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55.601 - Decreto de 20 de janeiro de 1965 - Declara prioritária para o desenvolvimento
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isenção de quaisquer taxas e
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1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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55. 602 - Decreto de 20 de janeiro de 1965 - Autoriza o
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terreno que menciona, no Estado de Goiás - Publicado no
D. o. de 25 de janeiro de 1965. 109
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Diário Oficial ........._.. . . .. . 109
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no D. O. de 25 e retificado no
de 29 de janeiro de 1965 . . . . 109
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Diário Oficial . . .. . .. .. . .. .. . . .. 110
55.608 ;_ Decreto de 20 de janeiro de 1965 - Classifica os
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e . dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupan-.
tes - Publicado no D. O. de
29 de janeiro e retificado no
de 3 de fevereiro· de 1965 . . . . 110
55.609 - Decreto de 20 de janeiro de 1965 - Declara de
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de 29 de janeiro de 1965 . . . . 111
55.612 ~ Decreto de 20 de janeiro de 1965 - Classifica os
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de 25 de janeiro de 1965 . . . . 112
55-.614 - Decreto de 21 de janeiro de 1965 - Declar·a de
utilidade pública a Fundação
Dona Mindoca Rennó Moreira,_
com sede em ·santa Rita do
Sapucaf, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
19 de fevereiro de 1965 . . . . . . 117:
55.615 - Decreto de .21 de janeiro de 1965 - Concede à
Associação "Nihon Kosaku Kikai Yuskutsu Shinkokai, autorização para funcionar no BraSil e aprova os seus estatutos
Publicado no D. O. de 27
de janeiro de 1965 .. .. .. .. .. 117
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Decreto de 21 de janeiro de 1965 . - Complementa
o Decreto nç 55. 332, de 31 de
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no D. O. de 25 de janeiro de
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Decreto de 22 de janeiro de 1965 - Inclui exceções no Decreto nç 54.003, de
3 de julho de 1964 e dá ·outras
providências - Publicado no
D. o. de 25 de janeiro de 1965. 118
55.618 - Decreto de 22 de janeil.+o de 1965 - Altera o artigo 16 do Decreto n9 54.019,
de 14 de julho de 1964 - Publicado no D. O. de 25 de janeiro de 1965 ........... ; ... . 118
55.619 - Decreto de 22 de janeiro -de 1965 - Regulamenta
a execução, em tempo de paz,
do transporte de pessoal e de
bagagem dos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica e
dá outras providências - Publicado no D. O. ,de 25 e retificado no. de 29' ·.de janeiro

55.617 -

de 1965 ..................... .

119

Decreto de 22 de ja- .
neiro de 1965 - Dá nova redação à Cláusula Sexta do Convênio aprovado pelo -Decreto
n9 50.444, de 11 de abril de
1961 - Publicado no D. O. de
25 de janeiro de 1965 ........ 125'
55.621 - Decreto de 22 de janeiro de 1965 - Altera o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais _(R/1), aprovado
pelo Decreto n<? 42.018, de 9
de agõsto de 1957 - Publicado
no ·D. O. de 25 de janeiro de
55.620 -
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........................ .
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55.627 ---'- Decreto de 26 de janeiro de 1965 Estabelece
nom1as para o emprêgo de

meios aéreos para as operações navais. - Publicado no
D. O. de 26 de janeiro de 1965 155
Decreto de 26 de janeiro de 1965 Abre, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial,- com vigência de
quatro exercícios, de Cr$ ...•
15.000.000.000 (quinze bilhões
de cruzeiros), para atender a.s
despesas que especifica. - Publicado no D. O. de 27 de janeiro de 1965 .....••.......... 156
55. 629 - Decreto de 26 de janeiro de 1965 - Suspende pelo .
prazó de s_eis meses a 11 Associação de Cabos da F.A.B.''
- Publicado no D. O. de 28 de
janeiro de 1965 .. ." .......... . 157

55.628 -

55.630 a 55.635 -

Decreto de 22 de janeiro de 1965 - Altera o Regimento do Ministério da Viação e Obras Públicas - Publicado no D. O. de 25 de janeiro

55.622 -

de 1965 ••....................
55.623 - Decreto de 22 de janeiro de 1965 - Estabelece o

oficial - Publicado no D. O.
de 25 de janeiro de 1965 .... 128
55.625 - Decreto de 25 de janeiro de 1965 - Aprova o Regimento Interno do Conselho
Nacional de Telecomunicações
- Publicado no D. o. de 1 e
retificado no de 18 de fevereiro de 1965 ..............•• 128
55.626 - Decreto de 25 de janeiro de 1965 - Transfere para
o Govêrno do Estado da Guanabara os encargos e responsabilidades relacionados com o
reconhecimento e inspéção dos
estabelecimentos de ensino médio localizados no seu território. - Publicado no D. O.
de 26 de janeiro de 1965 ..... . 155

126

Fundo de Reserva naS dotações:
orçamentárias para o exercício
de 1965 - Publicado no D. O.
de 26 _de janeiro de 1965 .... 127
55.624 - Decreto de 25 de janeiro de 1965 - Declara luto

Decretos Ainda não foram publicados
no Diário Oficial ........... .. 157
55.636 Decreto de 26 de janeiro .de 1965 - Concede autorização à S.A.I.R.F. Matarazoo para trabalho contínuo,
na forma estabelecida neste
Decreto.

(MTPS-175.972-64).

- Publicado no D. O. de i o de
março de 1965 ............... . 157
55.637 e 55.638

1
-

Ainda não foi
D. O.

Decretos publicado no
157
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neiro de 1965 -- Institui a
"Hora de Verão" em todo o
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cada no D .o. de 28 de janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

55.640 - Decreto de 27 de janeiro de 1965 - Retifica a Ta-

bela, Numérica. de Mensalistas
da Comissão Federal de Abastecimento e Preços e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 29 de janeiro de 1965
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superior da SUDENE --:- Publicado no D.O. de l!? e retificado no de 4 e 9 de fevereiro
de 1965 .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

157

158

55.642 - Decreto de 27 de janeiro de 1965 - Altera o Decreto 11,9 55.242, de 18 de de-

zembro .de 1964, que reestruturou o Conselho Nacional de
Saúde Publica,do no D .·o.
de 29 de janeiro de 1965 ...... • 158
55.643 - Decreto de 27 de janeiro de 1965 Institui o
Censo Hospitalar - .Publicado
no D .O. de 29 de janeiro _e retificado no de 3 de fevereiro
de 1965

.....................•

159

Decreto de. 27 de janeiro de 1965 - Dispõe sôbre a
lista consular de passageiros
em viagem maritima, 'seu desembarque e dá outras providências - Publicado no D. o.~
de 28 de janeiro de 1965 . . . . . • 159
55.645 - Decreto de 28 de janeiro de 19G5 Autoriza a
cessão gratuita, a Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de terreno nacional interior que menciona, situado
em Vacaria, no Estado do Rio
Grande do sul - Publicado no
D.O. de ·1 de fevereiro de 1965 165
55.646 - Decreto de 28 de janeiro de 1965 - Classifica os
cargos de nivel superior da
Estrada de Ferro Tocantins, do
Ministério da· Viacão e Obras
Públicas, e dispõe· sôbre o en55.614 -

quadramento de seus atuais
ocupantes
PUblicado ·no
D.O. de 1 de fevereiro de 1965
55.547 Decreto de 28 de janeiro de 1965 Retifica a
classificacão dos cargos de nível supe;ior do Ministério da
Viação e Obras/ Públicas Publicado no D.O. de 1 de fevereiro. de 1965 . . . . . . . . . .. . . . ..
55.648 - Decreto de 28 de janeiro de 1965 - Abre pela Presidência da República o crédito especial de Cr$ ......... .
50. ooo. 000, para o fim que especüica - Publicado no D . O .
de 29 de janeiro e retificado
no de 2 de fevereiro de 1965 . .
55.649 - Decreto de 28 de janeiro de 1965 - Dá nova redação ao Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 1.246, de 11 de
dezembro de 1936 - Publicado
1;10 D.O. (Suplemento) de 5 e
retificado no de 23 de fevereiro de 1965 ............. , . . . .
55.650 - Decreto de 29 de janeiro de 1965 - Revoga o ar.;.
tigo 29 do Decreto n'? 54.097,
de 5 de agôsto de 1964 - Publicado no D O de 2 de fevePublicado no
reiro de 1965 D. o. de 2 de fevereiro de 1965
55.651 ..,__ Decreto de 29 de ja-:neiro de 1965 - Aprova o Regulamento para arrecadação,
aplicação e fiscalização das
duas· taxas de dez por cento,
constitutivas dos Fundos de
Melhoramentos e de Renovavação Patrimonial e que fazem
parte do Fundo Nacional de
Investimentos Ferroviários
Publicado no D. O. de 2 de fevereiro de 1965 . .. . .. .. .. .. .. .
55.652 - Decreto de 29 de janeiro de 1965 - Dá nova redação ao art. 25 do Decreto
n'? 51.902-63, referente a criação de Postos de Rádió · Escuta, da Diretoria de Telégiafos, do Departamento dos Correios e Telégrafos - Publicado
no D. O. de 2 de fevereiro de
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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55.653 - Decreto - Ainda n8.o
foi publicado no D. 9. . ....... . 296
55.654 - Decreto de 2~ de j~
neiro de 1965 - Au.tonza o CIr<adão brasileiro Joaqulln Fall;iros f'ilho a pesquisar calcá_l'io, no município de Itambacuri, Estado de IYTinas Gerais
- Publicado no D. O. de 4 de
:fevereü·o de 1965 ............. . 296
55. 655 Decreto de 30 de j ane:iro de 19.65 Autoriza o
Govêrr,.o õ.o Estado de Santa
cat.arina a pesquisar apatita
no Ínunicípi.o de Anitápolis,
Estsdo de Santa Catarina
Publicado no D.O. d-2 4 de fevereiro de 1965 .............. . 296
55.656 - Decreto de 30 de janeiro de 1965 Autoriza o
Govêri:w do Estado de Santa
Catarlmt a pesquisar apatita
'no muni.cipio de Anitápolis,
Estado de Santa Catarina
Publicado no D.O. de 4 e retificado em 11 de fBvereiro de
1965 .. ;.,, .................... . 297
55.657 Decreto de 30 de jamdro de 1965 Autoriza o
Govêrno ·do Estado de Santa
Catarina a pesquisar apatita
no município de Anitápolis, Es
tado de Santa Catarina - Publicado no D.O. de 4 e ret.ificado em 11 de fevereirq de ...
1965 ................... .
297
55.658 - Decreto de 30 de janeiro de 1965 Autoriza o
Govêrno do Estado de Santa
C?"tarina a pesquisar apatita
no múnicípio de Anitápoles,
Estad.J de Santa Catarina
Publicado no D. O. de 4 de
fevereiro de 1965 ............ . 298
55.659 - Decreto de 30 d.e janeiro de 1965 - Autoriza o cidadão brasileiro Luiz Palmero
a pesquisar água mineral, no
município de Uirapina, Estado
de São Paulo - Publicado no
D. O. de 4 de fevereiro de 1965 298
55.660 Decreto de 30 de jaN
neiro de 1965 - Autoriza a Sociedade São Paulo de Min'éi-ação Limitada a lavrar minério de -ferro, no município de

Jo:i.nvile, Est2.do de Santa Catarina -- Publicadó no D . o.
de 4 de fevereiro de 1965 .... 299
55.651 - Decreto de EO de janeiro de 1865 Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de H.odagem, área de térreno
situada no Município de Belo
Jardim --· Estado de Perna.mbupo ~ Publicado no D. O. de
3 de fevereiro de 1965 ..... . 300
55. 6G2 - Decreto dP 311 de jan>;lro de 1955 ~ A,üorlza o
cldad~io
brasile:1·c Benedito
p.:::squi-

sar conclms cal('ár;a::; no

l~1.u

nic1plo c\e Golan ,, J,:sLado de
Pe1-r>ambuca. - f'ublicado no
D.O. de 4 de f8vereiro de
de 191:i5 . . . .
. ........ .

300
Decreto -- .<'únda nt;"~o
foi pu0licp,dc no Dhuio Oficial
.......... . 301
55.664 - Dec1·eto d,· 1. 0 de Íevereiro de 1965. Ccncede reconhe::.:iHJento a cur.,o do Conservntódo li-1usL::a.! "Máe de
Deus", de l..~;:mdrina., ~:staclo
do P8X>~nú. -- Pn;J!icacw no
D.O. ele 13 de fevereiro de
1964
....................... . 301
55.665 ___:__ Decreto Oe 1.0 de' fevereiro de 196[) - Concede
reconheclmento à Faculdade
d.e Filosofia de Caxias do Su1,
Est:ido do R.i.o Gr<tncte do Sul.
Publicrtdo no D. O. de 16
feve!·eiro d8 1965 .......... . 301
55.666 - Decreto &.:... Ainda não
foi publicado no Dtârio O jicial . . · ..... , ................ . 302
55.667 - Decreto de 1 de fevereiro de 1965 - Co~lCede reconhecimento à . Facu!dRde de.
Serviço So'cial de Campina
Grande, no Estado da Paraiba. - Publicado no D.O. de
26 de fevereiro de 1965 :· ... 302
55. 668 - Decreto de 1 de fevereiro de 1965 Autm·iza o
cidadão brasileiro Luiz Antônio de Souza Queiroz Ferraz
a pesquisar areia quanzosa,
no muEicipio de Descalvado,
Estado de São Paulo. - Pu55.GG3 -

XVTII

ATOS DO. PODER ÉxEC"UTIVO

Pág.

blicado no D. o. ele 4 e retificado no de 11 de feyereiro
de 1965 ........ 'i...'·· .... ····· 302
55. G59 · - Decreto de 1 de fevereiro de 1965 . - Autoriza a
Minemção .Mascote Limitada a
pesouisrn· barita, no muni.cípio
de Ibiti.ara, Estado da Bahia.
- Public&do no D. O. d·?. ~ e
retificado no de 11 de f:;i•e,reiro . de 1965 ............... . 303
55.670 - Decreto de 1.0 de fevereiro de 1965 - Autoriza a
Mineração Nacional Mina S.A. ·
a lavrar cassite;:ita, no munipio de São João del Rei,
Estaao de Minas Gerais. Publicado no. D.O. de 4 de
fevereirO de 1965 ........... . 3()3
55.671 - Decreto de 1.9 de fevereiro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro .Júlio Vieira Holtz a -pesquisar talco no
município. de Ribeirão Branco, Esta.do- de São P:.>.ulo. Publicado no D. O. de 4 de
feve-reiro de 1965 ........... . 304
55.672 - Decreto de 1 de fevereiro de 1965 Autoriza o
cidadão brasileiro Benj8,mim
Bontorin a lavrar calcáüO, no
município de Rio Branco do
Sul, Estado do Faianá. -·Publicado no D ._0. de 4 de fevereiro de 1965 ............. . 305
55.673 - Decreto de 1 de fevereiro de 1965 - Retifica relação que acompanhou o Decreto n,Q 5L523, de 25 de junho de 1963, que aprovou o
enquadramento dos cargos e
funções da Rêde Mineira de
Viação. - Publicadb no D.O.
de 2 de fevereiro de 1965 .... 305
55.674 - Decreto de 1.9 de fevereiro de 1965 - Concede a
Avanha,ndava - Companhia
de SegurOs autorização para
funcionar e aprova os seus
Estatutos.
Publicado no
de 9 c;le fevereiro de 1965 .... 306
55.675 - Decreto - Ainda. não
foi publicado no Diário Oficial

Decreto de 1.9 de fevereiro de 1965 - -Aprova alteração introduzida nos Estatutos da "Ultramar Companhia Brasileira ~e Seg·uros",

55.676 -

306

relativa ao aumento uo capi-:tal sociaL
Publicado no
D. O. ele 5 de fevereiro de
1955.

DP-creto de l de ·reve-.
reil·o de H)65 - Aprova c.lteração introduzida rios Est?.tutos da Transatlântica Corrinanhia Nacional de Seguros.
i:·elati\•3.: 3.0 aumE;_~ü;:> . doA capit,al socml.
?uul:.:-:8...... 0 no
'Di O. O.e 5 de fc;VGi.'Bh'O de

55.677 -

19Q5 .·..........

. ......... .

Decre'!;o de 1- de fevereii·o de 19G5 - Am·ova alteracões introduzidas- nos Est:?.tuios da Transatlântica Com,panhi8, Nacional de Segmos,
inclusive aumento do capital
social. - Publicado no D. O.
de 5 de íevereiro de 1965 ... 307

55.678 -

Decreto de 1 de fevereiro de 1965 - Concede a Sociedade Navegação Pet!'olífera Limitada autorização -;:mra
continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem - Publicado no .D.
O. de 8 de fevereii"o de i9()5 . 307
55.680 - Decreto ele 1 de feve\ reiro ·P.e 1965 .:_______ Concede à
Araguaia Companhia de Seguros, autorizaçãO para funcionar c anrova os seus Estatutos. -Publicado no D.O.
de 9 de fevereiro de 1965 .... 307
55.6-79 -

Decreto - Ainda não
foi publicado no Diário Ofi-

55.681 -

303
Decreto de 2 de fevereiro de 1965 Autoriza o
cidadão brasileiro José Alves
de Souza, a pesquisàr Mica e
Quartzo, no municípià de Virgolândia, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.O.
de 10 de fevereiro de 1965 ... 3C8
55.683 - Decreto de 2 de fevel'eiro de 1965 -:- Concede à
S.A. Grandes Indústrtas ·Cearenses de Produtos Alimentícios auto1·ização para funcionar como emprêsa de mineração. - Publicado no D. O.
de 10 de fevereiro de ·196-5 ...
cial

.................... · · · · · ·
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Decreto de 2 de fevereiro de 1965 Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco

55.684 -
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55 J387 -

de 1J. de feverei.>·o de 1965. . .
Dc~reto de 2

:no

de fevevereiro de 19G5 . - Autoriz2- a
Ccm]xmhia Luz e Fêrça :sullm. Branca -a vend·:::r um grupo Diesel el.étrico. Publicado no D. O. dB 5" de fevereiro de 1965 .. .. .. . .. .. .. .. . 311
55.689- Decr2to cte·2 de'feve- 0
reiro de 1965 ~ Autm:jzu. o
cldad2.o brasileiro Cypriano
Chaves_ a pes(!uisar cassiterita.,
nos municípios de Resende
Costa e Coronel Xavier Chaves, no Estado de Minas Gerais. ~ Publicado no D.O.
de 11 de fevereirO de 1965. . . 311
55.690 ~ Decreto de 2 de fevereiro, de 1965 Autoriza a
Companhia. Estanífera do Era:..
sH a pesquisar cassiterita, no
município de Pôrto Velho,
Território Federal de Rondônia. Publicado no D. O.
de 11 de fevereiro de 1965. . . 311
55·. 691 ~ Decreto de 2 de fevereiro de 1.965 Auto:riza o
cidadão b:t:asileiro Laura :iYro?andi a pesquisar calcário. dolomitico, no município de Miracatu, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. o. de 11
de fevereiro de 1965 . . . . . . . . 312
55.~92 Decreto de 2 de fevereiro de 1965. - Autoriza :lo
55.688 -
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Govêrno dÓ Estado de Santa
Catarina a pesquisar a.patita
no município de .Anitápolis,
EHtado de San~a Ca.ta::.:ina
- PubJicado no D. O. de 12
de fevereiro de 1965 . . . . . . • . 313
55. ·593 - Decreto de 2 de fevereiro de Hlô5. - Autmiza o cidadão João Antônio do ~rasei
menta a pesquiss,l" minérios de
ferro e de manganês, no num1njpjo de Gouveia, Es1.;ado de
J\!Iinas GeTais. ~
Publicado
no D.O. de 12 de feverel.ro
d-z 1965.
313
55.684 DecLeto Ue 2 i'ev0reiro de IS65. - Autoriza o cidr::.dão brasileiro Felippe Neri de
Souza a pesquisar quartzo, no
município de Barra d3...> Gar~
ças, Estado de Mato Grosso.
- Fublico,do no D .O. de 12 de
fevereiro ele 1965.
. ........ . 3l4
55.695 - Decreto de 2 de feveM
vereiro de 1fHi5. - Autoriza o
cidadão brasileiro Tasso Pi-.
nheiro a pesquisar .ca.lcario,
no municip~o de Eldorado, EsM
tado de Sao Paulo. - Publicado no D.O. de 15 de fevereiro de 1955 ............. .
55.696 - Decreto de 2 ãe fev~ . .
reiro de 1965. - Autoriza, o cidadão brasikiro José Espindola de Magalb.â.es
J...:micr
a
pesquisar á.gcta
miner:~l, no
município, de Campos Novos
Paulista,
Estado
de
São
Paulo. - ?ubiicad::. no DO.
de 16 de fevereiM d-~ 1965. .
315
55.697 - Decre~o de 2 de tevevereiro de 1965.
Ccncede
.à Emprêsa Aguas Minerais
Soledade Limitada a.utori-;,:a~
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-impostos federais, a importação dos equipamentos novos,
sem sim.ilat· n::-,cional registrado, neste descritos e cons!gnados à emprêsa "Companhia
Empório Industrial do Norte",
de Salvador (Ba) - Publicado
no D. o. de 23 de .fevereiro
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.775 - Decreto de 19 de fevereiro de 1955
Declara
prioritária ao desenvolvimento
do Nor?este, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a importação dos equipamentos novos,
sem slmilar nacional registrado, neste descritos e consigção à "Usina São José S.A/',
de Igarassu, Estado de Pernumbuco - Publicado no D.O.
q.e 23 de fevereiro de 1965 . .
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Decreto de 19 de fevereiro de 1965 Isenta a
CampmL11a Nacional de Merenda Escol.ar, do Ministêrlo
da Educação e Cultura, G.o p~
gamento de emolumentos con~
sulares, licenças de importação, pedágios, taxas portuarias, alfandegárias e outras
despesas, que recaiam ,sObre
mercadorias e equinamentos
importados nor essâ mesma
Campanha oU a ela doados
por entidades i.nternacional.s,
govêrnos estrang·eil'Os ou entidades particulares, mediante
:o:,côrdos, convênios e oútras
formas de ajuste - Publicado
no D. O. cl.e 23 de fevereiro
ãe 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.-778 - Dec:;·eto de 19 de feverei:c·o de 1965 Abre, ao
IVIinistério da Justiç3, e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 14.!300.000, para
o fim. que especifica - Publicado :no D. O. de 23 de
fevereiyo de 19G5 . . . .
55. 7'79 - D.::creto de 19 de fevereiro de 1965 - Retifica a
classifi_cação dos cargos de n!vel supe:rim da Superintendência do Plano de Valoriz:?.ção Económica da Amazônia
- Public~tdo no D. O. de 23
de fevereiro de 1965 . . . . . . . .
55.780 - Decreto de 19 de fevereiro de 1965 - Dispõe s~bre a execucão do resultado
da quarta séi·ie anual de negociações para a formaçã:J da
Zona ãe Livre Comércio, instituída pelo Tratado de Montevidéu -. Publicado no D. O.
de 3 e retificado em 15 de
março de 1965 . . . . . . . . . . . . . . .
55.781 - Decreto de 19 de fevereiro de 1%5 - Aprova o
aumento de c:::.;:átal 0 a l"Cforma estatutária promoviCa
pelo Banco do Estado de S:S.o
Paulo S.A. Publicado no·
D.O. de 12 de março de 19G5
55.782 - Decreto de 19 de fevereiro de 19135 - Transfere a
concessão outorgada à Rádio
Globo S. A., pelo Decreto n°
42.940, de 30 de dezembro de
1957, para executa-r serviços
de Televisão na cidade do Rio

55.777 -
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de -Janeíro, para a TV GlObo
Limitada - publicado no D.O.
de '24 de revereíro de 1965 .... 461
55.783 - Decreto de 19 de fevereíro de 1965 - Fixa o preço
básico mínimo para o' finan"ciamentn ou aquisição de feijão produzido no Nordeste do
País, do gênero "macaçar" ou
"de corda", para o ano agrícola de 19G5 - Publicado no
D ..o. de 22 de fevereiro de
18ô5

463

Decreto de 19 de fevereiro de 1965 - Aprova o
Regulamento de que trata o
art. 29 da Lei ns 4.589., de
1964 Publicado. 110 D. O.
de 22 de' fevereiro' de 1965 .... 464
55.785 - Decreto de 22 de fevereiro de 1965 - Altera 0S
arts. 10 e 11 e seu parágrafo
único do Decreto nv 53. 91't de
11 de maio de 1961 - Publicado no D.O. de 24 de fevereiro
55.784. -

de 1965 .. , .......•............ 482
Decreto de 22 de fevereiro de 1965 - Groibe em

55,786 -

todo

o território nacional a

í'abrtcacâo, o, comércio e o uso
de "lança-perfumas': e outros

produtos' perigosos para a saú-

de pública e dá outras providências -- Publicado no D.O.
de 23 de fevereiro de 1965 ....

482

Decreto de 22 de feVe1"e11'o de 1965 - Dá nova
redação ao art .32 do: Regulamento do Banco Nacional de
crédito Cooperativo - Publícada. no D.a. de 23 de reverelro de 1955
. , .. , ... , . . 483
55.788..- Decreto de 23 de fevererro de 1985 - Estabelece
normas para a concessão da
garantia do Tesouro Nacional
a empréstimos contraídos no
exterlcr - Publicado no D. O.
de 2,1, de fevereiro e retificado
no de ~5 de março de 1965,. 484
55.789 - Decreto de 23 de fevereíro de 1965 - Estabelece
normas de execução financeira
para o exercício de 1965 _
Publicado no D. a. de 24 de55.787. -

feveretrr, de 1965 ."., .... ,.,
55.790 ----'" Decreto de 23 de fevereiro de 1965 -:-:- Inclui loca-

lidades nas

exceções de que

485

Pá.;.
trata o art. 1? do Decreto n Q
54.466, de 14 de outubro de
1964 Publicado no D. O.
de 24, de fevereiro de 1Q65
490
55.791 - Decreto de 23 de fevereiro de 1955 - Institui, na
Escola Superior de Guerra o
CUl'SO de Informações e 'dá.
outras provídêncías - Publicado no D. O. de 24 de feve. reiro de 1955 , .. "........... 493
55.792 - Decreto de 24 de revereíro de 1965 - Aprova o
Regimento da Consultoria Jurídica do Ministério do 'Trabalho e Previdência Social Publicado no D. a. de 26 de
' 490
fevereiro de 1985 - ,
55.793 - Decreto de 2~ de fevereiro de 1965 - Acresce parágrafo único ao art. 4? do
Regimento do Gabinete do
Ministro do Trabalho e Previdêncín Social - Publicado no
D. O. de 26 de fevereiro de
1965

,......

Decreto de 21 'de fevereiro de 1965 "--- Cria a tabela de funções gratificadas
do Gabinete do Ministro do
Trabalho e Previdência Social
- Publicado no D. O. de' 26
de fevereiro de 1965
55,793 - Decreto de 24 de fe-vereiro de 1951) - rnstttuiem
todo o -terrttórío nacional a
Festa Anual das Arvores'Publicado no D. a. de 25 de
,.
fevereiro de 1965
55.796 - Decreto de 2.;1: de Ievevereiro de 1965 "--- Altera dispositivo do Regulamento aprovado. pelo Decreto nv 47.973,
de de abril de 1960 - Publicado no D. a. de 25 de tevereíro de 1965
,55.797 - Decreto de ~t!.. de revevereíro de 196'5 - Autoriza a.
ndmtssâo de técnicos na Comissão do Vale do São Francisco. - Publicado -no ' D, O .
de 2'5 de fevereiro de 1905 '..
55.798 - Decreto de 24 de fevereiro de 19G5 - Fixa a dístrt-'
buíção em cada Arma e em
ceda pôsto, das funções gerais dos oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de

492

55.794 -
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493

493
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dezembl'o de 196'1::
Publicado no D.o. cl.e 25 de fe"ereü·o e retificaclo no de 15
de março de 1965 . . . . . . . . . . 49,1

.

...............•.... ..

486

Decreto de 25 de fevereiro de 1905 - Dispõe sôbre
<";; d!spensa de sei·vidmes dos
Serviços de Propagan.da c
Expansão Comercial - SEPRO
- Publicado no D. O. de 26
de feverei!'O de 19132 . . . . . . . . 427

5.':1.800 -

55.ô01 - D.:!c<cto de 26 de fevereiro de 19'€"5 - Regulamente.
as oper2"ções do se;?;UfO agri··
cola .- Public&.do no D. O, de
3 de março de 1965 • . . . . . . . .

4DS

lii>.aü2 - Decreto de 26 de fevereiro de 1965 Autori~~i1 ao
l.ii:nistério d!'l Fazenda a c.fetivar a compra de\ "Fazenda
Santo Antônic", situadr~ c:.1tre
a· mar6em direita do R.to Negro e o Parant:, d0 Xiborena,
que ligr" o· Hio Neg·~·o ao :3oli·mõ~;s, no .:l\1UJ.ücipto c SBgnnclo
Dist-rito de ·Manaus no E!Sts,C.o cl.o Ama.zono.s - Publi'c.8. do
no D. o. de 4 de 1ne.~fço de
lfrfif:i

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

5G3

55. 80S - D;~Cl'cto de 25 de fevereiro dEi :!.9&5- -- P..Jtcra a., tabei.a.
de S':l..lário mínimo r.pro·v·acta
pele

Decr~to

ni.' 53.·578, de 2·1

de fevereiro de 19G4, e d?. outras p~·ovidê11clas PuOlieado no D.O. de 2f.:, õ.e fevereiro e rdiflcado no de 5 de mr>~r-

ç.o de 19-0·3 • . ...... , . . . . . . . '504
55SJ4 - Decreto c1:~ 3· de miarço de 1SS5 - D8cial'a luto oficial - Publicado no D. O. de
4 de março de 1965 . .. .. .. ..
&5. 935 - Decreto de 4· de m<Jx-:::c
de ·'lí!ô5 -- Altera o Reg:ulâmc:nt.o de Promoções para Ofi•ia,is da Marinha - P'lblieado
no D.O. de 3 de man~o d-3
1005 .
. .............. :. . .. .
~- 8DU -

Decreto de 4 de ma.rco
de 19ô5 - Alt~ra o Regul:iB:ento ps. ra a Pagadoria de

e Pensionistas do
da Mm·lnha. (PIPM)
-o: Publicado no D.O. de 3 de
março de HJ-55 ............ : .. . . . 500
:S5.807- Decreto de 5 de rDarco
de 1965 - Di.sp5e sôbre e;,tÓ-

Decreto de 24 de feyereiro de 1S·6S. ~ Anc:ra o Regulamento da Esco1a d8 Ael'Onáutica
Püblic2,do no
D. O. de 25 de fevereiro de , .

i.5. 799 -

195-J.

Inati·vcs

·Pe~soRl

50.9

509

, ques de trigo e seus de~·iva~
dos e dá out!·as providê.nci2.s
- Publicado no D. O. de 3 de
m.2:rço de 1965 . . . . . . . .

5C9

55.803 - D?CI'eto de 5 de março
de 1DG5 - Alt3rn o preço básico mínimo pa.ra o fina.ncia.w:enta cu c,quisiç§.a de s.l::?"odao da regiâo me:i'ic1h!1nl do
P:oüs das saf:!.'3.S 1964-83-, e ..
19'55·-66, fixado pelo D2C1.'Cto
n<? 51.294, de 18 de setembro de Hl S4 F ublicado no
D. 0. de 8 e retifficado rio de
23 de março_ de 1985 ....-.. . . :.511
55. SGJ - ~creto de 5 de março
de 193-5 - Fixa os preços básicos mí.."1üno.s .pa.rn o fimmcian:_ento ou aquisiçáo do alg"Odao em pluma da :!:egif~o setentrional do país, da safra 190'5
- Publicado no D.O. de 3 e
.retificado no de 23 e ao de
n;,arço de 1965 . . . . . . . . . . . . . . .

5 1 ')

55 .. 310 - Decreto de 5 de ma::' ..
ço de 19-53 - Dispõe s6b;:c o
reajuste õ.os pre;;oS básicos mínimos par8, as cueracôes de
Xi.nancl2.m.e11to ou ~aquÚ;icão de
Arroz, MilhO: c Soja de l)::octu ..
ç:'io nacional, d2. safra de Ül49·1965, fixado pelo Decreto númGro 54.29'·-~., Ge 18 de setembro de l8ê.-1 - Fu)Jli'l2.'io no
D. O. de 8 e retifica::lo no de
23 de m2.rço de 19% . .
514
5'5.811 - DecretO de 5, de nmrço de 1965· - Fixa os preços
básicos minimog para o fin:.:<.nciamento ou aqulsjção de Farinha de M::n"..dioca da saúa
de 1935 - Publicado no D. O.
d-e 8 de março d-9 1S·65
·
514

55.812 - Decreto de 5 de março
de 1965. - Dispõe sêbre o nessoa.l - máo-de-obra dos Êstabelecime~1tos e Seções Comerciais de :Servi.ços. Industri::>Jizadcs dos Ministério da Guerra I'-'ub1icado no D. o. de
8· e retificado no de 15 de
março de 1"9-3·5 . . . . . .. . .. . . 515
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Trabalho com a finalidade de
estudar a organização dos Ser~
viços de Contrôle, E:scnta e
Localização de Estações Emis ..
soras - Publicado no D. O. de
9· de março de Jg,lJ5, . . . . . . . . . .625

55 .·813 . - Decreto de 3' de março

de 9"5& -Aprova a lotação numéricf!, e nominal dos cargos
de Fiel do Tesouro do Quadro de Pessoal do Ministêrio
Fazenda e dá outrss providências - publicado no D. O. de
fi e retificado no de 23· de março e 1 de abril de 19-65. . . .
Decreto de 8 de- março de 19S5 - Exclui o pesso8J
em exercício nas campanhas
de Erradicação da Malftria e
de combate a endemias do Ministério da iE'aúde, do regime
previsto no Decreto n'? 50. 52-~:61, alterado-'pelo de n<? 52. 33SG3. Publicado no D.O. de
lO de março de 19G5. . . . . . . . .
55.815 ---=- Decreto de 8 de março
de í9S5 -----,- .E-stabelece nol'mas
para a escrituração dos registras criados pela Lei número
4. 591, de 16 de dezembro de
1964, que dispõe sôbre Condomínio e Incm·porações Iínobiliárias, no Registro Geral de
Imóveis - Publicado no D. O.'
de 10 e retificado no de 22 de
março de ·196·3 . . . . . . . . . . . . .
:>5 ..ais - Decreto de 8 de março
de 1'965 - Giustina do Brasil
S.A. - Autorização pufl. opel'S.l' com entid::>,des oficiais de
crédito público da União e dos
·Estados - Publicado no D. O.
de 9-3-65· .
......... ....
55·.817- Decre~o deSde março
de 19-65· - Altera a composi~
ção do conselho Nacional de
Defesa Agrícola, criRdo pelo
Decreto n<:> 24.14, de 2-1 de
abril de 1934, e dá outrs.s pr'ovidências
Publicado
na
D.O. de 10
março de 196·5

55.820 - Decreto de 8 de 1narco
de 1965· - Cria o "Fundo de
516

55.814 -

de

Financiamento de ;Efstudos de
Projetos e Programas -- ....
"FINEP" e dá outras providênciás - Publicado no D.O.
de 9 de março de 1965 . . . . . . 52\i
Decreto de 9 de março
de 1905 - Suprime cargo extinto - Publicado no D.O. de
12-3-65
.. ,
529

55.8-21 -

521

521

524

55.822 - DeCl"eto de 10 de março de 19'85 - Retifica relaç~\.o
'que acompanhou o Decreto
n<:> :55.205, de í de dezembra
à.e 18'64, que aprovou o enquadramento dos cargos e funções da Estrada de Ferro Central .do Brasil e deu outras providêncüis Publicado ~o
D. O. de 15-3-65- . . . . . . . . . . .

5G~

Decreto de 10 de ma1'co
de 196:J. - Institui Gmpo de
Trabalho ·para estudo e execução de medidas tendentes ao
reequipamento hospitalar medü.mte financiamento ·- Publicado no D.O. de 11 àe m::>,rço de. 1955 . .. .. .. .. . . ..

528

5-5. 823· -

55. 824 - Decreto de 11 de' marco
de 196li - Revoga o art. 3'? cl.o

Decreto número 50:64:3 de 24
de maio de 19Gl - Publicado
no D. O. (\e 15 de mm·co à.c
IR~

524

55.818 - Decreto de 8 de marco
de 19G5 Transfere com Os

·respectivos cargos, pa1.·a .o C(JDselho Nacional c!e Tele-ccmunicações, servidores em exercicio na Comissão Técnka de
Rádio - Publicado no D: O.
cl.e 16 e retificado no de 29 de
março de 1965 . . ... , . . . . . . . 524
55. 819 - Decreto de 8 de m~'lXCO
de 19-55 - Cria um Grupo de

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

~

55. 825 - Decreto de 11 ds março
de 196·5 - Abre, pelo .iVfini.stério da Fazenda, o crédito ex-traordinário de Cr$ .....
1. 000. oco. coo paro. os fins que
especifico, - Publicado no
D O de 15: de mar·ço de 96-5

-~·:H

5·5. 825 - Decreto de 11 de m~n:eo
de 196S - Aprova o aumento
de capital e a reforma estatutária promovida pelo Banco
do Estado da Guans,bara S.A.
Publicado no D. Q. de 26
de mô,rço de 1965 . . .. .. . .. ..
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55.· 827 - Decreto de J.l de março
de 1965- - Dispõe sôbre a organização e funcionamento do
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
- Publicado no D. O. de 15,
1·etific2.do no de 29 de março
e no dia 2' de abril de 1:)65 . .

532

·ãb.828 - Decreto de 11 de :março
de 1965 - Aprova o Orçamen-

to do Instituto de Pre1Jid§ncia. ·e Assistência dos Servidores do Estado para o exe;_·cício de 198'5. - Publiéado no
D: O. de- 12 e retificado no
de ·n de março de HW~
535
'Decr8to de 11 de março de 1965 - ReajuSta os preço3 básicos mínimos l'elativos à
sa.fra do ano agl'ícola 1964-65,
para a juta e malva da Rcgií.o Amazônica, const8,ntes do
Decreto n9 55.061, de 24. de
novembro de 1SG4. - Publicado no D. O. de 15 de março de '19G5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-33
55.-830 - Dçcreto de f2 de marco de 1965 - Autoriza o Serviéo do Patrimônio da Uni-ã.o a
âceitar uma área de terreno
cm Lapa - PR, destinada ao
:Ministro da Guerra.
Publicado no D. O. de 16 c retificado no de 29 de março de
1985 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-38
55.331 - Deer·eto de 12 de ma!·ço de 1935 - Declara de utilidade púb1ie2v, para ±"ins de
desapro,ri:lçáo, o :imóvel que
menciona necessário ao :Wiinistério da Guerra - Pubdcado
no D. o. de 16-3-65
538
~- 832 -- Decreto de 12 de mar·
ço de 198& - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o'· imóvel que
menci.ona, necessário ao -:\!J"inistêrio da Guen·a - Publicado
no D. O. de 16-3~-65- . . . . . . . . . 539
55.83·3 - Decreto de 12 de março de 18-65 - Faz 'iDclusão de
cargos em P3,_.te Especial, nos
Quadros de Pessoal do Instituto ·Brasileiro de Biblio~rafia
e Do~umentação, do Instituto
de Matemática Pura e Apliçada e d.o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, órgãos
do C'onselho Nacional de Pes-

55.829 -

quis·as.- Publicado no D. O.
de 17 e retificado no de 25 de
março de 1965 . . . . . . . .. . .. . . .

539

55. 834 - Decreto de 12 de março de 1955 - Torna insubsistente o Decreto n'-' 1. &63, de 11
C_e dezembro de 1962 e dá nova
redaçiio ao a:::t. -5'? do Decreto n'-' 3·7. 40ô, de 31 de maio de
1S·55, modificado pelo ãe n9 95,
de 31 de outubro de 1961 Publicaâo no D. 0'. de 15, e
l'etificado no de 29 de março de 19ô5 ......... ·. . . .

54.0

55. 835 - DsCl·eto de 12 de mal'ço de 18·65 - ~'\prova os Ii.':stv,tut.os da Centrais Elétricas
Erssileiras S. A. - ELETROBRAS - Publicado no D. O .
de 17-3·-63 . . . . .. .. . .. . . . ... . . . .
55. 836 - Decreto de 12 de marco de 1835 -. Concede à sociedade Bra.silmar Meridional de
Navegação Ltda. autorização
pa:;:a continuar a funcioriar
como émprêsa de navegação de
cabotagem
Publicado no
D. o. de 17-3-65 ............
55.837 - Decreto de 12 de março de 1965- - Apl-ova o Plano
Mestre Decenal pa-.m Avaliação dos Recursos Minerais do
Emsil e dá outras provid3ncias - Publicado no D. O . de
15 de março de 1965 .. .. • • • . •
55.833 - Decreto de 12 de marco de 1985 - Retifica o Regulamento aprovado pelo Decreto n9 55.783, de 19 de fevereiro de 1985, nos dispositivos que menciona -'- Publicado
no D . O . de 15 e retificado no
de 29 de março de, 19-85 • • . • . •
55. 8'39 - Decreto de 15- de março de 1965 - Revoga dispositivos da "Regulamentação da
Lei do Magistério da Marinha",
aprovada pelo Decreto número '52. ·12-1, de 21 de outubro
de 1963; - Publicado no D. O·\
de 17':"'3-65 ............ :. .
5'5. 840 - Decreto de 15 de março de l3ô5- - Declara. de utili;.
dade pública, par-a :E~ns de deS<lpropriação, ilnóveis destinados à Universidade do Ceará
:Publicado no D. O. de 17-3-L5
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55. 8-H -- D<;creto de 15· de março de 18!':5 - Aprova o Regu-

lamento da Inspeção do Trabalho- Publicado no.D. O. de
17 e retificado no -de 26 de
rnarço ele 1SG5 . . . • . • . . • . . . . . .
5·5. 8~2 - Decreto de 1G de março de 1\}ô3 - (Dispõe -:õ.ôbre a
aplicação do Fundo de Desçnvolvimento da Indústria Eaiineira e dá outras providências
-- Publicado na D. O. de 13
de mm·ço de 1965 . .. . . . . .. • ..
5Q. 843 - Decreto de 13 de mat!ço de 1965· - !~prova o enquadramento dos cargos e funyões
do Quadro Ordiná:i:io de Pessoal d2. Universidade do Dr_at..E - Publicado no D. O. tSu·:J1cmento) de 30-3-65 •.• - . . . .
5.'5.81'·~- Decreto 'de 18" de mal".;:o de 1965 - R~tifica o Quadro E.;.;:traordinário do Pessoal
da Unive1·sidade do Brasil e dá
O:.ltres providências - Publicado .no D. o. <Suplemento)
de 3ü-3-6S. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .
55-.845 - Decreto de _13 de marco de 1965 - Retifica a. relação nominal dos cargos de nível superior do Departamento
Adrainistrativo do Serviço Público, :>.provada pelo Decreto
n9 5·5.09'5, de 19 de dezembro
. de 1964, e alterada pelo de
nt? 55.284, de 24 de dezembro
de 1954 - Publicado no D. O.
de 22 de março de Hl6ô . . . . . .
5·5.84.6 - Decreto' de 13 de março de_ 1965 - Abre pelo Ministério da. Fazenda o crédito especial de Cr$ 10.000.000.000,
para o fim que especifica !Publicado no D. o. de 19
de março P,e 19-65 . .. .. .. . . . . .
55.847 - Decreto de 19 de marÇO' de 196·5 - Autoriza a cessão de terrenos acrescidos de
marinha sob o regime de aforamento, nos têrmos dos artigos 125 e 126 do Decreto-lei
nt? 9. 760 de 1946 ' - Publicado
no D. o. de 30-3-65 . . . . .. .. .
55.848 (Ainda não foi publicado no Diário Oficial) . . . . . .
55.-8-1-9 - Decreto de 1~}. de março de 1965
Concede reconheCimento ao Curso de Psi-

551

5·)3

cologia da · Faculàade de JL·Eosofia ·eh Pon~ifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul - PUblicado no D. O. cie
1-4--65 . .. .... -...............
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- .Publicado no 1J. O. de 29
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1 de abril de 19•G5- .. .. .. . . . .. i&:;J

55·.853 -

Decreto de 22 de marAprova o R2gim.ento do Dep2.-rtumento d2
Rendas Intm·aas, e dá outras
Pl'O"IidênciB.s ...:.. Publicado no
D. o. de 2!J-3-G5 ............
S.5-.S·5t - Decreto de 22 de mar~
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ç.o à.e 12G-õ -
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março de 1965 .. . . . .. .. . . . . . 615
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D. o. de 24-3-65 .. . . .. .. .. . 6-59
55; 857 - Decreto de 24 de março
de 1965 - Dispõe sôbre fichas
consulares nas viagens aéreas
- Publicado no D. O. de 26
de março e retificado no de 2
de abril de 1965 . . . . . . . . . . . . . 661

55._855 -

560
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Goiás, Paraíba, Reciie, Paraná,
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de 1 de abril de 1965 . .. .. .. .

663

66J

674

674-

675

xxxn

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Pá6.
55. 8?9 - Decreto de
de 1965_- Altera
,Decreto n9 55.732,
vereiro d.e 1965, e

30 de março

o art. 29 do
de 19 de feas cláusulas
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1964
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
54.551 -Decreto de 22 de outu~
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fevereiro de 1965
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·de 1965 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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54.676 -- Decreto de 29 de outubro de 1964 - Concede à Sociedade Navegação Rio-Apa
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Importa~dores,.

54.693 -- rlecreto de 29 de outubro de 1~64 -- Outorga ao
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D.O. de 27 de janeiro de 1965o 693

54.747 692

Aros oo ~bDER EXECUTIVO

XXXVI

I'ãg.

Pág.
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no D.O. de 22 de março de
1065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
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Publicado no D. O. de 22 de
março de 1965 . . . .. .. . .. . .. 695
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Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza a
firma Almeida Cruz a comprar pedras preciosas Publicacado no D.
de 22 de
março de 1965 L. .. . .. .. . .. 695

51. 7oô6 -

o.

Decreto de 3' de novembro de 1964 - Autoriza a
cidadã brasileira Adelaide de
Oliveira Ribas a pesquisar
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Estado do Pará Retificado no D. O. de 20 de janeiro
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de 15 de janeiro de 1965 . . . . . . 'i83
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.55 .. 180 - Decreto de 10 de dezembro de 1964 - Autorlz:;. a
C ia.· de Tecidos Paulista a lavrar. fosforita, no. município
de PauriSta, Estado de Pernambuco. Publicado no D.O.
de 15 1.e janeiro de 1965 • . . . 784
..55 .181 - Decreto de 10 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Rodri-

gues

dos Santos a pesquisar

calcáreo, no município de Maw

tosinhos, Estado de Minas Gerais.
Publicado no D". o. de
15 de janeiro de· 1965 .... , . . .
,55.182 - Decreto de 10 de dezembro de 1964 -- Outorg·_a a
Companhia de Eletricidadú cte

785

il.lagoa.s, concessão para distribuir energia elétr:ica.
Publi-

cado no D. o. de 15 de janeiro
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.55.133 - Decreto de 10 de de-'
zembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Clóvis Ramalho Ribeiro Dantas, a p~s
quisar gipsita, no municipio de
Bodocó, Estado de PernambuCo. Publicado no D. o. de 1:J
janeiro de 1965 ......... , . . .
.-:J-5.187 - Decreto de -·10 de de.ZEmbro de 1964 ..:__ Autcri:~a. estr~mgeira a adquirir, em trausÍt?léncia de aforamen::ci,. o dominio útil dO terrenrJ acrescido
õe marinha que mepcioru, no
rstado do Rio de Janeirl). Publicado no D.O. d~ 22 de março de 19ô5 . . . . . .. . . .. .. . . . . . .
55.198 - Decreto de 11 C!e dezembro de 1964" - Autoriza o
cidadão brasileiro Tosiharo Nonaka a pesquisar 'mármore, no
muni.cípio de Itabirito, E~;tado
de Minas Gerais. Publicado no
D.O. de 15 de· janeiro de·1965
55.199 - Decreto de 11 de dezembl'O de 1964 - Concede a.
Indústria Klabin do Paraná de
Celulose S. A. autorizaçáo para
funcionar como emprêsa de
mineração. '- Publicado no
D. O. de 15 de janeiro de 1965
--55.200 ....:. Decreto de 11 de de:.
zembro de 1964 - AUtoriza o
cjdadão brasileiro João de 01i·~·eira a pesquisar rutilo e cas-

735
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787

787
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siterita, no município de Lima
Duarte, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de
18 de jane·iio de 1965 . . . . . . . . 788
55.201 -"'Decreto de 11 de dezembro de 1964 - Auto::.iza o
cidadão brasileiro João Fran. cif-:ico Ferreira .a pesquisar minério de ferro e manganês, no
município de Sabará,_ Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D.O. de 18 de janeiro
de 196,5 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 788
55. 205 - Decreto de 11 de dezembro de 1964 - Aprova o
enquadramento dos carg-os e
funções da Estrada de Ferro
central do Brasil e dá outras
providências. - Publicado no
IJ. O.
(Suplemento) de 7 de
janeiro de 1965 .. . . .. .. . . .. .. 789
55.206-A ·-Decreto de 14 de dezembro _ de 1964 - Homologa
escritu.ra e autoriza o Ministé>:io da Aercnáutica a aceitar
do8.ção dos terrenos do aer....-.
:p6rto de Divinópolis (MG • . Publicado no D .O. de 14. de
janeiro e retificn.do no cte 1<?
de fevereiro de 1965 . . . . . . . . . . 790
55. 208 - Decreto de 15 de de.
zembro de 1964 - F1xa o ·valor da.s gratificações de reore.:>P.ntação· de g-aOinete Para
atender, provisória-mente, aos
encargos de_ direção e d~ chefia da Comissão Nac~QD.<.tl de
Energia Numear e d_ã outras
prcvidêri.cias. - Retificado 1:o
D.O. de 6 de janeh·o àe J965 790
55.209 - Decreto de 15 de dezt:mbro de 1964 - Aató'o:lza. a
füncionar corno emprêsa de
ecnrgia elétrica a :3octell&tle
Allônima de Eletrificaç.ão dn
Pr.raíba. - Pub1ic<tC.o no DO.
de 18 e retificado n-:> de 22 de
janeiro e 22 de mafço de 1965 790
55.211 - DecretO de 15 de :lezembro de 1964 ~ AutoTiza a
Central Elétrica de Furnas S.
A. a construir linP,as de transmissão de energi.a, elétrica e
subestações. - PubUca1o no
D. O. de 15 de janGi"ro de 1965 791
-55.213 - Decreto de 15 (!e dezembro de 1964 - Autoriza o

ÍNJ)IC~

Pág.

cidadão brasileiro Afonso Murilo Souto a pe:,q_uisar o:Jro no
município de Peixe, Estado ele
Goiás. - Publicaõ.o no D.O.
de 18 de janeiro de 19G5 . . . . 791
55.214 -- DeCreto de 15 de dezembro de 1964 - Au~oriz.a o

.cide.dão brasileiro Afonso Murilo Souto a pesquisar ouro no
município de Peixe, Estado de
Goiás Fublicado no D. O
de 18 de janeiro d~ 1965- . . . .
.55. 215 - Decreto de 15 de dezembro de 1864 4 Transfere de
Manoel Rodrigues de Oliveira.
para a .Companhia Distribui~
dora -de Eletricidade do Brejo Paraibano a concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Esperança,
Estado'-da Paraíba - Publicado no n,. O. de 18 de janeiro
e retificado no de ·22 de março
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.55. 21'6 - Decreto de 15 de dezembro de 1964 - Autorizi a
São Paulo Light S. A. Serviços de _Eletricidade a recons-truir em 83 kV,~a _l-inha de
transmissão de 4.0 kV, no trecho ~ntre as subest::tções de
Mauá e Ribeiro Pires - Publicada 110 D1.C. de 18 de janeiro
de 1965 :· .. .. . . . . . . . . . . . . ..
55. 2i 7 - Decreto de 15 de dezembro de 1964 - outorg-a· à
Companhia
Paranaense
de
Energia Elétrica, concessão para distribuir energia elétrica
- Publicado no D. O. de 18 e
retificado no de 22 de j<tnelro
de UJG5· ..... -: .. : ............. -:
55.218 -.Decreto de 15 de dezembro de. 1964 Declara.· a
caducidade da exploração dos
serviços de energia elétrica lÍo
Município da Catu, Estado da
Bahia, e outorga concessão à
Companhia de Eletricidaele do
Estado da Bahia_ - Publicado
no D .O. de 18 de janeiro e retificado no de 22 de março de
19ü5 :. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.219 - Decreto de 15 de dezembro de 1964 - Autoriza a
Mineração c-atas Altas Ltda.
a pesquisar minério de ferro,
no município de Santa Bárba-
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793
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ra, Estado de Minas Gerai::; ..;_
Publicado no D. O. de 19 de
janeiro de 19S5 .. .. .. .. .. .. .. 79$
I:iecreto de 15 Je dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro F'ábio Gabriel da Silva e pesquisar mica, no •Município de Abre
Campo, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
18 de janeiro de 1965 . . . . .
, 795

55.220 -

Decreto de 15 de dezembro de 1.984 - Autoriza o
cidadão brasileiro Júlio Machado Sales a pesquisar minério de manganês, no ur•.micí-.
pio de Canumã, Estaào do
Amazonas - Publicado no D.
O. de· 18 e retificado no de 22
de janeiro de 1965 . . . . . . . . . .
55. '222 - Decreto de .15· de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro J ase Alv~;-s
da Cilllha a lavrar argila,_ no
Município de TaUbaté, Estado
de São Paulo - Publicado no
D. -o. de 19 de janeiro de ..
1965 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
55.233 - Decreto de 15 Ue dezembro de 191)4 - Concede à
Mica do Brasil Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mineração_ - Publicado no D.O. de 18 de janeiro
de 1965< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.224 - Decreto de 15 de dezembro de 1964 - Autoriza. a
Soci.edade Carbonífera Próspera S. A. a pesquisar minérios
de feno, de· manganês -e baU··
xita no município de ouro
Prêto, E.stado de Minas Gerais - .Publicado no D. O. de
18 de -janeiro de 1965 . . . . . . . .
55.225 - Dlecreto de 15 Lle dezembro de 1964 outorga
concessáo à Televisão Guajará S.A., p:;:~,ra estabeleCer uma
estação de televisão -- Publicacto no D. o. de 19 de janeiro de 1965 . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .

55.221 -

55.229 - Decreto de 15 de dezembro de 19S4 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Aliança Brasileira, rel::).tivaao aumento· do capital social
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- Publicado no D. O. de 5
de ~evereiro de 1965 .. · . · · · · ·
55.231 - Decreto de· 15 ~e de
zembro de 1964 - Manua ob-

servar as regras

do

799

Decreto

n<? 47.225, de 12 de no-vew.bro
de 1959, noS casos que menciona - Retificado. no D. O. i
de 6 de janeiro de H.l65 . . . . . . 799
55.233 -- Decreto de 16 de de-

zembro de 1964 -

Autoriza c

cidadão brasileiro Hans

Pinaz~

zi a lavrar argila, nos municípios de Itapira e Mogi Mirim, no Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. cie 27
de janeiro de 1965 . . . . . .. . . . . 799
55.234. - Decreto de 16 de de-

zembro de 1964 -

Altera ·a re-

dacão do artigo 19 do Decreto "n'?_-31.691, de 1 de novembro de H.! 52. - Publicado no
D.

o.

de 18 de janeiro de 1965

800

55.235 - Decreto de 17 de dezembro de 1964 Aprova o
Regimento do Colégio Pedro II
- Retificado no D. o. de 9 de
fevereiro de 1965 . . . . .. . .. . . . .

801

55.237 - Decreto de 17 de dezembro de 1964 - Classifica os
cargos de llivel superior do Ministério das Minas e Energia
e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes. - Retificado no D.O; de
11 de janeiro de 1965 . . . . . . . . .

802

55.238 - Decreto de 18 de dezembro de 1964 - Autoriza a
Companhia Siderúrgica Pitangui a pesquisar minérios de
ferro e manganês no município de Pitangui, Estado de Minas Gerais. Publicado no
D. O. de 18 de janeiro de 1965
55. 239 - Decreto de 18 de dezembro de 1964 ~ Autoriza a
Companhia Siderúrgica Pitangui a pesquisar minérios de
ferro e manganês· no município de Pitangui, Estado de Minas Gerais. Publicado no
D. o. de 18 de janeiro de 1965
55.240 - Decreto de 18 de· dezembro de 1964 - Dispõe sôbre a realização da "Segunda ,
Jornada Luso-:Brasileira de Engenharia Civil", e dá outras

providências. - Retificado no
D. O. de 18 de janeiro de
1965 ......................... 804
55. 242 - Decreto de 18 de dezembro de 1964 - Reestrutura
o Conselho Nacional de Saúde.
- PuetificadO no D. O. de 18
de janeiro de 1965 . . . . . . . . . .

804

55. 243 - Decreto de_ 18 .de dezembro de 1964 - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
crs 1.500.000.000, para o fim
que menciona. - Retificado no
D. O. de 20 de janeiro de 1965 804
55.24.4 - Decreto. de 21 de dezembro de 1964 - Relaciona,
para os efeitos previstos no
,§ 1 <? do art. 41? da Lei número
4.345, de 26 ·de junho de 1964,
os cargos vinculados ao magistério federal dos lliveis superior e médio e dá outras providências.
Retificado no
D. O. de 11 de janeiro de 1965

804

55.245 -- Decreto de 21 de dezembro de 1964 - Dispõe sôbre
a corretagem de seguros dos
órgãos centralizados da União,
autarquias e sociedades de
economia mista em que· haja
participação majoritária do po.:.
der Público e dá outras providências. - Retificado no D.O.
de 11 de janeiro de H.l65 . . . .

804

55.246 - Deéreto de 21 de dezembro de 1964 - Retifica a
classificação a que se refere o
Decreto nl? 54.015, de 13 de julho de 1964, na parte referente à série de classes de Assistente Social. - Retificado no
D.O. de li-de janeiro de 1965 804
55.249 - DecretO de 21 de 'de802
zembro de 1964 - Estabelece
normas para a execução do
Decreto n9 51.061, de 27 de ju1
lho de 1961, que imtituiu medalha-prêmio para os funcionários civis do Poder Executivo. - Retificado no ·D. o. de
11 de janeirO de -1965 . . . . . . . . 805
803
55.250 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Alcides Alves da Cunha a pesquisar minério de manganês no município de Mateus Leme, Estado
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de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 18 de janeiro
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

55.251 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza a
Companhia de Mineração Serra da ·Farofa
CEFAR - a
pesquisar· mjnérios de f~r~o. e
de manganes, nos mumciplOS
de Brumadinho, Mateus Leme
e Igarapé, no Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D .O.
de 18 de janeiro de 1965- ·. . . . . 805
55.252 - Decreto de 22 de dezembro de Hl64 - Autoriza o
cidadão brasileiro .Astrogildo
Lopes D'Oliveira a pesquisar
arg·ila, no município de Nova.
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O.
de 19 de janeiro de 1965- . . . . . 807

55.253 - Decreto de 22 de dezenibro de '1964 - Autoriza a
S.A. Central Elétrica Rio

Claro a vender usina termoelétrica. -Publicado no D.O.
de 19 de janeiro de 1965 . . . .

807

55. 254 - Decreto de 22 de dezembro de 1964. - Autoriza o
cidadão brasileiro José Ribcüro de Rezende a pesquisar
quartzito no ·município de
Baependi, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no DO.
de 19 de janeiro de 1965- . .

807

55.255 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Menezes de Oliveira a pesquisar
quartzo e mica no município
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. - Publicrido no D. O.- de 19 de janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . . . . .
55.256 - Decreto de 22 -de dezembl'O de 1964. - Autoriza o
cidadão brasileiro Tosiuki Nonalm a pesquisar mármore no
município de Itabirito, Estado de IVIinas Gerais. - Publicado no D.O. dé 19 de janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . . . . .
55.257 -Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadã-o brasileiro Raul Milanez a pesquisar calcário no
mllllicípio de Capão Bonito,

808

809

Pâg.
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 19 de janeiro de 1965 . .. .. . . . . . . . . .
55.258 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza
Metais de Goiás S. A. METAGO a pésquisar grafita, no
município de Paraná, Estado
de Goiás. - Publicado no
D. O. de 19 de janeiro de 1965
55.259 -Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autor·iza a
Indústria de Mármores Italva
Ltda. a lavrar mármore, no
município de Campos, Estado do Rio de Janeiro. -Publicado no D.O" de 19 de janeiro de -1965 . . . . . . . . . . . . . .
'
55.261 - Decreto de 22 de de' zembro de 1964 - Autoriza o
cidadão ,brasileiro Richard
Paul Vl erner a pesquisar minério de ferro, no município
de Araquari, Estado de Santa
Catarina. Publicado no
D. O. de 19 de janeiro de 196&
55.262 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio
Lisbôa Guerra a pesquisar
minério de ferro no municí~
pio de Antônio Dias, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 19 de janeiro
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5&. 263 - Decreto de 22 de dezembro de 1964. - Autoriza a.
Marmoarie. Brasil Ltda., a
pesquisar mármore, no município de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito
Santo. -Publicado no D.O.
de 19 de janeiro de 1965 . . .
55. 264 - Decreto de 22 dé dezembro de 1964. - Autoriza o
cidadão brasileiro Daniel Luiz
do Nascimento a pesquisar
ouro e diamante nos municípios de Diamantina e Bocatuva, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. 0-. de 19
de janeiro de 1965 ...... ·. . .
55.265 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza
Metais de Goiás S. A. - METAGO - a pesquisar minério
de man~anês, no município
de Xambioá, Estado de Goias.
- Publicado no D. O. de 19
de janeiro de 1965- ......... :.
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mero 49.534 de 15-12-960.
iPUblicado no D. O. de 2 de
abril de 1965- . . . . . . . . . . . . . . . . 8'16

--:-- Decieto de 22 de de~
~embro de 1964 :- Renova <,!

5-5- 26 s

Decreto n? 48.. 212, de 13 d,_,
maio de 19.60. - Publicado no
D.O. de 19 de janeiro de
1965 .

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

814

55.267 - Decreto cte 22 de_ ~e
zembro de 1954 ~ Class1f~ca

os ,cargos de mvel superwr

da Comissão do Vale do São
Francisco e dispõe sôbre : o

enquadramento de seus atuais
ocupantes. - Retificado no
de 12 de janeiro de
1965 . .... : ................ .

D.O.

de 1965 ......................

815

55-.268 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Classificá
os cargos de nivel superio1· da
Suoerintendência do Plano de
Vaiorização Econômica da

. e dispõe sôbre o
enauadra.mento de seus atmds
ocUpantes. - Retificado no

~Amazônia

de 22 de janeiro de
1965 ....................... .

D.O.

815

55.270 - Decreto de 22 de dezembro de 1964. Declara
prioritária para n desenvolvi-

815

55-.272 - Decreto de 22' de dezembro de 1964 . .:._ Retifica o
enquadramento· do Conselho
Nacional de .Estatís1Ica, do
Instituto iBrasileiro de Geografia e Estatística ~ ciá outras
providências. - Retificado li'J
D. O. de 27 de janeiro e 19 de
fevereiro de 1965' ........._.. . 816
5·5. 273 _:_____ Decreto de 22 de dezembro de 1964. - Autoriza a
assinatura do Têrmo de Aditamento e Alter~ão ao Convênio firmado pelo Govêrn.o do
Estado do Rio Grande do Sul,
para execução das obras civis
relativas ao aproveitamento hidrelétrico do Rio Passo Fundo
-e autorizado pelo Deereto nú-

817

55. 276 - Decreto de 22 de dezembro de 1964. -- .Apravo o
enquadramento ·dos cargo:;,
funções e empregos do Quadro de Pessoal tio Ministério
da Saúde .. - Publicado no D.O.
de 16 de fevereiro de 1965 . . 817
55.280 - Decreto de '22 de dezembro ·de 1964. -- Aprov~ O
enquadramento !la cla<;sc:i de
Guarda-Fios, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente
- do· Departamento dos Correios e Telégrafos. - Publicado no 'D. O. de 3 de março
de 1965 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

mento do Nordeste, para efeito
de isenção de quaisquer taxas
e impostos federais, a importação de equipament.os nov~s,
sem similar nacional, regL.c:;trado e consignados à. Emprê·sa "Sabap do Nort~ S: A. Era:..
sileiÍa de Artefatos Plásticos·•_,
de Hecife (Pe.) -- Retificado
no D. o. de 22 de jalleiro ele
1985 . " " " " " " " " " " " "

55.275- - Decreto de 22 de dezembro de 1964. -- Cria o
"·Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e
Equipamentos Industl'1ais "FINA:ME" e dá outras providências. - Retificado no D. o. de
12 de janeiro e 3 de fevereiro

818

55.282 -'Decreto dç 22 de dezembro de 1964. - Dispõe sôbre as medidas desttnaü~/3 -a
incrementar a exploraçP-.o e
expOrtação do minério de ferro.
- Retiffc'ado no D. O. de 22
de janeiro de 19S5 ... , ; .... ·.. 818
55. 284' - Decreto de 24 de dezembro de 1964. - Retifica a
relação nominal dos atuais
ocupantes dos !.'-argus de nível
superior, na. parte referente
aos Técnicos de Administra:ção,
bem como da classe A da carreira de Bibliotecátío. - Retítificado no D. O. de 28 de
janeiro de 1965 . . . . . .
818
55. 286 - Decreto de 24 de dezembro de-1964. -- Estabelece
as normas gerais para a regulamentação da Lei r;_9 4. 504 ,de
. 30 de novembro .de 1964 e dá
outras prOvidências. - ~eti
ficaâo no D. O. de 27' de janeiro de 1965- ... , . . . .. . . .. . . 81-8.
55.289 - Decreto de 29 de 'ctezembro de 1964. - Aprova as
alterações introdllZida.s nos Estatutos da Ultramnr Com.pa-
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nhia Bra,;;ileil'a üe Seg·uros,
inclusive aumento do capital
social. - Publicado no D; O.
de 7 de janeiro de 1965 .... ~~ .Sl8

55.305 - Decreto de 30 de dezembro de 1964 - Aprova alteracões ,introduzidas nos Estatutos da oceânica Companhia Brasileira de Seguros,
(inclusive aumento do capital
social - PubUcado no D. O.
de a de -janeiro de 19E5 . . . . . . ·s22

55.290 - necreto de 29 de dezembro de 19'64. - Aprova alteracões introduzidas nos Estatutos da Atlàntica Companhia Nacional de Scgm·os, inclusive -ariment_o do capital socia.l. publicado t1o _D. o.
de 8 de janeiro de 19G5 . . . . . . 818
1

:55.291 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. Regula as
condições para venda a tõrno
do vinho nacion'l.l. - Retificado no D. O. Je :!.8 de janeiro de 1965 . .. . . . . . . . . . .. . . 819
55. 292 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. :.__ Revogamse os Decretos ns. 50. 193 e
50.194, ambos de 28 de janeiro
de 19'61 e o de nº 1.198, de
19 de junho dé 1962. - Retificado no D.O. de 18 de janeiro de-·1955 ...... ·......... -.

819

55.294 - Decreto de 29 de dezembl·o de 1964. Declara
prioritária ao des\~nvolvlmento
do Nordeste, para efeito de
isen6ão de quah:rné!' ütx~ts e
impÓstos federais, a importação dos equipament_os noYos,
sem similar nacional registrado, neste descritos e consi.~n'l
dos à emprêsa "Fábrica de
Tecidos Nazaré S. A.", de
N.azaré, Estado da Bahia. -··
Publicado no D. O.· de 22 e
retificado no de 2-6 de fevereiro· de .196-5 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 819'
55.295 - <Decreto de 29 àe dezembro de 1964. ·- Aprova o
Sistema de Classificação de
.Cargos do Te'r:71.~J.'i.Q Federal
de Rondônia. - Publicado no ~
D. O. (Suplemento) de 8 e,
retificado no de 27 de janeiro
e -1 Q e '3 de feve~·eü·o de 1965. 821
5'5.·297 -·DecretO -de 29 de dezembro de 1964 - Declara de
utilidade pública, para· fins de
desapropriação, os terrenos edificados que menciona, em Belém, !Estado do Pará - ·Retificado no D. o. de 19 de janeiro de .1965 . .. .. . .. .. . .. . . . .. .

8-22

55. '309 - Decreto de 30 de dezembro de 1:964 - Fixa o valor
das gratificações de representação de gabinete para atender,
provis-àriamente, aos encargos
cie direção, chefia, assessoramente e secretariado, do Serviço Nacional de Recenseamen~
to, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. e dá.
outras providências Republica.do no D. O. de 15 de ja.:.
neiro e retificado no de 1 de
fevereiro de 1965 . . . . . . . . . . . . . 823
55.310 - Decreto de 30 de dezembro de 1964 - FiXa o valor das -gratificações de representação de gabinete para
atender, provisOriamente aos
en.cargos de chefia, assessoramenta e secretariado da Comissão coordenadora da Criacão do Cavalo Nacional e dá
ôutras providências - Retificado no D. O. de 19 de janeiro
de 196& .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 826
55.311 .....,... Decreto de 30 de dezembro de 1964 - Retifica o
Decreto n!? 52.79-4, de 31 de
outubro de 1963'· - Retificado
no D. O. de 19 de janeiro de
1965;
. . . . • . • . . . . . .. . . .. . . . . .

826

55.313 - Decreto de 31 de tlezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Afonso Murilo -souto- a ne.sauisar oúro
no município dê PÍ:dxe, Estado
de Goiás- Publicado no D. o .
de 19 de janeiro de 19'6·5· --. . . . 826
55.314 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Afonso Mu. rno Souto a pesquisar ouro
no mnnicípio de Peixe, Estado
de Goiás - Publicadó no D. o.
de 1g. de janeirO ~e 1965 . . . . . 827
55:315 - Decreto de ·31 de dezembro de 1964 - Retifica o
art. 1~? do Decreto nº 9.330, de
29 de abril de 1942, referente
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a autorização de làvra, de ja~
zida de calcário, concedida à

cidadão brasileiro carmine Nocera a lavrar areia quar~zosa,
no município de Piquete, Estado de São Paulo - Publicado
no D. O. de 20 de janeiro de

Sociedade P..nônima Indústrias

Votorantim, no municípi.o de
Igarassu, Estado de Pernambu~
co - Publicado no D. O. de
19 de janeiro de 1965 . . . . . . . . .

1965

827

5'5.316 - Decreto de 31 de de~
zembro de 1984 - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Edmundo Appel a
pesquisas

cassitérita no Município de
Põrto Velho. Território Fe-

deral de Rondônia - Publicado no D. O. de 19 de janeiro de 1965 . • . . . . . . . . . . . . . 828
55:,317 - Decreto de '31 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Ednnmdo Appel a pesquisar cassiteri-

ta no Município de Pôrto velho, Território Federal de Rondônia - Publicado no D. O.
de lS de janeiro de 1965 . .

Decreto de 3-1 de dezembro de 19·64: - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Edmundo Appel a. pesquisar cassiterita. no município de Pôrto Velho Território Federal de Rondônia - Publicado no D. O.
de 19 de janeiro de 1965
55.319, - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza a
Companhia Estanifera do Brasil a pesquisar cassiterita no
munlcípio de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia )Publicado no 'Il. O. de 19
de janeiro de 196·5 . . . . . . . . . . .
65:.320 - Decreto de 3'1 de dezembro de 19.64 - Autoi'iza o
cidadão
brasileiro
Augusto
Baptista Pereira a pesquisar
ouro aluvionar no município
de São Felix do Xingu, Estado do Pará - Publicado no
D. O. de 20 de janeiro de 1965
65.321 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Allgusto
Baptista :Pereira .a pesquisar
ouro aluvionar no município de
São Felix do Xingu, Estado do
Pará - Publicado no D. o.
tle ·20 de japeiro de 1965· . . . . . . . .
55.322 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza o

829

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

831

Decreto de 31 de deConcede
zembro de 1964 à Fenominas, Comércio e Indústria de Minérios S. A.,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração.
- .Publicado no Diário Oficial
de 20 de janeiro de 1965 . . . . . 832

55.3:z.3. -

Decreto de 3·1 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Apa~:ício Casado [)'Avila a pesquisar calcário no município de São Gabriel - LEstadO".dO Rio Grande
do Sul - Publicado no Diário
Oficial de 20 de janeiro de

55·.324 -

1965

...... -~-...............

833

Decreto de 31 de dezembro de 1964: - Autoriza o
cidadão brasileiro Benjamim
Ferreira da Fonseca a pesquisar minério de manganês, no
município de casa Grande Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Oficial de
20 de janeiro d.e 1965 . . . . . . . . 833

55.325 -

55. ·318 -

829

Decreto de 31 de dezembro de 1964 Autoriza
Companhia de Cimento Portland Maringá, a pesquisar argila no município de Itapeva
- 'EStado" de São iPaulo. Publicado no DiáTío Oficial de
20 de janeiro de 1965: . . . . . . . . 834
55.327 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autorizi1 o
cidadão brasjleiro Francisco
Afonso da Silva a pesquisar
hlármore, no município de Morada Nova - Estado de MInas Gerais. Publicado no
.Diário Oficial de 20 de janeiro de 1-9-6'5- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
55.328 . - Decreto de 31 de dezembro de 1961 - Concede ã
Mina da Boa Vistas. A., autorização para funcíona1· como
emprêsa de mineração. - PUblicado no Diário Oficial de 20
e ret!7icado no de 29,\ de janeiro de 19:(J.5 . .. . . . .. .. .. . . . . 835
55.-3-26 -

830

830
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r\5 ..329 - {Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Retifica e
ratifica o art. 19 do Decreto
n9 9.117, de 25- de março de
1942. - Publicado no Diário
Oficial de 20 de janeiro de
196'5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

· õ5. 33'7 - Decreto de 3·1 de dezembro de 1964 · - ·AUtoriza o
cidadão brasileiro Tito Pacheco
de Figueiredo, a pesquisar mica, no município de Virgolàndia - Estado de Minas Ge:rais. ~ PUblicado no - Diário
Ojicial de 20 e retificado no
de 29 de janeiro de 19'65· . . . . 839

&;-.330 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro João de
peus Reis a pesquisar ouro e
diamante no município de
!Diamantina - Estado de [Minas Gerais. !Publicado no
. Diário O jicial de 20 de janeiro
de 19!)5 . . .. . . . . . .. . . . . . . . . • . . . 836
Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Dispõe sôbre a aplicação do Decreto
n!? 55.09-8, de 1 de dezembro de
1964-, e dá outras providências.
- Retificado no Diário Oficial de 19, de janeiro de
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83'1

55-. 33Z -

55. 33·3 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Dispõe sôbre as solenidades comemorativas do Centenário de EpitáCio 'Pessoa, e dá outras proVidncias. - :Retificado no Diário Oficial de 19- de janeiro de
. 1005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
55.334 - Decreto· de 31 de dezei'nbro de 1964 "7"' Regulamenta a aplicação de insentivos
fiscais administrados pela superintendência do [)esenvolvimento do Nordeste (SUDEN'E)
- Retificado no Diário O jicial de 20 de janeiro de 1·965 . 837
55.3C'5 - iDecreto de ·31 de dezembro de 1964 - Autoriza a
Companhia Brasileira de AlUmínio a pesquisar bauxita no
município de poços de Caldas
- Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Oficial de
20 de janeiro de 1965 .". . . . . . .
55.336 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - :Autoriza a
Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar minários de
ferro e manganês e bauxita
no mnnicípio de Ouro iPrêto
- Estado de Minas Gerais. !Publicado no Diário Oficial de
20 de janeiro de 1965 '·.. . . . .

838

838

l)ecreto de :n de dezembro de 1964 - Autorida a
cidadã brasileira Elvira sentelhes de Gênova, a pesquisar
argila no muriicípio de São
Paulo - Estado de São Paulo. Publicado no Diário
Oficial de 20 e retificado no
d~ 29 de janeiro de 1965 . .

55. 3·3'8 -

840

65.339 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza
Mármores Itabiro Ltda. a
pesquisar bauxita e argila no município de Itabirito,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 20 e
retificado no de 29 de janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340

Decreto de 31 .de de'zembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro' A g e n o r
Soares da .Silva 'l pesquisar
minério de ferro no município de Piedade, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 20 de janeiro de 1965

841

55.340 -

55.341 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - AutOriza o
cidadão brasileiro Ernesto
Affonso Scheide a pesquisar
caulim no munícipio de campo Alegre, Estado de S<Lnta
Catarina. - iPUblicado no
D. O. de 20 e retificado no
de 29 de janeiro de 1965 . .
341
55.342 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Américo
Sarnmarone Júnior a pesquisar argila no município de
Jundiai, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de
20 de janeiro de 19;65 . . . . . .
55.343 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Caruzo a pesquisar feldspato, no

843
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município de cachoeira de
Macacú, Estado d~ Rio , de
JaneirO. P!fbllca~o ·.no
D. o. de 20 de Janeuo
de 1965 ........ · · · · · · · · · · · ·
55.344 - Decreto· de 31 de dezemi::lro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Bernardo
Dale Mascarenhas a pesquisar calcário no município de
Curvelo, Estado de Mlnas
Gerais.
Publicado no !D.
o. de 21 de janei!o· de 1B65 ..
Decreto de 31 de dezembro de 1964 .....::. Autoriza ó
cidadão brasileiro Laurinda
da .Silva Pereira a pesquisar
quartzo e águas marinhas,
no município de Salinas, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 13 de
janeiro de 1965 ............. .

844

844

55". 345 -

Decreto ·de 31 de dezembro dé 1964 - Autoriza a
Companhia Estanífera do
Brasil a pesquisar cassiterita no município de Pôrto
Velllo, Território Federal de
Rondônia. - Publicado no
Diário Oficial de 21 de ja ..
neiro de 1965 .............. .

845

55. 346 -

Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza a
Companhia Estanífera. · do
Brasil a pesquisar cassiterita
no município de Pôrto Velllo'
Teiritório Federal de Ron~
dônia. - Publicado no Diá1'io Oficial de 21 de janeiro

Decreto de 31 de
dezembro de 1964 - Autoriza
a Companhia de Mineração
São Mateus a pesquisar calcário e quartzito no .r:mmicípio de Itapeva, Estado de
São Paulo. - Publicado no
Diário Oficial de 21 de Janet·
ro de 1965 ................. _,

848

55.350 -

55.351 -Decreto de 31 de ãe··

zembro de 1964 .. - Autoriza o
cidadão brasileiro Cheorgh~
Popescu a lavrar areia quartzosa nos municípios de Pe~
ruibe e Itanhaem, Estado de
São Paulo. - Publicado no
Diário 'Oficial de 21 de janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . . .. .

849

Decreto de 31 -cte dezembro de 1904 - Autoriza a
S0ciedade Brasileira de Mi ..
lleração Fama Ltda. a lavv!l.r
amianto no município de .São
São Domingos do Prata, Estado de Minas Gerais. -Publicado no D. O. de 21 de
janeiro de 1965 ..........

850

55.352 -

55.354 .- Decreto de 31 de dezemhro de 1964 - Concede à

Agua Mineral Santa Hele.na
Ltda., autorizáção para funcionar como emprêsa d-e mineração.
Publicado no
D. O. de 23 de fevereiro
de 1965 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .

850

-Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Concede à
Mineração Cruzeiro Limitada
autorização para fnncionar
como emprêsa de mineração
Publicado nó D. o. de 21 de
janeiro de· 1965· .. .. .. . . .. .. . . 851

55.355 -

de 196& .................... .

õ5. 349 - Decreto de 31 de dem
' zembro de 196.4 - Autoriza a
Companhia Geral de Eletricidade a vender bens e lnsta.
Iações utilizados na produçê,l)

847

q

315

55.347 -

55.348 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Restringe
a zona de concessão ·da Prefeit~a Municipal de !'porá e
outorga à Centrais Elétricas
de Goiás s. A., conCessão
para distribuir energia elétrica no Município de .Israelândia, Estado de Goiá,s. - Publicado no D. .O. de 21 de
janeiro de 1965 ........... ..

de energia elétrica. - Publicado no D. O: de 21 de
janeiro de 1965 .. .. . .. .. .. . •

Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Concede à
Industrial, Comercial e Agrícola
Rio Pilões S. A. autorização
para funcionar como emprêsa
de mineração .- Publicado .no
D. O. de 21 d·e janeiro de :i965 851

55.35S -

847

Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Outorga à
Companhia de Eletricidade de

55·.357 -
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Alago as ( CEAL) cm1cessão' para
distribuir energia elétrica
Publicado no D. O,' de· 21 de
janeiro de 1965 . . .. .. . . . .. .. . 851
Decreto de 31 de de,zembro de 1964 - Outorga à
Imaribo S. A. Iildústria é Comércio concessão para o aproveitamento de energia hidráulica - Publicado no D. O. de
21 de janeiro de 1965 . . . . . . . . 852

55. '358 -

55.359- ....,.. DeCreto de 31 de dezembro de 1964 - Transfere'

da Prefeitura Municipal de
Estrela para a Companhia
Estadual de 'Energia Elétrica
a concessão para produzir e
distribuir energia elétrica
Publicado no D. O. de 21 de
janeiro e retificado no de- 29'
de março de 1965 . . . . . . . . . . . 853
Decreto de 31 de de-.zembro de 1964 - Revoga a
coricessão outorgada ao Estado
do Paraná pelo Decreto nümero 50.768, de g. de junho de·
1961 - Publicado no D. O. de
21 de janeiro de 1965· . . . . . . ... . 853

55.360 -

Decreto de 31 de de!Zembro de 1964 - Amplia a
zona de concessão da Companhia Estadual de Energia Elétrica, do E.staâo do Rio Grande
do Sul - Publicado no D. O.
de 21 de janeiro de 1965 . . . . . . 854

55.361 -

Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Aprova alte)rações introduzidas nos Estatutos da Companhia Catarinen:se de' Seguros Gerais, inclusive
aumento do capital -social Publicado no D. o. de 1& de
fevereiro de -Hl65 . . . . . . . . . . . . 854

55.362 -

Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Aprova altel'açãb introduzida nos Estatutos da Seguradora- Indústria e
comérciO S. A., relativa ao
aumento de capital social
Publicado no D. o. de 21 de
janeil'o de 1965· ...... :.. .. .. . 85·5

55.363 -

Decreto de 31 de dezembro de 1994 - Aprova alteração introduzida nos :Estatutós da Oceânica Companhia

·55.364 -

Pág·~

;Brasileira de Seguros, relativa
·ao aumento do capital social
- Publicado no D. o. de 21
de janéiro de 1965· ....... _... 355--,
Decreto de. 31 de dezembro de 1964 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos
da Seguradora Industrial e
!Mercantil S. A., relativa ao
..... aumento do capital social
Publicado no D. O. de 22 de
janeiro de 19G:5, . . .. . .. . . . . . .. 355

55·. '365 -

Decreto_ de 31 de dezembro de 1964 - Concede à
:sociedade anônima Bank of
L-ondon & Smlth Amer·ica Lijmited autorização para al.Ul1entar o seu capital no Pais :...._ Publicado no D. O. de 16 de
março de 1965 · . . . . . . . . . . . . . . 856

55.367 -

55 .·369- - Decreto de 31 de de ..
zembro de 1964
Aprova
alteração introduzida nos Estatutos da Atlântica Companhia
jNacional de Seguros, relativa
ao aumento do c:;~,pital social Publicado no 1J. o. de 22 de
janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . . . . 856
55.370 - Decn;to de· 31 de dezembro de 1964 - Concede à
"Beta_" Iniportação e Exportação Ltda. , autorização para
emprêsa . de
11funcionar como
mineração - Publicado
no
D. O. de 22 de janeiro e retificado no de 1 de fevereiro
de 1965 . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . .

856.

D-ecreto de 31 d,e dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Joaquim Pereira da Rocha a lavrar ca.ssiterita, no município de Pôrto
Velho, Território Federal de
Rondônia
Publicado n:o
D. o. de 22 de janeiro de 1965 85-7

55.371 -

Decreto de 31 de de··
zembro de 1964 - Revoga o
Decreto nt? 45.'876, de -- de
janeiro de 1961 - Publicado no
. D.O. de 22 de janeiro de

55.372 -

1965 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •
55. 373 -

Decreto de 3'1 de dezembro de 1964 - Outorga' a
tKnorr. & companhia Limitada
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concessão para .o

aproveita~

mente) da energia hidráulica
de um desnível no Rio Caxambu Estado do R'io G. do
Sul -·publicado no D.O. de 22
de janeiro de 19&5 . . . . . . . . .

55 .3'80 -

85.8

:5'5.374 - Decreto de 31 de dezem bro de 19·64 - Autorl?.a a

1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cia. 'Cimento Portland Brasília a lavrar argila, no murlicípio de Corumbá de Goiãs, EsGoiás - Publicado no D. o.
22 de janeiro de 19"65.. . . . . . .
'55.37·5 -

B59

Decreto de 31 de de-"

zembro de 964 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Roberto
Ohalu •Pacheco a pesquisar
cassiterita no muilicípio de
Lábrea, 'Estado do Amamnas
Publicado no D . o . de 22
de janeiro de 1965 . .· . . . . . . . 859
'55.376 -

Decretq de 31 de dê-

zembro de 1964J - · Autoriza o
cidadão

brasileiro

Roberto

Chalu Pacheco a pesquisar
cassiterita no municfpio de Lá.~
brea, Estado do Amazonas Publicado no D.O. de 22 de
janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . . 8UO
65.377 -'-- Decreto de 31 de

de~

zembro de 1SS4 - u\.utorlza. o
cidadão
brasileiro
Roberto
Chalu Pacheco a pesquiSar
c~-ssiterita
no município de
Lábrea, Estado do Amazonas
- Publicado no D. O. de 22
de janeiro· de 1965- .. .. .. .. . -860
Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autorlz:=.t o
cidadão
brasileiro
Roberto
C'halu /Pacheco a .P~squisar
caBSiterita no munlCIPlO de
Lábréa, Estado do Amazonas
,_ Publicado no D. O de 22
de janeiro de 1965 . . . . . . . . • B61

:5·5. 378 -

Decreto dé 31 de dezembro de 1964 - Retifica o
art. 1? do decreto 9.313, de
28 de abril de 1942·, r'3ferente
a autorização de lavra. de ja·zida de cal.cáreo coneetii.éla à
Sociedade Anônima Indústrias
Votorantim, no munieipio de
Iguassu, Estado de Pernambltco
Publicado no D. o. de
22 de janeiro d~ 19ô5< . . . . . 861

55.379 -

Decreto de 31 de dezembro de 1964 - concede à
Calçamentos
em
Mosaicos
"Lisbrasil" Ltda .. Autorização
para funcionar como emprêsa
de mineração. - Publicaao :ao
D.O. de 22 de. janeiro de
862

55.3-81 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - concede à
Mineração ,são Luiz Comércio
e Indústria S.A. autorização
para funcionar como emprêsa de mineração - Publicado no D.O. de 22 de janeiro de 1965 . . . . . . • . . . .
362
Decreto de 31 de dezembro de 1964 - concede à
"'SONAL" - sociedade Nacional de Mineração Limitada,
autorização
para funcionar
como emprêsa de mineração Publicado no D.O. de 2-2 àc
janeiro de 19'6-5 • • . . .. . . .. .. . 863

55.382 -

Decreto de 31 de dezembro de I"S64 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Marquetto ·a lavrar caulim no município de curitiba, Estado do
Paraná - Publicado no D. O .
de 22 de janeiro de 1965 . . . 663

55.383 -

55.384.- Decreto de 31 àe de-

zembro de 1964 - Fica renovado o Decreto r.? e·55, de 7 de
abril de 1962 - Publicado no
D. O·. de 22 de janeiro de ..
19-65
........... ........ .

864

1}5.3S5 ...,_ Decreto de 31 de de-

zembro de 1964l -- Autori~a o
cidadão hrasileiro Iwan Oleg
Von Hertwig a pesquisai' quatzito, no município de Nova
·Trento, Estado àe Santa Catarina - Publicado no D .O.
22 de janeiro de 1965 . . . . . . . Bô4
Decreto de 31 de dezembro de 1964 ....:.. Autoriza.
Mármores Jirtabirito Ltda, a
pesquisar minério de ferro, 110
município de Itabirlto, Estado
de· Minas Gerais - Publicado
no n~;o, de 22 de janeiro de

55.386 -

1965 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • •
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Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Roberto Chal
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DE

mero 3. 780, de 12 de julho de 1960,
decreta:

Fixa o número de niretores' e Conselheiros para a "Centrats Elétricas

1? Fica aprov•:ldo, na forma
o enquadramento dos
cargos, fupções e empregos do Quadr<.. ·de PessooJ do Ministério do Traba-lho e Previdência Social (antigo
MTIO) , de acôrdo com o dispost.o no
Decreto no 48.921, de 8 de setembro
de 1960, bem como a relação no:qünal
dos respectivos ocupantes, a saber:

DECRETO

N'? 5·5. 442

DE

5

Ji\NEIRO DE 1965

Brasileiras S.A. -

ELETROBRAS".

o Presidente da República, usando

d•3. atribuição ciue lhe confere o ar~
tigo 87. n~ I, da constituição e as
1etras b e c do § 19 do artigo 12 da
Lei rt9 3.890-A de 25 de abril de
1961, riiodificadas pelo artigo 19. da
Lei n<? 4.4()0 de 31 de .agõsto de 1964,

decreta:
·
Art. 19 Será de 5 (cinco) o m'unero de Dlretores e de 3 (três) o número .de ccmselheiros a que se referem, respectivamente. as letras b e c

do ~ 19 do artigo 12, da Lei número
3.890-A de 2·5 de '.lbril de 1961. modificadas pelo wtigo 19, da Lei númer.ç. 4. 4{)0 de 31 de agôsto de 1964.
Art. 29 Revogam-se as disposiÇÕes

em contrúJ:io.
Brasília, 5 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da :Repúbli-

ca.

H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

('-') DECRETO N9 55.443 JANEIRO DE 1965

DE

5

DE

Aprova o enqÚadramento dos cargo3,
junções e 'empregos_ do Quadro 6e
Pessoal do Ministério do TrabalhO
e Previdência Social (antigo MTir-).

O Presidente da República, usanc!o
da atribu.:ção que -lhe ~confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na L~i nú-

Art.

das anexos,

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

Art. '29 Os valôres ct-os níveis de
vencimentos e respectivas referências,
constantes dos anexos a que ·se refere
o art. 19 c!êste decreto. sã0 os pre·
vistos no Anexo III Tabela de
Retribuição - da Lei n9 3. 780 de 12
de julho de 1960. observa.das as posteriores alterações determinadas pela:3
Leis núm-eros 3 . 826 de 23 de novembro de 1960, 4.069, de 11 de junho de
19'62, 4.242, de 17 C:e julho de 1963, e
4. 345 de 26 de jnnho de 1964.
Parágrafo único. A partir de 19 de
dezembro de 1900. fica alterada a localização dos servidores indicados n-a
l'elação nominal. obedecic!o o critério
fiX(ldo no art. 21 da Lei nQ 3. 780, de
12 de julho de 1960. devendo ser Lavra-das as competentes apostilaS pelo
órgão de pessoal respectivo, com fundamento no art. 29 da Lei n9 3.82.1.).
de 23 de novembro de 19-60.
. Art. 39 O órgão C.·e pessoal competente apostilarã os tHulos dos serVJ.~
dores abrangidos ·por êste decreto, ou
os expedirá aos que não os possu~rem.
Art. 49 O enquadramento. a que ,se
refere êBte decreto não homologará
situação que em virtud-e de síndicân·
cia, devassa ou inquérito administra·tivo, ·.venha a ser considerada nula,
llegal ou contrária a normas administrativas em Vigor.
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Art. 59 As C-espesas com a execuçã.0
-dêste decr-eto continuarão a ser atendidas pelas dotaçõe~ orçamentáriaS
próprias na conformidade do dispos-

to no art. 79 d•3. Lei n9 -a. 780, de 12
de julho de HJ-60.

Art .. 61? As vantagens financeiras
decreto vigoram a partir de lQ

d~te

de julho de 19"60 ._

Art. 79 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação revo·
gadab as disposições em contrário.

mero 4~131. de 4 de setembro de
1962, é considerado de alto üJ.terês.se
~acwnal o aproveit-amento
das reservas brasileiras de minerais fosfáticos e sua industria.li!Z.ação tendo em
vista as necessidades d•1. Agricultura.
Artigo 29 ~te Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação. -revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de janei.ro de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúblioa-.
H,

Brasília, 5 de janeiro de 19-65; 144º
d;:t Independência e 779 da Repúblic!l..
H. CASTELLO BRANCO

CASTELLO BRANOO

Daniel Famco
Hugo de Almeida Leme

Arnaldo Sussekind

Dantez Faraco

DEORE'IlO W

("') Os anexos a que se refere o
texto, inclusive a relação nominal do
art. 19, foram publicadoS no Diário
Oficial (Suplemento) de 11 de

j~,neirO

e retificados no de 9 'de feve.reiro
de 1965.

DECRE-TO

N9 55.444
.JANEIRO DE 1965

DE

5

DE

Considera de alto interês.se nacional
as inversões de
capital fixo
no
aprOveitamento industrial de ro~
chas fosfatadas para fins agdcolas.

o Presidente de. República. usando
da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, item I da Constituição Federal e
considemndo a con vemencia. de
ser intensificada to produção e aplicação de adubos fosfatados no Brasil. para aumento de produtividade
das terras ,cultivadas;
Considerando que o P.ais pesadamente dependé do Exterior pa.ra o
seu suprimento de fosfatos naturais
ou preparados;
Considerando
que o País dispõe
de importantes jazidas de fosfatos
natuxais. mal aproveitadas por insuficfência de investimentos nece~sá
rios; e
Considerando que sôbre a matéria
opina favorà.vebnente o Conselho
Nadonal de Economia, decreta:
Artigo 19 Para. efeito do que dispõem os artigos ·a7 e 39 da Le~i nú--

55.445 - DE 5
1965

DE -

.JANEIRO DE

Auto-riia Il!larmoaria
Brasil Ltda. a
pesquisar marmore e pedras coraradas no município de Castelo, Estado dO Espírito Santo.

O President-e da ;R-epública, us&ndo
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1. 965·, de 29 de janeirodc 19·4.0 (Cõdigo de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Marmoaria- Brasil Ltda., a pesquisar marmore e pedras coradas, em terrenos de
propriedade de ,Múcio Lemos, nd lugar denominado Córrego da Onça -Prata - Distrito de Aracui, Município de Castelo, Estado do Espírito
Santo, n1411a área de três .hectares
cinqüenta. e sete ares, (3,57 ha) delimitada por um poligono irregular qu~
tem um vértice a duzentos cinqüenta
e seis metros (256m) no rumo magnético onze graus quarenta e cinco
minutos sudeste (119 45 SE) da confluência do córrego Macuquinho no
cónego da Onça e os lados, a partir
dêsse vértice, ós seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos
metros (400m), sessenta e três graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(63-'? 45' SW) ; noventa e quatro metros (94 m), trinta e quatro gràus
trinta minutos sudeste (349 30' SE) ;
trezentos e sessenta metros (360m),
sessenta.- e três graus quarenta e cinco
minutos nordeste (639 46' NE) ;_ noventa e seis metros C96m), dez gTaus
cinqüenta minutos noroeste (109 50,
NW).

5
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Parágrafo único. A .execução da e cinco metros (3·25m), oitenta e trê.s
presente autorização fica _sujeita às graus quarenta minutos noroeste
estipulações do Regulamento aprova(839 40' NW) ; duzentos e dois metros
do pelo Decreto n9 30.230, de 1 de de~
(202m), norte (N) trezentos e cin~
zembro de 1961, uma vez se verifique qüenta metros (350m), oitenta e três
a existência na jazida, como associa~
graus quarenta minutos sudeste
do de qualquer das substâncias a que
(839 ~o· SE) ; o quarto .e últ~o lado
é o segmento retilineo que une a ex~
se refere o art. 29 do citad6 Regu~
lamento ou de outras· substâncias dis~ tremidade do terCeiro lado descrito
criminadas pelo Conselho Nacional de com o véTtice da partida.
Pesquisas.
Parágrafo único. A execução da
Art. 29 O título da autorização de presente autorização fica sujeita. às
pesquisa, que será uma via auto/ntica estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto n9 30.230, de 1 de dedêste DeCreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e será zembro de 1951, uma vez se veTifique
válido por dois (2) anos a contar da a existência na jazidâ., como associa~
data da transcrição no liV1'o próprio do de qualquer elas substâncias a que
do Registro das Autorizações de Pes~ se refere o art. 29 do citado Regu-.
lamento cu de outras subStâncias disquisa é
criminades pelo Conselho Nacional de
Artigo _39 Revogam'-se as disposições Pesquisas.
em contrário.
Art. 29 O título da autorização de
· BmSília, 5 de janeiro de 1865; 144? pesquisa, queserá uma via autêntiCá
da Independência, e 7'79 da República. dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crs 300,00) e será
JI. CASTELLO ~BRANCO
válido por dois (2) ~:nos a contar da
XW aura Thibau
data da transcrição no livo próprio
de Registro das- Autorizações de Pes~
quisa.
DECRETO N9 55 .446
DE 5 DE
JP>,N"EIRO DE 1965
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Autoriza o cidadão brasileiro Manoe~
Brasília, 5 de janeiro de 19ti5; 1449
Vieira de Faria a pesquisq,r calcário
da Independência e 779 da R~pública.
dolomitico no município de Piraí,
Estado do Rio de Janeiro.
H. CASTELLO BRANcO

o Presidente da República, usando
da at!:ibuiçáo que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nl? 1.985, de 29 de janeiro de J-040 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão,
brasileiro Manoel ·Vieira de Faria a
pesquisar calcário dolomitíco e..'>!l terrenos de sua propriedade no lugar
dederminaclo lote 123, Vila Monumento, em cararia distrito de :M:onumento, município dé Piraí, Estado do Rio
de Janeiro, numa área de seis hectares e setenta e cinco aTes (6,75 ha),
demilitada por um poligono irregular,
que tem um vértice a setenta e cinco
metros (7'5m), no rumo verdadeiro de
cinqüenta e um graus vinte e cinco
minutos ·noroeste (519 25' NV\T), .do
canto noroeste (NW) da casa sede
do lote 123 e os lados a partir dêsse
vertice, os seguintes comprimentos e
rumos ~erdadeiros; trezentos e vinte

Mauro Thibau

DECR.:ETO N9 55.447
DE 5
JANEmo DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brasileim Darcy
de Almeida a pesquisar areia quartzosa no município de Jacobina, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confe>.·e o ai'tigo
'8-7, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 l.-985, de 29' de janeiro de Hl-40 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Darcy de Almeida a pesquisar areia quartzosa em ..terrenos de
propriedade de Ana Rosa de Araújo
no lugar denominado Pingadeira, distrito e município de Jacobina, Estado
da Bahia, numa área de noventa e
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seis hectares e noventa e sete ares
(96, 91 ha) delimitada por um poli-

gano irregular, que tem um vértice a
mil duzentos e vinte metros (1.2·20 ro),
no rumo magnético trinta e quatro
graus nordeste (34:9 NE) do canto sudeste (SE) do primeiro filtro de con-

creto do abastecimento d'água da cidade de J acobina, de construção do
sESP e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e 1'Umos magnéticos: novecentos metros
(900 m), sesesnta e nove graus e nove
minutos noroeste (699 09' NW) ; mil e
quinhentos metros (1. 500m), dezenove graus e três minutos nordeste
(19-Q 03 N'E); mil cento e cinqüenta
metros (1.150m), quarenta e quatro
graus sudeste (449 SE); o quarto (49)
lado é o segmento ·retilíneo que une

a extremidade do terceiro (39) lado,
descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A excução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
nela Decreto nQ 30.230, de 1 de deZembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
_ Art. 2.9 o título da autorização de
pe'squisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagarfi, a taxa de novecentos e setenta cruzeiros Cr$ ..
970,00) e será-válido por dois (2.) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 'Revogam-se as di::1posiçôes
em contrário.
·
Brasília, 5 de janeiro de 1965·; 1449
da Independência e 779 da República.
{H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thíbau

DECRETO NV 55.448
JANEIIlO DE 1965

DE

5

DE

4 utoriza o cdadão brasileiro Rodolfo Campolina Marques a pesquisar
calcá1'io no município ·ae Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.

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

81, n9 I, da· Constituição e nos ·~êrmos
da· Decreto-lei nt? L 985, de 29- de janeiro de 1940 <código de Minas), decreta:
·
Ar-t. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rodolfo CampoliÍla Marques
a pesqUisar calcário em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado Pedra Grande, distrito e município de Sete Lagoas, Estado de Minas
Gerais, numa área de quarenta e· cinco hectares (45 ha), delimitada por
um doudecágono; que tem um vértice a cento cinqüenta e ·três metros
(152m), no rumo magnético de oitenta e um graus noroeste (81 9 NW), do
encontra· da estrada da Pedra Grande com a rodovia que liga Sete Lagoas a Cachoeira dos Macacos e os lados a .partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentOs e cinqüenta-metros (450m), sessenta e quatro graus
nordeste (649 N!E) ;. cento e setenta
metros (170m), vinte e um gr1,1as qua~
renta minutos noroeste (21Q 40' NW);
trezentos e cinqüenta metros (350m),
vinte e seis graus nordeste (269 N.E) ;
cento sessenta e oito Ifietros (168m),
dois graus sudoeste (29 S.W) ; quatro~
centos oitenta e seis metros (486m),
cinqüenta e dois graus noroeste (529
NJW) do marco
qu~lométrico cinéo
(Km 5-) da rodovia Sete Lagoas - Cachoeira dos ,Macacos; setenta e cinco
metros (75m), vinte e um graus quarenta minutos sudeste (219 40' SE);
cento e vinte metros ('120m), setenta
e um graus .P.ordeste (719 NE); duzentos e trinta metros (230m), vinte
e cinco graus sudeste (259 SE) ; setecentos e vinte metros (7Q0m), cin~
qüenta e oito graus trinta minutos
nordeste (58'? 30' NED; duzentos e
trintB, metros (230 m), vinte e seis
graus e trinta minutos sudeste (269
30' SE); cento e noventa metros ....
(190m), cinqüenta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste (54:9 30~ SK) :
mil quatrocentos e trinta metros ....
(1. 430m), sessenta e cinco graus e
vinte minutos sudoeste (659 20' SW) ;
duzentos e setenta metros (2.70m),
dois graus :r;toroeste (2.9 NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do R-egulamento aprovado pelo Decreto- n9 30.230, de 1 de dezembro de 1951_, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer daS substâncias a ·que

ATOS

se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discrim.ínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisà, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e cinqüenta cruzei?os ....
(Cr$ 450,00) e será válido por dois (2)
·anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965; 1449
da iindependência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANco
Mauro Thibau

DECRETO N9 55.449 J ANETil.O DE 1965

DE
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5

DE

outorga ao Município de~ Jeceaba,
concessão para distribuir · energia
elétrica no MUnicípio, e dá outras
providências.
·

O Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos
têrmos dos artigos 139 e 150 do Código de Aguas (Decreto n<? 24.643, de
10 de julho de 1934), decreta: ·
\ Art. 1Q Jt declarada a cessação para
os efeitos do artigo 139, parágrafo 19,
do Código de Aguas, da exploração
dos serviços de energia elétrica em
Jeceaba, Estado de Minas Gerais, de
que é titular Amando Dias -Leite, em
vil'tude do manifesto apresentado 110
processo D.Ag. n'? 945-35.
A.rt. 29 E' outorgada ao Município
de Jeceaba, concessão para distribuir
energia elétrica em seu território.
Parágrafo único. A energia elétrlca
a ser distribuída será suprida pela
usina do Salto, da Companhia Fôrça
e Luz de Conselheiro Lafaiete.
Art. 39 ~ O concessionário deverá
assinar o contrato disciplinar da concessão no prazo determinado pelo Ministro das Minas e· Energia.
Art. 4Q As tarifas de fornecimento
.de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.

Art. 59 ·A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art .· 69 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em ·função exclusiva e permanente dqs serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 79 o concessionário poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vie~
rem a ser estipuladas.
Parágrafo único. o concessionário
deverá entrar com o pedido a que s..e
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigênci;:r.
da eoncessão, entendendo-se, se não o
fizer que não pretende a renovação.
Art. 8.9 :ítste decreto entra em vigor na data de sua plJ.blicação, revogadas as disposições em .contrário.
Brasília, 5 de jâneiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repú ..
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 55.450 JANEIRO DE 1965

DE

5

DE

AutoTiza Th. Badin de Minérios Ltdi!a pesquisar coríndon nos municípios
de ltaberaba e Santa Terezinha,
Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decre_ta:
A.rt. 19 Fica autorizada Th. Badin
de Minérios· Ltda. a pesquisar coríndon, no leito e inargeih do rio Paraguaçu, distritos de Itaberaba, Tupim.
e João Amaro, municípios de ltaberaba e Santa Terezinha, no Estado da
Bahia, numa área de cento e quarenta e quatro hectares (144 ha), compreendida por uma faixa de dezoito
mil metros (18.000m) ·de comprimento por oitenta metros (80m)', de largura sôbre o referido rio ~Paraguaçu,
a montante com o ponto inicial a mil
e trezentos metros (1. 300IÍ1) a montante da ponte ferroviária Sôbre o
·
mesmo rio Paraguaçu.
Parágrafo único. ·A execução da
prese_nte autorização fica sujeita às
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metros), desta e os lados, a partir dêsse vétice, os seguintes comprimentos e
zembro de 1951, uma vez se verifique rumos· verdadeiros: trezentos e trinta
a existência -na jazida, como associa- • metros (330m) , sessenta e um graus
do de qUalquer das subptâncias a que
quinze minutos sudoeste (61<? 15' 8W);
se refere o artigo 21? do citado Re- setesentcs e noventa e sete metros
gulamento ou de outras substâncias
(797 metros), vinte e oito graus sudiscriminadas pelo Conselho Nacional
ãeste (28Q SE) ; cento e noventa mede Pesquisas.
tros (190m), oitenta e quatro graus
trinta ;minutos sudeste (819 30' SE) ;
Art. 2!? o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica cento e noventa metros (190m), seS...:
Ü.êste DecretO, pagará a taxa de mil senta graus quarenta e cinco minutos
quatl'ocentos e quarenta cruzeiros nordeste (609 45' NlE) ; nov~centos me,tros (gOOm). vinte e nove gra'lS no(Cr$ 1.440,00) e será válido por dois
roeste (299 N'W). Esta autorização é
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro outorgada mediante as condições cons·
t::;ntes do par'â.grafo único do art. 28
das Autorizações de Pesquisa.
do Código de Minas e doS artigos 32,
Art. 39 Revogam-se as disposições 33, 34 e sw::,s alíneas, além das seguinem contrário.
tes e de outras coriStantes do mesmo
Código, não expressa.mente menciona~
Brasília, 5 de janeiro . de 1965;
das neste Decreto.
1449 da Independênci&, e 779 da República.
Parágrafo únlco. lA execução da.
presente autorizaçãO fica sujeita às
H. CASTELLO BRANCO
estipulações do Regulamento apl'ov~~
lJ auto Thibau
do pelo Decreto n<? 30.230, de li? de
dezembro de 1951, uma vez se verlftque a existência Íla jazida, como asso~
ciado de qualquer das substâncias a
DECR.ETO N9 55.451
DE .5 DE
que se refer o art. 29 do citado ReJANEIRO DE 1965
gulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
Autoriza a Jlllagnesita S. A. a lavrar
de Pe:õqUisas.
estipul::~,ções

do Regulamento aprova-

do pelo Decreto n9 30.230, de 1 de de-

argila, ·.no município àe
Estado de Minas Gerais.

Pita::J-YU~,

o Presidente da Repúbliça, usando
da atribuição que- lhe confere o artigo 87, n9 r~ da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
d~ janeiro de W40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Magnesita S. A. a lavrar argila em tenenos
de sua propriedade, no local denomib.ado Várgem das Paneleiras, distrito
de Conceição do Par<":., município de
Pltangui, Estado de
Minas Gerais,
num8, ãrea de vinte e nove hec'Gare;:;:
noventa e três ares e trinta centiares
(29,9330 ha), delim.itada por um poligomo irregular. que tem run vértice a
duzentos e quarent8, e três metros
(243m), no rumo verdadeiro quaren..:
ta e seis graus trirtta minutos no:roeste (469 ·ao• NW) do· pegão da ponte
sôbre o rio São João, lado montante
da margem esquerda do mesmo rio,
na estrada que liga a propriedade à
rodovia Belo jHor1zonte-Pitangui, a
cêrca de cento e oitenta metros (180

Art. 2<? "o. concessionãrio da auto-:l'izf:.çâo fica obrigado a recolher. aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumpri~
menta do· disposto .no árt. --.68 do Có ..
digo de Minas.
Art. · 39 Se o concessionário da au ..
torizacão não cumprir qualquer das
obrigaÇõeS que lhe incumbem a auto ..
rização de lavra será dedarada ca ..
duca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do _Código de Minas.
Art. 4<? As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subso!o para fins de lavra, na :torm ..,~
dos arti~os 39 e 40 do Código de Minas.
'
Art. 5-? O concessionário da autorização serâ fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de laV1·a terá
Por título êste Decreto, que serã trans ..
crito no livro próprio de Rerristro das

art:

ATOS

Autorizações de lavra, após o pf!,ga~
mento da taxa de seiscentos cruzeil'o:s
(Cr$ 600,00) ,

Art. 79 Revoga·m-se as disposições
efi?. contrãrio.
Brasília, 5 de janeiro de- 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
M aura Thiba~

(CrS 2.950,00) e será válido por dois
-(2)- anos a contar da data da trans~
crição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de jane~ro . de 196?;
1449 da Independência e 779 da_ Repu~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

---DECRETO N9 55.452 JANEIRO DE 1965
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DE

5

Mauro Thibau
DE

Autoriza Th. Badin -de Minérios Ltd{}
a pesquisar corídon nos municípios
de Andaraí, Itaberaba, Maracás e
Santa Terezinha, no Estado da
Bahia.

DECRETO N9 55.453
JANEIRO DE 1965

DE

5

DE

Autori:~C!. Th. Badin de Minérios Ltd«-

a pesquisar corídon nos municípios
de Castro Alves, Itaberaba e Santa Ter.e;:,inha, no Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, n9 I, da Constituição e nos têrO Pt'esidente da República, usando
mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
da atribuição que lhe confere o arl:.ide janeiro de 1940 (Cédigo de Migo 87, n9 I, da Constituição e nos têr~
nas), decreta:
mos do Decreto~lei n9 1.985; de 29
de janeim de 1940 (Código de Mi·Art. 19 Fica autorizada a Th. Badin
nas) , decreta:
de Minérios Ltda. a pesquisar coríndon, no leito e· margem do rio Pa~
Art. 19 Fica autorizada a Th. Badin
raguayu, distritos de Itaeté, Tupim,
de Minérios Ltda. a pesquisar corínTamburi e Jão Amaro, municípios de
don, no leito e margem do rio PaAndarai, Itaberaba, Maracás e Santa
raguaçu, distritos de Ar!;oim, Itabe~
Terezinha, no Estado da Bahia, numa
raba, Iaçu e Lagedo, municípios de
área de duzentos e noventa e cinco
Castro Alves, Itaberaba e Santa Te~
hectares (295 ha) compreendida por
rezinha, no Estado da Bahia, numa
uma faixa de cinqüenta e nove mil
área de quinhentos ·~ectares (500 ha)
metros (59.000 m), de comp1·imento,
compreendida por uma fEüxa de cin~
por cinqüenta- metros ·(50m), de laroüenta mil metros (50.000m) de com~
gura sôbre o referido rio Paraguaçu,
:orlm2nto por cem metros (100m) depara juzante, com o ponto inicial a
largura sôbre o referido rio Para~
setecentos e cinqüenta metros (750m)
guaçu, a juzante, com o ponto inino rumu magnético quarenta graus
cial a dOis mil metros (2. 000 nü da.
nordeste (4.09 NE) do marco do Km
ponte ferroviária sôbre o mesmo rio
trezentos e oitentg e seis (Km 386)
Par:ig-uaçu.
na Estrada de FeiTo Leste Brasileiro.
Parágrafo único.
A execuç§,o da
Parágrafo ú.Tiico. A execução da
preGente autorizaç§.o fica sujeita às
presente autorização fica sujeita· às
estipulações do R8gulamento aprovaestipulações do Regulamente aprovado pe!o Decreto n9 30.230, de 1 de dedo pelo Dcereto n9 30.230, ·de 1 de de~
zer!lbro de 1951, uma vez se verifique
zembro de 1951, uma Vez se verifique - g existência na jazida. como associaa existência na jazida, cOmo associado de qualquer das substâncias a que
do de qualquer -das substância~ a que
se . refere o art1~o 2\l de citado Rese refere o artigo 29 do citado- Reguhmento ou de outras substâncias
gulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacianal
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
de Pesquisas.
Art. 2<? O título da autorizag2.o de
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, .pagará a taxa. de cin~
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
co mil cruzeiros (CrS 5.000,00) e será
mil novecentos e cinqUenta cruzeiros
válido por dois (2) anos a contar da
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data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes-

quisa.
Art .. 39 Revogam-se ·as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro 1de · 1965;
1449 da Independência e 779 .da República.
*H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 55. 454
~:JANEIRO DE

·-\

DE 5 DE

1965

concede à Granimar S.A. - Mármo1'es e Granitos, autorização para
funcionar como emprêsa de mine-

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

87,

n9-

I, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n<? 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Artigo único. E' concedida à Granirilar S.A. - Mármores e Granitos,
constituída por Assembléia de 20 de
maio de 1950, alterada pela Assembléia Extraordinária de 10 de outubro
de 1960, arquivado sob ·número qUarenta e sete mil novecentos e cinqüenta e quatro (47 .954) e cento e
setenta e dois mil oitocentos e cinqüenta e nove (172.859), na Junta
Comercial do Estado de São Paulo,
com sede na cidade de São Paulo,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente aS leis e regulamento em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 5 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 7·79 da Repú-.
blica.
H. CASTELLQ BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 55.455 J ANEffiO DE 1965

DE

5

DE

Renova o Decreto n9 46.310, de 30 de
junho de 1959

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal, e

tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1ç Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra "b" do artigo 19 do Decreto-lei n9 9.605_, de 19 de· agôsto· de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Antônio Aureliano Ferreira, pelo Decreto número quarenta
e seis mil trezentos e dez (46.310), de
trinta (30) de junho de mil novecentos e cinqüenta e nove (1959), para
pesquisar. minério de manganês no
município de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrita
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
· Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e· 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 . 55.456 JANEffiO DE' 1965

DE

5

DE

Renova o Decreto n9 49.655, de 31 de
dezembro de 1960

O Presidente da República,' usando
da atribuição que The confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1ç Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos 'têrmos da letra "b", do art. 19, do De':'
creta-lei n9 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização_ conferida ao cidadão brasileiro Claudionor Ferreira de
Figueiredo pelo Decreto númerO .quarenta e nóve mil seiscentos e cinqüenta e cinco (49.655), de trinta e
um (31)...- de dezembro de mil novecentos e sessenta (1960), para pesquisar quartzo e pedras coradas no
municipio de Teófilo Otôni, Estado de
Minas Gerais.
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Art. 29- A presente renovação que
será ·mna" via autêntica déste Decreto, pagará a taxa de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00) e será transcrita no livro própr1o do Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art._ 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 5 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NO 55.457
J

ANEillO

DE

DE

5

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Jonas
Veiga a lavrar zninérios dé ferro,
no município de Sabará, Estado de
Mi nas Gerais.
O Presidente da República, usando
qa atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrlnos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jonas Veiga a lavrar minério de ferro, em terrenos de sua propriedade, no imóvel Fazenda Taquaril, distrito e município de Babará,
Estado de Minas Gerais, numa ãrea
de quinze hectares, dez ares e três
centiares (15,1003 ha), delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a mil duzentos e oitenta metros (1. 280m) -no rumo verdadeiro de
vinte graus e trinta minutos sudeste
(209 30' SEl do marco quilométrico
número quinhentos e oitenta e ilm
(k!h 581) da linha da Estrada de
Ferro Central do Brasil e os lado;; a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e noventa e seis metros ..... .
(296 m), sessenta e oito graus e trinta minutos nordeste .(689 30' NE) ;
cento e trinta metros (130m), vinte e
um graus sudeste (219 SE); duzentos
e vinte e dois metros (222m), sessen.:
ta e sete graus e trinta minutos- hor ..
deste (679 30' NE) ; duzentos e quarenta metros (240 m), vinte e um
graus sudeste (219 SE);_ quinhentos e
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vinte metros (520 m), sessenta e oito
graus e trinta minutos sudoeste (689
30' SW) ; trezentos e setenta metros
(370m>, vinte e um graus trinta mi ..
nutos noroeste (219 30; NW); Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 2!3 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expresS9,mente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovada pelo Decreto n9 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963, e da' Resolução
CNEN n9 1-63, de.. 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener~
gia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da auto·
rização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do ·Códi·
go de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será ··declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de_ Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhaS
estão suJeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi·
nas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo DepartaI~ento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro .próprio de Regis·
tro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruze!J"os (Cr$ 600) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965;
1449 da Indepéndência e 779 da Repú ..
blica.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau
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DECRETO NO 55.453

DE 5- llE

JANEIRO DE 1965

Autoriza o czdádão brasileiro Benvznào Ponciano dos Santos a pesqu2sar
cassiterita, no município ele Cas:;i. ter< ta, Esta rio de Mmas Ge1·ais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o a-rti-

go 87, n9 I, da Constituição e nos térmos <lo Oecreto-lei nl? 1.9-85, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mina.s),

decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
br.asílei.ro Benvindo Ponclano dos
Santos a pe..<:~Qu:s~r ca.ssite1·i.ta em
terrenos de sua pJ:opried!ade e de Coleta Antoni.a Ri.bei.ro no lugar denominado f\"'-Z,enda. da Sena, di&trito- e
município de cassitea-ita, Estado de
Minas Gerais, numa área de vrm~a e

sete hectares sessenta ares e 0in,1uenta cenLares (3-7,6050 ha). dJelimií:.ada

A-rt. 29 O título da autorizadi.o de
po:squJsa, que será uma via autêntica
dê-ste Decreto, p-agará a taxa ele tre~
zento.s e oitenta cruzeiros (Cr$ ..... .
380,'iJ0) e será válido por dols 12)
13.nos a contar da data da transcrição
no livro próprio d-e Regjstro das Antor~zações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se o.s dispo~ições
_em contrário.
Bra.silia, 5 ele jane-iro de 1965 · 1449
d-a Independênci-a e 779 da RepÚblica
H. CJI.STELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 55.459
JANEIRO DE 1965

DE

5

Autoriza MineraçãO e Usina Wigg

DE:

So~

ciedade Anónima a lavrar miné1·io
que lPID
de ferro no municlpio de Itabirito,
um vértice a mil duzentos e um rneEstado de Minas Gerais.
tros 0.201m), no rumo verdadeir-o de
trínta e cinco graus sudoeste .... , ..
o Presidente da República, usando
(359 SW), do marco quilométrico
da atribuição que lhe confere o ar-.
cento e sessenta mais dUzentos r.ae'tl{)S
(160 + 2(}0m) da Rêde Mmeira de tig-o 87, n9 I, da Constituiçâo e nos
Viação no trecho entre São João del têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MiRei e Lavras e os lados a partir d€sse vérti-ce, os segu:ntes comprimentos nas), decreta:
e rumos verd:adeLrDs: quinhentos e
19 Fica autorizada Mineração
vinte metros e -oitenta centímet.ros e Art.
Usina Wigg S. A. a lavrar. minério
(520,80-m), oitenta e trê-s gTaus quafern• em terenos de sua proprierenta. e cinco minutos noroeste (839 de
dade, no distrito_ e mumCipio de rta45' NW); duze-ntoS e sessenta 0 c,nco
birito,
Estado de Minas Gerais, numa
metr-os e setenta centímetrDS ...... .
de duzentos f. setent~:o e sete hec(265,7Qm), dezenove graus .sudeste área
e setenta e oito ·ues (277,78 ha),
(199 SE.; cento e setenta e q_na.tro tares
delimitada por l.llfl -poligono irregular
metros e trinta centímetros (174,3{}m)
que tem um vértice no ma:rco quilosetenta e cjnco graus sudoeste .....
quatrocentos f. dez (Km 410)
(759 SW) ; quinhentos trinta e c:eis métrico
da rodovia Belo Horízol"lte~Rio de Jametros e sessenta centímetros ..
neiro (B.R. 3) e os lados, a partir
(53C,50m), dezenove graus .'1-Urd-este . dêsse
os seguintes comprimen(199 SE); se!scentos e c:nquenta e no- tos e vértice,
rumos verdadeiros: setecentos e
ve m-etros (659m), cihquenta e sels quarenta
inetros (740 m), trinta e
graus nordeste (559 -NE) ; cento quadois sudoeste (32 SW) ; mil cento e
torze metros (114m), vinte.doi5 graus cinqüenta
e cinco metros (1. 155 m),
vint-e minutos nordeste (22920'NE);
graus noroeste (209 NW) ; mil
trezentos e tri-nta· e um metrOs e aua- vinte
cinqüenta e cinco metros (1. 055 m),
renta centímetros (331,40m), trinia e equarenta
graus noroeste (40'? NW.);
dois g~aUs noroeste (329 NW).
mil cento e·. setenta e cinco metros
(1.175 m), trinta e quatro graus e
Parágrafo umco
A execucãü da
presente autori3ação fica sufeita às trinta minutos noroeste (349 30'. NW) ;
estipulações do Regulamento 'l.P'cova- mil trezentos e noventa metros (1_ 390
d-o pelo Decreto m 51.726, de 19 de m) , treze graus· noroeste (139 NW) ;
fevere:To de 1963, e da Resolncão quatrocentos e oitenta e cinco metros
(485 m), oitenta e cinco graus e trinCNEN n'? 1-63, de 9 de janeiro rle .t963,
da Comissão Nacional de Eiiergia Nu~ ta minutos nordeste (859 30' NE) ;
clear.
quatro mil cento e vinte e cinco me-

.por_ um polígono irregular,

ATOS

tros (4.125 m), vinte e oito graus e
trinta minutos sudeste <239 30' ~E) .
E::ta autorização é outm·gada medla:r:te a.s condições constantes do ~ara·
grafo único do <~.rt. 28 do Código de,
Minas e dos ~rts. 32, 33, 34 e suas
alineas além das seguintes e de outras co'nstantes do mesmo Código,
não eXpressamente mencionadas neste
decreto.
Parágrafo umco. A execução da
presente autoriz_ação fjca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30 .!l30, 'de 1 de
dezembro de 1951, onna vez se verifi··
que a existência na jazida, como .associado de qualquer das substânczas a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras subst~cias
discriminadas pelo Conselho NaCional
de Pesquisas.
Art. 29 O cortcessiCinário da autorização fica obrigado a reeolher aos
cofres públicos, na forma: da lei, os
tributos ~ue forem devidos à (.Tnião,
ao Est!tdÓ e a .Municielo, em cnnlprimento do disnosto no· art. 68 do Código de MinaS.
"
~
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, ":! autorização de lavra sera declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As Propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-snlo na.ra fins de lavr8., na forma
dos d.rts.- 39 e 40 do Código de Mi-·
nas.
Art. 59 O concessionário da autorizacão será fiscalizadL' pelo Departamênto Nacional da Produçã( Mineral e gozará dos favores discntr.i ..
nados PO art. 71 do me-smo Códi<So
Art 13~· A autorizaçãl- de lavra terá
por · título êste decreto, que :será
transcrito 'J.l> livro próprio de Registro •!a~ Autorizações de Lavra, -'l.-OÓ:;
o pagamE.nto da taxa d.e cinco mil
qu•n:hentos e sessenta cruzeiros .._cr$
5.560 00).

Art. 71? Revogam-se as disposições
em contrário.
.Bra!->:lia, 5 de janeiro de 1:165;
144'í da Independêncta e 779 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.
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DECRETO N9 55.460 JANEIRO DE 1965

DE 5

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Tito
Ferreira da Silva a lavrar calcário,
no município de Moema, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da- República, usando
da atribuiçãO que lhe -confere o artigo 37, n9 1, da Crmstituição e nos
têrmos d.o Decreto ·H~l o\' 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Có\.hgo de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro I'ito Ferreua. da Silva a lavrar 0alcário, em r,en·enus de sua prcpried?o•H~ oa Fazeud~ IJl'&nde, dis.-:..t'1•·
to e m •rücipio de Moe-ma.. Estado •ie
Minas Gerais, numtJ àreH de dezoito
hectares, Grmta e .sete ares e trinta
e dois C;tcntiai-es (18 J'i32 ha), delimitada fK.J~· um poligono irregular que
tem um vértice o. duzentos e sessenta
mctrl ·s (260 m), .nL- ..:-1unc verdadeiro
vinte e aois grau:-; P trinta minutos
sudeste ,~2° 30' SEJ; do canto sudueste \SW) da ea.sa sede da propl"iedade o os lad/lS 8 partir
dêsse
vértice os seguintes --comprimentos e
rumos verdadeiroJ: qumhenW.:; «::! dez
metros- (510 m), quarenta e dois graus
e dez minutos nordeste (429 10' NE);
.::eiscentos e dez inetros (610 m), cinqüenta e seis graus e vinte minutos
noroeste (569 20' NW) ; quatrocentoS e
noventa e três metros (493 m), cinqüenta e seis graus e dez minutos sudoeste (569 10' SW) ; setecentos e
ti·inta e três metros (733 m), cinqüenta e um graus e cinqüenta minutos
sudeste (519 50' SE). Esta autorização é outorgada mediante as condi·
çôes constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos
arts 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de- outras cons·
tantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execuçâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regul'amento aprovado pelo Decreto n9 30. 230, de 1 de
dezembro de L95i, uma vez se veri·
flque a exi.stl?ncia na jazida,· cum l
associado de qualquer das substâncias
a que se rerere o lll't 2"' do citado
Regulamento ou de outnU3 substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pe."iquisas.
Art. 29 o concessionário da auto~
rização fica obrigado a recolher aos
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cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em clUll~
primento do disposto ·no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 39 Se o concessionário da au ~
torização nã.o cumprir Q.ualquer das

obrigações que lhe incumbem a autorizií.ção de, lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 33 do Código de Minas.
Art. 49 ~As propriedades

vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavrà, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionaria àa autoriz.ação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do· mesmo Código.
Art. 69 A autorização da lavra terá
por título êste decreto que será trans~
crito no· livro próprio de Registro das
Autorizações dé Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00) .

Art. 7Q Revogam~se as disposições
t-m contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965:
144° da Independência e 77Q da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

M'auro Thibau.

DECRETO NQ 55. 461
JANEIRO DE 1965

DE

5

DE

Renova o Decreto n~J 49.443, de 6 de
dezembro de 1960

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, d? I, da Constituição e o os
têrmos do Decreto-lei n° 1.985, de 29
·de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável_de lUll (1) ·ano nos têrmos da letra b, do art. 19, do Decreto-lei n9 9. 605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida à cidadã brasileira
Maria
Cardoso de
Aguiar, pelo Decreto número quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e três (49.443) de 6 de dezembro
de 1960, para pesquisar fluorita, ·no
município de Orleães, EstadO· de Santa Catarina.

Art. 2!J A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 300,00) e será transcrito no .u.-·
vro próprio de Registro das AutoriZações de Pesquisa.
· Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro

de

14.49 da Independência e 779 da

1955;
.Re~

públlca.
H.

CASTELLO

BRANCO,

1W auro Thibau.

DECRETO N9 55.462
.JANEI~O DE 1965

DE

5

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Tosato a pesquisar caulim, no município de Curitiba, Estado do Pa:..
raná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, -de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizac.Io o cidadão
brasileiro Antonio Tosato a pesquisar caulim em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Colônia Augusta, distrito de Campo Comprido, município de Curitiba, ·Estado
do Paraná, numa área de <iuatro hec:....
tares, quarenta ares e quarenta e cin~
co centiares \4,4045 baJ deliimtada
por lUll polígono h'regula.I, que tem·
lUll vértice a quarenta t dois metros
(42 m), no rumo verdadeiro de trinta
e três graus noroes~e (33(' NW), da
confluência .do Arroio' da Pedreira no
Ribeirão da Colônia Augusta e os Iados a partir dêsse vértice, os seguin~
tes comprimentos e r1m10~' verdadei-:.
ros: cento e treze metros (113 m),
setenta e sete graus e doze minutos
sudoeste (779 12' SW); sessenta e
nove metros (69 m), doze graus e
quarenta e oito minutos noroeste (12~
48' NW) ; cento e vint,f- ~:. nove metros (129 m), setenta e: sete graus e
doze mniutos sudoeste (779 12' SW) ;
cento e trê~ metros \103 m) ,. nove
graus e doze minutos nordeste (fl9 12'
NE) ; túzeritos e três metros (303 m),
sessenta e :;eis graus e tririta_ minutos
nordeste (669 30 NE) ; duzentos e
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vinte e quatro metros (224 m) , um
grau e dezoito miuto.s sudeste (19
18' SE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do F.\..egu!amento aprovavado pelo Decreto n9 51.726, de. 19· de
fevereiro de 1963, e da Resolução
cNEN n9 1-63, de g dE: janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener~
gia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de tre~
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e Será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
B::-w~ma,
5 de janeiro de 1965;
144;;> da Independência e 779 da Repúb1iC3.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.

DECRETO N9 55.463
DE 5
JANEIRO DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Genôr
Maragno a lavrar jluorita, no município de Tubarão, Estado de San~
ta Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nº i, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Genôr· Maragno a lavrar
fluorita, em terrenos de sua propriedade, no lUgar denominado Ribeirão
da Areia, distrito de Azambuja, município de Tubarão, Estado de Santa
Catarina, numa área de oito hectares
e setenta ares. (8,70 ha), delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice na confluência do Arroio
da Paca no Ribeirãc d~ Areia e os
ladoS, a partir dêsse · vértice, os seguintes comprimentos e rumos ver~
dadeiro: cento e oitenta metr.os (180
m!, quarenta s qu~tro graus trinta
mma.tos sudeste (449 30 SE) ; cento
e noventa metros (190 m), sessenta
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e. oito graus sudeste (689 SÊ) ; cento
e quinze metros ,(115 m), seis graus
cinqüenta e três minutos nordeste (69
53' NE) ; cem metros UOt m), oitenta e três graus sete minutos noroeste
(839 07' NW) · cem metros (100 m),
seis graus cinqüenta e três minutos
nordeste (69 53' NE); cem metros (100
m), oitenta e três graus sete minl.ltos sudeste t839 07' SE); cento e quarenta metros <140 m), seis ;;;·~·aus cinqüenta e três minutos nordeste (69
53' NE) ; trezentos e Jnze metros (311
m), oitenta graus noroeste (809 NW) ;
duzentos e oito metros (208 m), 1ez
graus sudoeste noo;: SW) Esta autorização é outorgada mediante as condicões constantes do parágrafo único
do- art. 28 do Código de Minas e rlos
arts. 32. 33, 34 'e suas alíneas, além
das· seguintes e de outras constantes
do mesmo Cóà,.igo, não expressrun'eate
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. · A execução da
presente autorização ÜCc:l. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovavado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro. de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Ai"t. 29 O concessionárJo da autorização fica obrigado 11. recolher aos
cofres públicos, na forma da ·lei; os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 6R do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir L(Ualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorizaçãc de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Mmas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 1)9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento N'acional da Produção Mineral e gozara dos t:wores dlsnrüninados nc art. 71 do mesmo Córi.ig:o.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por
título ~S... f' decreto, que será
transcrit.('l· no livro proprio de R.e~is
tro da& 1\utoriz>J.çõe.!'- de Lavra ~!.pós
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,00).

16
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Ai't. 79' Revogam-se as

disposl.~iles

cento e trinta e um metros (131m),
oitenta e seis graus trinta minutos
nordeste "(S6°30'NE) ; duzentos metros
Bra.silia, 5 de janeiro de L965 ·
(200m), três graus noroeste· (39 NW);
144:' da Independência e 779 da Re~
novecentos e trinta e um metros ..
pública.
(931m), oitenta e Seis graus trinta
minutos sudoeste (86930'SW) ; Esta
H, CASTELLO BRANCO.
autorização é outorgada mediante as
M aura Thibau.
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suàs alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expresDECRETO Nlf 55. 464
DE 5 DE
samente mencionadas neste Decreto.
JANEIRO DE 1965
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
Autoriza o cidadão brasileiro Francis~
estipulações do Regulamento aprovaco Schaadt a lavrar calcário, no
do pelo Decreto nl? 51.726, de 19 de
município de Brusque; Estado de
fevereiro de 1963, e da Resolução
Santa Catarina.
CNEN n<? 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da_ Comissão Nacional de- EnerO Presiderite da República, usando
gia Nuclear.
,
da atribulção que 1he confere o ar·
tigo 8'7, n9 I, da constituicão e nos
Art. 29 o concessionário da autotênnos do Decreto-lei n9 1.935, de 29
rização fica obrigado a recolher :aos
cofres públicos, na forma da lei. os
de janeiro de 1940- (Código de Minas).
ciecreta:
·
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumArt. 19 Fica autorü:ado o cidadão
primento do disposto_ no art. 68 do
bmsileiro Franci:::.co Schaadt a lavrar
Código de Minas.
calcário, em terrenos de sua proprieArt. 31? Se o concessionário da au~
dade, no lugar denominado Ribeirão
torimção não .cumprir qualquer das
do Ouro, distrito de Botuverá, município de Bru.sque, _ Estado de Santa
obrigações que lhe incumbem -a autoCatarina, numa ãrea de dezesseis
rização de lavra será declarada cadu~
ca ou nula. na forma dos artigos 37
heccares sessenta e quatro ares e cin~
. qüenta centiares (16,6450 ha), delimie 38 do Código de Minas.
tada por um polig·ono irregular cujo
Art. 49 As propriedades ___ vizinhas
primeiro vértice fica situado na extremidade da poligonal, que partindo· estão sujeitas àS servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
de um marco de ped1·a, que serve de
dos artigos 39 ·e 40 do Código de ·Miamanação à ãrea descrita no decrenas.
to de lavra núniero dczesseis mil tre~
zentos e setenta e quatro (16.374), de
Art. -59 O concession~. rio da autodezesseis (16) de agôsto de mil nove~
rização será fiscalizado pelo Depatta~
centos e ql).arenta e . quatro (J944),
menta Nacional da Produção Mineral
cravado à margem direita do Ribeirâo
e gozará dos favores discriminados no
do Ouro na sua confluência com o
art. 71 do mesmo· Código .
rio Itajai~Mirirn, têm os · seguintes
Art. 69 A autorização de lavra
comprimentos e rumos verdadeiros:
terá por titulo êste Decreto. que será./
oitocentos e sessenta e nove metros
transcrito no livro- próprio de Regis~
(S69ni), cinco graus quinze minutos
tro das Autorizações de lavra, após o
sudoeste (5915'SW); duzentos e cinco
pagamento da taxa de seiscentos cru~
metros (205m), oiterita e seis graus
zeiros (Cr$ 600,00) .
trinta minutos nordeste (86<?30'NE) ;
os lados da poligonal, a partir_ dêsse
Art. 79 Revogam~se as disposições
vértice, assim se definem, por seus
comprimentos e rumos verdadeiros: _ em cQntrário.
cento e setenta e cinco metros ....
Brasília, -s de janeiro de 1965; 1449
(175m), três graus sudeste (39 SE);
da Independência e 779 da República.
Oitocentos metros '(800m), oitenta e
seis graus trinta minutos nordeste
H. CASTELLO BRANCO
(86930'NE) ; vinte e cinco metros ..
(25m), .três ·graus sudeste (39 SE) ;
Mauro Thibau
em ccnfrg_rio.
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DECRETO .NI? 55.465 JANEIRO DE 1965
Renova o decreto
julho de 1959.

n'~

DE

5

DE

46.449, de 17 de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'f I da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
n'f 1 985, de 29 de ·janeiro de 1940
(Código de Minas), decreta:·
Art. P Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b do art. 19 do Decretolei n9 9. 605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
·brasileiro Gladstone Linhares Guerra,
pelo decreto número\ quarenta e seis
mil quatrocentos e quarenta e nove
f46.449) de dezessete 07) de julho
de mil novecentos e cinqüenta e nove
0959), para pesquisar águas marinhas no município de Nova Era, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
ser~ uma via autêntica dêste Decreto.
pagará a taxa de trezentos cruze~ro<;"
(Cr$ 300,00) e será transcrito no. livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisas.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965; 1449
da Independência ~ 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 55.466 - DE 5
JANEIRo DE 1965
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DE

Renova o decreto n!l 45.755, de 7 de
abril de 1959,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo_ 87, n9 I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b do art. 19 do Decreto-lei n9 9.605 de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida à cidadã
brasileira Josepha Cerqueira Leite
pelo Decreto número quarenta e cinco

mil setecentos e cinqüeflta e cinco
(45. 755) de sete (7) de abril de mil
novecentos e cinqüenta e nove (1959)
para pesquisar minérios de ferro e
manganês no município de Raposos,
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil cento
e setenta cruzeiros (Cr$ 4.170.00' e
será válido por um (1)" ano a partir
da data da transcrição no li \ITO próprio de Registro das P...uto.rizações de
Pesquisas.
Art. 3ç Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965; 1449
àa Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 55.467 -DE 5
JANEIRo DE 1965

DE

Renova o Decreto n9 45.300, de 27 de
janeiro de 1959.
·

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'? I, da Constituição e nos
têrmqs do O'eCl'eto-lei n9 1. 985, de ·29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
·Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 19 do Decreto-lei n'f 9. 605, de 19 de agôsto de
1946, a .autorização conferida a "Minerais e Metais Gruner Ltda.", pelo
Decreto númerp quarenta e cinco mil
e trezentos (45.300), de vinte e sete
(27) de janeiro.,. de mil novecentos e
cinqüenta e nove (1959), para pesquisar minério de ferro, no município de
Jequié, Estado da Bahia.
Art. 2'? A presentR. renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto.
pagará a taxa de . quatro riül e quinhentos cruzeirOs (Cl·s· 4. 500,00) e será transcrita no livro próprio de Registro de Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'? Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasilia. 5 de janeiro de 1965; · 144"
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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~_.. DE
JANEIRO D.i 1965

tributos. que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 -do
Código de Minas.
Autoriza o cidadão brasileiro Humberto da Veiga Sampaio a ·zavrar
Art. 31? Se o concessionário da aucalcário no município de ilhéus, no
toriz~ção não cumprir qualquer das
Estado da Bahia.
obrigações que lhe incumbem, a autorizaçã-o de lavra será declarada caduO Presidente da República, usando
ca ou nula, , na forma dos artigos 37
da -atribuição que lhe confere o are 38 do Código· de Minas.
tigo 87, nº I, da Constituição e nos
Art. 41? As propriedades vizinhas
têrmos do Decreto-lei n!? 1. 985, de 29
estão sujeitas às servidões de solo e
de 'janeiro de 1940 (Código- de Minas),
subsolo para fins de lavra, na forma
decreta:
dos artigos 39 e 40 do Código de MiArt. 19 Fica autorizado o cidadão
nas.
brasileiro Humberto da Veig·a SamArt. 5Q O concessionário da autopaio a lavrar calcário, em terrenos
rização será fiscalizado peío Departadevolutos e -de propriedade de Angemento Nacional da Produção Mineral
lito Tavares Dias, no lugar denomie gozará dos favores discriminados no
nado Jatimane, distrito de Al·itaguá,
art. 71 do mesmo Código.
município de Ilhéus, Estado_ da Bahia,
numa área de trinta hectares e quaArt. 6Q A autorização de lavra terá
renta ares (30,40 ha) delimitada por _ por
titulo êste Decreto, que será
um polígono mistilínea . que tem um
transcrito no livro próprio de Registro
vértice na bcca do canal de acesso às
das Autorizações de Lavra, após b pacanôas, na margem dh·eita do rio Algamento da taxa de seiscentos e vinte
mada, para o fôrno de cal do interes~
cruzeiros (Cr$ 620,00) .
sado; dai- um alinhamento retilíÍleo
Art. 3Q Revogam~se as disposições
com seiscentos setenta e cinco metros (675m) de comprimento e ·rumo
em contrário.
verdadeiro trinta graus noroeste (30Q
Brasília, 5 de j aneíro de 1965; 1449
~ NW) ; daí, outro alinhamento retilf~
da Independência e 77Q da República.
neo, no rumo verdadeiro sessenta
graus nordeste (60Q -NE), até encon~
H. CASTEI,LO BRANCO
trar a margem esquerda do rlo Alrtla~
M aura Thiba.u
da, que é o lado curvilineO da poli,·gonal; segue, para jusant,e, até o ponto em que llllla- reta, que é o prolongamento do eixo do referido canal de
acesso, intersecta esta margem es~
DECRETO NQ 55.469 - DE 5 DE
que1·da. o último lado da··poligotlal é
JANEIRO DE 1965
o segmento desta reta, compreendido
entre a eXtremidade do lado curvi1iOutorga., à Companhia de Eletrificaneo e o ponto de partida. Esta. autocão Rural do NoTdeste concessão
riza.yão é outorgada mediante aS conPara distribuir energia elétrica em
dições constantes do parágrafo único
diversos municipios localizados no
do art. 28 do Código de Minas e dos
Estado do Maranhão.
artigos 32, 33, 34 e suas· aline~,s. além
das seguintes e de outras constantes~
o Presidente da República, usando
do mesmo Código, :não expressamente
da atribuição que _lhe confere o armencionadas neste Decreto.
tigo 87, inciso I, da Constituiçã-o, e
nos têrmos dos artigos 10 do DecretoPar:igrafo único. A exec,ução da
lei nll 2. 281, de 5 de junho de 1940 e
presente autorização fica sujeita às
81? do Decreto-lei n9 3.763, de 25 de
estipulações do Regulamento aprov2.ov.tubro de 1941, decreta:
'do pelo Decreto nQ 51 . 726, de t9 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
Art. 19 E' outorgada à Companhia
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
de Eletrificação Rural do Nordeste
1963, da Comissão Nacion2.l de Enerconcessão para distribuir energia elégia Nuclear.
trica, ficando autorizada a montai
Art. 2Q O Concessionário da auto-- usinas termoelétricas e a construir -m
siStemas de transmissão e distribuirização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os ção, nos seguintes Municípios: Icatu
DECRETO N9 55.468

5
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Magalhães de Almeida, Matões, P~
raibano, Parilarama, Passagem Franca, Pastos Bons, São Francisco do
l\119xanhão,
Pindaré-Mirim,
Santa
Quitéria do Maranhão, Araioses,
,A.marante do Maranhão, Buriti Bravo, B;arão do Grajaú, Dom Pedro,
Qrajaú, Lago da Pedra, Loreto, Montes Altos, Penalva, Pio XII, Presidente Dutra, São Domingos do Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras, Tutóia, Urbano Santos e Vargem
Grande, todos do Estado do Maranhã9.
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da concessão, entendendo.:.se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeil'u de 1965; 144ÇI
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N.fl 55.470
DE 5 DE
F'ar&grafo único. Em portaria do
JANEIRO DE 1965
Ministro das Minas e· Energia, após a
aprovação dos projetas, serão deterOutorga à Companhia de Eletritica ..
minadas as características técnicas
ção Rural do Nordeste concessao
das instalações.
para distribuir energia elétrica em
Art. 29 A concessionária deverá
diversos muniCípios localizados
no
satisfazer as seguintes condições:
Estado do Piauí.
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
O Presidente da República, usando
(3)-. vias, dentro do. prazo de trezenda atribuição que Jhe confere o artos e sessenta (3ô0) dias a contar da
tigo 87, inciso I, da -Constituu;ão. e
data da· publicação .dêste Decreto os
nos têrmos dos arts. 10 do Decreto ..lei
estudos, projetas e orçamentos r~la
n.9 2 281, de 5 de junho de 1940 e 8.9
tivos às usinas termoelétricas e aos
do Decreto-lei n.Q 3. 76;), de 25 de ousistemas de distribuição.
tubro de 1941, decn~ta..
II - Iniciar e concluir as obras nos
Art. 1.? E' outorgada à compa:nhla
pr~z_os 9-ue forem estabelecidos pelO
de Eletrificaçâo Rural do Nordeste
M1msténo das Minas e Energia, execoncessão para distribuir energia elécutand.o-as ·de acôrdo com os projetas
trica, ficando
autorizada a . niontn.r
aprovados e as modificações que fousinas termoelétricas e a construir os
rem autorizadas.
sistemas de transmissão e distrtbtüç.á.o,
Parágrafo único. Os prazos referinos segumtes municípios: Elesoao Vedos neste artigo poderão ser prorroloso, Itainópolis, Jaicós, Jerumenha,
gados por ato do Ministro das Minas
Monsenhor Hipólito, Nazaré do Piauí,
e Energia.
Picos, Pimenteiras, Piracuruca, Síí.o
José do Peixe, São Francisco do
Art. 39 As tarifas do fornecimento
e São Felix do Piauí, todos do
rle energia elétrica serão fixadas e Piauí
Estado do Piauí.
revistas trienalmente pela Divisão de
.águas do _Departamento Nacional da
Pa.râgrafo único. Em portaria do
Produção Mineral, com aprovação do , Ministro das Minas é Energia, após
J\~inistrp das Minas e Energ·ia.
a aprovação dos projetas, serão de ..
terminadas as características técnicas
A!·t. 49 A presente concessão vidas instalações.
gorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 2.9' A concessionária deverá
Art. 59 Findo Ó prazo da concessão, todos os bens e instalações que, satisfazer as seguintes condições:
no momento, existirem em função
I - Submeter à aprovação do Mi:-,
exclusiva e _permanente dos serviços
nistro das Minas e Energia em tres
concedidos reverterão à União.
(3) vias, çientro do prazo de trezFmtos e sessenta (360) J.ias a contar ia
Art. 69 A concessionária poderá
data da Publicação dêste Decreto, 'JS
requerer que a concessão seja reno..
estudos, projetas e orçamentos relativada mediante as condições que vie ..
vos às usinas termoelétricas e aos sisrem a ser estipuladas.
temas de distribuição.
Parágrafo único. A concessionária
II - Iniciar e concluir as obras nos
deverá entrar com o pedido a que se
prazos que forem estabelecidos 'Pelo
refere êste artigo até seis (6) meses
Ministério das Minas e Energia', exeantes de findar o prazo de vigência

:lO
cutando-as de acôrdo com ás projetas
aprovadOs e- as modificações que forem

autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderào ser pro.-rogados por ato do M1mst;ro das Minas
e Energia.
Art;. 3.0 As tar'iras do tornecim~nto

de energia elétrica seráo fixadas

e

rev1stas trienalmente pela Pivisão de
Aguaf do Dep::J..rtamentr Nacional da
Prrduçâo Mineral, com aprovação ·io
·Ministro das Mi!ws ? ~liergia.

art. 451 ê.

pr~~'E.nte

l-Oncessao vtgu-

:•rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art,

5.'>'

t''lndC

O pl'J.ZO da COUCP.S-

··sâo todos os hePs e 1f1stalaçôes :pJe,

lno momento exlstl:em em função ~x
'CüJ.siva e pql'In3nente c!os se~·v!ços
COüLedidos t'e 'el·ter:\o

Art. 6.\1 A

<'t

União.

concessionaria

poderá

requerer qU:e a concessão seja renovada mediante as ..;ondiçóes que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo ünico. A concessionaria
·deverá entrar com o pedido a·, que sPrefere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
·da concessão, entendendo-se, se não- o
fizer, que não pretende a renovaçáo.
Art. 7.9 :B-Ste decreto entra em vigor
na data de sua publicaçáo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965; 144.9
da Independência e 77 8 da República.
H. CAS'IELLO BRANCO
Mauro Thibau.

DECRETO N.Q 55.471
JAN'EffiO

DE 5 DE

DE 1965

outorga â Companhia de Eletrijicaçáo
Ru.ml do Nordeste concessão para
distribuir energia elétrica em diversos·- muntcipios localiwàos no' estado da Bahia.

o ·Presidente da República, usando
dg. atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da· Constituição. e
nos têrmos dos arts. 10 do Decreto~
lei n5' 2. 281, de 5 de junho de 1940 e
8.9 do Decreto-lei n." 3, 763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. ·1.9 E' outorgada à Compailhia
de Eletrificação Rural do Nordeste

concessáo · para. d3si1ribuir· energia' E!lé'trica, Hcando· autonzada a .reonl;air
usmas termoeietnc:.ts e a constru1r 1 s
sistemas de r,ransn:nssao. e ctisv;,ibul.ção, nos segmntel:. mumc1p10s: An.guera, Baixa GranDe,. Central., t-rêc&~
Mairi, Miguel Calmon, Morro oo- Chapéu, Piritiba, Xiqüe-Xique, ea.-.r.a:. e
Iaçu, ·todos dt, H:stad.D da Bahia~
P~l'àgraío unico·,
t!in:.. portari'd 00
Ministro dM l\IIinas e H:nergia, :;póS a
aprovaçáo j_o~ pro,Jetos, serão. dete!!minadas as caracterist1cas
:8.S
das instalações.
Art. 2.9 A concessionária d.~~rá.
satisfazer as seguintes condiçêe-s:
r. - 5\.l.bm-eter a aprovaçao 00 Ministro das Minas e Energia et"a três
(3) vias, dentro dO prazo de trezentos e sessenta (360) dias a oonta1 da.
data da publicação dêste Decreto, os
estudos, projetas e orçamentos n.tati-.
vos às usinas tennoelétricas e aus sistemas de distribuição.
n - Iniciar e concluir as obras nos
prazos qú.e forem estabelecidos -pelo
Ministério das Minas e Energia, exe~
cutando-as de acOrdo com cs projetas
aprovdaos e as modificações que fo~
rem ·wtorizadas.
Paragrafo único. Os prazos referi...
dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3.9 As taritas do tornecfroento de energia elétrica serã,_. fixadas e
revistaS trienalmenLe p~:~la DiVif;áo de
Aguas do Oepartamentv "facion. . . : da
Produção Mineral . .::om g,pr 1vaçâo do,
Ministro ias Minas e Energia
Art. 4.1,! A presenre ~om·essao vig,-1)-.
rar:â pelo -prazo de trinta (30) ~,nos.
Art. 5." Fina.o o -prttzo a.a cvnr:essao, todos os Dens !::' msüalaçôes que,
no momento. existirem em funçílc.. ex~
clusiva e permanente dos serviços concedirjos reverterão à Oni3.o.
Art. 6.9 A concessionaria poderá re-,
querer que a concessão seja renovada
mediante as condições aue vierem a
ser estipuladas.
Parágrato único. A concess10naria
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo ate seis -:tn meses
antes de findar o prazo de vlgêncle. da
conces~âo, em,endendo-se se na<) o fizer, que não oretende a renovaçiio.
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Art. ·7·9 este decreto entra em vigor

n1 data de sua publicaçao, revogadas

as disposições em contrário.

Bra.stiia, 5 de janeiro de 1965; 144Q
da Independência e 775' da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N5' 5&.472 - DE 6 DE
JANEIRO DE 1965
Supiime cargo ?Xtinto.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artigo
87. nQ ). da Constitu:ção P'ederal, e
nos têrmos do art. 19, alínea n, do
Decreto-lei nQ 3.195, de 14 de «bTil de
1941. decreta:
·
Art. 1'-' Fica sup•rimldo 1 (um) car~
go de Fiel do Tesouro (Recebedoria Federal no EStado da Guanaba··
ra), Nível 18, da Parte Suplementar
do Quadro de Pessoal dó lvimistério
da Fazenda. vago em virtude da ap.osentadorkJ. de Sylvio Brito Som·es dev~ndo a dotação corre.:;pond'ent.8 ser
lev.ada a crédito da conta.coro·ente da
Parte Permanente do Quadn de pessoal do mesmo Ministério.

Art. 29 ~evog.a.m-Se a.s diSposições
em contráriO.
Bra.::íliã,. 6 de janeiro de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Otávio Bulhões

)ECRETO NO 55.473
Ainda não foi publicado no Diário

ti.go &7, item I, da Corutituição Fe-

der-al decreta
Art. 19 O Centro PsiquiátricG Naciona1 (C.p. N.) a que se refere o Decreto n9 17.185, de 18 de novembro de
1944, Capítulos II e Ill, Seção III, passa a denominar-se Centro psiquiátrL
co Pedro TI.
Art. 2° O Hnspital Pedro TI (h.P.)
a que se refere o Decreto n9 17.185,
de 18 de novembro de 194.4, Capitulo
III, Seção III •. passa a denominar-se·
Hsspital üdilon Gallotl.
Art. 39 O Hospital de Neuro-dífiliS
<H_ N. q. J a que se refere o Decreto
n9 17. 185, de 18 de novembro de 1944,.
Capítulo ITI, Seção III, passa. "- denomina.r-se Hospital Pinel, subordinado diretamente à Direção do Ser-.
viç 0 Nacional de Doenças Mentais, ·do
Dep3..rtumento Nacional de' Saúde, do
M.nistério da Saúde, como órgão local excluído do ámbito do centro psiquiátrioo Pedro II, .a.plicando-se tôdas
a.s disposições técnicas e administrativas em Vigor para os demais órgãos
locais indicados no art. 29 do Regimento aprovado· pelo referido Decreto.
Art. 45l O SerViço Nacional de Doenças Mentais, do Departamento Na
cional de S::vüde do Ministério da
Saúde, adoüará tód·a.s .as providências necessária.) pa.ra o cumprimento
no dispôsto no prE'..sente Decreto.
Art. 5° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação
revogando-se e.s dispo.siçõe.;; em contrário.
·
Brasilia, 7 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H. C,o,STELLO BRANCO
Raymundo Brito

Oficial.

DECRETO No 55.475 DE 7 lJE
JANEIRO DE 1965
DECRETO NQ 55.474 - DE 7 DE
JANEIRO DE 1965
Altera as denom.inacôes de órgãos do
Serviço Macional de Doenças Mentais do Ministério da Saúde e dá
outras disposiçôes.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar-

Institui a "Medalha do Mérito Jffauá".

'

O Pres:dente da Rer)ública, usando d.rJ.s attibuiçõe.s que lhe confere o
artigo 87, incisQ I, da Consti:tuição,
àecreta:
Art.. 1Q - Fica instituída a '{Me~
da.lha do Mêrito Mauá". destinada a
laurear todos e..quêles ~ue .1ouverem,
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da melhor maneira. f:)ntribuído poara
o pTo;resso do País llD set.or dos transportes e das obras pública:,
Art. 2o - O reg·ulamento Ua ·Med&lha do Mérito Mauá" será baixado
em Portar:a do Ministério da Viação
e ObraF Públicas.

blic.::J.ção, revogaaas as diSp05iÇoes_ em
contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1965-; 144.9
da IndependênCia e 779 da República~
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

Brasília, 7 de janeiro de 1965; 1449
da Independência é 779 da República.
H.

CASTELLÜ BRANCO

JuareZ Távora

Dl!JCRETO N' 55.476 DE 7 DE
JANEIRO DE 1965
Prorroga, até 31 àe dezembro de 1965,
o prazo p&<Ta aproveitamento dos

naviOs estrangetros na cubotagem
nacional.

o Pre.:Adente cta República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
s·7, n<? I, da constitu-'çã.o Federal e
nos têrmos dü artigo 155 da mesma

Constituição, decreta:

Art. 1Q - Fica a Comissão de Marinha Mercante, na forma do dispo.s'oo na alinea e do art. 59 do Decr-eto
n9 48.1&0, de 10 de maio de 19ôO, autorizada a conceder, até 31 de dezerri_
bro de 1935, permissão para que naVlOS estrangeirGs possam fazer caOO, t.8,gem nacional, a f~m de auxiliar ·Xclu.sivamente, o t.ransporte, entre portos lXtcionais de cargas frigorific•!L_
da.s, óleos comestívels e ól-eos 'lara fins
industriais a granel.
Art. 2Q - As liçenças para o.S car-·
regrrmentos serão .sohcita<kvo, em cado,
caso, à Comissão de Marinha MerCP...nte que sOmente a..:;: concederá se a
exJ.stência de
cargas frigorificada:;,
ólE~ oomestiveis e óleo!> para fins
indust.riais, a granel, nos port.os ·de
embarque, ~.xigir o auxíllO de na\fi'}S
es{;range'ros e :iE'.Sde que as condh;õ::s
de einb•3.l'que e desembarque permit::tm opera.çõ?.s no:-ma.ls.
·
Art. 39 - Os navios es•;ra.np..en·o.s
obedecerão, obrigatóriamente às .ta_
belas de fretes e taXf:ls •CP4'>·'úl'h.~ estabelecid-as parra a cab-citagem naóo~
na-1.
Art. 49 - O presente d.Bcreto en~
tr.:1rá em vigor na data de SU•J.. ou-

DECRETO N9 55.477
JANEIRO DE

DE 8 DE

1965

Autoriza o cidadáo .. brasileiro Jorge
M ansur a pesquisar galena no município de Uruaçu, Estad,o de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição (J_ue lhe confere o artigo 87, nç I, da {...:onstituição e nos
têrmos do Decreto-leJ nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi.:..
nas), decreta:
Att. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jorge Mansur a pesquÍsar
gale na em terrenos .de propriedade do
condomínio éxistente no imóvel Barroso, no lugar denominado Barroso,
distrito e município de Uruaçu, Estado de Goiás, numa área de quatrOcentos e quarenta e Jito hectares e
um are (448,01 ha), delimitada por
um polígono mistilíneo, JU€ tem t.Un
vértice na confluência de córrego da
Lavra com o rio Maranhâo, e os ta··
dos a partir do vértice consideraria.
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e noventa
metros (890 m), nove graus e quinze
minutos sudoeste (9Q 15' S'W); dms
mil setecentos e quarenta
metros
(2. 740 m.), sessenta e quatro graus e
quinze minutos sudeste <649 15' SE);
s.:tecentos e oitenta metro~ (780 m),
om:e graus sudeste (11' SE); o quar~
tiJ t49) lado é o segmerito retilínco
que pm-tinde d?- extremidade do terepiro (39) lado descritL, com rumo
I!iOgnéttlco de trinta e :;eis '·graus sud.~~~w <369 SE) ; :tlcançB a margem esquerda do rio Maranhão; o quinto
(5°' e último lado , a margem esQLletdD. do ,·w l\!laranhão no
trecho
com~c1t eendidc entre a extremidade do
quartG (4Q) taào e a oarra do córre-

g·o 1a Lavra

P2r2.grafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de _1963, e d:::t Resolução
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cNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da comissão Nacional de _Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizaç~o de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, p·agará a taxa de
ouatro mil quatrocentos e noventa
êruzeiros (Cr$ 4.490,00) e será válido
por dois (2) anos a contar da data
da tr~nscriçáo no livro próprio de Re~jstro das Autorizações de Pesquisa.
Art 39 Revogam--se as disposições
em contrário.
BraSília, 8 de janeiro. de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO NO 55.478
JANEIRO DE

DE 8 DE

!965

Autoriza a Emprêsa Brasileira de Engenharia S. A. a pesquisar ouro no
municipio de São Felix do Xingu,
Estado do Pará,
O Presidente da aepública, usando
da atribuição que .he confere o artigo 87, n9 I, da Ctmst:ituição e nos
têrroos do Decreto·l~i n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de lVllnas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Emprêsa
Brasileira de Engenharia S. A. a pesquisar ouro em terrenos devolutos, no
vale do Igarapé Naja, distrito de Gradaús, município de São Félix do Xingu, Estado do Pará numa área de quatrocentos e noventa e nove hectares
e oitenta ares (499,80. ha), delimitaaa
por um retângulo que t;em um vértice
no final do caminhamento, que pl:J,'!'thido da confluência da Grata ·3argal1ta da Sen·a Ruim no IgarapéNaja, apresenta os -seguintes comPrimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e setenta metros \570 m), quarenta e cinco grn.us sudoeste (459
SW) ; três mil trezentos e trinta €
três metros e vinte centímetros
(3.333,20 m), setenta e quatro graus
sudoeste (749 SW) ; a partir dêsse vél'tice, os lados divergentes do retângulo, assim se definem, por seus comprimentos e rumos verdadeiros: oito
mil trezentos e trinta metros (8.330

m), setenta e qu9.tro graus norde_ste
(749 'NE) ; seiscentos metro~ (600 I?),
dezesseis graus sudeste (16 · SE) .
P'arágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações -do Regulamento aprovado pelo. Decreto n9 30.230, de 1 ~e
dezembro de 1951, ur;na vez se venfiqtte a existênciá ·na 1azida, como
associado de qualquer 'ias substã.ncl.as
a que se refere ,_, art. 21! do cit::tJo
Regulamento ou de outr:~s substâncias
discriminadas pelo Consell--tc Nacional
de Pesquisas.
Art. 2" o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros· (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art: 3• Revogam-se as disposições
em <.ontrário.
Brasilia, 8 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
fl. CASTELLO BRANCO.
M aura Thibau.

DECRETO N9 55.479 J ANEffiO DE 1965

DE

8

DE

Autoriza o cida.dão brasileiro Augusto
Cesar a pesquisar ouro no município de Peixe, Estado ·de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Jonfere o artigo 87, n9 I, da Constituiç_ão e nos
têrmos do Decreto-toJ n~· 1.985; de 29
de janeiro de 1940 (Lódigo de Minas), decreta:
Art. 19 Fica· autorizado o .cidadão
brasileiro Aug·usto Cesar a pesquisar
ouro, em terrenos de propriedade da
União, no distrito e município de
Peixe, Estado de Goiás, no leito e
margens do rio Tocantins, na área de
quatrocentos e setenta e cinco hectares trinta e quatro ares e noventa
centw.res (475.3490 'ha)
dellmltada
por uma faixa de sete mil seiscentos
e trinta metros (7. 630 m) de comnrtmento, por seiscentos e vinte e 'três
metros (623 m) de largura, sôbre o
mesmo rio Tocantins e a contar :::le
sete mil e duzentos ·metros (7. 200 m)
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para montante, a partir da confluência do rio Santa Tereza. no rio Tocantins.
Art. 21? A presente autorização é
concedida sem prejuízo dos interêsses
da navegação ou flutuação, ficando,
portanto, o titular da pesquisa sujeito as exigências que forem impos1)35 nesse sentido pelas autoridades
competentes. ou J)ara qualquer obra a
ser realizada pela Superintendência
do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia - S. i:". V. E. A. ou qualqqer outro órgão de direito público,. que· se taça necesRãria ao 1esenvolvimento do Rio Tocantins,- não ca-

bendo ao titular do dem:eto, direito a
indenização, D qualquer titulo.
Art. $9 O titulo da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica.

dês te decreto pagará a taxa· de q uatro mil setecentos e sE·SSf.;nta cru'i:ei~
ros (Cr$ 4. 760,00) f! c;era válido por
dois (2) anos a contar da data da
t~ anscriçá.o no livro l)~"óprio de Regtstro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 49 Revogam-se as disposições

em contr8.rio.
Brasília,
pública.
H,

8

de

janeiro

de

1965;

CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.

deiro de sessenta e dois graus e quinze minutos sudeste (629 15' SE), da
barra do Ribeirão Fojo, afluente pela
margem direita do- Ribeirão dos Pilões e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros dois mil metros
(2.000 m), oeste (W); dois mil e quinhentos metros (2.500 m), sul (S).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento ~prova
do pelo Decreto n9 30. 230, de J de
dezembro de 1951, uma vez se vei.-ifique a existência na jazida como
a..c;sociado de -:.~ualque1 dao::: substâncias
a que se referE o .art. '.1~ do citado
Hcgularnento ou de outr1.t, substâncias
ctisc.riminada~ pelo Conselbc- Nacional
de Pesqt..isas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será wna viá autêntica dêste decreto, pagara a taxa de
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se a~ disposições
em ,_::on trá rio.
Brasília, 8 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

DECRETO

N(l 55.480 DE 8 DE
JANEmO DE 1965

Autoriza o cidadão bra.Bileiro Jayme
Vieira Marques da Costa a pesquisar
calcário, argila e xisto argiloso, no
municipio de Iporanga, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n'? 1.985, de ::::9
de janeiro de 1940 ~Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jayme Vieira Marques da
Costa a pesquisar calcário. argila e
xisto argiloso, em terrenos de propriedade da firma Industrial, Comercial
e Agrícola Rio Pilões S. A., no lug·ar denominado Sítios Maria Rosa e
Volta Redonda, distrito
município
de Iporanga, Estado de São Paulo,
numa área de quinhentos
hectares
(500 ha) delimitada por um retângulo, que tem um vértice a quinhentos metros (500 m) , no rumo verda-

e

CASTELLO BRANCO.

Mau1·o Thibau.

DECRETO

NQ 55.481 .JANEIRO DE 1965

DE 8 DE

Autoriza a Caieira São Pedro Indústria e Comércio Limitada a pesquisar calcário dolomítico no município de Vassouras, Estado do Rio de
Janeiro.'
O Presidente da República, usando
da atribuição que ,h~ confere o artigo 87, n? l, ·ia 0onstituição e nos
têrmos do Decreto-1~1 ov 1. 985, de 29
de janeiro de 194() tCódlgo de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Caíeira
São Pedro Indústria e COmércio Limitada, a pesquisar calcário dolomítico em terrenos de sua propriedade no
lug·ar denominado Bacia de Pedra
Aristides Lôbo, distrito e município de
Vassouras, Estado do Rio de Janeifo,
nuxna área de quarenta e nove hectares noventa e sete ares e noventa centiares (49,9790 ha) delimitada por um
heptágono. mistilíneo, que tem um vér-
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tJ.ce no final da linha que partindo
do marco quilométrico cento e dezenove (Km 119) da Estrada de Ferro
central do Brasil, no ramal de Belo:E{orizonte, entre as estações de Demétrio Ribeiro e Ipiranga, têm os seguintes comprimentos e rumos mag.néticos: seiscentos e cinco metros
(605 m), dez graus trinta minutos sudeste (109 30' SE) ; cento e setenta e
três metros (173 m), dezesseis graus
e quinze minutos sudeste (169 15' SE)
e cs lados do heptágono mistilineo,
0 ~ seguintes comprimentos e rumos
magnéticos, a partir dêsse vértice:
cento e setenta e três metros (173
m), dezesseis graus e quinze minutos
noroeste (169 15' NW); noventa e oito
metros (98 m), setenta e um .5raus
nordeste (719 NE).; cento c dez ~ne
tros (110 m), setenta • dois graus e
quinze minutos nordeste (729 15' NE) ;
cento e três metros Q.03 m), sessenta
e oito graus sudeste <689 SE) ; cento
e quinze metros (115 m), quarenta e
um graus sudeste (419 SE); setenta e
quatro metros (74 m), três graus trinta minutos sudoeste (39 -30' SW) ; e, o
sétimo (79) e último lado sendo a
margem adjacente da Estrada Um <1)
do "Loteamento de parte da Fazenda
São Roque", entre a extremidade do
sexto (69) lado descrito e o vértice
de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo DeJ3reto n<? 30 230, de 1 de
dezembro de 1951, um2 vez se verifique a existência na jazida, cómo
a.ssociado de ;J.Ualquet das ~ubstâncl8-S
a que se refen- o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias
d;scriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pes·quisa, que será Uma via "autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrál'iO.
· Brasília, 8 de janeiro de 1965;
1449 $ Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DEOR!EITO N.9 55.482 -

.rANEIRO

DE

DE 8 DE

1965

Autoriza o
cidadão brasileiro Jos~
Camõraia Diniz a pesquisar grajita
no município de. Oliveira, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da Repllbllca, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, n<? I, da Constituição e nos
têrnws do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 194.0 (Código dê· Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadüo
brasileiro Jose Cambraia Díniz a pes ..
· quiSar grafita em terrenos de sua
propriedade no ímóvel denominado
Mata do Cintra, distrito de São Fran ..
cisco de Oliveira, município de Oliveira, Estado de Mlnas Gerais, numa
área de cento e noventa e cinco hectares e vinte e cinco ares ·(195;25 ha),
delimitada por um polígono iriegular,
que tem um vértice na confluência da
Grata do Rancho Queimado com ocórrego da Peroba, dai seguindo ·para
montante da referida grata até o
centro da ponte da rodovia para Pe~
roba, em uma distância de cento s
quarenta e dois metros (142m), tendo
os outros lados os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil trezentos e cinqUenta e oito metros ....
(1. 35-Bm),
sete graus sudoeste (7Q ·
SW) ; cento e cinqüenta e oito me-tros ü5·8m), onze graus· qUarenta e·
Ginco minutos sudeste (11!? 45' SE) :
metros (215m) 1
duzentos e qulnze
cinqüenta e oito graus trinta minutos
sudoeste (58º 30' SW) ; setecentos e·
noventa e cinco metros (795m), quatro graus sudoeste (4Q S'W); oitocentos e oitenta e cinco metros (885m),
oitenta e cinco graus quarenta e cinco·
minutos nordeste (85'? 45' NE); trezentos e vinte e seis metros (326m),
seis graus noroeste (69 N.W) ; seiscentos e noventa e um metros (691m),
quatorze graus trinta minutos nordes~
te (149 30' NE); quinhentos e cin- ·
qüenta e quatro metros (55'4m), trinta e sete graus t:(inta minutos· nordeste (379 30' 'NíE) ; quatrocentos ~
quarenta e tres metros (44'3m), quinse graus trinta minutos nordeste (15.1,1
30' NE) ; duzentos e oitenta e sete metros (287m), trinte e nove graus no ..
·roeste (399 NW) ; trezentos e setenta
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e seis metros (376m), trinte e sete
-graus trint~ minutos sudoeste
(379 30' SW>.

Parãcrrafo

ünico. A execução da.

present'e autorização fíca sujeita à.S
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.728, de. 19 de
-fevereiro· de "1963, e da Resolução
CNEN nÇ) 1-63, ·de 9 de janeiro de
Hl63, da Comissão. Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
·pesquisa, que será uma via autêntic'l
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
-novecentos;_e sesesnta cruzeiros ..... .

(Cr$ 1. 960,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trans·Cl'ição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília, a de janeiro de 1965; 1449
·-da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 55.483
JANEIRO DE 1955

DE

8

DE

.,4_utoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Plínio de Oliveira a pesquisar minério de chumbo, no município de
Brotas de Macaúbas,' Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto.-lei n9 1.985, de 29
de j anel!' o de 1940 ( Códig·o de Minas) ,
,decreta:
Art. 19 Fica autorizada o cidadão
brasileira Joaquim Plínio de Oliveira
a pesquisar minério de chumbo, em
terrenos de propriedade de Abdias
José Sodré, Antônio Martins dos San·tos, João Barnabe de Queiroz e outros, na lugar denominado Serra do
r..ilaurão, distrito de Mór Pará, município de Brotas de Macaúbas, Estado
da Eahia, numa área de trezentas e
sessenta e três hectares, setenta e dois
ares e trinta centiares (323,7230 ha),
.·delimitada por um polígono irregular
-.que tem um vértice a duzentos metros

(200 m), no rumo magnético quarent9,
e três graus e trinta minutos nordes.te (43930' NE) da residência de Cícero Sodré dos Santos e os lados, a
nartir dêsse vértice, os seguintes comPrimentos e rumos magnéticos: duzentos e trinta e oito metros (238 m),
dezesseis r;mus nordeste (16Q NE) ;
cem metros (lOO m), dez graus noroeste (109 NW) ; dois mil trezentos e
setenta e oito metros (2. 378 m), onze
graus noroeste (l.19 NW); quinhentos
e setenta e oito metros (578 m). oi~
tenta e nove graus e quinze minutos
noroeste (89º 25' NW) · mil quinhen~
· tos e vinte metros U .'520 m). trinta
e nove graus sudoeste (399 SW); mil
novecentos metros (1.900 m), vinte· e
nove graus e trinta minutos sudeste
(29930' SE) : mil e quarenta e oito
metros (1. 048 m), oitenta e um graus
nordeste <819 NE).
Parágrafo ünico:
A execuçãO da
presente autorização fica. sujeita ·às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n'? 30.230, de 1 d~
dezembro de J 951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associndo de qualquer da,g substâncias a
aue se refere o art. 29 do citado Reiulamento ou de·- outras substâncias.
Art. 29 O título da autorizacão de
pesquisa, que. será m~a via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil seiscentos e auarenta cruzeiros
(Cr~ 3.6<10.00) e 'se'rá válido por ctois
(2) anos a Contar da data dfl, transcrição no livro próprio de Registro
das Autori;:>;Rcões de Pesquisas.
Art .. 39 Revogam-se as disposiçõeS
em contrário.
B-.:·así1ia, 8 de janeiro de 1965: 144<;t
da Independência e 779 da República.
H. CASTEI.L_O BRANCO

Mauro -Tltibau

DECRETO N'? 55.484
JANEIRO DE 1965

DE

8

DE

A'11.torizft a firma Indústrias Brasileiras de A.?"tigos Rejratários S. A.
I.B.A.R. a pesquisar quartzito no
município di3 Itapeva, Estado de
"'\
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da at;:ibuição que lhe confere o arti~;o 87, n9 I, da Constituição e nos
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·têrmos do Decreto-lei nQ 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Àl't. ' 1Q Fica autorizada a firma
Indústrias Brasileiras de Artigos R~
fratários S:'A. - I.B.A.R. a pesquisar quartzito em terrenos de sua propriedade, no lugar d~nomina~o. ~airro
qos Prestes, distrito e mume1p1o de
Itaneva, Estado de São Paulo, numa
áreã de trinta e dois hectares e oitenta ares (32,80 ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a du:;o:entos e sessenta e nove
metros e oito centímeti·os (269,8m),
no rumo trinta e cinco graus 1m1 minuto noroeste (35º01'NW); da .confluência, do cónego Agua Quente co:r.n
o rio Apiai-Guaçú e os lados a partu·
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
s~ssenta e oito metros e um centímetro, (168,lm), vinte graus trinta e sete
m)nutos noroeste (20937,NW); quatrocentos e trinta e nove metros e cinco
centímetros (439,5m). setenta e wn
uraus sudoeste (719SW); cento e doze
~etros e cincO centímetros (112,5m),
cinqilent8, e dois graus quarenta e oito
minutos sudoeste (52048'SW) ; cento e
setenta e dois metros e três .centímet!·os (172,3m), cinqüenta graus qua-renta e sete iniilutos sudoeste (5047'
SWi : cento e onze metros e quatro
centímetl'os (lll,~m) sessenta gmus
quarenta e dois minutos, sudoeste <?Oº
42' SW•) · cento e seis metros e oito
centímetl·os (l06,8m), sessenta e oito
graus cinqUenta e seis minutos sudoeste (68° 56' SW); cento e dez metros e três centímetros (110,3m), oitenta e nove graus trinta e nove minutos sudoeste (89? 39' SW); trezen~
tos e setenta e um metros e quatro
c:mtimetros (371,4m), sessenta e oito
graus Quarenta minuto~ sudoeste (68Q
~o· SVV) : duzentos e oitenta metros e
sete centímetros (280,7m), cin.qüenta,
graus de:;o:oito minutos sudeste (509 18'
SE) : qujnhentos e cinqüenta e oito
metros e nove centímetros (558.9m),
setenta e dois graus quarenta e nove
mim1tos nordeste <72° 49' NE) ; setecentos e vinte e. cinco metros e dois
centímetros (725.2m). cinqiienta e seis
g;_·::1us nordeste (569 NE) .
Parágrafo único.
A execução da
p'rosente autori~ação fica sujeita às
esthnt\ações do Regul8mento :::qJrov:;~,
õo rJe1o Decreto nQ 51.726, de 19 de
fev~reiro de
1963. e da Resolução
CKEN n9 1-63, de 9 de janeiro d0
1963, dq.· Comis,e:;§,o NacionaJ de Energ.i.-:t Huclear.
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Art. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre~
zentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00)
e será válido por dois (2) ahos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1965; 144Q
da Independência e 770 da República.
H. Cli.STELLO BRANCO

Mauro 1'hibau

DECRETO N.Q 55.485
JANEIRO DE 1965

DE 8 DE

Autoriza o ciàaàâo brasileiro Alberto
F1·eire àe Carvalho a pesquisar mtnério de manganês no municípw de
Conceiçtio do Mato Dentro, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente aa República, usando
da atribuição que ~he confere o artigo 87, n.\1 I, da ..::onstituição e nos
têrmos cto Decreto-lei n.'-' 1.93.), de 29
de janeiro de 1940 (Código de MinasJ,
decreta:
Art. 1.9- Fica autorizado o cidat1ão
brasileiro Alberto Freue de Carvalho a pesqmsax mmerio cte ma.nganês em terrenos de propriedade d~
José Cassiano Rodrigues ~ t-...ourenço
José Rodrigues no tmóvel denominado
Fa-zenda dos
Inhames, diJtrito cte
Fechados, municipio de Conceição do.
Mato Dent1·o, Estado de Minas Gerais, numa ·à.rea 'le cinqüenta e qua~
tro hectares ~- cinqilenta m·es (54,50
ha), delimitada
por illll pentágono
irregular, que tem um vér~ice a mi.l
quinhentos e trinta e q_1utro metros
(1. 534m), no · rumo
ma9;net.tco d!';'!
cinco graus e qUarenta millutos nm·deste (5940'NE), do cruzeiro de . madeira existente na frente ·da r:asa de
residência do Sr. José Cassiano R. o~
. drigues e os lados a partir déss~ vértice, oS seguintes comprimentos e l.'Umos magnéticos: mil metros (l.G00m),
oitenta graus e quinze minutos sudeste (80915'.SE); mil metros (l.OOOm),
nove gr::ws e quarenta e cinco minutos nordeste (9945'NE) ; trezentos me-
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tros (3Q0m), oitenta graus e quin:le
minutos noroeste (809l5'NWJ; trezentos metros (300mJ, nove. graus e qual'enta e cinco minutos sucioeste (99 45'
SW'r novecentos e noventa met;ros
(990m), cinqüenta e quatro graus e
quarenta e cinco minutos sudoeste

drade a pesquisar feldspatc., em terre-·
núb de sua propriedade e outros. no·
l11gar denominado Fazenda .Privilégio,
distrito e muniCipio de São cS'ebastiáo·
d~ Grama, Estado 1e Sao P1.ulo, r.umaátea de dez hectares e cinq'ücnta are;;
1
1U,50 ha) delimitada por um retângulc que tem um vértice a quatro(54<? 45' SW) .
Paragrafo único. A execução da centos e vinte e quatro metros · 424
presente autorização fica sujeita às m; no rumo magnético de dezenove·
estipulações do Reg·ulamento aprova- graus e trinta minutos norcteste ~199
30 NE) da capei:;., da Pazenda Prido pelo Decreto .n.<? 51.726, de 19 de
vilegio e -os lados divergen>,cs désse
fevereiro de
1963, e da
Resolução
V('rtice,
os seguintes compnme:nt.os .~
CNEN n.<.> 1-63, de ·g de janeiro de
rurrib:? magnéticos: ~rezentm; e cm1963, da Comissão Nacional de Enerqiienta metros
(::S50m),
cmqüent.a·
gia Nuclear .
graus sudeste (50'? SE) ; trezeni·os
Art. 2.9 O titulo da autorização de
nletros (300m), quarenta graus norpesquisa, que será uma via autêntideste (40? NE).
ca dêste Decreto, pagará a taxa de
Parágrafo Uníco. A execuçao da.
quinhentos e cinqüenta cruzeiros ;_ Crs ·
p;·esente autorizaçáo fica sujeita às
550,00) e sera válido por dois- (2) 2.nos
estipulações do Regulamento aprovaa contar da data da transcrição no
d·::;o pelo Dec1·eto n.9 30.230, de 1.9 de'
livro próprio de Registro das Autodctembro de 1951, uma V\~Zi se vel~ifi
rizações de Pesquisa.
que a existência na jazida "como asArt. 3. 9 Revogam -se as disposições
~ociado de qualquer das :n<.~.st.<:~liCW.s ·a
em contrârio.
c~ue se refere o art. 2.9 dn cltacl.<' Re-·
Brasília, 8 de janeiro de 1965; 144.9
gulamentó ou de outras substâncias·
da Independência e 77.9 da República.
à;~criminadas pelo ·:.::onseli:lo Nacional·
de Pesquis·as.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 2.<.> O titulo da auto"rizaç9.o de
M aura Thíbau
pesquisa, que sera wna Vl.a autêntica dêste Decreto, _pagc1ra a .axa de
DECRETO N .9 55.486
~E 8 DE
tn.zentos cruzeiros (Cr-; 30tJ,00) ~ :;erá
JANEIRO DE 1965
válido por dois (2) anos a .]Ontar da.
auta da transcnçâc- rro livro proprio·
Autoriza o ciaaaáo brasileiro Antonio
d~ Registro das Autoriza.,:5es de FesFerreira de Andrade a pesquLsar
qmsa.
jeldspato, no muntcípio 'te São SeArt. 3.9 Revogam-se as disposíções;
bastião da . Grama, Estado de sao
em contrário.
Paulo
Brasília, 8 de janeiro de 1965; 144.1!"'
O Presidente da Rep!lblim, ltsar.. do
da Independência e 77.9 da H.epública·...
da atribuiç:io que lhe Jonfere o ar'tiH. CASTELLO BRANCO
go 87, n.Q 1, da Consti~·üç'ic e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.~85, de
Mauro Thibau
29 de janeiro de 1940 (Cócl!go de Minas), decreta:
DECRETO N' 55.487
Art. l.Q Fica autorizado o cictadâo
Ainc;la não foi publicado no Diário
brasileiro Antonio FerreL: a de AnOficial.

'
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dêsses produtos, sempre qll:e ;,coner
alteração dos preços de de!'lvados _de
petróleo, f xados pelo refer1do orgao.
F:::ra 'llf)Tml!.s para a e:tecução do diS§ 19 para os efeitos do p~esen~ d~8posto no parágrafo 69, d'o art. l!"1 e
creto, definem-se com_o qua:_nt~<.b..d~
letra d ão inciso II, do art. 13, da
em trânsito aquelas amda nao efdlLei n9 4.452, de 5 de novembro .. ãe
vamente de'soa.rregadas em pôrto bra1964.
sile!ro, hnportaÇ.as ou sm_lpl~mente
adq_u:r:.ctas, antes da publlca.çao dos
O Presidente da República usando
novos preços dos derivados de pe~;ró~
da atri-bu.ção ·que lhe confére J a:·tileo. f xa.dos pelo cons-elho Nacional
go 87 item I, da ConStituição Fedo Petróleo.
deral e tendo em VlSta o dmposto r,o
Art. 29 As com.pa.nhias distribuidoparágro.fo 69 do a1·t. 15 e letra d do
ras de derivados Qe petróleo, bem co~
inciso II do art. 13 da Le1 n9 -1 4.'l2,
m 0 as .ndustrie.t; de mistura e envade 5 de novembro de 1964, e
silhamento de óleos lubrificantes e
Coll.slderando que a Lei nQ 4.152, de
produção de graxas. derivadoo 10 pe5 de nov,embro de 1964. pr:evê o "':lt~g-a
tróleo, ..ie7-erão contabilizai', em selllento da difetença de tributaçao i:r..parado, as diferen'ças entre as no:va.s
cidente sôbre o5 estoques de petroleo parcelas de impôsto único e as am-e~
e seus denva.d.os existent-es em ~oder
riormente em vigor relta.tivas à vP:nds
dM companhias distribuidoras ~ das
dos produtos compreend!dos nos eswemprê.soas pernussionárias de .._.ef.naques e quantidad~s a que se refere o
ção de petróleo, bem como das ~adfu:.
art.go anterior
trias de env.asillla.mento de óleos lU§ 19 As emprêsas
permissio:::J.á.rms
brificantes e produção de graxas, dede refinaçâo de petróleo devE•rão
rivados· do petróleo, e produtos y_Ulmicontabilizar, bambem em separa,to, z.s
cos 1mportados e utilizados nas men~
ciona.das indústrias, consoante o d1s- diferenças en:tre as novas parcelas de
impôsto
único e as anteriormente em
pasto no § 6v do seu art. 15;
vigor, relativas à venda dos derivados
Considerando que a referida Lel nQ
resultantes do processamento te oleo
4.452,- pela letra d, do inciso II, do seu
cru, que tenham em estoque ->u em
:art. 13, atribui a parcela de v.alm
trânsito, nas· datas em que torerr{ mocorrespondente a 0,2% (dois lec1mos d:ficados Os preços pelo Conselho· ~a
por cento) dos preços ex-refina.ria
cioneJ do Petróleo.
para atende1· às despesas de f _scalizaArt. 39 As emprêsas permtsswnáçâo, adm:nistra.ção e e..tividades tecniCB.s e científicas correlatas, a ca:go rias de refinação de petróleo que ti~
nham ou, tenham quantidad-es de p€do Conselho Nacional do Petróleo;
tJ:óleo em estoque e em trânsito, de.sConsiderando a conveniência .i;1 re~
ca.rregada.s com is,enção fiscal fl tê 11
gtllam.entação dos -aludidos disp{)Sltlde novembro de 1964, deverão contavos da Lei n9 4.4.·52, de modo a a.s:o,e- . bilizar, em sepe.rac!o, o produto des~
gurar prov1dências adequadas a-o ~e
sas quant?dades ·de petróleo pela I·,ncolh:mento da diferença da tribL)tacela do impôsto único, que p.ass-ou a
ção bem como disciplinar. a t-pnca.-inc:dir sôbre o petróleo bruto, .a p.t!J:çã.a dos recursos destinados ao C\.msetir daquela da-ta e fixada em 20% do
lho N.acional do Petróleo; decreta:
valor CIF, médio d-as importações de
petróleo, conforme dispõe o art. 1<1
Art. 1° Para efeito· do dispos~-0 no
da Lei nY 4 452, de 5 de novembro de
§ 69, do art. 15, da Lei n9 4.452, dl2 5
1964.
de novembro de 1964 caberá ao Conselho Nacional do Petróleo te·J;mtar
§ 1" O tot..1.1 mensal dos valores collos estoques de petróleo e seus derivo.tabilizados em separado, nos *mos
dos existentes em po-der das o:npadêste z,;rtigo, s-erá recolh'.do pE::las
nhias distribuidoras e das emprêsas companhias distribuidores, pelas emperm:ssionárias- de refinação, oem coPl'êsas p&m:ssionárias de refinacão
e pelas indústrias de mistrn:a e ~nva.~
mo das. ind'(Istrias de mistura e '":nvasilhamento de óleos lubr'ficantes e
silhamento de óleos lubrifi-cante.; e de
produção de graxas, derivados d0 pe- produçã-o de graxas, der v.ados do petróleo, inclusive os produtos químicos
tróleo ao Banco do Brasil S. A. <1 té
importados e utilizados nas inàÚS~ o (109) Jécimo dia úti~ do mês sub ..
trias menc10nadas, assim como as se.quent·e, 5 -a.lvo qu-ando se tra.!;ar c;e
diferenças relativas a venct.3.S· efetuaquantidades em trânsito de qualquer
DECRETO N9 55.488 -
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das a pr.azo, caso ~m que o recolhi~
menta poderá ser feito a.té 60 (sessenta) ct:a5 contados dO último c\la
do mês em que se pra-cessar-em as
operaçóes de vende..

b) aqu:sição ou ::Hrendamento ele
imóveis para instalação de de.p-endênci.!J.S do CNP;
c) emte -o de desp-es9.s de
·;ie,gens
e serviça.s ext.rao-rdLllá..rios das funcionários do CNP 0 u do pesso-al admi.Art. 4'? O Banco do Bre.sil S A.
tido na forma dêst-e artigo, n..."--sim codestinará as receitas resultantes do - mo
de s-erv:çob técnicos especicüizo:.dos
disposto no § 69 do art. 15 da L8i ._n?
realizados por emprê-sz..:s pa.~·ticula.l'es
4 .452, de 5 de novembro de 1964, na
ps.•ra o CNP;
fomu dos arts. 39 e 49 da mes:r11a .tei.
dJ c-one2ssão de bôLs.as de %tuuo;
e) a.qu siç.ão de mat.eri·BJ, veícll.los e
Art .. 59 Os estoques previstos no §
combustíveis para os serviços cio
61? do art. 15 da citada lei, levo.n~;ados
CNP;
pelo CNP, em 11 de novembro ê.e
j) realização de despes-as '}Om re1964;, estão sujeitos às normas dê~te
presentação, complem§ntação sc..la. Lial
decret{), no que lhes fõr aplicável
de tecnicoB e outras para as :tuais o
CNP\ não d!spon):la de dotação próArt. 69 As companhias distribm.doras e as emprêsas perm:ssionárias de
pria, por inex1stente ou :nsuficle!l;;e.
refinaç3.<J de petróleo, bem como 8S
§ 19 A a.dm1s-si'i. o do pessoal temindústrias de mistura e envasilhamenp-orário, referdo na alinea "a" dêste
to de óleos lubr:fioont-es e prod!H,:ão
a. rtigo, ser·á feita d-e conform1:..\>:1de
de graxas. derivados de petróleo, oomunicauão à Divisão Económica do' com o disposto no capitulo VI ua Lei
n9 3. 78•0. de 12 de julho de 1960, reConselh-o Nacional do Pet!·óleo a pogulamentado pelo Decreto nl? 50 314,
sição dos estoques de todos os produde 4 de março de 1961.
tos e sub-prodUtos, inclus:ve l}.S que
não estão sujeitos a tabelamento de
Art. 10? O presidente do CNP, na
preços, nas datas em que o CNP prcforma do § 59 do nrt. 15 da L€j :-Júmover alteração nos preços dos derimero 4. 4·52, comprova.rá perante o
vados do petróleo, e, também, v ·moPlenário do Conselho, até 3oQ de ju.vimento mensal das vemdas dos pronho do exerc1cio seg;u:nte a.o W'..:..'1Cidutos existentes nos referidos e::.todo, a administraçã-o d·as contas óan,,
ques.
cãri·as a qm: se refere o item O do
art. 13 da· referida lei, e .bem a~s!m,
Art. 79 O Oon.selho Nacional do
prestará contas das d-espesas que 1"€8 ..
Petróleo emitirá guias pa;ra os recoliz.ex em decorrência d-o disposto no
lhimentos dos recursos a serem feit.os
presente artigo.
~
nos têrmos do § 19 do art. 39 dêste
Art.
119
Na
_a.pl~cação
dês.s-es
recurdecreto.
s·cs, serão observados as normas preArt .. 89 E' autorizado o Conselho
vistas pela Iegisla.ção ref-erente à con_
Nacional do Petról-eo a resolver as
tabilidade pública.
dúvidas que- fôrem suscitadas na apliArt. 129 O presente decreto ~·nt.m
cz.çt,o dêste decreto, oobendo recCil'SO
rá em vigor na data de sua p'lbl cade suas decisões para o Mim.ist:ro dM
çfro, revogad•as as disposiçõ-es ~m c(mM.na5 e Energia, no prazo de lO dJas,
trári-o.
a conta.r da data em que o intert~s.sa
do tenha tido conhecimento da deciBrasilia. 8 de janeiro d-e 1965; 1449
são.
da Independência e 779 da Repüb!ica..
Art. 99 A receita proventente d•:l
H. CASTELLO BRA1'TCO
a.rrecada.ção da pRrcela 0,2%
(doi;;
Mauro Thibau
décimos por cento), prevjsta na 1-et;ra
d do incko II, do art.. 13, da. Lei número 4. 452, de 5 de novembro de t9M,
sera aplicada nos serviço8 de f1S-C.<l,IiDECRE-TO N9 :55 . 439 - DE 8 DE
JANEffiO DE 19-65
zaçâ-o, administração e atividades tl'cnicas, ch:mtíficas e correlataS, a carAutoriza o Instituto de Res-seguros do
go do Conselho Nac:onal do Pet.rólao,
Brasil a promover aumentos de seu
podendo ser destinada a·:
capital.
a) admissao de pessoal tempor-ário
necessário a_,o atendimento de.s ativ1R
O Presidente da República. tendo
da.de::. fiscais, admitllitrati-vas; técniem vista o que dispõe o pa:á-grafo
cas e científicas;
único do Art. 3.0 do Decreto-lei n,9

ATOS DO PODER ExECUTIVO

~- 735, de 4 de set-embro ·ae 1946, de~
creta:
Art. 1Q Fica o Instituto de Resseguros do Brasil autorizado a promover os aumentos de seu caplLa.l,
-mediante correção monetária do va~
Ior or~ginal do3 bem do seu ativo
imobilizaào, nos têrmos _ da Lei númerO 4.357, de 16 de julho de 1964,
e regulamentação pertinente.
A,rt. 29 Revogam-se as disposiçôes
;)fi contrário.
Brasília, a de janeim de 196"5: 144°
da Independência e 77Q da República.
I-L CASTELLO BRANCO

Daniol Faraco.

DECRJ!XO N. 0 55.490 ~
JANEIRO DE 19ô5-

DE

3 DE

Transforma o Consulado Privativo do
Brasil e-rn Cobija, Bolívia, em con.
sulado HonoráTio.

3L

Art. 29 J!':ste dec1·eto entrará em·
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, a de janeiro de 1965; 144°
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

V. da Cunha

DECRETO N° 55.491-A
JANEIRO DE Hl65.

DE 8 DE

Concede à "Aerolineas Peruanas Socieàad Anonima" (A.P.S.A.) autorização para funcionar· no .Bras i~;

o Pre.:.;.idente da Repúbllca·usando
das atribuições que _lhe contere o e.rt.
37, inciso I, da Const-ituição Federal,
e te:ado em vista o.:; têrmos do Decreto n!? 35.514 de 18 de maio de 1954,
decreta:

O Presidente -da República, usando
Art. 1Q E' concedida à "Aerolíne.as
da atribuição que lhe confere o artigo
Peruanas Sociedad Anonima" ......•
87, n~" I, da Constituição Federal e
CA.P.S.A.), sociecLade comerc!.Gl, com
nos têrmos do § 1Q do art. 27 da Lei
n9 3 917, de 14 de julho de 1961, de- sede em Lima., Peru, autorização para funcion-ar no Brasil oom o.c, Estacreta:
tutos sociais que a.presentou e com o
Art. 1° Fica transformado em
CR•pital .dastina.do às suas operaçõeS·
COnSlllado Honorário, o Con.;;u.la-do
no Brasil estim.ado em Cr$ .......•
Privativo do Brasil em Cobija, Boli1. 000 .(){)(),(](J (hum milhão de cruzeivia.
zos) obrigada a mesma sociedade a
cumprir
int~:;gralmente as leis e reArt. 2º :€ste decreto entra-rá em
gulamento-s em vigor ou que venham
vigor na data de ·sua publicação, revogadas as disposições e1n contrário. ·a vigorar, sóbre o objeL 0 da presente
o utorização..Brasília, 8 de janeiro de 196~; 144° · Art. 2Q A êSte Decreto. em suG puda Iridependência e 771" da República.
blicação, acompanham os Estatutos
Sociais e demais a tos menciooodos
H. CASTELLO BRANCO
no art. 29 do Decreto no 35.514, de
V. da CUnha
18 de maio de 1954.
Art. 3(! Fica entendido que 0 exercício efetivo de qu.alquer atividade da
JANEIRO DE 1965"Aerolíneas Peruanas Sociedad Anonima'' <A.P.S.A.), no Brasil; relaCria o Consulado Privativo do Brasil
cionaàa c-ctrn os .serviços de transporem Posaãv..s, Argentina.
te- aéreo, ficará sujeita à legislação
brasileira que lhe fôr aq;Jlicável.
O Pres~dente da República, usando
da atribuição que lhe confere :J art.
Art. 49 Ficam- aind:t. esta.belecidas·
87, nQ I da constituição Federal e
as seguintes cláusula&:
nos tênnos do § 19 do art. ·-27 da
a.) A "Acrolíneas Peruanas SocieLei nº 3.917, de 14 de julho de 1961, ·
decreta:
' dad Anonima" (A.P.S.A.). é obriga-·
da a manter permanentemente, um
Art. 1.° Fioo Cl'iado o COnsulado
Representante Gera-l no Brasil, com
Privativo do Br.a.sil em Posada-s, Arplenos e, ilimitados poderes poara tra~
gentina.
ta,r e definitiv-amente · resolver e.s.
DECRETO N5' 55.491

~ DE

8

~::.

DE

32
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questões que se su.scitarv..rn quer com
o Govêrno,

quer

com particulares,

poden-do ser demandado e receber citaçã() inicial pela sociedaüe.
b) Todos os a tos 'que a sociedade
;prat1car no Brasil ficarão sujeitos
únioamente às leis e regulamentos e
à juri d,içãa dos tribunais judiciál'ios
ou administrativos brasileiros sem
que em tempo algum, possa a reteti-dH
sociedad€ reclamar qualquér . exceção
ou imunida-de fund>ad.:1 em seus Esta~
tutos cajas dlsJ?OSições não poderão
servir de base a qualquer reclama.;.
.ção.

c) A sociedade não po,derá realiz.:1r
Bra::.il quaisquer elos seus objeti"jo.s, a.inda me.<smo constantes d{)s seus
Estatutos, mas que sejam pri-vativos

~no

·de e:mprês<3.s nacionais e vedad•)s às
est:rA.ngeira~

.sendo que

só

poderá

çxercer os que dependam de prévia

permisSão goyerlkl.ment;aJ, depois de
obtê-la e sob a.s condições em 1ue !ôr
.concedida.
d• Qualquer alteração que a socieodade venha a f~.zer nos respectivos
E-statutos fica dependendo de a.utoriroção do govêrno brasileiro para efeito
de fUncionamento no Bra.&il. ·
e) Ser .lhe-á cassada a autorização
:para funct-onar no Bra.>il se infrmgir
as cláusulas anteriores ou se, a juí:zo do govêrno brasileiro a sociedade
-exercer atividoade contrária ao interêsse público, inclusive pela prática.
de mfrações da.s ta,rifa.s de transpOrtes aprovadas ou auto!'Iza..das pela
.autorida-de brasileira competente.

/) Poderá a autorida,de administrativa aPlicar em qualq11er caso,
:a.lternG-tivamente, a multa de Cr$ ..
200 000,00 (du~entos mil cruzeiros) e
·ors L<.:on.oo-o,oo. (hum milhão . de
-cruzeiros) n·o caso. de infl.'ação de
qualquer da.s cláusulas anteriores.
g) A presente autorização ê <•dada
::'em prejuízo de achar-se a soc!edade
·sujeita às disposições lega.is vigentes,
especialmente as referentes às socie_
.C.ades comerciais.

Brasilia, em 8 de janeiro de
1965; 1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Ma reio de Souza e M ello

DECRETO N,9 55.492 J ANEffiO

DE

DE

11 DE

1965

Transfere da Cia. Fôrça e Luz Dores
do Indaiá para Centrais 3lét1'icas
de Minas Gerais S. A. conce:::sao
para distribuir energza elétrica no
Município de Dores do Indaiá, Es·
tado de Minas Gerais.

O Presidente da .d,epú.blica, usando
da atribuição que Jhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e nos
té1mos dos arts. 5.?- 10 .Jecreto-leJ n.ú··
mero 852, de 11 de 'lovembro 'Je 1938
e 8.9 do Decreto·lei n '·' 3. 763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 1.'? Fica transterida para Cen·
trais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a concessão para distribuir ~nerg1a
elétrica ao ·~umciplt' cte Dores Uo Indaiá, Estado de Minas GeraiS, de y ue
é titular a Cia. FOrça e Lm Dores
do Indaiá (em v1rtude do ma1.ifesto
apresentado à Div1s8-o ie Ag'-.la.:.' do
Departamento Nacional da Produçáo
Mineral no Processo n9 1.142-35, de
acôrdo com o art. 149, do Côdigo de
Aguas).
Art. 29 Os bens e instalações de propriedade da Cia. Fôrça e Luz Dores cto
Indaiâ. que no momcn~t. extstirem ·em
função exclusiva dos serviços de energia elétrica no ref~l··dc ~1 /fumclplC de
Dores do Indaiá, E.stado ie .\11inas
Gerais, ficam àesvmcutados 1a concessão ora transfençta, na.o poriendo,
porém, ser efetuada a sua retll'fl.Oa de
serv1ç0 enquanto na•J 110-u-\'er, por sua
substituição, outros equivalentes mstalados pela nova concessionária.
Paragrafo Unico. Em portaria do
Ministro das Minas e Energn, .1.pós aaprovaçãc dos proJeto,:;, serão ctcterminadas as caractertsi;icas téenicas das
instalações.
Art. 3.Q A concess~onári::t deverá. satisfazer as seguintes exigências·
I - Submeter à aprovaçáo :to Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do pram de um ll)
ano, a contar cta tlatrt da (JUbHcaçâo
dêste decreto, os e.st.udos, projetas e
orçamentos relativos às novas instalações.
II - Assinar o cont;rato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias contados da pub!icaçao do despachú de aprovaçao da respectiva minuta welü Ministro das Minas ~ Energia.
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III - Iniciar e crm~ll~lr as obras
nos prazos que forem marcados pelO
ML'1istro · das M.1oas ·· Em~rgi~l., ~xe
cUtando-as de acordo com os projetas
aprov&dos e com ls rnodlficações que
forem autorizadas; ,se necessarms.
Parágrafo único. Os prazos 1'Cferidos :Ueste artigo poderao ;:;er prorrogados por ato do Mmistro das Minas
e Energia.
·
Art. 4.'.1 As tari!'as de forner::Imento
·de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas liL Departamento Nacional da
Produção Mineral com a aprovaçáo
do Minis~ério das Minas' e Energia.
Art. 5,9 t<:ste decreto entra em vigor
na d!lta de sua pu}Jlt~::J.ç~u, revogadas
as disposições em contrârio.
Brasília, 11 de janeiro
da Independência '2 77.9
H.

d-~
d~

l9ô5; 14:45'
República.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 55.493 .JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza a Siàerúrgia ltaunense S. A.
a pesquisa?' minêrio àe jerro, no
município àe Itaúna, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, n.9 .J, da C0nstituiçâo 3 nos
têrmos do Decreto-lei n,9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas 1 ,
decreta:
;
Art. 1.9 Fica autorizada a Siderúrgia Itaunense S. A. a pesquisar minério de ·ferro em terrenos de s11a
propriedade no lugar denominada
Samambaia, distrito de Itatiaiuçu, município de Itaúna, E:stado de Minas
Gerais, numa área de dezes3el3 hectares e oitenta e qUatro a.ces {16.34
ha) , delimitada por um poligono irregular, que tem .1m 'értice a :lavecentos e noventa e qqatro rr~.etros
(994m), no rumo magnético àe ctezoi-.
to graus trinta minutoe sudes·ce (189
30' SE), do canto sudeste 1 SE) da
casa de José Absaüw é os ia dos a
partir. dêsse vértice, 0s ;egumtes_comprimentos e rumos magnéticos· quarenta e dois metros A2mJ, nove ~Taus
sudeste (99 SE) ; cento e trinta e dois
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metros e sessenta r.entimetros (l32,60

m>, seis graus sudeste \69SE) ; qua-

renta e quatro metros .:; sessentrt
centímetros (44,õUmJ, dez gra.u~ trinta minutos sudeste ,l(\030'SE) ; quarenta- e cinco metro:: (45:.:nJ quatorze
graus sudeste
(149SE) ; duzentos e
sessenta e um metros· (26lmJ, dezesseis gi·aus e trinta ·nmutos sudeste
(169::JO'SE;. ; setenta metrc..o e sessenta
centimetros (70,60m), setenta e sete
graus trinta minu'Los nordeste (77930'
NE) ; trinta e sete· met.ros (37m),oitenta graus nordeste ~Sfl'?NE) ; trinta metros e oitenta centímetros (30,80
m>, sessenta e três graus trinta minutos nordeste (63930'NE) ; sessenta e
oito metros e oitenta centímetros
(68,80m), sessenta e nove gràus nordeste (699NE) ; cinqüenta e dois metros (52m), oitenta e nove graus trinta minutos sudeste (89930'SE) i trinta e seis metros (36m>, oitenta e
três graus sudeste (831?SE) ; cento e
cinqüenta metros e setenta centímetros (150,'l0m), vinte o e cinco_ graus
trinta minutos noroeste (25:.130'NW) ;
duzentos e vinte e três metros (22:?-m),
dezenove graus noroeste ll99NW) ;
cento e dezesseis metros Ul6mJ, quatro graus ti'inta minutos nordeste (49
30' NE) ; trinta e cinco metros e oitenta centímetros (35,80mJ, oitenta e
nove graus sudoeste l899SW) ; vinte
e três metros (23m), oitenta e cinco
graus sudoeste (859SW) ; dezenuve metros e sessenta centímetros t 19,vúmJ,
c1nqüenta e seis graus sudoeste (56'?
SW) ; vinte e nove metros ~ vinte
centímetros (2!:1,20m), sessenta. e .aove
graus noroeste (69QNW) ;· quarenta e
dots metros e trinta centímetros t42.30
m), oitenta e sete graus trinta minutos noroeste (871?30'NW); dezoito metros (18m), oitenta graus trinta minutos sudoeste (80930'8W) ; trinta e
cinco nietros e sessenta centlmeti-os
(35,60m), oitenta e uni graus t.rinta
minUtos sudoeste (811?30'SW); ·.oitO
metros e setenta centimetros (8,70m),
oitenta e quatro graus sudeste (84'!
SW); quarenta e três metrós e 3essenta centímetros (43,60m), setenta
e
tres graus trinta minutos . no:oeste
(73930'NW) ~ dez metros e noventa centímetros- (10,90m), setenta graus noroeste (709NWr, onze metros e quarenta centímetros Ul,40m.), oitenta e trêg
graus trinta minutos sudoeste (83t!30'
SW) ; o vigésimo sexto lado é J segmento retilíneo que liga o extremo· do
vigésimo quinto lado descrito. aà ponto de partida.
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Parágrafo único.

A

exequção

da

presente autorizaçáo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n,~J 51.726, de 19 d.e fevereiro de 1963, e da Resoluçá.o CNEN
n.q 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Art. 2.'? O título da autorização

de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste d?creto, pagará a taxa de trecruzeiros (Cr$ 300,00) e .será

Z~Il:tos

valido por dois (2) anos a contar da
data

d~

transcriçáo no livro próprio

de. Registro das Autorizações de Pesqmsa.
Art. 3.~ .Revogam -se as disposições
em contrano.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; 144.1?
da Independência e 77 .r~ da Re'púb ti c a.
H.

do pela· Decreto n<? · 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da ResoluçãoCNEN
nº 1-63, de 9 de. janeiro de 1963 da
Comissão Nacional de Energia Nuciear.
Art: 29 O título. da autorizaÇão d€
pesqmsa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. ,pagará a taxa d·e cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no liVTo próprio
de Registro d-as Autorizações de Pes·
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contráriO.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; lA49
da Independência e 77º \da República.
H.

CASTELLO BR.\NOO

Mauro Tht"bau

CASTELLO .3RANCO

Mauro Thibau

o--DECRETO N9 55.494 .JANEIRO DE

DE 11 DE

1965

Autoriza o cictaàão brasileiro Fouaa
Darwich zacharias a pesquisar casstterita no município de Lá1Jrea Estaào elo Amazonas.
'

O Presidente da República usando
da atribuiçã.o que lhe confer'e o art.
87, nº I ,da Constituição e nos têr~os. do Decreto-lei n~ 1. 985, de 29 de
Janeiro de 19-4.() (Código de Minas)
decreta:
·
'
Ar_t .. 19 FiCa autorizado o -:iC:adão
braslleno Fouad Darwich zacharias a
pesquisaT cassiterita em terrenos deV?lu~os no lu~ar denominado Cotj,
d1strlto e mumcípio de Lábrea, Estado do Amazonas, numa 'área de quinhentos hectares (50{1 ha) delimitada
por um retângulo que tem um vértice a mil trezentos e trinta metros
(1. 330m), no rumo magnético· de vinte graus trinta minutos sudoeste
(209_ 30' SW) c_!.a confluência dos igarapes Carapana e Branco e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
dois mll e quinhentos metros (2. 500m)
norte (N} ; dois mil metros (2.00Qm),
oeste (W) .
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

DECRETO Nº 55.495 JANEIRO DE 1965

DE

11

DZ

Conceàe à Paraná Comércio Aàminis
tração S. A . autorização para funcionar como emprêsa ·de mineração.

O Presidente da República usl:l:..n·
do da atribuiçáQ que lhe confe1:e o art'·
87, n9 I da Constituição e nos têr~
mos do Decreto-lei 983, de a- de dcz_embro de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida à Paraná
Comércio Administração S. A. constituida por assembléia arquivada sob
n<? 26.564, alterado pelas assembléias
exttaordináqas de 2 de' junho de 1961
21 de maio de 1983 e 26 de dezembrÓ
de 1963, arquivadas sob números 28.415
35.544 e 37.761 na Junt-a Comercial
do Estado do Paraná, com sede na
cidade de Curitiba, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir 4J_tegralmente as leis e _regulamentos' em
vigor ou que venham a vjg-ora1· sôbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; 14.49
da Independência e· 77<? da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau
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DECREOO N9 55.496 JANEIRO DE

DE

11

DE

1965

Declara sem ejeito o decrero n? 23.781,
de 6 de outubro de 1947.

o Presidente da República, usando·
da atribuição que lhe confere 0 al"t.
87, n? l, da Constittüç_ão e nos têrmos
do Decreto-lei n? 1. 985 de 29 de ja·
neiro de 1940 (CóC:.-igo de Minas), d-ecreta:
Art. I? Fica declarado sem efeito,
o decreLu númem vinte e três mil sete-centos e oitenta e um (23. 781) de 8 de
outubro de 1947·, que autorizou a Emprêsa de Caulim Ltda_ a lavrar argila e associados, no distrito e muni·
cipio de São Gonçalo, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 29 Revogarri-~e as disposições
em contrário.
Brasilia, 11 d-e janeh-o de 1965; 1449
-da Indepenc!ência e 77? da República.
H, CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 55.497 JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza o cidadão· brasileiro Alvaro
Ribeiro a pesquisar caulim e quartzo~ no município de Santana de Patn:aíba~ Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo 87, n? 1, da Constituição e nos
t.êrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de ~i
nru:;), decr~ta:
Ait. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alvaro Ribeiro a Pesquisar
caulirn e quartzo, em terrenos de sua
propriedade e outros, no imóvel Sítio
Outra Banda, d~strito e municipio de
Santana de Parnaíba, Es'tado de São
Paulo, numa área de quinze hectares
dezesseis ares e trinta e oito centiares
(15 .1638 ha), delimlta.da por um retângulo que tem um vértice a cento e
oitenta metros uao m), oo rumo verdadeiro t:rinta e cinco graus· cinqUenta e cinco minutos sudeste (359 55'
SE) ; da extremidade sul (S) da
casa sede do Sitio Outra Banda e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos ·.e. rumos verdadeiros: trezentos e sete metros (307

m), seis graus e trinta minutos nor~
deste (69 30' NE) ; quatrocentos e três·
metros (403 m); sesse'nta e sete graus
noroeste (67? NW) ; trezentos e zinqüenta e quatro metros (354 m), setenta e três graus e vinte minutos
noroeste (73? 20' NW) ; cento e sessenta met"ros (160 m), sul (S); .seiscentos
e trinta e seis metros ~636 m), cin~
qüenta e sete graus sudeste (57 SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações , do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 51.726, de. 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nl? 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener_;
gia Nuclear.
Art.. 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezerito~.
cruzetros (Cr$ 300,00) e
serã válido l)Or dois (2) anos a contar d.::. data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de P:squisa
Ait 3? Revogam-se as disposições
em contrário.
Bra:::íiia, 11 de janeiro de 1965;
144? da Independência e· 779 da Re•
pública.
fi. CASTELLO BRANCO.
iVI auro Thibau.

DECRETO N9 55 .498 JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

A utariza o cidadão brasileira Luiz
Edmundo Appel a pesquisar cassiterita no município de Pôrta Velho,
Território Federal aç. Rondônia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artigo 37, n? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz Edmu'ndo Appel a pesquisar cassiterita em. terrenos devolutos, na margem esquerda do Rio
Madeira no lugar 'çlenominado Rio
Madeira e Bom Futuro, distrito e município C.e Pórto Velho, Terr;tório Federal de Rondônia, numa área de·
quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um ·retângulo. que tem um
vértice a mil duzentos e cinqüenta
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metros (2. 250 m), no rumo verdadeiro de quarenta e um graus q linm
minutos
nordeste (419 15 NE) da
barra do Igarapé· Limeira t,o Rio Madeira e os lad~ divergentes dêsse

vértice, os seguintes comprimentos e

rumos verdadeiros: mil metros (1, 000

m) , oeste (W) ; cinco
(5.000 m), norte (N).
Parágrafo

único.

mil

metros

A execução ;da

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

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência ria jazida, como associado_ de qualquer das subStâncias a
que se refere o art. 2º do citado Regulament(. ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.

.P..rt. 2Q O título da autorizacão de
pesquisa que será uma via ãutêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr~ 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3\' Revogam-se as disposições
em contrário.
Bra:::alla, 11 de janeiro de 196S;
1449 da Independência e 779 da HerAblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N9 55.499 .TANEillO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Pereira da Rocha a pesquisar cassiterita no município de Pórto Velho,
Território Federal de Rondônia.

O Presidente da República, usando
da atribuição _que lhe confere o, artigo 87, n9 I, 'da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. li? Fica autorizado o cidadão
brasileiro -Joaquim Pereira da Rocha
a pesquisar cassiterit.a em errenos de
sua propriedade no distrito de -Calam<'!., município de Pôrto Velho, Território. Federal de
Rondônia, numa
área de quatrocentos e cinqüenta hectares (45-0 ha) , delimitada por um

paralelogramo, que tem um vértice a.
seiscent-os metros (600 m), no rumo
verdadeiro de trinta e nove gr:aus e
trinta minutos sudoeste (399 30' SW),
da confluência do igarapé Jandaira
com o rio Machadinha e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro mil e quinhentos metros (4.5-Düm),
dois graus e quarenta e cinco minutos norC.-este (29 45' NE) ; mil metros
(1.()00 m), quarenta e cinoo graus e
trinta minutos sudeste (45? 3{)' SE);
(4.500 m), dois graus e qua,renta e
cinco minutos sudoeste (29 45' SW) ;
mil metros (1.000 m), quarenta e cinco graus e trinta minutos noroeste
(45' 30' NW).
Parágrafo . único. A execução da
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n\l 5-1.727, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<? 1-63, de 9 de janeirO' de
1S6~ da Comissão Nacional de Energia ·Nuclear.
Art. 2?_ O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
4.5-00,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrjção
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Bra~ilia,
11 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO •

lvl aura Thibau.

DECRETO Nl-' 55-. 5{)0 JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Autoriz:t a Sociedade A.nónima lndústTias · votorantim, a lavrar calcârio,
no município d~ Rio B1·anco do Sul,
Es,tado do Paraná.

o PreSidente da República, usando
da. atribuiÇão que lhe confere o artigo 87. n9 I, da Constituição .e nos
têrmos do Pecret.,o-I.ei n9 1.985-, de 29
de Janeiro de 1940 <Códig-o de Minas)~
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Socleda...
de Anõmma Indústria votorantim a
lavrar, calcário; na Flazenda da çor-
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·Tio1a, distrito e município de Rio
Branco do Sul. Estado do Par.aná,
numa área de cento e cinqüenta hectares (150 ha), de1imitacL'3. por um
:retãngulo que têm um vértice a mil
quinhentos e trinta e quatro metws
e setenta centímetros (1.534,70 m),
no rumo verdadeirO oitenta e um
gf-3.us e onze minutos noroeste <81Q
11 • 1'[W J, da cOnfluência do córrego
Bromado no ribeirão Coniola e os
Qados. d.lv-el'gente.s dêsse vértice, os
segumtes comprimentos e rümos verdadeiros: mil metros (1.000 m). sessenta e' dois graW:J sudoeste <62º SW);
mi!. e quiTI..hentos metros <1. 500 m),
vinte e oito gTaus sudeste (28º SE) .
Esta autorização é outorgada median.:.
te as condiçbes constantes do pa.ráograf-o único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33 34 e suas
.alineas a 'ém das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expre&-o;;amente mencionadas neste decretu.
Farágraf<O umc o. A execução do::~.
presente autoriz~ão fica sujeita às
estipulações dO Regulamento ajno·vado pelo Decreto n9 51.726. de 19 de
fevereiro de 1963
e da Res0lucão
·cNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro -de
1963, da Comi~sâ.o Nacional de Energia. Nuclear.
Art. 2º O concessionário da autorização fi.ca obrigado f1 recolher aos
cofres públicos na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
oo Esta.do e ao Município e:nJ- cumprimento do disposto no art. 68 do Cõ~
digo de Minas.·

Autorizaçõf;!s d€ Lavra, após o pagamento da· taxa de três mil cruzeuos
(Cr$ 3.000.00).
>
Art. ·r~ Revogrun~.se a.s d-i"-poslções·
em contrário.
Brasília.., 11 de janerro de 1965; 1441?
od.a IndepEmdência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thi"bau

DECRETO

N.9 55.501 DE 11 DE
JANEIRO DE 1965

Autoriza a cidactâ brasileira Ma ria
Amélia Pôr to de Toledo Piza, a pesquisar caulim e mica, no munic'!:jJio
de Paraibuna, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, uqando
da atribuição que lhe confere o artigo s~,, n.? .1, da Constitmçao e nos
têrmos cto Decreto-lei n.9 1.985, de .29
de janeiro de 1940 <Código de MtnasJ,
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada. a. }idadã
brasileira Maria Amélia Põrto de Toledo Piza, n:a qualidadE. de inventa~·
riante, do espOlio de rmtónio de To-·
ledo .t>iza, a pesqUisar .;ct.u11l':l e mica
em terrenos de. propriedade do "e ferido espólio, no tuga1 denummad.o Salto ou Fazenda Patizal, distrito e município de Paraibuna e:stado de sao
Paulo, numa área ae cento e oitenta e
seis hectares e. ;lto are: 1186,08 na) ,
delimitada por um decágono 1rregular,
que tem um vértice a 2etecentos e
dois metro& e trinta e cinco centnnetros (702,35m) . no
rumo verdadeiro
A:rt. 3º Se o concessionário da au:..
de setenta e tfês graus e sete minutos
>f:orizaçã.o não cumprir qualquer das
sudeste (739 07'SE), da con:flu~ncla do
obrigações que. lhe incumbem a autá~
córrego do Salto com ~, Ribeiráo do
'rizaç§..o de lavra será dec1arada. caSalto e os lados a partu rtêsse vértrce,
duca ou nula, na forma dos artigos 37
os seguintes compri:r;nenLos e rumos
-e 38 do Código de MIDas.
verdadeiros: dois mil cento e oitenta
Art. 49 As propriedades vizinhas
e . cinco metros (2 J_a5m; . oitenta e
estão sujeitas às servidões de solo e
nove graus e quarenta e t!ês minutos
noroeste (89943'NW); duzentos e qua:subsolo para fins de lavra, na forrenta e dois metros e quarenta centíma dos artigos 39 e 40 do Código de
Mjnas.
metros (242,40m), vinte e sete graus e
trinta e um minutos nordeste (27931'
Art. 5? o conces.sionáiio da autoriNE) ; quinhentos e sessenta e cinco
oze.çã.o se:rá fiscalizado pe~o D2pa.rtametros e oitenta e cinco centímetros
mento Nacional da Produção Mlne~
(565,85m), cinqüenta e oito gi·aus e
Tal e gozará das favores discrimina._
vinte e quatro minutos nordeste (58'J
dos no ·art. 71 do mesmo Código.
24'NE) ; quatrocentos e setenta e gua.J\rt. 6? A autorização doe lavra terá. tro metros e setenta e cinco centíme!pOr titulo êste dec.reto. que será tr.anstros (474,75m), trinta e um graus e
vinte e um minutos nordeste (31!.'21'
crito no livro próprio de Registro das

33

ATOS .1),0 PODER !ExECUTIVO

NE) ;

quinhentos e

seten~a

e um me-

tros e noventa centimetros G571,::10mJ,
vinte E doi~ graus e ;:'!U.arent.a e quatro minutos ·1orcteste (2.29<l:4'NE); sessenta e seis metroE. e setenta centl-

metros (06,70m>, oitenta 1: um graus
e quarenta e nove minucos nordeste
(819 49'NE); setenta e sete metros (77
m), leste (E) ; duz_~ntos e sessenta e
seis me~ros e setem.a cencimetros
(266,70m), setenta e !Jrês graus e quarenta minutos nordeste (73940'N"El;
quinhent.Js e setenta P. sets: meLros e
setenta e cinco centimetros :5·76,7bm),
trinta e cinco graus e cinco minutos
sudeste (35905'SEJ; mil crmco e trinta
e oito meu·os e quarenta cenLimetros
(1.138,40nv vinte graus e dez minu_tos sudes!:c (2091Q'S'EJ
Paragrafo único. A execução da pre-

sente autorizaçao fica sujeita às estipulaçbes do _Regulamento aprovado
pelo Decreto n.V 51.726, de ül ae Jevereiro de 1963, e da Resowçtw
CNEN n.9 1-63, de 9 de janeir:J de
1963, da comissao Nacional de Energia Nuclear.
ATt. 2.!? O título da autorizaçâo de
pesquisa, que serà uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
oitocent;os e setenta cruzeil·os (CrS
1. 870,00) e será válido por dois {2)
anos a contar da daca da transctiçáo
no livro 1->róprio de t~egistro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasuia, 11 de janeiro de 1905; !44.9
da Indepeno.encia e-77.9 da n.epública.

:a.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.!? 55.502
JANEffiO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza Cal Química Mineração
InàUstria, e Comércio Ltàa. a pesquisar càlcfirio, no mumcipio àe
Fofmiga, Estaào de Minas Gem"is.

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo 87, n.9 1, da Conscituiçâo e no3
têrmos do Decreto-lei J.~_.Y J..985 de 29
de janeiro de 194.0 (Codigo de Lviinas),
decreta:
Art. l,Q Fica autorizada Cal -- Quimica Mineraçáo Indústria -e Comércio
L tda., a. pesquisar calcário em · ~erre
nos de sua propriedad~ no lugar de-

nominado Forno de Cal, distrtto de
Córrego Fundo, mumcipio de Formiga, Estado de Minas GPrats, numa
área de dois nectares olten.,,a aret: €
quarenta centiares (2,8040 nu), delimitada por um pentágono irregular,
que tem um vertice a quatr1..1centos e
cinqüenta metros (450m), no rumo
magnético sul tS) do cruzamento das
estradas da pedreira '; do Amadeu e
os lados a partir dêsse vértice, os se~
guintes comprimentmr e rurr.os magnéticos: cento e dezesseis metros fll6
m), oitenta e três graus sudoeste (839
SW>; duzentos e oitenta e tres metros (283m), vinte e um graus trinta
minutos nordeste (21930'NE); centq e
vinte e cinco metros e cinqUenta centímetros (125,50m), sessenta e o~.to
graus trinta minutos sudeste (68930'
SE); cento e setenta metros ~e ctnqüenta centímetros (170,50m), .trinta
graus sUdoeste (309SW) ; cinqüenta e
nove metros (59m). vinte graus sudoeste (20!?SW) .
Paràgrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aProvado
pelo Decreto n.Q 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Re;:;ni'!J.Ção CNEN
número l-63, de S de janeiro de 1963;
da' Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2,9 O titulo ·da autorização de
pesquisa- que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 11 de janeiro de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRWCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.503

DE

11 DE

JANEIRO DE 1965

AutoTiza o ciàadão brasileiro Jorge
11--! ansur a pesquisar galena, no m'M1ticípio de uruaçu, Estado de Goiás.

o Pr'esidente da República, usando
da ãtribuiç@,o que lhe confere o art!go 87, n<? I, da Cc.nstituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n9 1.985,. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro J01ge Mansur a pesquisar
galena em terrenos de propriedade de
Joaquim ~.arques Guimarães, no lugar denommado Barroso, distrito e
munimpio de Uruaçu, Estado de
Goiás, numa área de trezentos e oito
hectare;:; e vinte e sei~ ares (308 26
ha), delimitada-_ por um polígono h-regular. que tem um vértice na barra
do córregc do Grotão no rio Maran"t:.áo _e o::. lados a partiJ dêsse vért.ice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000
roL trinta e seis graus e quinze minuLos noroeste (369 J5' NW); três mil
e serscentos metros (3.600 -m), trinta
e .sete graus e quinze minutos nordeste (37'~ 15' NE) ; novecentos e cinqüenta. metros (950 m), t.rinta e seis
graus sudeste (36( SE) ; quatrocentos
e cinqUenta metros (450 m) sessenta e três graus e quinze mi~utos sudoeste (63<> 15' SW); seiscentos e sessenta metros (660 m), setenta e oito
graus e quinze minutos noroeste (789
15" ~W >, seiscentos metros (600 m)
oitenta e quatro graus e 'trinta minu~
tos noroeste (84q 30' NW) ; mil metroo ~ J •000 m>, setenta e cinco graus
sudoes~e (759 SW); t.rezentos e cinqüenra metrof (350 m), cinqüehta e
um --Jraus e quinze minutos noroeste
(51ç. 15 NW) ; o nono e último lado
é o sebmetito retilíneo que une a extremidade do oitavo lado descrito ao
vértice de pa.t·t,Jrla.
_
'
Par..;.grafo único. A execução da
presente autorizaç:ão fica sujeita às
est.ipu!açBés do Regulamento aprovado pe~o Decreto n,' 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963,_ e da Resolução
CNEN !J 0 1-63, de 9 de janeiro· de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art: 2º O título da autorização de
pesqmsa, que será_ rnna via autêntic!" dê?te decreto, pagará a taxa
de tres mtl e ~oven~a cruzeiros (Cr$
3.090,00) e sera válido por dois (2)
anos \a contar da data da transcrição
no Jtvro próprio ae fl.e~?:Istro das. Au1.-0!lzaçõeJ de Pesqui&a.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contraxi.o.
Brasilia, 11 de janeiro de 1965;
1449 Ua Independência e 779 da República.
fi. CASTFJ.·LO BRANCO.
Mauro Thibau.

DECRETO N9 55.504 J ANE!RO DE 1965

DE 11 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alai?"
Gonçalves Couto a pesquisar mmerio ~de teno no município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87·, n9 l. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n°- 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) . decreta:
Art. 19 Fica ~utorizado o cidadão
brasileiro Alair Gonçalves Couto a
pesquisar minério de ferro em terrenos .de sua propriedade no lugar denomm~dp. Vargmha do Neto, distrito
e !-llumCipiO de Nova Lima, Estado de
Mmas GeraL'), numa áre«l de dez hectares doze ares e vinte e seis centia ...
res (~0,1226 ha), qelimitada por rnn
quadrilátero, que tem um vértice a
mil novecentos e quatorze metros e
setenta e quatro centímetros (1.914,74
m)! no rumo verdadeiro de cinqüenta
e cmco graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (559 55 NE) do marco de triangulaç~o Alto do' Moisés e
os lados a par~ir dêsse vértice, os segumtes comprllllentos E t·rnnos verdadeiros: trezentos e _sRssenta metros
(360 ..n), ze;_·( ·grau treze minutos sudoeste (O" 13 SW) ; trezentos e seten··
ta e quatro metros e quarenta e três
centímetros 137':1-.43 m) . setenta e quatro graus quarenta e três minutos
sudeste (74Y 43 SE) ; duzentos e vinte metros JJ::lO m), tr~!' grauS quo~.ren··
ra e sete· minutos nc..roeste (39 ·4'1'
NW); quatrocentos e vinte metros (420
m), cinqüenta e cinco graus dezessete minutos noroeste (559 17' NW) .
Parágrafo úniC·). A execução da
present-e _autorização fica sujeita às
eSÜJ:'Ulaçbe:. do H.eg·ulamentc aprovado pelo Decreto nQ 30. 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique_ a existência na jazida, como asSOC12.dO de qualquer elas substâncias a
que se refere o art. 25' do citado Re··
guiamento ou de outras substância-a
discrin::.inadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art: 29 O título da autorização de
pesqmsa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de .tre~e!ltos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
sera valido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registrõ das Autorizações
de Pesquisa.
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Art. 3o;o Revogam-se as dispOsições
em cont.r~.rio
Brasília, 11 de janeiro de 1965;
144<? cta: Independência .e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

;1-1auro 7 hibau.

DECRETO NQ 55 505 :--J ANEffiO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz
Maximiano dos Santos a pesquisar
oum no município de Caem~ Estado
da Bahia.
·

O Presidente da República, usando
da atribuiçao que lhe confere o artigo 87, n<? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1.,. l"ica autorizado o cidadão
braspeiro Luiz Maximiano dos santos a pesquisar ouro en'l terrenos devolutos no lugar denominado Jaqueira distrito e município de Caem, Estado da Bahia, numa área de cinqüenta e dois hectares_. oito ares e
vinte e cinc<l centiares (52,0825 hoa),
delimitada por um quadrilátero, que
tem um vértice ·a oitenta. e sei:i metros e ·retenta centímetros (86, 70m),
no rumo magnético cinqüe:nta e um
graus nordeste. (5-19 NE) do ponto
rr~a:is alto, no centro, da queda dá,..
gua do riacho_ da velh-a. Tintina e
os lados a partk dêsse vérti-ce,
o~ seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: setecentos B dez metros
(710 mr, oitenta _e um graus e trinta
minuto~ sudoeste (819 30' SW); nove~
centos e ('mqilenta metror (950 m),
vinte e três ·g1aus e trinta minutos
nordeste (23'"1 3~' NE) ; seiscentos e
trinta e seis met.ros (636 m), oitenta
e seis graus. ~udeste (869 SE) . O último lado é o segmento retilineo que
liga a eAtrem1aade ::lo terceiro (31?)
lado C.:esc!'it.o, ao .vértice df partida.
Parágrafo único. 1\ execução da
presente autorização fica sujeita às
t>Stipulaçóes do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
('NEN n9 1-63, dC 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energ-i~ Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesq_uisa, que será uma via au-

têntica dêste decreto, pagará a taxa
de quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$
530,00) e será válido por dois· (2)
anos a· contar da data da transcrição
no l~vro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. '39 RP-vog.am~se as disposições
em contriric',
Bra"'ília, 11 à e janeiro de 196.5;
1449 da Independência e 779 da RepúbLca.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 55.506 JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Dante
M archione a pesquisar calcário, no
município "de Eldorado, Estado de
São ·Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuiÇão que~ lhe confere o artigo 87, n9 l, da Constituição e nos
têrmos do Oecreto-lei nO? 1.985, de 29
de janeiro rie 1940 (Código de Mi~
nas), decreta:
Art. 1<? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dante Marchione a pesqUisar calcário, em telTenos .de sua propriedade no lugar denominado Sitio
Arrelá, dls~rlto de Itapeuna, município. numa área d~ quarenta e t.r'ê6
hectares noventa e seis ares e vinte e
cinco centiares (43,9625 ha), delimitada por um polígono irregular, ·que
tem um vêrtice a oitocentos e qua~
renta e cinco metros (845m), no·rwno
magnético cinqüenta gr.atts sudoe-~.te
(509 SW) da confluência dos rios Ar~
.relá e Ribeira e os lados, a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: seiscentq.s e cin,.,
qüenta metros (650 m), oitenta e um
graus dez minuto,:; sudoeste (819 10'
SW) ; duzentos e sessenta e cinco
metros (26·5 m), trinta e três gr.a.us
cinco minutos sudoeste ·(339 05' SW) ;
duzentos e noventa. e cinco metros
(295 m), quinze graus trinta miriutos
sudoeste (159 30' SE) ; duzent.o-s e noventa e três metro:s (293 m) , oitenta:
e sete gmus. dêz minutos sudoeste
(8'71? 10' SE) ; oitocentos e noventa
mebros (890 m), sessenta e cinco
g.ra-us quarenta e cinco minutos nordeste (65~ 45' NE)) ;· quatrocentos e
noventa metros (490 m), .ses.<oenta e
um' graus -dez minutos noroeste (61 9
10' NWJ.
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Parágrafo únicO. A execução da
presente a.utorizaçã_. fica sujeita às
~,stípul::tçóe..c; . do Rsgnlamento aprovado pelo Df'C''reto n9 51. 726, de 19 de
fevereuo de 1963, e -da Resolução
c~'" nQ 1-63, de 9 de janeiro de
t963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
.Art. 2'? O título. da autorização de
~uisa,
que será uma via autênÚca dêste decreto, pagará a taxa
de quatrocentos e quarenta cruzeiros
(CI'$ 440,00) e será 11ãlido por dois
anos (2) a contar da data da transcrição no livr::> próprio· de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
.Art. 39 Revogam-se as disposições
em cont":'ário.
B1·asilia, i.l de janeiro de 1965;
H.49 da Independência e . 779 da Rep"(tb.'.ica.
H.

CA~TELLO BRANCO.

JA·auro Thibau.

--,DECRETO N9 55.507 JANEIRO DE 1965

DE 11 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Wilson
Felix Soares a pesquisar minérios
lZe ferro e de mangKL-nês, no município de corumbá, Estado de Ma.to
Grosso.

O .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 1 da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 11.l Fica. autorizaçlo o cidadão
brasileiro Wilson Felix Soares a pesquisar minérios de ferro e de manganês em terrenos de propriedade de
Jorge Chaim e do·, Estado de Mato
Grosso, como devolutos, no imóvel denominado Sítio Santa Lúcia, distrito
e município de Corumbá, Estado de
Mato Grosso, numa ãrea de quinhentos hect.ares (500 ha), delimitada por
mn retângulo, que tem um vértice a
sete mil novecentos e cinqüenta e nove
metros (7. 959 m), no rumo verdadeiro de oitenta graus trinta e sete minutos nordeSte. :SGQ 37' NE), do mar-Co de triangulaçã.ó existente no alto
do Morro de santt<L Cruz e o.o lados
divergente:::: dt:S-8E' vértice, os seguintes
co:rnpfimentoa e rumos verdadeiros:
dois mil quinhr.ntos metros (2.500 m).

sessenta e sef:e graus cinco minutos
nordeste (67° 05 NE) : dois mil metros (2. 000 m) , vinte e dois graus
cinqüenta e cinco minutos noroeste
(::!29 55' NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulaç0fs do Uegwamento aprovado peJo Decreto u9 51 726, de 19 de
fevereiro df> 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizàção de
pesquisa, que será un;:ta via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
At·t. 3Q Revogam-se as disposições
em contrári.'l.
Brasília, 11 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 7'?9 da Re:t>ública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 55.508 JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza· o cidadão brasileiro Mário
Minamoto a pesquisar calcário no
município de Jacupirnaga, Estado
·
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas),' decreta.
Art. lY Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mál"io Minamoto a pesquisar calcário em terrenos de propriedade dO Espólio de Antônio Fudale
no distrito e município de Jacupiranga, Estado de São Paulo, numa área
de doze hectares (12 ha), deliimtada
por um retângulo, que tem um vértice
a duzentos e quarenta e três metros
(243 m) , no rumo magnético de sessenta e doiz graus sudoe·ste (62Q SW) ;
do marco do quilómetro duzentos e
sessenta e quatro mais quatrocentos
e setenta metros (Km 264 + 470 m)
da estrada de São Paulo para Jacupiranga e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
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rumos magnéticos: trezentos metros
(300 m), sul (S) ; quatrocentos me-

tros (400 m), oeste (W).

Parágrafo único. A execução da
presente a.utorizaçã,) flca sujeita às
estipulaçôE's do Regummento aProvado pelo Decreto n:;l 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN' r.. v. 1-63, de 9 de janeiro de
1.963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
At·t. 20. O título da
pesq_uisa, que será
têntica· dêste decreto,
de trezentos cruzeiros

autorização ·de
uma via aupagará a taxa
(Cr$ 300,00) e

serâ válido por dois (2) anos a con-

tar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizacões
de Pesquisa.
~
Art. 31? Revogam-se as disposicões
E·m contrário.
'y
.Dra&ília, E de janeiro de 19ô5 ·
14?9 da IndE:pendência e 779 da Re~

pú'rouca.
H. CAS'tELLO BRANCO,
Mauro Thibau.

DECRETO N<? 55. 509 J ANJ;:IRO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza 0 cidadão brasileiro Fmncis~
co de Paula de Negreiros Sayão
Lobato a pesquisa?' cassiterita no
municipio de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia.

O ,Presidente da República, usando
da atribuição que Jhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
AJ.·t. 19 Fica autorizado o cidadão
bl'asileiro Francisco de Paula de Negreiros Sa,yão Lobato a pesquisar cassiterita em terrenos ·devolutos no lugar denominado Rio Madeira e Bom
Futuro, distrito e município de Pôrto Velho, Território Federal de Ro'ndônia, numa área de quatrocentos e
trinta e sete hectares e dez ares ....
(437,10 ha) delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice
na barra do ig:irapé Machado, 110 rio
Madeira e os lados a partir dêsse vértice, os :;;eguintes comprimentos e rumas verdadeiroo: mil quinhentos e
quinze metros (1.515m). quinze graus

noroeste (159 NW); três mil quinhentos e trinta metros (3.530 m), um
grau trinta minutos noroeste (19 ~·
NW) ; mil metros O. OOOm), !este (E) ;
cinco mil metros (5. OOOm) , sul (S) ;
o quinto (59) e último, lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do quarto (4°) lado descrito .com
o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente .autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova:.
do pelo Decreto n!? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que· se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será .uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de que.~
tro mil trezentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4. 380,00 e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Regis+...ro
a:- Autorizações de Pesquisa.·
Art. 3° Revogam -se as disposições
em coritrário,
Brasília; 11 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da RepúbUea.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 55.510
JANEIRO DE t965

DE

11

D~

Autoriza a cidadã brasileira Maria
Margarida da Costa Santos ~ '008quisar diamantes, no municipio de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de-29
de janeiro· de 1940 (Código de .Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria Margarida da Coota
Santos a pesquisar diamantes em ter.:.
renas de sua propriedade situadOO
nas proximidades do rio Jequitinhonha no lugar denominado Assombração, distrito 'de EXtração, município
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.de Diamantina,' Estado de !vlinas Ge-

rais numa área de dezenove hectares
e vinte ares (19,20ha), delimitada por
mn polígono irregular, que tem um
vértice a trezentos e vinte e cinco
metros (325m), no rumo magnético
de sessenta graus e vinte e cinco minutos sudoeste (60925' SW); da barra do ribeirão Santa Maria, afluente do rio, ,Jequitinhonha e os lados
a partír dêsse vértice, os seg_~ntes
comprilnentos e rumos- magnehcos:
quinhentos e noventa e ~inca· f!letros
(595m), vinte graus e vmte mmutos
noroeste (20º 20' NW) ; trezentos metros (300m); vinte e oito graus e trinta minutos nordeste (28º 30' NE) ; setecentos e quarenta metros (740 m),
vinte e um graus sudeste (21º SE>;
duzentos metros (200 m), sessenta e
nove graus rlordeste (699 NE) ; quinhentos e vinte e cinco metros ..... .
(525 m) , vinte e um graus noroeste
(21º NW); quinhentos e vinte e cinco
metros (525m) , vinte e oito graus e
trinta minutos nordeste (2~9 30' NE);
trez~ntos e cinqüenta metros (350m),
vinte e um graus noroeste (219) noroeste (219 NW); trinta metros ....
(30m), vinte e oito graus e trinta minutos nordeste (289 30' NE) ; trezentos e· ·cinqüenta metros (350m), vinte
e um graus sudeste (219 SE); quinhentos e vinte e cinco m~tros
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(525 m), vinte e cito graus e tri~ta
minutos sudoeste (28º ao· SW) ; seiscentos ·e quarenta metros (640)11), vinte e um graus sudeste (219 SE) ; o
décimo segundo lado é o segmento
retilineo que une a extremidade do
décimo primeiro lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 5L 726, de 19 de
,fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-,
g·ia Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, ·pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar· da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes~
quisa.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 11 de janeiro de 1965; 144<?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DE

11

DE JANEIRO DE

19ê5

Fixa noTmas sôbre orçamentos analíticos e dá outras providê?Wia!t

O Presidente da RepUblica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 67, itEm I, da CoP..:stituição e tendo em vista o ar~. 5º, item m, da
"Lei n<? 4.539, de 10 de dezembro de 1964, decreta:
•
Art. 19 As despesas a cargo do Poder Executivo inscritas no Orçamento da Uni2.o serão reali'rod&s de conformidade com os orçamentos analíti-cos de que trata êSte decreto.
Art. 2º Os orçam.entos analíticos, que serão obrigatàrio.mente publi-cados no Diário- Oficial, constituir-se-ão de quadros discrinünativos da des~
pesa organizados para cada unidade orçamentária, e obedecerão à classl'ficaçâo por categorias eoonômicas e por funções, fixadas na Lei nº. 4.320,
d'e 17 de março de 1964, com os desdobramentos bâ.sicos constantes de esquema prê.v1amente elaborado pelo D.A.S.P.
Parágrafo único. Os quadros c!iscriminativos deverão guardar con':ÍOrmidade com o Orçamento da União, com os programas que-, fundamentaram sua elaboração e com o e3quema mencionado neste, artigo.
Art. 39 Quando i'mprescindível, ~á-s despesas realizáveis, mediante programas específicos poderão· oonsOO..r do orçamento analítico subdhididas
em itens, sendo êstes distintos ·C:a codificação e3tabelecida no esquenia
.anexo.
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Art. 49 A aplicação das dotações classificadas na categoria económica
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial, será felta mediante planos ou programas de trabalho aprovados pela autoridade ccmpetente, independentemente de pormenorização no orçamento analítico a
que se refere o presente decreto.
Parágrafo \único.

Os planos de aplicação e os programas de trabalho

mencionaG.os neste artigo serão publicados no Diário Oficial imediatamente
ttpós sua aprovação.
Art. 59 Haverá um orçamento analítico para cada Ministério·o .ou órgão
diretamente subordinado à Presidência da República, que será aprovado
mediante· portaria do respectivo 1 Min:istro ou dirigente. ,
Parágrafo únfco. A ela.boro..ção dos mencionados orçamentos analit.icos competirá aos órgãos centrais de orçamento doo Ministérios e às unidades equivalentes dos órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República,
r.-.. Art. 69 Os orçamEmtos analitioos serão organizados oob e. forma de
anexos e considerado3 partes integrantes dos respectivos atas de apr·ovação.
Art. 79 No decurso do exercício flnanceiro, até o di'a 29 de outubro,
poderá haver alteração dos orçamentos ana.lítioos, observado o limite de
cac!a dotação e considerados o comportament-o da execução orçamentária
e o desenvolvi.Jn.ento dos programas de trabalho.
·
Parágrafo único. Qualquer alteraçãO obrigará a integral republicação
no Dtário Oftcial, dentro do prazo estabelecido neste artigo, da parte que
conti'ver a discriminação do elemento correspondente.
Art. 89 A Divisão de Orçamento e Organização do' D.A.S.P. funcionará como órgã.D consultivo para dirimir as dúvidGG que surgitem na
execmção dêste Decreto, cabendo-lhe, ainG.a, acompanhar o seu cumprimento para· efeito de identificação e correção de possíveis erros ou omis,..""Ões.
Art. 9Q Os orçamentos analíticos referentes ao orçamento da Uniãopara o. exercício tinanceil·-o de 1965, obedecerão ao esquema e modêlo anexos
ao presente decreto.
Art. 10. l).s. ·norm.as constantes dês te decret-o aplicar-se-ão, rio que
couber, às enttdades autárquicas. e paraesta.tais referidas no Decreto número 54.397, de 9 de ,outubro de 1964, sem prejuízo das disposições legais
ou regulamentares vigentes que lhes sejam peculiares.
Art. 11. f:ste decreto. entrará em vigor na data de Gua publi'caçã.o,
revogadas as disposições em contrário.
Brasma, 11 de jan-eiro de 1965; 144<? da Independê~Cia e 779 da Repú:/
blioa.
H,

CASTELLO

BRANCO

Milton soares Campos
Ernesto de Mello Baptista
Arthur da Costa e Silva
Vasco dà Cunha
Otavio Bulhões
Juarez Tavora
Hugo d·s Almeida Leme
Flavio LClcerda
Arnaldo Sussekind.
Eauardo GOmes
Raimundo Brtto
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira Campos
Oswaldo CordetTo de Fartas
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ESQUEMA A QUE SE REFERE O DECRETO N9 55.511, DE I905.
Esquema de Despesa

3.0.0.0 -Despesas Correntes
3.1.0.0 -.Despesas de Custeio
a.I.l.O3.1. I. I 01.00 01 -

02 03 04 05 06 07 -

OS -

09 10
11
12
13

-

PESSOAL
PESSOAL CIVIL

vencimentos e vantagens fixas
Vencimentos
Sub.Slídios e representaçãO a ocupantes de cargos eletiv.as
percenta.gen.s
Auxílio para diferença de calxa
Gratificação de função
Gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locars
Gratificação pela participaçã.o em órgãos de G.eliberoção coletiva
Gratificação adiciGnal por tempo ·de serviço (qüinqüênio)
Gratificação pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva
Gratificação de Raios X
Gratificação de pre~ença aos Membros da Justiça Eleitoral
Gl'at.lficação especira1 para complementação de sa.lário-minimo
Diversos

D~spesas va.riáveis com o pe.ssoal ciVil
01 - Ajuda de Custo
02 -Diárias
03 - Substituições
1!4 - Gratificaç5.o pela prestação de serviço extraordinário
05 - Gratificação pel.a reprr::~entação de gabinete
'Of:i - Gratifica~,:ão por senriço ou estudo no estrangeiro
07 - Gratificação pela prestaçâo de serviço eleiforal
DB - Gra-r:ifica..;â.o. de representação
09 - Pessoal em disponibHüiade
H - Vencimentos e demais vantagens. à conta de fundos especiais
11 - Diversos

02.00 -

3.l.I.2- PESSOAl· MJLITAR
Ol.Oü - Vencimentos e vantagens fixas
01.01- Vencimentos
01. 02 - Sôldo
01.03 - Representaç§,o
01.04 - Diversos
02.00 - Despesac variávei<j com ô pessoal militar
02.01 - Ajuda d-3 custo
02.92 - Diárias
02.03 - Etapas para alimeutaça.o
02.04 - AJUda pl:l.t'! fardamento
02.05- Auxílio para moradia
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02.06 02.07 -

Gratificacões militares
Prêmio por trabalho técnico ou cientifico

02.08 02.09 -

Sllbstituiç?Jes
Diversos
3:~1.2.0- MATERIAL DE CONSUMO
01.00 - Animais destinados a estudos e preparação de produtos

02.00 -

Impresso<::. artigos de expediente, desenho, cartografia, geodésia,
topografia e ensir.o
03.00 - Artigos de higiene, conservação, acondicionamento e embalagem
04.00 . :. __ Combustíveis e lubrificantes
05_.00 - Materiais e ~cessórios de maquinas, de viaturas, de aparelhos e
de móveis
....-06.00 - Material de coudelaría ou de uso zootécnico
07.00 - Forragem e outros alimentos para animais
·08.00- Gêneros r.le aUmentação e artigos para fumantes
09.00 - Munições e materiais para acampame_nto e campanha
10.00 - Matérias-primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados destinados a transfürmação
""'"11.00 - Produtos químicos, blúlOgicos, farmacêuticos e odontológicos;· artigos cirúrgicos e dF> laboratório
12.00 - Sementes e muda:::: de plantas
""13.00 - Vestuário<:: uniformes, equipamentos e acessórios; roupa de c~-,.
mesa e ))anhr
14.00 - Material pare.. fotografia, filmagem, .radiografia, gravação, radiofonia F! telecomunicação
15.00 - Material para conservação de be~ imóveis
16.00 - Materiais de coruumo, em geral, à conta de frmdos especiais
17 .·oo - Outros materiais de consumo
3.1.3.0- SERVIÇOS DE TERCEIROS
01.0~ - Acondicionamento e transporte de encomendas, cargas e animais

02.00 03.00 ,. 04.00-

05.00 06.00 07.00 08.0009.00 -

10.00 11.00·-

12.00 13.00 14.00 :..._
15.00 -

16.00 -

Pas~agens, transporte de pessoas e de suas bagagens; pedágios
Assinatura de jornais e de recortes de publicações perióóicas
Iluminação, fõrça m,Qtri'z e gás
serviços de a.sseio e higiene; taxas de água, esgôto, liXo e outras correia tas
Reparos, adaptações e conserVação de bens móveiG e imóveis
Serviços de divulgação, de impressão e de enc~dernação
Serviços médicos, hospitalares, fu.rierários e judiciárias
Servi'çDs de comunicações em geral
Locação de bens móveis e imóveis; tributo e despesas de condomínio
Seguros e.m geral
Comissõ.es e corretagens
Fornecimento de ~liment.o..ção
Salários a presos, iriternados e educandos
Se~viços de terceiros, em geral,. ~ conta de fundo,s especiaisoutros serviços de terceiros

3.1.4.0- ENCARGOS DIVERSOS

01.00 - Despesas miúdas de pronto pagamento
02.00- Diferenças de câmbio
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03.00 - PrêmiOs, diplomas, condecorações e medalhas
04.00 -- FestiviG.ades, recepções, hospedagens e homenagens
05.00 - Sentenças judiciárias
06.00 - Reposições, restituições e indenizações
m.co - SE'rviços de ooráter secreto ou reservado
(18. oo - Exposições, congresoos e conferências
09.00 - Custeio de órgãos não di:Plomáti_cos ou consulares no exterior
10.00 ..,-- Assistência ::;oci'al
11.00 - DesPesas diversa-s da divida pública
12.00 -Encargos diversos, em· geral, à conta de fundos especia.is
13.00- Outros)encargo:;
3.1.5.0 ,....-Despesas de Exercicios Anteriores
3.2.00
3.2.1.0 -

~

TRANSFERBNCIAS CORRENTES

SUBVENÇõES SOCIAIS

;.2.1.1- Instituições Internaci·onais
3.2.1.2- InStitUições Federais
8.2.1.3 -Instituições EstaduaiS
S.2.1.4- Instituições M~cipaiS
3.2.1. 5 - Instituições Privadas
S.:J.l.6. - Divereos
3c2.2.0- SUBVENÇõES ECONóMICAS
S.2.:J.1 - Emprêsas Federais
s.2.2.2 - Emprêsas Estaduais
9.2.2.3- Emprê&a-s Muni-cipais
3.2.2.4- EmprêSa.s Privadas
s. 2. 2. 5 - Sociedades de Economia Mista
3.2.3.0 -

01.00 -·
Ql 02 03 -

INATIVOS
Pessoal Cjvil
Proventos
Vantagt:ns incorporadas
Abono provisório e novas aposentadorias

02.(10 - Pessoal Militar
01 - Proventos
fJ2 - Vante..gen·s incorporadas
3.2.4.0 -

01.00 02.00 03. oo -

PENSIONISTAS

Pensões de montepio, meio sôldo e
Sôldo e pensões vitalícias
Abono provisório e novas pensóe.l

3.2.5.0 -

01.00
02.00
03.00
M.OO
05.00

SALARIO-FAM1LIA
- Pessoal Civil
- PeE.!SOàl Militar
- Ine.tivos Civis
- Inativos Militares
- Pensionistas

3.2.6:0

-ABONO FAMILIAR

3.2.7.0- JUROS DA D1VIDA PúBLicA

diverso~
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3-.2.7.13.2.7.23.2.7:33.2.7.4-

Fundad·a Interna
Fundada Externa
Flutuante
Diversos

3. 2. 8. O -

CONTRIBUIÇõES DE P.REVIDllNCIA SOCIAL

01.00 _Fundo C.e Benefícios de Previdência Social (Lei nQ 3.807, de 26:
de agôsto de 1960)
02.00- Fundo comum da Previdência socl'al (Decreto nQ 48.959-A, de
19 de setembro de 1960)
03.00- Reajust~ento de aposentadorias e pensões (Lei nQ 3.593, d'"ê
27 de julho de 1959)

·

3.2.9.0- DIVERSAS TRANSFERllNCIAS cORRENTES

3.2.9.1- Entidades Internacionais
3.2.9.2 - Entida<!es Federais
3.2.9.3- Entidades Estaduais
3.2.9.4- Entidades Mtuücipais
3.2.9.5 -Pessoas
1) Auxilio-doença
2) Recursos a educandos
3.2.9.6 ---Diversos
4.0.0.0- DESPESAS DE CAPITAL
4. 1. O. O -

INVESTIMENTOS

4 .1.1. O -

OBRAS PúBLICAS

4. J..1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.44.1.1.5 -

Est.udos. e Projetas
Intcio de ObraG
Prosseguimento e COnclu~·ão de Obra.s
Instalações e Equipamentos pàra Obras
Construção de Ed1ficios públicos

4.1.2.0 -SERVIÇOS EM REGIME DE PROGRAMAÇf\.0 ESPECIAL
4.1.3.0 -EQUIPAMENTOS E INSTALAÇõES

4.1.3.1 .,..-- Máqumas, motores- e aparelhos
4.1.3.2 - Locomqtwa.s, automotrizes e. vagões
4.1.3~3 - Tratores' e equipamentos rodovi?-rio::. e agrícolas
4.1.3.4- Automóveis, autocaminhões e outros veículos de.tração mecãmca
4.1.3.5 -..,.Aeronaves
4.1.3.6 ~Embarcações
4.1. 3. 7 - Diversos Equipamentos Ins.t.ala.ções
4.1.4.0- MATERIAL PERMANENTE

01.00 - Animais para trabalho, produção e -reproc.ução
02.00 - Material bibliográfico, discotecas e · filmot~cas; objetos h.iGtóricos, obras de· arte e peças pa.d{ museUs
03.00 - Ferramentas e utensílios de oficinas
.04.00 - Materi3.1 artístico e instrumentoS de 'músicas~ insígnias, flâmu1as e bandeiras
·05.00- Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria
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os.CO - Veículos de tra.ção pessoal e animal
07.00 -Modelos e utensílios de escritóri'o, biblioteca, eru:ino, laboratório
e gabinete técnico ou cienti:t:ico
08_. 00 - Mobiliário em geral
09.00 - Material permanente, em geral, à conta de fundos e5pecia.is
10.00 -

Outros materiais de uso duradouro

4.1.5.0- PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO.DE CAPITAL DE EMPR:t:SAS OU ENTIDADES INDUSTRIAIS E
AGRíCOLAS
4.2.0.0

INVERSõES FINANCEIRAS

4.2.1.0 -AQUISIÇÃO DE !MOVEIS
4.2.2.0- PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRE:SAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU
FINANCEIRAS

-4.2.3.0- AQUISIÇÃO DE TíTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
DE EMPR..:E:SAS EM FUNCIONAMENTO
4.2.4.0- CONSTITUIÇÃO DE FUNI)OS ROTATIVOS
4.2.5.0- CONCESSÃO DE EMPR!l:STIMOS
4.2.6.0 -DIVERSAS INVERSõES "FINANCEIRAS
4c3.0.0 -

TRANSPERE:NCIAS DE CAPITAL

4.3.1.0- AMORTIZAÇÃO .DA DIVIDA PúBLICA
4.3.1.1- Fundada Interna
4.3.1.2- Fundada Externa
4.3.2.0- AUXíLIOS PARA OBRAS PúBLICAS
4.3.2.1 -Entidades Federais
4.3.2.2 -Entidades Estaduais
4:3.2.3 -Entidades Municipais
4.3.2.4 -Entidades Privadas
4.3.3.0- AUXíLIOS PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇõES
4.3.3.1 - Entld.ades Federais
4.3.3.2 -Entidades Estaduais
4.3.3.3 - Entidade--3 Muni-cipais
4.3.3.4 - Entidades Privadas
4.3.4.0- AUXíLIOS PARA INVERSõES FINANCEIRAS
4.3.4-.1 -Entidades Federais
4.3.'4.2 - Entidades Estaduais
4.J.4.3 - EntidaC.es Municipais
4.3.4.4- Entidades Privadas
4.3.5.0- CONTRIBUIÇõES DIVERSAS
~4.3.5.1 -Entidades Federais
4.3.5.2- Entidades Estaduais
4.3.5.3 -Entidades Munfcipais
4.3.5 ..4 - Entidades Privadas
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MOD:E:LO A QUE SE REFERE O DECRETO NO 55.511, DE 1965
(.CCa'tf;O

unic1a,de oTçamentária)

-

Dotaçá.o

'.Categoria

Espedncaçáo

da

Despesa

Económica

I

3.o.n.o
3.I.o.o

1
1
3.1.1.0 1

3.1..1.1 1
1:

I

l DEOPE8A.S

COH.R'ENTES

I DESPESAS
I PE'Gl-JOAlJ

DE CUSTEIO

.,

02

I

l

!
j

1
1
I

. . . ................. · ..... I

Diári::ts .

Tot.a.l do Elemento 3.1.1.0 ........ )

I
I
I MATEl<IAL DE CONSUMO
I
01.00 I Animai~ destinados a estudos e prepa-j
1 raçáo d~ produtos ................ -I

·

I 10.00 j Matérias-primas e produtos manufatu~]
I rados ou semimanufaturados ·destina~!

.,.,I

1

dos a qualquer transformação ...... \

I

li
I

Total do elemento 3.·1.2.0 ......

3 2.0.0
3.2.5. o

1; :
1,

(
I

4.o.u.o
4.1.0.0
4 1 2.·0

'

~

I

I

1

suas bagagens ....................... \

I

I
I

1--1

:;~R:::~:~~;!::::::~~~ : I

TRA:.

.

I

I SALARIO-FAMíLIA

I

I

1--1

01.00 1 Pessoal ctvH

........................ 1

do Elemento 3.2.5.0 ...... ]
Transferências Correntes]
I T')tal das
I
das
Correntes
1
II
I
DESPl'<lAS
CAPITAL
I
'los
I
I
I
I MAÇ!i.O E<óPECIAL
I
·I
T'J~a,l

Desp~sas

'!'ot::;l

~·

D~.

INVES'TIMEN
SERVlÇ-OS ENi. REGIME DE PROGRA-J

ll

I 2)
I

4.1.4.0

1

I

I

:1

I
I
1
1
I

·1

SERVIÇOS DF TERCEIROS

I

\

1--1

02.00 1 Passagens, transporte de pessoas e de]

1

j
1

11

\ PEStlOAf ClVlL ·

1

i

I
1
111

Ol.Oü i Vele!m€mtl·s e 11antagens fixas
!
01 1 Venc1mcntc.,s .................. : ....... [
05 1 Gratiüeaça1 díõ funçá.o ............... [
02.00 1 Despe:·3e.s variávei com o pessoal civil I
01 1 Ajuda. de custo ........ : ............... [

I

3.1.2.0

1.000)

(Cr~

I

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

.. · ........................ ·I

10.00 1 Outros

I

I
I

1

PERMANENTE

I
1

1

I
1
I
I
I
J

I
I
I

1--1
1
I

Total dC' elemento 4.1.2.0

I MATERIAL

I

I

I

I,

I

·1

!

ln~t.eri9.i::: de uso duradouro .. 1
1
1--1
T0tal do elemento 4.1.4.0 ....... J
1
Tot ;,l dós Investimentos .........

Total das Despesas
Tom.~.

1

Ger9.

de

Capital ... 1

1

I

I

•••••••••••••••••••••

I

]
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IJIECRETO N9 55.512 JANEmO DE

DE 1l DE

1965

Outorga à centrats Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão pam o
aproveitamento da energia ~zdrã.u
. Zica d 0 rio Paranaíba nL trecho denominado Canal·de ~ão Simão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artio-o 87 inciso I, da Constitmção, .:: nos
t'êrmÜs dos artigos 140 e 150 do Código de Agu.as (Decreto n'? 24.643,
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1'? É out.orgada à Centrais Elétrica.s de Minas Gerais S. A. 0onc~s
são para 0 aproveitamento. da energia hiC.-ráuljca do trecho do rio Pt1.'r.anaib-a, com1_Jreendido entre _po~tos
situados aproXIm·adamente, o primen'O,
a ·oito (8) Km à jusante da ~'oz elo
Ribeirão dos Patos, afluente da
margem esquerda e o
segundo,
à jusante do canal de fuga da
Usina de Cachoeira Dourada, nos Municípios C.·e Cachoeira Alta e .Jama
Vitória, respectivamente nos Estados
de Goi~.s e Minas Gerais, respei-tados os direitos de terceiros.
§ 19 O aproveitam.ento destina-se a
integrar o sistema de produção de
energia elétrica da Centrais Elétrbas
de Minas Gera-is 8". · A.
§ 21? Deverá constar do prOjeto do
aproVeitamento, a previsão da ~nsta
laçã.o de um s'i.stema a..dequa,C.o de
eclusas, q,ue possibilite a navegação
fluvial ao longo do rio Paranaiba.
§ 31? Em portaria do Ministro d>as
Minas e Energia, após a aprovação dOS
projetas, serão determinadas as ca·
:racteristica.s técnicas do aproveitamento.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer .as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, dent-ro
do prazo de um (1) ano, a contar da
data da publicação dêste decreto, os
projetas e orçamentos relatlvüs ao

~;r~~~iJ~~~~l~tiv~isd~e~é~~~~~~~~~f~~~~~

da contmuictade da navegação fluvml
no rio Paranaíba.
II - Assinar o contrato discinUnar
da concessão dentro do praz 0 de" tl'inta (30) dias, contados da publicação
do C.·espacho da aprovação da : espec·
tiva minuta pelo Minist.ro das Minas
e Energia.

III . .:. . _ Iniciar e concluir as obras,
nos praz.os que forem. estabelecidos
uelo Ministério das Mmas e Energla,
executando-as de acôrdo com os projetas ·aprovados é as modificações que
forem aut.orizad.as .
Parágrafo único. Os prazos refe!'idos neste ar.t.igo poderão ser pron·0gados por ato do Ministro, das M:;.1as
e Energia.
Art. 39 As tarifas C.e 'fornecL"llE.Dto
de energia elétrica serão fbradas e ;evistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral. com aprovação do
Ministro das Minas ·e Energia.
Art.. 49 A presente concessão VIgo·
rará pelo prazo de cinqüenta (50)
anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão·
tod·os os bens e instalações que, no
moménto existirem em função exclusiva e permanente dos serviçof: concedidos, reverterão à União.
Art. 6ço A concessionária poderá ·requerer que seja renovada a concessão,
mediante as condições que Viere::n a
ser estipuladas.
Parágrafo~ único. A c~mcessionária
deverá entrar com o pedido a 1ue se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de finda.r o prazo de '1 igêneja
da conces.são, entendendo-se, se não O
fizer, que não pretende a- renovg,çáo.
Art .. 7ço ~te decreto entra em vigor
na dat-a de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 11 de janeiro de 1965; 141<:>
da Indep~ndência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 55.513
DE l l DE
JANEIRO DE 1965

Modifica o artigo 1Q do Decreto número 41.602, de 29 de maio de .1957
e dâ outrc providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, ·e
nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas (Decreto :h9 24.643,
de lO de julho de 1934), decreta:
Art. 19 :- artigo 19 e seus parágrafos do Decreto n9 41.602, de ·29 de
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-.

e outorgou ao Estado
:rnprêsa que orgamato ão paulo o_u e ara 0 apro-yeita
de S
concess~o fiidráulica existennizasse, da energi~tapura-Urubupungá,
:menL trechO
rios Tietê e ParaM
te n~eendido n~:o Paulo, divisa com
cornJ?,.,tado de t Grosso, passam a
pá D--'
de Ma o
~stado ·nte redação:
OP
eo·Ul
ct•
ter a s >=> 0
,
outorgada a en ra1s
" rt- 1· E! urubupungá. S.A.
,A.. s de
o par o aprovei··
:eaúr1cS,A.) , conces~ao do trecho do
( CEL
_progre~~~isa dos Estados de
ta_rne::Parana, na sãà Paulo, compre:R<lOt _ orosso e ponte Francisco Sâ,
rvia .'do entre a Ferro Noroeste do
endl _a::strada d~luêncis, dos seus, forda . e a coJ?. . .5 rios paranmba e
:arasl1
princ1pa1 ,
rnador:es
Qra.D'
. ·ta-L~ento se destina 8..
§ 19 9 aprovel e~gia elétnca p~ra
-_uçao de ende ut!lidade pubhca
p roa
,llCO,
g.._. viÇO_. ~o àe energia.
e co!i'le:rc
t pas pnncipa_IS dest~
8
" . z? ,As , a 5 ão const1tmdas pe§
·tarnenco
- • e da Ilha Solaprov-..r~~ns..s de Jupla
de 1907, qu

.

4

r

âo

laS

H.

'";ASTELLO BRANCO

.tl1auto Thibau

DECRETO

Nll

55.514 - DE
1965

11 DE

J ANEIR'() DE

Autoriza ·a Rio Light S. A': Serviços de Eletricidade a ampliar os
seus sistemas de subtrrznsmissão e de
distribuição de energia ezé·triGa no
Estado da GuanaburC!-.

..
O Presidente da República, llSand.o
.
d'á.a·ua do res_:rvatóno
da a.tribuíção q,ue lhe confere o ;n·tinrvel!ha "'soltei~a nao podego 87, inciso I, da Constituição, f: DOs
s sina de J:
à cotà- de 328,0m
têrmos do Decreto-lei n9 2. 059, de 5
da V r «upenor
do conselho Narã s~d"' ~os :rnarc9s
de março de 1940, decreta:
J_·efel'l ""-'1,.,. orr--· ::1.3.
Art. 19 Fica a Rio Light S. A . .cion':ll .... :~.... -~~ Ilha Solt~tra
Serviços de Eletricidade autoriüiC:a a
:-:.
'! C:"-;::; .... _a ·· ~lltes que as Usmas
-·a constrUld~Iha, no rio o;ra~de, e '--..ampliar seus s~stemas de .subtr.ans~
missão e de distribuição de mergw.
seJ .Agua ver_!ll no rio Parana1ba, a
elétrica, n 0 Estado da Gua-na!Jara,
de ""âO S~r.aaO, . obriga a op~rar O
de -> • ·-.on:::.
. se
a depleçao que
executando as seguint-es obras:
conc~~se,.v:"'t.ól'lO t1~de não dificu_ltár
a) pma linha de subtransmissão,
s.~u necessana a ... nstrução das usmas
-em farxa de terreno ct.e sua pro;-.ri.e:tOl'
vicOS de vO
dade,
partindo C:-a tôrre n<? 423, do
os ser. tante.
.
circu1to n9 45-81, da~ linha existente
de mon
terísticas técmcas do
entre as subestações de Meriti e rr~a
S\' ·\S ::;g,rac serão fixadas por
gem e terminando na futura Estação
~oveit:J,IXlento ro-vação dos . p:r:ojetos,
Receptor13, de Olaria;
s.P eiãO da ~p das Minas · e Enerb) uma subestação abaixadora, -Em
oca"' MinistériO
.
pelo
·
terreno de sua propriedade, situado
oncessionária deverá
no prolongamento da. rua Mim.s-•;:o
;Q·ia-"
a
rt 21? A c vação da Divisão de
Moreira de Abreu, junto e depois :io
~m~ter à a protamento NacioJ?-al da
nl? 5{17, em Olar'ia, Esta.c!·o da Gua51.1 ·l.S dO Depar l de Ministéno das . n-abara .
7
8
.Ã-' 'd_uÇão Mín !a 'dentro do prazo de
§ 19 As instalações· se destinam a
pro as e Energla, rojetos e orçamentos
atender ao crescimento da dem~mda
:Ntin(l) ano, o~s__ P
de Ilha Solteira,
uJll tivos a- l 'na
~
de energia elétrica na região Bonsumodificaçoes
que se
cesso-cordovil e nas Ilhas de Goverre19' 00, ;; a.s . '"ia.s na Usina de
bern
necessanador e Paquetá.
tornarern
§ 21? As características técnicas seJur~'Ícessionárla fica obrlrão fixadas por ocasião da aprov.1.ção
rt. gQ A <?on à S.A. - ~mpr~:S.a
dos projetas.
~a a sup~~~pura da energ1a eqm~lêtrtca de

te1t':l-

"'

valente à gerada nas suas atuais
instalações lO _!to de Itapura que
serão paralizadas.
Art. 49 ... .~-C3,m mantidos todos os
dispositivos do Decreto n9 41.602, de
29 de maio de 1957, não modificados
por êste r-'
Art. 59 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
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Art. 29 A concessionária ·deverá satisfazer as seguintes c,ondições:
I - Apresentar· à Divisã-o de Aguas,
c..o Departamento Na;cional da !?r<:»"luçãu Mineral, do Mimsténo das MmaS'
e Energia., dentro do prazo ·de um <1)
ano os estudos, pr.ojetos e orçame~
tos 'relativos às instalações ora P-u:m:::i·
zadas.
n - Iniciar e concluir ·as obras nos
praz.os que forem fix-a.dos,. executando'2-s de a.cõrdo oom os proJe~o.s .ou modificações que forem autonzadas.
parágrafo ún}co. 0!3 prazos '!e que
tra~a o presente artigo p_o~erao f>:er
prorrogados po~ ato do Mm1stro das
Minas e Energia.
Art. 39 o presente Decreto. en~~a
em vigor na da~.a d~ _sua publicaça?,
revogadas as diSpoSlçoes em con~ra
rio.
Bra.silia, 11 de Janeuo de 1965; 1449
da Independência e 77° da Reoúbll~a.
H.

CASTELLO BRli.NCQ

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.515 JANEIRO; ~E 1965

DE

5~

DO PODER ExECUTIVO

11

DE

Autoriza a Rio Light S. A. Serviços
de Eletricidade a. construir linha de
transmissão no Estada do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República, usando
da cttribuição que lhe confere o m·tigo 87 inciso I, da Constituição, e
nos tê~mos do Decreto-lei n9 2.059,
de 5 de março de 19~0, decreta:
Art. 19 Fica a Rio Light S. A. servicos de Eletricida.d~ autorizada a
modificar suas inStalações de transmissão de energia elétrica, mediante
a ·construção de mna tinha entre a
subestação elevadora da Usina Hidroelétrica de Fontes e 3. subestação
abaixadora de Volta Redonda, em
faixa de terreno de sua propriedade,
no Estado do Rio de Janeiro.
§ 19 A finalidade desta instalação
é a melhorh-.: das condições de alimentação da subestação abaixadora
de Volta Redonda, bem como atender ao crescimento dt:- carga no Município de Vo·to Redonda e municípios circunvizinhos.
§ 29 As ca!'acterísticas técnicas serão fixadas por ocasião da aprovação dos .Projetos.

Art. 2Q Caducará o presente titulo,
de a_!;o declar~tório, se
a concessionária nao cumpnr as segUintes condições:
I Apresentar à
Divisão
de
Aguas, do Departamento _N~ci?:r:tal da
Produção Mineral, do Mm1ster10 das
Minas e Energia, dentro do prazo de
um (1) ano, os estudos, projetas e orçamentos relativos às instalações ora
autorizadas.
II Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados, executando-as de acôrdo com os projetas ou modificações que forem autorizados.
Parágrafo único. Os prazos de que
trata o presente artigo poderão ser
prorrogados pelo Ministério , das Minas e Energia.
Art. 3Q o. presente decreto ~ntra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
independen~F

H.

CASTELLO BRANCO,

Maurc Thibau.

DECRETO N9 55.516
JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Autoiiza o cidadão brasileiro Joaquim
Pereira da Rocha a pesquisar cassiterita no munictpio de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Pereira da Rocha
a pesquisar cassiterita em terrenos de
sua- propriedade no distrito de Calama, município de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia, numa
área de quatrocentos e
cinqüenta
hectares (450 ha), delimitada por J.m
hexágono irregular, que tem um vértice a mil oitocentos e vinte metros
(1. 820 m) , no rumo ·verdadeiro de
vinte e sete graus trinr,a minutos sudoeste da confluência do lgarapé da
Velha com o rio Machádinho e os
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lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros.: dois tnil metros (2 :000 m),

cinqüenta e·. cinco graus ·quar.enta e
cinco mim;tos sudoeste (55<:' 45' SW) ;
dois mil e quinhentos metros (2.500

m

trinta. e dois graus quinze mi-

lluios

sudoeste (329 15' SW) ; mil

metros (1. 000 m), quarenta e cinco
graus trinta minutos noroeste (459 30'
NW) ; dois mil e quinhentos metros
(2 500 m) , trinta e dois graus quinze
minutos nordeste (329 15' · NE); dois

mil metros (2. 000 m), cinqüenta e
cinco graus quarenta e cinco minutos
nordeste

(55° 45' NEJ ; mil metros

m), quarenta e cinco gqms
trinta minutos sudeste (45.9 30' SE).
(1. 000

Parágrafo

único.

A

execução

da

presente autorização· !ica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade- pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
ff'vereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63,_ de g· de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de EnePsia Nuclear.
.
Ar~. 29 o tí~ulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatro mil e quinhentos cruzeiros
(CrS 4.50U,00) e será válido por dois
(ZJ anos a contar d~ ~ata da tra11scrição no livro próp1:io de Registro
da:s Autcuz-ações de Pes4_uisa.
Art .. '3Q Revogam-se as disposições
ern contr&.rio.
Brasília, 11 de, janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

nauro Thibau.

DECRETO N9· 55.517 JANEffiO DE 1965-

DE

11

DE

Autoriza a Leprevost & Cia. Ltda. a
pesquisar sericita-xisto e argila, no
município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe eonfere· o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do ·Decreto-lei n<r 1.985, de 29
de janeiro d,e 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Leprevost & Cia. Ltda. a pesquisar sericita-xisto e argila em terrenos de
propriedade de Santina Moro Paulin

no lugar denominado San to Antonio,
distrito de Campo Magro município
de Almirante Tamandaré, Estado _do
Paraná, numa área de vinte e cinco
hectares e quarenta e um ares (25,41
ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a oitocentos e doze metros (812 m), no
rumo verdadeiro de três graus e quinze minutos nordeste (39 15-' NEY, do
centro da tôrre da Igreja de Santo
Antonio de Campo Magro e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e nove metros e oitenta
centímetros (309,80 m), cinqüenta e
oito graus e cinqüenta minutos sudoeste (589 50' SW) ; duzentos e cinqüenta metros (250 m), trinta e um
graus e ·dez minutos. sudeste (319 10'
SE) ; Cento e quarenta e· cinco metros e vinte centímetros (145,20 m),
cinqüenta e oito graus e cinqüenta
minutos sudoeste (589 50' SW); duzentos e cinqüenta metros (250 m),
trinta e um graus e dez minutos noroeste (319 10' NW); quatrocentos e
vinte e dois metros (422 m), cinqüenta e sete graus e dez minutos noroeste (5-79 10' NW) ; seiscentos e noventa e um metros (691 m), cinqüenta e oito graus e cinqüenfa minutos
nordeste (581? 50' · NE) ; trezentos e
oitenta e três metros (383 m), vinte
e três graus e trinta minutos sudeste
(239 30' SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autori;1lação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de'
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. ·
Al't. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que seríi uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de tr'ezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido por dois (2) anos a contai' da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autmiw..ções de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrâric.
Brasília, 11 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO.

Ma?tTO

Thibau.
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DECRETO N9 55.518 -DE 11
JANEIRO DE 1965

DE

,Autoriza Alumínio Poços de Caldas
A. a pesquisar bauxita, no mu~
nic~pio de Mariana, Estado de Mi~
nas Gerais.

s.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-.
tigo 87; n<? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 ~.985, de ~9
de janeiro de 1940 <Código de Mlnas), decreta:
Ar.t 19 Fica autorizada Alum~io
Poços de Caldas S. A. a pesqm~ar
bauxita em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Fazenda
Fari~ e Macaquinhos, distrito de San~
ta Rita Durão, município de Mariana Estado de Minas Gerais, numa
ár~a de quatrocentos e ,oitenta.- hectares (480 ha) , delimitada por tun
poligono irregular que tem um vértice a cento e setenta metros (170
ro) , no rumo verdadeiro
de treze
graus nordeste (13<? NE) ; do cruzamento das duas estradas que, partindo de Santa Rita, vão a Catas Altas,
uma segUnda' pela Chapada do Canga
'à dirdta e a outra à esquerda, acompa.n.r.ando a Unha do Telégrafo Nacional, e os .13 dos a partir do vértice
considerado, os seguintes comprimentos e rumos verdadeu-os: duzentos e
sete metros (207 m) sessenta e um
graus trinta e cinco minutos nordeste
(619 35' NE); noventa e dois metros
(92 m), cite11ta e quatro graus quarent<J , e .:;et.e minutos oordeste (849
4'fK E) ; cento e vint:e e cincc metros
(125 m>, clezessete grau::; trinta e sete
minutos ncJ Geste (1'79 '37 NE) ; trezentos e oitenta e três metros (383
m), cinqüenta e Cinco graus trinta e
cinco minutos nordeste (559 35' NE) ;
cento e sete metros e cinqüenta centímetros (107,50 m), setenta e três
graus quinze minutos nordeste (73<?
15 NE); duzentos metros (200 ml,
cinqüenta e cinco graus trinta e um
mmuto~ nordeste (559 31' NE); duzentos e vinte e um 'lletros (221 m),
vintt f' seis graus vinte e nove minutos noroeste (269 29' NW) ; cento
e villte e oito metros (128 m), vinte
e um grsus trinta e um minutos nordeste \219 31' NE); cento e oitenta
e três metros (183 m), '>essenta e oito
graus cmqüent3 e seis minuros nordeste \689 56' NE) ; cento e cinqüenta rnet.ros (150 m) onze graus seis
minutos nordeste (119 06 NE); seten-
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ta e cinco ·metros (75 m), cinqüenta
e· seif:-" graus dois minut~s nord_este
(53" 02' NE>; cento e vmte _e cmco
metros (125 m) oitenta € d01s graus
dois mmutos nordeste. (829 02' NE) ;
cento e dezoito metros (118 m), cinqüenta e doi.:; graus quatorze minu~os
nordeste (529 14' NE): cento e trmta r quatro metros \134 m), cinqüenta gram, _vinte e sete minutos nordeste (509 27'. NE) ; cento e vinte e quatro mt:t.ros ·(1.?.4 m) trinta e seis
g·r~us cinqüez~ta e sete minutos nordeste (369 57' NE) ; trezentos e quarenta e sete metros e cinqüenta centímetros (347,50 m), cinqüenta e oito
graus vinte e cinco minutos nordeste (58<? 25' .NE) ; ~ento e trinta e cinco metros (135 m) , setenta e três
graus cmqüenta e oito minutos nordeste (73<? 58'- NE); cento e vinte metros 020 m), trinta e oito graus onze
minutos nordeste (38<? 11' ~""E) ; ai:..
tenta. e sete metros e cinqüenta centirnetros (87,50 m), sessenta e três
graus dezesseis minutos nordeste
(639 16' NE) ; duzentos e trinta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(237,50 nü, vinte graus quarenta e
seis minutos nordeste (209 46' NE) ;
trtzentos e um metros (301 m), dez
gram: quatro minutos nordeste (lO<?
04' NE) ; cento e vinte e dois metros
(122 m), quatorze graus vinte e seis
minutos noroeste (149 26' NW) ; duzentos e oitenta
metros (280 m).
quatro graus dois minutos nordeste
(4? 02' NE); cinqüenta e oito metros
(58 m), cinqüenta graus vinte e sete
minutos nordeste (509 27' NE) ; cinquenta e oito metros (58 m), vinte
e três graus trinta e um minutos sudeste (23<? 31' SE); treZentos e trinta e nove metros (339 m) , quarenta
e cinco graus vinte e seis minutos
sudeste (459 26' SE); cento e trinta
e um metros (131 m), quarenta e doiS
graus trinta e 01to minutos sudeste
l429 38' SE); se.sserJta e três metros
(tl3 m), cinqtif>nta e quatro gra.LlS
trmta e quatro minutos nordeste· (5-iQ
34' NEY; q_tt<~.renta e quatro metros
(44 m), cmq_üenta e cic.cn graus trint8. e oito mii'J.utos ~uó.este (559 38'
SE); oitenta e .três metros (83 mY~
oitenta e um g:raus cinqüenta e três
minutos nordeste (819 53 NE); cen-...,
to ~ dezoito m()tl'IJS (118 m), trinta e
seis graus <!inqüenta e sete minutos
sudt:ste (369 '57' SE); trinta e Jito
metros (3!" m), oitenta graus dezes~
sete minutos gudeste ~80° 17' SE> ;
now.nta e ·::ü.m~P metros· (95 m), ni..
tenta e um graus oito minutos nor..
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deste (819 08' NE); cento e sessenta
metros (160 m), setenta e um graus
vinte e dois minutos sudeste (719 22'
SEJ ; cinqüenta e nove metros (59 m),
quarenta e quatro graus vinte e quatro minuto sudeste (44\1 24' SE); du..

zemm, e vinte e quatro metros (224
m), setenta e um graus trinta e sete
minutos sudeste \719 37' SE); c-ento

e quinze metros (115 _m), trinta e
quatro graus quarenta e nove minutos sudeste (349 49' SE) ; duzentos e

noventa e cinco
metros (295 m),
vinte e nove graus trinta c oito minutos

sudoeste

(299

38'

SW) ;

trezentos e sessenta e cinco metros
(365 m), quarenta e sete graus vinte
minutos sudeste

(479 20' SE); tre-

zentos e quarenta e" quatro metros
(344m), cin:tüenta e sete -graus cinqüenta e sete minutos sudeste (579
57' SE) ; cento e quinze metros (115
m) ;· oitenta e nove graUs trinta e
três minutos sudeste (899 33' SE) ·
cento e oitenta metros (180 m), ses:
senta c nove graus cinqüenta ·e oito
minutos nordeste (699 58' NE); tre~
zentos e trinta e dois metros e cin~
qüenta centímetros (332,50 m), cin~
qüenta e oit6 graus quarenta e qua~
tro minutos nordeste (589 44' NE);
trezentos e cinco metros :305 m), oitenta e quatro graus qua,.renta e quatro minutos nordeste (849 44' NE) ;
trezentos e noventa e t.rês metros (393
m), dezoito graus dezenove minutos
sudoeste (189 19' SW) ; mil cento e
quinze D;letros (1.115 m), setenta e.
oitc graus dezenove minutos sudoeste
('189 19' SW) ; seiscentos e quarenta
e cinco metros (645 m), dezoito graus
vinte e nove minutos sudoeste (189
29' SW) ; três mil trezentos e quarenta e cinco metros (3. 345 m), oitf'nta e três graus vinte e nove minutos sudoeste (831? 29' SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulaçõ2s do Regulamento aprovado pelo Decretó n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, aa Comissão Nacional de Energia N'uclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será - uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatro mil e oitocentos cruzeiros
(Cr$ 4.300,00) e será válido por dois
(2) anos· a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Rrvogam-se as dispOsições
contrãro.
Brasília, 11 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re·
pública.
~.:m

H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 55.519 JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto
Cesm· a pesquisar ouro no município de Peixe, Estado de Goiás.
O Presidente da República, usando
a2. atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nç 1. 985, de 29
de janeiro -de 194.0 (Código de Mina,s) , decreta:
Art. í 9 Fica autorizado · o cidadão
brasileiro Augusto Cesar a pesqUisar
ouro, em terrenos __de propriedade da
União, distrito e município de Peixe,
Estado de· Goiás, no leito e margens
do 'rio rocantins, numa área de quatrocentos e -setenta hectares e quarenta e seis ares (470,46 ha) •. delimitada por um<:t faixa de seis mil e cem
metros
(6 .100 m), de comprim~nto
por setecentos e oitenta e seis metros (768 m), de largura, sôbre o r.io
T< cantins e a contar de vinte e dois
mil '3etcc:entos e dez metros (22. 710
m), paro. montante, a partir da confluência do rio Santa Teresa, no rio
Tocantins.
Art. 2° A presente autorização é
coucedida sem !)!ejuízo dns interêsses
da navegação C'U flutuação, ficando,
portanto, o titular da pesquisa_ sujeito as exigéuC'ias que forem impostas nésse seuttâo pelas aUtoridades
competentes, ou para ~ualquer obra
a :jer leali?foda pela SuperintendéHda
do Plam de Valorização Econõnrlca
do..'ll11a7ônia -- S. P. V . E. A.
ou oual<.;.uer 1.mtrc órgão de direito
pliblicu (!ue se taça necessário ao desenvo1vím.-~ntcl ctc rio, t'ocantins, não
c?.J:oem~o a.o tiuli.ar do decreto, direit-o
à inà(~nizaç:o, a qualq11el título.
Ar/,. 39 O r.i'lllO da autorização de
pesqnisa. qu~ ~erá Utllil via aut-Anüca dêste decrr~to, paga.rá. a taxa de
quatr(-' :=11i'1 setecento.!"
dez Cl'til':eiros tCr:'i 4. 'ilO.GO) e ser3 válido por
dois \2) nnos <~. conta1 da data d ·1
transcrito no livro próprio de Registro das AUt('l'izações de Pesqu.í..&a.
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Art. 4" Revogam~se as disposiç0es
em contráno.
Brasília, 11 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO,
111 auro Thibau.

transcriçãO no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art 4"' Revc.gam-se as disposiÇões
em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 77"' da República.
H. CASTELLO BRANCO,
U auro Tlz_ibau.

DECRE I' O Nç· 55. 520 JANEIRO DE 1965

DE 11 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Augu.s~o
Cesar a pesquisar ouro rw munzctpio ~e Peixe, Estado de Goiás.

DECRETO N<? 55. 521; - DE
JANEIRO DE 1965

11 DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Vitti a pesquisar calcáreo dolomitico, no município de Rio Claro,
Estado ·de São Paulo.

O Presidente da República, usando
O Presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o arda atribuição que lhe confere o artigo 87, n<? I, da constituição e nos
tigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-h"~ nç 1.985, de 29
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1910 <Código de Mide janeiro de 1940 (Código de Minas),
nas) , decreta:
decreta:
Art. 1<? Fica autorizado o cidadão
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Augusto Cesar a pesquisar
brasileiro José Vitti a pesquisar caloiD·o, em terrenos de propriedade da
cáreo dolomitico em terrenos de proUnião, distrito e município de Peixe
priedade de Amadeu Vitti rio lugar
Estado de Goiás, no leito e marge~
denominado chácara São José, distrido rio Tocantins, na área de quatroto de Assistência, mwücípio de. Rio
centos e oitenta e dois nectai-es e sesClaro, Estado de São Paulo, numa
senta e dnco ares (482,65 ha) deliárea de doze hectares sessenta e cinco
tada por uma faixa de sete mii oitoares e vinte e cinco ceritiares (12,6525
centos e oitenta metros t 7 880 m) de
ha), delimitada por octógono hTegucomprimento por seiscentos e doze . lar,
que tem um vértice a cento e
metros e
cinqüenta
centímetros
trinta t; cinco metros (135 m), no
(612,50 m), de largiD·a;-- sôbre o mesrumo verdadeiro de cinqüenta graus
mo rio ~oca:ntins e a contar de quae quarenta minutos sudeste (50940'
torze Irnl oitocentos e trinta metros
SE) ; da casa de Amadeu Vitti e os
(14.830 m) para montaate a partir
lados a partir dêsse vértice, os seda confluência do rio San-ha Teresa
guintes comprimentos e rumos verdano rio Tocantins.
'
deiros: cem metros (100 m), setenta
Art 29 A presente autorização -é
e sete graus e cinqüenta e cinco miconcedtda sem prejuí~o dos mterêsses
nutos noroeste (77955' NW) ; quinhenda navegação. ou flutuação, fi~.::ando,
tos metros (500 m), doze graus e cin:p~r,ta~tG, o tltu1ar da pesquisa suco minutos sudoeste (129 05' SW) ·
Jeito ~s ex1gencms que forem imposduzentos e trinta e cinco metros (235
tas nesse senndc pelas autvridades
metros), setenta e sete graus e cincomfJet.emes, ou para qualquer obra
qüenta e cinco minutos sudeste (77965'
H ser l'ealizada pela Superintendência
SE); quinhentos e vinte e sete medo Plano de V&lorização EconômUa
tros (527 m), doze gmus e cinco mida Ama;~,(~nhl - S. P. V. E. A.
n.utos nordeste (12905' NE) ; trinta e
011 oualque1 c.t.trc órgão
de direit.o
cmco metros (35 m), setenta e sete
puulico. que st• faça necessário ao degraus e cinqüenta e cinco minutos
i;envolvim~~r.•w de• rio Tocantins não
noroeste (77955' NW) ; oitenta metros
cabendo ac titJüar do decreto direito
e oitenta centímetros (80,80 m), doze
à indenizaç·ão, a qualquer tít~lo.
graus e cinco minutos nordeste 0.2905'
NE) ; cem metros (100 m), setenta e
Art. 3' O tnulo da <'..l:torização de
sete graus e cinqüenta e cinco minupc::-r1uisa q_ne será uma via autêntos nordeste (779 55' NE) ; cento e
tica déste decrete., pagará a taxa de
cinco metros . e oitenta centímetros
quatro mil oitocentos e trinta cru(105,80 m), doze graus e cinco minuzeiros (Cr$ 4.830,00) e será válido por
tos sudoeste (12905' SW) .
dois (2) anos a contar da data çla
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ParágTafo úniço.

A execução da

nresente autorização fica sujeita às
€stiplllações do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como as-sociado de qualquer das substâncias ::t
que se refere o art. 2'?-do citado Re-.

guiamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.

Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa de. trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00), e serã
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro ·pr.óp:do
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Aft. 3º Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília,

11

de

janeh'o

de

1965;

1449 da Independência e 779 da República.
H. CI".STELLO BRANCo -

M aura Thibau

DECRETO N9 55.522 - DE 11
JANEIRO DE 1965

DE

Autoriza So~ipal S.A. Indústria Paulista de Minérios a pesqvisar xistograjitoso, no município de . Carvalhos, Estado de Minas Gerais.

te (75° SE); trinta e três metros e
quarenta centímetros (33,40 m), vinte
e um. graus nordeste (2:1° NE).; quarenta e dois metros (42 m), dez graus
noroeste (1'0° NW) ; setenta e três
metros (73 m), trinta e cinco graus
noroeste· (35o NW) ; cinqüenta e quatro metros· (54 m), sessenta e· quatro
graus noroeste (64° NW) ; noventa e
oito metros (98 m), quarenta e cinco
gra;us noroeste (45o NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 51.726, de 29 de
fevereh'o de 1963, e da Resolução
CNEN n.o 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.o O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro piÕpri~
de Registró das Autorizações de Pesquisa.. ·
Art. 39 Revogam-se as disposiçõE's
em contrário.
Brasmá, 11 de janeiro de· 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o arDECRETO No 55.523 - DE 11 DE
tigo' 87, n9 I, da Constituição e nos
JANEIRO DE 1965
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
Autoriza o cidadão brasileiro Arlindo
de janeiro\ de 1940 (Código de Minas),
Biqueira a pesquisar quartzo e mica
decreta:
no município de Santa Maria do
Suaçuí, Estado de Minas Gerais.
Art. 1.° Fica autorizada SomipalS.A. Indústria Paulista de Minérios
O Presidente da República, usando
a pesquisar xisto-grafitoso em terreda atribuição que lhe confere o arnos de propriedade de Afonso J <JS é
tigo 87, n9 I, da Constituição e nos
Diniz no lugar denominado Serra dos
têrmos do Decreto-lei Il9 1.935, de 29
Franceses, distrito e município de
.
de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
Carvalhos, Estado de Minas Gerais,
decreta:
numa área de dois hectares trinta e
um ares ·e cinqüenta e cinco centiares
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
(2,3155 ha), delimitada por um políbrasileiro Arlindo Siqueh'a a pesquigono irregular, que tem um vértice
sar quartzo e mica em terrenos devona extremidade sudoeste (SW) da
lutos no lugar denominado Cabeceiras
ponte sôbre o Ribeirão dos Franceses
do Imposição, distrito de Poaía; muna rodovia Carvalhos-Santo Antonio
nicípio de Santa Maria do Suaçui,
e os lados a partir dêsse vértice, os
Estado de Minas Gerais, numa área
seguintes comprimentos e rumos magde quinhentos hectares (500 ha), denéticos: cento e noventa e dois melimitada por um polígono irregular,
tros (192m), seis graus sudeste (6°
que tem um vértice a mil e cinco meSE) ; cento e trinta e quatro metros
tros (1.005 m), ·no rumo magnético
(134 m), setenta e cinco graus sudesde sessenta e seis graus noroeste (66°
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:N'W) ; da confluência do cõrrego da
Boieira com o Córrego Cabeceir:a do
Imposição e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oitocentos e dezenove metros (819 m), cinqüenta graus
nordeste (50° NE); mil seiscentos e
oitenta e um metros (1681m), oitenta
e um graus trinta minutos nordeste
(Slo 30' NE); duzentos e oitenta metros leste (E) ; mil trezentos e setenta
,e oito metros (1.378 m), sul. (S); mil
trezentos e dezoito- metros O. 318m),
trinta e seis graus quarenta e cinco
minutos sudoe.:;te (36o 45' SW) ; mil
quinhentos- e vinte metros (1. 520 m),
oeste (W) ; m-il e vinte e cinco metroS (1.025 m), norte· (N); seiscentos
e noventa metros (690 m), vinte e
dois graus quinza minutos noroeste
(22° 15'. NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Reg:ulamenro aprovado pelo Decreto n° 51.726, de 29 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n. 0 1-63, de· 9 de janeiro· de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O título 'da autorização de
pesquisa, que será l.llna via autêntica
dêste Decreto, pagarã a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
serã válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrár~o.
Brasília, 11 de jB,neiro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLQ

BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N° 55. 524 - DE 11
JANEIRO DE 1965

EXECUTIVÓ
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têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Avelino Fortllllato de Andrade a pesquisar mica e pedras coradas em terrenos do Estado de Minas
Gerais por -êle ocupados no lugar de~
neminado Córrego do Cascalho, distrito e município de Conselheiro Pena,
Estado de Minas Gerais, muna área
de oitenta hectares e trinta -e seis
ares (80,36 ha), delimitada por um
quadrilátero irregular que- tem um
vértice a mil metros' (1.000 m), no
l'l.llnO trinta e nove graus sudoeste
(39° SW), da placa quilômetro duzentos e quarenta e três (Km 243).
da Estrada de· Ferro Vitória-Minas e
os _lados a partir dêsse vértice, os segl:ll!ltes co~primentos e rl.llnos magnetiCos: mil e duzentos metros (1.200
metros), cinqüenta e sete graus trinta
minutos sudoeste (57o 30' SW) ; setecentos e cinqüenta e cinco metro~
(755 m), dezoito graus sudeste (lgo
SE); mil metros (1.000 m), cinqüenta e sete graus trinta minutos nordeste (57° 30' NE) ; oitocentos e vinte e
oito metros (828 . m-), quatro graus
trinta minutos noroeste ,(4o 30' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. 726 de 29 ·de
fevereiro de 1963, e da ' Resolução
CNEN n. 0 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energ·ia Nuclear.
'
Art. 2. 0 O título da autorizacão de
que se,rã uma via autêntica
d~ste Decreto, pagará a taxa de
01toc~ntos. e dez cruzeiros (Cr$ 810,00)
e sera válido por dois (2) fl.nos a contar da data da transcrição no livro·
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
p~squisa,

Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
DE

Autoriza o cidadão brasileiro Avelino
Fo_rtunato de Andrade a pesquisar
mzca e pedras coradas no município
d.e Consel!l-eiro Pena, Estado. de Minas Geraw.

O Presidente da República usando
d.a atribuição que lhe confe!e o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos

Brasília,, 11 de janeiro de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.525

Ainda não foi publicado no Diário

Oficial,

.
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.DECRETO N9 55. 526
JANEIRO DE 1965

DE

11

DE

Auto r i z a Itapessoca Agroindustrial
S.A. a pesquisar gipsita no municipio de Ipubi, Estado ·de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nQ I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Itapessoca
Agrcindustrial S.A. a' pesquisar gipsita em terrenos de sua propriedade
no imóvel denominado Ausente.~ ou
Baixos, distrito e município de Iimbi,
Estado de Pernambuco, em duas (2)
diferentes áreas perfazendo um total
de setenta e nove hectares (79 ha),
assim definidas: a primeira com seis
hectares e cinco centiares (6,05 ha) é
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice na extremidade da
poligonal cujo .primeiro lado parte do
canto noroeste (NW) da Casa Grande, com o rumo verdadeiro de setenta
e dois graus e vinte e seis minutos sudoeste (729 26' SW) e tem o comprimento de quatrocentos e noventa e
quatro· metros e sete centímetros ...
(494,07m) , o segundo lado parte da
extremidade do primeiro com o rumo
verdadeiro de setenta e seis graus e
vinte e nove minutos sudeste ....... .
(769 29' SE), e tem o comprimento
de noventa e seis metros (96m) , os
lados divergentes a partir da extremidade do segundo lado têm: duzentos
metr(ls (20fun), oitenta e cinco gra:Üs
e cinqüenta e quatro minutos noroeste
(85>? 54' NW) ; trezentos e dois metros
e cinqüenta centímetros (302,50 m),
dezesseis graus e trinta minutos sudoeste (169 30' SW) ; a segunda área
com setenta e dois hectares e novente

e cinco ares (72,95 ha) é delimitada.
por um polígono irregular que tem
um vértice a quatrocentos e noventa
e quatro metros e sete centímetros
(494,07m) , no nuno verdadeiro de setenta e dois graus e vinte e seis minutos sudoeste (729 26' SW) ; do canto noroeste (NW) da Casa Grande e
os lados a partir dêsse vértice: ~nto
e quarenta e dois metros e quarenta
centímetros (142,40m), trinta e quatro graus e quarenta e um minutos
noroeste (349 41' NW), quatrocentos e
setenta e dois metros e vinte centímetros (472,20m), cinqüenta e cinco
graus e quarenta e um minutos sudoeste (559 41' SW); cento e setenta
e cinco metros .e sessenta centímetros
(175,60 m), quarenta e .seis graus e
trinta e Um minutos noroeste (469 31'
N~) ; cinqüenta
e dois metros e
oitenta centímetros (52,80m), quinze
graus e cinqüenta minutos nooreste
(15>? 50' NW) ; oitocentos e quarenta
e seis metros e cinqüenta e um centímetros (846.51 m). trinta e oito
graus e dez minutos nordeste (38Q 10'
NE) ; oitenta e seis metros e cinqüenta centímetros (86,50 m), setenta e
dois graus e dois minutos sudeste (72'?
02' SE) ; quatrocentos e quarenta metros e setenta centímetros (44.0,70m),
quinze graus e dezoito minutos sudoeste (15° 18' SW) ; cento e trinta e
quatro metros e cinqüenta ceritímetros (134,50m), setenta e seis graus
e cinqüenta e dois .minutos sudeste
(769 52' SE) ; duzentos e vinte e -~
metros e cinqüenta e cinco centíme- ·
tros (221,55 m), cinqüenta e cinco
graus e quarenta e dois minuteis nordeste (559 42' NE), oitocentos ·e noventa e três metros e sessenta e um
centímetros (893,61m) trinta graus e
vinte e um minutos nordeste (309 21'
NE) ; quatrocentos e dez metros e
sessenta centímetros (410,60m), treze
graUS e três minutos sudeste (13~ 03'
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SE) ; mil trezentos e oitenta metros
(1.380 m), cinqüenta e cinco graus e
quarenta e três centímetros (677,43m).
42' NE) ; cento e trinta e. oito metros
e noventa e um centimetros ....... .
(138,91m), onze graus e quarenta e
oito minutos sudeste (l1948Q SE);
seiscentos e setenta e sete metros. e
quarenta. e três centímetrm (677,43m},
cinqüenta e cinco graus e dezenove
minutos-sudoeste (559 19' SW); cento
e quinze metros e setenta e três cen~
timetros _(115,73 m), trinta e quatro
graus e quarenta e um minutos Sudeste (349 41' SE) ; mil cento e oito
metros (!.108m), cinqüenta e cinco·
graus e dezenove minutos sudoest~
(559 ·19' SW) ; cento e quinzQ metros
e setenta e três centímetros ........ .
(115,73 m), trinta· e. quatro graus c
quarenta e um minutos noroeste {349
41' NW); o décimo oitavo .'~O· é o
segmento retilíneo que liga a extremidade do décimo sétimo lado dfScrito ao vértice da partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nu~
clear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que ,será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de setecelltos e noventa cruzeiros (Cr$ ...
790,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcriçãO
no, livro próprio de Registro das Au~
toiizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELW

BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N_9 55.527 JANEmO DE' 1965

61
DE

11

DE

Autoriza o cidadão braSileiro Carlos
Paschoal dos Santos a pesquisar
baritina no município de Ibitiara ,
Estado da Bahia. '
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decretà-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Paschoal dos San~
tos a_ pesquisar baritina em terrenos
de propriedade de José Vieira da Silva_ e Vitalino Vieira da Silva no lu:::.
gar denominado Morro da Lavrinha,
imóvel Fazenda Santa Luzia, distrito
de Remédios, município de Ibitiara,
Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e oitenta hectares- (480 ha),
delimitada por um retângulo, que tem
urr. vértice a quatrocentos e setenta
metros (470m), no rumo magn~tico
de sessenta e seis graus sudeste (669
SE), do canto nordeste (NE) da residência de José Castor de Abreu e
os lados divergentes dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos ~ag
néticos: dois mil metros (2. ooo ml,
oitenta e um graus sudeste (819 SEJ);
dois- mil e quatrocentos metros
(2.400m), nove g,Taus nordeste ..... .

(99 NE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, .de 9 de janeiro de 19-63,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste dec!leto· pa~ará a taxa de quatro
mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ ..... .
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4.800,00) e será Válido por dois (2)

anos a contar da data da transcri-

ção no livro próprio de Registro das

Autorizações de Pesquisa.
Art. 3() Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 11 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura· Thibau

DECRETO NO 55.528

DE

11

DE

JANEmO DE 1965

Autoriza Minex S .A. - Emprêsa de
Mineração a pesquisar jeldspato no
município de santa Branca, Estado
de São Paulo.

O Presidente da :a,epública, usando ·
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n<? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:
Art. !<?

-

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâ-ncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a t.a:xra de qua.·
trocentos e setenta cruzeiros (Cr$ ...
·470,00) e será válido por dois (2) anos
a conta.r da data _da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55:529 JANEIRO -DE

Fica autorizada Minex S.A.

Emprêsa de Mineração a pesquisar

feldspato em terrenos de propriedade
de José Waldemar de Faria, no lugar
denon\~nado Bairro Baruel, dist.rito e
município de Santa Branca, Estado
de São Paulo, numa área de quarenta e seis hectares e sessenta e quatro
ares (46,64 ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a oitenta. e cinco metros (85m),
no -rumo magnético de cinqüenta e
sete graus e vinte minutos sudeste
(579 20' SE), da confluência do córrego dos Amâ-ncio· ou dos Faria com
o riO Guniatinga e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos setenta e cinco metros (475m),
setenta e seis graus quarenta minutos noroeste (769 '40' NW) ; novecentos cinqüenta e dois metros (952m),
trinta e dois graus quarenta minutos nordeste (329 40' NE) ; quatrocentos metros (400m), cinqUenta e um
graus sudeste (519 SE); trezentos metros (300m), cinqüenta e. nove. graus
sudeste (599 SE) ; oitocentos e sete
metros C807m), cinqüenta e um graus
sudoeste (519 SW>.

DE

11

DE

1965

Declara públicas, de uso comum, as
águas do curso dágua que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~gO
87, inciso I-da Constituição e nos termos do a.rt. 59 'do Decreto-lei número
2. 281 de 5 de junho de 1940;
Considerando que o edital de classificação P,ubli'cado no Diário Oficial,
não .<;uscitou quaisquer contestações,
decreta:.
Art. 19 São declaradas públicas, de
uso comum do domínio do Estado de
Goiá." as águas do curso dágua dent?minado ' 1 Claro". que nasce no Mum_
cípio de Iporá Iimita.-o ·com o de Ivolândia e é tributário do Ara.guaia
pela margem direita.
Art. 29. ~te Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 'de janeiro de l965; 1449
da Independência e 77rt da República.
H. ÜASTELLO. BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 55.530 JAliEIRO DE 1965
Autoriza a
Brasileiro·
município
do do Rio

DE l1 DE

Companhia de Cimento
a pesquisar calcário ' no
de Arroio Grande, EstaGrande do Sul.

o Presidente da República, usando
_da atribuição que ,lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1.985, de- 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia de Cimento Brasileiro· a pesquisar calcário em terrenos de sua propriedade, situados no distrito e município de Arroio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul, numa área de
oito hectares e vinte ares (8,20 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice situado ·a cento e
oito metros e quarenta e oito centímetros (108,48m) no rumo verdadeiro de vinte _e um graus trinta e sete
minutos e trinta s-egundos noroeste
(219 37' 30" NW) de -um marco de
pedra, existente na estrada de Herval
a Arroio Grande, defronte do prédio
do grupo escolar, ·e os lados a partir
do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentàs noventa e seis metros e dezessete centímetros ....... .
(296,17m), setenta e nove graus e um
minuto sudoeste (799 101' SW); oitenta e quatro metros vinte e quatro
Centímetros (84,24 m), vinte e seis
graus dezessete minutos sudoeste ....
(26Q 17, SW) ; cento noventa e um
metros e setenta e dois centimetros
(191,72m), dezessete graus e onze minutos sudoeste (179 11' SW); trezentos e noventa e oito metros e oitenta
e sete centimetros (398,87m), oitenta
graus e cinqüenta e um minutos nordeste (809 51' NE); cento oitenta e
um metros e trinta _e nove centímetros (181,39m), trinta e cinco minutos noroeste (35' NW); o sexta (69)
e, último lado à o segmento retilineo
que une a extremidade do quinto (59)
lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ll9 51.726, de 19 de
fevereiro de . 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de 1963
da Comissão Nacional de Energia Nu~
clear.

Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, ·que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.'
Brasilia, 11 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DEqRETO NQ 55.531 JANEIRO DE 1965

lJ.t.

.1..1.

.u""

A~tori:w.

a Companhia de Cimento
Portland M aringá a lavrar calcáreo
no 'município de ltapeva, Estado de
São Paulo.

O Presidente da R8pública, usando
da atribuição qu~ lhe cunfere o Rt'togo 87, n9 I, da Con::m1lüção e nos
têrmos do Decreto-lei r.'t 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia de Cimento Portland Maringá a
lavrar calcáreo, em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado Sítio Santa Rita, distrito e município
de Itapeva, Estado de São Paulo, numa área de sessenta e um hectares
cinco ares e dezoito centiares (61,0518
ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a quarenta
e um metros (41 m) no rumo verdadeiro sessenta graus e vinte e nove
minutos noroeste (60° 29' NW) do
marco quilométrico número onze (Km
11) _da_ estraGa de· rodagem que liga
a Fabnca da Companhia de Cimento
Portland Maringá às pedreiras 83.mbra e Tamanduá e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e
vinte e dois metros e setenta centímetros (522,70 m), sessenta e seis
graus e vinte e nove minutos noroeste'
(66° 29' NW) ; duzentos e oitent'a e
quatro metros (284 m), cinqüenta e
sei$ graus e vinte e um minutos sudoeste (56° 21' SW); du~entos e oi-
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tenta e cinco metros (285 m), treze
graus trinta e nove minutos sudeste
(13o 39' SE) ; seiscentos e setenta e
dois metros (672 m), quarenta e nove
graus sudeste (49° SE); quinhentos e

três metros (503 m), oitenta e cinco

graus e um minuto nprc}este (~5° 01'
NE) · trezentos e oitenta e dOis me-

tros '(382 m), treze graus cinqüenta e
um minutos nordeste (13° 51' NE);
quatrocentos e quarenta e quatro me~
tros (444 m), dois graus e um minuto
nordeste (2° 01' NE) ; cinqüenta me-

tro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de mil duzentos
e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.240,00).
Art.. 7° ·Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasíli<:~,,

11 de janeiro de 1965;
e 779 da Re-

1449 da Independência

pública.

H, CASTELLO BRANco
Mauro Thibau

tros (50 m), trinta e sete graus e um
minuto nordeste (37° 01' NE). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas

além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expres~
samente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorizàção fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifi~
que a existência na jazida, ·como associado ,de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2." do citado
Regulamento ou de. outras &Ubstâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.0 O concessiollário da auto~
riz2.ção fica obrigado a recolher- aos
cofres públiCos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e a,o Município, em cum~
primento do disposto no art. 68 do
Código ,de Minas.
Art. 3. 0
Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a auto~
rização de lavra ,será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas,
Art. ·4o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo\ e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi~
nas.
Art. 5.0 O concessionário da autorização será 'fiscalizado pelo Depar~
tamento ·Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrimillado~
no art, 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regis-

DECRETO N.o 55.532 -

DE

11

DE

JANEIRO DE lfi65

Concede à MARMOR - Indústria de
Mármore Limitada, auto1'izCLção para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, .usando
dê atribuição que lhe confere· o artogo 87, n9 I, da Constituição e nos
'"térmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único, E' concedida à MARMOR - Indústria ae Mármore Limitada,· constituída por escritura pública
de quatorze (14). de novembro de mil
novecent_?s e sessenta e três (1963),
lavrada as fls. dezenove (19) verso do
livro de notaf;i n. 0 dois mil e sessenta
e sete (2 .067), do cartório do 11.0 Ofício da ~idade de São Paulo, com sede
nessa c1dade, autorização para funcionar como ~mprêsa de Mineração, ficando obngada a cumprir integralmente as leis e Tegulamentos em vigor
ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasilia, 11 de janeiro de 1965;
e 779 d:;., República.
1449 da Independência

H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DECRETO NO 55.533

Ainda não foi publicado no Diário

Oficial.
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DECRETÓ N9 55.534 JAliEIRO DE- 196'5

DE

11 DE

Dá nova redação ao parágrafo 29, dO
art. 39, do Doort.1io n9 54.3S7, de 9
de outubro de 1964, e dá outras_ pro'lJid.Bncias.

o Pres;dente da República, usando
do. a.tr~,buição ·que lhe confere o e.rti~
go 87, item I, da. Constituição, decre·
ta:
ArL 19 O parág-rafo 29 do a.rt. 39,
do Decreto n9 54.397, de 9 de

..>ut~~bro

d·e 1964, p.a.s.sa a .ter a .seguinte rec!.a~
ção:
"Art. 39 .......................... .
§ 29 Até que sejam aprovados os
Qrçamentos,..._ficam as entidades a que
se refere o presente decreto e.ut-')ri·
zada8 a efetua.r .despesas e inv~~-rsões
até o limite men.sal de um duodécimo
das dotações propostas".
Art. 2-9 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua. pubtcação, rc~
:'fog-adas as disposições em con trá-r:o.
Brasília, 11 de janeirO de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CAsTELLO BRANCO
M.Zlton Soares Campos
Ernesto de Mello Baptista
ArthU1 da ·Costa (; Silva
V asco da Cunha
Otavlo~ Bulhôes
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flavio Lacerda
Arnaldo Susseltinà
Mareto de Souza e Mello
Raimundo Bnto
Dan:ez Faraco
Mauro Thtbau
Ro/Jerto de Olivetra Campos
Oswaldo Cordewo de Fartas

DECRETO N9 55.535 JANEIRO DE 1965

DE 11 DE

Retijica o parágmjo únic0 do Decreto
n9 54.397, de 9 de outubro de 1964

O Presidente da República, u.sando
das atribuições que lhe confere o

a.r-

tig!l 87, item I. da constituição pederal, _tendo em vista o disposto no
arUgõ 107 da- Lei nQ 4.320, de 17 de
março_ de 1964, decreta:
, Al·t. 19 O parágrafo único do ax't,igo 19 do Decreto 119 .54.397, de 9 de

outubro de 1954, patsa a ter a. segtt!n ..
te redação:
Parágrafo umco. con:preei:td;~m-se
nesta disposição as empresas com au~
tonomia financeira e administrativa
cujo capital pertença ou venha a
pertencer,. integralmente, ao Podet' Público, não consideradas para êsse e:t"ei~
to as ações ou quotas (3aucionadas
para garantia da gestão de Diretor\""!s
das emprêsas referidas:
Art. 29 este Decreto entrará em vigor imediatamente.
Brasília, 11 de janeh;o de 1965: 1449
da Independência e 779 da. República.
H. Cl!.STE:LLO BRANCO
Juarez Távom

DECRETO

NO

55.536 -

J1\NEIRO DE

DE

11

DE

1965

Dá nQva redação aos arts. 19 e 29, do
Decreto n9 54.557, de 23 de outubro

de 1964.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere. o artigo 87,. n9 I, da Co~tituição Federal,
e tendo em vista o que expõe o ~Jfi·
nistro do Trabalho e Previdência social no processo n9 MTP.S. 208.299-64,
decreta:
Art. 19 Fica retificada a r e dação
dos arts. 1Q e 2Q do Decreto nQ 54.-557,
e 23 de outubro de 1964., para a seguinte:
"Art. 19 Fica revogado o Decreto
n9 51.500, de 8 de junho de 1962, mt
parte que autorizou" a instalação de
uma Delegacia Regional do Institut..o
de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços
Públicos no Estado de Mato Grosso,
com sede em Cuiabá".
"Art. 29 Cabe à Junta Interventora do Conselho AdministratiV·> do
IAPFESP nos têrmos da competência
a êste legalmente atribuída, observa·
àas as instruções do DNPS, deliberar
sôbre a instalação de Delegacias do
Instituto".
Art. 29 O presente decreto e.11tr~,rá.
em vigor na data de sua publicn.,t.o,
revogadas as disposições em contrá~
rio.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; J.44Q
da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BRANCO
A1'1taldo Sussekínd
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DECRETO N9 55.537 -

DE

11

DE

.JANEIRO DE 1965

Suprzme ca1·go extinto
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .confere o a.rtig-o 87, nr;> I, da Cons.t,tu.çáo 1'~2der.'4,J,
e nos têrmo5 do a.rtigo 19, alínt::a b do
Decrew-·leJ nº 3.195, de 14 de a.bril
de 1941, decreta:
Art. l'.l Fica suprimido 1 (uml cargo de Tewureiro (Delegada Fis~al do

Tesouro Nacional no Estado ie Sergipe) ; símbolo 4-C, da Parte Suplementar do Quadro de Pessoal do Mj-

nisterio da Fazenda, vago em v;rtude da aposenOO.dorla de José Dns· Sobral, él.evendo a dotação• corres-::;mnctente ser leva-da a crédito d'a Con1:.a.-Cor"'
rente da Part.e permanente do Quarlro
de Pessoal do mesmo Ministé-rio.
Art. 29 Revogam-se aS dispos1çóes

em contrário.
·Brasília, 11 de joa.neiro de 19"6·5; 14'<;1
da Independência e 77ç da RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Bulhões

DECRETO NQ 55.538 JANEifiO DE 1965

DE 11 DE

Autoriza o ddadão brasileiro Joaquim
Pereira da Rocha a pesquisar cassiterita no município de Pôrto Velho,
Território Federal de Rondônia.
O Presidente da R~pública. usando
da atrlbtlição que lhe conferp' o artigo 87, n9 I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n° 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Pereira da Rocha
a pesquisar cassiterita em terrenos de
sua propriedade no distrito de Calama, municipio de Põrto Velho, Território Feqeral de Rondônia, nwna
área de quatrocentos e cinqüenta hectares (450 ha), delimitada por um hexagono irregular, que tEim um vértice
a mil oitocentos e vinte metros U 820
metros), no rumo verdadeiro de vinte
e sete graus trinta minutos sudoeste
(27o 30' SW) ; da confluência do igarapé da Velha com o rio Machadinha
e os lados a partir dêsse vértice; os

seguintes comprimentos e r\.Úllos verdadeiros: mil metros (1.000 mJ, quarenta e cinco graus trinta minutos
nmoeste (45° 30' NW) ; t.rês mn.·metros (3. ooo m), ·quarenta graus dez
minutos nordeste (40° ·10 .NE); mil
e quinhentos metros (1. 50U m). dez
graus trinta minutos nordeste ..... .
(10° 30' NE); mil metros (1.000 m).
quarenta e cinco graus trinta minutos
sudeste (45o 30' SE); mil e quinhentos metros (1.500 m), dez graus trinta minutos sudoeste (lQu 30° SW).;
três mil metros (3. 000 m), quarenta
graus dez minutos sudoeste (40° 10'
SW).

Parágrafo único.
A ·execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Reg'U'amento aprovado pelo Decreto n° 51. ·726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de Janeir0 de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O título da autÓrização de
pesquisa, que será wna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro· mil e quinhentos cruzeiros ... ; .
(Cr$ 4.500,00) e será v'álido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio, de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições.
em. contrário.
Brasilia, 11 de janeiro de 1965;
144ç da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55,539 JANEIRO DE 1965

DE 11 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim.
Pereira da Rocha a pesquisar cassiterita no município de Pôrto Velho,
Território Federal de R'ondónia.

'
O Pre,sidente da Repüb1i;•a.
u~ando
cta atribuição que lhe confera o artigo 87, nQ l da Consi..ituição e nos
termos do Decreto-lei n<: 1.985, de '9
df· janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadãO
brasileiro Joaquim Pereira da Rocha
a pesquisar cs.ssiterita em território
de sua :Prop~iedad€ no distrito de Ca-

ATOS JJÚ PODER EXECUTIVO

lama, município de Pôrto Velho, Ter-·
ntórlO Federal de Rondônia, numa
área de quatrocentos e cinqüerlta hectares (450 ha), delimitada por um
pai·alelogramo, que tem um vértice a
três mil novecentos e oitenta metros
(3.980m), no rumo verdadeiro de quarenta gtaus trinta minutos nordeste
(40º 30' NE), da confluência do Igarapé Socó com o rio Machadihho e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiro: mil metros (1.000 m), quarenta e cinco graus trinta minutos
noroeste (459 30' NW).; quatro mil e
quinhentos metros (4.500 m-), vinte e
oito graus trinta minutos nordeste
(28' 30' NE) ;

Parágrafo únic6.
A execução da
Presente autorização fica o;ujeita às
estipulações do Regulame.üto aprovado pelo Decreto n° 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolu~·âo
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro dP1963, da Comissão Nacional cl.e Imer/gia Nuclear.
Art. 2. 0 O título da autoriz~wão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a caxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros ....
(Cr$ 4.500,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'? Revog·am-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965:
144<? da Independência e 77'? da República.
H. CASTELLo BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N'? 55. 540 _;_
JAl\"'EIRO DE 1965

DE 11 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Américo Moacir de· Oliveira a lavrar minério de ferro, WJ município de
Passa Tempo, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da RepUblica m:a.ndo
da. atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituição e nos têrmo~ d~ Deçretolei nº 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de :Minas)
decreta:
·
'
Ar_t .. 1'? Fica àutorizad 0 o cidadão
·brasileiro Américo Moacir de Oliveira
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a la-vrar minério de ferro, ém teneno.s de propriedade de Alfredo Alves
Belo e Aladim Leão Belo, no lugar
denominado Mo'rro do Feno, distrito
e município de Passa Tempo, Estado
de Minas Gerais, numa área de duzentos e setenta e uni hectares e quarenta are..> (271,41J ha), delimi'W.da por
um ~polígono irregular que tem um
vértice a cento e dezessete metros
(117 m), nQ rumo verdadeiro treze
graus e quarenta e um minutos noroeste (13º 41' NW) da confluência
dos có11:egos Chácara e Tabócas e os
Iaqos, a parti~· dêsse vértice, os segumtes compnmentos e rumos verdadeirQs: mil e qua.renta e o1to metrm
(1.048 m), dois graus sudeste
(2<?
SE) ; trezentos e vinte e nove metros
C329 m), vinte e seis graUs e cin'quenr.a mmutos sudoeste (26º
50'
SW) ; oitocentos e setenta e quatro
me~os <_874 m) , oitenta e dois graus
e tres mmut<Js-noroe.ste (82° 03' NW) •
quinhent:.o.s e cmquenta
qw.ü-ro me:
tros (554 m), cinquenta e nove graus
e trmta minutos noroeste ,(59'? 30•
NW) ; quatrocentos e noventa e cinco
metros l495 m), trinta e. oito graus
noroeste (38'? NW>; duzentos e :setenta e um metros (271 m), quinze gra.ús
.e trinta minutos nordeste (150 ~o·
NE); trezentos e oitênta e Qito metros. <388 m), se...sent.a e dois graus e
trinta minutos noroeste (629 30' NW)
mil e cinquenta e um metros (1.051
m) , quaren r-a e- cinco graus e cinquenta minutos ~orde.ste (459 50' NE);
novecentos e vmte e oito metros
(928 m), setenta e wn graus e dezesse~e minutos sudeste (719 17' ·sE) ;
q!-unhentos e doze metro.3 (512 m),
cmquenta e um graus e cinco minutos sudeste (51'? 05' SE). Esta autorização é outorgada mediante dS
?o:r:1:cllções constantes do parágrafo
umco do art. 28 de Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas
além das seguintes e de out1·a.:, cons;
rentes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.

e

Parágrafo único.
A execuçãO 'de.
presente autorização fka sujeita às
e·stipulações de Regulamento aprovado pelo Decret0 n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, da Comissão Na.cional de Energia Nuclear.
Art. 2'? O concessionário da autorirzação fica obrigado a re·colher aos
cofre_, públicos. na forma·' da lei os
tributos que forem devidos à u:ri1ão,
ao Estado e ao Município em cumpnmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
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confluência_ dos córregos camarinhe.
Art. gr;o Se o conce~ionário da aue Areia Preta e os lados, e. partir
torização não curnp~1r qualquer das
dêsse vértice, os seguintes compriobrigações que lhe mcumbem e. aumentos e rumos verdadeiros: quitorização de_ lavra será cteclarad.a .caduca ou nula, na forma dos artigos . nhentos ~rinta e quatro metro,-: e sessenta centimetros (534,6Qm), cin37 e 38 do Código de Minas.
quenta graus, vinte e um minutos
Art. 40 M propried.ades vizinhas
noroeste (509 21' NW> ; du_zentos e
estão sujeita.:; _à.o; servidões de solo e
se.ssenta me~ros (26Qm), oitenta graus
subsolo para fms de lavra, na forma
sudoest.e (809 SW) ; trezentos e. cind{ls artigos 39 e 4Q de Código de :Miquenta metros i 350m), vinte e três
na.s.
graus noroeste (23° NW) ; cento e
Art. 59 o concessionário da auto-· trintia metros (130m), quatorze graus
quarenta e cinco miriutos norde.__te
rizaçã-o será fiscalizado pelo Departa(149 45' NE) ; cento e cinq1,1ent.a 'llemento Nacional da Produção. MinetJ.'OS (150m), setenta e um graus trinral e .gozará dos favores discriminata
ti1mu~o.s ·sudeste (719 30' SE); dudos no o.rt. 71 do mesmo Código.
zentos e oitenta metros (280m), . . quaArt. 69 A e.utorizaçã 0 cte lavra tetorze graus e quinze minutos nor~
rá por titulo êste decreto, que serà
deste (149 15' NE) ; trezentos e sestran~crito no livro próprio do Regissenta metros (360m), ses...enta graus
tro de...s Aut.orizações de lavra, após· o
trinta minutos nordeste (609 30' NE};
.pagamento da taxa de cinco mil quacento e quinze metros <115m), nove
trocentos e quarenta cruzeiros (Cr$
graus nordeste (99 NE) ; noventa me6.440,00).
tros (9Qm), sessenta e dois graus nordeste (629 NE); quatrocentos setentaArt. 7° Revogam-se Qs di.sPOSições
e cinco metros (475m), quarenta· e
em contrário.
cinco grau3 sudeste (459 SE); trezentos e se~enta metros <370m), dez
B'Dasiliia, 11 de janeir.o de 1965;
graus sudoeste (!Qo SW); setente. e
1449 da. Independência e 779 da Recinco metros (75m), setenta e sete
pública.
graus sudoeste (779 SW).; qumhentos
H. CASTELLO BRANCO
e cinquenta. metros (550m>, deze...~ete
graus sudoe:.te (179 SW). ·Esta ·autoMauro Thib-atU
rização é outorgada sem prejuioo 'à
preservação dos mana.ncia13 dágue. à
cidade de I!ia.bira, que, no ooso terá
-preferência sôbre a pe5qUisa. '
DECRETO N9 55. 541 - DE 11 DE
Pa.rág·ra-fo úrtico. A ~ecução da
J AliEmO DE 1965
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprovaAutoriza a Prejeltura Munictpal de
do pelo Decreto n° 51.726, de 19 de
Itabira a pesquisar minério de ferfevereiro de 1963, e da. Resolução
ro no munic-ípio de Itabira, Estado
CNEN m 1;63, de 9 de janeiro de
de MinJ!Ls Gerais.
1963, da Comissão Nacionral de Enero Presidente da República, usando gia Nuclear.
da. a,tribuição -que lh confere o art.
Art. 2º o título da autorização de
87, n9 I, da constituição e no3 têrmos
pesqui:":a, que será uma ·via autêntica
do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de jadêste decreto, não fica sujeito ao paneiro de 194ú (Código de Minas), degamento da taxa previstl3. pelO art.
crtta:
17 do Código de Minas e será válido
por dois <2) anos a contar d.a data
Art. 19 Fioo autorizada a Prefeida
transcrição no livro. próprio de Retura Municipal de Itabira a pesquigistro das Autori-zações de Pesquisa.
sar minério de' ferro, em terrenos 1e
Art. 39 Revogam-se as disposições
sua propriedade, nos lugares denomiem contrário.
nados camarinha e Ba.rro Branco,
distrito e município de rtabira, EsBrasília, 11 de janeiro de 1965,
tado de Minas Gerais, numa área de
1449 da Independência e 779 da Resetenta e dois hectares e noventa e
pública.
seis ares (72,96 ha) delimitada por
um polígono irregular que tem 'lffi
vértice a novecentos e trinta metros
H. CASTELLO BRANCO
(930m), no rumo verdadeir<l cinquen~
ta. e três graus noroeste (53o NW) da
Mauro Thilftu
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DECRETO N9

55.542 DE 11· DI:
,
JANEIRO DE 1965

Autoriza S. A. de Cimento Mineração
e cabotagem Cimimar a lavrar b!L
ritina no município de Cêrro Azul,
Estado /do Paraná.

o Presidénte da República, usan1o
da atribuição que lhe confere o artigo
B7, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1.S85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.Art. 19 Fica autorizada S. A. de
Cimento Mineração e Cabotagem CL
mimar a lavrar baritina em terrenos
de propriedade de Alltônio de Paula
LOpes, e João _Artarúsio_ do Nascimento no lugar denominado Campo Oh~
to e Roseira, dist:r:ito e municíplo úe
Cêrro 'Azul, E;Stado do Paraná., numa
á:rea de trinta e uni hectares trint[~
ares e oito centia.res (31,3008 ha), delimitada por um p-Olígono.' :.nistilíneo,
que tem um vértice a dllzÉmto-s e ·c.oventa e dois metros e trinta centímetrõs- {292,30m), no rumo verdadeiro
de quarenta e' tl:ês graus
quator_ze
minutos noroeste (439 14' NW); do
marco número nove (9'), do decreto
de lavra. número vinte e iois mll
oitocentos e trinta e cinco (22. 835),
de vinte e oito (28) de março de mll
novecentos e _quarenta e sete (1947)
e os lados a partir dêsse vértice, cs
seguintes comprimentos e rumos ver~
dadeiros duzent.os e trinta metr(.,s
(230m), quarenta e três graus quatorze minutos noroeste (439 14' ~W};
quinhentos e vinte met-ros (520m),
quarenta e seis graus quarenta e sei;:;
nünutos nordeste (469 46' NE); o terceiro lado e constituído pela margem
esquerda do córrego_ Pereira, ent!'e 11,
extremidade do 2<? lado descrito e sua
confluência com o córrego Taboleiro;
dai, segue .se quatrocentos e sess€nL.a
e dois metros (462m), vinte e quatro
graus cinqüenta e seis minutos sudoeste C249- 56' SW); quatrocentos e setenta e sete metJ:os e oitenta e sels
centím~tros (477,86m),
cinqüenta e
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sete graus trinta e três minutos noroeste (579 33' NW) ; duzentos e qua ..
renta e cin;::o .metros e setenta centi.metros (245,70m), cinqüenta e dois
graus sete minutos sudoeste (52Q 07'
SW). Esta autorização é outorgada
mediante as co"ndições constante.-; do
parágrafo único do art. 28 do "!ódigo
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas além das seguintes e de outras collstantes do mesmo Código, não
expressamente
mencionadas
neste
Dê;::reto.
Parâgrafo único.
A execução da
presente autorização ~ica sujeita as
estipulações do Regulámento aprova-do pelo Decreto n9 51.726, de 19 :i e
Resolução
fevereir<J de 1963, e da
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener..
g·ia Nuclear.
Al·t. 29 O- concessionário da autorL
zação fica obrigado a recolher aos co~
fres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Munic_ípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Có.digo de Minas:
Art. 39 Se o concessionário ãa autorização não cumprir qualquer dus
obrigações que lhe in:::.umbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma- dos a1·ts. 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de so.lo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos . arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 o concesa-ionário da auto..
rização será fiscalizado pelo Depa1·ta~
ment 0 Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
a.rt. 71 do mesmo Código,
Art. Gº A autorizacão de lavra terá
por título êste DeCreto,
que será
trans;::rito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa d_e· seiscentos e
trinta cruzeiros <Cr$ 630,00).
Art. 7º Revogam,-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 11 de janeiro\lde 1965; 1449
da Independência
e 779 da Repú~
blica.
H.

CASTELLO BRfi.NCO

Mauro Thibau
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DECRETO N<? 55.543 -

DE

11

DE

JANEIRO DE 1965

Autoriza o cidcidão brasileiro Ulisses
de 'Oliveh·a
carvalho a pesquisar
minêrio · de ferro no município de
Simonésia, Estado de Minas Gerais.

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

87,

n'~

I, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cida.dão
br(_l,Sileiro Ulisses de Oliveira Carvalho a pesquisar· miné1·io de ferro em

terrenos de propriedade de herdeiros
e sucessores de Maria Ferreira Cam~
pos, Antônio Nunes" Neto, Antômo de
Castro Ferreira e outros, no imóvel
"pró-indiviso" denominado Rio Prêto
distrito e município de Simonésia, Es~

tado de Minas Gerais, numa área de
.seis hectares e quarenta e sete ares
(6,47 ha), delimitada pbr um trapé . .
zio retângulo, que tem um vértice a
duzentos e seterita e nove metros e
cinçüenta centúnetros (279,50 ha) no
rumo magnét.ico de
setenta e 'seis
graus e triuta minutos nordeste ....
(769 30' NE), 4a encruzilhada, das es·
tradas de rodag·em para Santa Bá.r.
bara e Simonésia e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru.mos magnéticos: quatrocen~
tos ·metrOs (4Q0mh leste (E); '!ento e
noventa e riove metros <199m), norte
(N); quatrocentos e seis metros e cin . .
qüenta centímetros (4Q6,50m), setenta e nove graus e trinta minutos sudoeste (79'9 31l' SW); cento e vinte e
quatro metros e cinqUenta centímetros
(124,50m), sul \S).
Pu.rágrafo único.
A execução da
presente auliorizaÇão fica .sujeita. às
estipulações do Regulamento aprova·
do p2Jo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da
Resolução
CNEN nl? 1-63, de 9 de janeiro de
19·63, da Comissão Nacional de Ener. .
gia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pP...squisB, que será uma via autêntica
dêste Qecreto, pagará f taxa de trezentos {ll'UZêiros <Cr$ 3()(),00) e será
válido Por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro ds Autorízações de Pes,.
quisa.

Art. 39 Revogam-se a.s disposições
em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de ·1955; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRAN('O

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55.544 - DE
JANEIRO DE 1965

11 DE

Autoriza 0 cidadão brasileiro Walter
Fernandes a lavrar água mineral no
município de Ceará Mirim, EstaàO
do Rio Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
dá atribuição qu~ llle confere· o artigo 87, nQ I, da Constituição· e nos t~r
mos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29 JaneU·o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. lQ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Walter Fernandes a lavrar
água mineral, em terrenos d~ sua
propriedade, no lugar denommado
Portinha, distrito e município de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do
Norte, numa .·área de seis hectares
(6 ha), delimitada por um retàngulo
que tem um vértice a mil e noventa
e seis metros (1 .. 096 m) , no rumo
verdadeiro cinqUenta e sete graus
quatorze minutos sudoeste (579 14'
SW) da foz do rio Ceará-Mirim no
Oceano Atlântico e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rtunos verdadeiros:
duzentos metros (200 m), setenta e
cinco graus e cinqüenta e seis minutos noroeste (759 56' NW) ; trezentos
metros (300m), quatorze. graus quatro minutos sudoeste (149 04' SW) .
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
3Jíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código·,
não express3,mente mencionadas neste decreto.
Parágrafo úilico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51..726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
C.N.E.N. n9 1-63, de 9 de janeiro de'
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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numa área de trinta e cinco hectares noventa e um ares _e _dezenove
centiares (35,9119 h~,), delnmtada por
um polígono irregular, q~e tem um
vértice a trezentos e _qumze metros
(315m) no rumo magnético de cinco
graus e quatorze minutos sudoeste
(59 14' SW) da esquina sudoeste (SW)
da Igreja do povoado de Bom Jesus
e os lados .a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e -setenta metros ..... .
<170m), trinta e quatro graus e" quarenta e cinco minutos sudeste (349 45'
SE) ; trinta e sete metros (37m), dezesseis graus e quarenta e quatro minutos sudoeste (169 44' SW); duzentos e quarenta e sete metros (247m),
quarenta e um graus e quatorze minutos sudoeste (419 14' SW); setenta
e sete metros (77 m), vinte e seis
graus e quarenta e seis minutos sudeste (269 46' SE) ; oitenta e um metros (31m), quarenta e um graus dezesseis minutos sudeste (419 16' SE);
cento e vinte metros (120m), oitenta e
três graus e quatorze minutos nordeste
(839 14' NE) ; trezentos e dez metros
(310m), setenta e dois graus e quatorze minutos nordeste (729 14' NE) ;
trezentos e quarenta e sete metros
(347m), setenta e sete graus quarenta e quatro minutos nordeste (779 44'
NE) ; oitenta e oito metros (88 m),
setenta graus e quatorze minutos
nor~este (700 14, NE); cento e vinte
e cmco metros (125m), setenta e um
graus e dezesseis minutos noroeste
H, CASTELLO BRANCO
(719 16' NW); cento e sessenta e oito
M aura Thibau
metros (168m), deZ g1~aus e quarenta
e seis minutos noroeste (lOQ 46' NW) ~
cento e vinte e três metros (123 m),
quarenta .e três graus quarenta e· seis
DECRETO NQ 55.545 - DE 11 DE
minutos
noroeste (439 46' NW): cenJANEIRO DE 1965
to e vinte metros (120 m) , trinta e
Autoriza Liz S.A., Comercio e Beneum graus e dezesseis minutos noroesticzamento de Calcárzo a pesquisar
te (319 16' NW); cento e dois metros
calcaria no município de Laranjei102m), sessenta e oito graus e quaras, Estado de Sergipe.
·
renta e seis minutos noroeste (689 46'
NW) ; cento e cinqüenta e dois meo President~ da República, usando tros (152m), oitenta e seis graus,
quarenta e seis minutos noroeste (869
da atribuição que lhe confere o arti46' NW) ; cento e cinqüenta e três
go 87, n9 I, da Constituição e nos têrmetros (153m), oitenta e quatro graus
mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 janeiro de 1940 (Código de Minas), dee quarenta e quatro minutos sudoeste
(849 44' SW) . o último lado é o segcreta:
mento retilíneo que une a extremidaArt. 19 Fica autorizada Liz S.A.,
de do décimo sexto (16<?) lado descriComércio e Beneficiamente de Calcáto ao vértice inicial.
rio a pesquisar calcário. em terrenos
Parágrafo único. A execução da
de sua propriedade no lugar denomipresente autorização fica sujeita à3
nado Carapeba, distrito e município
estipulações do Regulamento aprovade Laranjeiras, Estado de Sergipe,

Art. 29 o concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autmizaçâo não cumprir qualquer das
Obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As proPriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do ln esmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Avtorizações de lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,00).
Art. 79 Revog·am -se as disposições
'em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de l965; 1449
da Independêricia e 779 da República.
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do pelo Decreto n9_ 5L 726, de 19 _9-e
fevereiro de 1963, e da Res?luçao
C.N.E.N. n9 1-63, de 9, de jane1ro de
1963 da comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizaç~o de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste! Decreto, pagará a taxa de trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ....
360,00) e sefá válido por ·ctois (2) anos
a contar .da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Auto-

rizações de" Pesquisa.
Art. 39 Revag·am-se as disposições
e~ contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da. República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.546 -

DE

11

DE

JANEIRO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Walter
Caràoso dos Santos a pesquisar água
mineral, no município de Colombo,
Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nQ I, da Constituição e nos t~r
mos do Decreto-lei n~? 1. 985, de 29 Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. }Q Fica autorizado o. cidadão
brasileiro Walter Cardoso dos Santos
a pesquisar água mineral em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fazenda Rincão, distrito e
município de Colombo, Estado do Paraná, numa área de- quarenta e dois
hectares e treze ares (42,13 ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a quatrocentos e
dezoito metros (418m), no rumo magnético de · setenta e seis graus quarenta e cinco minutos nordeste (769
45' NE) do marco quilométrico número dezessete (km 17) da Estrada
Federal BR-2, marco êste contado de
Curitiba para São PaulO, e os Jactos
a_ partir dêsse vértice, e os seg~intes
comprimentos e rumos magnéticos:
cento e cinco metros e quatro centímetros (105,04m) dezoito graus vinte
e oito minutos sudeste (189 28' SE) ;
vinte e trêS metros e setenta e cinco
centímetros (23,75m), oito graus qUarenta e oito mtnutos sudeste. (89 43•

SE) sessenta e quatro metros (64m),
quatro graus quarenta e dois minutos sudeste -(49. 42, SE); duzentos e
vinte e dois metros (222 m), quatro
graus trinta e oito minutos sudeste
(49 38' SE); cinqüenta e dois metros
e vinte e dois centímetros (52,22m),
quatro graus trinta e oito minutoo
sudeste (49 38' SE); vinte e sete metros e oitenta e oito centímetros
(27 88m) cinco graus vinte minutos
sudeste '(59 20' SE) ; oitenta e nove
metros e· vinte centímetros (89,20m),
quatro graus cinqüenta e três minutos sudeste (49 53' SE); oitenta e cln-::
co metros e cinqüenta e seis centímetros (85,56m), quatro graus e quarenta e oito minutos sudeste (49 48'
SE) · cinqüenta e cinco metros (55m),
quat~o graus, quarent~ e um ~inutos
sudeste (49 4' SE); vmte e se1s metros e noventa e sete centímetros
(26,97 ·m) quatro graus quarenta e
um minutos sudeste (49 41' SE) ; duzentos e oitenta e quatro metros e
noventa e dois centímetros (284,92m)
quatro graus quarenta e um minutos
sudeste (49 41' SE); cem metros
(100m), quatro graus quarenta e seis
minutos sudeste (49 46' SE); cento e
vinte e quatro metros e noventa e
cinco centimetros (124,95m), quatro
graus quarenta e seis minutos sudeste (49 46' SE);· cinqüenta e quatro
metros e , trinta e nove centímetros
(54,39m), quatro graus trinta e nove
minutos sudeste (49 39' SE); quaren~
ta e oito metros e. cinqüenta e dois
centimetros (48,52 m), cinco graus
sete minutos sudeste (59 07, SE); dezenove metros e sessenta e um cen~
tímetros (19.61m), um grau trinta e
sete minutos sudeste (19 37' SE);
oitenta e sete metros e sessenta e sete
centímetros (87,67m) cinco graus seis
minutos sudeste (59 06' SE) ; quarenta e oito metros e dois centímetros
(48,02' m), quatorze graus trinta e
seisr minutos sudeste (149 369 SE);
trinta e sete metros e noventa e dois
centímetros (37,92m), cinqüenta e
cinco graus c'inqüenta e/ um minutos
sudeste (559 51' SE), quarenta e três
metros e trinta e oito centímetros
(43,38m). quarenta g·raus trinta e quatro minutos sudeste (409 34' SE);
cinqüenta e dois metros e, oitenta e
oito centimetrcs (52,88m), '-setenta
graus. trin,ta e quatro minutos sudeste (709 34' SE) ; cento e um metros
e trinta e dois centimetros 091,32m),
oitenta e oito graus vinte e um mi~
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deste c39 Q 09' NE) ; sessenta e oito
nutos nordeste (88Q 21' NE); cinqUenta -e seis metros e cinqUenta e. metroS e sete centim~tros (68,07 m),
vinte graus, trinta e Ol~O ~1nutos notrês centímetros (56,53m), vinte e três
roeste (209 38' NW) ;_ cmquenta e seiS
graus dezenoV'e minutos noroeste (239
metros (56 m), vinte e sete ~-a~
19' NW) ; cento e trinta e d~iB me~
trinta e oito minutos noroeste (27 · 38
tros e setenta e sete centlmetros
NW) . trinta e quatro metros e qua(132,77m), vinte e um graus _cinqUen~
renta' e. três centímetr~s (34!43I'!1), seta e dois minutos noroeste (219 52
tenta e um graus dezOito mmutos Sl!NW) ; oitenta e oito metros e nr;wenta
doeste (71Q 18' SW) sessenta e tres
e três centímetros (88,93m), vmte e
metros e sessenta centímetro_s .
dois graus trinta minutos noroeste
(63,60m), cinqüenta graus cmqUen~
(229 30' NW) ; vint~ e cinco ~etros
e nove minutos sudoeste (509 59
(25m), trinta e tres graus ~mte ~
SW) ; setenta e quatro metros e oiten~
seis minutos nordeste (339 26 ~) ,
ta e. cinco ·centímetros (74,85m), trln~
cento e vinte e quatro metros e oitenta e três graus cinqUenta e um mi~
ta e quatro centímet!os (124,~4 m~,
nutos noroeste (339 51' NW); cento e
trinta e ti·ês graus trmta e seis m1~
noventa metros e noventa e três ~n
nutos nordeste (339 36' NE) ; dezestimetros (190,93m), vinte e sete graus
sete metros e vinte e quatro centívinte e nove minutos noroeste (27929'
metros (17,24m), trinta e três graus
NW) · cento e cinqUenta e dois metrinta e seis minutos nordeste (339 36'
tros
trinta centímetros (152;30 m)'
:NE) ; cinqüenta metros e sess~nta e
vinte e nove graus trinta e cip.co ID;ioito centímetros (50,68 m), trmta e
nutos noroeste (299 35' NW); sessentrês graus quarenta minutos nordeste
ta e quatro metro-s e noventa e sete
(33(,140' NE); vinte·e um metros e cince'ntimetros (64 .97m). trinta e dois
qüenta e oito centímetros (21,58m),
graus trinta. e cinco minutos noroes~
trinta e quatro graus cinqUenta e um
te (329 3ii' NW> ; cento e quarenta e
minutos nordeste (349 51' NE); de- ·três metros e cinqüenta centímetros
zoito metros e quarenta centímetros
(143,50m), vinte e quatro graus quin(18 40m) trinta e sete graus quarenze minutos noroeste (249 15' NW);
ta 'e u~ minutos nordeste (379 41'
sessenta e três metros e. oitenta e sete
NE) ; cento e dezessete metros e- cincentímetros (63,87m), setenta e seis
co centíares (117,05m), trinta e quagraus quarenta e cinco tninutos sutro graus trinta e dois minutos nordoeste (769, 45' S\V) ; trinta e dois me~
deste (34Q 32' NE) ; vinte e cinco metros e cinqüenta centímetros ....... .
tros (25m), trinta e quatro graus
(32,50m), setenta e seis graus q,ua ..
trinta e dois minutos nordeste (349 32'
renta e cinco minutos sudoeste •....
NE) ; vinte e três metros e noventa e
(76º 45' SW) . ,
cinco centímetros (23,95m), trinta e
Parágrafo único. A execução da
quatro graus e trinta e· dois minutos
presente aútorização fica sujeita às
nordeste (349 32' NE) ; cinqüenta e
estipulações do Regulamento aprovacinco metros (55m), trinta e quatro . do pelo Decreto nº 51.726, de 19 de
graus quarenta e três minutos nor~
fevereiro de 1963, e da Resolução
deste (349 43' NE) ; trinta e um meC.N .E.N. n9 1-63, de 9 de janeirO de
tros· e trinta centímetros (31,30m),
1963, da Comissão Nacional de Enertrinta e cinco graus treze minutos
gia Nuclear.
nordeste (359 13' NE); trinta e seis
Art. 2Q 'O título da autorização de
metros e treze centímetros (36,13m),
pesquisa, que será uma via autêntica
sessenta e sete graus cinqüenta mi..:
dêste Decreto, pagará a taxa de quanutos noroeste (679 50' NW) ; quatrocentos e trinta cruzeiros (Cr$
renta e nove metros e trinta e três
430 00) e será válido por dois (2) anos
centímetros (49,33m), dezesseis graus
a ~ontar aa data da transcrição no .
vinte minutos nordeste (169 20' NE) ;
livro próprio de Registro das Autocento e quarenta metros e cinqUenta
rizações de Pesquisa.
e cinco centímetros U40,55m), dezesArt. 39 Revogam -se as disposições
sete graus quarenta e s_eis minut9s
em ·contrário.
noroeste (179 46' NW) ; mtenta e tres
metros e três centímetros (83,03 m),
Brasília 11 fie janeiro de 1965; 1449
onze grauS vinte e um minutos nordeste (119 21' NE); quarenta e três. da Indep~ndéncia e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
metros e quinze centímetros (43,15m),
Mauro Thibau
trinta e nove graus nove minutos nor-

e
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DECRETO N.9 55:541 -

DE 11 DE

J ANEmO DE 1965

DECRETO N9 55.548 JANEIRO DE 1965

DE 11 DE

Declara a comi!>Sâo
EStadual de
Ener{]za do Esta'Clo da Guanabarct
"órgão Av.J:iL:ar" do Con3ellw Nacio1wl de Aguas e Energia Elétrica, e aá outras prov'1!Lências.

Autoriza Sociedade Carbom.terrt Próspera .s. A. a pesquisar minérios cte
terra e de mangan~s no munic"lpto
de Belo Vale, Estwdo de Minas Ge-

o Presidente da República, usand"

o Presidente da RepúbUca, usana:o

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constitu:cão. e nos
té:·mos do art. 19 do Decreto~lei númel·o 5.287, de zs de fevereiro de ..
1S43, decreta:
Art. 19 A Comissão E..-':;t;adtKl.l de
Energ a (CEE) do Estado da Guan:lbat'a é declarada "órgão Auxllioar"
do Conselho
Nacional de Aguas e
Energia Elétrica (CNAEE).
Art. 2Q A CEE func1onal'á como
órgão técnico regwnal do CNAEE pa- .
ra ~ Est.ad:o da Guanabara, cabendolhe relativamente nos assuntos de
águas e energia elétlic·a do meszfiO
:bsta.cL'll:
I _ Instruir os proce.ssos. que Ille
~orem enviados pelo CNAEE.
II ..,... F.Jetuar p.or iniciativa prO~
pila, submetenclo--os no CNAEE, ou
por sol:citação dêSte último, os estu~
dos e trabalhos julgadi'JJ convenientes
e opm-tunos, particularmente os concernentes ao Decreto-lei n9 4.Z95. ae
13 de maio de 1942, e respectivos de~
cl·eto.s regulamentares.
III :
Colaborar com a Divisão
Técnica do CNAEE na execuc!iO de
levantamentos estat:.ísticos.
~
Art. 39 Os ofic-ios, requerimentos,
memoriais, recursos, contestações ou
quaisquer documentos dirigidos ao
CNAEE com reierênCla a assuntos de
águas e ener;;pa elétrica rK.' Estado da
Guanabara poderáo ser entregues à
CEE, que os instruirá convenientemente, antes de os enoamlllhal'.
Art. 41? Ao 'P!'€Sklente do CNAF.E
incumbirá expedir as" instruções compiGmentares que torem necessa.r1as
para a execuç3.o- dêSte Decreto.
Art. 51? O presente Deáeto entra
em vigor na d:a.ta de sua punucaçao,
revogadas as disposições em contl'à.rio.
Brasília., 11 de janeir.o d·e 1965; 144:'l'
-da Independência e 77º da RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

rats.

da atribuição que lhe confere o artigo
87, nl? I, da Constituiç-ão e nos té!-

mos do Decre:t,-,-lei n9 1.985, de 29 de
ja:peiro d-e 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. _ II? Fica a..utorlzada Sooiedaae
C.arbonífera Próspera S. A. a pesquisar minér:os de ferro e de manganês em teneno.s de propr edade da
Companhia Siderúrgica Nacional no
lugar denominado . F'a-zenda serra da
Moeda, diSt:.rito de M.,ed.a, munlclpto
de Belo Vale, Esta.dD de Minas Ger::us
numa área de trezentos cinqüenta e
três hectares. (353 ha) delimitada p.'Jol'
um polígono irregular que tem um
vértice a- dois mil novecentos e noventa metros (2.990 m) no ru'mo verdadeiro d•e oitenta e oito graus e onze
minutos sudoeste (881? 1' SW) cte
confluência dos cõrregos das Almas e
Munjolo e os lados a partir d:êsEe vertice, o.s segu,ntes comprimentos e rumos: verdadeiros: dois mil duzent')s
setenta e um metros e cinqüenta cen-tímetros (2. 271,50 m), Oitenta e nove
graus e trinta minutos nmoeste .. ~
(899 30 NW) ; oitocentos e trinta e
dois metros e sessent..o:t centímetros.
(832Al0 m), vinte e quatro gr·aus e
seis minutos nordeste (24Q 06 NEJ;
oitocentos noventa e cinco metros ..
(8S.5 m>, dezoi.to graus quatorze minutos noroeste (189 14' NW); mil setecentos / e sessenta e três me~
tros e oitenta centímetros
(1. 7·63,80 m), setenta e três graus e
vinte e dois minutos nordeste .....
(731? 22' NE); dois mil cento nov~n1J2.
e sete metros e noventa centímetros
(2.197,90 m), treze graus_ e quarenta
e quatro minulf:s sudeste (13944' SE)
Parágrafo ún:oo. A ex-ecução da
presente aut01ização fica sujeita àS
estipulações dD RegUlamento a.provado pelo Decreto nl? 51.726, de 19 de
fevereim de 1963, e da Re~olução
CNEN nll 1-63, de 9 de jane1ro de
1963, da Comissão Naci-onal de Energia. Nuclear.
Art. 21? o titulo da autorizacão de
pesquisa, que será wna via autêntica

ATOS DO PODER ~XECUTIVO

dêSte DeC!'eto, paga-rá a taxa de três
:mil quinhent0.3 e trinta cruzeiros •.
(Cr$ 3.530,00) e será válido por dms
(2) anos a contar da data d,a trans~
crição no livro ·próprio de Registro·
das Autoriz-ações de Pesquisa-.
Art. 3/? Revogam-se. as disposições
em cont:.rário.
Bra.sília, 11 de janeiro de 1H6'5; 144q
c13.o Independência e 7'19 da Repúbllca.
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thtban

DECRETO N'? 55. 549 JANEIRO DE 1965

DE

11

'

DE

Autoriza o cidadã_o brasileiro_ Harold!J
Atfonso Junquezra a pesquzsar argtla no município de Poços de Caldp.s. Estado de Minas Gerais.
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do Córrego- do Pião, desde a extremidade do quarto lado descrito ao vértice inicial.
Parágra-fo único.
A execução da
presente· autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 51. 726, de 19 de
fevereiro de 19G3, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° .O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 11 êíe janeiro de 1965; 144°
ds, Independência e 77° da República.

o ·presidente da República, usando
H. CASTELLO BRANCO
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n!? I, da Constituição e nos . . _
Mauro Thibau
têrmos do Decreto-lei nQ 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
DECRETO N° 55.550
DE 11 DE
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
J"ANEIRO DE 1965
brasileiro Haroldo Affonso Junqueira
a pesquisar argila em_ terrenos ~e sua
Autoriza Mineração e Usina Wigg S.A.
propriedade e de Cmo Junqueira no
a pesquisar minérios de ferro e
lugar denominado campo Pião, dismanganês, e dolomita no município
trito e município de Poços de Caldas,
de Itabirito, Estado de Minas GeEstado de Minas Gerais, numa área
rais.
de dezesseis hectares trinta e sete ares
e npve centiares (16,3709 ha), delimiO PreSidente da República, usando
tada por um polígono mistilíneo, que
da atribuição que lhe confere o artem um vértice a duzentos e nove metigo 87, no I, da Constituição e nos
tros e quarenta e um centímetros
têrmos do Decreto-lei n° 1. 985, de 29
(209,41 m), no rumo magnético de
de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
nove .-graus treze minutos noroeste
decreta:
(90 13' NW), do canto noroeste (NW)
da Fábrica da Indústria de RefratáArt. 1.° Fica autorizada a Minerarios Pocos de Caldas, e os lados a
ção e Usina Wigg S.A. a pesquisar'
partir dêsse vértice os seguintes coinminérios de ferro, manganês e dolo-·
primentos e rumos magnéticos: cento
mita em terrenos de sua exclusiva
e noventa e nove metros e cinqüenta
propriedade no lugar denominado Bicentímetros (199,50 m), dezenove
bóca. distrito de Bação, munic.ípio de
graus trinta minutos sudoeste (19° 30'
Itabirito. Estado de Minas Gerais,
SW) ; quinhentos e trinta e nove me~
numa área de trezentos e cinaüenta
tros e oitenta e três centímetros ....
e quatro hectares (354 ha), delimita(539,83 in), cinqüenta e nove graus
da por um polígono irregular. que tem
trinta minutos sudeste (59° 30' SE) ;
um vértice a trezentos e seis metro.:;
seiscentos e quarenta metros (640 m),
e vinte centímetros (306,20 m) no rutrinta e quatro graus trinta minutos
mo de oitenta graus noroeste (80o
sudeste (34(1 30' SE) ; 'Cinqüenta e doic
NW) da confluência do córrego Bibómetros (52 m), oitenta e três graus
ca com o ribeirão Mata-Porcos e os
trinta minutos sudeste (83° 30' SE) .
lados a partir dêsse vértice, os seguinO quinto lado é a margem esquerda
tes comprimentos e rumos verdadei-
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ros: trezentos e cinqUenta e cinco metros (355 m), vinte e seis graus e sete
minutos noroeste (26° 07' NW); duzentos sessenta e dois metros e cinqi.i.enta centímetros (262,50 m), trinta
e quatro graus e cinqüenta e três minutos nordeste (34° 53' NE); trezentos cinqüenta e três metros e setenta
cent.ímetros (353, 70m), quarenta e
sete graus e cinqüenta e três minutos
nordeste (47° 53' NE); quatrocentos e
trinta metros ,(430 m), oitenta e três
graus nordeste (83() NE) ; trezentos e
noventa metros (390 m), cinqüenta e
nove graus Sudeste (59° SE) ; duzentoR
e oitenta metros (280 m), cinqUenta
e um graus nordeste (51 o NE) ; mil
trezentos e cinqüenta metros <1. 350
metros), nove graus nordeste (9° NE) ;
setecentos e ·Cinqüenta metros (750m),
sessenta e dois graus noroeste (62°
NW); quatrocentos metros (400 m),
sessenta e dois graus sudoeste (62
SVl) ; seiscentos e cinqüenta. metros
(650 m), oitenta e dois gmus sudoeste
(82° SW) ; trezentos e cinqüenta. metros (350 m), vinte e quatro graus
sudoeste (24° SW) ; quinh.entos metros (500 m), dezessete gra\].s e trinta
minutos sudeste (17° 30' SE): seiscentos e vinte e cinco metros (625 m) , de7.
graus sudoeste (10o SW) ; quinhentos
metros (500 m), cinqüenta e seis
graus noroeste (56° NW) ; duzentos e
oitenta metros (280-m), setenta e
cinco gTaus sudoeste (75° SW) ; quatrocentos e trinta metros (430 m), dez
graus e ·cinqüenta. e trêS minutos noroeste (foo 53' NW) ; oitocentos e setenta e quatro metros e setenta centímetros (874,70 m), setenta graus
trinta e dois minutos sudoeste (70°
32' S\V) ; mil novecentos e setenta
metros O. 970 m), sessenta e um gTaus
sudeste (61° SE); duzentos e oitenta
metros (280 m). setenta e oito graus
sudes_te (78o SE) .
'
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret.o no 30 230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de oUtras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas,
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntic~
dêste Decreto, pagará a taxa de trêd
mil quinhentos e quarenta cruzeiros

(Cr$ 3.540,00) e será válido pelo prazode dois (2) anos a partir da data_ .cta
transcrição no livro próprio de Regts.. "'
tro das Autorizações de Pesquisa.·
Art. 3,9 Revogam-se as disposiç?iea
em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1965; 144°
da. Independência e 77° da República,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 55.551

JANEmo

DE

-DE

12

DE

1985

Regulamenta a Lei ntJ 4. 440, de 27 de
outubro de 1964, ·que institui o salário-Educação, e dá outras providênciaS.

o Presidente da Repúbllka, usando
d-a atribuição qúc:. lhe confere o m·~
tig-o 87 _· n9· I, da Con.stitmção Federal,
decreta:
Art. 19 o salário-educação, instJ...
tuido pela Lei n9 4.440, de 27 de ou ..
tubro de 1964, para suplementar os
recursos púbillcos destinados à ma.nutençâ<J e desenvolvimento do ensino
primáríç. comum, e devido por tôdas
as emprêsa.s vincuLadas· ao sistema
geral da Previdência Social de que
trata .a Lei nll 3.807, de 26 de agôsto
de 196!J.

Pa.ra.grafo único. Entend!e-se por
emprêsa, o empregador, como tal definido no art. _29 da Conso)ldação da.s
Le·=s do rrab-alho, bem como as repa.rtiçôes púbJ.!.cas autárquicas e quai.'3. quer outra.; entidades públicas ou
serviços ad!ministrados incorporados
ou concOO.idOs pelo Poder Público, em
re}ação aos respectivos servidores enquadrados no regime dessa legislação.
Art. 2º O salári.o-educação
não
tem ca.ráter remuner8.tõrio _e não se
vincula, para nenhum efeito, ao sa. llârio, ou remuneração recebida pelo
empregado.
Art. '3ç- O salário-educação serà
pago pelas empresas em relação a
tactos os empregados, qualquer que
seja a idade,, o estado civB, õ' núme=ro de filhos, a forma de admissão
o regime de tr.abaJlho a moda.!idadé
de remuneração e o valor do sa~ár1o
correspondente.
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.Art. 49 O salário-educação é fixado em dois por cento do salário~
.mínimo mensoJ- de adulto estipulado
l)Ma a localidade.
Art. :5~? O salário--educação será
recolhido ao Instituto de AposentadOria e Pensões a que a emprê..""a estiver
:vinculada, pe}O. ststema normal de
a.rt>ecadação, com o ·caráter de quota
-adicional: devidamente discriminada,
das contribuições previdenciárias.
§ 1'? A contribuição mensal de cada<::
emprêsa relativa ao sa}ário-educaçãú,
corresponderá ao produto do -número
de seus empregados pelo valor indi~ado no art. 4'?1 dêste Decreto.
§ 29 Quando a emprêsa contribuir'
para. mais de um Instituto de ApOsentadoria e penstJes deverá recolher
o sall..~rlo-eduooção, .sep.;1radamente,
para cada um dêles. na proporção do
número d~ empregados a êles filia ..
<los.
§ 39 A contribuição da
emprêsa.
observará os mesmos prazos de recolhimento, sanções a.dministrativros
e penais e dem-3}S dados est'abelecidos
em relação às contribuições previden;..
c!árlas.
§ 49 E' vedado aos Institutos de
Aposentadoria e Pensões receber das
~mprêsas quaisquer contribuições re ..
1at1va.s · à Previdêr.cia Social -que r_es ..
salvados os casos de expressa isen-ção, não incluam as contribuições devidas nos têrmos dêste Decreto.
Art. 69. A$, operações concernentes ao recolhimento do salário-educa-çã-o deverão ser lançadas, sob o título
''Sa}ário-Eduoocão". na escritmação
das empreS•3:S, nos têrmos do disposto
no art. 80 da Lei Orgânka da Previdênc·;,a Social (Lei n9- 3.807, de 26
de agôsto de 1960) .
Art. '71? A exatidão das operações
de recolhimento do salário-educacão
está su.ieita à fiscalização dos InStitutos de Aposentadoria
e Pensões
apl"·c?ndo-se-lhe. bem como à sua cO:
brança, as disposições da Lei Orgânica "da Previdência Social e de seu Re ..
gukl.mento Gera) tDecreto nQ 48.959A, de 18 de setembro de 1960) .
Art. 8Q Ficarão isentas do reco1h:mento das conti-buições , relativas
e.o salário·edur,ação as emPiêsa:.s cóm
m.als de cerri empre<sa~os. que manti·
verem serviço próprio de ensino pri-

mário (art. 168, UI, da 'Constitui ..
ção Federal) ou que instituiTem, inclusive mediante convênio sistema
de bôlsas de estudo.
§ lQ, Para efeito do diSposto neste artigo consideram~se:
a)
como serviÇOs próprios de -ensino primário a:s un 'dades do ensino
primário fundamental comum. gratui. to, mantidas pelas empr&:.as às. suas
exclusiv.a.s expensas;
b) como sistema de bôlsas de es·t~<fo o conjunto de matrículas efet va-s de ensino primário fundamental comum, custeadas pelas emprêsa.s em escolas mantidas por pessoas
fl!-s:ca.s ou por, pessoas· jurídicas" do
direito privado.
§ 29. os serviços pl'óprios de ensino e o s ·stema de j;)ôLsfrS de estudo
serão reputados satisfatórios apenas
quando beneLciarem um número de
alunos não infelioi a trinta por cento do ~otal de empregados da emprê.sa e forem oferecidos através de
escolas dev·rdamente r~egi.StradaiS no
sistema estadual de ensino.
A.rt. 9~?. A isenção de que trata
o art. 8° efetivar-.se-á mediante n.to
da administração estadual de .?-lJsino,
aprovado pelo conselho Estadua-l de
Educação.,
§ to. A isenção a que se refere
êste art' go será concedida 'pelo pra ..
zo de um ano letivo (1° de fev~reiro
a 31 de janeiro).
§ 2Q. A isenção poderá ser r.epov.aU.a, pelo mesmo processo, por lgual
-prazo,' sempre que em relação ao perí~.o enterior, ficar
comprovedo o
preenchimento das seguintes exigências:
a) regularidade e bon,<;; resu1t0.dos
do ensino m:nistrado â.e confonmd(bde com o aí-t. 8°;
'
b) número de alunos efetivamf'nte
benefciados não inferior a trinta por
c~nto da média mensal do número
de empregados da empr.êsa;
c)
despesas de custeio por pllrte
da emprêsa, feitas comprovada.•·ncnte
em importância não inferior ao ~"1tal
das contr:buições correspondenT.es ao
.salário-educação que teriam ,;ido devidas, de conf'Orntidade com êste Decreto, no decurso do ano letiv-o anterior.
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expedida nos têrmos do modêlo anexo
Art.. 10. A comprovação, perante
núme1·o Ill.
os · Inst.itutos de Aposentadoria t::
Pensões ·da. isenção de que trata o
§ 2'? A prova de que t"mta o paTáart. 81! 'e da sua renovação~ f.ar -se.~á
gr'afo anterior só será fornemda
à.
mediante certificado expedido pelos
emprêsa que tiver desp-endido, duranórgã.os da administração· estadual do
te o ano Ietivo de 1964, em manu~en
ensino . de conformidade com os mo~
ção de serviços próprios de {'Mmo
delas ~nexos de números I e II
primário, em convênio ::om o ?::>cler
Públi-co ou em sistema de bôlsas de
Art. 11. As Ç>perações concernenestudo do mesmo grau e nível de entes ao custeio dos serviços próprios
sino, importância não inferior ao tode ensino e de bôl.sas de estud-'J · por
parte das emprêsas, que empregam -/ tal das contribuições que ser1am devidas em relação aos meses a que se
mais de cem empregados, deverão ser
refere êste artigo.
lançadas, sob os respectivos títulos,
n?, escrituração, e e.stat·ão sujeitas à
Art. 15 .. Os Insti-tutos de a,posenfiscalização da.s autoridades do entadoria e Pensões, dentro do prazo
s-ino.
de sessenta dias, contados a partir
do primeiro dia útil do tnês seguinte
Art. 12. Ficarão também i.sentas
ao do respectivo recolh:mento, depodo recolhimento da..s contribuições resitarão as importâncias arrecaC:actM,
lativas ao salário-educação: '
em cada
Unidade da Rédera';ão, a
titulo de salário-educação, em ·duas
I - As institu:çôe 3 de ens:no e
contas distintas:
educaçào de qualquer tipo ou grau~
II -·os hos.p:tais e demais orgama.)
cinquenta por cento na Agên~ôes de a..ssistênc.a, que não tenham
cia Centro do BMlco do Brasil S A.,
t.ns !Ucral;ivos.
da capital da respectiva Unidade dà
Federação, a crédito do "F1Uldo Esta§ 1'?. A isenção de que trata o indual do EI16ino Primário. - Lei n<:t
ciso 1 ef-etivar-se-á mediante exlb:4.440, de 27 de outubro i.e 1964", ou,
ção de prova de que a instituição e>:>.!:.á
na inexistência do referido wundo, a
devidamente registrada no :)rgão
crédito do Govêrno do EstaJo, cm
competente da admtnistração este;..
conta vinculada a "Dz.senvolv~mcnt-0
dual ou federal de ensino,
do Ensino Primário - Lei número
§ 29. A fim de que possam gozar
4.440 de 27 de out:ubro de 19-64;
a isenção a qUe se refere o mciso II,
b) cinquenta por cent-O na Agência
os hOSpitais _e .organizações de a.ssisCentral d-6 Banco do Brasil S . .A
tência farão prova de que estão enBrasília - DF, a crédit.o do Fundo
quadrados na Lei n° 3.577, de -4 de
Nac~ona1 dt Ensino .Pl·imár:o Lel
julho de 1959.
n9 4.440, de 27 de nutubro de J.-964:
Art. 13. o salário-educação é de- ,- !>,finistério da Educação e Cultuvido a parttr do mês de dezembro de
ra.
1964, inclusive, fazendo-se o primeiro
§ 19 Das importâncias
recolhida.s,
recolhimento das contr~lbUições r.oros. Institutos de Aposentad-:~ria" e Pe.n ..
respondentes a partir de janeiro de
sões deduzirão a perce.nw.ge:n
de
1965.
cinco décimoS por cento (0,5%). re ..
la.tiva às despesas de arreca.llaçãa.
Art. 14. AJ; emprêsas industriut<::,
comerciais e agrícolas} com mais de
§ 29 No caso de cobrança jud:r.cial
cem empregados, que cumpr ram no
das contribuições previdênciáwls, os
ano letivo de 1964, de aeôrdo ::om
Institutos de Aposentadoria e Pen ..
as normas então v.gentes, o estatmd.o
~sõe.s deduz1rão da quota corrf'sponno art. nQ 168, Ill da constitUiçâff
dente às contribuições relativas ao
Federo:! consideram-se como já tendo
salárzo~ed ucação,
proporctnnalrnente
satJ..sfeito o pagamento do saláJrioao respectivo val)r, as despesas ntio
educaçâo reJát,;vo avs meses de ctere.5sarcidas no pleito.
_zembro de 19tl4 e janeiro de J 965.
Art. 16. Os rn.stitutos de Aposen·
§ 1°. Para os efeitos dês te artigo,
tadoria e Pensões, at.> cfetuarPm os
as emprêsas. deverão juntar ;,JTOVOJ
depósitos de que trata o art 15, refornecida pelo órgão competente cta
meterão. ao Mini.6tério da Educ-ação
administraçã-o ~tadual de ensina e
e Cultura e ao Govêrno da.s respec-
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Decreto, reservarão, respect!vamente
Uvas Unidades fui: F~d~eração, demonssessenta por cento, cinqueata por cen~
trativo das contnbmçoes arrecadadas.
to e q~mrenta por cento do.':i recursos
Art. 17. Serão
respo118'!'b~li.z~oS
provenientes d~o salárlo-edúcação pa ..
civil e crimina.!mente, por nHc1atlva
ra a CO!lfitruçao e equipamento de
da Administração Federal ou :ia Essa~as çle aula destinadas ao ensinO"
tadual, os Diretores e funcionáriOS
pl'lmáriO.
.
,,
dos Institutos de Apose.ntctclOrla
e
pen.'iões que deixarem de efetuar o
Parágrafo
único. A percentagem
depó5ltO das contribuições ar-recadados re~ursos do saláho-educaçáo que,
das, dentro do prazo e n~ torr~'la estaa part1r do ano 196·8, deverá ser aplicada na construção e eqUl:p8.Jnento de
belecidOs no art. 15.
salas de aula ,será fixada pelo ConArt. 18. Com o recoL."1.iinento do
selho Federal de Educação.
'
sll..lário~eduooção, ou por ato expe ...
dido nos têrmos dos arts. a_ç. e 9Q
Al't. 23. A elaboração dos planos
de 3iplicação dos recursos do salárJOdê.ste Decreto, considerar-se-á atencbno
edll:cação atenderá ao d..i&pt>sto
do pelas emprêsas, em relação f.Ds
artigo 93 da Lei n~• 4. 024, de 20 de
filhos dos seus empregados, o disposdezembro de 19&1.
to. dei art. 168, lli, da Constituiç_ão
Federal.
~ .. üd
§ 19 Os planos de que trata êste
art1g-o dewrão articUJ.ar-se com os
Pará.oTafo único. As em.prêsa.s inplanos de aplicação dos ctemai..o:. redustriais, comerciais e a-gTicolas, que
cursos federa1s ou estaduais destinaempreguem mais de cem pessoas,
dos à- manutenção e desenvo1vhnencumprirão o.disposto no art. 1€8, lU,
to ~do ensino, observado, no tocante
da constJtmção Federal. eDi relação
a estes, o disposto no artigo 92 da ciaos seus próprios ernprega:ios, 'pela
tada Lei nQ 4.024.
forma que a legislação esta.du:1l estabelecer.
§ .2 9 Os quadros demonstrativos da
receita e Os planos de ~~>Dlicação dos
.Art. 19. A percentagem do saláriore_c~rsos provenient86 do saláriO·ec1uminimo mensal, em que é fixado o
caçao serão ~provados oor ctecre'-o do
salárlO-educação, depois de três· anos
de vigência, poderá -ser re·vis~a pol!' \ Poder Executivo Federal ou Esta.üual
segundo fôr o caso.
'
decreto do Poder Execut.ivo Federal,
nos têrmos do artigo SQ da Lei núArt. 24. A movimentação das conmero 4.440, de 2'l de outuoro de.1864.
tas ba?cárias
relativas ao salárioe~uca9ao far-se-á nos r.ênnus Cia !eArt. 20. Os recursoo .:e que trata
gisle.çao federal ou estaduaJ corresa· letra "a" do art. 1,5, ~erão aplicapondente, ficando a realizaçao con· doo nos Estados e no :Jisw::.o Fetabilizaç~o e contrôle das dcsp~sa.s e,
deral, de acôrdo com planos estabe~. assJ.m, os respectivos baJançoo,
belecidos velas Oonselhos Estaduais
S~Jeitos, no que se lhes aplicar,
ao
de Educação, e, nos Ten·t~rios e em
diSpo."to na Lei n Q 4. 320 de 17 de
&<;tados, que ainda não tenbam ar ..
março
de
1964.
'
g:anizadD o respectivo Conselho
de
Educação, de conformidade ::om c-ri-'
Art. 25. O MinistériO da Educação
Wrios que forem fixados pelo Con ..
e_ Cultura, sem prejuizo das atribui:..
selh,ó Federal de Educação.
çoes dos Tribunais de Contas fi.scahArt. 21. Os recursos de que trata:
zará a. aplicação de todos os 'l"ecUrsos
1
a letra "b" do árt. 15 ~erão aplics.provementes do salário-educação.
dos, em todo o território nacional,
§ lQ. A fiscalização de que trata ês~
na conformidade e segundo os meste artigo compreenderá:
mos critérios de distribuição estabe-lecidos pelo Conselho Federal de Edua) a regularidade dos a~s de Que
caçãn (§ 29, do art. 92, t\a Lei númeresuJtem. a realização -das despesas e,
ro 4. (}24, de 20 de dezerubl'O de 1961),
bem assim, os pertinentes às isenções
o qual levara em conta, s{)brei,udo,
de contribuições:
a 1·azão direta dos índices do analfab) a fi~e~icl:ade funcional, do!'> agen..
betismo.
tes da admm;stração t:es.ponsa.vf'il; peArt. 22. Dlll'ante .os anos de 196~. · la arreca.daçao, dep&llto e aplicação
1966 e 19-67 os planas e ~lit.énos, a que
dos_ recursos relativos ao saláno~&du
s.e referem os arts. 20 e 21 dê&te
caçao1
1
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C) o cumprimento dos programas
de interêsse nacional, coligirá elede trabalho, expres_sos em têrmos mo- . mentos e fornecerá sugestões téCninetários e em têrmos de rea.lizctção
cas ·com vistas a a&'iegurar a fiel aylide obras e prestação de sel"/iços.
cação da Lei n9 4.440, de 27 de outubro dei 1964, e atualizar os tespec§ 29 A fi6calização será feita pelos
própfios órgãos e servi~s do Mm is-., tivos índices e valôres.
Art. 27. Os efeitos dêste Decreto
tério a que incumbe a fiSCali.zaçíio do
serão COntados a partir de t9 de deemprêgo dos recursos do Plano Na ..
zembro de 1964.
/
cionai de Educasão <Consti:u·ça.o Federal, art. 170 e parágrafo único; Lei
Art. 28. Revogam-se às diaposide Diretrize5 e BMes da Ed L.lCação
ções em contrário •
Nacional, arts. 92, 93, 94, e 95 c g§),
Brasília, em 12 de janmro de 1965;
no8 têrmo.s dos convênios ~erais que
1449 da Independência e 779 da Redeverão ser firmados com os govêrpública.
nos das Unidades da F~eração.
Art. 25. O In.stituto

Na:.c~onal

de

Estudos
Pedagógicre do Ministério
da Educação e Cultura além de ou-

tras apurações, para fins esttüisticos

H. CASTELLO BRA.~CO

Flávio Lacerdr
Arnaldo Sussekind
Otavio Bulh6es

ANEXO I -

ANVERSO

Govêrno do Estado de . . ............................. .
Secretaria . . . . . . . .
. ......................... , ..... .
(Denominaç<'k"' de, órgão ou Serviço)
ANO LETIVO 19·...

Certificado de ;::;ençt.c n9
Certüicamos que

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

···-············································
(denominaçao da emprêsa)

estabelecida a ...... .

........................ n? ....•. •o •••• o • • • ,

(nome do logradouro)
na cidade de .. .. . .. . .
. ........... : . ... , neste Est3ao, que emprega ••.• ••.•••..•.•.••• o • • • pessoas, é consideraci.a isenta, no ano letivo de
19 .•. , compreendido t>ntr~ 19 de tevereiro .de 19... 1 ·a 1t.. Jane1ro
de 19 ... , do p'lgamcllLo da:: contribuiçbes relativas _,o sa!arió-edu
cação (Lei n'? 4.14:0, de 27 de outubro de 1964), em virtude de man··
ter exclusivamente •:ts F't19.~ expensas, a • . . • . . . • . • . • . . . . .•••.......•.•.
<nome do logradouro)
no .................. , na cidadE de ........................... , un.ld.ade
1
de Ansino primário fundamP.:nta comum com . . . . .. . . . . . . . alunns gratuitos, devidamente registrnüa em . . . . . . . . . . de ........... ·. . . . . . . de 19 ...•
sob no ................ na ..•............................................
(denominação do órgão cu Serviço)
........ , ...... de ·····.··········· ele 19 .•
Inspetor Escolar
N.B. ::Es!Je certific<~do depende da
de Educação.

Diretor ou 0hefe
do conselho Estadual

::~.provação

MODELO I -

O Conselho de

VI!:RSO

do Estado de ............................... ,
ém sess5.o de ........ de ... .- .............. de 19 .. , aprovou a isenção
de qúe trata êste cen;ificado, válida para ·o periodo de um ano,
compreendido .entre 19 de' ievereiro de 19 .. a 31 de janeiro de 19 ...
············o·•··· ......... , ...... de , .............. o. ('~ 19 .•
Educ~çâo

Presidente rto Conselho

81

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ANEXO II -

ANVERSO

Govêrno do Estt!.do de .
pecretaria ....... .
.

...........· .............. .

(Dcnàminaç[l,<) de órgão ou Serviço)
ANO LETIVO 19 ...

Certificado •!e I:::""rçã.o nl?
Certificamos que .• , , .

'

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

_(denominaçao da emprêsa)
n9 ................ ,
estabelecida a
mome du logradouro)
na cidade de ....... .
. ................. , neste EstaClo, cj_Ue emprega . . . . . . . . . . . . . . · pessoas, é considerada · isenta, no ano _etivo de 19 .. ,
compreendido eritre 19 de f~vereiro de 19 .. , a 31 de' jan~iro de !'9 ... ,
do .pag<:>mento das contr!btJções relativas ao salário-educaçao (Lei
nQ 4.440, de 27 de outu').ro de 1964) em virtude de. manter ........... .
bôlsas de ensino prim<1rio fundamental comum, no valor total de
C"r$ • . . • • • . • • • • . • . • • . . . . , n:;., ••..•. , , .•••• _. •••••••••••••••••••••••••• , Slta
(nome da ulüda9,e escolar)
à .... , ....................... , .na cidade de ............................. .
(nome do )ogradouro)
devidamente registrada 13oo n!J ............ , em . . . . . . . . de ............. .
de 19 ... , no
(nome d~ órgão)

......,
Inspetor de Eru.ino

"

....

de ................ de

1~ ..

Diretor ou Ohefe ·

N .B. :ítste certific >·:to dfpende da aprovação do conse1no Estadual

de Educação.
MODELO II -

VERSO

O Conselho de Educação do Estado de ·········.·····················•
em sessao de ....... , . . .
. .............•............. , aprovou a isenção de que trata êste certiticado, devidamente registrado sob n9 .......... ,
é váliC.a para•o período áe um ano, compreendido entre 11? je fevereiro
de 19 ... a 31 de janeiro de hi . .•

....... ,

. ..... de ............... de 19 .
Presidente do "Jrynselho
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ANEXO III

Govêrrio rto Estado [Je
Secretaria ......... .
(Denominaváo dL"• órgao ou Servi_ço)
Certificado de l;sençá.o

n9

Certificamos que
estabelecida a

aQ

.••••••••.•.•••• ,

mume do logradouro)
na cidade de . :_..... _.. .
. .... , ............ , neste stado, que empreM
ga . . . . . . . . . • pessoas, cumprju, no ano de 1964, o disposto llo art. -168,
UI, da. Cons~ituição -Federa. atraVés da..s seguintes providências •...... , ..

··························.··
que representaram o efetivo
(

des.pên'dio de Cr$ ..... : . .......... , ......... .

............................... ' ...... ' ..... : ... ) .
. . ·""'· ........ -

......... , ...... de

Inspet~r cÍe Ensino

DECRETO N9 55, 552 JANErnO DE

1963

DE

Diretor ou Chefe

12

DE

Atribui ao Ministério da Guerra, mediante convênio com o Ministério d.a
Viação e Obras Públicas, os encargos de implantação, melhoramentos
e pavimentação em trechos de Rodovias Nacionais.

O Presidente da República, usando
dos podêres que· lhe confere o a.rt. 87,
inciso I, da Constituição Federal, de~
creta:
Art. 1"' Ficam atribtúdos ao Mlnt:;tério da Guerra, mediante convênio
com o Ministério da Viação e Obras
Pública.<>; os encargos de implantavão,
melhoramentos e pavimentação das
seguintes Rodovias _Nacionais, noo
trechos abatxo especüicados:
BR-11 - Trecho Parnamirim -São
José do Mipibu;
BR-12 - -Trecho Santa Cruz-Curr~is NovoS-Pombal;
BR-14 - Trecho Frutal-Lins~ouriy
nhos;
BR-21 - Trecho Peritoró-President{ ·nutra-Pôrto Franco;
BR-23 -Trecho Pombal-Divisa-PB/
CE;

. . . . . . . . . . . . . . . . de l!;t ..

BR-29 - Trecho Pôrto Velho.-Abufia-Rio Branco-Cruzeiro do Sul-Fronteira do Brasil/Peru;
BR-43- Trecho Vacaria-Passo Fundo-São Borj_a;
BR-82 - Trecho Jandaia do Sulca;-:cavel.
Art. 29 .O Ministério da. Guerra e o
Ministério da Viação e Obras Públicas, pelos s~us órgãos competentes,
dentro do prazo de 90 dias, tomarão
as .providências necessárias para. a
execução do presente deáeto.
Art. 39 Os trechos acima, ainda não
constantes do Plano Preferencial,
aprovado pelos Decretos '·ns. :53.960,
de 9-6-64 e 54.319, de 28-9-64, p~=!.S
sam a fazer parte integrante do· refe ..
rido Plano.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em· contrário.

Brasilia, 12 de janeiro de 1965; ·1449
da Independência e 779 da Repúbli~a.
H. CAS!ELLO BRANCO

Jua1·ez Tavora
Arthur da Costa e Silva
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DECRETO N° 55.553 -.DE 13 DE
JANEIRO DE 1965
rnclui na letra "b" do art. li? do De.creto 51.891, de 8-4~1963, como 1unç.ões vrivaUvas de Tenente-Bn.c;adeiro-do-Ar, · ou Major-Brigadeiroa.o~Ar, as junções de Diretor do. Pessoal

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o inciso I do artig-o 87, da constitUição
Federal e .tendo· em vista o disposto
em o artigo 16,_ da Lei nl? 2.999 de
11 de dezembr-o de 1956, que fixou os
€fetivos dos Quadros do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica Decreta:
Art 19 Ficam incluídas na letra "b"
do artigo 19, do Decreto n<? 51.891. de
8 de abril de 19-63, como funções pri~
vativas de Tenente-Brigadeiro-do-Ar
ou Major-Brigadeiro~do-Ar, \J.S funções d-e, Diretor Geral do Pessoal.
~ Art. 29 1l!ste Decreto entrará .em vig;or na data de sua publicação revogadas as disposições em contrá-rio.
Bra.silia, 13 de janeiro de 1965; 144º
d.a Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Gomes

DEORETO N° 55.554 -

DE 14 D:O:

JANEIRO DE 1965

Institui com :3ede em Recife, Pernambuco, n comissão Especial de Estudo das Condições Sociais do
N<>rdoote CCEECSN) •
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em tôda a região do Nordeste tendo
em vista especialmente os direito::; e
obrigações decorrente\5 das leis t,raba.lhistas e de previdência social
§ 1° A comissão executará ou ?!."Oporá as medidas que se tornem ·ne·
ceiSsárias à consecução de sua finalida-de.
§ 29 Os membros da Comissão serão
designados por Decreto. mediaute
indicação dos órgãos representados,
cabendo a presidência ao representante do Mi-nistério do Trabalho e
Pre"lJidência Socia.l.
Art. 29 A Gomi.ssão terá o Prazo
de 90 (nov-enta) dia.s para o desempenho de suas atribuições, obset-vadas as instruções que forem expedidas pelo Ministro do Tralbalho e previdência Social.
_Art. 39 Todos os órgãos públicos
federais, inclusive autarquiRs · e sociedades de economia mista, especialmente por seus serviços sediaGos
no Nordeste, prestarã-O à COmissão
tôda a colaboração que se fizer necessária, em caráter primitário. especialmente no que se refere a ·_pessoal, _material~ e transportes.
Art. 4° Sem prejuízo do· dispJsto
no art. 39. o custeio geral dos tra~
,balhos da Comissão, i-nclusive no tocante às vantagens legai.s atribui veis
aos seus membros, correrão à 00nta
dos órgã<Js nela representados podendo, se cónveniente, ser elabo~ado
plano especial, p-ara êsse fim. a ser
submetido à aprovação do Preskl~n~
te da R-epública.
Art. 5° :f:.ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contr.ário.
Brasília, 14 de janeiro de 19-65;
1449 do. Independência e 77° da
República.

O Presidente doa República usando das atribuições que lhe , confere
o art. 87, item 19 da ConstitUição
Federal, e tendo em vista o rel(l. t.i'lrio
H. C!ISTELLO BRANCO
que lhe foi apresentado pelo MW.isArnaldo Susseicind
tro do Trabalho e Previdência Social,
Milton Soares Campos
sõbre w atuais condições de trabalho no NOrdeste, decreta:
Arl:. 1° Fi-ro instituída com sede
DECRETO NO 55.555 - DE 14 DE
em Recife, Pernambuco, a Comissão .
.JANEIRO DE 1{!65
Especial de Estudo das Condições Sociais do Nor-deste tCEEGSN). r.omCria 1W Departamento dos Corn~ios e
posta de um representante do MiTelégrafos, a SeçWo Regional <le Te~·
nistério do Trabalho e Previdência
lex de santo André, na ctdark do
Sociel, um do Ministério da Ju::;:.iça
mesmo nome,· no Estado de SãO
e um representante da Secret;~ria
Paulo
Geral d-o Conselho de Segurança Na-"ü Presidente da República, uS·an:io
cional, com a finalidade de ubservar
da atribuição que lhe confer.e o arti~
a.s oon<iições sociais de tra·balhador
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g.o 87, item I, da constituição, e de
acôrdo com o artigo 11 da Le:.. nü.mero 3. 780, de lZ de julho de 1960, tendo em vista a iilstala.ção d'a Central
Telex de santo André, no Est.gdo <ie
São PaÚlO. dentro do Plano de Ex~

.pansão da Rêde Nacional de re:.ex, a
cargo do Departamento dos Correios
e Telégrafos, decreta:

ATt. 1º Fica crita.da no Departamento doS Correios e Telégrafos, a Seção
R·egional de T-elex de Santo

André,

-na cidade do me.smo nome, no Estado
de São Paulo.
Art. 29 Aplicam-se à Seção 01.a
criada à organização, normas proce-

dimentos, subordinação e coinpetência. dadas à Seçõe8 Regionais 1e Telex já existentes. de que trata o Decreto n'? 51.002, de

19 de

e.·bril

de

1963, que aprOvou o Regimento do
Departamento dos CorreioS e Telé-

grafos.

Axt. 3? Para atender aos em:3;rgos
de Chefia deconentes da criação da
Seção refetida no Artigo 19 fiCam

87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de 7
de março de 19<1.0, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estàtutos da Companhl:-. de Seguros Argos Fluminense,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, autorizada a fi.mcionar pêlo Decreto n9 2.079, de 16 de janéiro de
1858, relativa ao aumento do capital
social de Cr$ 96.000.000,00 (noventa
e seis milhões de cruzeiros) para Cr$
278.4úO.OOO,OO (duzentos e setenta e
oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros> conforme deliberação de _'5ens
acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 1Z de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a , vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Bras11ia, 14 de janeiro de 1965; t449
da Independência e 779 da Repú5blica.

criadas a 8 seguintes fun.ções g;atifloaH. CASTELLO BRANCO
das:
Daniel Faraco
a) 1 (um) Chefe da Seção Regional de Telex, .simbolo 5-F.
DECRETO N9 55.557 - DE 15 DE
b) 1 Cum) Chefe da 'I'urma de Ser·
JANEIRO DE 1965
viços Técnicos símbolo ~-F.
.
c) 1 (um) Encarregado da Turma
Autoriza o cidadão brasileiro Olavo
de Administração, sfmbolo 15-F.
das Neves de Oliveira Melo a pes~
quisar cassiterita no municí: 'o de
d) 4 (quatro)
Chefes de rw:ma
Lábrea, Estado do Amazonas.
Centra.} Telex, simbolo 9-F.
O Presidente da República, usando
Art. 49 As despesas resultantes dêste d-ecreto correrão pela verba própria da atribuição que lhe confere o artigo
87, nQ I, da Constituição e nos têr"do Departament.o dos Correios e Telégrafos.
mos do Decre~o-lei nç 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
Art. 59 ~te decreto entral"á l'!m videcreta:
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ArL 19 Fica- autorizado o cidadão
brasileiro Olavo das Neves de OliveiBre.silia, 14 de janeiro de 1965 · 1449
ra Melo a pesquisar cassiterita em
da Ind-ependência e 779 da RepÜbli<:a
terrenos de propriedade de iosé .Maria
H. CASTELLO BRANCO
Aguiar no lugar denominado Cotlara,
Juarez Távora
dist.rito e município de Lábrea, Esta....
do do Amazonas, numa área de quL
nhentos he~tares (500 ha) delimitada
IJ.c;CRETO N9 55.556 - DE 14 D:E!,
por um retângulo, que tem um vérJ ANEmO DE 1965
tice a Inil trezentos e sessenta e sete
graus sude.'5te (679 SE) da confluê~
Aprova a alteração i'11,troduzida nos
cia dos igarapés Piaba e' Jacú e os
Estatutos da Companhia de · Segulados divergentes dê!s.se vértice, os seros Argos Fluminense, relati?Ja ao
guin~es comprimentos e rumos mag~
aumento do capital social.
néticos dois mil e quinhentos metros
O Presidente da República usando' (2. 500ID) sul CS) ; dois mil metros
(2.000m), oeste (W).
da atribuição que lhe ~onfer~ o art.
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Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita àS ~
estipulações do Regulamento aprova_.
do pelo Dec!-eto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da
Resolução
CNEN n9 1-63, ·de 9 de janeiro áe
1963, da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros <Cr$ 5. 000,00) e serâ
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em cohtrário.
Brasília, 15- de janeiro de 1965; 14<:18
da Independência e 779
da República.
H.

CASTEÜO BRANCO

Mauro Thibau
'~

DECRETO N9 55.559 -- DE 15 DE
JANEIRO DE 1965

Autoriza a "Cinal" Comércio, Indústria e Navegação Amapá Ltda. a
pesquisar ca.ssiterita, no município
de Macapá, Territór;jo do Amapá.

O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo
87; n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a "Cinal"
Comércio, Indústria e Navegação
Amapá Ltda, a pesquisar cassiterita
em terrenos devolutos,
distrito de
Pôrto Grande, município de Macapá,
Território do Amapá, muna área de
trezentos hectares (300 ha), delimitada por wn retângulo, que tem um
vértice na cvnfluên:Jia do Igarapé da
Cachaça com o Rio Amaparí e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos mag_.
néticos: três mil metros
(3.0ü0mj,
oitenta e um graus
noroeste (819
NW); mil metros
(l.OO·Oin), nove
grau.s sudoeste (99 SW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização
fica sueita à.s
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30.230, de 1º de
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dezembro de 195-1, wna vez se verif~
que a existência na jazida. como as,..
sociado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias di.scriminada,s pelo conselho Na-cional de Pesquisas.
Art. 29 o título da autori?~ação _de
pesquisa, que será tuna via autênti~a
dêste Decreto, pagará a taxa de tr~
niil cruzeiros (Cr$ 3.000,00) ~ sera
válido por ·dois (2) anos a contar ~a
data da transcrição no livro própriO
de Registro das Autorizações de- Pesquisa.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brru;ília, 15 de janeiro de 1965· 1449
da Independência
e 779 da :Repú-blica.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECREI'O N9 55.559 - DE 1'5 DE
JANEIRO DE 1965
Classifica os cargos de ní~1el superior
do Ministério da Guerra e dispõe
.sôbre o enquadramento de seus
atuais ocupantes.
~

o Presidente da República, u.szmdo
da at.ri:buição qp.e lhe confere o artigO
87, item I, da comtituiçã.o, e de acôr'do com o artigo 9° da -Lei n9 4.34:5,
de 2>6 de junho _de 1964, regulamentado pelos Decretos ns. 54.015, de 1.3
de julho de 196!. e 55.004, de 13 de
novembro de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior (Anexo !) , bem como relação nonünal dos
re_spectivos ocupantes (Anexo I;D , do
Qua-dro de· Pessoal - Parte Pennanente - do Mi~istêrio da. Guerra.
Art. 2º O órgão de pessoal competente apostilará os titulOs dos servidores abrangidos por êste decreto, ou
expediTá portaria declaratória aos que
não os pos·suírem.
Art. 3° As despesas com a execuçã-o
dêste decreto serão atendidas 13elo
crédito especial de que trata o Decreto n° 54.016, de 13 de , julho de
1964, de. conformidade com o dispost,o
no art. 42 da Lei n9 _4.345, de 26 de
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junho de 1964, e pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 40 As vantagens financeiras
decorrentes ão presente decreto vigDram a partir de 1'? de junho dé 1964,

salvo quanto às read.s_pta.ções efetua_
das posteri-ormente a essa data.
Art. 59 ltste decreto entrará em \'i-·
gor- na data- de sua publicaçã<J, revo·
g.a.das as disposições em oontrário
Brasília, 15 de janeiro .de 19-65; 14.4°
da Independência- e 779 da República.
H. CASTELLÓ BRANCO

Arthur da Costa e Silva.

* Os anexos a ·que se refere o textD

foram publicados no Diário Of!cial
de 22 de janeiro de 1965.

DECRETO N9 55.560

DE

15

DE

JANEIRO. DE 1{165

MocliJ'lca. a redaçáo do Decreto número
53.913, de 11 de maio de 1964, que
dispõe sôbre estoques àe trigo e seus
derivados e quantidades em trànsito
dB trigo em gr:âo, importaclo, e dá
outras providências.

O Presidente da RepUblica; usando
da z.tribuição que lhe confere o Artigo
87," item I, da Constituiçáo Federal,
decreta:
Art. 19. Fica modificado o § 3\l do
artigo 4\l, do Decreto n9 53.913, de 11
de maio de 1964, que passa a ter a
seguinte redaçáo:
1
' A Superintendência da Moeda e do
Crédito .autorizará a entrega do saldo
da conta referida no § 2?, dividindo-o
em partes iguais entre o Banco Nacional do CréditQ cooperativo e· a co_
oi"denação Nacional do Crédito Rural,
para emprêgo especifico em invesUmentos- ~ custeios da produçáo agropecuária e da pesca no País".
Art. 29.
O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
BrasUia, 15 de . janeiro de 1965;
144<? da Independência e 719 da RepúblicZL
H. CAsTELLO BRANCO

Otavio Bulhões
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO

N9 65.561 DE
JANEIRO DE 1965

18

DE

Abre ao Poàer Judicitrio · e Suprem '
Tribunal Fecleral - o crédito especial de Cr$ 25.000.000,00 (Vinte e
cinco milhões de cruzeiros) para o
fim que especifiCa.

o Presidente da República, usando
da autorização. contida no artigo 19?
da Lei_ n<.> 4.279, de 4 de novembro de
1963, a tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos tênnos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto-ao Poder
Judiciário - Supremo Tribunal Federal, o crédito especial de Cr$ ....... .
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
cruzeiros) para ocorrer ao pagam~nto
de diferença de vencimentos, gratifi.,.
caçi:w adicional e salário-familia decorrente da aplicação da referida Lei.
Brasilia, 18 -de janeiro de 196ã;
1449 da Independência e 7rzí! da Re~
pública
H. CASTI:LLQ BMNCO

Milton Soares Campos
Otávio Gouveia de BttlMes
c

DECRETO N\l 55.562 J ANEIRÓ DE 1965

DE

18

D:i

Abre ao Poder Jucltciário - Justf.ça
Eleitoral - _Tribunal Regional· Eleitoral de Minas Gerais - o crédito
suplementar de Cr$ 175.327.900,00
para execução da Lei número 4.E51,
de 6 de julho de 1964.

o

Presidente da República, usando
autorização contida na_ Lei n9 ..
4. 351, de 6 de ·julho de -1964, e tendo
ouvido o Miinstério da Fazenda e o
Tribunal de Contas, nos têrmós do
artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Artigo único. Fica aberto· ao Poder
Judiciário - Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral ,de Minas Gerais - o crédito suplementar de Cr$
175.327.900,00 <cento e setenta e cinco
milhões, trezentos e vinte e sete miÍ
e novecentos cruzeiros}, para execução
da- Lei número 4.351, de 6 de julho de
1964,- comó refOrço à dotação do Orçamento vigente, disposição da Lei
d::~,
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número 4.295, de 16 de dezembro
de 1963.
Brastlia, 18 de janeiro de 1965;
144'? da Independência e 7'7'?. da Re#
públic:l
H.

CASTELLO BRANCO

Milton Soares CampoS
Ot(tvio Gouveia de Bulhões

-

DECRETO N9 55.563 -

DE 18 DE

JANEIRO DE 1965

Classifica os cargos de nJvel supmior
da comzssão Tecmca de Orientação
Sindical e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes. ·

o pres·ctente da Rtopúbllca usan-·
do da atribuiçao que lhe confere o
art. a7, item I, da constituição e de
acôrdo com o art. 9.9 da Lei .úmero. 4.345, de 26 de junho de .L.964,
regulamentado pelo Decreto número
54.015, de 13 de julho de 1J64 decreta:
Art. 1'?. Fioa aprovad-a. a classiftcaçáo dos cargos de nível f,uperior
(Anexo O . bem como a relaçã-o nominal dos respectivos ocupant-e:s
(Anexo II). c!:o Quadro de PesSoal Parte ·Permanente - da Com•.sscw
Téenica c!e Orientação Sindical.
A.rt. 29 O órgão de pessoã·l cum-·
petente a.postilara os titulas dos selVld-ores abrangidos por êst~ de~reto,
ou exped':rá portana. declaratória aos
que não o po,sSu:Tem.
Art. 39 As despesas com a execuçao
dêste dec!·et.~ serão atendidas pelo
crédlto especial de que trata o De'ICT-eto n!? 54.016, de 13 c.e julho de
Í964, de conformidade r.om J dispo.<qto no art. 4.2 da Lei númeru 4 3-15,
de 26 de junho de 19-64, e pelos re-curso;; orçamentários próprio.::;.
Art 4<:> As vancagens ·financeiras
d-ec::..l-rentes do presente decreto vig--oram a partiJ.· de 19 de junho de
19"-64.

Art. 5<:> fl~-te decreto entrará em
na data de ~ma publioaçã.'}, revoga.Q.a.s as d-isposições em eontrário.
Era.sma, ·18, de janeiro de 1965; 14.49
da Inaependência e 7'79 da Repllbilca.

vig<:~r

H.

CAS'I'ELLO BRANCO

Arnalào susseknu:t

*

-os anexos a que se refere o
texto foram publicados no Diário
Oficial de 25 de janeiro de 1965.

DECRETO NO 55 . 564 -

DE

18 DE

JANEIRO DE 1965

Classifica os caTY.Os de nível superi~r
dO Min stério do Tmbalho e Prevtdência Social. e dispõe sôbre o enquadramento. de seus atuais ct""u.pantes
-

o Presidente da Repúblioa., usando
da atri-buição que lhe cC?nfer~ o n-rtiO'o 87 Ltem I d.a Constltwçao e de
a~ôrdo' com o ~rtigo 99 da Lel núm·e#
ro 4.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelOs Decretos ri.Ltmeros
54.015, de 13 de julho de 1964.
e
5-5.004, de 13 de no"\Cembro de 1964.,
decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classifica-ção dos cargos de nivel supexior
(Anexo n, bem ·como ·a relaçã.o nominal dos respectivos ocupa..ntes ~Ane
xo II) do Quadxo de Pessoal - Pa-1':te Permanente - do MinistéTio do
T·rabaJ!ho ;: Previ-dêncJ:a_ Soci-al.
Art. 29 O órgão de Pessoal C'Ompetente ap.os.tilará os títulos dos servi.:.
dores abrangidos pur êste decreto, ou
expedirá portaria declara.tóri·a aos que
não os possuirem.
Art. 39 A ..:la.ssificação. de cargos
prevista neste decreto não altera o
cará·ter provisório do respectivo enquad:ramento, nos r.ênnos do i.tem II
do a.rt. 4.9 do Decreto n<? 54.015. de 13
de julho de 1964, alterado pelo d·e
n!? 54.240. de 2 de setembro d.J mesmo ano.
Art. 49 As despesas com e. exec).l.ção
dê.s.te decreto serão atendidas pelo
OJ.'édito especi-al de que trata o Decreto nQ 54.016, de 13 de julho ·de·
1964, de conformidade com o disposto no a.rt 42 da Lei nQ 4.. 345, de 26
d·e junho de 1964, e pelos recursos
orçamentários próprios.
Art. 59 As vantàgens financeiras
decon-ente; dO nresente doorer,o vigorarri a p.a,rtir ·de 19 de juri...'lO de
1964.
Art. 69 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação revo·
gada.s as disposiçõe~ em contrario.
Brasília 18 de janeiro de 1965-; 1449
da 'Indep2ndência e 77<:> da República.
H,

0ASTELLO BRANCO

Arnald-o Sussektnd

* os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 25 e retificado no de 29 de janeiro
de 1965.
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' DECRETO N' 55.565

DE 18 DE

.JANEIRO DE 1965

Dispõe
sôbre o Quadro de Pessoal
do Hospital dos Servidores do Es-

tado.

O Presidente da República., usanüo

da.s atrtbmo.;bes que lhe confe::.·e o ar~
tigo 87, item I .da Constituição Fe-<leral decreta:
Art. 19 Fica aprova<io, na fOl'ma
dos ~rexos · o enquadramento dos
servid':'res d-o Hospital dos Servidores

do E'.<:tado, · beneficiados

'l9.laf: Leis
ns. <:~ 9()7, de 5 c!e outubrÕ d.e 1961
e 4.069, de 11 de junho .de 1962.
At 1. 2\l ~)· aproveitamento ct~ que
trata o artigo anterior, será· feito em

Parte Especial do Quadro ao Pessoal
do Hospital dos ServidOres do Esta-

do, na forma da relação nomin.ill
ane~3., prevalecenc!·o seu.•:; efeitos financeiros a partir, respectivamente,
de 6 de outubro de 19Sl e 15 de ju-

nho ;i e 1962.
Parár,Tafo úmc.~. O pessoal beneficiado pelo art. 9<? da Lei n<? 4.345,
éte 26· de j'1nho de 1964. fica cle.sstfioJ..dO, na forma d~ anexos. de conformid:a<ie com o Decreto n<? 54 015,
de 13 de julho de 19-64, a partiT c!:e 1<?
de junho <Ic mesmo, ano.
Art. 39 o t-rgã.~ de pessoal do Hospital dos servidor~s do €stado expedjrá as port,ar1~
declaratória.s do~
Servidores abrangidos por ê.."'te Decreto, observando em cada caso, o
disposto no art. 188 e parágrafo únlco
da Lei n<? 1. 711, de 28 d-e outubro de
1

1952.

Art. 4<? A despesa com a exe•cução
dê..<:;.te Decreto será atendida com os
1·ecurs.~3 finapceirbs próprios do Hospital dos Servid~res qo E'>ta.do.
Art 59 &';te Decreto ent,rará. em
vigor na data Ce sua pub)!cação, revogadas as disposições em contráriO.
Brasilia, 18 de janeiro de 1955; 1449
da Inaependência e 779 da Repúblioo..
H. CASTELLO BRANCO
Arnald.o SussP.kZnd
'~ Os anexos a que se refere a texto
foram publicados no Diário Oficial
de 25 de janeiro de 1965.

DEORETO N<? 55.566 - DE
JANEIRO DE 1965

18 DE

Aprova alterações introduzidas
nos
Estatutos d.a Companhia Anch1eta
inclusive aude Seguros Gerais,
mento do capital social.

o Presidente d.a. República, usan--·
do da a tribu:ção que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
e nos tênnos do Decreto-lei n<? 2.063,
d'E! 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1<?. Ficam aprovadas as alterações introduzida-s nos Estatuto.; da
Companhra Anchieta de Seguros Ge~
rais, com .o:;€<1€ na cidade de São Pau-_
lo, Estado de São Paulo, autoriza<ia
a- funcionar pelo Decreto n<? 46.414,
de 13 de julho de 1959. inclusive aumento ·do capital soc~al de
Cr$ 20.000.000,00 (Vinte milhões d'e
cruzeiros para Cr$ 30. DOO .000,00 (trm~
ta milhões de cruzeiros> conforme
deliberação de seus. aciomstas
em
Assembléia Gerai Extraordinária realizada em 29- de maio de 1964.
Art. 2<?. A Sociedade continuará in..
tegralmente sujeita às 1eis e aos regulamentos vigentes. ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da a-utorização a que alu<Ie aquêle Decreto.
Brasília, 18 de janeiro de 1965;
1449 00. Independência e 77<? da ReP~bllca.-

H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DECRETO N9 55.567 - DE 18
JANEIRO DE 1965

DE

concede à sociedade anônima Northern Camps Limited autorização
par a continuar a· funcionar na
República.

o Presidente <Ia República, usando
<Ia átribuição que lhe confere o arti~
go 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei numero 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Northern .ca.mps- Limited, :mm sede na cidade de Londres
Inglaterra, autorizada a funcionar no
Brasil pelos Decretos ns. 8. 811, de 5
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zembro de 1954; 38 .11)9, de 31 rle oude julho de 1911; 15.480, de 17 de
tubro de 195-5; 40.010 de 20 de semaio de 1922; 16.086, de 30 de JUnho
tembro de 1956; 41. 459," de 6 de maio
de 1923; 43.305, de 7 de março de
de 1957; 43. 820, de 4" de junho de
1958; e 50.893, de 3 de julho de 1961,
1958; ,46.271. de 26 de junho de 1959;
autorização para cOntinuar a funcio48.'722, de 4 de· agôsto de 1960: 50.577,
nar- no Pais, com o capital destinado
de Hl de maio de 1961. e 2.10!:), de 22
às- suas operações comerciais no Bra,..
de janeirro de 19~3 autorização_ p~ra
sil, elevado de Cr$ 86.500.000,00
continuar a funcwnar na Repubhca,
(oitenta e seis milhões e quinhentos
com o capital destina.io à.3 operações
mil eruzeiros) para Cr$ 99.900.000,00
da sua filial no Brasil, elevado de
(noventa e nove milhões e novecentos \ Cr$ 651.'825.000,00 (se-t!:.centos e cinM
mil cruzeiros), por meio da reavaliaquenta. e um milhões. oitocentOs e vinção do Ativo Fixo, com base no que
te e cinco mil cruzei:.-o.s) para ....
clispõe a Lei n9 3.470, de 28 de noCr$ 709.936 000 00 Csetecent!)s e nove
vembro. de 1959, consoante resolução
níilhões, novecentos e trinta e seis
tomada- e aprovada pela Diretoria, em
mil cruzeiros). por meio de inversão~
reunião realizada a 28 de junho de
no País, de USS 61130. 00 (sessenta e
1961, mediante as cláusulas que acomum mil, cento e trinta dólares), equipanham o precitado decreto número
valentes o. Cr$ 58.111. 000,00
tcinquenta e oito milhões <:ento e onze
50.893, de 3 de julho de 1961, assinamil cruzeiros). valor de máquinas e
das pelo Ministro de Estado da Inequí,pamentos importados, con.';;(lante
dústria e do comércio, obrigando-se
a mesma sociedade a cumprir inte- reSolução aprovada P.m reunião da:
Diretoria, realiz.ada a ~6 Oe setembro
gralmente as leis e regulamentos em
de 1961. mediante as cláusulas que
vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
acompa-nham o
precJtada
Decreto
objeto da presente autorização.
n.l? 2.109, de 22 de janeiro de 1963,
assmadas pelo Ministro de Estado da
Brasilia, 18 de janeiro de 1965; 1441?
Indústria e do comércio, obriganda Independência e 779 da República.
do-se a mesma sociedade a cumprir
integrralmente as leis e regulamentos
H. CASTELLO BRANCO
em vigor, ou que venham a Vigorar,
sôbre
o objeto da presente o..utoriza~
Daniel Faraco

ção.

DECRETO Ni? 55.568 JANEIRO DE 1965

DE

13

DE

Concede à sociedade anónima Gillette
Sajety Razor
Company oj Brazil
autOrização para ·continuar a fttncionar na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c:onfere o artigo 87, inciSo I, da C':>nst.ituição- Federal, e nos tênnos do Decreto-lei
n.0_2.627, de 26 de setembl\J de 1940,
decreta:
Artigo único .. E'- concedida à sociedade anónima Gillette Safety Razor Company of Brazil ~om sede na
cidade de Wilmington, Condado de
New castle, Estado de Delaware. Estados Unidos da América, autcri·z<ida
a f]mcionar no Brasf pelos Decretos
números 17.259. de 24· de março de
1926; 19.836, de 8 de abril de-·1931·
10.008, de 16 de julho de 1942; 15.63Í
de 23 de maio de ·1944; 19.:352 de 6
de agôsto de 1945; 31.647, de'23 de
outubro de 1952; 33.680, de 27 de
agõsto de 1953; 36.656, de 24 de de-

Brasília, 18 de janeiro de 1965;
144Q da Independênci.a e '171? da República.
H. CASTELLO BRA'NCO
Daniel Faraco

DECRETO NQ 55. 56!:)
DE 18 DE
JANEIRO DE 1965
Concede à sociedade L. Figneh·edo
Navegação S. A. autorização para
continuar a funcionar como emprê~
s.a de navegação de c[llbotagem.

O Presidente da Repúbt'ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe-:
dera!, e nos têrmos do Decreto-lei número 2. 784, de 20 de nov-embro de
1940, decreta.:
Artigo único. E' concedida à socle-'
dade L. Figueiredo Navegação S".A.,
com sede na Cidade de Santos, Esta_
do de São Paulo, autoriza.da a funcio 7
nar pelos IJBcretos ns. 29.580, de 23
de ma.:o de 1951; 32.720, de 7 de
maio de 1953; 43.817, de 4 de junho
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·de 1958; 45.272, de 23 de janeiro de
1959; 50.513, de 26 de abril de 1961;
·e 2.108, de 22'd.ç janeiro de 1963, au-

torização para coiltinuar a funcionar
como emprêsa de- navegação de cabotagem, com as alterações est':Ltutár.ias.
apresentad•3..S e com o cap1ta1 .social
~levado

de Cr$

100.000.000,00. (cem

milhões de cruzeiros) para ......... .
Cr$ 2(!(1. 000 .OOO,{lO (dl+ZenOOs milhões
de cruzeiros), dividido em\ 1.000.0{)0

(hmn mi~hã-o)
de ações ordinárias,
nominativas, do valor unitário C1e
Cr:S 200.00 (duzentos cruzeiros), dis-

tribuído com mais de 60% (se~senta.
por cento) em mãos -de acionist.as, cidadãos bi·asileiros no. c os consoa-nte
-d-eliberação aprovada em 'Assemblé~a
·Gera] Extraordinâria, . realizada a 20
·de_ de~embro de 1963._ obrigando-se a
mesma socied.ade · a cumprir integtuL
mente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar sôbre
o objeto doa presente autorização.
Brasília, 18 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúb:i- ."

"'"·

H.

CASTELLO BRANCO

Brasil~a, 18 de janeiro de 1965; 144°
da Independência e 779 da Repú:b}ica.
H,

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO

N'? 55.571 DE
JANEIRO DE 1965-

Daniel Faraco

DECREI'O N9 55. 57{} JANEIRO DE 19-85

apresentada e cem o capital s.ac.iaJ
elevado de Cr$ 440.000.000,C>O 1qua..trocentos e quarenta milhÕes de ·cJ..ruzeirOS) para Cr$ 840.Q-00.00U,QO Wll:IJ(;entos e quarenta milhões de cruze1ros).
dividido em 168.00rQ tcento e sess-enta.
e oito mil) ações nominativas, aú valor unitário de Cr$ 5.000,00 lCinoo mil.
cruzeiros), sendo 84.000 (oiten~a e
quatro mil) ações ordinárias E: 84.001)
oite1_1ta e quatro mil) :1çóes peferen_cia.is distribuídas com mai~ de 00%
(sessenta por c.ento) em m.W~ de. acio·
nistas, cidadãos brasileirus natos, consoante deliberações adotadas em AE~
sembl-éias Gerais ExtraonUnána.s rea;.
lizado.s a 14 de dezembro de· ,gsa' e H
de setembro de 1964 . ·)b"1"1ga.'1do-se a
mesma. sociedade a curnpr1r Integralmente as .beis e reg·ula.m~.rno~ em vigor, ou que venham a Vl_so·"ar s_õbre o
objeto da presente autorização.

DE

18

DE

Concede à sociedade Navegação Mercantil S. A. - NA.VE'M autorização para
continuar· a funcionar
Como emprêsa. de navegação dB caw
botagem

O PreSidente da República, usa.ndo
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I. da constituição l.i'edera.J e nos têrmos do.~- DecreOO-lei
n9 2. 784, de 20 d~ nov·embro de "Hl40,
decreta:
Artigo único: E' concedida à sociedade Navegação Mercantil S. 1L
NAVEM. cem sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da GU>illill:l<tra, autorizada a funcion.:·w 'le:ú~ Decretos
·ns. 24.101, de :.l4 de "110vembro de
1947; 29.777, de 18 de ,nlho a.s 1951;
33.027 de 11 de junho -de 1953;
37.492, de 14 de junnc 1e 1955;
40.714, d-e 8 de janeiro de 1957;
43.041, de 15 de janeiro de 1.958; e
53. 619, de 26 de levereiro de 1964 e..utoriza-ção pa.ra continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem; com a alteração estatutária

18

DE

AprOVa alterações
introduzidas ?tO~
Estatutos da Cairú Companhia de
Seguros Gerais.

O Presidente da ..."epública," usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n? 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatu;:,o.s da
Caihí Companhia de Seguros Geràis,
com sede ·na cidade de Pôrto Aeg:-e,
Estado do ruo Grande do Sul 3-Ut'.)~
rizada a funcionar pelo Decreto número 38.416, e 26 -de dezembro de
1955, conforme
delibera-ç_ão le ;eU3
acionistas em Assembléia Geral .Extraordinária, realizada em 29 de Jil.A
neiro de 1963.
Art. 2'? A Sociedade continuará. m~
tegraJmente sujeita às leis e aos re~
gu1amentos vigentes. ou que venham
a vigorar sôbre o obje+o da autorização a que alucl.e aquêle Decreto.
Brasília, 18 de janeiro de 1965;
1.44'? da Independência e 77? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

ATOS DO PODER 'ExECUTIVO
'DECRETO NQ 55.572 - DE lS
J!:NEIRO ~E 1965

ÍlE

Concede à sociedade Serviços Jr!arí~i..
mos ca.muyrano S. A. autonza.ça.o
pata conttnuar a functonar como
ernprêsa de ·navegação de cabota-

gem.

o

Presidente da República, uSmdo

da atribuição que lhe con~er~ _o arti-

gO 87, inciso I, da Constltlllça.o Federal, e- nos têrm-os do Decreto-lei núm-ero 2. 784, de 2{) de novembro de
194o- decreta:
Artigo único. ft cqncedida à socie·
àade serviços ·Marítimos Camuyrano
s. A., com sede na cic!-adP. do Rio
d€- Janeiro. Estado da Guanabara, au.torizada a funcionar pelos Decretos
números 23.74S, de 27 de setembro d-e
1947 · 31.853, de 27 de novembro de
1952'· 38 . 605, de 18 de janeiro de 1956;
4-ll.7Ü;, C.e 8 de janeiro de 1957; 49.097,
de 10 de outubro de 1960; 233, de ~7
de novembro d-e .1961; e 53.548, de 6
de fevereiro de 1964, autorização para
continuar a fUncionar como emprêsa
de navegação de cabot8.gem, co:rn as
alterações estatutári-as apresent\J.das, e
com o capital social elevado de Cr$
·00.000 .DOO.OO (noventa milhões C.e ç.ruzeirosl para Cr$ 315 .000. 000.00 (trezentos e quinze milhões de crúzeh·os),
decorreri.t€ da correção monetária do
vaJ.or origináriO dos bens do -!'-t.iVo
Imobilizado, de acôrdo com a Le1 nú·mero 4.357, de 16 de julho de 19G4,
e da incol·pm·ação d8 Rêservas Tribu~
ta-das. ccnforrP..-e dispõe a Lei nQ 3 .470,
C.e 1958 sendo que mais d8 60% (sess8nta Par cento) d 0 ca-pital -r.ertence
a aeionlstas, cidadãos bras!leiros natos consoante deliberação adotada em
As~embléia Geral Extraordinã.Tia, rea~
lizada. a 28 de setembro de 1964
obl·iga·lldo·se
a
m-esma
sociedade
a cumurir integra.lmente as leis e regu1amêntos em vigor, ou q,ue venham
a vigorar. sôbre o obj-eto da present·e
autorização.
Brasilia; 18 de janéiro C:e 1965; 1_449
da Independência e 77\J da República.
H, CASTELLO Bn.ANCO
Daniel Fararo

DECRETO NO 55.573
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.
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DEORE!'O N" 55.574 - -nE 18 DE
.JANEIRO DE 1965
Concede à Emprêsa de Navegação
sant' Ana Limitada autorização para
continu:a.r .a funcionar como emprê:.
sa de navegação de cabotagem.

O Presid-ente da República, u.sando
da atribuição -que lhe confere o aTt:go 87, inciso I. da constituição Federal, e nos têl'ffiOS do Decreto-lei
n\J 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
.Artigo único. É concedida à Einprê.s.a de N-3. vegaçã.o San t' Ail>3. Limitada, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, alJtor:zoada a funcion.n pelo Decreto número 28.174, de 19 de junho de 195ü,
autoriza--ção para continua1· a funcionar como emprêsa de navegação de
cv.büta.gem ·com as -alteraço:)es contratu•::tis- apresentadas e com 0 capital
social elevado de Cr$ 1.200.000,00
(hum milhão e duzentos mil cruzeiros) parJ1 Cr$ 2.100 ~ 000,00 (dois milhões e cem mil cruzeiros), d.ivid:do
em 42 (quarenta e duas) cob-J.s, do
valOr unitário de Cr$ 50.000 00 (Cinqüenta mil cruzeiros), distribuídas
entre 3 (três) cotistas, cidadãOs brasileil'os na.tos, consoante :nstrurnentos
tXHticulares de alteração contr.atuo:ll,
flrmados a 3 de abrH de 1952, 25 de
abril de 1963 e 19 de novembro de
1963, obrigando-se a mesma socieda~
de a cumpri! integr.almente as leis e
regul•:lmentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.

Brasília, 18 de"' jane'ro de 1966; 144<?
da Independência e 77r:t da República.
H,

CASTELLO

BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NO 55.575.
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N<? 55.576 - DE 18
.J ANEIRQ DE 1965

DE

Concede à Ocidental Companhta de
Seguros Gerais, autorização para
funcionar e aprova os seus Estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe confere o ar~
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tigo 87, inciso I, da Cons~ituição, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a funCionar em· operações de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que
se refere o art. 40, n'! 1, do Decretolei n9 2.063, de 7 de março de 1940,
a Ocidental Companhia de Seguros
Gerais, com sede na cidade do Rio de.
Janeiro, Estado da Guanabara, .repre-

sentada por seu Incorporador e Diretor-Presidente, constituída por Assem-

Art. 2Q A SOciedade conLinuará in_tegralmenLe sujeita às leis e aos re-·
guiamentos vigenLes, ou que venham
a Vlgoro3..1', sôbre o objeto da autoriza_
ção a que alude e.quê:e decr-eto.
Brasília, 18 de janeiro de 1965; 144;
da Independência e 779- da República,
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faracp

bléia Geral realizada em 20 de dezem-

bro de 1963, retificada e ratificada
pela de 21 de outubro de 1964, com
o capital inicial de Cr$~ 50.000.000,00

(cinqüenta milhões de cruzeiros) bem
como ficam aprovados os Estatutos
adotados pelos subscritores do seu ca-

DECRETO N9 55.578 - DE 18
JANEmo DE 1965

DE

Aprova alterações introduzidas nosEstatutos da· Sa'nta Cruz Campa;.
nhia de Seguros Gerais, inclusive
aumento do capital social.

pitàl.
Art. 29 A Sociedade ficará inte- · _ O Presidente da República, usand()
da atribuição que Jhe confere o artigralmente sujeita às leis e aos regulago 87, inciso I, da Constituição, e nos
mentos vig-entes, ou que venham a vitêrmos dJ Decreto-lei nQ 2.063, de 7
gorar. sôbre o objeto da autorização a
de março de 1940, decreta:
que alude o presente Decreto.
Art. 19 Ficam aprovadas as alteBrasília, 18 de janeiro de 1965 ;- 1449
rações introduzidas nos, Estatutos da.
da Independência e 779 da República.
Santa Cruz Companhia de Seguros
H. CASTELLO BRANCO
Gerais, com sede na cidade de PôrtoAlegre, Estado db Rio '3-rande do c;w,
Daniel Faraco
autorizada a funcionar pelo Decreto.
n9 11.550, de 9 de fevereiro de 1943,
inclusive aumento do capital social
de Cr$ 10.000 000,00 (dez milhões de
DECRETO NQ 55.577 - DE 18 DE
cruzeiros) para Cr$ _30.000.000,00 JANEIRO DE 1965
(trinta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em
Aprova alterações intr<>àuzida.s nos
Assembléia Geral Extraordinária, reaEstii.tutos da Companhia Patrimo- . lizada em 15 de outubro de 1963.
nial de Seguros Gerais, inclusive
Art. 29 A Sociedade continuará inaumento do capital social.
tegralmente. sujeita às leis e aos reo Presidente da República, usando gulamentos vigentes,, ou que venham
da atribu·.ção que lhe confere o' ara vigorar, sôbre o objeto da autoritigo 87, inciso I, da Constituição, e
zação a que alude aquêle Decreto.
nos têrmos do Decreto-lei nQ 2.063, de
Brasília, 18 de janeiro de 1965; 1449'"
7 de março de 1940 decreta:
da Independência e 77Q da República.
Art. 19 Ficam aprova-das as a-lteraH. CASTELLO BRANCO
ções intro-duzidas nos Est.atut,os da
Daniel Faraco
Companhia PatrimOnial _de Seguros
Gerais, com se_de na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guan:.'l..bara,
DECRETO Nll 55.5-79 - DE 18 DE
autorizada a funcionar pelo ·Decreto
JANEIRO DE 1965
nQ 38.392, de 23 de dezembro de 1955,
:inclusive aumento do capi!;al social de
Aprova alter.ações introduzidas nos
Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruEstatutos dà Compdnhia Nacional
zeiros) para Cr$ 30.000.000,0::!0 (trinta
de Segut·os Ipiranga, inclusíve au ...
milhões de cruzeiros) , confo-rme de!L
menta do cap:tal social.
beração de seus acionista.s em ASsem_
bléias Gerai.s EXLro.ordinárias, realiza6 President,e da República, usandas em 20 de março e 25 de junho de
do da a-tribuição que lht confere o
1964.
artigo 87, incioo I, da ConstituiçãD, e

ATOS DO PODER (EXECUTIVO

nos têrmos do Decreto .. lei n9 2.063,
de 7 de março de 1940; decre'"a:
---Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatuto-s da
companhia Nacional de Seguros lpi·
ra.nga, com sede na cidade de São
paulo, Estado de São Paulo >Lut.o.riM·
y,a.da a funcionar pelo Decreto númE ..
ro 3. 656, de 26 de janeiro de 1939,
inclusive aumento do capital social
de Cr$ 64.000.000.00 (sessenta ,. quatro milhões de cruzeiros) para ..... .
Cr$ 128.000.000,00 tcento e vinte e
oito milhões de cruzeiros) , conforme
deliberação de seús acion}sta.3 cm A~
sembléia Geral Extra.ordmária, realizada em 29 de maio de 1964.
Art: 29 A SOciedade continuará in..
tegralmente sujeita às leis e aos regulan'lentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto doa autorização a aue alude aouêle Decrete.
srasilia .. 18 de janeiro de 1965;
1449 da lndependênci·a e 779 da Repltblica.
II. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N' 55.580
JANEffiO DE

J?E

18

DE

1965

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Brasil Companhia
de Seguros· Gerais, inclusiVe aumento do capital social.
'Q Presidente da República, usando
d-a atribuição que lhe confere o ar-:
.tigo 87, inciso I, da 'Jonstituição, e
nos têrmos- do Decreto-Lei nY 2.063,
de 7 -de março de- 1940, decreta.:
Art. 19 Ficam :?-provadas as alterações introduziDas ''.os E'3tat:.It0o:; da
Brasil Companhia de Seguros Gerais
com sede na cidade de São Paulo
Estado de São Paulo, autorizada a
funcionar pelo Decreto n9 5.377, de
?.ô d~ novembro dé 19{l4 lncfusive au:rr.ent.o do capital social da ....... .
Cr$ 96.000.000,00 moventa e seis mi~
lhões de cruzeiros) para .... : ...... .
Cr$ 240.000.000.00 (duzentos e quarenta milhões- de cruzeiros) confor~
me deliberação de- o:;eUs ac!onistas em
Assembléia Geral Extraord,nária reaw
llzada em 12 d'e dezembro de 1963.
, Art. 2Q A Sociedade continuará i11~
tegraln).ente sujeita às leis e aos re-
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gulamentos vigentes, ou que venham
a Vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 18 de
janeiro d~- 1965·
144Q da. Independência e 77f!. da Re~
pública.
·
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faracó

DECRETO N' 55.581

Ainda não. foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO NO 55.582 J ANEmo DE

DE 18 DE

1965

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Humaitá
de Seguros Gerais, inclusive a.u..
menta do capital social.

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da ':'Jonstituição, e
nos têrmos do Decreto·lei nQ 2 063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alteraÇõÉis introduzidas nos Estatutos da
Companhia Humaitá de Seg·uros Ge~
rais com sede ·na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a .funcionar pelo Decreto número 31.567, de 9 de outubro dE' 1952,
inclusive aumento do capital social
de Cr$ 7.000.000,00 (sete milnões de
para Cr$ 30.000.000,00
cruzeiros)
(trinta milhões de cruzeirosl, conforme deliberação de seus ·acionistas em
Assembléias Gerais Extraordinárias,
realizadas em 20 de março e 25 de
junho de 1964.
Art. 2Q A Sociedade continuará in~
tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar,· sôbre o obJetc da autori~
zação a que alude 'lquêle Decreto.

Brasília, 18 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 77g_ da República.
H.

CASTELLO

BRANCo.

Daniel Faraco.

Aros no PoDER ExEcu:uvo
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DECRETO N9 55.583 :....
.JANEIRO

DE

18

DE

DE 1965

Aprova alterações int1·oduzidas nos
Estatutos da Companhia de "Jeguros Pôrto Alegrertse, inclusive aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c ar~igo 87, inciso I, da Constituição, e
nos tênnos do Decreto-lei nt? 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:

Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas lOS ~statutos da

Art. 29 l!:ste decreto entrará em v:L
gor na. data de sua publicação, r.evo-·
g.adaS- as disposições em contrário.
BrasiJüa, 18 de janeiro de 1965 ·
1449 da Independência e 779 de. Re.:,
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio ·de Lacerda:
Regulamento da Ordem do !;!f:rito.
Desportivo Universitário

Art. !'? A Ordem 'do Mérito Des:poitivo Universitário con.s:tará de 2.
(dois) g~aus:
grense, com sede na cidade de Pôrto
a) Cruz do Mérito Desportivo unL
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
autorizada a funcionar pelo ·necreto versitário (anexo 1) •
b) Meda!ha do Mérito Desportivo
nl? 16.738, de 31 de dezembro de !9:J4
Universitário (anexo 2) .
inclusive aumento do capital social_ de
Cr$ 9.000.000,00 (nove milhõeS
àe
Art. 29 A cada grau corresponderá
cruzeiros)
para Cr$ 49.500 .'000,00
a expedição do respectivo dip:oma,
(quarenta e nove -milhões e quinhenassinado pel 0 Exmo. sr. Mmi.stro da
tos mil cruzeiros), conforme deliberaEducação e CuHur.a (anexo 3) •
ção de seus acioiiistas em Assembléias
A.rt. 39 A Ordem será concedida
Gerais Extraordinárias, realizadas -:;m
mediante prop:>sta do presidente de.
19 de junho e 26 de agôsto de 1964.
Confederação Brasileira de Desportos
Universitários, após o parecer do ConArt. 21? A Sociedade continuará in-. tegralmente sujeita às :eis e aos re~ . selho d-a Ordem, a 0 Exmo. Sr. Mi-.
nistro da Educação e Cultura. que
guiamentos vigentes, ou ".:}Ue venham
encaminhará ao Exmo. Sr. Prestden_
a vigorar, sôbre o objeto. da ttutorizate
_da República., para a. lavra.tura do
ção a que alude aquêle Decreto.
decreto.
Brasília, 18 de janeiro de 1955;
Art. 49 Fica crkldo o ·conselho da
144t> da Independência e 77t> da ReOrdem do Mérito Desportivo Univerpública.
sitário que será composto dos seguintes membros:
H. CASTELLO BRANCO.
a:)
PrEsidente
da Confedero.ç§..o
Daniel Faraco.
Brasileira de Desportos- Universitários;
b) ·Presidente do Superi-or Tribu11a.l ·de Justiça Desp-ortiva UniversíDECRETO N9 55.584
tãria;
c) Dois ex-presidentes, da ConíeAinda não foi publicado no Diário
deração Brosileira de Desp.ort:.os UniOficial.
versi tário3 escolhidos pela Comissão
Elli:ecutiVa d.s. C.B.D.U. imedia-tamente após a sua eleição, pelo praZJo
DECRETO N9 55 ._585 - DE 18 DE
de dois anos.
JANEIRO DE 1965.
Art. 59 Os membr-os ·citados no arApro:m o Regulamento da Ordem do
tigo 49 serã-O substitu1veis de- acórdo
Mérito
D-esportivo
UniveTsitário,
com os mandatos para os Quais focriaàa·.com o Decreto n9 52.321, de
rem eleitos.
·
5 de af!ôsto de 1963.
Art. -69 caberá ao Presidente do.
C.B.D.U., a presidência do Coru.elho
O Presidente da República. usando
da. Ordem do Mérito Desportivo Unida atribuição que lhe confe1'e o inversitário.
ciso I do art. 87 da Constituição Federal, decreta:
Art. 79 O anexo n° 1 incorp()I'ado
ao presente R-egulamento trata da
Art. to Fica aprovado o Regulaconfecçã-o da cruz e 00 medalha do
mento da Ordem do Mérito DesportiMérito D-esportivo Universitário.
vo Universitário, criada com o DecreArt. 89 Os anexos ns. 2 e 3, incorto n9 52.321, de 5 de agôsto de 19t33,
'poraldos .ao presente Regulamenta
que e. êst.e acompanha.

Companhia -de Seguros

Pôrto

Ale-

AtOS DO
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tratam da confecção dos respectivos
diplomas.
A.rt. 99 Todos o-s agraciados na 01'dem terão seus nomes anotados em
livr-o próprio, que ficará- sob a ··guar_
da e responsabilidade da confederação Brasileira de Desportos Univeisi·tários.
Aprovado pela Comissão Executtva
da Confederação Brasileira de Desportos Universitários, em reunião· do 17
de setembro de 1964. - Sylvio Kellu
dos Santos, Presidente da C.B.D.U.
DECREI'O N9 55.586 - DE 18 DE
JANEIRO DE 1965
Altera o art. 11? do Decreto n9 54.975,
de 11 de novembro de 1!}64.
o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo- 87, item I, da Constituição, de ...
creta;
Art. 19 Fica alterado o art. 19 do
Decreto nQ 54.975, de 11 de novembro
de H!64, que passa a ter_ a segumte
redação: "Al't. 19 - Fica o_ Banco
Nacional de Habitação compreendido. ·
para efeito de requisição de funcior.á.-.
rios, entre os órgãos que prestam serviços à Previdência Social, previstos
no § 19 do art.. 124, do Regulamento
aprovado pelo Decreto nQ 48. 959-A, .de
19 de setembro · de 1980". ~
Art. 2Q ~ste Decreto entra em vigor
na data da Sua publicação, revogadas as disposiÇõe.:; em contrário.
Brasília., 18 de janeiro de 1965; 14.49
da !Ddependência e 779 da República.
H. 0ASTELLO BRANCO
Arnaldo sussektnà

DECRETO N9 55.5&7 JANEiRO D-E

DE 18

DE

1965

ceae ao Govêrno do Estado do Rto
Gramd-e ào Norte, peta prazo cw
oinco .anos.- os imóveis e vnstalações
ào8 Ginásios Agrícolas àe Pau àos
Ferros,
Marv;ns,
canguaretama,
Santa cruz e Angicos para o fim
que ~pecz fica.

O Presidente d.a Repúbli~~ usando

das atribuições que lhe c6nfere o a.r~
rtigo &7, item I da C()nstitui-~ão, decreta:
Art. 19 Ficam cedid-o.'i ao Govérllo
de Es-~ado do Rio Grande d-o N-ane,
íPelo pra;::o de cinco anos; os imóveis
,e inSt-alações dofi. GináSios Agrico}as

95.

-ExECUl'lVO

de Pau dos Ferros, Martins, Santa
Cruz, Canguaretama e Anglcos, su..
ibordinados à Superintendência do
Ensino Agxicola e Veterinário, do
Ministério da Agncultur·a. e localiza~
dos. naquele E'>tado.
§ 1º A ces.são dos referido~ estabe ..
a.ecimentos far-se-á memante entrega
dE• tod-os os bens clue nêles se enconltram, devendo. paro. tanto, ser procedido o arrolament-o dos !ffióvei&. ma-teriais e semoventes, por cOmlSSEI.O·
·designada pelo Ministro da AgJ.icultura..
§ 29 o GovêrnO _ do Estado deveránnanter em perfeitas condições de
!funcionamento e conservação os bens·
que lhe forem· entregues pelo Mlnlstéri0 da Agricultura.
Al't. 29 o G-o-vê'rno do Estado a~
rverá, obrigatOriamente, fazei' !uncio-.
rnoar nos estabelecimentos citados -no
.artigo H', escolas, destinadas a mL
mstrar o ensino previsto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação NaciOnal.
Art. 39 ~te Decreto entr•ará ern
vigor na <:lata de sua_ publlcaçâo.
Brasilia, 13 de janeiro de 1965; 144~?·
doa Independ-ência. e -77Q dá R_epúib~ica.

H. CASTELLO BRANCO

HUgo a.e AlmP.r--àa Leme
DECRETO NQ 55.588 J.ANEL'Il.O DE

DE

18

DE

1965

Institui o "Dia d,e A1I-Chieta"

o

Presidente da República, usando.
que lhe cOnfe1·e o incioo,
I, do art. S7 da constltuição Federal,
ctecr'et1.-:
·
Art. 1Q Fica instituído o "Dia de
Anchieta•·. que será oficjalmento cu-,
memorado em todo o pa.is na data de9 de junho.
Art. 2'·' o Minbtérlo da E<tucaç::toe Cultura a-d-otará as necessárias pro_
vidêncu~-s para d-ar excepcional relêv-o
ãs c-r•m~"moracões do "Dia dP Anch1eda atTHmi.çfi. 0

tr.."'
Al:t. 3"

.

o

presente decreto entr!J..r;l
em vigor ro data de Sua publicação,
t·evogaC'fl,' às aispO'~>i.ç.õcs em cont:ré.Brasília, 18 de joaneiro de 1965; 144?·
da Indepen_dência e 779 da RepúbUca,
H. CA-sTE-LLo' BRANCo
Flávio Lacerda.
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DECREI'O N° 55. 589· J AN'EIRO DE 1965

DE

19

DE

Autoriza o S.A.M.D.U. a prover os
empregos que menCiona no Pôsto de
Coz·atina, Estado do Espírito Santo.

o Pres:dellte da República, usando

DECRETO N9 55.590 JANEIRO DZ 1965

DE

19

DE

Regulamenta a Lei n9 4.495, de 25 de
novembro de 1964, e dá outras pro~
viãênctas.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, devista a . comprovada necessidade de
cret.a:
seryço, a fim de permitir e. instalaArt. 19 ·Pa-ra o enquadramento ae
cão do Pôsto da cidade de ,Colatina,
professõre.s fUndadores prevhto no
Ílo EstadO do Espírito Santo, c<mforart. 19 da Lei· nl? 4.495, de 25 de .no~
me Exposição de Motivos GM-GB-núvembro de 1964, entende-se como
mero 17-65, do Minisbro do Trabalho
fundador, o professor que, aprovaao
e Previdênc.'.a social, constante do
o seu curriculmn, -inaugurou -o ensino
Processo n9 MTPS. 197.923-64, decreta:·
<h- cadei.Ia e se encontrava em exerci..
Art. 1o Fica autoriza-do o Serviço . cio, na mesma cadeira, na dat3 da
-<le AssiStência Médica Domic:liar e de
respectlya federalização da Universi..
Urgência (SAMDU) , da PTevidência
de.de, Escola ou Faculâa.cte.
social, a proVer os empregos de sua
Art. 29 Os professores que atenTabela de Pessoal constantes da r,eladam a 0 disposto no a.Itlgo anterior
ção anexa.
serão enquadrados em- cargos de PrO·
Art. 2° o provimento deverá ser fe:fessor de Ensino Superior, código ...
to mediante prévio exame individúal
EC-502. 22, da Parte Suplerp.entar do
de suficiênc.a das aptidões pa,oo o
Quadro de pesso.a.l do Mlni.stério da,
exerclcio do cargo, dentre pessoas reEducaçao e Cultura, a partir de 27
crutadas, de preferência, nas próprias
de novembro. de 1964, data da vigên_
localidades aonde devam trabalhar. e
ola d3. Lei n9 4.495, de 25 de novem-·
bro de 1964, com as atribuições preque já não sejam oCUP'J.ntes de cargos públioo·s.
vistas no parágrafo único .do artigo
19 -da citada Le1.
Art. go O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
Art. 39 Para 0..'1 efeitos do artigo
revogadas as disposições em cOntrá:am,teritar diri~entes das Universirla..
rio.
des e estabelecimentos de ertslno, conforme o ca.so, encaminharã.o .ao MiBrasília, 1" de janeiro - de Hl65;
nlstrn da Educação e Cultura, atra..
144Q da Independência e 779 da Repúvés p.ra Diretoria do Ensino Superior,
blica.
nu prazo .de 60 (sef,c;·enta) d!a.s, conH, CASTELLO BIIANCO
tados a partir da vigência dêSt~ De..
creto:
ArnalcLo susseicind
a) relação nominal dcs atua1s pro_
fessõres benefiCla<ios que se enconRELAÇÃO ANEXA AO DECRETO
travam em ex·c<rcicio na data <1a teder'.allzação e que nes~a oportuniaade
Empregos da Tabela de Pessoal do foram nomeados interinamente para
ca.rgos de P.rofeSsor CatedrátlCO, inSAMDU, cujo provimento é autoi-idiCando as cadeir.as regict.as na ocazado:
sião;
Pôsto de Colmtina
b) certidão da ata· que comprove
a qualidade de fundador; e
MédJcõ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
9
do parecer que apre ..
Auxiliar de Escritório . . . . . . . .
1 vouc) o mdloJ.çáQ
curriculum do professor.
A tendente . . ............... , .
A
servente .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2
Art. 49 Os concunos para provi4
mento dos cargos de -Professor CateMotorJsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dtático das cadeiras regidas. nos têrTotal
mos do par,ãgrafo único do art·. 19 da
20
Let n9 4. 495, de 25 de novembro de
dà atribuição que lhe conf.ere o artigo
87, item I. da constituição e tendo em
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1964, só poderão ter -aberta suas inscrições após a vacância dü cargo de
Fr.ofeEs"Jr d 0 Ens Lno superior correspondente, o qual .sEIJ.'á automàtJoamente extmto.
Art. 59 o enquadramento de que
trata (l.. Lei n9 4.49-5-, de 2ti de novembro de 1964, será aprovado por at.o
do,.. Poder EXeCutivo, eNtbor.ado pelo
Ministério da Educação e Cultura.
Art. 69 As de<;pesas decorrentes da
execução dêste decreto serão aten~
dida.s pelas já, prErvista.s no orçamento para os órgãos respectivos.
Art. 7.r:> Este decreto entrará em
:vigor na data de sua _publicação, revog\J.das as diSposições em con trál'io.
BraE.ma, 19- de
janet!o de 19-6·5;
1449 da Independência e 779 da Re'Públioo.
H. CASTELLO BRANCO
Ftav~o

Lacerda·

DECRETO N9 55.591 JANEIRO DE 1965.

DE

19

DE

Dispõe sôbre a utilização do prédio tn,_
to à Praia do Flamengo no 132, no
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atrLbuições que lhe confere o artigo 87, item I. da constituiçOO Federal e tendo em v1sta os interêsses
da administração pública, decreta:
Art. 1Q _O prédio número 132,,. da
Praia do Flamengo, no Estado da
Guanabara, desapropriado ex vi do
Decreto n9 45.050, de. ·13 de dezembro
de 1958 pa.ssará a abriga-r além da
Camp-anha d-e Assistência a..o Estudante da DiviSão de H!ducaçã-O -Extra-Escolar do Departamento NaCional de Educação, o' Conservatório
N-acional d-e Teatro, o Museu e a Biblioteca dO serviço Nacional .do Teatro,
o ConBervatório Nacional d.e
Canto Orfeônico e o Mus_eu VillaLObos.
Art. 29 Para .articulação e execução de iniciativas e programas comuns ou afins, de caráter educativo
ou cultural. no referido PFédio, assim
como para sua administração, as deCisões serão tomadas em conjunto pel-os Diretores dos órgãos referidos no
1art. lQ, pr-esidido.s pelo Diretor da
Divisão de Educação Extra-Esc-olar.
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Art. 39 Este decreto entra em vigor
na d•a.ta de sua publicação,, revogadas
as di.s-posições em contrário.
BrasJl1a, 19 de janeuo d-e 1965;
1440 d{l D1dependêncla e 77<? da Re·pública.
H. CASTELLO BRANCO
Flavio Lace1·da

DECRETO N9 55. 592 - DE 19
JANEIRO DE 1965.

DE

Cr-ia junçáo na an-vga- Tabela iJniclL
de Extranumerárws_mensC!listas dO
Ministério da Educação e Cultura,
em cumprimento doe decisão judicial passada em iulgado e ·dà outras providências.

o Presidente da República, usando

eLa atribuição que lhe contere o ar-

tigo 87 item I, da constituição, decreta:
Ar t. 1Q Fica criada a partir de 13
de jtaneiro de 1955, na Parte permanente da antiga Tabela única de Extranumerár'ios-mensalisias do Ministério da Educação e Cultura, 1 <uma)
função de Assistente de Ensino, referência 27.
Parágrafo único. A função prevista -neste artig-Q destina-se ao aprovei_
tament 0 de Assistente ,de Ensino de
antiga Faculdade Fluminense de Medicina, nos_ tênnos do art. 1Q da Lei
nr:> 2.403, de 13 de janeiro de 1955,
Raymundo Nonatü Lemos de Moura,
cujo direito ficou reconhecido no
Acórdão de 4 de dezembro de 1963, d-o
Tribunal Feder.al de Recursos, transL
tado em julgado e proferido nos autos da Apelação Cível nQ 1'5 .173
Guana-bara.
Art. 2.9 o Ministro -da Educação e
,Cultura €íX.pedirá a portaria decorrente do apróveitamento a que se refere o artigo anterior.
Ar-t. 39 Em curnpTimento à Lei número 3. 780, de 12 de julh~ de 1960, a
função criada no artigo 1. dêste Decretü fica, -a partir de 1Q de julho de
196{}, enquadrada na. Classe de ASsistente de Ensino Superior, Código
EC-503~17, e incluída -no Quadro de
Pess-oal, Parte Permanente, do Mlnis~
tério da Educação e Cultura, elevan_
do-se o vencimento mensal para o
nível 20, a pa-rtir de 19 de junh 0 de
1964, de acórdo com o o.rt. 4° da Lei
4.345. d-e 26 de junho de 1964.
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parágrafo único. A Divis8..o do
Pessoal do Ministério da Educação e

Cultura apostüará a portarià q.e
.aproveitamento mencionada no o..rtigo 211 dêste Decreto, para consignar o
enquadramento, inclusão e alteração
de nivel de

vencimen~o

referidos nes_

te artigo.
Art. · 411 A despesa com a execuç!io

Art. 3° t.ste decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, re. vogad.as as disposições em contrário.
Br8.sília, 19 de janeiro de 1965; 144!!
da Independência e 779 da Reptblica.
H. ÜASTELLo BRANCO
Ju.are.~ Távora

dêste Decreto será att-ndida pela dOtação orçamentária pt•ópria.

Art. 59- f:ste deçrew t..n~·arà em vi·
gor na data de sua publi~ação, i"8'l<J_
gada.s as disposições em c~ntrá.rio.
Brasília, 19 d~ janelo Clt 1965; 144'"
da Independência e '?79 da República..
H.

C,tSTELLQ BRANCO

Flávio Lacerda

DEORETO NQ 55.593 -

DE

19

DE

JANEIRO !lE 1965.

Declara de utilidade públlCa, para jms
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situa4a no
Municipzo de Feira de santana, Es_
tado da Bahia.

o· Presidente da Repúbl:ca, usanc1o
da atribuição que lhe confere 0 art.'·
87, Incisei I, da constitmção Federal,
e no.s têrmos do Decreto-lei número
3 .365, de 21 de junho ele 1941, modific-ado pela Lei nll 2. 786, de 21 de
maio de 1956. decreta:
Art. 1ç Fica declarado de utilidoade
públlca, par.a fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Eitra<las de Rodagem, a área de ~;er
reno com 43.848,00 m2 (quaren.ta
e três mil mtocenws e quarenta e··
oito metrüs quadrados) , situada no
!_Y.runicípio de Feira de Santana, Estado da Bahi.a de propnedade ~~o Sr.
Domingos Correia de Freitas, representada na planta que com êste baixa, devidamente rubrioo.dã pelo Diretor da Divisão d.e EStudos e Prüjetos
do Depart.:1mento NaCi011a1 de Es_
tradas de Rodagem, necessá:ria à
construção da Rodovia BR-13, trecho
Feira-Serrinha.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considera_
da de urg-ência para 1efeito do art. 15
ct,o Decreto-lei ll9 3.365, de 21 de junno de 1941.

DECRETO N9 55. 594 - m: Hl
JANEIRO DE 1965o

DE

Declara de utilZdaãe pública para fins
de desapropriação pelo Departa·
menta Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno sztuado no
Município de Caràzinho, Estado do
Rio tGrande do Sul.

O Presictente da República. usando
da atribuiçào que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituiçà 0 H'lederal,
e nüs têrmos do Decreto~Jei n° 3 .365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n9 2. 786 de 21 de maio~ de
1956 decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública para fins de desapropriaç,ão
pelo De:partamento Nacional de . Estradas de Rodagem a área de terreno ·com 32.241,55 m2 (trinta e dois
mil.du.zenr.os e quarenta e llll1 metros
quadrados e c:inqüenta e cinco decimeGros quadradüs)., srcued<:\ 110 l'.1unL
cipio de caràzinho, EsV.h.tO ·.1< V,.i.o
Grande do Sul, d€ !)l'opriedade dos
Srs. ores te Sanini e Antônio Chiodi_.
:representada na pl-anta qlie com êste
baixa, devidamente ruoricada
pelo
Direwr da DlVisáo de E.3tudos f Projetas do Depart-amento Nacional de
Estractas de Rodagem, .flece.s.sa.ria à
construção da Rodovia BR-14-RS,
trecho Caràzinho-Pa13so Fundo.
Art. 29 A desapropri.açã0 a que óe
refere o presente decreto é considerada de urgência para efe1to do art.
15 do Decret.cLlei n9 3. 365 de 21 de
jw1ho de 1941.
Art. 39 &ste ··decreto entrará- em vlgm ·ru, data de sua puolicaçào .revogad~s as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1965, 1449
da Independência e 779 da República..
I-i. CASTE1L() BRANCO
Jua1·ez Távora
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DECRETO Nq 55 .-595 JANEIRO DE

DE

19'

DE

1965

Promulga o -Acôrdo Cultural -com a
República A1"aàe Un:"da

O -Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
~;provado pelo Decre-to Legislativo nú~
mero 1(}, de 1963, o Acôrdo CultUl"al
assl.·nado com a República Arabe Unida no Rio de Janeiro, á 17 de maio
de 1960;

E havendo sido trocados os resp~c 4
tívos Instrumentos de ra-tificação, no
Cairo, a 24 de novembro de 1964;
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja exe~
cutado e cumprido tão inteiramente
cerno nêie .5e contém.
Brasília, 19 de janeiro de 1965; 144q
da Indep€ild8ncia e 77<? da República.
H. CASTELJ;.O BRANCO
Vasco cta Cunha

melo de uma colaboração amistosa,
tas ·relações entre os dois Países, nos
domin1cs oo ensino, da ciência, das
letras e das aites.
ARTIGO

Govêrrio dos Estados UnidOs do
Brasil e o Governo
da República
·Ara.be Unicra,
IP..spirados nos altos princípios d~
Carta das Nações Unidas,
Animados do desejo de estreita-r os
la.ço.s de amizade existentes entre os
dois Parse.s,
Resulvel'am concluir um Acôrdo
-Cult-ural, e, para êsse fim, nomearam
seus Plen!potenciários. a saber:
o Governo dos Estados Unidos do
Brasil, Sua Excelência o Senhor FH~
nando Ramos de Alencar, Secretário~
Geral cto Ministé:;:io das Relações ExterlOres; e
.._
0 GOVê1·no da Repúbli~a
Al'abe
Unida, sua Excelência o senhor Hussem Zu1f1kar Sabri, Vice~~ilinistro dos
Negócios Extrangeiros;
O.<- quais. após terem exibido seus
Plenos Podêres, ~chados em boa e de . .
vida forma, convieram no seguinte:

3ç.

As partes Contratantes favorecerão
e e.-;timularão o envio, de um País ao
outr-o, de professôres das diversas categorias de ensino, de pesquisadores
científicos. de estudantes e estagiários,
de artistas e de representantes de outrru; profis.sões de caráter cultmal ou
técnico.
ARTIGO 4ÇI

1. As Partes contratantes favorecerão e estimularão a cooperação en..
tre as· universidades, escolas e n~~>LU
•tos superiores,
estabelecimentos de
ens.no ~ecn;co. medw, normal e <1-rtlStico, laboratórios científicos, museua
e bib~ioteca.s, associações cientific3.s e
artísticas dos dois Países.
2. concederão, em seus 1·cspectivos
territórios. tôd~ as facilidades pussi~
ve~s aos sáb:-os, pesquisadores e mis~
sões científicas da outra Parte Con:..
traca.nte, a fim de ajudá-los a·e:!.e:uar
pesqu1sas cientificas, princip91me_nte
facilit::mdo-lhes o acesso a bibliotecas,
.arqmvos, coleções dc.s museus e terrenos para eventuais escava.ções ar~
queológicas.
3. As Pa1·tes Contratantes favorece..rão o estabelecimento de uma ca.tedra de idioma português e de iiterz.tura brasileira nas universidades da
R.A.U.; e de uma cátedra de língua
e de literatur_a ãrabe nas universida~
des brasileiras.
JI.RTIGO 59

- ARTIGO 19

O presente Acôrdo tem por finali~
da,ae promover e desenvolver, por

4

ARTIGO

ACORDO CULTURAL ENTRE OS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E
A REPUBLICA ARABE UNIDA

o

2<?

partes Contratantes esforça:r
se-ão por tornar melhor conhecidos
os patrimônios culturaiS respectivos,'POr meios de conf-erências, concertos,
-exposições
manifestações artística-S,
eompet1çõ'es desportivas, dlfusão de
programas de rádio, de televisão e de
cinematografia. assim como pelo intercâmbio e tradução de livros e pe..
riódicos, e demais meios apropriadOs.
As

Partes Contratantes favorecerão
e estimulartlo, -em seus respectivo.s
As
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territórios, as visitas e viagens de 1n.,
forma.ç§_.o pedagógiaa de membros do
pessoal de ensino,- ou de funcionárics
e.speciallzado.s em matéria educacio-

nal, da outr'l. Parte.
ARTIGO 69

Cada Parte Contratante concederâ,
anuarmente, no mínimo, duas bôl.sas..
de-estudo, estipendiadas a estudante::!
pós-graduados, profissionais, técnicos,

cientista.$ ou artistas,

enviados por

Um Pais ao outro, para aperfeiçoarem

seus conhecimentos.
2. Aos brasileiros e árabes, benefi..:
cil:irlos dessas bôlsas, será concedida
dispensa de formalidades a<imimstra-

tivas e do pagamento de taxas de
Ínatr1cul~, C.e exame e de outras taxas
do mesmo gênero.
3. Cada Parte CQntratante consig_
sará, em seus respectivos orçamentos,
no mais breve prazo possível, dotações
especiais para pagamento das bôlsas
de que trata o parágrafo 19.
ART!GO

79

1. Os serviços competentes do Mi-

niStério das Relações Exteriores e do
Ministério da Educa-ção e Cultura do
Brasil procederão, em colabora-ção
com o Representante diplomático da
R.A. U. no Brasil, à elaboração de
um programa anual de execução do
presente Acôrdo no território brasi'[eiro
2. Pal'alelamente, os serviço~ ·competentes do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e do' Minis:téri.o da Edu.
cação da R.A.U. em colaboração com
o Representante diplomático do Era. .
sil na R.A.U., procederão à elaboração de um programa anual de exeiCução do presente Acôrdó no telTitório
da. RepúbliCa Ara.be Unida.
ARTIOO

89"

sempre que houver necessidade, as
Partes Contratantes con.sultar-se~ão
sôbre a- oportmlidade de organizar, no
Brasil ou na República Arabe Unida,
uma reunião para a aplicação do pre . .
sente Acôrdo. As Partes Contratantes
designarão seus respectivos representantes para essas reuniões.
~RTIGO 99

1. O presente Acôrdo será ratificado tão logo forem preenchidas as for . .

malidades_legais em uso em cada um
dos Estados Contratantes, e entrará
em vigor um mês após a troc.a dos
instrumentos de ratificação, a efetuar~se na cidade do
Cairo, no mais
breve prazo possível.
2. O presente Acôrdo te1·á a duração de cinco anos. Se não fôr denunciado até o prazo de seis meses antes
da, data de sua expiração, consíderar . .
se-á o mesmo tàcitamente prorrogado
por tempo ilimitado,
reservando-se
cada Parte Contratante, nesse ·caso, o
direito de denunciá-lo a qualquer mo~
menta, Ínediante notifica-ção prévia
de seis meses à outra Parte.
ARTIGO lO

O presente ACôrdo é feito em dois

exemplares, redigidos. cada qual, nas
língua-s portuguêsa, árabe e francesa,
sendo os t.rês textos oficiais. Entre . .
tanto em caSo de divergência, quanto
à sua interpretação ou sua aplicação.
.sOmente o texto francês fará fé.
Em fé do que os Plenipotenciários
acima indicados firmam o presente
Acôrdo e nêle apõem os seus respectivos sêlos.
Feito no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, aos dezessete dias do ,mês
de maio de mil novecentos e sessenta.
- Fernando Ramos de Alencar.
Hussein Zuljikar Sabri.

_,

___

DECREI'O N° 55' 596 -

DE 19 DE

JANEIRO DE 196"5

Prorroga vigência do Decreto número
26, de 12 de outub-ro de 1961

O Presidente da República, no uso
das atribuiç.ões que lhe confere o ar.t:go 87 item I da Constituição F·ederal·e nos têrmos do art. 22, parágrafo 29, da Lei n~? 3.995 de 14. de
dezembro de 1961, e tendo em VIsta
a Resoluçã-o n9 873, de 14 de fevereiro de 1964 do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),
decreta:
Art. 1Q ·Fica prorrogada por mais
dois (2) anos a vigência d(l Decreto
no 26, de 12 de outubro de Hl61, que
reconheceu prioritária ao desenvolvimento do Nordeste a im;por.tação
dos equipamentos novos, sem s:milar
nacional registrado, descritos no su-
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pra citado decreto a ser efetuado pela 1 artigos 14 e 87, nl? XII~"', da Constiemprêsa "Companhw, de Carbonos
tuição,
colo1da s" (COO) e destinados à
coru:iderando a cessação dos mo-instalação de mna unidade industriai
par~ p~ddução d_e _negro fum~ , qe
tiv<Js que determina.mm a intervendenvaçao petroqmm1ca no MumCip:o ção· no Estado dz G-oiás, decreta:
de Candeias, Est~jlo da Bahia.
Art. to Ficará suspensa, com a
Ar,t. 21? f:s~e . decreto entrará em
pcsse do Governador eleito peln. Asvigor na dat::t de .sua publicação, resembléia Legislativa., .a· intervenção
vogadas a.s disposições em co-ntrário.
no Estado de Goiás, decorrente do
Brasília., 19 de janeiro de 1965;
Decreto n° 55.082, de 26 de novem144o da Independênca e 77° da Rebro de 19G4.
púbLca.
H. CASTELLo BRANCO.

Osvaldo Cordeiro de Farias.

DECRETO N° 55. 597 JANEIRO DE 19-6·5

DE

19

DI':

DispÍJe .sôbre a intervenção no Es~
tado de Gviás

Art._ 2(! Em seguida e..o mesmo ato,
cor.siderar-Se-á di·spensado das funções de Interventor o Coronel Ca-rlos de Meira Matos.

Art. 3\l Revogam-se as 9--isposições
em contrário.
Brasílh, 19 de j aneiJ"o de 1965;
144\l da Independência e 7'79 da.
República.
H,

O Presidente da República, no uso
de suas atribuições e nos têrmos. dos

DECRETO N9 55.598 -

CiiSTELLO

BRANCO

M_ilton Scares Campos

DE

2{}

DE JANEIRO DE

1965

Declara prioritária ao desenvolvimento- do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos
novos, sem similar nacional. registrado neste descritos e consignados à
emprésa "Peixoto Gonçalves & Cia", de Neópolis, Estado de Sergipe.

o Presidente da ~epública, usando das atribuições que lhe confere o
nrt. 18, da Lei n\l 3. 692, de 15. de dezembro de 1959, e, ainda, considerando
o Conselho DcliQeTativc ela Superint€ndência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, através da Resoluçáo n9 863, de 13 de dezembro de
1963, aprovou parecer da Secretaria Executiva da'quele órgão, propondo
:fôsse reconhecida como prioritàriu. para o desenvolvimento- da regiao, para
efeito de isenção de imiJQstos e taxas federais, a importação ·de equipamentos novos, s·em similar nacional registrado, neste descritos e a ser efetuada
pela Emprêsa "Peixoto Gonçalves & Cia.", de N eópoli.:;, Estado de Sergipe
P. destinados ao reapa.relhamento de sua indústria têxtil;
Considerando o atestado pelo conselho de Política AdUaneira;
consider~ndo, enfim, 0 mais que consta_ da Exposição de Motivos em
que o supermtendente da SUDENE encammhou a proposta do Ccn:selho
Deliberativo do m€smo' órgão, decreta:
Art. 19 Fi-ca declarada prioritária pa.ra o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, com a ressalva no parágrafo infra e pertinente aos motores elétricos que acompa~
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r.ham a maquinãria. a _importação de equipamentos naves, sem similar
nacional registrado, a seguir descritos e consignados à emprêsa "Peixoto
G:mçalves & Cia. ", de Neópolis, Estado de Sergipe:

I

Item

I

I

!
\

Especificação

\,

Quant.

I Wlor
1

FOB

\ I Total

l____:__u_s_:s:__-,'_1_.ooo_:__(:::.ll
I
I
1

[
1

Conjunto para sala de abertura,!
marca PLATTS, fabricação· de!
PLATT BROS. (SALES) LIM!-~
TED~
OLDHAM,
Inglatena,_

composto das seguintes máqui-1
nas: a) 3 abridores misturado-]
res, tipo 440, de 30" de la:Í'gura,l

. com esteira alimentadora auto~\
maw~
df! a - O"
entre-cen-j
tros, com 3 tnotores
elétJ:icosj
devidamente acoplados; b) ali-!

menta.dor. de desperdício,
tipol
441, de 30" de largura, com es-1-

teira aliment.adora automática!
tle ti - ·,u" entre C€·ntros, comj
níotor elétrico devidamente aco-1
plado; c) ventilador de poeira/!ENGART com
motor elétricoj
devidamente acoplado; d) cor-1
reia transportadora, tipo 520, de\
12" de largma, 32'
- o·~ dei
comprimento, incluindo alimen~l
tador com arranjo de válvulas,!
com motor;elétrico devidamente!
acoplado; e) limpador ULTRA,j·
tipo 520, -de 41" de- largura,]
completo, com válvulas eml
duas · vias, com motor elétricoi
devidamente acoplado; f) uma]
válvula com duas vias; duas en-1
t1·ada.s e uma saída; g) um!
abridor· PORCUPINO s-imples,\
tipo 492 de 41" de largura com]
motor elétrico devidamente aco-1
plad'O; h) uma roda SHIRLEY,]
completa, com ventilador EN~\
GART, com 2 motores elétricosl
um para movimentar a roda el
outro veD.tilador, devidamente\
acoplado; i) um limpador UL-1
tra, tipo 521, de 41'' de ·largu:ra,\
com caixa cl.e reserva alta e vi-l
bradara com dois motores elfq
tricos devidamente
acoplados;]
j) limpador por cOrrente de ar,l
tipo 540, completo, com pa.rtel
batedora, tipo 490,
condensa-I
dor ventilador, com 4 motores\
elétricos
devidamente acopla-1
dos·; 1) um diStribuidor auto.. ]

l
)

1

I

II
I

l,l

1
1

1

1

I

1

1

1

I

1

j

[

l

l

i

1
i

I

1
1

j

I

1
1

I
1
11

II
I

I

l
I

f

,I

1

I

1
I

I
I
\
·I
1

1

1
1
1
1

i

!

I

1

I

1

1
I

I

l
1

I
l
·I

1
I
1

1
1

l

.

I

I
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I
I

I

I

I Valor
I Quant. I FOB
I US$
I
I
I

Especificação

I

I
I

mático de duas saida.s; m) duas/
rodas _SHJRLEY,
completas,[
I cou. ventilado~ ENGART, com[
I 2 motores elétricos devida.men-[
I te acoplados; n) dois alimen~[
I tadores ti~ 461.., de 41" de lar-i
I gura c;ca1xa de re.serv.a- e en-[
I trega, com 2 motores elétricosl
I devidamente acoplados; o) dois!
batedores acabadores, tipo MBZ\
11
3, marca 11, de 41" de largura,\
I
para forma.r manta de 40", uni-\
I' da de formadóra de manta pneu~ I\
l mática e automática, c;s n'l.oto- 1
I res elétricos devidamente aco- t
I plados; p) um jôgo de -painéis[
de contrôle p;sala de abertura. I
1
2
Sistema de aspirado1·es de fjo,\.
I marca ANGUSTA, fornecido\
I por ci.P[N'l'EX SPINNEREI\
Alemanha,[
I MARCHINENBAU
c;canais e tuboS necessários,\.
I
I suspensão giratória, caixa filtra-[
I. dor a com ventiladores, aciona-1
I doo ])Or motores elétricos da\
I ma-rca · JACOBI, tipo 231/SN,I
\
I devidamente acoplados
3 I Conjunto de peças para reformas!
I de filatórios, marca SPINTEX,\
I fabricação da SPINTEX SPIN.\
I NEREI MASCHINENBAU. Ale-,1
manha, destinado à reformai
de 2 filatórios HOWARD &I
BULLOUGH, 1937, 26 fila tórios[
I'
I
Platt Brothers, 1949, num total i
de 9.072 fusos apôs a reforma,\
;I com
trem de est.iragem de bra-\
I ÇO pendular, modêlo PK 211,\
I fusos de rolamento SKF, tipo\
2, anéis de 55mm de diâ-1
I FE
metro, bobinas de 230mm de\
I
I comprimento, sem motores elé·l
I tncos ........................ \
4 \ Instalação completa de pré-secá-\
I gem, marca SUCKER, fabrica-[
I ção da GERR. SUKER GmbH,\
\ Alemanha, modêlo KT, com cLl
~ " lindros de 1. 800mm de largura, I
prevista para ser montada en-\
\ tre a estante dos rolos da urdi-\
l deira modélo BN e a cuba\
1 de goma, modêlo LB-XIV, com!
1 mais uma válvula de redução
1 e 2 purgadores ................ I

I

!I

I

I
I
I
I

11

.........

I Total
I
I L ouu fl)

I
I

I

I

I

I

I

I
I
,I
I

I

I
I
I

I

I

II

I 65.713

I 40.742

.1

I
I

I

1

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I
I
I

I
I

28

I 21.414
I
I
I

I
I
I

I

I
I

I

I
I

I
I
I

I

'
I'

13.277

I
I
I
I
I
,I
I

I

i

I
I
I
I·
I
1 I 189.840 I 117.701
I
I
I
I'
I
I
I
I
I
I
'
I

'

I

I
.1

I

11
I

I
4. 763 I

2.96&
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Especificação

5

1

1

I
I

I

I~

J

I
l

I
I
1

.1
I

Quant.

com laTgura máxima de ..... ]
1.600mm, composta do seguinte:)
a) estante para rolos de urdi-1

acoplad.o; c) seca-1

e

para medir, indicar e compen-~
sar a tensão; e) dispositivo automático para carregar e des-]
1
I
~ar~egar o 2-9 ~olo
espremedor, 1
I mdwadores de pressão e lâ-m-]
! padas de sinalização; . dispositL\
vo para transporte do urdimento na entrada da cuba de goma; 1
!
g) um motor elétrico para acio~l
namento da máquina, 3 válvu-1
las de redução e 8 purgadores .1
6. ! Passador de fit.a, fabricação dei

1
l
1

[

;

(1)

I

I

i
I
I

I

I

I

I

1 1 31.943

OROSSROLL

e

I

para reforma de cardas, fabTi-1
cação de PLATT BROS, Ingla-]
terra, consistindo de aparelhos!
CROSSROLL, conjunto de man-~
cais de rolamentos
guarnição
completa, coletor para latas de
18" x 42" e
dispositivo parai
acionamento dos flatts ........ 1

1
1

17.770

li

I
18

II 52.618

I.

I

I

1
\

1

1

................. 1

t

Total

19.805

I

6 1\ 28.661

peças[

I
I

PLATT BROS. LTD, Inglater.[

ra, de 2 entrega,s, 6 fi"t4s, bitolai
de 22", ,latas de 42'' x 18", sis-1
tema .J.e suc.:;,âo pneumã.tica para!
resíduos, com 2 motores elétri-1
cos devidamente acoplados .... 1

I
I
I
1
I Aparelho
I
I

I

II

I

I

11

'i

I

7

i

,I

dispositivo]

1

[
j

:1

I
I
I

nada por caixa de red uçâo PIV 1
motor espe<:ial para marcha len~!
taquímetro

11

I

dor de tensão do urdimento por]
meio de um variador PIV; d) 1
enroladeira, modêlo DO,
acio-]

(1)

I
II

I

deira, modêlo. ZT. com regula-)

I 1.000

I

I

deira, modêlo EN, para 8 rolos;.)
b) cuba de goma, modêlo LB-1
XIV, com um motor elétrico de-]

ta.

1

I
I
I
I

Engomadeka de fios de alta pro~ 1
dução, marca SUCKER parai
fabricação de rolos de ;rdumef

vidamente

Valor
FOB
I US$

Total

\

Item

I

394.952

II
I
I 32.623
1

t

244.871

I

Taxa de conversão: Cr$ 620,0Q/US$ 1.00.

Pa.rágcafo únido. Para efeito da isenÇão de que trata o presente Decreto e com respeite aos mor..ore3 elétricos retrocitados, fica sua simllandad.e para ser examinada pela alfândega do destino, quando do desem-
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ba!·aço aduaneiro, -na hipóte.5e de os mesmos seguirem regime tarifário"
próprio, observando-se o disposto·. na Circular n9 16, de 23 de agôsto de
1960, do Sr. Ministro da Fazenda ..
Art. 29 ltste Decreto entrará em vigur na data de .sua publicação,
revogadas as disposições em conttá.1·io.
Brasília, 20 de janeiro de 1965; 1449 da Independência e 779 da Hepública.
H. CASTELLO BRANCO
Oswaldo Cordeiro de Farias
OtáV2o Bulhôes

DECRETO N9 55. 599 -

DE

20

DE JANEIRO DE

1965

Declara prioritária para o desenvolvimento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação do equipnmento nôvo, sem similar nacional registrado e consignado à "Companhia de Tecidos Paulista", de Paulista-Pe.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I da Constituição Federal e nos tênnos do Artigo 18, da
Lei n9 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho· Deliberativo da Superintendência. do Desenvolvimerito do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução n9 953, de 6 de agôsto de 1964, aprovou
parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida
como prioritá:da para o desenvolvimento da região, para efeito de isençao
de impostos e taxas federais, a importaçáo do equipamento nôvo, sem
siMHar _nacional registrado, neste descrito e consignado à "Companhia de
Tecidos Paulista", de Paulista, _Estado de Pernambuco e destinado ao reequipamento de sua indústria têxtil;
considerando o atestadO pelo· q.onselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o -mais que consta da Exposiçáo de Motivos em que
o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art .. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento. do Nordeste,.
para (;feito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a iJnpo:ttação
do equipamento nôvo, sem similar registrado no pais, a seguir descrito e
consignado à "Companhia de Tecidos Paulista", de Paulista <Pe):
Quantidade
a ser
importada

Especificação

Máquina de estampar tecidos, de 2,6 :l
metros de comprimento ppr 1,18
metros de largura, para tirar 1
provas de gravuras de cilindros
de cobre até 60" de comprimento e 20" de circunferência, com
equipamento elétrico, mesa de
impressão de alumínio sobressa_lente e demais acessórios, de -fabricação de Geo. Moulton Ltd.,

I

II

l . Valor Total

l
li

CIF US$

lOS

A'l:Os nv PoDER !ExEcUTivo

Quantidade

a ser

Especificação

importada

Whitley Street, Rochdale Road,
Manche$ter, Inglaterra, e exportador: T. Saville Whittle (Export) Ltd., Manchester, Inglaterra ........................ .

1

I,
I Valor Total
I
I "CIF US$
I
I

I
I

I
I

TOTAL ... , , .. , ...... , , ,

I
I.

9.176

9.176

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na d:?.ta de sua publicação,
1·evogadas as disposições em contrário.,
Brasília, 20 de janeíro de 1965; 144.9 da Independência e 77.9 da República,.
H. CASTELLO ·BRANCO

Otavio Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N.9 55.600 -

DE

20 DE JANEIRO DE 1965

Declam prioriwria para o desent~olvimento ào Nordeste, para ejDito àe
isenção- de quaisquer ta:r.as e impostos jedemts, a zmportaçâo de
equi']1Umentos novos. sem similar nacional registrado e consignados à
empresa "Armazens Gerais- Frigoríficos Unuto S.A. - Fnu.sa", de
Salvador (Ba) .
'

O Presidente da República, no uso , das atribuições qUe lhe confere
o ArtigO 87, Item I, Qa Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18,
da Lei número 3. 692, de 15 de d.·ezembro de 1959, e, ainda, considerando
que o Conselho ·Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE - através da Resolução n5' 956, de 6.8.1964, aprovou
parece1· da secretaria Executiva daquele 6rgâo, propondo fôsse reconhec:da
como prioritária para o desenvolvimento da região. para efeito de isenção
de impostos e taxas federrus, a importação dos equipamentos novos, neste
descritos e sem similar nacional registrado, a ser efetuada por "Armazens
Gerais - Frig'Jrificos união S .A. - . Friusa", de Salvador, Estado da
Bahia e destinados à instalação ·de uma fábrtca de· gêlo e fi'igorífico
indust1·ial;

considerando o atestado pelo Conselho de Politica Adua.nelra;
consi'd.erando, enfim, o mais que con.sta da Exposiçã.o de Motivos em
que o superintend·ente ct·a SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1Q, Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isençã.o de quaisquer taxas e impostos federais, a importaçao
de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos
e con.signa.dos à emprêsa "Armazens Gera~s - Frigoríficos União S.A.
- Friusa", de Salvador (Ba).
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I

Item

11

11

I

, i

1

1

2

1
1
1

3

I

1

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18

19
20
21

1

I

1
1
1

Compressor Frick HDI-9~'x9", bl~ t
cilindro ve:rttcal ............... ]
Compressor Frick 80 BA-2-59,]
booster -~o~a~l>J(, ................_.]
Jóg:t' de gachetas par_a o com-]
p1·essor HDI-9"x9" ............ ]
V~lvula
de aspuaçao G_arlandi
...........•.. ·I

50R·420931

Válvula

de

descarga

50·R-16. 289

Valor

Quant.
a ser
tmport.

ESPECIFICAÇAO

interna]

.............. ·I

FOB

2
1

10

lI
I
,I
'

I
1

I

8 I

Pistão completo 9 158~R ... _..... [
I Anel cte segmento completo .... ]

1

I

o I

1

I

17R-33238-GS

........... ·I

Anel de segmento de óleo ...... ]
17R-33230

.. . ...........•.

·I

1 Mancais do eixo de manivelas .. j

I

1

I

50R-16437

.........•....

·I

Par de buchas para bielas ..... j
2R-59381/2

•.............

·I

Bucha para pino do pistão lOlOO~R]
1 ~anômetros- -Hl52-LT ........... ]
1 Eixo cte manivelas SOR-21437 .. ]
l Jõgo cte gachetas SOBA-2·59 .... [
I Visor de óleo 50RR-35 .•.... ; .. ]

1

1

.........•...•• ·I

Estojo 5RR·545

\ Serpentina para selenoide ...... [

I

155-D-716
................ I
1 Termostato 102-SD-200 . : . ...... 1

Filtro de sucção
Termohigrografos
1 frigoríflcas
1 Termohtgrografos
1
1

I
I

máquinas

3R-47884 ..... ]
para cãmar{l.S\
................ ]
para casa dei

................ ·I

I

_ __cl__

I

TOTAL

!

I

'I
4' I
I

2 I
4

"
18
1

1
1

~
1
1

28
1

I
I
II
I
I
I

:1
I

l
I
I
I
I
I

I

30
15

I

1

I
1

I

i

I
1

i

I
I

140

oos
3U

162
147

146

I
I
I

60

li

132

I

I

I
I
I
I
I

265
1.102

I''
I

8
21

I
I

65
29

27
21
13

I

2

I
I
I

5.600

i

120

I
I

I
I

I

I
I

I
I

•..... : •. 1

USS

i

I

5

1· Total

I

I
I
I

!

'

I

I

I 54.129

Art. 89. Este Decreto entrará em vigor na ctata de sua publ1cação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANC..'O

Oswald.o CanZeiro ele Fartas
OtaVio Bulhôes
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DECRETO N9 55.601 -

DE

20 DE JANEIRO DE lSU::S

DeGlara priorztária para O- aesenvolvzmento do Noraeste, para ejezto ae-

tsenção ae quazsquer taxas e impostos jecterazs, a importaçáo de eqwpamentos novos, sem szmilar nacional 1·egistracto e conszgnados à empresa "Companhza àe Cimento Portland Gozás", ae Jpubz, Estaao cte
Pernambuco.

O Presldente da Repúb11ca, no uso C·as atr1bUlÇOes que lhe courere o.
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmo.s do artigo 18, do.
Lei n.9 3.692, le 1.5 Ut- cte?cr.nbrc de 1959, e, ainda, considerando que

que o Conselho Deliberativo da- SupermtendenCia do Desenvolvimento de
Nordeste -

SUDENE -

através C!a Resoluçao número 826, de 6 de no-

vembro de 1963, aprovou parecer da Secretaria E'xecutrva daquele orgao,
propondo fOsse ,econr1<::eu1~ como priOritarra para o desenvolvimento cta
região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importa~-ã,o.
dos equrpamenw.s novos, n-este descritos e sem srmllar nacwna1 regrstrado,
a ser efetuada pela "Companh:a de Cimento Portlanct Goiás'·; de Ipubi,
Esta.C:.o de Pernambuco e destinado à mstalação, no referido município,
de um conjunto industrial para lavra do minério de grpsita;
considerando o atestado p-elo Conselho de Politica Aduanen·a;
considerando, enflm, o maiS que consta da EXPOSição de Motivos em
que o Supermtendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Dehberatrvo d'o mesmo Orgão, decreta:
Art.l 9. Fica C!eclar.ada prioritária para o desenvolVImento do Nordeste,
pam efeito de isenção de quaisquer taxas e Impostos federais, a rmporta\fi:l.O
do equipamento nôvo, sem similar nacioha1 registrado, a seguir desc1·:to e
consignado à "Companhia de Cimento Portland Goiás", de Ipubi, Estado.
de Pernambuco:

Item

1

I
Quant. 1 Valor
a ser I
import. ! CIF

ESPECIFIICAÇAO

.1

11

I
I

I

I

I

j

1
1
1
II

Tratar sõbre estelra Allis-Chal-1
mers, mod. HD-6G, aciopado pOr I
motor Diesel, modêlo AG-6 000,1
de 72 HP, à velocidade C!e .. 1
1

avo

J

I

I

I

1
1

I

1
1

1

1
1

I

TOTAL ............. 1

I

I

I

I
I
I

I

I

i

I
I

I
I

I
I
I
I

!I
I

I

1

I
I
I

I

US$

li

I

I

rpm Equipado com: Car-l

regadeira de comando· hidráuli-1
co, modêlo TS-6, com .caçamba[
de 1 l/2 jarda.s cubicas de ca-j
pacidad€; escarificador Allis-1
Çhalrn.ers, moC·. TR-6, de co-1
mando hidràulico, com capaCl-J
dade de penetração de 13 1/2"1
e lâmina, trpo "Buldozer", com)
8' de largura .............. ; ... j

Total

I

I

20

I

I

555·.

I

/I

li
20

566.
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EXECUTIVO

Art. 29 A isenção referida no artigo 19 dêste Decreto fica condic:onada
à constituiçã-o prévia, por 'parte da tituJar, de uma emprêsa com sede no
Nordeste, juridlcamente independente e com autonomia admimstmtiv,a,
embora o cont;rhle i:lc1011ario continue pertencendo as companhias que compõem o grupo industrial Severino Perell'a da Silva e de que faz parte a
emprêsa beneficiada.
Art. 39. Este Decreto entr·ará em vigor nn data de sua publicação,
~.-e vogadas a.s disposiçõ-es em contrário.
Brasília, 2·0 de janeiro de 19G5; 1449 da Independência e 779 da Re]Júbt.ca.
H.

CASTELLO

BRANCO

Oswazcto cordeiro de Fartas
Otavio Bulhões

DECRETO

Nll

55.602 - DE 20
1965

DE

JANEIRO DE

.Autoriza o Servtço do patrtmônio dCC
Uniéio a acettar a dOação do ter.
2·eno que menciona, no Estaa 0 de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti·
·go 87, inciso I; da Constituição Fe·
dera.! e de acôrdo com os artigos 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimô·
nio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município C!e Natividade, Estado de
Goiás, fêz à União Federal, da gleba
.com a área de 948ha (novecentos e
quarenta e oito hectares), situada naquele. Município, tudo de acôrdo com
o8 elementos constantes do processo
protooolado no Ministério da Fazenda
-sob .o n<? 106.813, de 1963.
Art. 2<? Destina-se a, gleba a que se
refere o artigo anterior à instalaÇão
-de um pôsto pecuário do Ministério
da Agricultura.

Brasília, 20 de janeiro de 1965; 1449
,da Ihdepenc:!ência e 77\l da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Bulhôes
Bugo de Almeida Leme

DECRETOS NS. 55 . 603 E 55. 604

Ainda não foram

publiCados no

Diário Oficial .

DECRETO

N<?

55 . 6ü5 - DE 20
1965

DE

JANEIRO' DE

Autoriza a cessãJo, sob a forma de
utilização gratwitct; do próprio n:a..
cional situado em Manaus, Estado do
Amazonas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, incis 0 I, da CO-nstituiçãD Federal e de acôrdo com os artigos 125
e 125 do Decreto-lei n<! 9. 760, C! e 5
de ·setembro de 1946, decréta:
Art. · 1? Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Instituto de -Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE) do
imóvel (prédio e terreno) situado na
Praça Dom Bosoo, em Manaus, Estado
do Amazonas, com a área de 732m2
_(setecentos e trinta e dois metros quaCTados) , tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo prato~
colado no Ministério da Fazenda sob
o n<? 203. 335, de 1964.
Art. 29 Destina-se o~imóvel a q,ue
se refere o artigo ariteri<;>r à instalação da sede da Agência daquele Instituto no Estado do Amawnas tornan-
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do-.se nula a cessão, sem direito a
qualquer indenizâção. se fôr d-ada áo

imóvel, no todo ou em parte, utilização diversa, ou ainda, se houver inaC.implemento de cláusula do contrato
que deVerá . ser lavrado em livr 0 própriO do serviço do Patrimônio da
UnW.o.
Brasilia, 20 de janeiro d-e 1965; 144°
da -Independência e 77º dà R-epública.
H.

CASTELLO BP.ANCO

Otávio Bulhôes
Arnaldo sussekind

DECRETOS NS. 55.606 E 55.607

Ainda não forám publicados no
Diá1'io Oficial ..

--.*

DECRETO N9 55. 608
~JANEIRO

DE

DE

2!:1

DE

196"5

Classifica os cargos de nível superior
da Universzdade de Minas Gerais e
dispõe sôbre o enquadramento de

seus atUifiS ocupantes.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artio-o 87 -item I, da Constituição e de
:côrdo com o artigo 99 da Lei ~ú...-me
ro 4.345. de 26 de junho de 196.;, regulamentado pelos Decreto-s números
54 .. 015 de 13 de julho de ·w64. e ....
55.C04, de 13 de novembro de 1964,
decreta:
Al·t. 19 Fica aprovada a classificaçã. o dos cargos de niveil superior
(Anexo -D bem como a relação r.. omlnal dos respectivos ocupanlie-s ~'Ane
xo II) , do Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Especia-l - da Un'.versidade de MinBs Gerais.
Art. 29 o órgão de pessOal cmnpe. tente· apostilará os títulos do;, servidores abrangidos por êste decreto, ou

expedirá portaria declarat6ria a>Os que
não os possuírem.
Art. 39 A :.::lassificação de cargos:
prevista neste decreto_ com ;.~ererêh
cia ao pessoal beneficiado pela Lei
n<? 3. 967, de 5 de outub~o de 1901 b~m
como ao abrangido pe1a de D_o 4.069,
d-3 11 de junho de 1962, não altera o
caráter provisório dos respecti\'o.<:. enquadramentos, nos têrmos do item II
do art. 49 do De·creto n9 54.015, de
13 de julho de 1964. alterado pelo de
n9 54.240, de 2 de setembro do m-esmo
ano.
Al't. 49 M despesas c:om a exRcução
dêste decreto serão atendidas pelo
crédito especial de que trata o !Jecreto n9 54.016, de 13 de julho de 1964,
de conformidade com o dispcsto no
atr. 42 da Lei ri<? 4. 345, de 26 de jun..'1o de 1964, e pe)os recmsos orçamentários próprios.
Art. 59 As vantagens financeiras
decorrentes do presente decretr..,lgoram a partir de 19 de junho 1e '964.
Art. 69 este de-creto ~nt.rará em vigor n.::t data d-e sua publicação rçvog-adas o.s düsp{)sicõe& em contl'[P lo.
Brasíli~, 20. de janeiro de. 1965; 1449
da Independência e 779 da Rep;i)-,lica.
H.

CASTELLO

BRANCo

Flávio Suplicy de Lacerda

DECRETO N9 55. 6{)9 JANEIRO DE 1S65

DE

20

DE

Declara de utÚ!.àade públ~ca a Sociedade Fundação Santa Môn<ca, com
set!.e em Belo Horizonte, Minas Ge ...
rais.

_ O Presidente -da República. usando
-da atl"ibuiçâo que lhe ·onferf' o arti~o 87, iter11 I, da ComtHm~;ão Federal
e atendenc:o ao que ::onsta do Pro~
~, Os anexos a que se refere o t.exto
CE3SO MJNI -59.890, de 1964, decreta:
foram publicados no Diário Oficial
Artigo único. li: declaraóa de utilide 29 de janeiro e retificados no de
. da-de ·Pública, nos têrmos do art. l'f
3 de fevereiro de 1965.
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da Lei n<? 91, de 28 _de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regula~
me:nto aprovado pelO Decreto número
50.517, de 2 de maio de 19tH, a Sociedade Fede'ração San ta Mônica, com
sede em ~elo Horizonte, Minas Ge~
r ais.
Brasilía, ·20 de janeiro de 1965; 1449
da llldepe!ldência e 179 da República.
H.

CAS,TELLO BRANCO

Milton Soares Campos

crédito especial de que trata o Decreto n.9 54.016, de 13 de julho de
191H, na conformidade cl.o disposto uo
art. 42 da Lei n.9 4.345, de 26 de junho de 1964, e pelos recursos orçalnel).târios próprios.
Art. 4.9 As vantagens finan_ceiras
decorrentes do presente decreto vigoram a partir de 1.9 de junno de
19G4, · salvo quanto aos provimentos
efetuados posteriormente a essa data.
Art. 5.9 l!:ste decreto entrarâ em vigor na .data de sua publicaçao revogadl.ls G.S disposições em contrário,

DECRETO N9 55.610
Ainda não foi publicado nQ Diário
Oficiai.

Br::.:.sília, 20 de janeiro de 1965; 14:4.9
da Independência e 77,9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Flavio Lacerda

DECRETO No:) 55.611 JANEIRO, DE 1965

DE

20

DE

Classifica os ca1·gos de nivel superior
da Universidade do Rio· Grande do
Sul e dispõe sôbre o enquadramen·
to de Seus atuais ocupantes.

O Pres1dente da .RepúbliCa usando
da atribUiçao que me confere o artigo 8'1, ltem .1, çta Uonstitmç~o, e de
acOrdo com o art. 9.9 da ·~ei Ji.9 4.345,
de 26 de JUnho de .L964, regulamentado
pelo Decreto n.•! ~4.UJ.5, .de 13 de ,iulho de 1964, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada a classificação dos cargo,o; de ' nível superior
(Anexo 1), oem como a relaçáo nominal dos re_spectivos· ocupantes (Anexo
I!), do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - da üniverstdade do
Rio Grande do Sul.
Art. 2.9 o órgao de pessoal competente postilara 'JS titulas· doS servidores- abrangidos por este decreto, ou
expedirá portaría _declara tória aos que
não os possuírem.
Ai't. 3.9 As despesas com a execuçâo
déste decreto será-o atendidas pelo
Os· ánexos a que se :fefere o texto
foram publicados no Diár'io Oficial
de 29 de janeiro de 1965.

DECRETO N9 55.612
JANEIRO DE 1965

DE

20

DE

C!-:!-sSiíico, os ca.rros de nivel superior
cta Universidade do Ceará e d-ispõe
sõõre o enquadratnento de seus
atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confefe o
&rt. 8'1, item ..~., da Constituiçáo, e de
acOrdo com o art. 9º da Lei nQ 4.345,
de !W de JUnho de 1964, regulamentado pelo Decreto n9 54.015, de .13- de
julho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classifica- ·
çào. dos cargos de nível superior
(Anexo I), bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes
(Anexo II), do Quadro de Pessoal ciD
Universidade ·do Ceará.
Art .. 29 As vantagens financeiras
decorrentes do presente decreto vigorarão a pai·tir de 19 de junho do cor~
rente ano e o:Ls despesas resultantes
serão atendidas pelo .crédito especial
de que trata a Lei n9 4.345, de 26 de
*Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Ojiciat
de 29 de janeiro de 1965.
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jlmho de 1964, e pelos- recursos orçamentários própl'iOS.

Art. 39 :este decreto entrará em
vigor na data· de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. '
Brasília, 20 de janeiro de 1965;
1449 da- Independência _e 77" da
RepúbliCa.
H. CASTELLO BRANCO

Flcivio Lacerda

DECRETO N9 55.513 -

m: 20

DE

JANEIRO DE 19$5

']'orna obrtgatório o registro ae estudantes estrangeiros beneficiários
de Convênios Culturais (estudantesconvênios) e dâ outras proiJidênctas.

O Presidente da República, usando') da atribuição que lhe confere o
.ru:t. 87, Item I da Constituição, decreta:
Art. l\l Ficam obr1gado.s a regif.tro
todos os ettuctantes e.<5trangeiros beneficiários de convênio Cultural (estudantes-convênios) .
,
Art. 2.9 O registro far-se-á no Ministério das Relações- Exteriores, que
emitirá Carteira de Id·entidade em
comum acôrdo com o Mintstéri~ da
Educação e Cultura.
Art. 3Q será anotado no Passavor.....
te do e&tudante o número de registro
e .a data da emi.saão da Carteira.
Art. 49 E' obrigatória a a,presentação da Carteira de IdE'Iltld'ade no at.o
dà matricula anual do estudanteconvênio nos e&ta-beleciment'.}s de ensino superior do País.
Parágrafo único. o estudante-con-vênio qu-e já esteja cursand-o instituição de nivE·l superior, C.everà registrar-se até 1.9 de agôsto de 1965.

Art. 59 A Carteira de Identidade
só será válida quando nela constar
o registro da matricula, concectid.a ao
-estudante-oonvêwo pelo estabe1ec1mento de ensino, no ano em ~urso.

Parágrafo único.
Desse registro
deverá constar o número da matricula, o Curso e o Ano eril que o est.udante fêr matriculac!,,:
Al't. 69 A mtenupçã.a _do registro
anual da matrícula invalida a carteira· de Identidade e seu portador perderá a qualid·ade de estudar.te-convenio.
Art. 7.9 Fica aprovado o modêlo
.anexa da Carteira C.e Identida.c.e pa-:a
e.:,tud:mte-convênio

Art. 8.9 Os casos omissos serão i'etolvidos de comum ac6J'd•) pelo Ministério das Relações
Extei·iorEs e
pelo Ministério c!a Etlucação e Cultura.
Art. 9.'? Este decreto entrará
em
·ngor na data de; sua publicação, revogadas as dispos:ções em contrário.
Bras.ilia, 20 de j-a.netro de 1965; 1449
da Independência e 7-7.9 da Repübl1ca.
H,

CASTELLO BRANCO

V. da Cunha
Flâvio Lacerda

(armas}

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Carteira de Identidade
para

Estudante-Convênio

MRE - Depto. Cultural e de informações
Registro NQ

Decreto NQ

COMPROMISSO

MEC -· Diretoria de Ensino Superior

Beneficiário das regalias de estuaante-convênio, comprometo-me a:

Carteira de
Identidade

Foi

solicitada

matrícula

do

estu-

ctunte
1.

'Estudante-Convênio
Brasil

Acatar a indicação do estabelecimento de ensrno para o qual fui
destinado pelo rdEC.

para o Curso de ----------------

2. Submeter-me ao regulamento do es-

·tabelecimento de ensino em que fôr
matriculado."
3. Apresentar prova, quaildo pedida, de

possuir meios suficientes para me
manter no Brasil durante o Curso.

nàscido a --------------------------

•
4. Não me imisCuir em política interna
brasileira.

em-------------!oi seleoionado para o Curso de -------·

. .:

Rio de JaneirO;

Chefe da Divisão de Cooperação

lntelectual

da

em

pelo ofício

N'

destâ.

Diretoria

Vzt·bal da DCINt/642'.63 (

5. Regressar ao meu país dentro de três
meses após a formatura.

de

Rio de Janeiro, --'----------------'-

Rio de Janéiro,

Ofício
(42),

--~--------------

~-----~----------------------·

Dil·etor do Ens,ino Superior
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ESTUDANTE-COWVE~IO

ES-i:úDAlli'E-COri\'Êl!IO

O alun~·----------------------"---"-"-"

OalUDo====~==~=~===

natura_! c:l•------~~--~----~~==

natural d•--"-=""----"-""-"""""_.__._.

~stá

ma~r~culado

no

ARo

PRIMEIRO

'ês't;,

iilátriculado

no

PRIMEIRO

ANO

do Curso de ________________._._"-

do Cut·so de·--~~--~=""~===~

""-------~--~-

u•·--=~--~~~_.~--~"-~=-

de acÔrdo

oom

o

Convênio

CUltural

do

acôrdo

com

o

Convênio Cultural

Braail _____________________________
Brasil~~--~=_......__.._._._.__

Número da matrfCulo ____________~~Obs. ______________________________

!lWnero da matri.cula,________~""-~

I

(carimbo)

I

(c'lz>imb~}

Secretario da Faculdade

/19b_

Secretario da Faculdade

O aluno____________________

Oaluno·-----------------------natural d ________________________

n~tnral

está matrict:.lado

está

no

SEGUNDO

ANO

do Curso d e • - - - - - - - - - - -

""do

d __________________________

matriculado

no .SEGUNDO

ANO

do Curso de·----------------------

··~~--~----------------

acÔrdo co~ o Convênio Cultural
Drasil __________________________

do ~cÔrdo com o Convênio
CUltural
erasil._______________._____________

matrleula_·______________

Número da matr{cula•-----------------

~Úmcro

d~

Obs. __~-------------------

. (car~mbo)

I

I 196_

Secretário da Faculdade

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

(carimbo}

I

1 196

Secretário da F;;.cClldade

~
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ESTU'oA!lTE-CONv[NJD

ESTUDANTE-CONvflllO

o aluno_____________________________

O aluno---------e-----------------cnatural d _____________________________

.

.
está rn..o.triculado no TERCEIRO ANO
d.o
curso de_____________________________

natural d--------------------~----está

Iil<ttriculado

C~rso

no

TE.RCEIRO ANO do

de_.______________________-c__

da__________________________

"'--------------------------------acôrdo com o Convênio
Cult~r<:l

"ele

de

Drasil·------------------"------------

Drasil.___.__-"----------------------NÚmero da matricula,_______________

Número aa matrfcula"-------C---------Obs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

{cari.mbo)

ac-ô1'<1o

com

o

ConvêDiO Cultural

Obs.-:------------I

I

I l9ú_

(c.o.ri.m.bo)

Secretário da Faculdade

Secretario

da Faculdade

ESTUDANT&-CONvtNIO
o alrmo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

o aluno _____________________________

natural d __________________________

natural a_______________.____._____

está

está matriculado no QUARTO Al<O do
Cu:rso de_____________,_ _ _ __

matriculado no

QUARTO A}lO

do

_________________

Curso de_________-"--------------

.,,

da_ _ __:__________________

de acÔrdb com o
Convênio Cul~ural
Srasil _____________________________

de

NÚmero da matd.cul'a____________-:---Obs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....,_

N~cro da matrícula'-------------Obs, _ _ _ _ __;_;_ _ _ __.._

(carimbo)

I

. Secretario da Faculdade

/196_

aeÔl'dO com o Convênio Cul.tural
Dl•asil ___________________

(carimbo)

Secretario

I

I 196_

Qa Faculdade
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ESTUDANTE-CONVÊNIO

nat~~~l

está «;~atriculado no QUIN"!O

está

Al;O

l

3

~

u

t

a

di _ _ _ _ _ _ _ _ __

Oaluno•--------------------------n

aluno•--------------

·

<.1

d ____________________

matriculado

no

QUINTO

ANO do.

curso do•--------------------

Curso de•---------------------

··---------------------

···--------~-----------------

de acÔrdo com o Convênio Cultural
Brasil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Uúmcro da maer!cula•-----------Ob!l · - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - -

(cari.Wo)

de

acôrdo . com . o

B~asili

Convênio CU_ltural:

____________________

Número cta matrícula _ _ _ _ _ _ ___
Obs · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I

I 196_

I

/196_

( car-:'.mbo)

ESTUDAMTE.CONvtNIO

O aluno>_;·--------------------------~atura!

di_____________________

está matriculado no

SEXTO

ANO

do

CUrso de•-------------------.:.,-----

O

aluno•-----------------~---

~atura!

está

di ______________________

matriculado

no

SEXTO

ANO do

CUrso do•-------~-------~----···---------~----------------acôrdo cozt~ o Convênio 'cuttural

d••--------------------------do flCÓrdo com o Convênio Cultural

de

Brasil._______________________c_

8rasill__________________.,_.._-..-..

NÚCero da matricula•----------------

Número da IDatr!oula•--~--~---~~

Obs. _______,__________-"-----

Obs., _____________

I
(carimbo)

Secretario

I 196_
(carimbo)

da Faculdade

~~~~~---
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DECRETO.' N.0 55.614: :JANEIRO DE 1965

DE

21

DE

Deélara de utilidade pkbU.ea a. Fundação Dona Mindoca Bennó Moreira com sede ~m San·ta. RtL'a da
sapÚcaí, Estudo ele M·~nas Gerais.
O Presid-ente dol- Rep--ública, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item r, da Ccmstitulção Federal e atendendo a.,o que const·a elo
Processo M.J.N.I. 29.911, de 1964,
decreta:
Ar ..igo único. E' dcc:arada àe utilidad-e pública. nos têrmos do artigo 1.9 da Lei 91 - df 28 de ugõsto
de 1935, combinado com o art. 19
do Regulamento _rryrovado pe-Jo Decreto ll9 50.517 de 2 de :zn.a·iO de
1961, o. Fundação
Dana
;;,iindoca
Rennõ Moreira, com sede em Sar~ta
Rita do Sapucai, Est:ad.o d~ .Minas
Gerais.
Brasília 21 de janeiro d-e 1965;
144? da Independência e 779 d~>. República. ·
H.

Cf,S'IELLO BRA:NCO

DEOREI'O NQ 55.615 - DE 21 DE.
;JANEIRO DE 19€5
concede à Associação Nihon Kosaku
Ki1cai Yuskutsu Shinkokai, autori_zação para funcionar no Brasil e
aprova as seUs estatutos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19. E' conced-ida à Associação
Nihon KosakU 'Kikai Yushutsu Shinkokai, com sede em, Tóquio, Japão,
autorização para funciona~ no Brasil,
de conformidade com os estatutos que
acornparü1an1 êste decreto.
Art. 29. Qualquer alteração a que
a sociedade prO-J8Ü:f".l nos resryC :CiVOS
estatutos deverá ser previamente
aprovada pelo Govêrno, sendo cassada a autorização constante do artigo
anterior, se infringir êSte dis-po:::itivo.
Brasilia. 21 de janeiro de 1965; ~4.48
da Ind.ependência ~ 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Cam1?C!S

DECRETO

Milton soares Campos

NY

55.616 -

DE

21

DE Jli.NEIRO DE

19·55

Complementa o .Decreto n9 55.332, de 31 a.e dezembro de .1964

O Presidente da -República, usando da atribUição que lhe confere o ar..
tig;o 87, h9 I, da Constituição;
E tendo em vista o Decreto n9 52.919, de 22 de novembro- de 1963, que
criou a Embaixada do Brasil na República da Coréia;- o Decreto nQ 54.490,
de 10 de outub1·o de 1004, que criou o Consulado do Brasil em Rijeka
<Iugoslávia); e os Decretos ns. 54.578, 54.579 e 54.531, de 2ô de outubro
de 1964., que t1·ansformaram e_m Consulados de Carreira, respectivan1ente,
cs Consulados- Privativos do Brasil em Paso de los Libres (Argentina), em
Rivera (Ui"uguai) e em Paramaribo (Surinam), 'decreta:
Art. 19 A Tabela prorrogada pelo Decreto n'? 55.3·32, de 31 de dezembro
de 1964, fica acrescentada dos_ seguintes índices:
Paramaribo: 86b (699) - 00-00~24,5 ~ 21,5 - 19.
Paso de los Libres 41 (705)·- 00~'00 ..20 - 17 - 15.
Rijeka: 95 (778) - OD--OG-22 - 20 - 17.
Rivera: 44 (783) - 00~00-20 - 17 - 15.
Seul': 56a \860) - 65-39-26 - 23 - 21.
Art. 2'? f',ste decreto entl'má em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coritrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1965; 144.9 da Independência e 779 da Repú~
blica.
H.

CASTELLO BRANCo

V asco da Cunha
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DECRETO N9-.55.617-

DE'22 DE

.JANEIRO DE 1965

Inclui eXceções no Decreto.

n9

54.003,

de 3 de julho de 1964 e dá outras
providências.

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

ctà

Art. 19- Ficam excluídas da proibiR
ção de que trata o Decreto n9 54.003,
de 3 de julho de· 1964, as nomeações,

de da autoridade que expedir o respectivo ato .
Art. 5Q Os atas de nomeações e
contratações só terão validade, após a
publicação no Diário o ficiaZ.
§ 1? No caso dos atos de competência doS Reitores serão os mesmos encaminhados, para publicação, pelo Ministro da Educação e Cultura.
§ 2t;l Nas portarias de provimento e
nos contratos 'expedidos pelos Reitores, deverão constar obrigatOriamente
a autorização Ministerial, a decorrência da vaga e a dotação orçamentária,
conforme o caso.
Art. 6? ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãg; revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de janeiro de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.

em caráter interino, para cargos dos
quadros das Universidades Federais,
yinculadas ao Ministério da Educação
e Cultura, e as contratações dé pessoal regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho, para o desempenho de
fnnções técnico-científicas.
Art. 2\'1 As, nomeações e as contratações de que trata o artigo anterior,
H. CASTELLO BRANCO
dependerão de prévia autorização do
Ministro da Educação e Cultura e seFlavio Lacerda
,rá precedida:
a) de apresentação de plano minuDECRETO NQ 55.618
DE 22 DE
cioso de desenvolvimento de serviço;
JANEIRO
DE
1965
b) de justificação em cada caso··cte ·
necessidade da nomeação ou contraAltera o art. 16 do Decreto nf! 54.019,
tação;
de 14 de julho de 1964.
c) de apresentação de quadro indiO Presidente da Repúbliéa, usando
cativo do número de servidores necesda atribuição que lhe confere o art.
sários ao normal funcionamento de
87, item I, da constituição Federal,
cada órgão que integra a Universidecreta:
dade.
Art. 19 O art. 16 do Decreto· númeArt. 3? Ficam, outrossim, excluídas
ro 54.b19, de 14 de julho de 1964, pasdas proibições de que trata o DeCreto
sa a ter a seguinte i·edação:
n? 54. 003, de 3 de julho de 1964, as
nómeações; em caráte:r interino, para
"~rt. 16. Os recursos do Fundo Featender as necessidades das Escolas,
deral Agropecuário serão aplicados no
Faculdades e Institutos subordinados
refinanciainentà' de:
ao Ministério da Educação: e Cúltura,
a) papéis de crédito rural originaobservadas as normas constantes do
dos de contratos de empréstimos celeartigo anterior.
brados com produtores rurais ou suas
Art. 4Çl As nolll:eações e as contratacooperativas por bancos privados,
ções decorrentes do presente decreto ·bancos ou caixas económicas estanão podem, enÍ nenhuma hipótese,
duais, bancos federais com atuação
ultrap8,ssar- as dotações orçamentárias
preponderante em crédito rural e banpróprias, sob pena de responsabilidacos de crédito rural;

ATOS

oo PoDER !ExEcutiVO

b) duplicatas de fornecedores de
ferti1iz3.ntes, fungicidas, inseticidas,
sementes, rações, pequenas máqUinas
e implementas agrícolas, correspon.:.
dentes a vendas· a prazo, desde que se
ajustem estas às condições normativas fixadas pela Jun~a Deliberativa
da CNCR, à. qual compete, ainda, incluir outros ·bens Utilizáveis nas atividades agropecuái·ias.
Parágrafo único. Para as operações
referidas na letÍ'a "a" dar-se-á preferência às que prevejam refinanciamento apenas parcial, retendo as entidades bancárias refinanciadas parte
da operação".

Art. 29 :&ite decreto entrará em vigor na data da sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da Repllblica.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRíETO N9 55.619 - DE 22 DE
JANEIRO DE 1965
Regulamenta a execução, em tempo
de paz, do transporte de pessoal e
de bagagem dos militares· do Exétctto, Marinha e Aeronáutica e dá
outras providências,

o presidente da República ... usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, Inciso I, da oonstituiçã,o
Federal, e em cumprimento ao ar_
tigo 59 da Lei n9 4.328, de 3Q de abril
de 1964, decreta:
TíTULO I
CAPÍTULO

ÚNICO

Disposições preliminares

Art. 19 os militares do EX-ército,
Marinp.a e Aeronáutica têm direito
a.. transporte de pe~-oal e de Pa~a
gem ne.s condições estabelecidas no
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Oapitulo III do Titulo II da pan.-te
primeira e na Seção III do Capítulo
TII do Título único da Parte Segun,..
da da Lei n9 4.328, de 30 de abril de
1964 (Código ·de Vencimentos dos
Militares) .
§ 19 o transporte de bagagem para
o local de embarque e d'os pontoo de
des.embllJ.'q1.·d!:! pm"fa. a r€JSidêncila do
militar será. _atendidó pelas respectivas Organizações Miiltares, ~em õnus
para o militar.

§ 29 o militar viúvo, com depen ..
dentes, e aquêle que tenha dependeu~
tes de acôrdo com o e,::.pecifica.do na
letra. ''g" do Artigo 57 do Código de
Vencimentos dos Militares, ficam
equiparados ao militar casado pa-ra
os efeitos das concessões a êste fei~
ta..s na presente regulamentação.
§ 31? Ocorrendo o falecimento ·do
militar em serviço atiVD, o transporte
para a translação do corpo far-se .. á
de acôrdo com o previsto no .Al·tigo
7.5, do C6digo de. Vencimentos dos
Milita.res.
'
§ 49 Poara a concessão do transpDrte de dependentes na forma dia le,..
tra "g" do Artigo 57 do Código de
vencimentos dos Militares é neces.. sãrio qUe S'8US ,pomes constem dos
a.~sentamentos do militar.
Art. 2Q Para os efeitos desta. regulamentação são adOtadas a..s seguintes definições:
a. Transporte é o direito que
tem o militar e seus dependentes ou,
distintamente - o milita-r ou seus. de ...
.pendentes
ao fornecimento de
passagens e ao transporte da respectiva bag.ag·em por conta do Est3.do,
nas condições desta regulamentação.
b. Transporte requisitável é o
que se efetua com ~ utiilzação de.
organizações~ que,
mantendo liphaS
regulares e possuindo capacidade operativa, prestam os serviço,s solicitados pelas autoridades militares por
meio de requisições.
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c. Transporte não requisitável -·
é o Qlle, não podendo ser ·atendido
por meio de requisições, pela inexis~
tência. ou insuficiência de linhas re.gulares, ou ainda pela faJta de ca~
pacidad-e operativa das orgoa.nizaçõe.3
:existentes, se efetua mediante ajuste ou contratação verba] vimndo o
oumprimento de missõas eventuais,
ou de caráter urgente. Nas situações
permanentes, ou de duração prolon,..
gad•:l, êsse transporte deverá ser objeto de a}t115te,')., contratos (mediante
tomada de preços) ou concorrência.

i. Atdoridade solicitante
é a
que assina expediente dirigido a uma
Autorid_ade Requ1sibante, oolicitando
p1~ovidências para. transporte de pessoal t de tagagem.

d. Bagagem - é o conjunto de objetoo de uso pessoa1 do militar e de

m. Adiantamento - é o dinheiro
entregue a :wn ag:ente re...'WonGável,
para atender despesas de transporte;
com posterior prestação de contas.

seus dependentes
pa.s,

(uniformes,

rou,....

etc), bem como os móveis., e

utensílio'> de uso doméstico que nor _
ma1mente guarnecem a sua residência, além de livros, de instrumentos

técnioos inerentes à sua profis:::ã.0 edo automóvel de sua prOpriedade.
e. Domicílio de origem, ou de des-

tino -

corresponde ao lugar de orL
gem, ou de destino.
{;

é

organização militar COM) -

a denominação genérica dada ao cor_
po, repartição, estàbelecinrento, navio, órgão, base, parque, arsenal, ou
qualquer outra unidade tática, administrativa ou operativa de uma
Fôrça Armada..
g. Comandante - é a denominação genérica, dada ao militar mais
graduado, ou mais antigo, de cada
Organização Mili.tai' correspondendo,
assim, àquela de Diretor, Chefe, comandante ou outra denominação que
tenha, ou venha a ter, aquêle ~ue
fôr por ela responsável.
h. Autoridade requisitante

-

é

a

que assina o dócumento denominado
Requis~ção de Tra..nSporte, destinado
a tuna Organização de transporte comercial (oficial ou particular), em
função das sua\S atribuiçõe.s. regula ..
.menta.res, ou por delegação de autoridade competente.

j. Organização Militar emissora -

é aquela cujo Comandante tem atri,..
buiçôes para assinar requisiçõe-s de
transporte.

'":"f:o · As expressões "para oficiais" e
"demais oficiais'' incluem sempre o.s
Aspirantes a Oficktl e os GuardasMarinha.

n. Jndenização - é o pagamento
devido a uma organização Mjlitar,
ou a um militai', pela:s despesas ef.e~
tua.das à conta de seus próprios re,..
cursos, mediante autorização de au ..
toridades competentes, ou independente deEGa ·circunstância, desde que devidamente justificadas e com apoio
n.as normas estabelecidas nesta re ...
gulamentaçã·o.

o. Efllancete de transporte -=- é o
conjunto de dOcumentos· de recei.ta e
de despesa constituindo a comprovação de despesas de transpo1·te à contra
de dotações orç.amentárià.s especificas,
perante· o, repartiçã.o ·pagadora.
p. ·Requisição de transporte - é o
documento oficial e regulamentar a
ser expedido por tuna Organiw.ção Militar erilissora.
q, Oiício~requisição- 'é o documento equivalente à requisição, na impossibilidade eventual da emissão de mna
requisição regulamentar.
r. órgão Pagador - é aquê~e que
dispõe de numerário especí-fico para
despesas de transporte de pe:::so.al e de
bagag€m.

Art. 3Q O direito do militar ao trans"
porte será sempre devi·do da sede dg,
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missãO, ou ,comissão de origem, à de
~e.stino.

Art. 4° o militar movimeiltado Dara
missão ou comissão de_ du"ração supéi·ior .a seis meses, cuja n.3.t'.lreza não
lhe permita f-azer-se acompanhar de
sua família, terá direito a trai'..sportála para nôvo dOmicílio em território
nacio~'<l.1, incluf.ive bagagem, ooso a
issoO sej~ obrigado.
Parágrafo Unico. E1~se direito prescreve dentrO de nove meses, a contar
da data de movimentaçã 0 d-o· aficüü,...

TíTULO II
Do Transporte por Conta do Estado
CAPÍTUW I

Da Utilização dos- Me ios àe Transporte

Art. 5º A autoridade requi.:...J:tante
escolherá a natureza do meio de transporte. a ser utili2!3.do, atendendo as necessidades do serViÇo e à conveniência
económica do Estado, bem como à urgência e à importância do serviço ou
d(t. missão cometida ao militar.
§ 1º Na escolha do meio de transporte a ser utiliza,do deve ser levada
em coruideração, Se ·fôr o oosO, a situação especial relacionada com o estado de saúde do militar ou de seus
dependentes, me-diante .atestado a ser
Passado por médico milita-r.
§ 2Q Em caso de. moléstia grave ou
necessidade de intervenção cirúrgica
em militar ou em um de seus dependentes, e, que não possa. ser atendida.
na. localidade onde o me.smo serve, deverá o Comandante da Organ!zação
Milita1· a que êle pertence providenciar
sôbre o meio mais rápido e a:PrOpliado para o trans-porte do enfêrmo. jus_
tif-ica.ndo-o posteriormente.
Art. 5o As passagens serão concedidas, em-. territÇlri 0 nacional, com o.s
acomodações e nas cutegorias previstas ll~te Capítulo.
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Art. 7Q Nos transportes ferrovirá,rios
as passagens ser ao:
a, Em , cabine privativa, lei-to ou
poltrona, p·ara. Ofici-al-General e- seus
dependentes.
b. EnÍ. cabine, leito ou poltrona,
:pura Oficial-,Superior e seus dépendentes,
c. Em leito ou poltrona{ para os.
demais Oficiais e &eqs dependentes:
a. Em. leito,- ou 1~ classe, para cadete, · Aspi.rante e Goordr?.-Marinha,
Aluno d·e Escola Pr~p_ara tóri.a ou de
Formacão de Oficiaj.s e Aluno do Colégio Naval.
e. Em leit'J, ou 1~ classe, pare.. Subtenente, Suboficial e Sa-rg'€nto e. seu&
dependentes.
t. Em 21J. classe para as demais praças e seus dependentes, pe.,ra o empregado domésUc 0 do militar e para
os voluntários e conscritos. '
Parágrafo u-nico. O Ministro da
iPasta !I.J:I!litar quand.o viajar em objeto de serviço, acompanhado de elementos de seu Gabinete, terá direito-a' ocupar carro especial liga.-do o. trem
de -carreira.
Art. 39 Nos transportes rodoviátios,
sempre que as condições de categ·oria
dos t11ansport-es colétivos as permitirefi, as passagens serão fornecid-as de
s·orte o. observa..r, tant-o quanto po$Slvel, o escalo-namento hierárquico, a cri_
tério da autoridade requisitante.
Art. 9º. Nos transportes marítimos.
e fluvi..a.is as pasSI,l.gens serão:
a. Em camarote de luxo. ou priva~
tivo. paro. Oficial-General e .seus depend-ent-es.
b Em camarote de F-. cla.sse, privativo, para OficiH-1-superior e seus
dependentes.
c. Em camarote .de 1~ classe para
os demais oficiai.:> e seus dependentes.
d. Em camarote de 2::- classe, ~
f·:tlta dêste em P cla::;se, para o ca_
·cl:ete, Aspirante e Gual'da-Marinha,
Aluno de Escola Preparatória cu de
F'ormação de Oficiais e Aluno do Colégio Naval.
e. Em camarote de 2~ classe, na.
falt.a d~ste em l\1- cla,s.se, paro o Sub··
tenente, Suboficial, s.:ugento e respectivos dependentes.
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j. Em 3!). classe para as dema.is pra_

e ,seus dependentes, para o empregado d6méstic 0 do militar e para
-os voluntários e conscritos.
Art. 10. Nos transportes aéreos as
pa.ssagen.s serão concedidas quando:
a. se verificar insuficiência de transporte por outros meios.
b fôr mais econômico para o Estado.
c. houver necessidade urgente de
movimentação do militM.
§ 1<? Só será requisitadO transporte
aéreo a emprêsas comerciais na im.:
Ç(l..S

_possibilidade de Fôrç.a

Aérea Brasi-

leira .da.r atendimento pelas· suas !1tnhas regulares, ou, aind-a, nos casos
de urgência em que o transporte não

po...<:.<::a ser atendido na d·a.t.a prevJsta.
§ 2º A utilização das disponibili·dades da Fôrça Aérea Brasileira nas

suas linhas regulares tem carãter
obrigatório e prioritário para as ne~
cessidades de serviço dos Mi:riistériOs
Militares, no limite 'das quotas 'fixa·das pelo órgão competente. do Millis~
tério da Aeronáutica.
§ 39 Aos elementos do Gabinete do
Ministro da Pasta Militar, ou do Estado-Maior de Oficial-General, poderio ser concedidas passagens na
mesma aeronave em que viajarem essas autoridades, quando em coínitiva.
Art. 11. Na falta absoluta de acomodação que lhe fôr devida, em qualquer dos meios de -transporte, o militar utilizará a existente.
Art. 12. As especificações constantes desta regulamentação não impedem que o militar melhore suas acomodações ou a natureza do transporte desde que pague às emprêsas transportadoras a respectiva diferenca, ou
ainda, o preço total da passagém do
transporte de sua escolha, no caso
de não utilizar a requisição que lhe
fór concedida.
Art. 13 :· As P.;:tssagens, sempre que
possível, serão fornecidas para o trajeto direto à localidade de destino,
sem iriterrupções, salvo quando estas
se verificarem por ordem superior ou
por motivo de fôrça maior devidamen-te comprovado.
CAPíTULO I'
Das Bagagens

Art. 14. O transporte de bagagem
nas ferrovias obedecerá :?,os seguintes
limites:
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a) Para Oficial-General ·e respectivos dependentes: 3.500 (três mil .e
quinhentos) quilogramas para cada
passagem inteira até duas; 1.500 (mil
e quinhentos) quilogramas para cada
uma das demais; 1. ooo· (mil) quilo~
gramas para cada meia passagem.
· b), Para Oficial, Subtenente, Suboficial e Sargento e respectivos_ dependentes: 3.000 (três mil) quilogramas por passagens inteira até duas;
1. 500 (mil e quinhentos) quilogramas para cada uma das demais; 500
(quinhentos) quilogramas para cada
meia passagem.
c) Para Cadete, Aspirante a Guarda-Marinha e alunos da Escola· Preparatória, de Formação de Oficiais ou
Colégio Naval: 250 (duzentos e cinqüenta) quilogramas.
d) Para Cabos, Soldados, Marinheiros e Taifeiros e seus dependentes: 2.000 (dois mil) quilogramas pars. cada passagem inteira até duas;
1. 000 (mil) quilogramas para cada
uma das demais; 250 (duzentos e cinqüenta) quilogramas para cada meia
passagem.
e)
Para ·os demais, com direito a
passagem de 2~ classe: 100 (cem) quilogramas por passagem ou meia passagem.Parágrafo único. Nos casos de ur ~
gência justificada e quando os volumes- não puderem ser transportados
como bagagem, poderão ser despachados como encomendaas nos trens de
passageiros, ou mistos, desde que a
despesa não exceda ao total resultan~
te da aplicação no disposto neste artigo, com referência ao transporte de
bagagem nas fetTovias.
Art. 15. O transporte de bagagem
nas rodovias, por .;anta do Estado, só
será feito nos casos em que o trans~
porte marítimo, fluvial ou por ferrovia seja mais oneroso, o-u inexisten~
te. Nesse transporte. serão observados
os mesmos limites de pêso estabele~
cidos para o transporte ferroviário.
Art. 16. O transporte de bagagem
Dor via marítima ou fluvial obedecei·a aos seguintes limites:
a)
Para Oficial-General e respectivos dependentes: 7m3 (sete metros
cúbicos) para cada passagem inteira
até duas; 3m3 (três metros cúbicos)
para cada uma das demais; 2m3 (dois
metros cúbicos) para cada meia pa_ssagem.
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b) Para Oficial, Subtenente, SubR
oficial e Sargento e respectivos deR
pendentes: 6m3 (seis metros cúbicos)
por passagem inteira até duas; 3m3
(três metros cúbicos) para cada uma
das demais; 1m3 <um metro ·cúbico)
para cada. meia passagem.
c)
Para Cadete, Asph·ante a Guarda· Marinha e ahmos de Escola Preparatória, de Formação de Oficiais ou
Colégio Naval: 1m3 <um metro cúbi-.
CO).

d) , Para Cabos, Soldados, Marinherros e Taifeiros e seus dependentes: 3m3 (três metros cúbicos) para
cada passagem inteira até duas; ... ,
1 l/2m3 <um e meio metros cúbicos)
para cada uma das demais; l/2m3
(meio metro cúbico) para cada meia
passagem.
e) Para os dem<üs, com direito a
rpassagem de 3:). classe, lj2m3 (meio
metro cúbico) por passagem ou meia
!IJassagem,

Art. 17. o tro. nsporte de bagagem
via aérea não poderá exceder ao
[imite , de pêso incluido ··no custo da
passagem.
Parágrafo único. o rest2nte do
\Volume, ou p?lso de baga.gem, a.. que
tem direito o milita1·, seguirá pelos
outros meios de tra.ns:p.orte.
Art. 18. Quando a bagagem exceder aos limites fixados n-esta regulamentação, o interessado pagará direitamente a diferença da despesa à_
emprêsa transportadora.
·
Art 19. As especificações constanteS dêste Capítulo não impedem
que o mi1itar, desde que pague clire-'
ftamente à empres·::ts transportadoras
as respectivas diferenças, utilize um
meio de transporte para sua bagagem diferente daquele que, normalmente, seria utilizado e nos limites
!fixados.

tpot

Art. 20. Além das limitações impostas neste Capítulo pHra. cada meio
de transporte, o militar t-erá direito
a transportar, por conta do Estado,
TUm automóvel de sua propriedade.
Parágrafo único, Os Oficiais de
arma montada, quando transferidos,
têm direito ao transporte gratuito de
um ani'mal de sela, seja. êle de SUo:l
ipl'()prieda.de oú. pertencente ao Esttado.
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CAPíTULO

Do Militar no

III

Estrange~rro

Al't. 21. o transporte de militar
designado paro. missão oficial no estrangeiro, bem como o ·de seus dependentes e respectiva bagagem. deverá ser feito pelo meio mais económico, re.'Ssalvados os casos especiais
cie saúde, devidamení-3 comprovados.
Parágra-fo
único. Sàmente serão
Titilizadas comp<S.nhias estr.::LI1ge1ras
de transporte quando não existirem
similares nacionais, ressalvados os
casos de urgência e conveniência ·ecom.ônlica do Estado.
Al't. 22. As passag·en-s de, ou para..
o estrangeiro, serão concedidas:
a. Nas vias a-éreas:
I - Em P. cla..oo:s.e, ou equivalente,
aos Oficiais-Generais ou Superiores e
1·espectivos dependentes.
l i - Em c~asse .de turismo, ou
-equivalente, aos demais milit0.-l'e5 e
l'espeCtivos dependentes.
b. Nas ferrovias, rodovias e vias
maritima5 ou fluviais: de acôrdo ·o0m
os critérios adotados nos Arts. 7, 8 e 9
Al·t. 23. As passagens para ill.oviment>:a.ção no estrangeir-o serão- concedid-a.s em categorias e acomodg..ções
que correspondam àquelas normalmente utilizadas pelos milita.res do
mesmo círculo do pais onde se movimentarem, observadas as condições
de r-epresentação ..
Art 24. o militar designado para
missãO ou comissão no estrangeiro,
cuja permanênci·:t tenha sido ;Jrevista
por prazo inferior a seis meses e que
venha a ultrapassá-lo, só terá diJ:eito
ao transporte de seus dependentes e
1·espectiva bagagem quando a prorrogação adicional fôr determinada por
·nto presidencial ou minis-terial.
TíTULO

III

Das Requisições e demais Pormenores
Administrativo-s
CAPÍTULO I

Da Emissão de Req'!kisiçõss

Art, 25. As requisições serão emi,tidas pelas autorida-des competentf!s
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obedecer às exigência.s das compade cada. um dos- Ministérios Militares
nhias tran.sportadon.s, sem ônus
meiicionadas nos regulamentos
em
para o Estadó.
vigor, ou em rnstruçõe.; Ministeriais,
resultantes das necessidades e da
Art. 31. As solicitações de tran.sporte (passag·em ou bagagem) serao
conveniência do serviço.
feita~ em expediente escrito, no qual
parágrafo único. O mesmo crité1·io
se fa.rá referência a.o. ato que autoe p:rocedimento serão observados para
ri?.OU o deslocamento do ·militar, ou
as a.utorida.des so;icitant-es de t.ranspublicou sua movimentação, além de
porte.
mencionar os nomes dos seus j~pen
dentes com direito a passagem, esArt. 26. As requisicões serão . em i.._
pecificandü o grau· de dependência
tid.a.s separ-adamente Para passagens
conforme consffi.nte de seus assentae para transporte de bagageni, sementos.
gundq os modelos adotados em cada
§ 19 Em süuoações especiais justiMinistério Militar.
ficad8.s pela urgência, as solicitações
Art. 27. Das requisições para pas_
poderão ser feitas verb~lmente. c<:-nsagem deverão cons"W.r:
tirmadas, no entanto, por -escr1to,_
dentro de quarenta e oito horas.
a)
O exercício financeiro e a do-·
§ 29 As autori;da.des s_olicitante-s são
, ta-ção orçamentária à conta da qual
respon.sáveis pela ex-atidão dos dados
-correrá a despesa.
b)
o pôsto, ou graduação, nome e fornecidos à OrganiZiação Militar-emissora.
identidade do militar, bem como os
nomes dos seus dependentes, de acôrdo com o c-onstante em- seu.s e.ssenCAPíTULO II
t.amentos.
c) o nome da emp11&ia transporDos Adiantamentos e Indenizações
tadora, número de P•lSSagen.s inteira.s
e de meias passagens requisitadas,
Art. 32. Qua.ndo o transporte não
com discriminaçãO dM respectivas
puder ser realizado pelos meios norcla.sses é aeomodações. bem como as·
mais, par-a trajetos ou regiões onde
loca.lidades de origem e de destino.
não haja- linha regular de passageid)
O ato Oficial (Diário Oficial,
ros ou de ca.rga, ou ain-da em situaBoletim, etc.) que determinou a moções especiais e a critério da autorivi::nentação, ou autorizou o deslocadade requisitante, poderão ser feitos
mento do militar, a serviço fora da
adiaiitamentDs em dinheh·o. pelo
sede.
'
órgão pa.gador, ao a.gente responsá/ vel, até o limite provável da desArt. 28. As: requis!ções para -trans_
pesa.
porte de bagagem deverã.o conter os
Parágrafo único. A prestaçâo de
dados constantes das alíneas m e. d
contas dêsse.s adia.ntoamento~ será
do artigo anterior e mais o seguinte:
feita mediante . apresentação dos
o númel'O de quilograma.s ou metracomprovantes e na forma estabelegem cúbica em função do número de
cida pela legislação específic-a de
pas..sn,gen'J requisitadas, até o limite
cada ministério militar.
a que tiver direito o militar e seus
/ Art. 33. Quando o milibar ou a
dependentes, e o va!or atribuídO à
Organização Militar realizar despesa
'bagagem.
de tran.sporte por autorização ou determinação de autoridade competenArt. 29. As requisições serã-o emite, o órgão pagador procederá à cortidas em t•antas vias qu.a.nto necessárespondente tndenização medkmte
:rias. para atender aro órgão pagador,
apresentaçã.o dos comprovantes neà emprêsa tr.a.:n.sportadora, c.o órg·§.o
cessáriüs.
fiscalizador e à Organiz.ação Militar
Art. 34 •. Quando na aplica,ção dos
~missara.
Artigos 12 e 19 nãO forem empregaParágrafo. único. Além da.s fonnados os meios de transportes conslidades previstas neste Capítulo, as
tantes das requisições emitidas, porequisições deverão satisfazer às que
derão elas ser utmzadas pelo militar
·decorrerem da legis]a.çã-o específic.a
para fins de indenização do.-; .gasto
de cada meio de tr(;.ns,porte.
havidos, desde
que comprovados, e
Art. 30. O acondi·cionamento d·::t
até o valor representa.do pelas menbagagem p:na o transporte deverá
cionadas requisições.
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Art. 35. Independ-entemente de
-comprovação da despesa efetuada-, o
nlilit-e.r com direito a transporte por
conta do Estado e que se movimen~
ta-r por seus próprios meios. terá direito à indenização da importância
correspondente a-o yalor das pa..<:&agens constantes da requisição nãc
.u tiliza.da.
Parág:rafo único. Quando o militar se movimentar em automóvel de
··sua. vropriedude, não terá direit-o à
indenização da importância oones.pondente ao transporte do veículo
~or companhia transportadora.
Art. 36. Qllilnrdo houver disponibilidade de transporte que não onere
o Ministério, ou fôr utilizWo gratuitamente transporte . do Estado,
não cabem as indenizaçõe.s previstas
neste Capítulo.
CAPíTULO UI
Da Comprovação das Despesas
de Transportes
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ou manuais t:évnicoo, serão regula·-

dos todos os p<Jrmenm·e.s administrativos decorrentes da estrutura, da

legislação específica e peculiar-es de
cada Mi'l1istério.
Art. 41. A utilizaçã-o das quotas
de transporte concedidas pela Fôrça
Aérea Brasileira a que se refere o
§ 2Q do A:i-t. 10 será regulada por· ato
dos Ministros Militares estabelecendo os
critérios i.e prioridade em
funçãQ das necessidades do serviço.
Art:. 42. No âmbito de cada Ministério Militar, e no limite das disponiblidades de meios, pode1·á ser
proporcionada a-os mili·tares que via~
jam por efeito de movimentação,
uma assistência social mediante indeni-zação dos se~-viços presta-dos,
tais como ospedagem ~hotéis de
trânsito ou hospe~rias), embalagem
de bagagem e a utilização de guarda-móveis.
Parágrafo único. o dispOsto neste
artigo deverá ser devidamente reg;.tlamentado em -cada Ministério Mi'"
litar-.

Art. 43. l!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação reArt. 37. A comprovação das desvogadas as disposições em conpesas de transporte, à conta da.s dotrário.
tações orçamentárias especifi'Cas, feiBrasília, 22 de janeiro de 1965;
tas aos órgãos competentes, reaU144° da Independência e '179 da
zar-se-á de acôrdo com a legislação
Repúlblica.
em vigor ern cada Ministéri-o Militar, podendo ser ilti'lizado um "BaH. CASTELLO BRANCO
làncete de Transporte".
Paulo Bosisio
Art. 3-8. As .contas de transporte
Artnur da Costa e Silva
Bpresentadas pelas emprêsas transEduardo Gomes
portadoras de_verão ser acompanhadas das 1!.'s vias das requisições emitidas, com a · prest~ão dos serviços
devidamente atestados pelos beneDECRETO NQ 55.620 - DE 22 DE
ficiári-o.s ou pe.ssoa credenciada. ou
JANEIRO DE 1965
autorizada.
Art.· 39. As Org-a.nizações MilitaDá nova redação à Cláusula Sexta ffio
res en;tissoras de requisições deveTão
convênio aprovaao pelo Decreto númanter rigoroso contrôle das dote.R
mero 00.444, de 11 à e abril de 1961.
çôes orçamentárias que lhe forem
atrilbuídas, ou intima ligação com o
O Presidente da República, usando
órgão controLador do crédito. se fôr
das -atribuições que lhe confere o aro caso. A fim de evitar int-errupção
tigo 87, inciso I da Constituição Fe:Q.o atendimento das soli-citações de
deral, e de conformi-dade com ·o diS-trat1s·portc e possibilitar aos órgãos
posto no artig.') 19 da Lei n9· 2.&51,
competentes as ,c;olicitações de sude 25 de agõsto de 1956, decreta:
pfementação, em tempo útil, deverão
Art. 1Q Passa a ter a seguinte iedamnda possuir as tarifas dos diversos ·
a Cláusula Sexta do Convênio
·meios de transporte
devidamente· çã.o
aprovado. pelo Decreto n5' 50.444, de
.a.tualizadas.
11 de abril de 1961:
"A Comissão Especial de LevantaCAPíTULO IV
mento
do Nordeste (CELNE) permaDos Porme~ores Adminisbutivos
nece têcnlcamente subordinada à DiArt. 40. Pelos Ministros ._das Pas~
reteria do Serviç.') Geográfico e. vin-.tas Mili-tares, por meio de ~tJ:uções
culada à 7cy. Região Militar para flns
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provedo~

res e efei{;.D de vencimentos; Fica subordinada à 7iJ. Região Militar para
firls disciplinares.

Art. 2<;1 O presente Decreto entr-ará
em vigor na data de sua publiooção,

revogadas as disposições em contrárlr,,
Br·.asH~a.
22 d:e janeiro d.e 1965;
144\ da Independência e 779 da Repúbl~ca.

H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DEORETO NQ 55.621 -

DE

22

DE

JANEIRO DE 1965

Altera o Regulamento Interno e dos
Serviços

Gerais

~~%t~~et o

1 957

(R/1),

~P 42.018,

aprovado
de g de

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I da Constituição, de-

creta:

Art. 19: b Regulamento Interno
e dos Serviços Gerais (R/1) , aprovado em DecreOO n9 42.018 de 9 de
agôsto de 1957, terá as segllinfes aJteroçõe.s:
- o título do Ar.t. 83 ••Do Chefe do
Serviço de Assistência Social'' passa
a ser: Do Chefe do Serviço de Rela·
ções Públicas e Assistência Social".
- o Artigo . 83 passa a ter a seguinte redação: "O Chefe do servi·
ço de Relações Públicas e Assistên·
cia social - chamado Oficial de Re·
lações Públicas (0 R P) e escolhido
pelo Comandante, entre o:s ofióais
da Unidade - é um a-ssessor· do Comandante nos assuntos referentes a
RP, fazendo parte, nestes casos, dO
EM Pessoal. Pertencendo, também,
o..o EM Especi·al, como Chefe _de um
serviço da Unidade, es~á subordinado ao Sub Comandante p!lra todDS _os
trabalhos Qe COmando e efeitos disciplinares.
- O Arti·so 84 passa_ a ter a se·
guinte redação: "Compete ao Oficial
de Relações Públicas:
1. Auscultar a opinião dos públicos interno e externo; '
2.
Encarregar-se das ligações
com a Imprensa, no~adamente para
fins de esclarecimento dos públicos,
respeite..ndo e fazendo respeitar sempre as limitações impostas pela Segurança Nacional;

3. Ligar-se com os Serviços de
Relações Públicas dos escalões supel'ior, ·vizinho e subordinado;
4. coOperar no preparo ·de solenidades cívico.-mHitares e na sua di-vulgaçS.o, quando fôr o caso;
5. coOperar com o Comando nos
assuntos de Assistência e ··previdência sociais;
6. Elaborar o programa da.s di.versões dentro do Corpo;
7. Organizar os programas de competições e&portivas e a prátic-a de
rdeiSrportos recre-ativos, com a colaboração do oficial de educação física;
8. Administrar a sala de estar dos
oficiais, ·dos subtenentes e sargentos~
_ 9. Desempenhar as 'funções de
bibliotect.rio e encarregado da sala
de recepção.
- O Artigo 85 terá a seguinte redação:
-~
"o Oficial de Relações Públicas,
para desempenho de suas funções, utmza1·á a biblioteca, sala de recep- ção, vestiário, sela de estar dos oficiais, sargentos e praças, e, mediante
entendimento, a banda de música
ou a fanfarra do Corpo, barbearia, Iav.anderia, alfaiataria, serviço religioso e cinema; contará com a cooperação do ofici-al de educação física.
e do médico bem como do capelão.
- no artigo 90, suprima-se o nú ..
mero 6 e sejam dados aos números
7, 8 e 9 os números 6, 7 e 8, respec ..
tivamente;
- No Artigo 95, suprima-se o parágr.afo 29.
Arti·go 29: o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando disposições em
-contrário.
Bra.snta, 22 de janeiro de 1965;
1449 da Independência ·e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da costa e Silva

DECRETO N9 55. 622 -

DE 22 DE

JANEIDO DE 1965

AlterCh o Regimento do Ministério da.
Viação e Obras Públicas.

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

ATOS
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tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Àrt. 1<? O art. 27 do Regimento do
Ministério da Viação e Obras Públi~
cas, apro·vado pelo Decreto número
319, de 7 de dezembro de 1961, passa
a- ter a seguinte reâação:
Art. 2~. As gratificações de Representação de Gabinete (a.rt. 145,
item IV da Lei n(> 1. 711, de 28 de ou-

tubro de 1952), serão arbitradas pelo
Ministro de Es.ta.do.
Art. 2<? :tste Decreto entrará em
vigor oo data de sua publicação, revogadas a.s disposições em contrário.
Brasília 22 de j-aneiro de 1965 ;:
144(> da independência e 77<? da República.
H.

CASTELLO' BRANCO

Juarez Tavora.

DECRETO N<? 55.623- DE 22 DE JANEIRO DE 1965
Estabelece o Fundo de Reserva n~ dotações orçamentárias para
o exercício de 1965
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere om't. 87, número I, da Constituição Federal, e tendo em vista o que dispõe
o art. 6? da Lei n<? 4.539, de 10 de dezembro de 1964, decreta:
Art. 1Q Ficam incorporados ao FlUldo de Reserva de que trata êste De~
creto, os_ seguintes créditos orçamentários relativos ao exercício de 1965 no,
montante de Cr$ 550.477.115.000,00 (quinhentos e cinqü€mta bi~hões, ciuatrocentos e setenta e sete milhões, cento e quinze mil cruzeiros), a saber:
1,

Subanexo do \
Orçamento !
de 1965
1

I
4.01.00
4.02.00
4.03.00
4.04.00

4.05.00
4.07.00
4.08.00
4.09.00

4.10.00
4.11.00
4.12.00
4.13.00
4.14.00
4.15.00
4.16.00
4.17.00
4.18.00
4.19.00
4.20COO
4.21.00
4.22.00
4.23.00

I

Ministérios ou Orgãos

1

Fundo de
reserva
· CrS 1.000

I Presidência da RepúbllCa .................. I

29.005.160 '
Depru:tamento Administrativo do serviço)
309.Ml0
1
Público .................................. I
819.100
j Estado Maior das Fôrças Armadas ........ j
1 Comil:isão de Readaptação dos Incapazes das]
5.400
I
Fôrças Armadas ........... , .............. j
1 Superintendência
do Desenvolvimento do]
3.175.398
1 Nordeste . . .............................. I
416.500
1 Conselho Nacional de Telecoml.Ulicações .... I
434.000
Conselho de Segurança Nacional ............ ]
Superintendência do Plano de Valorização]
I
Económica da Amazônia ................. ,
5.311.896
j Superintendência do Plano
de Valorização
j
Económica da Região da Fronteira Sudo~ I
714.800•
1
este do País ............................ :.j
Ministério da Aeronáutica ................. [ 10.000 000
1
l Ministério da Agricultura .................. j 17.941.700
[ Ministério da Eclllcação e Cultura ......... j 80.000.000
Ministério da Fazenda ..................... ] 206. 782 .436
Ministério da Guerra ...................... I 16.500.000·
305.500
1 Ministério da Indústria e do Comércio .... j
6.693.600·
1 Ministério da Justiça e Negócios Interiores]
4.000.000
1 Ministério da Marinha .................... [
j Ministério das Minas e Ener!?ia .......... I 29.000.000
3.614.600
1 Ministério das Relações EX tenores ........ j
6.104.325
1 Mi-nistério da saúde ......... :. : .. : ..... ·.· .)
49.343.200
1 Ministério do Trabalho e PreVldencm SoClall
\ Ministério· da ~iação e Obras Públicas ...... : / 80.000.000

1

1

1

I

Total Geral .............•......... j 550.477.115
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Fa1·ágrato único. AI; dotações de que trata êste artigo poderão ser libe~
pelo Ministl·o da Fazenda, no segnndo seme.3tre do conente exercício,
à medida da.s possibilidades do _Tesouro, por supm·a.vit na arrecadação pre•
vista, por compensação l'êSultante da anulação parcial ou total de outras
dotações, dentro da mesma unidade orçamentária, ou ampliação dos .CI·ono~
gramas de desembolsos anteriormente fixados.
Art. 29 A contadoria Geral da República, tendo em vista os montantes
referidos no art. 19 ctêste decreto, processará a liberação da parte disponível das dotações orçamentárias, de acôl'do com as relações discriminadas
enviadas pelos Ministérios e demais órgãos interessados.
Art. 39 os casos omissos relativós à matéria dêste Decreto serão resolw
vidas pelo Ministro da Fazenda .
Art. 49 O presente Dêcreto entrará em vigor na data de sua pubUcaw
ção, revogadas as disposições em .contrário.
Brasilia, 22 de janeiro de 1965; 1449 da Independência e 779 da Re . .
pública.
H. CASTELLO BRANco
raó~.s

Milton Soares Campo_s
Paulo Bosisio
Arthur da costa e Silva
Vasco da Cunha
OctáVio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio de Lacerda
Arnalao sussekind
Eduardo Gomes
Raymundo 'de Britto
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira Cdmpos
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N ,9 55. 624 JANEIRO DE

DE

25

DE

1965

Declara luto oficial

O Presidente da República, no uso
de suas atribuições e considerando
que o desaparecimento de Sir Winston
Chmchill constitui perda- irreparável
para a · humaniQ.ade, o que· é motivo
de geral e profunda consternação
_para o povo brasileiro, decreta:
Artigo Unico. E' declarado luto
oficial em todo o país, por três dias,
a. partir desta data, em sinal de
pesar pelo falecimento de Sir \oVinston
Churchill.

Brasilia, 2S- de janeiro de 1965;
da Independência e 779 da
República.
1449

H.

CASTELO BRANCO.

Milton~

Campos.

Vasco da Cunha.

DECRETO NQ 55.625 JANEIRO DE

DE

25

DE

1965

Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de Telecomunicações~

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere n a.r-

ATOS
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tígo 87 inciso I, de Constituição, e
tendo ~m vista o disposto no art -. 29,
letra a, da Lei nÇl 4.1~7, de 27 de
arrôsto . de 1962 - CÓdIgO Brasíleíro
d~ Telecomunicações, decreta:
Art. lÇl Fica aprovado o Regimento
Interno do conselho Nacional de 'I'elecomunicações que, assinado por seu
presidente, com êste baixa.
Art. 2Çl ~ste decreto entrará em vigor na data de. S~Ia publicação, revogadas as dísposíçoes em contráno.
Brasília, 25 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

TíTULO m
Da' Competência,

Art. 3Çl Compete ao CONTEL:
1 _

elaborar o seu Regimento In-

terno;

2 _, orzanizar na forma da Lei. OS
serviços de sua' administração;
3' _ propor ou promover as' 1?ed~
das adequadas à execução da LeI numero 4.117, de 27, de agosto de 1962;
4: - elaborar O· Plàno Nacional de
Telecomunicações;
H. CASTELLO BRANCO.
5 proceder à revisão do Plano
Nacional de 'Telecomunicações, pelo
menos de cinco em cinco anos, para
REGIJ',[ENTO INTERNO
a devida aprovação pelo Congresso
o Conselho Nacional d~ 'I'elecomu- Nacional;
6 - adotar medidas que assegurem
nic8.ções, usando das atrIbu~ço~s que
a continuidade dos serviços de telelhe conferem o art. 29 da LeI n. 4.117,
de 2'1 de agôsto de 1962 e o art.- '25-, comunicações, quando as concessões
1(." do Regulamento
aprovado
pelo
ou permissões não forem renovadas ou
Decreto nc 52.026, de 20 de maio de
tenham sido cassadas, e houver ínte1963 e tendo em vista a decisão unârêsse público na continuação dêsses
nim~ do Plenário, tomada em Sessão
serviços;
realizada em 4 de setembro de 1964,
7 - promover, orientar e coordenar
resolve submeter à aprovaçao do Exo desenvolvimento das telecomunicacelentissimo Senhor Presidente da. Reções, bem como a constituição, ergapública o presente Regimento Innízação, articulação e expansão dos
terno:
serviços públicos de telecomunicações;
PARTE I
8 - estabelecer normas para a paIntrodução
dronização da' escrita e contabilidade
das emprêsas que exploram serviços
de telecomunicações;
TiTULO 1
9 - promover e superintender o
Da Finalidade
tombamento dos bens e a perícia contábil das emprêsas concessionárias
ou permissionárias': de serviços de
Art. lÇl o Conselho Nacional de
telecomunicações e das eruprêsas
Telecomunicações -(CONTEL) é órgão
substdtárias associadas: ou dependen-autônomo diretamente subordinado
tes delas, ou a elas vinculadas. inao Fresid~nte da República e compe ..
te-lhe regular, orientar, dtrígfr, execlusive das que sejam controladas
cutar dinamizar e fiscalizar a política
por acionistas' estrangeiros ou tenham como acionistas pesscaís Iurínacio~al de telecomunicações.
dicas com sede no estrangeiro, com o
objetivo de determinação do investiTíTULO l i
mento efetivamente realizado e do
conhecimento _de todos os elementos
Da Organização
que .concorram para a composição do
custo do serviço. requisitando, para
Art. 29 O Conselho Nacional de
êssé fim, os funcionários federais que
Telecomunicações e assim constituído:
possam contribuir para a apuração
dêsses dados;
I - Presidência;
10 - ' fixar normas gerais a serem
II -. PlenáriO;
observadas nas instalações dos servim _ Departamento Nacional de ços de telecomunicações, ínclusíve dos
serviços de telefonia dos Estados e
Telecomunicações (DENTEL).
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Municípios, bem como fiscalizar a ins.:.
talação dos mesmos;
11 - outorgar ou renovar permissões dos seguintes serviços:
a) serviços de radiodüusão sonora
de caráter local;
b) serviço público restrito;

c) serviço limitado, compreenden-

do:

c

I

de

segurança,

regularidade,

orientação e administração dos transportes em gera~;
II - múltiplos destinos;
III- rural e
IV d)

elétricas, da_ obrigação da transmissão
do indicativo de chamada (prefixo) ;
18 - publicar edital convidando os
interessados em concessões ou permis~
sões de radiodifusão a apresentarem.
as suas propostas dentro de prazo legal;
19 - emitir e publicar parecer sôbre outorga de concessões ou permissões;

privado;

serviços especiais, compree'nde:n-

do:

I - de sinais horários;
II - de freqüência padrão;
III - de boletins meteorológicos;

IV - destinados a fins científicos
ou experimentais;
V - de música funCional;
VI - de radiodeterminação.
12 - opinar, encaminhando parecer
fundamentado ao Presidente da República, sôbre os pedidos de outorga
ou renovação de concessão de todoS
os serviços de telecom,unicações;
13 - aprovar a documentação céc~
nica apresentad<:l pela;; concessionárias
ou permissionárias de serviços de te~
lecomunicações;
14 - expedir certificados de licen~
ça para funcionamento das estações
dos serviços e de telecomunicações
que empregam onda radioelétrica
como meio transportador, uma vez
efetuada a vistoria e positivado o
atendimento de tôdas as exigências
em vigor;
15 - fiscalizar o eumprimento, por
parte das emissoras de radiodifusão,
das finalidades e obrigações de pro~
gramação;
16 - fiscalizar o cumprimento das
obrigações decorrenteE> de concessões
olJ pennissões de serviços de teleco~
municações ou permissões de serviços
de telecomunicações- e aplicar sanções
que estiverem na sua alçada;
17~ fiscalizar a observância, por
parte das emissoras' de ondas radio-

-

emitir parecer sôbre a modificação de estatutos e. atas constitutivos das emprêsas concessionárias de
radiodifusão;
21 - emitir parecer sôbre tnmsferência de concessão de cotas ou de
ações representativas çlo capital social
de emprêsas concessionárias de radiodifusão; ·
22 - fiscalizar, durante as retransmissões de radiodifus:io, a declaracão
do indicativo de chamada (prefixo) e
a localiz~~ção da E-stação emissora e
d~ estação de origem;
23 - fiscalizar' ~s concesSões e p~i~~.
missões em vigor e opinar sôbre as
respectivas renovacf1es;
24 - encaminha<
à
autoridade
competente devidamente inform-a.dus,
m reclE"'Of, rcgubrmente interpostos
de seus 'd.tos, decisões ou resoluç.õ,~s;
25 - opinar sôbre a aplicação da
pena, de cassação ou ~mspensão, q uando fundllQa em motiv-os de mdem técnica;
26 - prcror, en1 pa,:ecer fundam~n
tado, a declaração de caducidade ou
perempçãc de cono::est'iãb ou permissáo;
27 apliç.a.r penas administratlvas, inclusive ':multas;
28 - emitir parecer, aO Ministro
da Justiça para a aplicação das penas de suspensão, da concessão, ou
permissão, prevista em lei;
29 - representar junto ao Ministro
da Justiça p.3.-ra a a.plicaçfuo daS penas de suspensão e cassação prevista
em lei;
30 ----.:- emitir parecer, ao Presidente
da República, sôbre a perempção da
concessão ou permissão, se a respectiva concessionária ou permissionária
decair do àireito à renovação;
31 - dar ciência à concessionária
ou permissionária, da representação
pedindo cassação de licença-;
20 -
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32 - promover e estimular o desenvolVimento da indústria de equipamentos de telecomunicações, dando
pteferência àqueles cujo capital, na
sua maioria, pertençam a acionistas
brasileiros;
33 - estabelecer ou aprovar normas
técnicas ..; especificações a serem observadas na planificação da produção industrial e na fabricação de peças, áparelhos e equipamentos utilizados .nos serviços de telecomunica·ções;
34 - estabelecer GU aprovar normas
técnicas e especificações para a fabricação e uso de quaisquer instalações e equipamento..~:-; elétricos que
possam a vir a ~11ausar interferências
prejudiciais aos se1·viços de telecomunicações, incluindo-se :qessa disposição as linhas de transmissão de energia e estações e subestações transformadoras;
35 - aprovar as especificações das
rêdes telefônicas de exploração ou
concessão estadual ou muniCipal;
36 - cooperar para o desenvolvimento do ensino técnico-profisisonal
dos ramos pertinentes às telecomu..rücações;
37 - estabelecer as qualificações
necessárias ao desempenho de funções técnicas e operacionais pertinentes às telecomunicações. expedindo os
certificados correspondentes;
38 - autorizar, em. caráter excepcional, a admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato, para as
funÇões de técnicos encarregados de
operações dos equipamentos de telecomunicações inclusive os transmissores
de radiodifusão;
39 - fixar critérios para a determinação da tarifa dos serviços de telecomunicações, excluídos os referentes à radiodifusão;
40 - estabelecer normas, fixar critérios e taxas para a redistribuição
de ta1·ifas nos casos de tráfego mútuo
entre as emprêsas de telecomunicações de todo o País;
41 - aprovar tarifas dos serviços
de telecomunicações;
42 - fixar as tarifas relacionadas
com os serviços de telecomunicações
explorados pela EMBRATEL;
43 - propor ao Presidente da República o valor das taxas a serem pa-
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gas pela execução dos serviços cçmcedidos ou permitidos, e destinados ao
custo do serviço de fiscalização;
44 - criar sobretarifas sôbre qualquer serviço de telecomunicações,
prestado pelo DCT, por ernprêsas ·concess;onárias ou perrnissionárias, inclusive tráfego mútuo, taxas terminais e
taxas de radiodifusão e rádio-amadorismo, não podendo, porém a sobretarifa ir além de 30% . (trinta por cento) da tarifa;
45 - propor ao Presidente da Répública o envio de Mensagem ao
Congresso Nacional sôbre a fixação
de taxas a serem pagas pelos concessionários ou permissionários de serviços de tele-comunicações pela execução dêsses serviços;
46 - fiscalizar e efetuar a arrecadação de taxas; prêmios e contribuições;
47 - representar a administração
Lrasileira em assuntos de telecomunicações, junto às ,Organizações Internacionais das quais o Brasil sej:-ot participante ou membro, bem como junto às Administrações de outros países;
48 - estudar os temas a serem d€bntidos pelas delegações brasileiras,
nas conferências e reuniões internacion8,is de .telecomunicações, sugerindo e propondo diretrizes; ·
49 - propor ao Presidente da República os nomes dos integrantes das
deleg·ações que representarão o Pais
em reuniões, conferências, convenções
ou. congressos internacionais de telecomunicações;
50 - opinar sôbre úS atos internaci.onais de natureza administrativa,
antes de sua aprovação pelo Presidente da República;
51 - fiscalizar a execução dos convênios firmados pelo Govêrno brasileiro em outros países;
52 - rever os contratos de concessão ou atas de permissão autorizados,
sempre que o exigirem atas internacionais aprovados pelo Congresso;
53 _: solicitar a prestação de serviços de quaisquer repartições ou autarquias feçlerais;
54 - elaborar ctiretrizes destinadas
a ampliar, progressivamente, ós encar. gos da Emprêsa Brasileira de Teleco-.
municações (EMBRATEL) i .

A•ios
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55
sugerir normas para a censu..
ra dos serviços de telecomunicações,
em caso de declaração de estado de
sítio;
56 - contratar ou convocar técn,icos ou emprêsas de telecomunicações
nacionais para estudo de problemas
sôbre telecomunicaçõeS ou com êles relacionados;
57 - atribuir, distribuir e consignar
freqüências para execução de quais.,;
quer serviços de telecomunicações,
realizados através de ondas radioelétricas;
58 ....,.... aplicar penas disciplinares aos
servidores do CONTEL e cancelá-las,
de acôrdo com a legislação em vigor;
59 - conceder férias aos Conselhei-

ros;

60 - criar cursos de seleção, especialização e aperfeiçoamento . do pessoal;
61 - criar Grupos de Trabalho para
estudo de matéria ligada às telecomunicações;
·
62
eleger o Vice-Presidente;
63
decidir sôbre a infração contida no arL 24 dêste· Regimento.
PARTE ll

Da Presidência
TiTULO I

Da Organização

Art. 41? A PU'esidência Compõe-se
de:
a) Presidente
b) Gabinete da Presidência.
A.Tt. 59 o GJ..binete da ·PI·esidêncla
compõe-se do Chefe, secreUixio, Mse.s.sor de Relações Püblica.s, A..c:,s.i.s.tentes e Auxiliares de Gabinete todos
de livre designação d:o "Presid:e:rite.
TÍTULO II

Da

competêncta

A'rt. 69 cÕmpete ao Presidente do
CONTEL:
1 -

selho:

Presidi·r as reuniÕes do ·cOn-

II - Dar posse aos mernbro...o; do
Conselho, ao Diretor-Geral do DENTEL, a.os Diretor de Divisão e a,'}S
Delegados Re~onais;
III - comp.J.<recer ou fa?.er-se representar nos congressos nacionats e
internacionalS _.sôbre telecomu."'llcações;
IV - Orierrt.ar e fiscalizar as a.tividades do DENTEL;
V - Submeter à apreciação do Plenário a prop.':'\Sta orçamentár1:t apresentada pelo DENTEL nem como a
prestação de contas, no fim :ie cada
exercício;
VI - Apresentar ao Presi-dente da
RepUbli-ca o relatório anual dJ.s at.l~
vidades do CONTEL;
VII - Ba'.xo,r pOl'taTias e .firmaa-contratos;
vnr - Representar o Govêroo na
a.ssinatura de contratos ele concesailo
de serviços_ de telecomunicações;
IX - Fixar gratificações, ajudas de
custo, diárias· e indenizaçéies;
X - Estabelecel' .horário de tl'abalho dos funcionários;
XI - Autorizar o. anprê;;o das c1'.!'tações orçamentárias e de outros recurs-c.s do CONTEL, aà rejerenrlum
do PlenáriO;
XII - Cla.:SsifiM.1· co::no sigilosos
documentos ou solicita.r a .<~utro.s órgãos que o fa.ç.am;
XIII - conceder féria&, abonar
faJ.tas, licenciar e remover servidores;
XIV - De.sfgnar, por indícação do
Plenário, repref,ent.ações rlo CONTEL,
junto a órgãos, comis.<::õe~ C.')nferertciais, rewüões naciona.is e. internacionais, relativas às .telecomunicações;
XV - Mandar oon.c;igna.1· em bOletim elogio& a que fizerem jus servidores do CONTEL;
.XVI - Designar servid"orea que deva~ exercer funçõe.5 gratif!cadas;
XVIT - Autorizar despesas em c·ar·
ráter secreto,' como investigações,
sindic~,ncias, coletr% de dados e infOrmaçõeS, no interêsse da oriçntaçâo e
fisc:alizaçâo dM ativ1dades do CONTEL;
XVIII _:__ Designa!' os .;;ervidores
que tiverem de freqüentar cursos no
telTitório nacion-al;
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XIX - Designar, ouvldo o Plenário
e mP.diante prévia _ .l.U::Ot'ização cL~
presidente da R·epúbi·ca, os servido-res ,que devem afa.star~se do País,
para estudo no- exterior;
X:X - C1.lmprii e tat.er cumprir as
Cc:!Jber-ações do PJenâri-o;
.XXI - DetP~·mmau ou a.utorl:z&r a
divulgação de qualquer atú ou drr-cumiO-nto da CONTEL:
XXIl - Encammhar a <Wtotidade
~mprno::-r
os recuroos, .regularment-e
i:I:terpostos, de seus atts. cteci~ões ou
re."-(~lução;

XXIII -. Adotar as pr,:,vidênc"iàS

se tornem nece'lsána.?, c.o bom
funcK:inamento do CONTEI,;
XXIV - Trinta dt·as ante., do térmmo dos manda:Ws di_,; Conselheiros,
cientificá~los e ao Presidente da República;
XXV - Commlicar ao Pres~dente
da Repúbllca· a ocorrência ·de jnfração que lmporte na perda de mandato de Conselheiro;
XXVI - Design3.l' prêviamente ·OS:
subst:tutos eventuais até 30 dias -do
DH'etor-Geral d') DEl'l"TEL, do secretário do Plenál'io e de todos os
car~os de Chefia; ·

QUe

CAPÍ'.CULQ U

Ar-t. '7Q Ao Gabinete da Presidência
compete:
1 - Preparar o €xpecEente .a. ser
!:.Ubmetido a.o Pr-esident~:
2 - Ol·ganl:?iar e manr..er os serVlços d:e re1ações .públicas do CONTEL;
3 - Orgamzar e manter os serviç.:-s
d~) .::orrespondêncla da Pre;:;-idência.;
-', - En<~arninhar ao DENTEL a m:ltéria a ser Por êste órgã-o mformad•3.-;
5 - Assessorar o pref,;dente em assuntos de sua competêncla.
CAPÍTULO III
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ClL"rtprir e faze" c-umprir -a.S
ordens do PreSidente;
3 - Assinar, quanc.o a;ltOrizado, o
e-xpediente d-a Pr-?f'.idêrwi8:
4 - Submeter ao pre.c;.hient-e a matéria sUjeita a despacho:
5 - Assistir o Presidente: em seus
::tt{)S;
6 - ApTovat a- esoa-la de fériss d-o
·pe;o;.coal do Gabinete;
·~ Representar o P~·esidente d')
CONTEL, quando por êstü deSignado;
3 - Manter a ordem e a disciplina
no Ga blllete;
s - Determi':!m 0 horirio de tra ..
l.cilh1 do pes~)oal do Gabinete.
SEÇÃO II

Da Assessor de Relações Públicas
A 1.'~·. 10. Ao AssC.$'5CT
Púb.lwa-s compete:

de Relações

1 - Divulgar e m1..nter inf.'~rmado
o c c}. I'EL e o públi.::.:J cm geral .sõbre
'""at'vi.C.a-des e assunws
relac10nados
com :t..s telecomunt..:a.ções, particularmu. tF os ~·ela ti vos 1.-o :1e.-;envo1vlment~""' e i3 expansã-O d'),s sel'VJ.ÇOS.
:.l Dinamiza-r. no setor 'das tele.:
c -~n:umcaçôes, as -:-elaçõ~~ :l:o CONTEL
com os órgãos -c orga-a.tz?.ç6cs·,,I)llb!1-·
c•,r, e particulares, e com o públicv em
:!eTftl.

3 - preparar diàl'iamente o noticiário do CONTEL a ser transmitido
p~lo program.:t oficial dos podêres d.a
República.
4 - Tratar d~3 a..."'.Suntos r~ferente.s
a comemorações, solenidades e outras
atividades soclaü-•.

Do Pessoal do Gabinete
.era Presidê1"Lf:ttt.

SEÇÃO IV

SEÇÃO I

Dos Auxiliares àe Gabinete

Do Chefe do Gaõtne·te

Art. 8º Ao Chefe do Gabine-te
c-:;:mpete:
1 - Dirlgir os tr.ab~Jho:S do Gabinete:

Art. 11. Aos Auxiliares de Ga-binete
oompete a execução dcs serviços burocrátwos e, eventualmente, a reaUz&ç8.o de tarefas adin.lnist"rativas de-terminadas pelo Chefe do Gabinete.
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TÍTULO III

Do Plenário

Dbs Conselheiros

T:rriJLO I

Da Final/Jdaàe

Art. 12. O Plenárk), órgã.u delibe~
rativo do Conselho Nacional de Tele-·
"COmunicações, tem a fin::üldade de
deliberar sôbre os a~.sunbos da comcpetência do CONTEL.
TÍTULO

n

Da constitwição

Art. 13. o Plem\rio é constituído
de um presidente, ,que é o Presidente
do· CÇ)NTEL, e dos seguntes membrt-"3:
a) 1 (um) niembro indicado pelo
Ministro da Guena;
b) 1 tum) membro indioodo pelo
Ministro~ da Marinha;
C) 1 (Um) membro indlcadO pelO
Ministro da Aeronáutica;
d) 1 (um) membro indicado pelo
Chefe do Estado Maior das Fôrças
Armadas;
e) 1 (um) membro indicado pelo
Ministro da Educação e Cultura;
j). 1 (um) membro indicado pelo
Ministro das Relações Exteriores;
g) 1 (um) membro indicado pelo
Ministro da Indústria e Comércio;
h) 1 (um) membro indicado pelo
~inistro da Justiça e Negócios Intenores;
i) 1 (um) membro representante
de cada um dos 3 (três) maiores Partido Políticos, segundo a respectiva
rep1·esentação na Câmara dos Depu-;
tactos, no início da Legislatura, indicados pela Direção Nacional das agremiações;
j) o Diretor-Presidente da Emp:fêsa Brasileira de Telecomunicàções
(EMBRATEL);
l) o Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos;
m) o Diretm·-Geral
do Departamento Nacional de Telecomunicações
(DENTEL.)

Art. 14. Os membros do CONTEL
serão cidadãos brasileiros de reputação ilibada e notórios conhecimentos de assuntos ligados aos diversos
ramos de telecomunicações.
Art. 15. Os Conselheiros têm a duração de seus mandatos fixada em
lei.

Art. 16. O Diretor da Emprêsa
Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), em exercício no referido cargo, é membro nato do Conselho e pode nêle se representar por
pessoa que indicar, escolhidá. dentre
os componentes de seu Gabinete ou
diretores da EmprêSa.
Art. 17. O Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, em exercício no referido cargo,
é membro nato do Conselho e pode
nêle se representar por pessoas que
fndicar, escolhida dentre os componentes de seu Gabinete ou diretores
de sua Repartição.
_ Art. 18. Os Conselheiros a que se
refere a 'alínea "i", do art. 14 serão
indicados pela Direção Nacional das
agremiações até 30 (trinta) dias após
o início de c.ada · Legislatura.
Art. 19. Quando os 3 (três) Partidos Políticos referidos na alínea "i"
Q.o art. 14 estiverem todos apoi.ando
o Govêrno. o Partido de menor epresentação será substituído pelo maior
Partido da Oposição com representação na Câmara dos Deputados.
Art. 20. O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Telecomunicações (DENTEL) tem assento no
Conselho, sem 'direito a· v0to.
Art. 21. E' vedada a substituição
dos Conselheiros, rio decurso do seu
mandato, salvo por justa causa, ve-,
rificada, em inquérito administrativo,
sob pena de nulidade das decisões tomadas com o voto do substituto.
/l_rt. 22. A posse dos Conselheiros
dar-se-á perante· o Presidente do
CONTEL, mediante a lavratura de
têrmo em livro próprio, condicionada
à prova de quitação com o Impôsto
de Renda e à apresentação de declaração de bens e rendas próprias, de
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suas esposas e dependentes, renovando-as em 30 de julho de cada ano.
Parágrafo único. f:sses documen-.
tos serão lacrados e arquiyados e o
seu exame só será admitido por determinação do Presidente da República ou do Poder Judiciário.
Art. 23. O Conselheiro não poderá
fazer parte de qualquer emprêsa, companhia, ·sociedade ou firma, que tenha por objetivo- comercial as telecomUnicações, como diretor, técnico,
consultor, advogado,' perito, acionista,
cotista, debenturista, sócio ou assalariado, nem tampouco ter qualquer
interêsse direto ou indireto na manufatura de material aplicável às telecomunicações.
§ .'1'? A infração dêste artigo, _devidamente comprovada, acarretará a
perda imediata do mandato.
§ 29 Cabe ao Cori.selho tomar conhecimento das denúncias feitas nesse sentido e, quando por dois têrços
de seus vOtos, entender comprovadas
as acusações, encaminhar ao Presidente da República o pedido de nomeação do substituto.
Art. 24. O Conselheiro que faltar,
sem motivo justifi,cado, a 3 (três)
reuniões consequtivas, perderá autQmàtiCamente o cargo.
§ 19 Serão Ii.ulas as deliberações de'
que participar com -voto decisivo, ·a
Conselheiro que tenha incorrido nas~
sanções dêste artigo, incidindo o Presidente que houver admitido êsse
voto, em perda imediata do cargo_.
Art. 25. Será considerada justificada a falta do Conselheiro à sessão
em virtude de: a) férias; b) licençagala; c) licença-nôjo"; d) · seTviço
eleitoral e juri; e) doença; f) missão
no exterior, autmiz:ando o afaStamento por autoridade competente_; g) não
convocação para a sessão com ante·-cedência de 48 (quarenta e oito horas);
·
h) outros ínotivos que, por deliberação do Plenário, forem julgados
justos.
Al't. 26. Em se tratando do servidor público civil, autárquico ou de
sociedade de economia mista, ficará
o Conselheiro automàticamente desligado do exercício de seu cargo efetivo' e considerado à disposição do
CONTEL, sem p_rejuizo dos. direitos e

vantagens que lhe cabem na forma
do" Estatuto dos Servidores Públicos
da União, seu Regulamento e leis
pertinentes.
Art. 27. Os militares que fizerem
parte do Conselho serão considerados,
para todos os efeitos, durante o desempenho do respectivo mandato, no
exercício pleno de suas funções militares.
Al't. 28. Os Conselheiros perceberão como remuneração, nl;L qualidade
de membros do CONTEL, a quantia
determinada por Lei.
Art. 29. o exercício da função no
CONTEL é considerado comO serviço relevante.
Art. 30. Nenhum Conselheiro poderá manifestar-se de público sôbre
assunto submetido a exame do Conselho, salvo com autorizacão. do Plenário e com a expressa
inequívoca
declaração· de que o faz em caráter
pessoal.

e

Al't. 31. Na .primeira sessão do
mês de julho de cada ano o Plenário elegerá, dentre os seus membros;
aquêle que_ deva exercer a vice-pre- ·
sidência· do Conselho, e que poderá
ser reeleito, por períodos iguais.
§ 1'? O Vice-Presidente substituirá
o Presidente nos seus, impedimentos
eventuais.
§ 2'~ A votação para a eleição do
Vice-Presidente será realizada por
escrutínio secreto.
Art. 32. No exercício .de suas atribuições os Conselheiros poderão solicitar ao Presidente do CONTEL:
1) a colaboração de órgãos governamentais, de autarquiaS, de sociedades de economia mista, de institui~
ções culturais, de órgãos de utilidades públicas e de emprêsas concessionárias e perm:issionáTias de serviços
de telecomunicações;
2) a presença ou audiência de pessoa que indicarem;
3) informações e documentos;
4) transporte a.os lugares onde se
fizer mister a sua presença para elucidação da matéria sujeita ao · seu
pronunciamento.
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TITULO IV

Das Sessões do Plenário

ATt. 33. O Plenário será presidido
nela Presidente do CONTEL e,. 'em
Sua falta ou impedimento, pelo Vice-.
Presidente; na ·falta de ambos, pelo

Conselheiro mais antigo, observada a
antigüidade em função da posse.
Art. 34.
O Plenário reunir-se-á,
ordinàriamente, no mínimo, 8 (oito)·

vêzes por mês e, extraordinàriamente,
sempre que o Presidente o convocar.
§

19 Qualquer Conselheiro poderá,

fundamentando, o assunto, propor ao
Presidente a convocação da sessão
extraordinária, cabendo a êste decidir
sêbre a matéria.
§

29 QuaÍJ.do a proposta de convo-

cação de sessão extraordinária fôr
assinada por 7 (sete) ConselheirOs,
estará ela, automàticamente, convocada, devendo realizar-se dentro· de 3
(três) dias, dispensada a fundamen. tação do motivo.
Art. 35. As sessões só poderão ser
realizadas com a presença da maioria
absoluta dos membros do Conselho.
A matéria tratada constará de ata a
ser lavrada pelo Secretário do Ple-·
nário, salvo quando se referir à sessáo secreta.
§ 19 A sessão· se dividirá em duas
partes: Expediente e Ordem do Dia.
§ 29 No expediente serão lidas as
atas das sessões anteriores que de~
pois de a..provadas, serão s·ubscritas
pelo Presidente, pelo Diretor do
DENTEL e pelo Secretário do P1enário. O ex:pedi.ente será dedicado, tam.
bém a C-omunicaçõf:S informacõç.s. requerimentos, indicaÇões, disfribuição
de processos -e outros a.ssuntos de Ordem administrativa do CONTEL
§ 39 Na discussão da ata qualquer
Conselhéiro poderá usar da palavra
pelo prazo máximo de 5 (cinco) mi~
nutos e sàmente pa.ra reclama: contra a omis-são ou êrro que nela se "ve~
l'ifique ou para fa.zel' inserir declaraçã.o de voto.
·
§ 49 Na Ordem ·do Dia ser&o tratadas 8S matérias constantes da pauta
d(ls trs.b~Jhos.
§ 59 Excepcionalmente, poderá ser
a1t2rada a Ordem do Dia, por pro~

posta do Presidente ou de outro Con-selheiro, aiprovOOTJ. pelO P~enál'lio,
quando se ·tratar de assunto urgente
ou comprovada conveniência dos tra~
balhos.
Art. 36. Serão se:;retas as sessões
para discussão e votação de a.s.suntos
que, a juízo do Plenário, sejam considerados com êste grau de sigilo.
§ 19 As sessões secre.tas
sOmente
comparecer~ os Conselheiros.
§ 21l As sessões secrétas celebrarse~ão no_ mesmo dia, ou no dia seguinte, por deliberação do Plenário ou a
requerimento de qualquer Conselhei~
ro.
§ 3\'1 Antes de encerrar-se uma sessão secreta, o Plenário resolverá p-Jr
simples votação e sem debate. se deverão ser considerados .sigiloOOo,<s ou
pubH:::ados o seu resultado e o nome
ou nomes do.s que requereram a sua
convocação.
§ 49 A votação por escrutínio secreto
far...se-á por meio de cédulas escritas
lançadas em urna pelos Conselheiros,
a medida que forem chamados.
Art.. 37. A ata. das sessões secretas
será lavrada em livro próprio pelO
Diretor-Geral do.DENTEL e, em seus
impecl.imentos·eventuais, por um Conselheiro designado na ocasião.
Art. 38. As deliberações do CONTEL
serão traduzidas em forma de Parecer, ·Deci.s§.o e Resolução (Norma ou
Recomendaçãc;>) assim definidos:
I Parecer é o ato pelo qual o
Conselho manifesta a sua opinião sô~
bre assunto a cujo respeito pode ter
sido ou não consultado;
II· - DecisãÓ é o ato pelo qual o
Conselho delibera sôbre
pareceres,
fatos, c-asos, inatéria ou assunto de
sua competência;
III - Resolução é o ato pelo qu8J
O Conselho delibera sôbre assunto
pertinente a pessoa.!, material ou pro~
cedimentos de trabalho cuja aplicaçáo
e eficiência dos serviços de telecomunicações, é reconhecida como necessária e de cumprimento compulsório
(Norma) ou apenas desejável (Recome-ndação).
Art. 39. Das deliberações unânimes
do Conselho caberá pedido de recon~
sideraçáo para o próprio Comelho; e
nas das que não o fmem, caberá re~
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curso para o Presidente da República.
§ 19 As decisões serão tomadaS púr
maioria absoluta de votos d-::rs mf-mbros que compõem o Plenário, considerando.se unânimes Eàmente as que
contarem com a tot.a1idade dêstes.
§ ~9 O recurso pa,ra o Presidente da
República deve ser apresentado no
:p-l'azo· de GO tsessenta) dias, contados
d'3, pt1blicaç;ão da notificação feita <:.'o
interessaGo, p.o-r telegrama ou çarta~
registrada, com aviso de recebimento.
§ 39 o recurso para o Presidente da
República terá efeito suspensivo.
Art. 40. O Presidente do CON'TTilL
terá voto de qualidade; seu substituto
terá, além do voto próprio e de desempate.
Art. 41. Os processos- que d~pende
rem de deliberacões do -plenário serão distribufdm ~entre 06 conselheiros segundo o Clitério de rotativL
dade.
Art. 42. Será de vinte dias o prazo
assegurado ao conselheiro para relatar 0 proce~so que lhe fôr distribuído ..
Art. 4-3'. Qualque1· Conselheiro poderá pedir vista de processo, na fase
de stta aprovação pelo Plenário.
Parág-rafo único. Se mais de um
Conselheiro pedir vista de processo,
a vista será considerada em conjunto.
Art. 44. o Presidente poderá substituir o _relator, o. pedido dêste ou
por decisão do Plenário.
Art. 45. Verificado, pelo Relator,
em estudo preliminar, a necessidade
de instrução especial para o procesR
so, solicitará as providências e diligências que lhe pare~erem indispen-sáveis ao completo esclarecimento da
matéria, inclusive ·a criação de comissão especial.
ArL ·46. Os pareceres serã-o dados
par esctiw.
Art. 47. O p-are-cer conterá sempre
relatório descl·itivo e esclarecedor da
matéria em exame, com prenuncia~
mento conclusivo.
Art. 48. Se o__ parece1· do Relator
nã-o fôr aceito pelo Plenário, o processo será .encaminhado a um outro
Conselheiro para redigir o voto ven~
cedor e apresentá-lo na sessã<J """g·uinte.
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Parágre.fo único. Neste caso, o parecer do Relator pa~sará a constituir o
voto vencido.
Art. 49. Os procesoos nOO poderão
ser objeto de disbTibuição aos Con.selheiJ.·os se não estiverem instruídos,
com rl:S páginas numerad~s por ordem
cronológica e rubricadas.
Art. 50. o Presidente poderá Sus~
pender a sessão .sempre que julgar
conveniente, ou, por
soli-::ütação de
Conselheiro, ouvido o plenário.
\ Art. 51. .AJ; dúvidas sôbre a interpretação cl.êste Regimento e d'a legis.laçã.o relacionada com telecomunicações serão consideradas como questão
de ordem e dil'imidas pelo Presidente·, com recurso ao Plenário.
Art. 52. Poderão ser cOnstituídas
Cemissões Especia-is para a elahüração de antepr;ojetos de lei, regulamentos e normas, ou apresentação de ~s
tudos ou parecer de qualquer ·natureza, da competência d'o coNTEL.
Parágrafo único. As Com~ssões Especiais serão constituidas de Conselheiros indicados pelo Presidente. podendo delas pa-rticipar, a juízo do
Plenário, pessoas de reconhecida capacidade.
Art. 53. Para assegurar :ias membros- do Conselho a faculdade de debaterem assuntos do inte:rêsse e da
competência- do CONTEL, será permi~
tida a apresentação de moção.
Parágr:ifo único. A moção apresentada na forma dêste artigo poderá
deixar de ser aceita pelo Presidente
·se não estiver subscrita por 2 (dois)
Conselheiros, com exceção feita:
1) quando se
tratar de proposta
para convocação de sessão extraordinária;
2) às moções que_ fc-rem apresentadB.s durante a sessão e. na fase da
dis.:!ussão cl.e assuntos c-specificos da
Ordem do Dia, que serão classificadas,
a critério do Pres!dente, em matéria
-de p:roces:so ou deliberação imediata..;
3) à.s moções de deliberação imediata.
Art. 54. Os membros do Conselho
p-Jderão propor, em qualQuer, momento da sêssf,o, as seguintes moções de
del~beraçào imediata:
1) para encerra-r,
smpender ou
prorrogar a sessão;
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2) para ·.suspender a discussão sem
prazo determinado;
3) para suspender a sessão com
prazo determinado;
4) para encerrar a discu...~ão e toR
mar uma deci.s~o.
Art. 55. Durante o tempo destinado à votação da matéria,
nenhum
Conselheiro presente pode_rá deixar o-

Art. 59. Aos Auxiliares compete a
execução dos serviços para os quais
fo!·em designados.
PARTE IV

Do Departamento Nacional de

TELECOMUNICAÇõES

recinto das sessões.
TÍTULO V

Da Secretaria do Plenário

Art. 56. Para os trabalhos do Plenário disporá o Conselho de uma Se-

Da Finalidade

Art. 60. b DENTEL, diretamente
subordinado ao Presidente do conselho, é a Secretaria. Executiva do
CONTEL.

cretaria.
Parágrafo único. A Secretaria do
Plenário compor-se-á ·de:
Se·~retário

do Plenário;
Secretário dos Conselheiros;
Auxiliares.
Art. 57·. Ao Se.::retá.1·io do Plenário
compete:
I -

preparar a pauta dos trabalhos

a secretariar as

:tiTULO Il

Da Organização

Art. 61. o Departaniento Nacional
de Telecomunicações
é constituído
de:·
1

2
3
4

Se:::retaria-Geral.
Divisões.
Delegacias.
Assessoria.

sessões do Conse-

lho;

II -

(DENTEL)

TÍTULO I

CAPÍTULO I

elaborar as .atas das sessões

ordinárias e extraon;finãrias;
III - manter em dia o. expedi€nt:.e
da secl'etaria;
IV dist:.ribuir aos Conselheiros
cópias da paut.a dos trabalhos e das
atas da.s sessões;
V - executar os trabalhos determinados pelo Presidente do conselho,
relacionados
com as atividades do
Plenário;
VI - receber, distribuir, registrar,
expedir e guardar a correspondência
oficial e docui.aentos destinados ao
Plenário;
VII - manter em ordeffi a relação
dos processos distribuídos aos Conselheiros.
Art. S.S. Aos Secretárió,s dos Cons'elheiros compete:
I - exe:::utar os trabalhos burocrá~
tico.s e administrativos relacionados
com as atividades dos Conselheiro-s.
2 prepa.rar a correspondência
particular dos Conselheiros;
3 - organizar e manter em ordem
e em dia o arquivo pessoal dos Con-'
selheiros.

Da secretaria-Geral ·do DENTEI.

Art.
62. A secreta ria-Ge"ral do
DENTEL compõe_.se do Chefe da secretaria, do Secretário
do DiretorG_eral,- Assist:.entes da secretaria e dos
Auxiliares considerados
necessár1os,
escolha do Diretor~
todos de livre
Geral.
CAPÍTULO II

Das Divisões

Art. 63. As Divisões do DENTEL
s&o as Beguintes:
1
Divisão de Engenharia.
2
Divisão Jurídica.
3
Divisão de Administra.ção.
4 - Divisão de Estatística.
5 - Divisão de Fiscalização.
parág-rafo único. Cada Diretor de
Divisão terá um secretário, um assessor e dois auxiliares, todos de livre es~
-colha do Diretor da Divisã-D.
SEÇÃO I

Da Divisão de Engenharia

Art.' 64. A Divisã-o de Engenharia
de:
'
1 - Seção de Estudos e Pesquisas.
a)
Setor de Sistemas de Telecomunicações;
compõe~se
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setor de Normas;
Setor de Desenho;
d) Setor de Laboratório.
2 ~ Seção de Ensino e Indústria.
a) Setor de Ensino;
b) Setor de Indústria:,
3 - Seção de Radiodifusão
a) Setor de Rádio
(Radiodifusão
Sonora);
b) Setor de Televisão (R8.diodifusão
de Sons e Imagens) .
4 - Seçã..o de Radi()ccmunicações.
a)
Setor de Freqüências
Baixas
(VLF, LF, MF e HF) ;
b) Setor de_ freqüências Altas (VHF,
b)

c)

UHF, SHF);
c)

5 fia.

Setor de Ràdioamadorismo.
Seção de Telefonia e Telegra-

Setor
setor
Setor
d) setor
'a)
b)
c)

de
de
d€
de

Telefonia;
Telegrafia;
Cabos e Linhas;
Equipa·mentos.
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e) Setor de Classificr.ção d: cr.;:.
g'OS.

Seção de Material.
a) Garagem;
b) Sete-r de Manutenção;
c)- Almoxarifado.
3 - Seção de Orçamento e Firran...
ça.s.
a) Setor de Receita;
b) Setor de Empenho;
c) Setor de Liquidação;
d) Setor de Contabilidade.
1 Turma de Contabilidade Financeira.
2 --..... Turma de Contabilidade Pa. trimonial.
e) Tesouraria.
4_ - Seção de Documentação.
a) Setor de Expediente;
1 - Turma de Protocolo;
2 - Turma de Arquivo;
b) Biblioteca;
c) Setor de Divulgação,
2 -

SEÇÃO II
SEÇÃO IV

Da Divisão Jurídica

Art. 65. A Divisão Juridica compõe-se de:
1-- Seção de Concessões e Permis.sões.
a) Setor de AdmisSão;
b) Setor de Atas_.
2 - Seção de Regime Legai das
EmprêsaS.
a) Setor de Alterações;
Q) · Setor de Infrações e Recurso3
c) setor de Cadastro.
3 --:- Seção de EstudQS e Tariías.
a) Setor de Legi.Bl~ção;
b) Setor de Tarifas.
sEÇÃo ni

Da Divisão de Administração
Da DiVisão de Administração
compõe-se de: ,

1 -

Seção do Pessoal.
Setor de Movimentação;
b) Setor de Contrôle;
c) Setor de Direitos e Deveres
d) Setor de A.ssistên:::ia Social;

a)

Da DivisãO de Estatística

Art. 67. A Divisão de Estatística
compõe.se de:
1 - Seção de Auditorm.
a) Setor: de
Padronização Contábil;
b) Setor de custo de. Operação;
c) Setor de Fatôres Econômicos.
2 - Seção .de Análise
'a) Setor de Coleta;
b) Setor de Registro;
c) Setor--- de Desenho.
3 - Seção de Cálculo.
a) Setor de Telecomunicações Lo...
ca.is;
b) Setor de Telecomunicações Intermunicipais e Interestaduais;
c) Setor .de Telecom.tlnicações Internacionais;
d) Setor de Tráfego Mútuo.
SBÇÃO V

Da Divisão de FiscrJlização

Art. 68. A Divisão de Fiscalizaç.ão
de:

oompõe~se
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1 a)

Seção de Radio:.nformações.

Setor de Infoemações;_

b) Setor de Criptografia.
2 -

Seçâo de- Vistoria,
CAPÍTULO III

Das Delegacias Regionais

Art. 69.

As Delegacias Regionais

em suas respectivas

jv.risàições são

organizadas como estabelece o Litulo

III da Parte V, d'êste Regimento.
CAPÍTULO IV

Da ASS8ESOria

Art. 70. A Assessoria compõe-Ee õe:
1 -

Assistente do Diretor -Geral.

2 -

Assessor de ASsuntos Interna-

ciona~.

3 ...:.._ Auxiliares conside1·ados neces~

.sários, todos de livre escolha do DL
reter-Geral.

1 - Promover, orientar e supenn_
tender a.<; atividades técnicas do
DENTEL;
2 - Examinar projetas e especifiCE:ções submetidas à aprovação do
CONTEL;
3 - Ipstruir e preparar a maté!"ia
a ser submetidri. ao Diretor-Geral do
DENTEL·
4 - EStudar normas técnicas ca oa~
zes de promover, orientar e <:ootdeiiat'
o desenvolvimento das telecomunir·ações, bem -como a constituiçà.o vrganização, articul·ação e expa-nsão dos
serviç<Js de t.elecnmu:nicaç6s,'3.
5 - Proceder à revisão q:üinG.Üena.l
do _Plano Nacio:nal de Te!ecomnn:cações prevista no CBT, para apl"CC1<'!.ção do Penário;
6 ~ Exe:::utar, outras ta.refas que
lhe forem atribuídas pelo DiretorGeral do DENTEL.
SEÇÃO I

Da Seção de Estudos e
TÍTULO III

Da _Cámpetr3ncia
CAPÍTULO I

Da secretaria Geral do DENTEL

ArL · 71,

A

Secretarla-Geral . do

DENTEL compete:

1 - Co:n·denar a· elaboração de anteprojetos de Leis, Decretos, Regula-,
mentos e Decisões que visem à ade~
quada execução do Código Bra.si1eiro
de Telecomunicações.
2 - Preparar a matéria a .ser encaminhada à Se~retaria -do Plenárlo.
3 :...._ Providenc:a.r a publicação de
atos oficiais emãnado.s do Conselho.
4 - Pi:ovictenciar as c-cmmnic:J.ções
as partes interessadas das exigêncJas
para andàmento de processos e C.e
t()dos os demais a.to.s do Conse!h() de
que devam ter conhecim.ento.
5 -.Propor ao Diretor do DENTEL.
.senrore que necessário, a prestação dG
serviços por 'Quaisquér repattições o_U
auta;_·quias federais.
CAPÍTULO II

Da Divisão de Engenhar:.a

ArL 72. A Divisão de Engenha.rfa
compete:

Pesquisa.~

Art. 73. A Seção de Estudos e Pesquisas compete:
I - Através do Setor de Sistemas
d'e Telecomunicações:
1 Mant.er-se atualizada com ·a
execução do Plano Nacional de Telecomunicações paxa. o efeito da sua revisão,
2 - Estudar as med!das nocessá!·ias
à estruturação cto Sistema Nacional
de Telecomunicações visando à integração dos troncos e rêdes·.
3 - Estudar as medidas necessárias
à ligação do Sistema
Nacional de
r.relecomunicações com rêdes e cir-_
-euitos internicionais.
~
4 - Propor medidas de ca.ráter téc~
nico, visando à ampliação progressiva dos serviços executados pela
EMBRATEL.
II - Através do setor de Not~nas:
1 - Elaborai· e rever normas e reconrendações técnicas, visando à disciplina e ao desenvolvimento dos serviços.
2 - Elaborar normas t-écnicas e especificações a. serem observadas nafabricação- e uso de insLalozt-ções e equipamentos elétri{:os que p-essam vir a
causar interie1·ências prejudi::!iais aos
Serviços.
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3 - Elaborar normas referent.es a:
Insta.Jação e operação de serviç~s;
Sinalização;
Numeração;
Tipos de equipamentos;
Tráfego mútuo.
4 - Elabonà e manter atualizada
a nomenclatura técnica.
!II - Através do Setor de Labora.tório:
1 - Realizar análises e ensaios de
componen~es e equipamen.;os.
2 - Emitir certificadó.s de qu3-lida.de e laudos de pel'icia: '
3 Manter relações cOm._ outros
laboratórios congêneres do País.
4 __ Realizar
a manutenção de
equipamento eletrônico do CONTEL.
IV - Através do Setor de Desenh{):
1 EXecutar os serviços de De..
senho.
Parágrafo único , E".m:::utar outras
atribuições que lhe torem delegadas
pelo Diretor da Divisão de Engenharia.
SEÇÃO II

Da Seção de Ens;no e IndÚStria

Art. 74. A. Seção de Ensino e- IndUstria co;npeLe;
I - At-ravés rlr, St'tor de Ensino:
1 - Realizar os tistud-os relaciona~
dos com 0 fomento de ensino técntcóprofissiona.l do ramo d2.S telecomu~
nicacões, em conexão com os institutos Üniversitái"ios, científlcos e técnicos do Fuís.
2 - Estabelecer as qualificações ne ..
cessárias ao desempenho . de funções
técnicas e operacionais p;;rtinent<-.s- is
telecomunic8ç.ões, e;;cpedindo os certificados corre.~.pondentes1 inclusive os
de radioamador.
· 3 - Estudar os pedidos de autorL
zação para a a;imi.Ssão de especialis~
tas estrangeiro.:; para as funções de
técnicos-encarregados de opera-c§,o de
equipamentos de · telecomliniooções,
inclusive os transmissores de radiodL
fus"ão.
II Através do· Setor de Indústria: .
1 - Estudar .o.s medidas _de:s.tina.das a estimulqr o desenvolvimento da
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indúst1·1a de componentes e equip-a.-'
mentos de teleco:municra.ções.
~ Coletar dados relativos às indústrias de telecomunicações, de modo a manter um cadastro técnico das
mesma;,.
3 - Acompanhar o desenvolVImento da. indústria nacional de teleco~
munic.ações, a ·flm. de informar sôbre
questões relativas a 0 registro de similar -de eqmpament;.os e componentes no Ministériü da Indú.<;;tria e Comércio e à importação dos mesmos.
4 - verifica~ a aplicação das nórmas técnicas e especificações a seo:em oQse1'V.:ldas 11::~, plunificaçã,o da
pi-odução indUstrial e na fab!'ioo.ção
de peças, oa.p_arelhos e e·qu1pa-mentos
u~Di_z~-dos nos serviços de Lelecumul11Caçoes.
Parágrafo único. Executar, outras
atribuições que lhe forem delegadas.
pelo Dil'etor da Divisão de Engenhari-a.

SEÇAO III
Da Seção de Radiodifusão

Art .. 75 --A Seçã.o de Radiodifusão
compete:
I - Através d.os Setores de Rãdio
e de Televisão, -dentro de seus respectivos limites:
.
I - Instruir, tecnicamente, os pedidos de autorização e renovação para
execuçãD de serviços -de radio.Jifusão.
. 2 - Indicar frequêncla pot·3ncia e
hórã.rÍ{} para os serviços de radiodifusão.
·
3 Examinl.lr u dccumentacão
tecnica apresentada pelos con.:::e.:,s-10nários e pernüssionârios do., Bervicos
de R.ad-iodifu.<;;ão, quando ·dâ sua iiístalaçâo, pinando .sõbre a collvemência de sua aprovação.
4 - ·opinar sóbre a pena de cassação ou suspe:n.sã0
de autorização
d-as esta,ções radiodifusnras, quando
funda-da em motivo de ordem técuL

ca.

5 -- Proceder à revisão das autorizações para e. execução tle Servic0,~ de
Radio-difusã-o, bem como propm cancelamento ou alteraçãü de caracte~
rísticas de funcionamento, sempre que
o exigirem os compromissos interna-·
ciona.is assumidos pelo RrasD, as nece.s.Jidades de ordetn liécniCJJ., e interêsse Público ou a legislação em Vloor.
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6 ~ Opina.r sôbre as questões reR
ferentes a interferências· nos Serviços
de Radiodifusão.
7 - Manter em dia o cadastro técnico da 8 - estações de radiodifusão.
3 - Elaborar e manter aturJ.lizado,
o Plano Nacional. de Distribuição de
canais de Radiodifusão.
9 -- Pi"'por, em obediência àS recomendações e acôrdo.s internacionais
o registro das frequência..s no IFRB.
Parágrafo único. Executar, outras
atribuições que lhe forem determinadas pelo Diretor de Divisão de Eng·enhari.oa.

SEÇAO IV
Da Seçã0 de Radiocomunicaçlio

Art. 76. A Seção cte· -Ra.diocomuni-

9 - Observar, quanto ao serviço de
r.adioama<lor aquilo que lhe fôr a~i
cáve! dentro do estabeleCido para a
ra-diocomunicação em geool
10 - Propor, em {)bediência as recomendações e acôrdo.o; internaciOnais,
o registro das frequências no lFRB.
11 - Elaborar o Plrano Nacional de
Distrlbuição de Frequênc:a.s de Radiocomunicações,
cémsidera.ndo
os
a.côrdos e convênio;:; internacionais.
12 - Executar, outras atribuições
que lhe forem determinadas pelo
Dlxetor da Divisão de Engenharia.
Parágrafo único. Aos setores de
Frequência Baixas Cate ondas decamétncas e Frequência Altas <ondas
métricas e mais curtas) o SHF e Ha_
dioamadorismo, incumbem as atribuições constant~ dêste a.rtigo, na
parte que lhes é inerente.

c(l.çã.o compete:

1 - Instruir,- têcnioomente', os pedidos. de autorização e renovação para- a exploraçã-o de serviços de tele-

comunicações, quando utilizarem onda l'ádio_.elétriCa.
2 ....,... Indicar .frequência, potência e
horános. polira execução dos serviço.s,
utilizando radiocomunicações.
3 - Opinar sôbre a do-cumen.tação
técnica apresentada pelos concessionários. ou permissionários de serviços
q u e
utilizem
radiocomunicações,
quando de sua instalação.
4 Opinar sôbre a aplicação da
pellQ de caswção ou suspensão de autorização para execução de serviços
de tele<XJmlU1icaçôes utilizando onda
rádio-elétrica, quand·o fundada em
motJ.vo de ordem técnic8,.
5 - Proceder a revisão da.s autoriz-ações para a execuçãQ de serviços
utilizando radiocomunicaçõ~s,
bem
cerno propar cancelamento ou alteração de características de funcionamenw, .sempre que o ex1.g1rem üS
compromissos internacionais assumido..; pelo Brasil, as necessidades de
ordem técnica, o interêsse público
ou a legislação em vigor.
6 - Opinar sôbre questões referentes à interferência em serviços de
telecomunicações executados através
de ondas rádio-elétrkas.
7 ·- Manter em dia o cadastro técnico das estações da ru.diocomun!OO1

ções.
B Manter atualizad 0 o cadastro das frequências de radiocomunicaÇÕes.

SEÇAO V
Da Seção ite Telejonta e Telegrafia

Art. 77. A Seção de Telefonk1 ·e
Telegrafia compete:
Atl'avés do Seto.r de Telefonia:
Instruir, . têcn!camente, os pedidos de autorização de renovação
para exploração dos Serviços de Telefonia.
·
2 :- Exáminar a
documentB-çilo
técruc.a apresenta.dra. pelas entidades
executantes de serviç·os de t.elef<mi..: ,
quando de- sua ir.stalaçáo Oll expansão, esPecialmente nu tocantE':. à obediência às normas pertinente~ à:
operação;
sinaJiz,9..ção;
numeração;
tipos de equipamentos;
limites mínimos de linh<~-.c: pa.ra
emprêgo de centrais amomática.s;
- r.ráfeg..:J mútuo.
3. - Manter em dia o cadastro daS
entidades executante.s de .serviços de
telefonia.
H Atra.vés do se~or de Telegrafia:.
1 Examinar a do-cumentação
técnica a..presentada pel;as entidades
executant.es d0.3 Serviços de telegrafia, inclusive Te"lex, quando de sua
instala.ção ou expansão, cspecialmen.te no tocante à:
operação;
- smalização;
I .1 -

ATOS

rio

-

munera.ção;
tipos de equipamentDs;
--tráfego mútuo.
2 - M·::tnter b cacto..stro dr:t;;:; enttda.des executantes de Sei"'Viços de
"'
Telegrafia.
IT1 - Através do setor de Cabos e
Linha.s:
1 - Estudar os a~sunt.os "teferentes
a cabos e linhas de tetecomunicações.
2 -- Opinar sôbre a pane referente.
a cquJpamen"':;os terminais de telefonia e telegrafia a serem usados nos
projetas submetidos à aprovação do
CONTEL.
Parágrafo· único. Executar outras
atribuições que lhe forem delegadas
pelo Diretor da Divisão de Engenharia.
~

CAPÍTULO
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III

Da Divisão Jurídica

Art. 78. A Divisão Jurídica compete:
1 - Realizar os estudos jurídicos
necessários à el3,boração de contratos,
ajustes e qualquei· outro documento
de naturezn i uridica;
2 - ·Apreciar, ao ponto de vwca le-·
gal, questões relativas às atividades
do CONTEL, assessoran.jo o .Pre~.arJen
te do órgao e o Plenanv nR::l questões
de natureza jurldica;
3 - Executar outras atribuíçbes que
lhe forem delegadas pelo Dil·etol·-Geral do DENTEL.
SEÇÍ\0 1

Da Seção de Concessões e Permissões

Art. 79. A Seçâo r::! e ' .oncessôes e
Permissões, além de. outras atribuições
que forem delegadas fj8lo Diretor da
Divisão, compete:
l - Através do Setor de Admlssáo:
1 - Examinar ·e instruir ·os pedidos
iniciais relativos á exploração do Serviço de Hadiodifusáo;
2 - Emitir parecer sObre os pedidos
de concessáo ou permissâo .relativos
aos serviços de telecomunicações;
-3 - Opinar sObre pedidoE de renovaçao e prorragaçâo de prazos;
II - Através do Setor de Atos:
1 - Elaborar os editais para a execução de Serviço de Radiodifusão;
2 - Lavrar os contratos de concessão;

3 - Providenciar os expedientes ne'cessários ao registro de contratos no
Tribunal de Contas da Uniáo.
SEÇÃO II

Da Seção do Re-gime Legal das
Emprêsas

Art. 80 - A Scçao do Regime Legal
das Empresas, além de outras atribuições que forem delegadas pelo Diretor
da Divisão, compete:
1 - Através do Setor de Alterações:
1 - Emitir· parecer Bôbre a modificação dos Estatutos e àtds constitutivos das empresas;
2 Opinar sôbr8 Cl ansterência de
concessao e permi2sâo, cessa.o de cotas ou ações repn~sentativas dv capital social;
3 - Apreciar a situação legal das
empresas antes do exame de ned:!:Clos
que envolvem atte!""ações na forma
como estejam sendo executados os
serviços concedidns JU permitidos~
4 - Rever os c,1ntratos Cie conccssáo ou atas de perrr-~ssáo, sempre que
o exigirem atos i.l ternacwnais;
5 - Opinar súbre a perempçao ou
caducidade da concessão ou uermis~áo.
11 - Através do Setor de Infrações
e Recursos:
1 - Opinar sôbre processos relativos a infraçõeS e penalidades;
2 - Opinar sObre. processos de cassaçáo de concessões ou permissões:
3 - Opinar sôbre recursos referentes a atos, decisões ou resoluções do
CONTEL;
4 - Opinar , sõbre o cumpnmento
das obrig·ações decorrentes de concessões e permissões de Servtr;os de
TeleComunicações e ptopor as sançóes
cabíveis.
III ---' Através do Setor de Cadastro:
1 - Organizar e manter em ordem
pastas ou fichários das concession{Lr!as ou permissionanas;
2 - Fazer a leitura dos Diãrios
Oficiais- da Untao e recorta' coleci•.Jnar as leis, e decretos, regulamentos,
regimentos, normas e demais atas relacionados com as telecomunicaçoes;
1

SEÇÃO

III

Da Seção de Estudos e Tarifas

Art. 81. A Seção de Estudos e ra..
rifas, além de outras atribUiç-ões que
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forem delegadas pelo Diretor da Di-

visâo, compete:
I -

Através

do

Setor

d~

Legis-

lação:
1 - Estudar e apresentar sugestões
tendentes ao aperfeiçoamento das disposições legais, regulamentares e nor-

mativas sõbre

t~lecomunicações:

2 - Elaborar as mformações a serem prestadas pelo CONTEL nas cau-

sas em que fõr parte a Uniào;
3 - Organizár e manter atualizado
o índice da 1egislaçao .Jraslleu-a;
4 - Registrar, --clas.5ltlcar, catalogar
e conservar ob_ras jurídicas fie interes··
se da Divisao;
5 - Encam~nr:ar m.;;,téna

dou~riná

ria ou informativa, de natureza jurí-

dica, que" m~reça divulgaÇão;
6 ~ Onentar e fiscalizar a apllCii.w
ção, no CUNTEL, da legislaçiio refe~

rentes à telecomunicações.
Il - AtravéS do Setor de Tarifas:
1 Emitir parécer sbbre questões
jurídicas relatiVas a tarifas dos servi~
ços de telecomumcações, bem como a
respeito de tributos e .:!ôilais contribuições que sôbrP eles inf''dam.
2- - Sugerir medidas r,endE'ntes ao
aperí"eiçoamento do sistema tarifário
no campo das telecomunicações.
CAPÍTULO IV

Da Divisão de Administração

Art. 82.- A Divisão de Administra ..
ção compete:
1- Promover, orientar- e superintender as atividades administrativas
que- se fizerem necessárias ao funcio. namento do CONTEL.
2 - Execmar outras atribuições que
lhe forem delegadas pelo Diretur-Geral do DENTEL·.
SEÇÃO I

Art. U3. A Seção do Pessoal compete:
I - Através do Setar
de Movi~
mentação:
o
1 - Manter registras mdiv.iduais l'e~
lativos ã. Vida funcional' do prssoal de
CONTEL;

2 - Organizar os elementos neces~
sários ao processamento das pi: JU,oções do pessoal do L.ONTEL;
3 - Providenciar á escrituração dos
boletins de freqüência e de merecimento dos funcionários do CONTEL;

II trôle:

Através

do

Setor de Can..

1 Preparar as fõlhas de pa,za~
menta para remessa ao Tesouro Nacional;
2 - Elaborar o ooletim -ad:ninistrativo. que deve conter a lcglsi.açtto
de interêsse do CUNT"l!!L as notaa de
serviço, expedic!as pelo Pre;"jmeütE. do
CONTEL e Diretor do DEN'I'!!.a e
mais os ates e ratos do tf.lteress:c:: do
Corlselho e das te!ecomunica.çóes.
111 Através do Setor de Direitos
e Deveres:
.l Aplicar a legismçiio ae pess0a!
uc gm se refere a ievere~ e resp•Jns;ülmdades, r:em com1_ J1'Jentar ne.~:-;e
Rei:tido os órg-aos re~·w1mis.
~ Elaborar parecwes em 13XSm.cs
de processo de pedidos de reconsidera;.,·ào. e recurso~
IV - Atrat'0s do Setoi' cte Assist<\nC.i"d Social:
1 - Realizar nu rC::qui&itat inspeçóes
médlcas e prom8'1 ~'- assistência mJC:.lr P.. aos servidons.
2 - Estudar as medidas prevehtiV8.S contm aCidentes que poSsam atingir aos servidores, quando no exercicio de suas funções, providenciando a
adoçáo de providências para a hig.i.e~
nizaçáo dos lOCais de trabalho P, confôrto do pesSoal.
3 - Colaborar na incentivacáo do
cooperativismo e nos estudos de tipologia, ant;roi)cmetria
psiCO··tecniC3.,
relativos aos servidores.
V - Através do SeLar de Classtficaç8.o de Cargos:
1 - Orientar e .cever a org~m~·::o;açao
dos quadros . _:&.o funcionalismO e as
relações nomin3.is rte enquaw ument;o.
2 - Realizar estudos sühre pact•·ôes
de vencimentos e ~l·atE,caçôes dos
cargos e funções o.c CONTEL, a fim
· de promo"er sua a.tualizaça,u.
3 - l':studar ~ lotaça:: e. "P:"elotaçáo
dos funcionarias ;:to CONTEL. pl·o:pondo, quando nec8ss?,rio,- a redistribulçào "do pessmu.
4 - Proceder à
anállse e estudos
para a criação, alteração, extinçáo,
supressao ou tran:sf~rencia de ca:sm
ou funções.
Parágrafo único. Executar outras
atribuições que lhe forem delegadas
pelo Diretor da Divisão.

e
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SEÇÃO

n

Da Seçáo do {'lfateridl

Art. 84 - A Seção do Material
compete:
1 - Executar os serviços de transporte de pessoal e material cto
CONTEL.

2 - Controlar o uso de veículos.
•
3 - Guardar, conservar
e realizar
pequenos reparos nos veículos.
4 - Manter um pequeno estoque ele
peças para socorro urgen1-.e ae .vehmlos.
5- - Organizar escalas de seTviço
part:j.. os motoristas do CONTEL.
6 - Promover a
legaU.;;açáo dos
veiculas do CON'IEL.
H - Através do' Seta! de Man:..t ..
tenç§.o:
1 - Providenciar a manutençâo e
a limpeza interna e ex'"enm 'ias de-

peTidencias e insta1açóe~ a.; CONTEL.
2 - Promover a v1gilâncm. ctlurna e

noturna das dependências e lnstalações do CONTEL.

3 Providenciar a recuperação,
conservação e manutençao cie müveis,
máquinas e aparelhos pertencentes ao
CONTEL.
4 - Controlar
o património das
.instalações do CONTEL.
Através do Almo~arifado;
Receber, guardar, controlar,
distribuir e entregar o material do
III 1 -

CONTEL.
.
2 - Orgamzar o rilapa. de movimen-

to mensal de entrada e saída do <material do CONTEL. ·
3 - Realizar o inventário dos bens
móveis dç C~)NTEL.
4 - Org":lnlza.: e
apré::>8ntar, em
época própria, as í'equisições do ·matel'ial . a ser adquirido.
5 - Forn1=cer balancete das despesas decorrentes da aquisição . O.e material.
6 - Fornecer dados relativos n, miteria!, para elaboração da proposta
orçamentária.
7 - Manter contrôle do estoque
mínimo do materiq..l.
Parágrafo único.
Executar out~:as
atribuições que lhe , forem delegildas
pelo Diretor da Divisão.

SEÇÂO III

Da Secão de Orçamento e
- Finanças

Art. 85. A Seção de Orça,mento e
Finanças compete:
I - Atra~·és do Sewi de Receita:
1 - Emitir e Visar prêviamente tõdas as Guias de Recolhimento de
Receitas:
.
2 ·_ Manter o contrOle e registro da
Receita ctc CONTEL em suas fa.se3 de
anecadaçâo e recolhi'llento;
3 - Manter o contrôle e registro
numerário do
dos recebimentos de
T.esourO Nacional;
4 - Levantar anualmente os Resíduos Ativos, para efeito de ·cobranç:J.
judicial ou extra-judictal;
5 - Emitir ·ordens de pagamento.
I I - Através do Sef.Ot· de Empenho:
1 - Manter em dia o '!Ontrõle ctos
registras 'analíticos da despesa que se
tornarem uecessários, dentro do sistema orçament.ãrio;
2 - 1ntormar sõbre os saldos de
créditos orçamentários;
3 - Er.ü'tir No1 m de Empenho, de
Anulaçáe; de empenho e de Alteraç8.o
de Saldo, mantendo o registro. atua..l>zs,co das me'>·ns,s.
4 - Apurai os saldos orçamentários· no fim do exercício;
5 - M~nter em dia o registro dos
adiantamentos solicitados concedidos e
comprovados, ressalT.rada a compet§ncia do Triblm&l de: Contas.
III Atra"\IF;s do Setor de· Liquidação:
1 - Processar a liquidação da despesa;
·
2 - Manter o contrôle tio registro.
de contas e faturas a pagar;
3 - Manter u cont.rôle llominal dn.s
créditos inscdtos em "Restos a
Pagar";
4 - Manter a contrúl~ dos :rec>·istros das dispombiÍ11:lu.des tm~:mce'l~a.s,
em' função dos rec8bimentos e dos
pagamentos a C'lrgú do .,;QNTEL:
5 - Orgamzar e ~ncammhar ao
Setor de Contabilidade por oc.•.Bião
do encerram~nto ·do exercício, 3. relação nominal dos "B.estos a Pagar".
IV - Através do Setor de Contabilidade:
·I - A Tm·ma de Contabilidade Financeira:
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1 - Cont-:.!bilizC~.:.: os recursos financeiros postos à disposiçáo do CONTEL·
2 :._ Escrit.urar aa contas fim>,nceiras em face dos I.Joleti<ts diários da
Tesow·aria;
3 - Manter rigoro::;-ament.~ em riia
o contrôle 'das contas bar•.cárias e
afins;
.
4 - Levantar, anualmente, o oa.lan-

ço

finance~·o.

II - A 'farma de
Patrimonial.

Contabilidade

1 - Manter em dia- os re-gist.l ns
analítico::; .que se· tornarem necessários,
dentro do sistema. pa"~".::imonial.
2 - Manter rigorosamente em dia
o contrôle sistemático dos bens patrimoniais;
3 -- Levantar, anualmente, o oaJan-

ço econômico patrimonial.
V - Através da Tesoural'la:
1 - Arrecadar, movimentar, guardar, entregar, pagar ou restituir :;&,lares per.tencentes ao CON'I'EL ou p8los quais êste responae;
2 - Escriturar o livro-caixa, bem
como elaborar o Boletim de Caixa,
discriminativo do movimento da Tesouraria, que deverá ser enca.mirh'1ado, di:iriamente, ao Setor -·de Contabilidade;
3 --:-- Examinar os requisitos legais
necessários. ao perfeito pagamento das
despesas;
·
4 - Visar as Ordens de Pagamento e verificar a identidade dos credores;
5 - Preparar os cheques oancários
para atender os pagamentos devidamente autorizados.
§ 1.9 Além das
atribuiçoes acima
previstas, caberá a aeçao de Orçamento e Finanças, a ~Ia·mraçáo O.a
proposta orçamentária
.•nual, bem
como, a elaboraqâG re'v1sao e proposiçáu de normas e instruções ge1·aü-;
pn.ra seren: lb<;ervadas OPla Seçan
§ 2.º Executar
outras atriiJlJicôes
que lhe forem delegadas pelo Dirétor
da Divisão.
SEÇÃO IV

Seçao de , Documentação

Art. 86. A Seção de Docl.llnentação
compete:
I - Através do Setor de Expediente:

1) A Turma do Protocolo:
Receber, registrar, numerar, distribuir e expedir a correspondência
do CONTEL;
b) Fornecer comprovante de entrega de correspondência e passar os recibos necessários;
c) .Atender ao público em seus pedidos de informações;
d) Manter em dia o protocolq gerai, escriturando, o fichário respectivo.
'
2 - A Turma do Arquivo:
a) Organizar e· manter em ordent
a documentação do CONTEL;
b) Fornecer
mediante orderÍl de
Chefia da Seção cópias de docmnentação arquivada.
II - Através de Biblioteca:
1 - Arquifir, registrar, classificar,
catalogar, guardar, conservar e permutar obras nacionais e estrangeiras
do interêsse das telecomunicações;
2 - Organizar e manter a mapateca, discoteca e filmoteca do CONa)"

TEL·
3 ~ Organizar o serviço de micro-

fotografia, mantendo o respectivo arquivo.
4 - Franquear a biblioteca aos servidores do CONTEL e emprestar-lhes,
mediante têrmo de responsabilidade,
livros e revistas.
III - Através do Setor de Divulgação:
1 - Prepirar e rever os originais
e provas de t6das as publicações do
CONTEL';
2 - Organizar, a fim de serem editados; os textos das publicações julgadas de interêsse do CONTEL, tais
como estudos, separatas da sua Revista, dados estatisticos, boletins,
etc.;
3 - Editar a Revista da Conselho;
Coligir, classificar, conservar e
1 4 permutar com entidades nacionais dcClunentos referentes às telecomunicações:
5 - PropÓi' a divulgação, por intermédio das publicações oficiais do
CONTEL, de matéria doutrinária, informativa, crítica e noticiosa sôbre
telecomunicações;
6 - Manter sob sua guarda e contrôle tôdas as publicações a serem
distribuídas;
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7 - Confeccionar e organizar o fichário dos órgãos e pessoas interessadas nas publicações, devidamente sistematizado e selecionado, de acôrdo
com o tipo do cliente para cada espé.
.
cie de distribuü.:ão;
8 - Distribuir o Boletim Administrativo e outros documentOs internos
do CONTEL.
§ 19 Além dás atribuições acima
previstas 'caberá à Seção de Documen1iação:
1 - Coligir dados necessários à elaboração do r e 1 a t 6 r i o anual do
DENTEL;
2 - Expedir as certidões que fôrem
requeridas.
·
§ 2()
Executar outras atribuições
que lhe forem delegadas pelo Diretor
da Divisão.
CAPÍTULO V

Da Divisão de Estatfstica

.Art. 87. A Divisão de Estatística
compete:
1 -- Promover os estudos, pesqlüsas e análises de natureza estatistica
no interêsse das telecomunicações;
2 __: Instruir e preparar a matéria
a ser submetida ao Diretor do
DENTEL;
3 - Promover os estudos de natu-

reza económica e técnica que possain
servir de base à elaboração de métodos e critérios para fixação de tarifas
e taxas·
4 - 'Exercer a fiscalização contãbil nos serviços de telecomunicações;
5 - Estudar a economicidade dos
serviços de telecomunicações, sob o
aspecto tarifário em ·pooperação com
as Divisões de ·Engenharia e Jurídica;
6 - Preparar, para fins de ·publicaç_âo, seus trabalhos cuja divulgação
fôr aprovada.
7 - Executar outras ·atribuições
que lhe fôrem delegadas pelo Diretor
do DENTEL.
SEÇÃO I

Da. Seção de Auditoria

Art. 88. A Seção de Auditoria compete:
I - Através do Setor de Padronização Contábil:
1 - Estudar e propor as medidas
necessárias à padronização da escrita
e contabilidade das emprêsas que ex-
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pioram serviços de telecomunicações;.
2 - Estudai métodos que permitam
o anerfeiçoamento da separação da
escríta dos servicos locais, intermunicipais e interestaduais;
3 - Proceder, direta ou indiretamente, sempre que fôr julgado nece~
sário, a perícias contábeis nas empresas concessionárias de ser.viços de telecomunicações;
4 - Verificar a aplicação dos índices de reavaliação determinados pelo
Conselho Nacional de Economia;
II - Através do Setor de Custo e
Operação:
1 Estudar, propor, fiscalizar o
custo de operaçõeS dos exercícios de
telecomunicações, estabelecendo normas para a sua composição;
2 - Estudar, propor normas e fiscalizar a aplicação de outros fatôres
económicos que entram na composição da tarifa, tais como depreciação,
impostos, etc.;
3 - Controlar o recolhimento das
taxas e tarifaS destinadas ao Fundo
Nacional de Telecomunicações;
4 ---, Ptoceder, di reta ou indtretamente, ao tombamento dos bens das
emprêsas concessionárias e permissionárias de serviços de telecomunicações
em cooperação com a Divisão de En- ·
genharia;
5 ~- Obter e comparar, em cooperaçãO com a Divisão de Engenharia,
os custos médios de instalação, -para
fins tarifários;
6· - Organizar registro completo da
receita e despesa de tôdas as emprêsas concessionárias ou oermissionárias de serviços de teleêomunicações, bem como outros reg~stros. que
se ·tornarem necessários ao contrôle
tarifário.
III - Através do Setor dé Fatôres
Económicos:
·
1 - Estudar, propor normas e verificar a aplicação de fatôres ~eco
nómicos que entrem na compos1.ção
das taxas e tarifas.
2 - Fornecer os elementos para o
registro completo da receita e despesa das emprêsas concessionárias on
permissionárias de serv~ços públicos
de telecomunicações, bem como out.ros
registras que se tornarem necessários
ao contrôle das tarifas e taxas.
Parágrafo único. Executar, outras
atribuições qUe lhe fôrem delegadas'
pelo Diretor da Divisão.
1_
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SEÇÁO l i

Da Seção de Análise

Art. 89. A Seção de.· imálise compete:
I - Através do Setor de Coleta:
1 - Proceder, diret.<tmente ou através dp IBGE e de mitras fontes, os
levantamentos de dados estatísticos
de entidades e serviços ,que tenham
atividades relacionadas com. as tzlecomu11icações;
2 · - Organizar os instrumentos de
pesqu.isas necessárias ao leva:n:tamento de dadcs destinadOs ao cálculO de
tarifas e taxas.
3 - Computar, apurar, selecionar e
ana15.sar os W.dos estatLticos obtidos;
4 - Proceder as pesquisas :\eterminadas pela administração superior.
II - Através de Setor de Regis-

tre:
1 balhos
tarifas
III -

Organizar o regtstÍ'o dos tra-.
elaborados pela Divisão e das
e taxas em vigor.
Através do Setm; de Desenho:
1 Executar os serviços gráficos
de desenho;
2 - Providenciar os trabalhos de
impressão que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Executar outras
atribuições que lhe forem delegadas
pelo Diretor da Divisão.
SEÇÃO TII

Da Seção de Cálculo

Art. 90. A Seção de Cálculo· compete:
I - Através 'dos Setores de Telecomunicações Locais, Intermunicipais,
Interestaduais e Internacionais, dentro de seus respectivos limites:
1 - Estudar, propor e manter1 ntualizados o~ critérios para a fixação de
tarifas, sobretarifc..s e taxas dos serviços de telecomunicações locais, intermunicipais, interestaduais e internacionais, utilizando os dados fOrnecidos pelas Seções de Auditoria e de
·Análise;
2 - ·Estudar e propor as taxas a
serem pagas pelas entidades concessionarias ou permissionárias de serviços de telecomunicações;
3 - Estudar e propor ·as tarifas e
sobret;arifas a serem pagas pelos uSuários dos serviços de telecomunicações,

utilizando os dados fornecidos Pela
Seção de Auditoria.
II - Através do Setor de , Tráfego
Mútuo:
1 Estudar e propm·· normas de
redistribuição de taxas e tarifas aplicéveis ao tráfego mútuo entre emprêsal5 de telecomunicações.
Parágrafo único. Executar outras
atribuições que lhe forem dele~Çtdas
p'elo Diretor da Divis?,o.
CAPÍTULO Vl

Da Divisão de Fiscalização

Art. 91. A Divisão de Fiscalização
~ompete:

1 Elaborar normas visando à
execução adequada dos serviços de fiscalização;
2 - Coordenàr os serviços de fiscalização a serein executados pelas
Delegacias Regionais;
3 - Instruir os processos a serem
submetidos ao Diretor do DENTEL;
4 Executar, outras atribuicões
que lhe forem delegadas pelo Dirétor

do DENTEL.
SEÇÃO I

Da Seção de Radioinjormações

Art. 92. A Seção de RadiOinformações compete:
I - Através do Setor de· Informações:
1 --,.. Coletar, interpre~ar e processar
os informes recebidos das Delegacias
Re[ionais;
2 - Propor, em decorrência da
análise processada, medidas que visam:
a) ao aperfeiçoamento da execução
de serviços de telecomunicações, rea·lizados através de onda radioelétrica;
b) à aplicação de sanções às entidades que estiverem executando serviços de form:?. contrária à lei e aos
1·egulamentos;
'
c) ao imediato fechamento das estacões clandestinas.
ii - Através do Setor de Criptografia:
1 - Codificar e decodific::>.r a correspondêncía sigilosa do CONTEL;
2 -. Propor as medidas para a criptoanálise e ·tradução dos informes recebidos, em cód~go ou língua estrangeira, através de rádio-escuta.
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Parágrafo umco. Ex~cutar outras
atribuições que lhe forem delegadas
pelo Diretor da Divisão.
SEÇÃO II

Da Seção de Vistoria

1\.rt. 93. A Seção de Vistoria com•pete:
1 - Estabelecel' 2-s no!'mas e diretrizes_ para a realização das vistorias
nas instalaÇões do:;; Serviços de Telecom unicaçõcs;
2 - Expedir certificados de licença
de estaç.ões de telecomunicações, B,pós
verificado, em vistoria rea~izada pel&s
Delegacias Regionais, o atendii:1ento
das exigências legais;
3 - Executar outras atribuições que
lhe forem delegadas pelo Diretor d8,
Djvisão.

3 - Colaborar na revisão dos contratos de concessão ou de permissão,
sempre Que o exigirem atm. internacionais, aprovados pelo Congresso;
4 - Manter-se a par do calend&rio e dos ternários dos encontros e
reuniões internacionais, acompanhando o seu desenvolvimento;
5 - Organizar o arquivo dos documentos· e relatórios das deleg·açóes
brasileiras às conferências internac1onais;
6 Processar a correspondência
inte!'nacional do CONTEL;
7 - Executar Outras atribuições q•1e
lhe forem delegados pelo Diretor-Genü do DENTEL.
CAPITULO IX

Das atribuições

CAPÍTULO VII

Das Delegacias Rcgio11.ais
Art. 94. As atribuições- das Delegacias Region·ais, seus órgãos e seu- pessoal estão estabelecidas na Parte V,
ddste Regimento.
CAPÍTULO VIII

Da Assessoria
Art .. 95. A Assessoria compete:

I - Através do Assistente do Diret•
tor-,Geral:
1 - Assistir o Dlretor-Geml no desempenho de suas atribuiçõ8s;
2 - Representar o , Diretor-Geral
quando por êste designado;
3 - Assinar, quando autorizado,
expediente do DENTEL;
4 - Estudar e submeter. ao DiretorGeral a matéria sujeita a despachos;
5 --'- Cumprir e .fazer cumprir as ordens do Diretor-Geral;
6 - Administrar os serviços da Assessoria.
·
II Através dd Assessor de Assuntos- Internacionais:
1 - Coopera'f no prepG,ro das delegações bras1l eiras ao exterior, incl usive no que diz respeito à orientação
de providências de ordem administrativa, sugerindo .,Piretrizes, quando
fôr o caso;
.
,
2 - Opinar sôbre os atas internacionais de natm·eza técnica, jurídica
e administrativa, antes de sua apreciaç~o pelo Plenário;

SEÇÃO I

Do Diretor Geraz do DENTEL
Art .. 96. Ao Dil'etor Geral do Depal'tamento N8óonal de Telecomuni.!
cações compete:
· 1 - Administrar e fi::-caliza.r a apUcação das dotações. orç-1.mentár1as e
de fundos ou receita posto à disposição do CONTEL de acôrdo com a
orientação recebida do Presidente;
2 Submeter ao Presidente do
CONTEL o Programa Anual do TrabELlho e, sempre q~e for o oos-c, as
was alterações;
3 - 'Cumprir e f,azer cumpl'i.r ns
resoluçõe.;, deci~6es e outros atos do
Plenário;
4 - Providenciar sôbre a elaboração da maté1·ia a 9er- submetida ao
:?lenário e apresentá-la a-o Fre.:;idente
do CONTEL;
5 - Assinar· ·a correspondência externa d-o · DENTEL em a::suntos de
rc.tina e .outros, de acôrdo çom a ori'
snt·ação do Presidente;
fi - AsseE.sorar o President_e em t-orios o.s assunt-os relacionados cem o
DENTEL;
7 - Baixar ()s atos administr·a.tivos
neces.sáTios ·a-o bom funciomunento do
D"l:.i-~"TEL;
,
a -. Tomar parte nas sessões do
~~lenári-o·

·· 9 -

Despachar com o ?residente do

GONTEL·

10 - Distribuir pelas Divisões os
funcionários, de acôrdo com su.:1s aptidões e as necessi-dades do serviço;
11 - Submeter ao Presidente do
Conselho o Relatório Anual das atL
vidades do DENTEL;

150

ATOS DO PODEll !EXECUTIVÇ)

12 - Designar funcionários para
representar o DENTEI.. em solenidades·
·

t3 -

Fe.zer publicar em Boletim

a apresentação do funcionário c;vll ou

militar requisitado para funçao,_ no

CONTEL;

14 - Organizar e alterar a escala
de féria3 dos servidores:
.
15 -

e)
a organiza.ção e .altena.ção da.
escala de férias dos servidores.
10 - Fornecer ao Diretor do DENTEL, para o Relatório Am~al do Gon&elho, relatório de suas atiV1d.:~.des;
11 - Executar outr.as at.ribuições
que lhe forem delegadas pelo Diretor
Geral do Departamento.

Propor ao Presidente:

a) a requisição ou retômo de .servidores e a expedição de outros .atos
relativos à movimentação do Pessoal;
b) a organização dos turnos especiais de tra.balho e a antecipaç·ão
ou prorrogàção do ex.pecliente ::1ormal de trabalho;
c) a indicação de servid-o.res ·para
ta.refas ou mJSsões e.:.iiJecrais.
16 - Exercer outro.s encargos que
1

lhe forem cometido.s pelo Plenárlo oa
pelo Presidente do CONTEL.
SE>ÇÁO

ll

Dos Diretores de Divisllo
Art. 97. ·Aos Diretores de Divhsãb

oompete:
1 - DiStribuir, orJentar, coordehar
e fiscalizar a execução dos encargos
afetos à sua Divisão;
2 - Distribuir e redis~ribuir o pessoal lotado na Divisão;
,
3 - Baix.:u instruções e ordens de
serviço necessários à execução dos
tr.a;ba.lho..:; da Diyisão;
4 -:- Despachar com o Diretnr-Ge-

ntl d 0 DENTEL;
5 - Pr-opor a designação e a dis-

pensa de seus auxiliares ,diretos;
6 EX'pedir boletins de merecimentos dos servidores que ·lhe sejam
diretamente subordinados;
7 Propor ao Diretor-Geral do
DEI\TTEL elogios e aplicação de pe-~
n>3.s disciplinares aos servi1iores em
exercício na· Divisão;
8 - Adotar ou propor medidas que
objetivem à melhoria e ~o 1.perfeiçoamento dos serviços ãa Divisão;
9 - Pxopor a 0 Direto;,·-Geral do
DENTEL:

a) a expedição de atos relativos à
m{)vimentação de pessoa~~
b) a organização de turnos espe_
ciais de tra-balho e a antecipação ou
prorwg·:wão do expediente norma!
dos servido1·es;
c} a indicação de servidores para
tarefas ou missões especiais;
d) a indicaç§.o e dispens,:1 dos funcionári·os que devam servir Oll sirvam na Divisão;
\

SEÇÃO lll

Dos Chefes eLe. Seção

Art. 98, Aos Chefes de Seção ca-be·:
1 - Ol'ientar, coordenar e fiscalizar os tnJ..balhos afetos à sua respectiva seção,. visando ao cumprimento d•:ls atribuições a ela deferidas
neste Regimento;
2 Zelar peL3, ordem, disciplina
e a'ndamento dos trabalhos da SeçãJ;
3 Apresentar ao Diretor, 0 resumo das atividades da Seção;
4 - Colaborar com o Diretor e demais chefes na solução dos assuntoS
pertinentes à Divisão;
5 - Execut:lr outras atribuições que
lhe forem delegadas pelo Diretor da.
Divisão.
·
SEÇÃO IV

Dos Chefes de Setor

Art. '99.

Aos

Chefes de Setor,

cabe:
1 - Ortentar e fiscalizar os traba.lhó3 afetos ao Setor, Vlsa-ndo ao cum.primento d•as atribmções a ela deferidas neste Regim~nto;
2 - zelar pela ordem, discipli-na e
andamento dos trabalhos no Sf'.t.or;
3 - Cumprir e fazer cumprir aii
ordens emanadas da administração
superior;
4 - Apre.seni>a.r a.o Chefe d9 BeÇ'àO,
os re&ultados d•a.& atividades de Setor,
bem como aquêles necessários à elaboraçã:c de relatórios;
5 - Executar outras. atlibuições que
lhe forem delegadas pelo Chefe da
Seção.
·
Pi\Il.TE··v

Das Delegaci([;s ReqiOnais
TíTULO I
DettWiçáo

.Al't. HlO. ,M, Delegacias Regionais
são, dentro da& respectivas jurlSdiçóes, os órgãos executivos do DENTEL.
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TÍTULO

Ú

Subordinação

_Art: 101. As. Delegadas RegionaiS
sao drretamente subordinadas ao Direter Geral do DEJ::j'TEL.
TÍTULO III

Da Organização

Art. 102. AB. :Delegaci•as Regionais,
com suas re.._o;pectivas jurisdições são:
1 - Delegacia Regional de BrM1lia
(])F), compreendendo o Distrito Fe-deral e o.s Estados de Mlna.s Gerais e
GC..lá.s.

2 - Delegacia Regional do Rl') de
Je.neiro (GB), compreendendo os Es~
tactos d3. Guanaba-ra, Rio de Jane1ro
e Esph·ito banw;
3 - DNü.~acia
Regional ó.e São
Paulo U3P), 'compreendendo os EStados de São Paulo e paraná;
4 - De!""g<t>Cia. Regwnal Je Rec;fe
_(PE), f'Ompreendendo. Ol!: Estados de
Pernambuco. Alagoas,
'P-a.ratb11, Rio
Grande do Norte e Ceará;
5 - Deleg·ácia Regwnal de Pôrto
Alegre <RS). compreeend:endo os Est"<Ldos do Riü Grande c1'} Sul e Santa
Catarina;
6 - Delegacia Region:3.l de Belêm
(iPA), comPreendendo os &.;;ta.do.s do
Pará,_ Amazona;s, Maranha"J_ Piauí e
Tenitór;_O,:o do Amapá e de Rora:ma;
' 7' - ·Delegacia n.egio11al de Salvado! {BA), C'ompreçndendo r!E. Esva-dos
d·a. Eah:a e Sergipe;
g - Delegacia R.eg1onai de Campo
Gr~nde (MT), compre2ndend:> os Esta.díJS de Mato Grü§O, Acre e Território de Rondônia.
.Ait. 103: para. fi:n.f, de org8.n1zação,
as DelegacNJ.s Reg1-o:n.ais se classiflcam
em de 'FI, 2;_.. e 31J. ,:las~es.
§ F' São Delegacias Reg1'}nais de
~~;l~S:~fo_Eras~ia, R~o de Janeiro e
§ 2'? São Delega.3tas Reglonai.s

de
Recife e Pôrt.o Alegre.
§ 3'? Sao Delegaota..._o,
Regiona-is de
3!.' classe: Belém. :3-l-lvadt•r e campo
Grande.
§ 4'? o DENTEL. quando julgar ne-cessário, proporá a
reclassificação
das Delegacias Regicmai3

2~

class~:

§ 19 Os Postos de E.s-cuta terão a
seguinte distribuição:

Art. 104 . .1\s D~!B-gaci-a.s ItegbnalS
para o exercício de suas mi&Sóes de
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escuta, freqüel!~lmetria- e ràdicgoniometria conta.,.::to com Posto::. de Eséuta.
1 - na jur1sdlÇãO da Delegacia d·e
Brasilia.:
a) em B·:i:a~ília . Pôslio de Escuta
tipo A;
b) em Ee1~ Horizonte, PôSto àe Escuta tiPo B.
2 - na JurisdiçãQ da Delegac1a ào
Rio de Janeiro:
á) no Rio de Jan~i!'o (GB), POsto
de .Escuta ;,ipo A:
b' em Campos- (RJ"> P&Yoo ele Escuta tipo C;
c) em. V1t6l'loa CES; Pôsto de Escuta tipo c.
3 - _na jurl.Sdic:ao da DelegacHl (>e
São Paulo;
·
a) em Sao Paul(• 'SP) posto de
Escuta tipo .s;
b) em C1.u:itl!n <PR) Pôsto de Escuta· tipo 8;
Cl em Ba.trr'.l (SP>. Pôstv de Escutú.
tipO C.
4 - Na jurisdição da Delegacia de
.R-ecife:
·
aJ em R.cc1fe (PE), PôS t-o dt: Esc_ata tipo 1\,
b> em .fi'-ortJ-:eza (CE) ,?ôsto de 8-':;cuta. tipo E;
C) em N•a.tal (RN)., POsto de E;cuta
tipo C:
d> em Jhão Pes..<;Oa lPB), Pôs to de
Escuta t1po C;
~) em \A.ace·ó ;,ALl, .Pô~tn ée I!:.scuta tipo c.
5 - Na iUli.scl:ição d-a Delegacia d,e
Pôrto Alegre:
~
a) em Põrto Alegre (RS) Põsto de
E.s.cuta tipo A;
·
b) em Florianõpolis (SC), Pô-sto de
Escuta t1po C:
c) em Uru;:;uaiana (RS), PôsW de
Escuta tipo C.
6 - na. jurisdição da Delegacia de
Belém:
a) e_m Belém <PA), PõstJ de Escuta tipo A;
b) em Manaus (AM), Pôst~ de Escuta tnJO c;
C) em São Luis (MA), Fôsto de Escuta tipo C:
d) em -rerezina (f'I), Põsto de Escpta tipo C.
·
·
.
7 - na jurisiiçãa da Delegacia- de
Salvadür:
, a) em Salvad-or (BA) Pôsto de Escuta tipo B;
'
b) ~m Aracaju (SE), Pâst') de Escuta t1po c.
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8 - na jurisdt-;âo da Delegacia de
Qampo Grande:
a) em Campo Gra.nd8 !MTJ, Pôsto
de Escuta t:;po A;
b> em fl.L') Btanco \AG),· Pôs to de
Escuta Llpo C.
'
§ 2'? os -Postos d<:; E&cuta de que'
trata 0 parágr\1fo 2,n':.erio:- assim f,e
distinguem:
1 - Pôsto de Escuta tipo A é aquê-·
le d'()tado de Pessoal e L>vfa.te~·ial de

modo a· poder exercer as m1s.sões de
escuta, freqüEncimet.na e ràdiogoniQmetl'ia fixa e móvel.
2 - Pôsto de EScuta tip.~ B é aquêle dotado de Pessoa!

e Mat.e1·ial de

modo a poder exercer as mis.:;ões de
escuta, freqüencimet,l';a e ràà.lO;pmo-

metrJa móvel.
3 -'- Pô.sto. de Escuta tipo C é aquê-le dotado· de Pessoal e MatenaJ de
modo a poder exercer a~- mis:>õ~ <ie

escuta e
Al't..

ràdi•~zoniometria

móvel,

105. As Delegacias Regionats

são cons-t.ituidas de:
1 - Seção de F'!f•Callzação.
a) Setor· de Engenharia;
b) setor de Cadastro;
c) Setor de Rádio Escuta (Postos
de Escuta>.
2 - Seção Jurídica.
3 -- Séção Aeimmistr•a.tiva.
a) Setor de Pessoal;
b) Setor _de Expediente;
c) Setor de Material.
4 -- Secretaria ct~ Delegado.
Parágrafo ú.nico. Nas Deh.::~aclas de
3\1- clc.s.se, a Secâo ,JurídiC<l o;erá substituida por um-a Assesfjori.::L Jurídica.
TÍTULO IV

Da Competencia

Art. lOS. As Delegacia;S Regionals,
dentro de suas respectivas j1-1risdições,
compete:
1 ~ Executar atividad:es de flscallzaçâo;
2 .:._ Receber, instruir, qua.ndo fôr 6
caso, e encamin."1·a.r ao CON.f'EL cto~
cumentos referentes a telecomunicações inform-and'.!- aos ·interessados sõbre seu andamento;
3 - Divulgar, dentro do5 limites
de sua jurisdição, as De'cisões, Reeoluçõ€.5 e outros ates do CONTEL no
interêue do aprimoramento da execução dos serviços de _telecomunicações;
.
4 ~ El~b,·xar o relatório anual das
ativldades das .Delegaci.as;

5 :- Elaborar a proposta de orçamento anual das Delegacias:
6 Supervisionar os exames de
veriflC1-Çáo de qualiflcações necessárias ao desempenho de funções t-écnicas e operacionais;
·
7 - Executar outras a.tri!"Juiçôes que
lhe forem determinada-s pelo Di~·etor
do DENTEL.
SEÇÃO I

Da S-eção de Ftscatizaçtto

Al't. 107. A Seçâo de pjsca!h:J.ç[;;D
compete:
1 - Atravé-? do Setor de Engenhari·a.;
1 - Fiscalizar o cumprimento das
obrigações decorrentes das concessões
e perlnissões de serviço de t8lecomunicações.
2 - Fiscalizar, na fase da instalação dos serviços, o cumprimento das
especificações aprovadas pelo

CONTEL.

3- Executar v,istorias.
4 -- Fiscalizar o cumpri:rüento pelas

entidades executantes de serviços de
telecomunicações das :::-x.tg§ncias referentes ao desempenho de "funções téc··.
nicas e operacionais por pesso:1l habiJitado.
5 - Promover inspeções periódicas
nas instalações das entidades executantes de serviços de telecomunicações.
II - Através do Setor de Cadastro:
1 Organizar e manter cadastro
da situação jurídica e técnica dos concessionários e permissionái'ios de serviços -de telecomunicações.
. 2 - Organizar· e manter o cadrtstro
industrial dos fabricantes dos equipamentos de telecomunicações e dos estabelecimentos de ensino especiali·
zado.
III -- ·Através do Setor de P.ádio
Escuta:
1 - Fiscalizar o cumprimento das
obrigações decorrentes das conces.sues
e permissões de serviços de telecomunicações.
'"' ·- Fiscalizar, durante a retmnsmissâo de radiodifusão a declaração
do indicativo de chamada e -a localização da estação emissora e da estação de origem.
3 - Fiscalizar o cumprimento, por
parte das , emissoras de radiodifusão
das finalidades e obrigações da ~Jro
gramação.
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4 - Fiscalizar a observância por
parte das emissoras de ondas rádioelétricas de obrigação de transmissão
do indicativo de chamadas.
5 - Mante1 escuto.;. nas diversas fai;;:~::.~~ de. freqüências.
:) - Gr~t val irradiações das estaçõe::: de radiocomunicações, .L.'lclusive
de radiodifusão.
·
7 - Efetu:;~,r afe1·ições n8.s freqüências das estações de radiocomunicações, inclusive nas de radiodifusão.
O - ·Realizar operações de radiogoniometria'.
§ 19 As atribuições do Setor de Rádio-Escuta serão executadas, diretamente, pelos Postos de I!Jscuta, denü·o
das respectivas juridisções.
§ 29 Os Postos de Escuta, p·ara fins
de ope1·açâo, quando se tratar de formar rêdes de esCuta, t'reqüencimetda
ou radiogoniometria, fiCarão subordinados diretamente ao Diretor da Divisão de F1iscalização do DENTEL.
§ 39 A Seção de flis.ca.lizaçâo executa~·á outras ·atribuiç~:~::::_b.ue lhe· forem determinadas pems:o.:aU1oridades a
que estão subordinadas.
SEÇÃO

n

Da Seção Administrativa

Art. 108. A Seção Administrativa
compete:.
I - Através do Seto:r de Pessoal:
L - Providenciar a escrituraç§.o dos
boletins de freqüência e de merecimento dos funcionários. da Delegacia.
2 -· Apreciar as questões re1ativas a
deveres e respons::ibiliMde do pessoal
da Delegacia e instruir a ação discip1ii1ar correspondente.
3 -=- Tomar as medidas relta,tivas a
descontos e consignações do pessoal
da,Delegacia.
II - At1'avés do' Setor de Expediente:
1 - Receber, registrar, distribuir,
numerar, expedir e guardar a correspondência oficial ' da Delegacia.
2 -'- Fornecer comprovante da entrega da correspondência · e- passar os
recibos necessârios.
3 - Atender ao público em ·seus
pedidos de informações.
4 - Manter em dia: 'o protocolo geral, escriturando, o fichário respectivo.
5 - Encaminhar a documentação
destím-1da ao DENTEL.
'J - Classificar e dispor em ordem,
velando pela respectiva conservação,
os docmnentos, processos e impressos.
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III - Através do Setor de Material:
1 -- l"'rovidencidr a manutenção e a
limpeza n1tern3 e,iexterna das dcpe!:ldências t mstalaçõ~;:; cl~l Delegada
2 - Prnmover quandl• for o caso,
a vigilância diurha e noturna das' dependênCJ&S e instakções dta, Delegacia.
3 _,..-Providenciar a ·recuperaçiio,
conservaç~o e manutenção de móveis,
máqnmar e aparelhos pertencentes à
Delegacia.
·
4 ·- Guardar, controlar, distribuir e
entregar o mattrial da D€legac).a.
5 -- Organizar o ma oa de movimento mensal de entl.·ada e saída do material.
G··- Ma.nter contrôle do estoque mínimo.
7 - Executar, quando. fôr o c2.so,
os serviços de transpmte de pessoal
e material Ca Delegacia.
8 - cOntrohir o uso de veiculas.
Parágrafo ú.Úico. I!Jxecutar outras
r,tribmções qm· lhe forem determinadas ,P.elo Delc~ado RegionaL
Art 109. 6. Seção Jurídica, nas Delegacias Regionais de P e 2~ :classe,
ou à A~sef,SOl"ia Juridica nas Delegacias de 3"' ::.lasS"e compete:
1 - Exam il;ar os processas que entrem nas· Delegacias e verificar se os
tne.smus estã.o instruidos de acôrdo
com as normas legaiE em vigor.
2 - EstuW:tr e apresentar sugestões
tencl.ente.o; w <.tperfedço:-1mento das dis~
posições legais e regulamentares sôbre teler:l)mnnicayões.
3 - Elabor&.l as informações a ~e
rem iJrestadas pelo Delegado r:'uegional.
•
1
4 - Exec~~~t.ar outra.s atribuições que·
lhe forem dett::rminadas pelo Delegado R~gibnal.
TÍTULO V

Das Atribuições
CAPÍTULO I

Dos Delegados Regionais

Art. 110. Ao Delegado compete:
1 - Cumprir e fazer cumprir, na
jurisdição de sua Delegacia o estabelecidc pelo Código Brasileiro de Te!ecoml,li<Wa.ções (Lei. n9 4 .117, de 27 de
agôsto' de 1962), seus Regulamentos a
êste Regirnento, tua de acôrdo' com·
:i:l orientaçãc do DENTEL.
2 - Orfentar, coordenar. e fiscali ..
zar os serviços afetos à Delegacia.
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3 -

Comunicar, trimestralmente, ao

Diretor Geral do OF.NTEL, o resmno

·dos trabalhos realizados por sua De-

lE-..gacia.
4 - Consultar o Diretor-Geral, sempre que necessário sôbre as dúvidas
surg1das nc exercícw at- sua função.
5 - Propor ao Diretor-Geral do
lDENTEL, elogios e tlplicação ,. de pe-

outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionário~ Civis d3 União - e seus Regub.mentos, bem como outras disposições leg'lis relativas aos funcionários públicos federais.
CAPÍTULO

Do Pessoal Tem'porárw de Obras
e Especializado

nas disciplinares aos servidores das

Delegacias.

6 -

Apresentar ao Diretor-Geral

do DENTEL sugestões que lhe pare-

çam necessárias ao aperfeiçoamento
dos serviços,

7 - Prestar todos os esclareci.mentos que lhe forem solicitados pelo!,

II

Art. 115. A Admissão e o regime
'ütídico do pessoa; temporário, 1e
Óbras e pessoal especializádo do
CONTEL, regular-se-á pelas disposiçRes legais aplicáveis aos empregados
da União, dessas categorias.

Diretor Geral do DENTEL.

8 - Executar outras
··que lhe forem delegadas.

atribuições

CAPÍTULO

CAPiTULO II

Dos Chefes de Seção e Setor

Art.

111. Aos Chefes:· de Seção e

.setor aplica-se o disposto nos arts. 98
-e 99 dêste Regimento.
CAPÍTULO III

Do Assessor Jurídico

Art. 112. Ao Assessor Jmídico da
Delegacia compete:
1 - Assessorar o Delegado nos as.·suntos de natureza juridica.
2 - Emitir parecer sôbre matéria
que lhe fôr submetida. pelo Delegado ..
3 - Estudar, antes :lo encaminhamento do DENTEL, .JS processos entrados na Delegacia, oara verificar se
estão ,nstruídc..s com a documentação
·exigida por lei ~ regulamentos.
4 - Executar outras atribuições que
lhe forem determinadas .pelo Dele.gado Regional.
CAPÍ'l'ULO IV

Do Secretário

Art. 113. Ao Secretário compete:
1 - Preparar a correspondência
particular do Delegado.
2 - Organizar e manteJ em ordem
·'e em dia o arquivo pessoal do Delegado
3 - Executar out.rus trabalhos deterirunados pele Delegado.
PARTE VI
CAPÍ'l'_ULD I

Do Pessoal' do CONTEL

Art. 114 Aplicam-se aos servidores
··do CONTEr_ à Lei ng 1. 711, de 28 de

nt

Das Substituições
Art. 116. Serão substituídos, autoem suas faltas e impec.::mentos eventuais até 30 dias:
l. - O
do Gabinete do ~re
sidente do CONTEL, por um servidor
df'S!gnado pelo Presidente do
màticament.t~

cúf&e

CONTEL.
.
II - O Secretário do Diretor-Geral

do DENTEL por um dos servidores designado qelo Titular.
,
ill - D~ Oiretores dt>o Divisão por
um de seus Chefes de Seção .
LV - Os Delegados Regionais por
um àe seus Chefes de Seção.
V - Os Chefes ele Seção por um
de seus Chefe:.- de Setor ou servidor
que the seja diretament~: subordinado.
. VI - Os Chefes de Setor por servidm que lhe seja diretamente subordinaCio.
Vli - o Secretario do Plenário _po1·
servidor previamente designado pelo
Pre:::idente, ouvido o Plenãrio.
Parágrafo único. Haverá, sempre,
prêviamcnte
designados
servidores
para as substituiçõe& de que trata
êste artigo.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais

Art. 117. :ti:ste Regimento Interno
poderá ser revisto ou alterado mediante PNPOSta de qualquer Conselheiro, aprovada ~m duas sessões consecutivas.
Art. 118, O presente Regimento Inter~:lO entrará em vig-or na data de
sua publicação no Diário o Jicial, revogadas as disposições em contrário.
-

José Cláudio Beltrão ,Frederico.
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Considerando os recursos ora existentes na Marinha do Brasil e na
Fôrça Aérea .i:Srasileira, náo só no
Transfere para o Govêrno do Estado
que se refere ao pessoal formado. e
treinado, 0omo também ao . materHti
da Guanabara os encargos e resde guerra e treinamento e as mstaponsabilidades relacionados com ·o
reconhecimento e inspeção d'J.~ eslaçóes especializadas;
tabelecimentos de ensino médio.· zo..:
Consideran9"o a situação linanceira
calizados no seu território.
do pais, que impossibilita aquisiçâo
o Presidente da República, usando de material bélico em grande escala.
da atribuição que lhe confere o ar- e formação especializada do pessoal
tigo 87, I, da Constituição 5 tendo· em militar com meios novos, decreta:
vista o disposto no art. 16 da Lei n?
Art. 1.9 O atual 1.9 Grupo de Aviação
4.024 de 2!} de dezembro de 1961, Embarcada (L'.I Gp Av Emb), da Fôrdec-reta:
ça Aérea Brasileira, criado pelo De~
Art. 19 Ficam transf-eridos para o creto n.9 40.859, de ,6 de í"evereiro de
1957, sera reorganizado e destinar-seGovêrno do Estado da Guanaba.r.a o:..
a, essencialmente, à defesa anti--snbencargos e responsabil:dade!" re]acio- . marino,
operando de navio de supernados com o reconhecimento e lrupe~ fície e, também,
de bases em terra.
ção dos estabelecimentos de ensino
Art. 2.9 A Marinha do Brasil dismédio, !ocaliz.ados no seu 'ter:rittÕ"lO,
porá de helicópteros anti-submarino,
de. rêd·e estadual e dos part.t.:ulares
operando-os de navio, em conjugao;ao
que não optarem pelo sistema federal.
nos têrmos d{ aJ't. 110 da Lei de Di- ou não com unidades ant1-submarino
da Fôrça Aérea .Brasileira e, bem
retrizes e Bases da Educação Nacioassim, de tlelicópteros. de emprego genal.
ral para ligação· e ooservaçáo, serviços
Art. 29 :f:ste Decreto entrará em
de hidrografia, transporte eventual e
vigor na data da sua publicação.
.guarda de aeronaves, todos orgánicos
Brasília, 25 de janeiro de 1965; 1449 da Marinha do .Brasil e por ela· ope.-.
àa Independência e 779 da República.
r a. dos ~ guarnecidos.
H. 01\Sn;LLO BRANCO
Parágrafo único. Os helicópteros
anti-submarino atualmente existentes
Flavio Lacerda
no 1.9 Grupo de Aviação Embarcada,
com seus acessórios, equipamentos e
sobressalentes, serão transferidos vara
DECRETO N.<? 55.627
DE 26 DE
a Marinha do Brasil, tão logo ten11a
JANEIRO DE 1965
sido concluída a tormação do ·pessoal
especializado necessário e í"ormalizada
Estabelece normas pam o emprêgo àe
essa transferência através das automeios aéreos para as operações ridades da · Comissáo Militar Mista
navais.
Brasil-Estados Unidos.
Art. 3.9 Nas Fôrças Armadas, a posO Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar- se e a operação de avióes serão restritas, exclusivamente, à Fôrç.a Aérea
tigo 87, item I da Constituição e:
Considerando a legislaçao em. vigor Br:J.siletra.
(Decreto-lei n.9 2.961, de 20 de janeiParágrafo único. Os atuais avióes
ro de 1941, Decreto-lei n.9 9.889, de da Marinha do Brasil, ~om seus aces16 de setembro de 1946 e a Lei númeSórios, equipamentos e sobressalentes,
ro 1. 658, de 4 de agõsto de 1952) ;
serão transferidos para a l:i'ôrça Aé1·ea
Considerando as bases doutrinárias B+asileira.
anteriormente estabelecidas pelo EsArt. 4.9 As instalações da Marinha
tado-Maior das FOrças Armadas e em São Pedro d' Aldeia, que continuaaprovadas pelo Govêrno;
rão sob sua responsabilidade, destiConsiderando os estudos práticos, nar-se-ão ao pleno í"uncionamento do
aplicáveis ao ·Brisn, que se. realizs,m Centro de Instrução e Adestramento
em outros países e referentes a meios Aeronaval (CIAAN), criado pelo Deaéreos para operaçóes navais, Parti- creto n,9 37.398, de 27 de maio Ue
culaimente as de defesa anti-subma1955, e ao estacionamento terrestre,
rino;
treinamento e apoio das, unidades e
DECRETO N9 55. 626 - DE 25
JANEIRO DE 1965

DE

15{;
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DECRETO N9 55.628 -

elerr.p:mtos de helicópteros da Marinha
do Brasil, que náo inanterá outras
instala..ções • para êsse fim.

JANEIRO

Abre, pelo J.ltfinistério ãa Fazenda, o
crédito especial, com vigência de
. quatro exercícios, de Cr$ ......... .
15.000.000.000,00 (quinze bilhões de
cruzeiros), para atender as despesas que especifica.

§ 1.9 A 2,f!. Esquadrilha de Lig::<.ç;to

e Observaçâo (2.!' ELO), da FOrça.,
Aérea' Brasileira, criada. pelo Decreto
n.9 39.495, de 3. de julho de 1956, será

reorganizada, contando t;unbém com
os aviões recebidos da Marinha do
Brasil e, com sede em São Pedro
d'Ald~ia, terá como missao principal
coopera1· com o CIAAN da Marinha
do Brasil, para o cumPrimento cta
finalidade dêsse Centro, na especia.lizaçáo do pessoal de ambas as FCrças, em funções relacionadas com as
operações aeronavais.
§ 2.9 O aeródromo de São Pedro
d'Aldeia devera ser aberto, como alternatjva, ao tra.fego aéreo da ó.rca
do Rio de Janeiro.
Art. 5.º 'A Marinha do Brasil, com
cooperaçào da FOrça Aérea Brasileira.,
formará os seus próprios pilotos de
helicópteros, aos quais concederá · o
certificado de habilitação.
Par8.r;rafo único. o pessoal <J.eronavegante, habilitado pela ·Marinha
do' Brasil, obedecerá às normas leg~üs,
inclusive de tráfego aéreo, fixadas pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 68 O material ~éreo da Marinha do Brasil serà registrado e· fica'rá sujeito às normas legais fixadas
pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 7.9 Os helicópte1·os da Marinha
do Brasil, em seus deslocamentos, ntilizarâo a rêde nacional de aeródromos
e contarãD com o apoio da.s facilidades da Fôrça Aérea Brasileim.
Art. 8.9 Os Ministérios da Marinha
e da Aeronáutica, mediante entendimento, estabelecerão as medidas comuns ou de coordenaçao, necessàrios à
execuç§.o dêste Decreto, com a colaboraçáo do Estado-Maior das Fôrças
A1·madas no que se referir a org?.nizaçào e doutrina.
Art. 95' Este decreto enti·ará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 19G5; 144.9
da Independencia e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRJI.NCO
Paulo Bosisio
Eduardo Gomes

DE 26 DE

DE 1965

1

O Presidente cl.a República, usando
da autorizacão contida na Lei nfunero 4.510,. dê 19 de dezembro de 1.964
e tendo" ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 F.tca aberto, ,pelo Ministé··
rio d3, Fazenda, o crédito especial,, com
vigência de quatro exercícios, de Cr$
15.000.000.000,00 (quinze bilhões de
cruzeiros), para atender às despesas
de pessoal, construção, aparelhamento, instalação, m&térias-primas, funcionamento e demais encargos da referida ·lei, o qual será aplicado segundo os pJanos, aprovados pelo Conselho Deliberativo da Casa da Moeda.
§ 19 A im nortância corresp:mdente
ao crédit-o auiorü.:ado neste artigo poderá ser entregue à autarquia, em
parcelas anuais nunca· inferiores aos
seguirites montantes:
1965. Cr$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de cruzeiros)
1966. Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro ·bilhões de cruzeiros)
1967. CrS 1.000.000.000,00 (um bilhão
de cruzeiros)
1968. Cr$ Looo.ooo·.ooo,oo cum bilhão
de cruzeiros).
§ 29 Até que esteja instalado o
Conselho Deliberativo e aprovados os
planos. a que se refere êste artigo, Zica .o Diretor Executivo da Casa da
Moeda autorizado a movimentar o referido·crédito até o total de ·cr$ ....
4. 000.000.000,00 (quati-o bilhões de
crúzeiros) para atender a quaisquer
despesftS da Casa da Moeda, fficlusive despesas de pessoal, devendo comprovar a aplicação dêsse total mediante prestação de contas, observado
o disposto no artigo 21 e no inciso VII
do artigo 10, da mencionada l€i. ·
Art. ;;w ::f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conti·ário.
Brasília, 26 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da . República.
H. QJI.STELLO BRANco
Octávio Gouveia de Bu!hões

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO

N

.f? 55.629 ' 1965

DE

26

DE:

J ANEIII.O DE

Suspende pelo prazo de seis meses a
"Associaçáo àe Cabos àa F.A.B."
O Presidente da RepUblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, àa Constituição Federal:
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DECREI'O N<? 55.636 - DE 26
JANEIRO DE 1965

·DE

Conceae autorizaçãO à S. A. I. R. F.
Matarazzo para trabalho contínuo,
na jorm.a estabel~ciria neste Decre~
to. (MTPS-175.972-64).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo S7, n<? I. da constitu:ção, e de
acôrdo com o art. 7, § 2'\ do RegulaConsider'ando que a "Associação de
mento aprovado pelo Decreto número
Cabos da F.A.B.'', criada para congregar e dar assistênGia social, cuJ.tu- · 27.048, de 12 de agôsto de 194.9, deral, d.esportiva e educacional aos seus
creta:
associados e aos ·seus ramiiiáres, ~eve
Art. lQ. Fica a. S.A.I.R.F. Mataseus Estatutos registrados no CartóriO ,
razz<\ com sede na 01-pital do Estade Registro· das Pess<Jas Juridica.s, do
do de São Paulo, &utorizada a funEstado da Glianabat<a, adquirindo percionaT aos domingos e feriados civis
sonalidade jurídica;
-~ r.eligiosos, excetuados os serviços de
Considerando que, todavia, a referiEscritór:o, no setor de preparação de
da Associaçáo, sob a eapa de "pugcelulose da 'fábri-cá denominada. Bsnar pela ·democracia e liberdadP. funlénzinho Papel e Papelão, de propriedamentais':, que também mscrevera
dWe 61 referida Indústria, sita à Rua
como um dos seus .fins, passou Gl deIntentlência n<? 177, na Capital do EssenvOlver atividades nocivas a ordem
tado de São Paulo ·e observadas as
pública, a disciplina e à ~E:gurança dO
disposições legais vigentes.
Estado e ·.a fazer crunpanha .subversiva;
Al't. 2'? o presente Decreto entrará
em vigor na data de sma publicação,
CoTIBiderando que a suspensão da
revogadas a.s disposições em contrário.
1'eferida Associação complementaria a
série de medidas adotadas pelas' auBrasília, 26 de janeiro de 1965; 144<:'
toridades federais para erradical do
da Independência e 77<? da República.
meio social ,e sonretudo das classes
H. CASTELLO BRANCO
militares, os orga.P..ismos subverswos,
decreta:
'
Arnaldo Sussekind
Art. l.f? Fica. suspensa, pelo pra?.o
de seis meses, a Associação de Cabos
da F. ~- B., de conformidade com o
que 'lt.o;põem o art 6 ·.' --:. seu paJ·'l.g-:-afo único do Decr<;)to -!e1 n.9 9.085, ae
25 de mJ.rço de 1946, €. o art. 2J, da
Lei nY 38, de 4 de abril de 1935.
Art. 2.9 ~ste decreto entrarà em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ")m contrário.

Oficial.

Brasília, 26 de janeiro de 1965; 144.f?
da Independência e 77.9 da República.

InStitui· a "Hora de Verão" em ·todo
o te?Titório nacional.

H. CASTELLO BRANCO

ErluaTdo Gomes

DECRETOS NS. 55.630, 55.631
55.632, 55.633, 55.634 E 55.635

Ainda

não

Diário .Oficial.

foram

publicados no

DECRETOS NS. 55.637 E 55.638

Ainda não foi publicado no Diário

DECRETO N9 55.639 - DE 27 DE
.JANEIRO DE .1965

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ·o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art .. 1'? A partir da hora zero (0)
do dia 31
janeiro até o dia 31 de
maTço do cm.·rente a;no, fica em vigor,
em todo o território nacional, a "hora de verão", adiantad9, .de sessent2.
030) minutos em relação a hora legal,

de
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Art. 2Q O presente Decreto entra
em Vigor na data de sua publicação,
r.~vogada.s as disposições em contrá-

rio.

BI asllia, 27 de janeiro de 1965; 1~4<?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares CampOs
Paulo Bosisio
Arthur da C ta e Silva
V asco da Cunha
Octavio Gouveia de .Bulhões
Juarez Tavora
Hugo de Almeida Leme
Flavio Suplicy de ·Lacerda
Arnaldo· S1lSselcind
Eduardo Gomes
Raymundo de Brito

Daniel Faraco
M

aura Thibau

Roberto Campos
Osvaldo Cordeim de Farias

DECRETO N<? 55.640 JANEIRO DE 1955

'nE

27

DE

Retijica a Tabela Numérica de Mensalistas da comi~são Federal de

Abastecimento e Preço8 e dá outras

providêhcias.

·

O Pres-dente da 'Repúbli'ca, usando
da atribuição que lhe conf,ere o artigo
87, item I, da constituição, decreta:
Art. 1° Fica retjficada a Tabela.
Numérica de Mensalistas da Comissão
Federal de AbMtecimento e Preço.s, a
que se refer-e o a.rt. 1'? da Decreto/nú~
mero 44.039, de 12 de julho de 1958,
para efeito de serem incluídas na
mesm.a as seguintes funções, com os
T€spectjvos ocupantes:
1 (uma) de Motorista, ref.er.ênc:a
26, ocupada por João opyt3.da.no dos
Santos Filho.;
·
1 cuma) -de Auxiliar, referência 23,
ocupada por Cândido Sizenando de
Freitas.·
Art. 2? A alteração de que trata.
êste decreto prevalecerá a partir da
publicação do Decreto n° 40.077 de 8
de outubro de 1956.
A.rt. 3° ~te decreto ent!'"ará em vigor na . data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1965; 1449
da IndepenC.ência e 779 da Rep~blica.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO NQ 55, 641 JANEIRÚ DE 1965

DE

27

DE

Retijica a classificação dos cargos de
nível superior da SUDENE.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confe1:e 0 ar~
tig? 87, item I, da Constituição, e de
acordo com o artigo 99 da Lei número
4.345, de 26->de junho de 1964, regu~
lamentado pelos Decretos ns·. 54.015,
de 13 de julho de 1954, 55.004, de 13
de novembro de 1964 e 55.175, de 10
de dezembro de 19f.4 d~cretá:
Art. 19 Fica retificada, na forma
do's anexos, a classificação dos cargos
de nível superior do ·Quadro de Pessoal da Superintendência. do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -~
a que se refere o Decreto número
54.351, de 29 'de setembro de 1964,
bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 A retificação prevista neste
decreto prevalecerá a partir de 19 de
junho de 1964.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na dâta de ·sua publicaçâo, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janéiro de 1965; 1449 ·
da Indepenc;iência e. 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias

("') Os anexost que se refere o textoforam publicados no Diário Oficial
de 1 e retificados nos de 4 e 9 de fe-.
vereiro de 1965.
DECRETO N .9 55. 642 - DE 27 DE
JANEIRO DE 1965
Altera o Decreto n.9 55.242, do 18 de
dezembro de 1964, que reestruturou
o Conselho Nacional de Saúfl.e
O .Pres1aente da República, usundo
da atr.ibuiçáo que lhe conferi" o artigo 87, item l, da Constituiça.o Fe-·
dera!, decreta:
Art. 1.9 O an. :i.9, alínea c, do Decreto n.'? 55. :&42, de -18 de dezemb·w de
1964, passa a ter a seguinte t:Act-'lçilo:
"Art. 3.'>' ....................... .
c) cinco
memb7'0'3 J·epresenta!ltes
das seguintes instituiçõe«: Academia.
Naciona. de Mectir.lna, Academia Bl'asileira de MediCma Milit.al' Socieda~
d€ Brasiletra de Higiene, Associação,
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Médica Brasileira e Est.ado Maior das
Fôrças Armadas".
Art. 2.9 l!:ste decreto entrará. em vigor na data da ·")ua puiJHCctçUo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ~'1 ae Janeiro de 1965; 144.9
da IndependênCla e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raym-unào ae Brito

DECRETO N ,<:! 55. 643 .JANEffiO DE

DE

27 DE

1965

159

d) a cassação do reJistr0 de . funcionamento de entidades privadas.
Art. 4.9 vs órgãos do l'.i'i....'liSceno da
Saúde datáo a cola.ooraçáo inYíspensável a ·Ji.Visao de üt·gc.r~lrzacio 1-iospitalar n.:t. execução ct9ste 1e..:,eto.
Art. 5.9 Este aec.r !tO entrar,l em
vigor na data da sua publicaçáo, revogad8.s afj disposições -;.ml contrário.
Brasllia, 27 dé janen·o de 1965; 144.9
da Independência e 77 9 da. H.epüblica.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo de Brito

Institui o Censo Hospitalar

DEORIETO N9 55 . 64.4 - DE 27 DE
O Presidente . da República, usando
.JANEIRO DE 196S.
da atribuição que lhe confere o arr;igo 87, item 1, da Constituição FeDispõe sôbre â ll.sta consular de pas-·
deral, iecreta:
sageiros em viagem marítima, seu.
Art. l.'! F'ica institutac o Censo
desembarque ·e dâ outras proviàénHospitalar, o cargo d.o Minü>tério da
cias.
Saúae, -Jor intermédio da .Jiv'islttl de
O
Presidente da República, usando
Organizãçao ~ospitalm·, do Departada atribuição que lhe confere D armento Nac:wnal de Saude.
·
tigo 87, item .I, da Constituição FeArt. 2.· As instituições nospitaEtrê::; deral decreta:
existentes no país, publil.:3~ e pnvaArt. 19 O Comandante da embardas, da actministraçãú centralizada ou
cação em viagem regular procedente
autárquica, ficam obriga,.das a prestar, até o -:I~ :::o ae ·abrL do corrende pôrto estr~mgeiro apresentar·<\ à
te ano, a~ informaçõ-?S FJllcitada.s, em autOl'idade policial encarre'gada da.
questionárk pela Di visãr de Orga:tlivisita a bordo uma Relação Geral,
zaçào tlof.~ítalar tacilltcLlldO aos 3eu,; visada pela autoridade consular. (Mo;repr-es.êntante..s cre·Cbenciados. qua'lldo
dêlo n . Nessa ocasião anexará à essa
em inspeções e visitas, .,ooo~ os eleRelação Geral uma lista nominal de
mentos necessários a coJcta dt> dados. passageiros para desembarque, de passageiros em trânsito e de tripulantes ..
Art. ;1,9 A íalta rle iJrestaÇ<:Lú das
(Modelos II, TII, IV) .
informações solicitaüas,. naquele prazo, ou o t"ornecimenw -de ::lados ine~
Parágrafo . 19 o Comandante Útrá
xatos, ou ainaa, as •1i!lculdades oç.osconstar da Relação Heral qualquer
tas à açào aos reore~entc,ntes daquele alt~ração que ocorra após a legaliorgão determinarão:
zaçao da mesma pela Repartição consular, ::,tntes da chegada da embarcaa)
cl. responsaomaadc administrativa dos dirigentes dos estabelecimen- ção a pôrto · brasileü·o, · ai inscrevendo
os nomes dos passageiros posterimtos ml)o-.Cmados a admir:Istraçâ( fem.ente embarcados e que alterem o
deral, .::c;,~~tralizaci<'l. e autárquica e a
número constante da Relacão Geral
apncaçal• das sanções c:í.::.::1plinaro;;s ca··
não sendo permitida a inScricão de
bíveis;
clandestinos encontr:;dos a boido.
b) a >;;u::,pensao,do
r.agamerito de
Parágrafo 29 o documento em ·quesauxíli'1S, subvenções
on dé qualquer
outra :o.) u.d~ supletl'va. à e1n,1dade bem tão ficará arquivado na repartição
como .~Lia Exentu Ll Í"1lclt'lHltaçáo para. policial que o arrecadar, órgão que
fornecerá, à requisição dos setores de
receber uualquer auxíHo 0( Govêrnu
segurança e administração
pública
Federa.!;
inte1·essados, os elementos constantes
c) a 1eE>nsào de convênios ou ac<J.:'·do mesmo.
dos :::om cs Governos l~.s•·,<~,~\uais e i\~.u
Art. 2º o ingresso a bordo durante
nicipals ou com enWHd.es aLixi.lüdas
a visita determinada no artigo 1Q só
pela Un~áo;
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será permitido aos furicionãdos em
szrviço, às Autoridades de SegurançJ.

do com o Decreto n" 54:.203, de 24 de
agôsto de 19-G4.

e aos membi:os do· Corpo diplom::Ítieo

Artigo 5" O. comandante da embarcação não poderá, para fi.J:h de alteraçí_:í,o da R:ela.ção Geral prevista no arExteriores.
'
tigo ro, expedir, a bordo, após a partida do pôrto onde legalizou a Rela-·
lu-t. 3<:' Será feito em terra, na esção Geral, bilhete de viagem para pastaçáo de desembarque, o desembaraço
88.ge1ro encontrado a bordo ..
dos passageiros procedentes do esArtigo 69 E' vedado ao proprietário
trang·eiro, à vista da Relação-Geral
ou explorador da embarcação incluir,
recolhid:J. na visita e ao ez:ame dos
na Helação Geral, ou lista, passagei.;.
documentos de viagem.
ros que pretendam entrar no País e
Art. 4'? A companhia transoortadonão estejam com a documentação .em
ra, no ato do recebimento dÕ passaordem, de acôrdo com a legislação
geiro pa:ra embarque no exterior com vigente.
destino ao Brasil, preenchetá mn::t
Parágrafo único. Os passageiros inficha (modêlo V) que será recolhida
devidamente incluídos na Relaçã.o Gepela autoridade policial no desembal'al ou nela não incluídos em razão do
raço do passageiro e que substituirá a
neste artigo, serão CorusidenJ,ficha consular de qualificação previsfa disposto
dos clm1destinos, ficando a transporno art. ·43 do Decreto n9 3.015, de 28
tadora responsável pela sua manutende agôsto de 1933, e a ficha de turisção e prosseguimento da viagem, na
ta, instituída no artigo 2", item 2, do ~ forma
da lei.
Dec:reto n? 38.315, de 16 de dezembro
Art. 79 Jtste Decreto entrará em 'iri.de 1955.
gor na data da sua publicação, revoParágrafo único. A ficha de que_, ga_das as disposições ~m contrário.
trata êste artigo corresponden\ ao
Brasília, 27 de janeiro de 1965; 14-19
ca:rtao internacional de embarque e.
da Independência e 779 da República.
desembarque nas viagens aéreas, preH. CASTELLO BRANCO
visto no •Anexo 2 à
Convenção da·
Aviação Civil Internacional, cujas norV asco da Cunha
mas são observadzs no Brasil, de acôrMilton Soares Cainpos
e consular, q_uando devidamente

_cre~

denciados pe1o Ministério das Re1ações

RELAÇAO GERAL
COMPANill!IA:
PôRTO:

... ·.....................

FROCEDlillOIA:

N.kVIO: .· ...................... ·-·... DATA DE CHEGADA:
PASSAGEJLROS:

.......... ""

1. Pa.ra desembarque:
2.

Em

............................... .
trâll&i-to ........................................ .

TRIPUL&NTES:

O Coma.nc"l..a11te da ernbaJ'.cação acim-a. indicada declara., em obediência..
ao que dispõe a Lei brasileira, que os dados contidos nesta Relação e nas.
listas que .a acomrp,a,nham são exatos e verdadeiros.
Em

de
(.Comandante)

de

19

lviodêlo I
(,Formato 0;22 x 0,33 m)
OBSERVAÇõE:?': (.Pa-ra ser usado pelo
artigo 1", § 1<')

Mod.êlo, I (verso)

comandante, na

fonna

do
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LrBTA DE PMlSAGEffiOS
DESEMBARQUE

NAVIO:

DATA:

NOME.

N"

I
I

NACIONALIDADE

I

I
I

I
I
I
I

II
I

l
I
I

I

I

I

I
I
I
I

I

II'

'

I'

I

I

\

I

I
I
I

I

''

!

'I

I'
I

I
I
I
I

I

I

I

i

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

!

li
I

i

I

I
li

I

I

I
I
I
I

I

Em

de

de 19

Comandante
MODl!:LC II
CFO.!õlV!ATO 0,22 X O,o3m)
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LISTA DE PAISSAGU!:IROS
TRANSLTO
NAVIO·

DATA:

NOME

N'

I

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

NACIONALIDADE

I

I
i
I
I
I
I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
'

i'
I

I

I
Ii
I
I

I

I

I

11

I

I
I
li

1:

I

I

I

I

I
Em

de

de 19

coma.n.dante
MODELO lli

(i'olmo.to 0,22 x o,a3 J
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LLSTA DE TRIP'uLANTES
NAVJCO:

........................ ············

DATA:

NOME

NACIONALIDADE

I
II
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I.

I

I
I

I

I
li
I

1.

I

I
I

I
I

I
I
I

II
f
Em

de

de 19

Comandante
Modêlo IV
(Fonn"to 0,22 x 0,33)
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CAR'I'AO INTERNACIONAl

DE EiVrBARQUE/DESEMB.ARQUE

INTERNATIONAL EMBARKATIONjDISEMBARKATION CARD

SOBRENOME:

NOME:

SURNAME:

NAME:

DATA DO NASCIMENTO:
DATE OF BIRTH:

(d!a;day)

Cmêl!;monthJ

NACIONALIDADE:

PRDFISSAO:

NAT!ONALITY:

OCGUPATlON:

cano;ye,,rJ

--------ENDEReÇO PERMANENTE:
PERMANENT ADDRÉSS:

PASSAPORTE:

(data da concessá<>J

P~~LSSAPORT:

(date of issue

PARA U'SO OFlJCIAL

MODl':IJO V ('FORMATO 0,15 x 0_10)

( local

plade

FOR OFFICIAL US
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DECRETO

NO

55.645 -

JANEIRO DE

DE

28

DE

1965

Autoriza a cessão gratuita, ao Depar~
tamento Nacional de Estradas de
Rodagem, de terreno nacional in~
terior que menciona, situactà em va~
caria, no Estado do Rio _Grande do
Sul.

O Pt·e.sidente da República, usando
da atribuição que lhe cortfere o arti·
go 87, inciso I, da constituição e de
acôrdo com o disposto no parágrafo
3'? do artigo 64 e nos artigOs 125 e 12-6,
todos do Decret-o-lei nQ 9. 760, de 5 de
setembro de 1946, decreta.:
Art. 1Q Fica autorizada a cessão gratu'ita, ao Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, do terrenO nacional interior, com a área de ..... .
15. 611,86m2 (quinze mil seiscent-os e
onze metros quadrados e oitenta e seis
Cecímetros quadrados), Situado nas
proximidades do Aeroporto da Cidade
de vacaria, entre a Estrada BR-2 e a
Rua Santos Dumont, no Estado do
Rio Grande do Sul, tudo de acôrdo
com os elementos constant.es do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob 0 número 122.953, -je 1959.
Art. 29 Destina-~e o terreno a que
se refere o artigo anterior à localização ·de uma residência do 109 Distrito Rodoviário Federal, com see!e em
Pôrto Alegre, naqu:ele Estado, oorna.ndo-.se nula a cessão, independentemente de ato especial e sem direito
a qualquer tndenização pelas benfeitoria.s .realizadas, se ao terreno fôr
Cada, ao todo ou em p'arte, ipljcação
diversa, ou ainda se houver ina.dimplemento de cláusula do contrato que
deverá ser lavrado em livro próprio
do serviço do Patrimônio da União.
Brasllia 28 de janeiro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da RepUblica.
H, CASTELLO BRANCO
Otávio Bulhóes
Juarez Távora

DECRETO NO 55.646 JANEIRO DE

DE

28 DE

1965

Classifica os cargos de nível superior
da Estrada de Fen·o Tocantins, do
Ministêrio da Viação e Obras Públicas, e disp6e sôbre .o enquadramento de seus atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar_;
tigo 87, item I, da Con.stituição, e de
acôrdo com o artigo 9Q ci.a Lei m1mero 4.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto n<J 54.015,
de 13 de julho de 1964, decreta:
Art. 1\1 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior· rAnexo !) , bem como a relação nomin~l
dos respectivos ocupanteS (Anexo
II), do Quadro de Pessoal Extinto Parte Especial - da Estrada de Ferro Tocahtins, do Ministério da Viaç:-.-ã.o e Obras Públicas.
Art. 29 O órgão de pessoal compe-_
tente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, du
expedirá portaria declaratória aos que
não os possuírem.
Art. 39 A classificação de cargos
prevista neste decreto, com referência
ao servidor beneficiado pela Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
não alter~ o caráter provisório -do
respectivo enquadramento, nos têrmos
do item II do art. 49 do Decreto número 54.015, de 13 de julho de 1964,
alterado pelo de nQ 54.240, de 2 de setembro do mesmo ano.
Art. 4:9 As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelo
crédit~ especial de que trata ot DeCreto nQ 54.016, de 13 de julho de 1964,
de conformidade com o disposto no
art. 42 da Lei n9 4.345, de 26 de junho de 1964, e pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 59 As vantagens financeiras
decorrehtes do presente- decreto viga ..
ram a partir de 19 de junho de 1964.

166

AT05 DO PODEíR EXECUTIVO

Art. 69 il:ste decreto entrará ~m vl~
gor na data de sua· publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 p:e jáneiro ~e 1965, 1449
da 'Independência
blica.

e · 779 da . Repú ~

H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

"'Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no, Diário Oficial
de 1 de fevereiro de 1965.
DECRETO N9 55.647 .

DE

28

D_E

JANEIRO DE 1965

Retijica a classificação dos cargos de
nível superior:do Ministério da Vta~
ção e Obras Públicas.

o Presidente ct.a República, usando
da atribuição que lhe confere o al·tigo .d'l 1tem l, aa Constit11ição, e_ de
acôrdo com ü n.rt. 'tJ.~ da t..e:a n,Q 4.::145,
de 26 de junnc de 1964, reguLamentado
p~los Decretos ns. 54.015. de l3- de
julho de 1964, e ,_,5 004. de 13 de novembro de 19f:i<~,..

decreta:
Art. l.Q Fica cetificad~. na fOl"lfi3.
dos anexos, a cuassificação dos cargos
de nível superior do Quadro de ?essoal - Parte eermanentc - ~o Ministério da Vi'açáo e Obras _l?úbltccs, .a
que se refere o art. Vl do Decreto
n.9 55.228, áe 15 de dezemtJrc de 1964,
JJem como a l'Clação nom1.na.; dos réS··
pectivos acupan"Le:::..
Art. 2.q A retificação, -prevista neste decreto prevalecerá a partir ~e V'
de junho de Hl61t.
Art. 3.~ l!:ste ·decreto entrara em
vigor na aata ae · sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bras1lia, 28 de Janeiro de 1965; 144.9
da Independência· e 77.Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

JuareZ Tavora
o\ Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 1 de fevereiro de 1965.

DECRETO NO 55.648- DE 28 DE
J ÀNEIRO DE 1965
Abre pela Presidência da República o
crédito especial de Cr$ 50.000:000,00,
pam o fim que especific.a,

O Presiderite da República, usando
da autorização contida na Lei numero 4.434, de 20 ·de ou~ubro de 1964 e
·tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93, cj:o regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Art. 19 Fica aberto, Pela Presidência da República, o crédito especial de
Cr$- 50.000.000,00 (cinqüen~a milhões
de cmzeiros), para atender às despesas do Grupo Executive- para as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP), órgão subordinado ao Gabinete
, Militar da Presidência d::J, República,
durante o segundo semestre de 1964.
Art. 29 O ciédi~o especial de que
trata êste artigo será registrado pelo
Tribunal de Contas e distribuído, au. tomàtic·amente, a.o Tesouro Nacional.
Art. 39 ftste decreto entra em vigor
na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1965; 1449
â<t Independência e 779 .da República.
H. CASTELLO ;BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55. 649 ---' .DE 28 DE
:JANEIRO DE

1965.

Dá nova redaçáo ao Regulamento
aprovado pelo Decreto nt? 1. 246, de
11 de dezembro de 1936.

O Presidente da República, usaildo
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, combinado com o
art. 5Q, inCiso VI, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 19_ Fica aprovada a nova reda.çã~ do Regulamento aprovado pelo
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Decreto· no 1. 246, de 11 de dezembro
de 1936 (R-105), ·que com êste baixa,
r!Jbricada pelo General de Exército
Arthur da Costa e Silva, Ministro de
Estado e Negócios da Guerra.
Art. 29 O presente- decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
. ficando revogadas as ·disposições em
contrãrio.
Brasilia, 28 de janeiro de'l965; 1441?
da Independência e 771? da Repú~
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

ArthuT d'â Costa e Silva
Regulamento para o "Serviço- de FisCC(-lizaçâo da Importação, Depósito
e Tráfego de Prod_utos controlados
pelo Ministêrio da Guerra'"' "(sFIDT).

R-105

disposições dos Decretos no 1. 246, de
11 de dezembro de 1936; n'? 47.587, de
4 de janeiro de 1960 e nQ 94, de 30 de
outubro de 1961, que regulamentaram
o documento básico da fiscalização de
produtos controlados, q_ue é o_ Decreto
nO? 24.602, de 6 de julho de 1934.
(Anexo ·1.)
A.rt. 39 A Constituição· Federal, no
Inciso VI do art. 5Q, dã incumbências à União para autorizar a produção e fisceJizar o coniércio de material bélico, inctunbências que, pelo
Decreto nO? 24.602,- de 1934, cabem ao
Ministério da GUerra.
CAPÍTULO II-

Dfretri<::es

Art. 4Q As medidas de fiscalização
dos produtos controlados que, na forma da legislação em vigor, cabem ao
Ministério da Guerra, pode1'ão, na
TiTULO I
execução administrativa, ser delega-..
Objetivo, Fundamentos e Di1·etrizes
das· a outros órgãos da União, dos Esda Fiscali~ação
tados e dos Municípios, mediante convênios, a fim de evitar superposiçáo
CAPÍTULO I
de atribuições, a critério do Ministério da Guerra.
Objetivo e Fundamentos
. § 1I? O princípio diretor da fiscaliArt. 1<? ,:Este· Regulamento tem por
zação de produtos controlados, na
objeti\ro fixar as normas para a fiscaexecução administrativa, é _o da deslização da fabricação, recuperação,
centralização, sem admiti;_ superposimanutenção, utilizaç_ão industrial, mação de incumbências análogas.
nuseio, exportação, importação, de§ 2Q o princípio di.retoi· da fisc3.U ~
sembaraço Polfandegário, armàzenamento, comércio c tráfego de armas, zação de produtos contl'olados, ~na
execução técnica, é o de que incum"
munições, petl'echos, artigos pirotécnicos, pólvoras, explosivos ·e seus ele- bem ao Ministério da Guerra ~s medidas de regulamentação tecnológica
mento.:> e acessórios (espoletas, estopins, cordéis detonantes, etc), produ- sõbre esses produtos, cuja fiscalização
tos quimicos básicos e agressivos e deve ser feita por Pessoal administrativo legalmente habiUtado, sob o pon..
outros materiais constantes da Relato de vista tecnológico, para os enção de Produtos Controlados pelo Ministério da Guerra, ou que venham a
cargos exigi~os.
·
ser incluídos na referida Relação.
Art. · 5<? Sem prejuizo dos objetivos
Art. · 21? O prese:n:te Regulamento. cta Segurança Nacional, a fiscalização
contém, na forma expressa e no espidos produtos controlados pelo Minisrita dos seus textos, a atualização das tério da' Guerra se processará visando
1963
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a J:1.r maior incentivo na progt·amação do desenvolvimento eco:t:.Omico do

Pais.

~

Art. 69 No intuito de que sejam pro-

duzidos no Pais, armas, munições, pól-

voras, explosivos e seus elem~11:tos e
ace-ssórios, todos para usos ClVlS, do
melhor padrão _çle qualida~e, visando,
inclustve, a entrada de tms produtos

na pauta de exportação, o Ministério

da Guerra, preferencialmente através
de grupos de trabalho ou comissões
organizadas com componentes de associações civis adequadas, providenciará a elaboração de Normas e Padrões Técnicos que sirVam de elementos de contrôle na aferição de sua
qualidade.

Cada

N arma

elaborada,

quando aprovada, passará a constituir
o padrão nacional para o produto
controlado a que se -referir.
Art. 79 A execução da fiscalização
dos produtos controlados se processa~
l'á de modo que os órgãos fisc8Jizadores do Departamento · de ProdUção e
Obras (DPO) ou das Regiões Militares (RM) pautem a. sua conduta dentro dos seguintes preceitos:·
a) obediência integral a tôdas as
1eis federais, estaduais e municipais
que não colidam com o preceito con'tido no Inciso. VI do art. 50 da Constituição Federal e as norm,as do Decreto n9 24.602, de 6 de julho de 1934;
b) pelas disposições dêste Regulamento;
c) pelos Avisos, Portarias e Notas
do Ministro da GueTI'a e Instruções de
Serviço ou Normas Gerais de Ação
(NGA), emanadas do DPO, que constituirão jurisprudência administrativa
sôbre proqutos controlados.
Art. 89 No que se refere a arinas
e munições, pólvoras, explosivos e
seus elementos e acessórios, êste Re-guiamento só cogita doS tipos convencionais, não estando· compreendido na
.fiscalização, ora regulamentada, qualquer tipo de material de natureza:.
nuclear.
Parágrafo único. O material béli.co
utilizado por qualquer Fôrça Armada
Nacional, nos grU_!)OS de armas, munições, petrechos, pólvoras, explosivos e
seus elementos e acessórios, será . o
constante de Listas de Nomenclaturas
Padronizadis ou de outras relações
congêneres, aprovadas pela respectiva
Fôrça Armada. 1,
Art. 99 Os órgãos de fiScalizacão direta dos prod~tos contro1ado~s pelo

Ministério da Guerra Sá o os "SFIDT"
que passarão a denominar-se "Serviço
de Fiscalização da Importação, DepOsito e Tráfego de Produtos Controla~
dos".
§ 19 O SFIDT;DPO e os SFIDT Re. gionais têm uma açáo ad,tninistrativa
ostensiva, atual e dinâmica a serviço
do Alto Comando do Exército.
§ 29 Em caso de emergência internacional ou nacional, ou mesmo regional, para a qual forem declarada·~
medidas de mobilização militar, os'
SFIDT, nela envolvidos, passarão a
agir imediatamente em íntima ligação
com os órgãos de mobilização a que
estiverem justapostos. ·
Art. 10. A execução do Decreto
n9 24.602, de 6 de julho de 1934, deverá ser orientada para a realização
dos seguintes objetivos, em âmbito
nacional:
a) a fiscalização da estruturação e
do funcionamento das fábricas civis
de armas, munições, petrechos, pólvoras, explosivos e seus elementos e
acessórios, . para fins militares, ás
quais; para existirem, deveráo ter sido
para isso autorizadas;
b) a fiscalização da estruturação e
do funcionamento das fábricas civis
de armas, munições, pólvoras, expio·
sivos e seus elementos e aceSBórios,
para fins civis, regulando o registro,
a produção, o comérciO e o transporte
d@sses produtos;
c> o registro e a fiscalização das
emprêsas que fabricarem produtos
quunicos controlados ou dêles fizerem
U:JO ou emprêgo, tendo em vista, fundo,mentalmente, o contróle das caractCristicas de periculo~idade e dada a
possível utilização dêsses / produtos
para fins militares;
d) o registro e a fiBcalizaçáo das
emprêsas de ·fabricação, recuperação,
manutenção, utilização industrial, exportação,· importação, desembaraço,
armazenamento e de comércio de produtos controlados, no território nacional, visando a acautelar e a assegurar:
- os altos interesses da defesa militar do País;
- a manutenção da segurança in·
terna do Pais;
- a segUrança e a .tranqüilidade
públicas;
- o desenvolvimento da indústria
nacional dêsses produtos, tendo em
vista os aspectos de melhorias tecnológicas, de produtividade e de idoneidade das emprêsas, para os fins de
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setinrança nacional c tecnológica, em
uma concorrência que permita cada
vez mais aperfeiçoar a produção na~
cional e a tender às necessidades de
um melhor suprimento do mercado
nacional c traga, simultâneamente, a
liberação de divisas estrangeiras;
- a probabilidade de exportação de
produtos controlados de boa. quali~
du.de;
- a -assistência tecnológico-econõ~
mica à indústria dos produtos controlados, tendo em vista a possibilidade
de utilização da mesma em caso de
emergência nacional ou internacional.
J
Par!igrafo único. Os as~ectos mencionados neste .artig·o serao comprovados por documentos idoneos .apresentados e confirmados por inspeções
realizadas no local das instalações,
por pessoal credenciado têcnica e administrativamente, na forma da legislação cm vigor.
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tuar as análises de pólvoras, explosivos e artifícios solicitados pelo
SRAM, fará as análises dos produtos
controlados, dentro de suas possibilidades, principalmente dos importados.
Art. 14. o DPO terã a incumbência fundamental de orientar e coordenar as atividades dos "órgãos da fiscalização de produtos controlados.
Art. 15. São órgãos de execução di ..
reta da fiscalização de produtos controlados:
a) no Estado da Guanabara, enquanto o DPO nêle permanecer, e no
Distrito Federal de Brasília, quando o
DPO para lá se transferir, \_ Serviço
de Fiscalização da Importação, Depów
sito e Tráfe~:::~ de Produtos controlados do DPO i.SFIDT/DPO);
b) rias sedes das Regiões Militares,
os' Serviços da Fiscalização da Importação, Depósito e Tráfego de Produtos Controlados das Regiões (SFIDT1
Regionais) que constitUem órgãos do
TíTULO II
Quartel General Regional, subordinados técnica e funcionalmente ao DPO
Estrutura da Fiscali:çação
e disciplinar e administrativamentr.
ao Comando da Reg·ião Militar resCAPÍTULO III
pectiva. Os SFIDT- serão designados,
conforme a Região Militar a que pertencem, do seguinte modo: ·sFIDT/1,
Supervisão e órgãos de Execução
o da 1!J. Regi§.o Militar; SFIDT/2, o
Direta e Indireta
da 2.lJ. Região Militar; idênticamente
Art. 11. Caberá ao Ministério da . pa.ra os eternais;
. c) nas Guarnições Militares, os SerGuerra autorizar a produção e fiscaviços de Fiscalização da Importação,
lizar o comércio dos produtos controlados de que trata. êste Regulamento, Depósito e Tráfego de Produtos Controlados dos Comandos de Guarntçao
em vista do que dispõe o Inciso VI do
(SFIDT/GU), subordinados técnica e.
art. 59 da Constituição Federal, combirrado com as atribuições expressas funcionalmente aos respectivos SFIDT
no Decreto n9 24.602, de 6 de julho Regionáis e disciplinar e administrativamente ao Comando da Guarniç.ão
de 1934.
Militar respectiva;
Art. 12. Os encargos de registro c
d) nas localidades onde haja Uni·
fiscalização que incumbem ao Minis- dade Administrativa do Exército, mas
tério· da Guerra serão supervisionados nào seja Guarnição Militar, os Servipelo Departamento cte Produção e ços de Fiscalização da Importaçl1o,
Obras (DPO), consoante determina o Depósito e Tráfego de Produtos Conart. 29 do Decreto n<? 47. 488; de 24 de
trolados de Unidades AdministrativM
dezembro de 1959 (Regulamento do
do Exército (SFIDT /UA), subordinaDPO).
dos técnica e funcionalmente aos
SFIDT Regionais e disciplinar e adArt. 13. Os encargos e tarefas ad. ministrativas de fiscalização de pro· ministrativamente ao Comandante,
dutos controlados. serão executados Chefe ou Diretor da Unidade Admi·
pelo Serviço de Fiscalização da Im.. nistrativa respectiva.
e) quando fôr conveniente, em locaportação, Depósito e Tráfego Qe Prolidades que não sejam sedes de Unidutos Controlados (SFIDT) .
dades do Exército e destas se achaParágrafo único. Cada SFIDT re·:em multei afastadas e possuam Delegional disporá de um labora tório, de ..
ga<aas de Recrutamento, poderão ser
nominado Laboratório Químico Re·
criados nas mesmas, a critériO dos
gionãl (Lab Q R) que, aléin de efe·
Comandos das Regiões, ?erv1ços de
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Flscalizução da Importação, DePósito'
e Tráfego de Delegacias de Recruta~
menta (SFIDT/DR). Os Delegados

de RecrUtamento, sem preju1Z_9 cte
suas funções normais, acumularao. as
de Chefe do SFIDT das respectivas

Delegacias, subordin~ncto-se r;.essss
Ultimas funções, técmca c funcwnalmente ao SFIDT regional correspondente;
/) nas fábricas civis de produtos
controlados · que possuam Fiscais Mi::
1itares, os Ínesmos poderão, a critério
do Chefe do DPO ou dos Comandos

ae Região conforme o caso, ser desig-

nados Ch~fes dos Serviços de Fiscalizaçã.o da Importação, Depósito o
Tráfe<:ro de Fâbricas Civis (SFIDT;

FCJ, ~em prejuizo das funções nor ..
mais que deverão exerce~ e subordinados técnica e funcionalmente ao
respectivo SFIDT Regional ou c:tu
DPO.

cional é exe"cutada em caráter descen~
t.raüz~do, sob a responsabilidade:
IJ) do 19 Subchefe do Departamento
de Produção e Obras, coadjuvado pelo
Chefe do SFIDT ;DPO, no Estado da
Guanabara e, futuramente, no Distrito Federal, quando o DPO se deslocar para Brasília:;
b) do Comando da RegHi.o, coadjuvado pelo Chefe do SFIDT Regional,
em cada Região Militar;
c) do Comando da Guarnição, coadjuvado pelo Oficial SFIDT da Guru.-niçâo, em cada Guarnição do Exér~
cito;
d) do Comandante, ·Chefe ou Diretor, coadjuvado pelo Oficial SFIDT da
Unidade Administrativa, em locali~
dade onde haja Unidade Administrativa do Exército e não seja Guarn1·
çâo;
e) do oficial Delegado de Recruta,mento, nas localidades onde haja

'
Art. 16. São elementos de execução SFIDT/DR;
f) dos Engenheiros-Fiscais Militamatreta da fiscalização de produtos
res, nomeados pelo Ministro da Guer~
controlados;
ra, pelo prazo máximo . d!'J 2 (dois)
a) os órgãos da policia civil ou mt.o
anos, junto às emprêsas civis registralitar do Distrito Federal, Estados,
das que mantiverem -contrato com o
Territórios e Mnnicípios, que tenham Ministério da Guerra ou quando fôr
atribuições específicas de fiscalização
julgado conveniente.
de armas, munições, pólvoras e exp!o ...
Art. 18. Os Quadros de Organiz.a·
sivos;
b) oS õrgiios da policia civil ou mi.. çáo e Distribuição (QOD) de pessoal
litar e rodoviária, que tenham- atrl~ do SFIDT/DPO e dos SFIDT Regiobuições- de fiscalização de tráfego de nais serão elaborados considerando-se
· que, acima da açâo administrativa
mercadorias;
dêsses órgãos, sobreleva, pela própria.
c) as autoridades de fiscaliza,çao
natureza de, seu trabalho, wn alto
fazendária;
conteúdo tecnológico.
d) as autoridades federais, estadu--Parâgrafo único. ·Dessa form·a, nos
ais, territoriais ou · mmuc1pa1s que tenham encargos relativos a emprêsas efetivos dos SFIDT /DPO e Re'gionais
deverão constar:
de produtos controlados;
~) os responsáveis técnicos e adriü.:.
.a.) oficiais ·Engenheiros de Química
nistrativos pelas ·emprêsas registra- ou de Armamento, ou de ambas as
das;
especialidades;
j) os responsáveis adminlstratlvos
b) oficiais dó QOE ou QOA, para
por clubes ou associações registradas organização da parte burocrática;
no D.'Iinistério da Guerra;
c) sargentos com os cursos de Tec ..
nologista ou de Pólvoras, Explosivos e
g) as -autoridades diplomáticas ou
consulares brasileiras, às quais incum- Artifícios, do IME;
d) sargentos arquivistas e dactilóbam verificação, autenticação e Vistos
em documentos de importação ou ex- grafos; e
portação de Produtos controlados.
e) pessoal civil necessário,
Art. 19. A Chefia· dos SFIDT reg·io·
nais será exercida por oficial Enge ..
CAPÍ'l'ULO IV
nheiro -Químico ou de Armamento; de
pref~rência Químico.
Estruturaçtlo e Pessoal dOS Orgaos· de
Execução da Fiscalização
Parágrafo único. o Engenheiro Quimico do SFIDT será o Chefe do La·
Art. 17. A fiscalização di..reta dos
boratórlo Químico Regional (Lab
produtos controlados no território na ..
Q R).
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Art. 20·. O. 1º Subchefe do DPO de ..
verá, -anualmente, propor ao Chefe do
DPO os ·eretivos de oficiais, praçs,s .e
pessoal civil julgados necessé.rios ao
perfeito funcionamento do SFIDT/
DPO e dos SFIDT Regionais.
CAPÍTULO V

AtJ·ibuições Orgânlcas
A)" Do Ministér-io. da Guerra

Art. 21. São atribuições- privativas
do Ministério da Guerra:
a) decidir sôbre os produtos que devam ser considerados como controlados;
b) decidir sôbre o registro de emprésas civis que se incumbam da fabricaçãg, recuperação, manutenção,
utilizacão industrial, manuseio, exportação,- importação, armazenamento e
comércio de produtos controlados, inclusive as fábricas de artigos pirotécnicos;
c) decidir sObre o cancelamento dos
Registras concedidos, quando não
atenderem às exigências legais e regulamentares, ou face ao estabelecido
JlO cs,pítulo Penalidades dêste Regu ..
·lamento;
d) decidir sõbre a paralisaç·aa temporâria de estabelecimento· de emprêsa, de acôrdo com o estabelecido
no Capítulo Penalidades déste Regulamento;
e) fixar as quantidades máximas de
explosivos e acessórios que as emprêsas civis podem manter em seus depó·
Sitos;
f) decidir sôbre a revalidação de
registro de emprêsas;
g) fiscalizar a fabricação, recuperaça.o, manutenção, utilização industrial, o manuseio, a exportação, importaçao, o desembaraço alfandegário, armazenamento, comércio e trálego de- produtos controlados;
h) decidir sôbre os tipos, modelos
e calibres de ermas e munições que
devam ser considerados como permitidas e proibidas;
i) decidir sôbre a importação de
produtos controlados;
j) fixar os tipos· e calibres de armas,
munições, petrechos e os tipos de pólvoras, explosivos e seus elementos e
acessórios que poderão ser importados
e respectivas quotas anuais;
l) fixar as quotas· anuais de importação de produtos controlados pox

emprêsas, levando ent consideração a
produção nacional;
m) decidir sôbre o destino das armas apreendidas pelas autoridade·s
militares- e_ policiais;
n) ,decidir sõbre · a entrada no p.-üs
e das condiÇões de reexportação de
mostruários de produtos controlados,
ou da vinda de material bélico para
demonstração junto às l<'ôrças Arma~
das Nacionais ou Fôrças Auxiliares;
·o) decidÚ sôbre a conveniência ou
não do desembaraço alfandegã-rio de
armas e munições e cte artigos de
muterial bélico, trazidos como baga~
gem individual;
p) decidir sôbre o de..;üno aas armas. munições e art1gos de material
bé!~co apreendidos pel"t.S au1:{.ridades
fazendârias, julgando tia ccnveniêncta
do~ que podem ser levar:_os q.· leilão
da,s Alfândegas e quai..s os que devem
se!' recolhidps aos detJOsit0t- do Exércitc;
q) decidir sôbre a E:;xportação de
produtos controlados;
r) decidir, após pronunciamento do:-;
óre:ãos competentes, sôbre a saída do
pais de armas, muriições, petrechos ou
implementes similares, que tenham
valot atual ou histórico, e que pertençam a- pessoas físicas ou jurídicas;
s) decidir sóbre as auantidades má.~
ximas que civis e nimtares possam
adquirir em armas e munições de uso
permitido e outros produtos controlaw
dos, para uso próprio- e emprêgo imediato, independente de regl..stro;
t)
decidir sôbre a aplicação das
penalidades previstas neste Regula~
mento;
u) outras incumbências não mencionadas expressamente nas letras
anteriores, mas que decorram de disposições legais ou regulamentares.
B)

Do SF!DT/DPO

Art. 22. Para cumprimento das incumbências expressas no artigo anterior, cabe ao SFIDT;DPO:
a) efetuar o registro das empresas
previstas no art. 10, situadas na área
territorial de sua jurisdição e promover as medidas necessárias p~ra que
o registro das · emprêsas, em todo o
território nacional, se realize de acõrdo com a regulamentação em vigor
sôbre produtos controlados;
b) executar·· a fiscalização estabelecida neste Regulamento, na área territorial. de sua jurisdição, e promover
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as medldo.s necessárias para que e,
mesma seja exercida col!l toda a. efic~
ência pelos demais órgaos de flscallzação;
c) executar as vistorias necessanas
nas emprésas, nà área de sua jurisdicão e promover as medidas necessá:iia~ para que as vistorias feitas pelos

demais órgãos de fic;calização sejam

atividades dos SFIDT/DPO e Regionais;
n) outras incumbências não mencionadas expressamente nas letras
anteriores, mas que decorrem de disposições legais ou regulamentares.
C)

Das Regiões Militares

realizadas eficientemente;
Art. 23. A cada Região Militm·, por
d) manter todos os órg·ãos é'.e fis~
calizaçã.o e o público em geral infor- intermédio do seu -Serviço de Fiscall~
zação da Importação, DepóSito e Trámados das disposições legais ou regufego de Produtos Controlados (SFIDT 1
lamentares, inclusive as recém-aproRegional), incumbe:
vadas, que interfiram na fiscalização
de produtos controlados;
a) promover o reg·istro 'de tOdas as
emprêsas previstas no art. 10, que
e) encaminhar, estudados e informados, às autoridades competentes, sejam estabelecidas no .território da
respectiva Região Militar;
todos os documentos em tramitação,
ou restituí-los aos órgãos de origem,
b) executar a fiscalização estabele~
se fôr o caso, após Solucionados;
cida neste Regulamento, na área terj) organizar a estatística dos tra_ritorial de sua jurisdição e as análises previstas no art. 28;
balhos que lhe incumbem;
c) preparar os documentos iniciais
g) organizar, em colaboração com
entidades militares e civis adequadas, exigidos para o Titulo de Registro de
as Normas Técnica&. sôbre produtos fábricas de produtos controlados, orcontrolados, de molde a servirem à
ganizando o processo respectivo e remetendo-o, informado, ao DPO;
padronização dos produtos e às inspeções de qualidade dos mesmos, cond) executar as vistorias necessárias
forme prescreve o art. 69, de modo nos estabelecimentos de -emprêsas, na
que -haja um paradigma nacional dés~
área de sua jurisdição;
ses produtos;
e) promover a máxima divulgação
h) remeter, até o dia 10 de cada
disposições legais, ..~gulamentares
mês, ao DESP da Guanabara e, futu~ das
técnicas sôbre produtos controlados,
ramente, ao Departamento Federal de evisando
os SFIDT subordinaSegurança Pública, quando o DPO se dos e o manter
público em geral, informados
deslocar para Brasília, aos SFIDT re- da legislação
em vigor;
g1onais e aos estabelecimentos fabris
f) remeter, estudados e informadoS,
do Exército que fabriquem produtos
controlados, uma relação das emprê- às autoridades das quais dependerem
sas que se registraram, apostilaram, as soluções, os documentos em trami~
revalidaram ou cancelaram seus reg:· ' tação e tomar as providências que as
tros no mês anterior. Nessa relação soluções, dadas aos mesmos, exigirem;
deverá- constar a razão social, número
g) organizar a estatística dos trado registro, validade, ramo de comér- balhos que lhes incumbem;
cio (espécie de produtob fabricados ou
h) remeter ao SFIDT/DPO, até 30
usados), quantidades máximas que dias após o término do trimestre, o
podem receber em pólvora, explosivos, mapa trimestral de "Entradas e Saiestopins, espolêtas simples e elétricas
das~ de produtos controlados e o mabem como informação sôbre posse de pa trimestral de "Desembaraços Aldepósito;
fandeg2.rios" procedidos na respectiva
Região -Militar (Anexos 2 e 3) relai) assessorar a P Subchefia do DPO
no estudo dos assuntos relativos à
tivos ao mês anterior;
regulamentação de produlios controi) organizar a relação das fábricas,
lados;
·
firmas, etc, que se registra:ram, aposj) propor as medidas -necessárias à
tilaram, revalidaram -ou cancelaram
melhoria dos serviços;
seus registras no mês anterior, onde
l) indicar, quando necessário, fisdeverá constar _a razão social, número
cais militares para firmas civis regis- do reg·istro, validade, ramo do comér~
tradas;
cio (espécie de produtos fabricados ou
m) apresentar, anualmente, ao 1Q usados), quantidade máxima que poSubchefe do" DPO um relatório das dem receber em pólvoras, explosivos,
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estopins, espolê~as simples e elétricas
bem como informação sôbre posse de
depósitO. Dessa relação, será remetida
uma Via ao SFIDT ;DPO e mna via a
ca_da SFIDT regional, ao Departamento Estadual de Segurança Pública
estf'~belecimentos fabris
do
e aos
Exército que fabriquem produtos con.
trolados, tudo diretamente e até o dia
10 de cada mês, de forma a que todos
os serviços tomem conhecimento das
emprêsas registradas em todo o País;
j) propor ao Chefe do DPO as medidas necessárias à melhoria do serviço 1e fiscalização de produtos controlados, no âmbito terriLorial da respéctiva Regiác Militar, .solicitando as
providências tendentes à obtenção de
melhores resultados;
l) a.presentar, anuahnente, ao Comando da Região um relatório das
o.tividades do serviço. Uma via será
encaminhada ao DPO.
D)

D·a Rêde Regional de SFIDT

Art. 24. A rêde iegional de fiscalização de produtos controlados será
eorutituída:
a) pelo· SP'IDT Regional;
b)
pelos SFIDT de Guarnição
(SFIDT/GU); de unidades Administrativas <SFIDT/UA); de Delegacias
de Recrutamento (SFIDT /DR) e de
Fábricas Civis que ·possuam fiscais
militares (SFIDT/FC), que dependem
do SFIDT Regional técnica e funcio_nalmente, na forma estabelecida pelo
art. 15.
Ai't. 25. A designação do oficial
SFIDT/UA caberá ao respectivo Comandante, Chefe ou Diretor; a do
Oficial SFIDT;GU, ao Comandante
da Guarnição.
·
Parágr-afo único. Em certas gÚarnições importantes, onde a fiscaliZação
de produtos controlados seja avultada,
especiahnente nas Guarnições de Capitais de Estados Y,ue não sejam sedes
de. RM, O: oficial SFIDT;GU deverá
ser designado exclusivamente para
essa incumbência, pelo Comandante
da Região.
Art. 26 Os es~abelecimentos fabris
do Exército que fabriquem produtos
controlados, para venda em --suas seções comerciais, estão sujeitos às disposições do presente Regulamento,
ftca.ndo, no entanto, isentos de registro.

tn

§ 19 A fiscalização será, em princípio, feita pelo SF'IDT Regional através do SFIDT de sua rêde mais próxinio ou de mais fácil acesso ao local
em que· estiver sediado o Estabelecimento fabr·n do Exército.
• § 29 o Chefe do DPO, entretanto,
se julgar mais eonveniente, poderáautorizar a
organização de
um
SFIDT-UA no próprio Estabelecimento fabril, o qual funcionará em intima ligação com o SFIDT Regional e
de acôrdo com o estabelecido na alínea d do art. 15.
'
Art. 27. São as segu~ntes as atribmções dos SFIDT componentes da
P~éde subor-dinada ao SFIDT Regio-

ll:li::.:

a) providenciar o registro .e revalidação das emprêsas previstas no
art. 10, que sejam estabelecidas em
sua jurLsdição, recebendo, verificando
e encaminhando ao SFIDT Regional
a documentação necessária e realizando _as vistorias que forem determinadas por aquêle Serviço para verificação das condições de seg-urança e
de armazenamento, e remetendo o
·respectivo têrmo ao SFIDT Regional;
b) autorizar o tráfego dos produtos
controlados que lhe fôr solicitado, de
acõrdo com o estabelecido no Titulo
VI dêste Regulamento;
c) receber das firmas registradas de
sua jurisdição os mapas trimestnüs,
verificar se estão devidamen~e preenchidos 'e encaminhá-los posteriormente ao SFIDT Regional;
d)
providenciar os desembaraços
alfandegários determinados peló
SFIDT Regional, dos produtos controlados que obtiveram licença de importação do Minist.érto da Guerra, colhendo as respectiva::. amostras pr:~x!l
análise, que serão enviadas àquele
Servico, bem como das armas e muniçõeS "razidas como bagagem por
viajantes e que foram autorizados
pela autoridade competente;
e) inspecionar e vistoriar, sempre
que possível, tôdas as emprêsas registradas de sua jurisdição, principalmente os locais destinados a depósitos
de pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios, lavrando os têrmos
de infração e de apreensão, quando
houver irregularidades, remetendo-os
ao SFIDT Regional;
/) informar ao SFIDT Regional
qualquer atividade que lhe pa.reça excessiva ou suspeita, mesmo de filmas
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registradas, que envólva produtos controlados pelo Ministério da Guerra;
g) cumprir as determinações emanadas· do- SFIDT Regiopal, enviando
mapas e relatórios e consultando-o

quando se tratar de casos omissos ou
duvidosos; .
h) manter estreito cantata com as
policias lócais, a fim de receber ·des-:tas tôda a colaboração que se fizer
necessária e mantê,..las a par das disposições legais sôbre a fiscalização
emanadas do Ministério da Guerra· '
. i) • o:rganizar e ~anter em dia,
f1chano das empresas registradas de
sua· jurisdição, bem como um docllll!entário. da legislação e documentaçao em VIgor e um .arquivo dos doc~entos recebidos e expedidos (có-

mn

ridade às Regiões Militares sedes de
Exército.
P~rgáraf? ~ico. Caberá ao Engenherro ·Quumco do SFIDT Regional
e Chefe do Lab Q R coordenar o funcionamento dos demais laboratórios
suboi"dinados ao respectivo Exército
que ainda ~ão disponham de Enge·
nheiro ·QufmlCo, a critério do Comando do Exército.
.·
(F)

Dos órgãos dos Departamentos de
Segurança Pública

Art. 30. As policias civis prestarão
aos órgãos de fiscalização do Ministério da . Guerra tôda a colaboração
necessária.
(E)
Parágrafo único. As Instruções das
polícias civis federal e estaduais, sôDos Laboratórios Quimicos
bre a fiscalização de produtos conRegionais
trolados pelo Ministério da Guerra
serão pautadas nas disposições d~
~'t. 28.
O Laboratório Químico
presente Regulamento.
Reg;onal (Lab Q R) constitui mna
Art. 31. São atribuições das políSeça:o do SFIDT Regional e possui as
cias civis: --.
segmntes atribuições:
a) rtscalizar o comércio e o tráfego
a) realizar as provas e. os exames
de produtos controlados dentro de
quimicos .previstos no Manual Técnicada Estado, Território, Distrito Feco re!5peotiv0, necessários à determideral, cidade, vila ou povoado, visannação do estado de conservaçãÓ das
do não só a segurança material e pesn:unições, artificios, pólvoras, explosoal da poPulação, como também
Sivos e seus elementos e acessórios
solicitados pelo SRAM;
'
criar condições favoráveis ao desenvolvimento local das atividades do
b) colaborar nos planos de insperamo·
ção do SRAM;
b) 'colaborar com o Ministério da
c) assessorar tecnicamente o CheGuerra na identificação de emprêsas
f~ do. SRAM, quando solicitado nas
que não estejam devidamente regisVIstonas e inspeções, bem com~ nos
tradas nos órgãos de fiscalização;
ass1p1tos d~ armazenamento, conserc) fiscalizar os depósitos das firmas
v~ç~o, transporte e destruição de muregistradas no Ministério da Guerra
ruçoes, a11tificios, pólvoras, explosivos
e seus elementos e acessórios·
para o comércio e emprêgo de pro~
dutos controlados, no que diz respei·
à) remeter ao SRAM corr~sponden
to
à manutenção do estoque máximo·
te os resultados das provas e exames
à) levar imediatamente ao conhe:
realizados, arquivando uma via para
seu contrôle;
cimento dos órgãos de fiscalizaç·ão do
Ministério da Guerra qualquer irree) efetuar as análises dos. produgul~ridade constatada nas emprêsas
\ tos controlados pelo Ministério da
registradas;
,
Guerra, dentro de suas possibilidades
e) proceder ao necessário inquérito
principalmente dos Ímportados for~
perícia ou atos análogos, por si o~
~ecen~o ~aos importadores, mediaÍlte
em colaboração éom autoridades milimden1zaçao, os respectivos certificat:;res, e~ cas~s de acidentes, ~Xplo
dos de·análise. Os preços a serem cosoes
e· mcênd10s em emprêsas regisbr.ados pelas análises deverão ser
aprovados pi:!lo cmt da RM.
. 't.l:adas, fornecendo aos órgãos de fis·
calização do Ministério da Guerra os
Art. 29; Para pr~enchimento das vadocumentos e fotografias que forem
cas do Lab ·Q R conceder-se-á priosolicitadas;
pms.)

·
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TíTULO III
j) cols.borar _·com o Ministério ~
Guerra no .desembaraço alfandegáno
de armas e munições importadas pelas
Reg!stro
emprêsas registradas ou trazidas como
'
bagagem;
CAPÍTULO VI
g) cooperar com o MiniStério da
Guerra no contrôl-c da fabricação de
Generalidades
fogos e artifícios pirotécnicos e fiscalizar o uso e o comércio dêsses pYo- .
Art. 32. o reg·istro ·é medida obridutos;
gatória e geral para as emprêsas enh) autorizar 0 trânsito de armas
quadradas no art. 10, exceto para as
registradas de propriedade de civis,
especificadas no Capítulo X do predentro do pais;
sente RegulamentO (Isenções de ReN
gistro) .
i) autorizar as tl'ansferências ou
doações de armas e munições de pesArt. 33. O_ documento hábil para
soa a pessoa;
funcionamento de qualquer fábrica
j) registrar os colecionadores de
que produza produtos controlados pelo
armas, mantendo em dia a relação
Ministério da GueiTa é o "Título de
das armas que possuírem;
Registro", válido por 3 (três) anos.
L) apreender, procedendo de acôrdo
Art. 34. O documento hábil para
com o capitulo "Apreensão" do pre· funcion_amento de qualquer fábrica
sente.~egulatnento;
que utilize industrialmente produtos
1) as armas e mtmições de uso
controlados ou para que qualquer firproibido encontradas erh poder de cima, pedreira, sociedade (de economia
vis;
mista ou não), clube e outras em2) as armas encontradas em ·poder
prêsas . possam imPortar (para conN
de civis que não possuírem autorizasumo próprio, de seus associados ou
.ção para porte de arma, ou cujas
para cométcioY, exportar, adquirir no
armas não estiverem registradas na
país, (para consumo próprio, de seus
polícia civil;
. -associados ou para comércio), deposiN
3) as armas que tenham ·entradO
tar, desembaraçar, recuperar, manusem autorização no país ou cuja orisear, efetuar manutenção de produgem não seja provada, no ato de retos controlados pelo Ministério da
gistro;
Guerra, é o- "Certificado de Registro", válido por 3 (três) anos.
4) as armas adquiridas em emprêsas não registradas no Ministério da
Parágrafo único. considerahse "utiGuerra;
lização industrial" quando a "matériam)
exigir dos interessados na
prima) é produto controlado e o- uproobtenção da licença para comércio,
duto acabado", não.
fabricação ou emprêgo de produtos
Art. 35. As fábricas de fogos e arcontrolados, a anexação . de uma fotiffcio.s pirotécnicos 'só poderão funtocópia autenticada do Titulo ou Cercionar se possuírem o respectivo Titificado de Registro fornecido pelo
tulo de Registrp, com exceção das que
Ministério da Guerra;
forem consideradas como pequenas
n) autoriZar o porte de armas, de
fábrica_s, tipo artesanato, de pequeno
uso permitido, a civis idôneos e recapital de instalação e giro, .localigistrá-las;
zadas em pequenas vilas do interior,
o) autorizar e controlar a aquisia critério dos órgãos de fiscalização
ção de munição de uso permitido a
do Ministério da Guerra.
civis que possuam armas registradas;
Parágrafo único. Para funciona ..
p) -fornecer, após comprovada a hamente dessas pequenas fábricas será
bilitação, o atestado de "Encarregado
exigida a obtenção do Certificado de
do Fogo" (Blaster) ;
Registro.
q) fornecer, atravé~ dos órgãos de
Art. 36. /o Título de R'egistro dá
Policia Politica e Social, atestados de
idoneidade para -fins de l'egistro de
direito a fabricar os prodUtos nêle
consignados e a comerciar com os
emprêsas no Ministério da Guerra;
mesmos importar e comerciar com
r) exercer outras atribuições próos prodUtos controlados ou não ligaprias estabelecidas em leis ou l'egulados às suas linhas de tabrlcaçâo, os
mentos.

quais serão discriminados naquele do-·
cumento.
. ParágTafo Unico. O T~tulo de Registro nã.o dá. direito a rmportar, ou
adquirir, outros produt?s contr~lados
para comércio; para 1sso pr~Cisa o
interessado ter, além do Tlt_ulo, o
competente Certificado de RegiStro.
Art. 37. O período de 3 (três) anos
de validade do Titulo ou certificado
de Reg·istro, qualquer que seja a da~a
de sua expedição, é contado a partll'
de 19 de janeiro do ano de sua .concessão e finaliza a 31 de dezembro do
terceiro ano de sua vigência.
Art. 38. Tôda a emprêsa que houver obtido Título ou Certüicado de
Registro é ·obrigada, rindo o prazo
de validade do mesmo, a revalidá-lo
no SFIDT-DPO OU no SFIDT RegiaM
nal.
§ 19 A revalidação poderá ser iniciada 3 (três) meses antes do térmiM
no da validade e deverá ser obtida até
2 (dois) meses após seu té1mino.
§ 21? Findo aquêle prazo, as emprêsas que não tiverem procedido · à revalidação, serão consideradas "com
registro cancelado", em Boletim Interno, sendo organizado, se fôr o caso,
o processo para interdição das mesmas, na forma estabelecida neste Regulamento.·
Art. 39. O Titulo de Registro sOM
mente poderá ser cancelado por determinação do Ministro da Guerra e
o Certificado de Registro, pela autoridade que o concedeu.
Al·t. 40. As emprêsas l~egistradas,
que desistirem de trabalhar com proM
d11tos controlados, deverão requerer à
autoridade que concedeu o registro
seu cancelamento, a fim de não ficarem mais sujeitas às disposições
dês te Regulamento.
Parágrafo único. Nesse caso, ao se
publicar, em Boletim Interno, o cancelamento, será- dito que foi a pedido do interessado.
Art. 41. Tôda emprêsa registrada
poderá inscrever, nos órgãos de fiscalização do Ministério da Guerra,
seu consignatário, ou representante,
ou viajante, mediante reque1imento
dêste dirigido ao Chefe do DPO ou
comandante da R M, acompanhado
do documento hábil da respectiva emprêaa conferindo-lhe tal prerrogativa.

§ li? No requerimento, o consignatário, ou representante, ou viajante,
fará constar seu nome, qualificação e
enderêço completo e anexará seu atestado /de idoneidade. Deferido o requerimento, ser-lhe-á conferido o
Certificado de Registro.
§ 29 Tais Certificados serão cancelados tão logo desapareça a ··condição
que deu origem ao registro, mediante
comunicação, por escrito, da emprêsa
responsável.

Art. 42. Sempre que houver ne·
cessidade de inspeções ou vistorias
para verificar as condições das instalações de emprêsas que solicitarem
registro, revalidação ou apostíla, as
despesas decorrentes serão indeniza~
das pela firma interessada.
§ 19 As importâncias dessas indenizações serão obrig~tõriamente recolhidas à Tesouraria do DPO, do QOR
ou da Unidade, conforme o caso, antes de recebimento do Título ati Certificado de Registro e se destinam 'à
reposição da importância adiantada
ao Oficial do SFIDT para as despesas
d~ transporte e hospedagem, que serao comprovadas.
§ 2'? Da importância recolhida a
Tesouraria extrairá um recibo enÍ 2
(du~s) vias; a P. via: será entregue
ao mt~ressado e a 2!J- via será arquivada. JUJ:!_to ao processo de registro,
revahdaçao ou apostila.
. § 39 As vistorias serã.o, em. princíPIO, rea.lizadas pelo SFIDT mais próximo das instalações da emprêsa.
CAPÍTULO VII

Titulo de Regfstro
(A)

Normas para Obtenção

Art. 43. Para obtenção do_, Título
de Registro, deve o interessado dirigir um requerimento (caril firma reconhecida) ao Ministro da. Guerra,
por intermédio do Chefe do Departamento- de Prqdução e Obras ou ao
Comando da RM (Anexo 4) .
Parágrafo único. Além de fornecer
o sêlo exigido por lei, a êsse requerimento deverá o interessado anexar
os docwnentos seguintes, reunindo-os,
de modo a formar um processo adequadaxnente capeado:
1) Atestado de idoneidade fornecido pela Delegacia Especializada de

ATOS

DO Pü:ÓER EXECU:r!VO

Ordem Política e Social do Distrito
Federal, Estado ou Território, ou, na
falta desta, pela Polícia civil do local onde estiver sediada a fábrica;
No c_aso. de sociedades anónimas ou
limitadas, exigir-se-á sOmente o 9-fes.tado de idoneidade do diretor responsável ou do procurador, êste mediante apresentação de procuração passada em cartório; no caso de sociedades de economia mista e semelhantes, em que o -presidente ou diret.or
fôr de nomeação do Govêrno, a fôlha
do Diário Oficial que publicou a nomeação, substituirá aquêle documentO;
2) Cópia
fotostática, devidamente
:autenticada, do recibo dos impostos
de Indústrias e Profissões e de Licença para Localiz~ção, fornecido
pela respectiva Prefeitrna;
- No caso de fábrica nova, a começar suas atividades, fica essa prova adiada para o primeiro ano· após
a autorização para funcionamento,
,devendo, nesse caso, apresentar cópia
fotostática autenticada do Alvará de
Licença para localização;
- No caso de sociedades de economia ·mista e semelhantes, que gozarem de isenção de impOstos, será
:anexado um documento hábil que
comprove tal isenção;
3) Constituição da emprêsa:
a) no caso de firma limitada, apresentar fotocópia autenticada ou 2:J. via
,
do contrato social;
b) no caso de socied:::~,de anônima
apresentar a fôlha do D. O. onà~
-consta a formação da Diretoria;
c) no caso de firma :individual,, deverá ser apresentada a fotocópia autenticada do registro da firma.
4) Compromisso, em separado (com
firma reconhecida) :
a) de aceitação de tôdas as restriçóes que o Govêrno Federal, através
dos órgãos de fiscalização do Ministério da Guena, julgar conveniente
criar à sua produçào e co1p.ércio pa1:a
o interior ou exterior, bem com.o sôbre a impOl'taçaa de matérias-primas
pma lin.has de fab:;:ic8,ção;
b) de aceitação e obediência fl, tôdas as disposições do presente Reo·ula~1entn <:- às instruções e normas que
vic1•em a ser baixadas sôbre o funcio:namelito _de sua indústria e seu cornél"cio; bem como de subordinar-se à·
fiscalização do Ministério da Guer-ra, s.trcwés dos órgãos respectivos;
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c) de não se deSfazer da "área pe ..
rigosa" (quandO possuir), a não ser
pela vendá integral da fábrica;
d) de não modificar as instalacões
industriais já aprovadas, relativas ~aos
produtos controlados, ou fabricar
qualquer nôvo tipo de produto controlado sem autorização do Ministé ..
rio da Guerra;
e) de comunicar ao Ministério da
Guerra (DPO), através do SFIDT da
Região Militar onde está localizada
qualquer alteração ou nova constru;
çáo, fora da área p"erigosa, não relacionada com a fabricação de produtos controlados, as quais deverão satisfazer às exigências de segrnança
dêste Regulamento;
5) Questionário de Mobilização Industrial, em duas vias (Anexo 5) ,
Uma via será encaminhada pelo
SFIDT Regional ao Serviço de Mobi ..
lização IndUstrial Regional, ou pelo
SFIDT-DPO à Divisão de Mobilização
do DPO;
6) Planta geral do terreno onde
está localizada (ou será localizada) a
fábrica, com a situação dos diversos
pavilhões e da "área perigosa", se fôr
o caso de fábricas de fogos, munições, pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios, contendo todos
os detalhes planimétricos, confeccionada na escala de 1:1000 e 1:100, confmme a grandeza da área a representar e plantas pormenorizadas das
instalações (tudo em dupla via) . As
curvas de níveis serão representadas
com equidistânc_ia mínima de 10 metros e os pontos salientes assinalados
por _cotas, em Ip.etros;
- Nessas plantas deverão constar:
a) limites de terreno, área perigosa e distâncias às. habitações, ferrovias, rodovias e outros depósitos;
b) situação dos pavilhões e oficinas, uns ·em relayão aos outros, com
indicação da finalidade de cada um;
c) pormenores sôbre as distribuições interiores de cada local, bem
como indicacão sôbre a limitacão do
número d2 Óperários que traba'lharão
em cada oficina (se fôr o caso) ;
d) os pampeitos de terra, muros,
plantações e outros meios de defesa
destinados à proteção e segunmça,
anexando fotografias elucidativas (se
fôr o caso);
7) Relação das máqui.nas, equipamentos e instalações a serem empregadas, com suas ' características (fabricantes, tipos de acionam~nto, etc.),
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acompanhada de fotografias elucida~
tivas dos iocais onde estão instaladas
(no caso de fábricas a instalar-'se essa
Obl·igaçâo fica adiada) .' As fotografias ern dupla via indicarão no ver-

so, dactilografado, o que, representam e serão carimbadas e assinadas
pelo interessado.
8) Descrição dos processos de fabricaçáo que serão postos em prática, coin indicação do pavilhão (JU

oficina) em que será realizada cada
fase de fabricação (em duas vias) ;
9) Nomenclatura e fórmu1as per-

centuais de seus produtos, em envelopes fechados, com o carimbo "Secreto", se assim o desejar. No caso
de armas e munições, anexar desenhos gerais e detalhados das mes-

mas, com as carácteristicas balís-tiCas
de cada tipo e calibre (em duas vias) ;
10) Questionário, abaixo, devidamente preenchido em separado e dactilografado, em duas vias, com fil·ma
reconhecida:
Questionário

Nome da fábrica;
_Fi.rma comercial responsável;
Direção Técnica (Vide art. 44,
a seo-uir)··
d) ~ Pt·Ü;a de competência técnica
(Vide art. 44, a segUir);
e) Localização da tábrica: (cidade, Estado, rua e número) ;
f) Linhas de comunicação da fábrica com a Capital do Estado em
que estiver instalada: (citar os meios
de comunicação, distâncias apt:oximadas e tempo médio gasto) ;
· g) Area total da fábrica: (área
constru~da e área total do terreno) ;
h) Número de pavilhões e oficinas,
com a área coberta de cada um;
i)
Discriminaç_ão do que produz;
j) Volume de produção anual para
C8,da produto;
'
l)
CapacidA.de 'de produção em 8
hor::ts de trabalho (para cada produto);
m)
Número total de operários;
n) Número de operários para cada
linha de produção;
o) Informação sôbre a possibilidade de 8.umentar a produção;
p) Plano para aumento da urodução nos próximos cinco anoS, por
produto:
a) Comnromisso fot"mal de apt'esent"~cilo anual d::t "Ficha de Infot'mações", p"l.t"a atualiz~cão do Catálogo das Emprêsas . Registradas com
a)
b)

C)

Titulo de Regist:..·o (Anexo ~) e da
apresents.ção trimestral (ou mensal,
se fõr do inte_\'êsse da fjrma) do "mapa de entradas e saídas" ·(para os
produtos controlados de sua fabricação) e dos "ms. pa de estocagem" (para os produtos controlados que utilizam como matéria-plima na tabricaçào de produtos controladas ou não)
no máximo até dez dias ~nós o término do trimestre (Anexos~ 2 e 7) .
Art. ·44. Os responsáveis técnicos·
p·elos diversos ramos da emprêsa .deverão satisfazer · aos preçeitos le'gais
da regulamentação profissional decorrente das leis vigentes e resoluçõzs
relativas ao ·exercício de engenhari.a,
devendo estarem inscritos no respectivo CREA e possuírem a respectiva
cg,rte_ira profissional e de engenheiro
especializado no ramo industrial a que
estiver afeta a emprê~a.
Pai·ágrafo único.
No caso de indústrias químicas e de fogos, pólvoras, explosivos e seus elementos e
acessórios, os responsáveis técnicos
pelos- diversos ramos de quimica da
emprêsa deverão obedecei. aos preceitos legais da xegulamentaçf:.o profissional do engenheiro químico, devendo estarem inscl'itos no respectivo
CRQ e atenderem à categoria profissional (Engenheiro Químico, Químico
padrão ENG, técnico ou formado por
faculdade de filosofia) que é exigida
por lei pr.ra que se responsabilizem
profissionalmente pelo tipo de indústria.
Art. 1:5. Para a concessao ou indeferimento de pedido de l'egistro de
fáb;-ica, será levado em consideração;
a)
se a instalação convém aos interêsses do País;
b) a qualidade do produto a fabricar, visando a salvaguardar o bom
no;me da indústria nacional;
c) a idoneidade dos interessados
sob o ponto de vista moral,. técnico,
financeiro e político-social;
d) o cumprimento correto ou não
d_e contratos ou compromissos antenores;
e) no caso de armas e munições, a
possibilidade de produçào, t:mibém, de
certas . percentagens de material de
guerra, a serem propostas pelo DPO.
~ lQ
A concessão de Título de Registro p:.:tra fabricação de armas de
foq-o e df> cat"tuchos carregzdos a bala,
bem como a posterior apostila que
implique na produção de :qovos tipos·

ATOS

DO' PoDER 'EXECUTIVO

ou calibres, ou. a1teraçõ.es de tipos já
aprov::;.dos, _só s2rá au.toriz~da após a
8.pmvação de p·:otótl.po pela Di:retoria
de C:~~udos e Pçsquisas Tecnológicas
(DE.f'T) . ·o P1'0L6Lipo, após a reali~~açCw das pl·ovas, não será devolvidO
i fábrlca produtora, permanecendo no.
ó:·r:ão que as realizou, como testemunho.
~ 2'?
No c&so de armas de fogo,
após a ccncessão do Título de Registro ou Rpostila, o que implica em
autorização para fabricação é v.enda,
o SFIDT comnetente deverá retirar
um ou· mais eXemplares do primei'ro
lote fabricado, os quais serão remetidos à DEPT para serem. submetidos
a exames complementa1·es. Em caso
d8 discreuân.cia de características entre o pn)tótipo aprovado e os exemplares f:;~,bricados, será determinada a
suspensão da produção e apreensão
das B.rmas já vendidas ou estocadas.
§ 3("1 A D!retc:ria de Estudos e Pesquisas Tecnológicas deverá enviar o
seu pan~cer ao Departamento de Prodw•áo e Obms:
a)
quantO ao protótipo - no máximo atfi GO (sessenta) dias, após o
ee.~1 reeebimento;
b) qmmto às provas eomnlemcntarf's - no m~.xi!no até 30 (trinta) dias,
após o reeebimen to dos exemplares.
Al·t. 46. O i\-Iinistério da Guerra
::;prcclP.r:i os documentos apresentádos tendo em vista a segurança nacional e os reais intm·êsScs do P8.iS;
nessqs condir;ões, não será obl"igado a
[J,.~h~··v· os mo'"ivos d~'> Ol'.<"<.!q:1er event'.õ"l d::sr.:::.cho ou indeferimento.
Art. 47. Não é permitido o registro de emprês<l.S civis que visem sõm<:nte a t.ram;formrrr:ão ou recuperacilo de arm11mento de Infantaria das
Fô1'C?s Arm::tdas ou Auxiliares, julgado obsoJe_to ou imprest:ivel.
Art. 48. Quando fábricas estrangeir~.s de produtos controlados desejarem instalar subsidiárias no Brasil
ou transferir suas indústrias~ para o
P.<J.1s. o Ministério da Guerra estud~,rá.
cn·irt<>dor..<"lmente as vantagens ou .desVB.nb'lt>:ens que trarão para o rtesenvoh'imPnto econ(~mico e para o aprimor!'imento do parque industria] na.ci,..,,.,l, tPndo PTrl vistq, um<t event;.~]
mo 11ilizn.ção industrial do País. Neste
estudo:
a) será levado em contg o impacto
que a produção da emprêsa poderá
acarretar nas indústrias já instaladas
no País;
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b)
deve1·á ser fLxado um prazo de
nacionalização da produção;
c) se houve1· condições restritivas,
por parte do rviinistério da Guerra,
sedo as mesmas 8-presentadas à interessada, que deverá se pronunciar a
respeito.
Art. 19. A autoríZ8.çã.o para ·a concessão do Título de Registro caberá
exclusivamente ao J:vl i n is t r o da
Guerra.

§ 19 Para 6sse fim, os processos se·
rão encaminhados· àquela autoridade
pelo DPO.
§ 29 Os processos ·originários das
Regiões Militares p.everão chegar ao
D P O devidamente informados e
acompanhados de um têrmo de vistoria, assinado pelo Oficial do SFIDT
regional que a tiver' efetuado (Anexo
8), ficando retidas nas· Regiões, para
arquivo, as 2(1-s via;:; dos documentos
apresentados. Quando. se tratar de
fábrica sediada no território da jurisdição do DPO, a vistoria será feita
per um Oficial do SFIDT /DPO que
a~sina:r:i o respectivo têrmo.
§ 3° No caso de fábricas, em instal<:<ção, que ainda forem construir os
, pavilhões e ofieinas, }1.averá uma ou
mais vistorias, para fixação da situaçáo P,os mesmos e precisar a ,área
psi'igosa. ·Após o támino das constru('.ões, haverá uma vistoria final
para verificé\,r se tudo foi executado conforme autorização e o estabelccid.o nas vistorias anle1·iores.
Art. 50. 'Recebido o processo, com
o despacho de autorização~ do Ministro da Guerra o Chefe do DPO dete:·minará a expedição do Título de
Re~·istro (Anexo 9),
§ 19 O l'ltulo de Registro será feito
cm 2 Cduas) vias:
a)
a F'- via, :o>,ssinada pelo Chefe
do DPO s5b:re os selos, p8rtence ao
in1>eressado;
b)
a 2a. via, do Título de Regis·
tro. assinada pelo Chefe do DPO. será
arquivada no SFIDT/DPO, juntamente com a 1~ via do processo.
~ 29 No caso de fábricas que tenham cons.truções a executar, a P via
cl.o Título de Registro sOmente será
entregue após a vistoria final de que
trata o artig-o anterior e tudo ter sido
julgado conformé.

Art. 51. Os Títulos de Registro serã-o codificados e numerados pelo
DPO da seguinte forma: RT !N jE/V,
onde: R significa o símbolo do SFIDT
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Te<>·ional · correspondente, isto é, 1 na
P."" R1'il: 2 na 2~ RM
assim sucessivamente,' sendo que para as emprêsas

e

sob a. jurisdição do DPO (atua!.m.ente

no Estado da Guanabara e futura. mente em Brasília) será omitida essa
indicação; T significa Título de Registro; N significa o núm;;.ro do 'J?i-

tulo de Registro (com tres ·algansmos de acôrdo com uma divisão para
cad~

letra, a ser estabelecido pelo

DPO), que será mantido através das
revalidações; E significa a sigla do

Estado onde está sediada a emprêsa
e V significa a dezena do ano do término ~.a validade do registro.
Exemplos:

a) 5T/005JSCJ63, seria uma emprêsa sob a jurisdição do SFIDT da
5"' RM, possuidor~ de Tí~ulo de Registro. sob o número 005, sediada no
Estado de S. Catarina e com validade- até fins de 1963 .
b) T/017/GB/64, seria uma emprêsa sob a jurisdição do SFIDT do
DPO, possuidora de Título de Registro, sob o número 017, sediada no Estado da Guanabara e com validade
até fi:bs de 1964:.
§ 19 O Título de Re~istro será
preenChido à máquiiÍa, sem contracópia, não se admitindo rasuras.
§ 29 Na primeira revalidação, após
entrar em vigor a presente regulamentacão, serão codificados e numerados Os Títulos noVos e os já concedidoS.
Art. 52. No SFIDT/DPO /e nos
regionais, os documentos referentes
ao registro de cada ·fábrica serão arquivados separadamente, segundo critório que facilite a consulta.
P._rt. 53. As conceSsões de Título
de Registro, revalidações e apostilas
serão nublicadas em Boletim Interno
do DPÜ ou da Rl\1!.
Parfi.grafo único.
Para cada emprGsa registrr.da será aberts, uma. ficha de registro (Anexo 10) .
B)

Revalidações e Alterações

Art. 5~. Pan:•, a revalidação do Ti-·
tulo de Registro, por mais 3 (três)
anos, deve o interessado dirigir um
1'.8'1uerL-ni:mto ao Chefe do DPO ou ao
cnit da BJ\1 (Anexo 11) .

§ 1Q A êsse requerimento, constituindo um processo devidamente cape~.cj_o, deverá o interessado anexar:
1)
a 1:} via do Título de Registro~
2)
os selos .exigidos por lei;
3) atestado de idoneidade (na for~
ma estabelecida no n!? 1 do parágrafo
.único do art. 43);
4)
cópias fotostáticas autenticadas
dos documentos constantes do n'? 2
parágrafo único do art. 43; e
5)
questionário do n!? 10 do parágrafo único do art. - 43, caso tenha
havido qualquer modificação já autorizada.
As respostas a êsse questionário deverão abranger tôdas as modificações.
havidas, visando a sua atualização.
§ 2Q Deferido o requerimento, pelo
Chefe do DPO ou pelo Comandante
da RM, a revalidação será anotada
rio verso da 1?- via do Título de Re'/gistro, aproveitàndo-se da melhor forma o espaço, de vez que o mesmo
será utilizado em outras revalidações.
Não havendo, no Título, mais _espaço
para a revalidação, a documentação
será encaminhada ao DPO para fornecimento de novo Título, abran~en
do tôdas as alterações havidas, devendo a P vfa do substituído ser restituída ao interessado para seu arquivo.
§ ·39 Os dizeres a serem anotados
no verSo do Título são: TíTULO N9
. . . . . . . . . . . . "REVALIDAÇÃO" (em
vermelho) A fábrica . . . . . . . . . apresentou os documentos constantes do
§ J.Q do art. 54 do Re~ulamento aprovado pelo Decreto ............ , sendo
co.psiderada revalidada para o triênio
... . f. . . . . . . . (selar e datar - 3.ssinatura do Chefe do DPO ou do Cmt
da RM).
Al't. · 55. Qualquer modificação ou
ampliação das instalações industriais
da fábrica, já aprovadas, relativas aos
produtos cóntrolados, ou à fabric8.ção
de qualquer nôvo tipo de produto conti·olado, à.e acôrdo com o compromisso ::;.ssumido (letra d, n(l 4 do parágrafo único do art. 43), ou qurJQuer
;?,utorização que implique em a.postila,
sõmente poderá .ser efetuaàa com autorização do Ministro da GuerJ.'t>...
. § 19 Para êsse fim, dever<i o interess2.do dirigir um requerimento (Anexo 12) àquela autotida,de, anexando:
1)
a P via do Título de Re~istro;
2) sêlos exigidos por lei;
3) plantas e demais documentos
julgadas necessários, conforme o caso,
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p8lo SFIDT JDPO ou pelo .SFIDT jRe~
r;ional.
§ 2° Concedida a autorização, o ato
será apostilado no verso do Título de
Registro e assin::.do pelo Chefe do
DPO.
§ 39 As modiJic:?.ções não relacionadas com a fabricação de pmdutos
controlados, fora da área perigosa
(letra e, n9 4, parágrafo único do artig·o 43), não precisam ser apostiladas,
bastando a devida comunicação ao
DPO.
Art. 56. No caso de mudança de
r::1ziio social, enderêço da fábrica e
alteração no contrato social, o interesse.do deverá requerer ao _Ministro
da Guerra a competente apostila em
seu Título de Registro (Anexo 13) .
Parágrafo único.
Para êsse fim,
deverá anexar ao requerimento:
1)
a 1~ via do Título ·de Registro;
2) sêlos exigidos por lei;
3)
atestado de idoneidade (n~ forma estabelecida no n9 1 do Paragrato
único do Art. 43), se houyer inclusao
de novos sócios ou diretores;
4) fôlha do D.O. que publicou a
alteracão ou cópia fotostática autenticada de documento. oficial que comprove- a a.lteração;
5) preenchimento de nôvo Questionário do art. 43, se ·ÍÔl' julgado
necessário.
Art. 57. O arrendamento de fábr}ca registrada, por particular ou .fi~ma,
depende' de autm·iz;~.ç5,o do J1.,1l?Jstro
da Guen·n., solicitad9, em requerimento· (.('nexo 14).
~ 1ri Para êsse fim, deverá o nêvo
intçressad.o Rnçxar ao requerimento:
1)
a p via do Título de Registro;
2) s~l.os exigidos por lei;
3)
cóp!a fotostática autenticada do
contr::l.te~ d8 ~.rr~nd~m.ento ou fô1hz do
D.O. an2 o publicou;
4) 8:t0.stRd.O de jdoneiclade do nôvo
!"e."',':la:nr.:í.vel (çl~ 8C.6rdo com o TI 0 1,
u?.P:':<:;T:lfo único d•) art. 4::1);
· !))
com.G~om1.'õsos do art. 43, r.ssin<;l.{'l.cs r•~ln ntwo TCsponsável.
:'o ?-To' coso do pre:::e:nt,e grtip;o,
sm·0, fotl:.ec!d.o 116vo Título de Registro.
CIIPhlJLO V!II

Condicões Gerais e Técnicas para
.FmÍcionamento das Fábricas
de Produtos Controlados

Art. 58. As fábricas de produtos
controlados pelo Ministério da Guerra
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só poderão funcionar, se, além das
exigências estipuladas pelas leis estaduais e municipa,is, que não colidirem
com esta regulamentação, satisfizerem às condições Gerais e técnicas
estabelecid::Ls no presente Regulamento.
'
Art. 50. SOmente serão permitidas
instal:?,cões de fábricas de fogos, pól~
voras, 'explosivos e seuS elementos e
a.cessórios e produtos químicos agressivos desde que os interessados façam
prova de posse de "área perigosa"
julg-ada suficiente pelos órgãos de fiscalização do Ministério da Guerra.
§ 19 Area perigosa é a área do
terreno jUlgada necessária para o funcionamento de uma fáb1·ica ou localização de um paiol ou depósito, dentro das .exigências dêste Regulamento,
de modo que, na eventual deflagração ou detonação de um explosivo,
sàmente pessoas ou materiais que se
encontrem dentro da mesma tenham
maior proQabilidade de serem atingi~
dos.
.
1
§ 29 Dentro da área perig·osa tôdas
&s construções deverão satisfazer à
ta b e 1 a de quantidades-distâncias
(Anexo 15).
Art. GO. Não serão permitidas instalações de fábricas de fogos_, pólvoras, explosivos e seus elementos e
acessórios no perímetro urbano das
cidade3, vilas ou. povoados.
§ :J.9 As insblações dessa natureza
deverão ser· sempre afastad:ts dos centl'OS povoados e protegidas por acidentes naturais do terreno.
§ 2<? As fábricas já exist~ntes deVBrão satisfazer, nesse particular. no
minimo, à tabela ele quantidades-dist&nciB.s Umexo 15) , e, não Poderão
manter. no curso da fabricaçãa ou em
armazeD.a;eJ:<:l, cnmntidades de exnlosi'vos em desncófdo com 8, referida· tabela.
~ 3° O SFIDT !DPO ou SFIDT Rer:J.ona.J, a~r:').Vé':i de seu Chefe ou o"fichl
enc8:·~·eq8.do d~ -v:\storia. deten-nin1.rá
às f:\brtc2.s que n.§.o .satisfi7.erem 2.s
e3r.i.P."ê:ncbs dêste a,rti~·o, a p:;~:::t.li:;o;<J.çáo
im-:;di.flb:\. c~. ?.s
fl-tivldades sujeib:::; à
p·esente rc<rnl:?ment:Jcão. Tal medida
f;8l'á comunicada à Prcfeiturf'~ e à Polici:'l, Ctvil d"l. localid8,de cnde, es1-.ive!'
Bediada a fábrica e os resp6ns:iveJs
pelos estabelecimentos serão intim-::<.dos ao cummimento das exigênci~s .
então determinad~s, em Prazo qu2
lhes será arbitrado, sob nena de ser
providenciado o c2ncelamênto de seus
registras.
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Art. Gl.

O

terreno

em

que se

2.char instalado_ o conjunto de seus
navilhões (de fabl·icação, de adminisL~tção, ct€mósitos e outros), será pro-

viela de cérca divisória adequada, em
todo seu perim2tro, a fim de o isolar

convenientemente e possibilitar o re-

gime de ordem i!lterna ~ndispensável
à segma.nça das E1stalaçoes.
§

1Q As condições e a . nat~reza

dessa cêrca dependem da sltuaçao e
d0- imtiortância do estabelecimento, d:l
esnécÚ~ de sua produção e, conseqüenteinente, das rlledidas de segurança e
vig·ilància que se imponham, ficando
su'a especificar;ão, em cada caso~ a critéri.o dos respectivos órgãos de fiscalização.
~ 2°
Qmmdo julgadaS necessárias,
ta.is cêrcas (ou muros) serão de alvenaria e tijolo (ou de concreto armado) com altura minima de 2 metros.
~ 39 Os pavilhões deStinados às
op8racões de enc8,rtuchamento .e fabric'l.rã.o, bem como os que contiverem
exDlosivos, deve,·ão ficar isolados dos
demais. por meio de muros de aJvenarh. ou concreto, se não houver barric2dBs natunüs.
.
~ ,,9
P0,ra facilitar a fiscaJiza,ção· e
a vi9,'ilância. as comunicações. do seter de exnlosi-vos do estabeleci.mento
com o extel'ior. deverão ser feitas por
um só -r:ortão de entrada e s::J.ida. ou,
:no m8ximo, por dols. destffiados, um
ao r:w~ritnento de pedestres e outro, ao
de veículos.
Art. 62. A situação das fábricas e
seus depósitos. isolados dos centros
oovoBdos ou hô,bitações, é imposta
PCla possibilidade de explosões e dos
terríveis efeitos por estas produ?.tidos.
§ 19 AS distâncias a guardar devem
s~r tais que, em caso de acidente, possam ser evitados danos, ou êstes sejam os me~ores possíveis.
§ 29 As 'distâncias entre as habitações mais ·próximas e o perímetro
divi.sório pràpriamente dito, das fábricas, são estipuladas tendo-se ·em
:rü:;ta a qualidade e quantidade máxi!T'.2. de explosivos, pólvoras e produtos anímicos a,gressivos -que poderão
;:;;;r manipuJê.dos ou guardados em de:i_'}Ó8itos.
Art. 63.

De acôrdo com o grau de
que possam ofe_recer
c:m caso de 2.cidente, os produtos contl'ol~dos
são divididos em classes
Umexo 15).
A>·t. 64. Na Iocauzai;ão dos 6iver-:
so.:> pavilhões sôbre o -ter~·eno, deve--se
r-:~::iculosidade

ter em vista a indispensável separaç2,o entre os serviços de fabricação e
de :1dministr2.çâo e os depósitos.
Art. 65. Os edif1cws de uma fibrica de explosl\'US, poivor~~s e produtos
qUlmwos agressivos devem se1· cunstrmdos em V<Lrios grupos.
§ 19 Os p.:w1lhóes destinados ao
preparo de expiüslvos constituirho u!n
grupo; os 1·eservadus as materias explosivas, provenientes destas preparações, outro; os dcsünados ao encartuchamento e embalagem, se prec1so,
ainda outro.
§ 2l.l Os pavilhões de cada um dêsses grupos devem ser afastados uns
dos outros, obedecendo à tabela correspondente de quantid8,des-distâncias
· tArrexo 15) .
§ 39 Os depósitos destina,dos aos
produtos acabados e os de matenaspnmas, assun como ·as edifícios que
sirvam de habitaçáo, formam grupos
distL'1tos.
§ 49 8stes últimos grupos devem
ser convenientemente afastados uns
dos outros, assim como dos p1·imeiros,
guardando as distâ..llclas prevista..">
neste Regulamento.
Art. 66. As operações de encartucha.mento de misturas ou gelatinas
explosivas devem ser efetuadas em
ofic:inas inteiramente isoladas. não
pudendo ter em seu interior màis rie
4 ·(quatro) operários ao mesmo tempo,
nem existir nns mesmas um total d-q
explosiYos, em trabalho e reserva, que
ultrapasse a quantidade ccri·e~pon
dente a 3 (trés) vêzEs a capacidade
util de cperaçio.
·
§ 19 As misturas explosiva.s devem
ser levadas aos locais de encsrtuchamento por operários espzcializados,
adultOs e por meio de sólidos t2.bulctros ou caixas de madeira, com capacidade máxima de '15 (quinze), qullos.
Quando f6r adotado meio de transporte mecânico, devidamente aprovado pelos órg::tos de fiscalização do Ministério da Guerra, cada transportador não poderá conter mais de 200
(du?;entos) ~uilos de explosivos.
§ 29 A ordem e a limpeza devem
S8mnce reinar em cr.,da oficina ele enc::u·titcha:mlô'nt.o, ntto ·devendo existi·,· aí
senão os utensilios necessários. àq-uela
operação_.
lu·t. G7. As mesas e toO.os os utcnsílio.o; -em cantata com a nitrog1.icerina
devem ser lavados cuidrtdoSmnenLe,
com uma soluçào ,<J.prcryrü',cl.ê1, !·' t·ec~IIlendada para lavagem de sujeira
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residual de nitroglicerina uma solu~
çâo recém-prepara~a, ~ontendo _meio
litro de água, me10 lltrp ·de alcool
metílico e 950 gramas de sulfito de
;:,ódio, empregada, por esfreg2.ção. com
ptx::u2na Vassoura_ ou
escôva dura,
embebida d8, soluçao. Usar excesso de
líquido na lavagem, a fim dê' decompor a ni.tro~·Iicer~nn,_ e .tcmar precayções quanto a 1ncend10s e explosoes
na ocasião da limpeza.
Art. 68. Ao menos mna vez por
sBmana, os pisos deverão ser cuidB-dC!samente lavados. Todo traço de nl·troO'licerina deve ser retirado por lavai~m C8m mna solução como a recoillendada no artigo 8,nterior.
Art. 69. A d1reção da fábrwa, como medida de segurança das mstalaç.ões e de suas adjacênci8.s, é -obrígada
a manter um serviço regular e per~
illane_nte de vigilância.
§ J.'? A or~anização d~ tal servic.o
deve;:á constar de um regimento especial org-anizado pela direção qo· estabelecimento e submetido à aprovaçáo
do respeçtivci órg·ão de fiscaliza0ão.
~ 2'? . Ums. cópia dêsse documento,
m;sinada pelo gerente ou- técnico da
fftbrica e visada pelo Chefe do resn·2ctivo SFTDT, será coiceada na por:Íaria da mesma, em local bem visível.
Art. 70. Os oavilhões fabris de.c;~
tinados às operaÇões perigosas devem
ser convenientemente arejados, cons~
truídos com materiais leves e i.né:ombustíve.is ou inlUnizados, contra fogo
Csi1icf'l.tiza<;2.o ou outro processo adequado), e p'rovidos de tetas de. matetia,! leve, incombustível e não condutor -de Cfl.lor (asbesto, cimento-amian··
to e outros) . ·
~ 1ç · As pedras não podeln ser emprc~·-"tdas. senão para as fundações: as
pecas metálicas só poderão ser "empregcdflS par'a fechos de portas e -.;janelas
e para os pára-raios têcnic8.mente
l.n.sh.hdo.s, de modo que não haja possil'lilidRde de centeJ.ha por choque ou
a.tdt.o (usar sOmente ligas metálicas
anticente1ha) .
~ :w O piso deve ser construído sem
i.:::d·er·s~;kios, sendo que pedras e metais
nS.o podem cnt:r('l.r em suq, comoos;cao.
C~:<f'!ndo o produto explosivo fôr liquid
o piso deve ser coberto com um
t:1n&l:e dr:> bo!ToChR-;, êsse tapêt.e deve
,<;81' >J2"·(t'1dic~mente li!!':!.no. e substituítb irn~dhJ~.mente se tiver ccorrirlo
derr~m~m~nto do líquido explosi,vo ..
~ 3°
Quando n€cess?xio, o aaur::mmento do i.nte:riOl' dês.ses pavilhões
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serti. realizado por meio de ág-ua quente não se tolerando outros meios ne·

c~~\efação.

§ 4º Todos os apare1_?m:nentos e encs.namentos de uma fabnca de e~plo~
sivos serão protegidos das deteriOrações e sua inspeção ~.e_ve _efetuar-se
com facilidade e frequencla. .
_
§ 5ç Nos pavilhões de ~abncaçao,
os utensílios empr~gados· serao de pre:
ferência de madeira ou borracha. E
proibida a permar..éncia nesses lugar3s
de obietos que n3,o tenham relaçcw
llriedià'~a com a fabricação.
· § 6'? E' proibido fuma1·_ ou praticar
ato suscetível de produz1r fogo nas
oficil-:.as de explosivos. Nesses compartimentos niio se usarão calçados
comuns, cravejados com pregos.
§ r/9- E' também proibido _guardar,
n2-s oficinas ou em locais a elas próximos, quaisquer matermis combustíveis ou inflamáveis, como ca:tvão, gasolina, óleo, madeira, estôpa e outro::;.
As matérias-primas que ofereçam
risco não devem permanecer n<ts oficinas, senão na quantidade suficiente,
no máximo para o trabalho de uma
jm·nada, fixado pelos órgãos de fiscalização do Ministério da Guerra.
~ 3º A
iluminação, à . noite, deve
ser feita com 1uz mdireta por meio
de refletores, suspensos em pontos
convenientes, fora ou à entrada dos
edifícios, de maneira a ser obtida, por
projeção, a ilmninação necessária.
§ 99 Naqueles pavilhões são proibidas instsJacões
elét1·icas, a não ser
que se empr7eguem instalações espe·
ciais de segurança.
Art. 71. Os pavilhões fabris destinados às operações perigosas ·deverão
dispor de portas e janelas necessárias
e suficientes para assegurarem a lu7_..
a ventilação e a ordem indispensável
ao serviço, bem como a fuga fácil dos
operários em caso de l).Cidente.
Parágrafo único. Aquelas portas e
janelas devem abrir~se para fora, e,
quando se tratar de fabricação sujeita
a explosões imprevistas, os fechos res~
pectivos deverão permitir sua aber~
tura automática, conseqüente a deter~
minada pressão exercida sôbre. êles,
elo interior para o exterior dos pavill168s.

Art. 72. Os pisos dêsses pavilhões
deveráo ser construídos tendo em vista a natureza da fa:bl·icação. seus r::e'rigcs e a n8cessidade de se1· removida.
p8rlàdics.mente, após o serviço, a poei-
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ra ocasionada pelo fabrico, por meio

de espanadores, aspiradores, vassouras
especiais ou irrigação.
Parágndo único. Os piso~'b~tumi
nosos são- sempre aconse1have1s nos
p:1vilhões .destir.ados à, fabricação de
pólvoras em geral. ~uando se trat~r
de fabrico de explosivos, como as dinamites e os fulmimmtes, o betume
dos pisos deve ser coberto com um
t;apête de borracha condutora.
Art. 73. Os pavilhões reservados à
fabricação de explosivos e acessórios,
pólvoras 0'.1 produtos químicos agressivos deverão possuir pára-raios seguros. sempre que possível dotados de
certificados de garantia das firmas
instaladoras.
Os pára-raios deverão
ueriàdicamente ser examinados, espeêialmente as chapas de descargas e
as espinheiras terminais, cujas pontas
devem conservar-se aguçadas.
Parágrafo único.
Se o pavilhão
dispuser, em sua construção, de telas
metálicas de ferro, devem estas ser
ligadas dü·etamente, sem ângulo ou
curvas sensíveis, ao condutor princlpal do sistema de pára-raios que o
·proteGe. Art. 74. Os pavilhões, a que serefere o artigo anterior, devêrão _ser
providos de aparelhamento de manejo
simules, rápido e eficiente contra incP.ndios, dispondo de água em quantidade e com pressão suficiente aos fins·
a que se .destina.
Parágrafo único. No fabrico de exploshros perigosos, em grande massa,
a oficina deve ser dotada de uma
crdxa-dágua, disposta acim~ do aparelho em que a operac;ào se realiímr,
n:;:s condiçóe.'> d-~ poder jnundá-lo
:;bu_nênnte e instantâneamente, med·i~nt·c o z..cionamento
expedido de
dis-cositivo a.o alcance dos operários
(ü·:·~rutdor
d'água, conhecjdo como
"s·prhl_l:l81'") .
~rt.

'75.

No r;rupamento de

p~vi

ll1ões. destinados à fabricação peri3"0-

s;,_, clever:n os mzsmos guardar entl'E- si
vma d~.st0.ncia con.ve:1iente, ele modo a
.,-"·i·l-r~r r.ne a exp1osáo, evP-ntualmentc>
ve::·i:Zic8da num dêles, provoque "!)eh
onri::J. de choque ou pela. projec;ão de
est!.1hRços, 8. dcs adjacente.::; congêncrcs.

P_arág·rafo ú.nico. Essas distâncias
serao C.eterminadas, em cada caso,
pelos órgãos de fiscali?;acão do Mi.nistérió da- Guerra, com bâse nas informações .colhidas em vistorias no local

e na tabela de quantidades-distâncias
(Anexo 15).
Art. 76
As fábricas deverão dis-_
por de instalações adequadas e 1nuda.nça de roupa dos operários a ser
providas de banheiros e lavatórios, de
acôrdo com a legislação especial do
Ministério do Trabalho.
As fábricas de fogos e
pirotécnicos, aléln de serem
obrigadas a satisfazer às condições
ge1·ais e técnicas para funcionamento,
previstas no. presente Capítulo, deverão guardar, em Pl'incípio, uma faixa
de segurança de 250 (duzentos e cinqüenta l metros. no mínimo. entre o
local de manipulação de mistos explosivos e as habitações e estradas.
Art. 73. O,s ó:rgãos de fiscalização ajuizarão das condicões de
segurança
de cada fábrica,
de
acôrçio com os preceitos dêste Regulamento e as instruções do DPO,
tom~ndo, por sua própria iniciativa,
conforme a urgência, as providências
dP
ordf'm técnica au-e _iulgarem
imprescindíveis à segurança do conjunto ou de alguns pavilhões, fazendo, neste ültimo caso, minucioso relatório que será encaminhado à-. au-:toridade competente.
Parágrafo único. Em caso de fábrica de fogos, pólvoras,' explosivos .
seus elementos e acessórios que aten~
dam aos mais modernos processos de
au'comatização industrial, poderão ser
permitidas, após judicioso estudo do
projeto, outras normas de seg·urança.
~\.rt. 79. Tã.o logo chegue ao conhecimento do DPO ou dos Comandos de
RM a notícia. de qmdauer explosão <:!m
fábrica reglstrada nos termos desta
r12gula.mentaçao, dever8, ser provi.1en~
ciada nma ri~torosa inspec2"0 à. m'esma po-.:· um oficial do SFID'l ~a ->u~·isdição da
fábrica, c qual dev~r§..
apresent!:U' um circunstanciado relatóTio a respelto.
~ 1.9 Nesse relatório. deverá 0 flficiaJ COllSigr.~r snas imprr:>ssões pessoais, pelo que lhe fô:;.· dado examlha::.', visalldo principalmente os se-M
g-uintes POJ.ltos:
a) C2,UEas efetivas ou r:rová.vels C!o
acià.ente;
b) existf:ncig ele vitimas;
c) determinaçáo da r,-o.c;sibilidade de
imprudência ou erros .técnicos de fs,bricac;áo ;
d) qualidade das matérias-primas.
em preg·actas;
Art.

77.

~.rtifícios

e
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e) especificação dos pavilhões atingidos e extensão dos danos causados;
j) apreciação sóbre a possibilidade
ou conveniéncia de rápida reconstrução da fábrica;
g) condições a serem exigidas paó: que, com eficiência e segurança,
possa a fábrica retomar seu funcionamento.
§ 2.'? Convém, em tal caso, Sentia
possível, obter e anexar cópia do 12-u-~
do conseqüente à períci~ técnica determinada pelas autoridades policiais
locais.
CAPÍTULO

IX

Certijicaão àe Registro
A)

N armas para Obtenção

A1·t. 80. Para obtenção do Certificado de Registro, deverá o interessado
dirigir um requerimento (com firma
reconhecida) ao Chefe do Departamento de Proctuçao e Obras ou ao Comando da Regiâo Militar (Anexo 16).
Parágrafo único. A êsse requerimento, constituindo um processo capeado, deverá o interessado anexar:
Selos exigidos por lei;
Atestado de idoneidade fornecido: pela Delegacia Espedalizada
de
Ordem Politica e Social do D ··'edera!, Estado ou ·Território, ou, lia
falta desta, pela Polícia Civil do local
onde estiver sediada a :3mprêsa;
- No caso de sociedades 3-P-i'ni.mas
ou liinitadas, exigir-se-a sõmente
o
atestado de idoneidade do diretor responsável ou do procurador, êste mediante apresentaçào de pt"')•~uraçao
passada em cartório; no C:Rso ·1e sociedades de econz-;mia mista e ,.~eatc
lhantes, em que c p1·esictente ou diretor fôr de nomea<:.tw do Govêrno,
·a fôlha do Di.2rio Ofi(!;a, que p·lbl;-cou n I::.on1easao, substituirá aquêle
documento; no c2.so de clubDs, será o
pr-3sid8llte;
3) Cópia fotostãtica,
c!_r:cvJW1mente
autenticad::>,, do /ecibo "105 impostos cl(:)
:::r:.dústtias e ProiissfJ8S e de LJ.cm1c::t
p:?,r8, Lccalü~açào, fornecido pela reSpectivo, Prefeitum;
- No caso de firma nn>•a, 9, começar suas ativicladcs, fic2. essa pruva
adiada pa1_·a o primeLr') ano após 8 autorizaçüo para funcionamento, devendo, nesse caso, apresen.tar cópia foto3tática autenticada do Alvará de Licença para locali:-mção;
1)

2)
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No caso de sociedades de economia mista e semelhantes, que gozarem de isenções de impostos, será
anexado um documento hã.bil que
comprove tal isençâo;
4) Constituição da emprêsa:.
a) no caso de firma li.mitada, apresentar fotocópia autenticada ou 2.~
via do contrato social;
b) no caso de sociedade anônima,
apresentar a fêlha do Diário Oficial
onde consta a formação da Dir,.t.oria;
c) no caso de .firm;::, individual, deverá ser apresenr;ada <~. í0tocépia au-tenticada do registro da ürma.
5) Plantas ger<tis Cif: tôdas ~~s
dependências, para o ~'l5·J de clepósitos
de fábricas que
u"~;ilizem ii:'n.lustrial··
mente proautos contrnla~o}' Anexar,
ainda,. fotografias elucida. i "V as das
principais dependências. No caso de
pedreiras e depósitos tsclados, é exigida sómente planta ,;/~ sitn~çáo.
"6) Compromisso, em sePa.tado (com
firma reconhecida) :
a) de aceitação de tôdas aS restrições que o Govêrno Federel. através
dos ó1·gâos de fiscalizaçâo .d( MinisTério da Guerra, julgar
conveniente
criar à sua produção e comercio, importação, exportação, depósH;o, confor~
m·c o caso:
b) de aceitação e obediência a tôd~.s
as disposições do presente Regulamento e as instruçóes e noonas que
vierem a ser Daixadas séibn: G assunto, bem como de subordinai·~se à fiscalizaç8,o d.o Ministério da i.. 'luerr8,,
através c!os órgãos resPectivos.
7) Questionário,
devidamente pre0nchido, em sc'parad.o e do.~•.no;:;raf:;\.
do, em 2 vi?.c:;, cem tJ1:ma reconhecida,
de ac6rdD .com os parágrafos do artii,·o seguinte.
Art. 81. E' o seg·uinte o que;:;tioná.:..
rio a ';ex· n.n·~·.".ado, a qu·c se 1·efer0 o
artigo B.l1LGnor:
§ 1.0

lize:c.-.1

·No c:?::;o de emp>:esss qoe utiprodutos con-

irdustrialmen~~'=

trcladcs:
(.)1WStionrtrio

1 -- Nome da empr:Ssa (qurc.ndo dife1:e:1te <';a firma registrada.) ;
2 - Firma comercial responsável;
3 .....:.. Nome e naciunalidade r.!o oro·
pTietário, sócios, ou diretores, quando
cabível, de acôrdo com o· contrato

social;
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4 - Localização da fábrica Cenderéço, cidade e Estacto) ;
5 - Direçao técnica;
ti - Lnihas de comunicaçiio (e sua
nameza.J para a Capital do Estad0

fm que estiver instalada;
7 - Area -cooe1·ta da fábrica e nüde pavilhões;
8 - Nar.ureza da produçao Ui.scriminadmnente, quando se l'eferir a
mais de uma) ;
9 - Volume da .prodw:;áo anual (de
cada especie, se fôr cabiveD ;

l'!l.{':ro

10 - Numero e natureza dos depósitos de Jrociut'Js eontrola-tos;
1.1 __

.....:apac1ct:~ae

em metros

Cl.e- C<tda depósito

-.~üblCos;

12 - Finalidade do registro (lmportaçao· e emprego, ou aquisição e

emprégo de produtos controlados 1 •

8 ~ Natureza da prod1;ção (discriminadamente, quando se _referir a
ms..Is de uma) ;
9 - Número e natureza ·dos depó~
sitos de .'!Xplosivos e ace~,;sorios;
10 - Capr.crdade de c~an depósito
em metrcs cúbicos;
11 ~ Quantidades máximas de explosivos e acet;so:·ms (Oltt.l'O" prmiuWs
controlados) aue àf!SeiP
nan~c-r en.t
cada depósito- (Discriminar as quantidade~· de pOlvor-a.")XP"lSJV% estopins, espoletas simPles e eletricas e
quilqner outr0 produto controlado);
12 Declarar-se c1ente da obrigatoriedade de apresentação trimestral
(ou mensal, se fôr do interesse da
empresa) dq "Mapa de .Estoca~ern"
d.os explosivos e acessórios e outr.os.
produt;os controlados, com intormaCÔ2S sôbre seus fornecedores, no mai:imo até 10 (dez) dias apos o térratno do ~rimestre. (Anexo 7).

13 - Produtos conl;roJados a importar ou empregar e con,umo máximo
anual apr•Jximado e utilizaç:iv de cada um;
14 -- LleclaY'ar-se ctente da obriga§ 3.9 No caso de empresas que cotorieda(l o: d8. ap.rese:ti,aqão ~i'lmestral
merciem com produtos Controlados:
(ou mensal, se fôr do interêsse da
empresa> do "Mapa ne Encr·actas e
S::tidas•- <para os prollvLus controla~
Questionário
do~; para os qu9Js t":-n 8.utn'·lza<t·a
a .,.
comerciar) e ào "Mapa de Estoca~
1 - .Nome da empresa !quando digem" 1 lpara os prvduros controi~-:..ctos
ferente do t'irma registrada! ;
auc consome ou utiliza como mat.é~
2 - .t:'-n·ma comercial responsavei;
l~ias-pl'imas na fabricaçào de produtos
3 -- Nmne e nacwn~t!leiadt> do pronáo controlados). até 10 (dez)
dias
y~·i.etário. sócios ou 'ill'Nul e~::.
quando
após o término do trimestre (Anexo
cabível, de acôrdo cotn o contrato so2 e 7).
cial,
4 - Localizaçao da firm:a: tNo caso
§ 2.9 No caso de empresas de demode firma a se constituir, indicar onnções :11dustriais ~peilrmras, desmon~
de sera lOcalizada, sede, endereço, Clte<; para construçao de estracla:; tra~,
dade e EstadO) ;
bU.1hos dE mmeração. 12tc.):
5 - H8JTIO de negócio: Umportaçã.o,
exportaçao, comércio ou o que fôr);
6 - Natureza do negóciO: larmas,
Questionârio
muniçbes, pólvoras, explosivos, micia1 ~ Nome da empr-ésa 'quando 'di-·
dores, produtos quimicos controlados,
ferente da firma registrada) ;
etc);
·
7 - Localização e ca.pacidade em
2 - Firma comerei.! rcspunsável;
metl'Os cúbicos de cada depósito (se
3 - Nome e nacionalidade do proIôr o caso) ;
1
prietarj.o, súcws ou d1retores. q_um~.do
8 Discriminaçáo dos produtos
cabivel, de acôrdo com o con ~rato
controlados que serão recolhidos aos
scci3.l;
dcpósi~os tse fõr o. caso) ;
4 - Locallzaçáo ctD '1esmonte e do
9 - Declarar-se ciente da obrigatoescritório (enderêço, cidade e Estado) ;
riedade Cl.e apresentaçao trimestral
(ou mensal; se H'Jr interesse .da firma)
5 - Di!·eçáo tecnwa ·se fõr o cas.'JJ;
do "Mapa de Entrad.as e Saidas" dos
G - Llnrta::. de comunic:llçt!r: ~I? sua
produtos controlados, :no máximo atê
natur2zaJ p8xa o1 •Apltal· d...l EstacJ.o
10 (dez) dias após o término do tri~
em que estiver l~stalada;
mest1·e (Anexo 2) .
7 ~ Res;,:::onsável pelo fogo (nome
§ 4.'? No caso de oficinas de repamiclentidadc e atest8,do de "Blaster"),
ção .de armas d.e fogo de uso pennicaso nf..o possua responsavcl técnico
tldo (o,~·me!.ros) :
m.scnto no C'l~EA ou CRQ;
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Questionário
Nome da ofrcms, (auando difm:ente da firma registrada) ;
2 - Firma comerCial responsavel;
3 - Nome e nacionalidade do proprie;tário, sócios ou di.retOl'es, quandó
cabivel, de acôrdo com o contrato social;
4 - Localizac2.o da oficina (endereço, cidade, Esfado) ;
5 - Finalidade do rcgis~ró: (Reparação de armas à.e fogo de uso permitido);
6 - Local onde são depositadas as
nrmas;
7 - Declarar -se Clente da obrig·atpriedade '"le l"egiStJ.'ar-se no órgáo ·especializado da policia civil, de só pfe
tuar reparos em armas legalizadas e
de manter um registro mmuc;c&(J das
armas quE: re:parar, com ano!·açào do
end:o;rêço dos seus proprietários e as
características das mesmas.
·
§ 5. 0 No
caso de clube e ~seme
lhantes:
1 -

Questionário

Nome do Clube;
Nome do Presidente, nacionaI.i.dade e resid€:tlc1a;
3 - N ame do Diretor de . Tiro, nacionalidade e residência;
·
4 - Localit~açao da sede do clube~.
5 - Localizaçao do .Bstande de Tiro
(próprio ou nho) :
6 - · Fimüidade do registro: dmportuçao e aquisição de m·mas e muniçõ:.;s para uso de seus associados);
ri ·- Local onde sâo depositadaS as
~nuas e m uniçôes;
n Declai·ar-se ~i":mte l"l.B Obrigatoriedade da apresentaçâo trimestral
do "Mapa de Estocagem''· de armas
e munições, com informaç2-o sóbre
Seus fornecedores, no nláximo ate 10
(àez) dms após o ~érmino do trimestl e (Am~~o ri) •
§ 6.9 No caso de
outras empresas
ou pessoas tisicas m,.c · previst..-~E no
presente artigo,
questionaria
5<'!r~
-or~·anumdo pelo 'Sl''fDT. á
·emP.tnança
CioB discriminados nos par~graf"os a.ntenores.
Art. 82. SOmente poderao ser re~
gistra.ctas para comerCi8X, depositar ou
empre~ül' p6ivoras, explosivos e seus
elementos e acessonos e produto~ "qwmJcos o.s;ressivos, as emoresas 1'-t6
após a vistoria no 10caf, teil.l:Ja.in
cumprido as ,exlgenCias dos orgaos Clr
fi.scalizacao e- sansteito as c0nc1içúc:-..
1 2 -
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f.~tt:>.belecidas n>-._<;te ReB"U1~:t.mento
no
Titulo XI, referente a "Dep6sl"tos''
l.q Para !~ais
empresas,
serao
sempre fixadas, no· Cert"i:í.'lCado de Reg·istrc, 2.s quantlcl.ades ll1ax1mas que
podem. receber ou depositar, para ca~
da produto controlado.
§ 2.9 As firmas de armas e munições que náo possuam depósitos a~Jl·o~
priados, ou nào fizerem prova 1e · ·..jne
st: uti.lizam de depositmr de Entrm::ustos Municipais ~Anexo 1?), '5ó .Jàcteeáo lli8,nter para a venda, no oalcao,
o mttxi.mo de 25 ~vinte e cinco) 'JUilos de polvora de caça e 1. 000 uiuD
me~ros de estopim..·
~ 3.? Até ultenor deliberaçáo, as firmas sediadas na "Amazônia'' estão
isentas das exige:ncras do parágrafo
anterior.

*

Art. 83. No caso de pequenas fábricns de fogos cte artificias pírotécnicos,
tipo m·tesana.to (art. 35) ,. para evitar
mmmes (lespesas do pequeno fabric~mte, a co.mprovaçao
das ccndlçóes
de segurança das . m,stala<.;óes e de
t~·aballlo com os artigos pil'otecmcos,
no que diZ respeito às pn~scnçóe.s deste P~2guJamentp, será feita e ratth~
cada pelo proprio oficial desigl~a·iO
para proceder a vistoria na tábnca,
quando fén· requcndo o Certificada de
P,,egistro. 0' oficial encarregado da
vistoria apresen~ará ao ~FIDT Regional um relatório, acompanhado , de
"croquis" topográfico dimensionado,
expondo a localizaçáo dos pavilhões e
depositas da pequena fabnca e a posiyáo dêstes em relaçao "LS cerca.nias,
mostrando a àrea perigosa.
§ 1.9 Nas cidades longinquas do mterior, onde seJa a.ifici1 ao Conse~ho
Hegional de Qu.mic;a com JU1'is:.!cc?.o
loc~.l, fornecer mdicaçbes sObre a cap:?...cidade técmca jo arzezao responsaYel pela pequena fabrica. de lOgos e
8rtificics pirotécmcos, a referida capa,cid:1de t6cnica deste :;erà atestadn pela autoridade
policial do municinio
onr:le estiver instalada a pequena einp:-êsa,
§ 2.º Naquelas cidades, se houver dificu1clade de proceder a vistoria previst9. neste artigo, poderao servir de
fundamento à concessão do Certificado de Registro a.s informaç6es dadas
re!as' au~orictades pollclal e· murneipal
do Lugar onde estiver instalada a t"ábrica, a.travós de questionários que
l).J.es ser2,o
remetidos pelo órg8,o de
fiscal.!zaçS.o de produtos controlado.<;.
0
§ 3. Nos casos do parágrafo anterior, poderá sel' aceito pelos ól'gàos d~
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fiscalizacáo um "Atest<?.do de Depósito de · Explosivo~s" (Anexo 18), no
caso de depl)sitos próprios, ou um
"Atestado de Depósito Municipal"
(Anexo 17), no caso da existência de
entreposto, tudo fornecido pela autoridade municipal local.
Art. 84. As empresas que empregarem pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios para fins de demolicões industriais
(pedreiras, desm,onies para construção' de estradas,
trabalhos de -mineração, etc.), estào
sujeitas à obtenção do Certificado de
Registro e deverão cer seus depósitos
vistoriados e aprovados nos orgãos de
fiscali~ação do Ministério da Guerr...'1.
§ 1.9 Naquelas vistorias seráo verificadas as condições de seg:urança dos
paióis ou depositas rústicos, tendo em
vista as tabelas Quantidades-Distâncias e fixadas as quantidades máximas
de pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios necessâ.rios para as
operações de demolição, levando-se
ainda em conta a proximidade de rêdes E:létricas de transmissão ou de
outras fontes de energia elétrica.
§ 2.9 Qualquer modi.ficação nas instalações dos depósitos fixos, bem como
a mudanca de local dos depósitos móveü; está. sujeita a nova vistmia e
aprovação dos órgãos de fiscalizaçáo.
Art. 85. Nos casos do artigo anterior, ~, empresa, após obter o Certi:.
fic::'..dO de Registro nos ó1·gãos de tiscalizacâo do Ministério C_a Guerra, devera, ·munlda dêsse d_ocumento,
registrar-se, em seguida, na repartição
da~ pol1cia local incu.mbida da fiscaliznçao de explosivos e, depois, no
ó:rg&o municipal incumbido da fiscali~ac:S.o de
d.esmontes industriais, a
fi:cn- ele serem fixa(fas, entao, r:.s condjcóes dt;:;fi.nitiva.s de operação dos
tr2,b;.•t1()S ind.Llstnms.
§ 1.9 Ao orgi:\o competente ela polic'.a toc8.J u<.berú a fisc11li:-::8.cáa .iE. mal'l.').tcndw do estoque m~.xim.o )e!Ttntido C.2nosii-sx, coi:.tido no Cel·tiiicado
ck- P--~~·isti:o.
~ 2."
Ao órgào municipr!.l incumbi~':J a üscalizaqão das eondlyüe:> de
ear;_)r·~'[:;o de pólvoras, explosivus e seus
elr::n:cnt;o::> e aces"sól·ios nas ocas:i1t:s de
"d8X togo".
P..l't. 86. O contl'ôle dos encm-regs,dos de fogo (Blaet:sr) será eXercido,
no Di::;Gi·Ho Feàeral, pelo órgao compet~nte do DFSP e,
nos Estados e
Tenito:;:ios, pelas respectivas Sec1·eta-

L'"'a:cuTrvo
rias de Segurança Pública. Caberã a.
êsses órgács 3Stabelecer as instruçôes
para concessao da licença para o.
exercício daquela profissão.
Art. 37. A çoncessflo do Certificado de Registro para as oficinas de
repargçâo de arrilas de fogo de uso·
permitido (armeiros),
ficará condicionada a uma vistoria, para verificar
se são satisfatórias as suas condições
técnicas.
Parágrafo único. A posse do Certifi-·
cada de Registro nâo implica em a~
wrízaçao para a í"abricaçao artezanal
de armas de fogo. Para êsse fim, é
imprescindível a obtenção do Titulo de
Registro.
Art. 88. Os representantes de fábricas ou casas estrangeiras cte armas,.
munições e demais materiais de guerra, citados no § 1.9_ do art. 116', de·veráo solicitar seu Certificado de Registro, .cem êsse caráter especial, em,
requeriinento dirigido ao Ministro da.
Guerra, anexando as procurações cassadas pelaS representadas, referen1,es
ao ano em que foram apresentadas,
bem como um atestado de 1done1aade~
(de acOrdo "càm o n5' 2 do paragrafo·
único do art. 80).
§ 1.9 As procurações passada.s ;:.e1as
fibricas ou casas representad:3,s deverão ter as firmas dos sign'il tártos reconhecidas poJa ~utondaâe C011SUlar
brasileira do local mms prox1mo da
seje da tábrica: a firm:;:., da a.utot'l···
dade consular será reconhecida nela
Div.isáo COnsular do Ministério ·das.
Rel::-.ções Exteriores. Além disso, deverão ser traduzidas para o português,
por tl·aci.utor
püblico
jmamentado,,
ç:cm firma reconhecida.
§ 2.Q Serãà dispensados da prova de·
idoneidade os oficiais da reserva t·erGunel.:8d.8. e de 1.'-1 claôse, bem como
cs retormados e, a juízo do DPO,
gq_u2les c;.uo tenham sido julgados
idóneos em vü·tucte de atuaçiio anter}.o:·. · .
\
§ 3.Q Uma vez por rono, yelo :r,.cnos,
pal'a aqueles que deôeja:rer:.1 mar..te1·
em dia cs seus l·esist!·os, será e;:i.gida
pmnt çie contimüGade de repl·e,sentzr. çto.
l':.rt. 89. A apresentação de mostruários, exposiçóes, coleçües particv.lare.s de anr..as, muni.ç5es, pet1·cchos e
outros produtos
controla,dos, cujas
ncrmas constam do presente Regulamento, depende da obtenç2.o de Cer:...
tificado de Regietro, por parte de en:-
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tidades, empdsas privadas, paraestatrtis ou p~ssoas fisicas.
Parágrafo único. Os mostruãrios organizados por iniciativa ou supervisão
das repartições públicas federais, estaduais e municipais indePendem de
registro, de acôrdo com as normas citadas neste artig;o.
Art. !JO. A o::ohcessão do Certificatro de Registro caberã ao Chefe . do
DPO ou ao Comando da Regiâo, ·dentro do território sob sua jurisdiçâo.
§ 1.9 Os protocolos do 'sFIDT-DPO
e dos SFID'I' Regionais sOmente aceitarão a documentaçáo do registro
quando prêviamente examinada pelo
Oficial· encarregado e achada conforme.
§ 2.9 Os Certificados de Registro serão prenchidos à máquina, sem contra-cópia, em 2 (duas) vias (nao se
admitindo rasuras), ambas assinadas
pelo Chefe do DPO ou pelo Comandante da RM, sendo que a 1.~ via sôbre os selos. <Anexo· 19) .
§ 3.9 As concessões de Certificado de
Registro, revalidação ·e apostilas seráo
publicadas em Boletim Interno do
DPO ou da RM.
~ 4.9 Os documentos
relativos ao
registro serão arquivados separadamente, no SFIDT-DPO ou nos SFIDT
Regionais, de forma a proporcionar
ráPidas consultas.
§' 5.0 Para cada emprêsa registrada, será aberta uma ficha de registro
(Anexo 10).
Art. 91. Flcam estabelecidas as segulntes normas para a concessão de
Cm·tificados · de Registro:
a) nenhuma nrma poderá ter mais
de um Certificado de Rer;istro para
a mesma Cidade (Vila ou povoado);
b) as filiais (ou .sucursais) de uma
cidacle (Vila ou po-..,oado) serâo reunidas num único Certificado de RegiS-tro e
c) as filiais (sucursais) localizadas
em Cidac~eS (Vilas ou povoados) diferentes, serão registradas separadamente.
Parágrafo único. Fica estabelecido
. que a matriz e as filiais (ou sucursais)
registradas ati·avés de 1 (um) Certificado de Registro:
a) sàmente terào direito a 1 (uma)
cota de importaçâo para os produtos
controlados suj~itos a cots.s e
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b) apresentarâo um único "Mapa
de Entradas e Saídas" ou "Mapa-de
Estocagem'' trimestral, conforme o
caso.
Art. 92. O Certificado de Registro
sOmente dará dil"eito ao que nêle es~
tiver consignado. Devera, no entanto,
ser feito de maneira mais ampla pOssível, para evitar sucessivas apostilas.
§ ~.1.9 Em sua concessão serâo usadas~7expressões, como:
á') importar e comerciar com ... ; ·
b) importar e empregar em sua fábrica ... ;
c) adquirir no comércio, depositar e
empregar ... ;
d) comerciar com ... ;
·e) depositar e comerciar com •.. ;
§ 2.9 Pará indicar os produtos controlados, serão usados nos documentos
de registro (Titulo ou Certificado) a
Categoria de Contróle e o n(i.mero de
ordem dos mesmos, constantes da Re~
lação de Produtos Controlados;
§ 3.9 No caso de armas e mnnições,
mencionar ·que se trata de uso permitido.
Art. 93. Os Certificados de .~.'i,egist,ro
sCÍ'ão numerados pelo SFIDT-DPO ou
·SFIDT Regionais, - Jbed~cendo á série
natural dos númzros inteiros.
Parágrafo único. Os números dos
registras cance;lados serão aproveitados para o_ registro de novas firmas.

B -

Revalidações e Alterações

Art. 94. Para a revalidação do Certificado de Registro, por mais 3 (três)
anos, deve o interessado dirigir ·um
reQuerimento ao ~Chefe do DPO I_IU ao
Comando da Região Militar (Anexo 16).
Parágrafo único. A êsse requeri:..
menta déverá ser anexado:
1) a 1.~ via do .Certificado de Reglstro, no caso de alterações;
.2) selos exigidos por lei;
3) atest~l,dO de idoneidade (de acàr·
do com o estabelecido no n.9 2 do par:igr8.fo único do art. 80);
~) cópia fÜtostática autenticada do
recibo dos impostos de acôrdo com o
0
n. 3 do parágrafo único do m·t. 30;
5) ate;,tado de encan~egado à.o fogo
(Bbstei"), no casci ·de pedreiras ou
firmas de demolições industriais que
não possuam responsável inscrito no
CREA ou CRQ e
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6) questionârio correspondente do
ar L. m, se tiver havido a1te1·q.ções não
apostiladas.
Art. 95.
De:ferido o reauerimento
p2lo Chefe do D?O ou pelÔ Cmt. da
RM, sera tornecido nOvo Certificado
de Registro, com a anotaçao de "Re-

va!id9.Çâo", em vermelho.
Art. 96. No caso de naver qualquer
modificaçâo na empresa (mudança de

aquisiçâo e depositada a tr.fJrcadoria e
o fim a que se destina.
§ 2.1' As condições de segmança dos
àepósitos será.o verificadas peloS órgãqs de fiscalizaçao do Ministério da
Guerra, que fixarão as quantidades
máximas de produtos controlados que
aquelas mpartiçõc;s poderão armazenar.

Art. 99. São isentas de registro:
razão social, endereço, alteraçao. cte
cota a depositar e outras), o interesa) as organizações
agrícolas que
sado devera reauerer ao Chefe do · apenas usarem produtos controlados
DPO ou ao coriiandc da Região, a
como adubos;
competente apostila em seu Certificab)
as m:ganizações hospitalares,
do de Registro lAnexo 20J
quando apenas usarem nrodutos con§ J..'l Pam esse fim, anexará ao retrolados para fins mediCinais;
que:rimento:
c) as organizações que apenas usa1) a 1.!!- via do Certificado de Rerem produtos controlados na ~purüi
gistro;
cação de águas, seja para abasteci2) selos exigidos por lei;
.mento, piscinas e outros fins de com3) documento hábil que comprove provada utilidade P.ública;
a modifi'caçâo;
4) documentação julgada necessâ.,;

ria conforme· cada caso particular.
§ ~ ~ As apostilas serão feitas
à
máquina no verso do Certificado de
Registi-o e assinadas sôbre os selos
pelo Chefe do DPO ou pelo Coman:do da Região.
Art. 97. A modificação ou a revalida~5,o do
Cer.tificado de Registro,
desde que implique em depositar põlvo;:-as, eXplosivos e seus elementos e
acessórios, produtos químicos agressivos ou em altera.çâo de cota fixada,
anteriormente, para os _depósitos, fi-,
cará cond:icionacla a uma vistoria locai, para verificação das condições de
segw·ança.
Parágrafo lmico. A mudança de local à.e paióis ou depósitos flcará condicionada à auresentacão de uma nova planta de Situação,~ cujas condições
de segurança deverão ser aprovadas
em nova vistoria.
CAPÜ'U"'LO

X

lsençoes àe Registr.o
Art. 98. São· isentas de registro as
repartições públicas federais, , estaduais, municipais e autárquicas.
§ 1.9 Aquelas repa:~;tições, para adquirirem produtos controlados, deverão 80licitar autorização, em oficio
dirigido ao Chefe do DPO ou ao Comando da Regi2..o Militar, confor·me o
caso, informando o produto a adquirir, quantidade, onde .será feit8, a

d) as
farmà:cias e drogarias gue
sOmente vend<?...rn produtos farmaceuticos embalados e aviem receitas;
e) os bazares de
brinquedos que,
no ramo de produtos "'Oütrolados,
apenas comercmrem com armas de
pressão por mola !=le uso .permitido;
f) as firmas do interior do pais,
basta.hte araStadas dos centrOs povoaCI.os, a critério dos orgáos de ·nscalizaçâo do Mimsterio da Guerra que,
no l'amo de produtos controlados,
apenas negoClal·em con: ~spmgat·aa.s
de caça, de um e dois canos lisos,
Cartuchos carregados a bala calibre
. 22 c cartuchos para caça (vazios,
s~micanegados a chumbo), tudo de
fabricaçãO nacional;
g) as empresas que fizerem uso de
produtos controlados apenas como
agente de tratamento, no decorrer de
processamento industrial, seja como
alvejante, desengordurante, solvente,
diluente ou outro emprego semelhante;

Art. 100. sao isentas de registro
as pessoas físicas ou empresas idõ~
neas que necessitem, eventualmente,
até 2 (dois) quilos de qualquer proÇ.uto Controlado, a critério dos órgãos
de fiscalização- do Ministério da
Guerra.,
Paragrafo Unico. Nesse caso, a necessidade çleverá ser · devidamente
comprovada, sendo então fornecida ao
interessado, uma "Permissão especial"
e o "visto" na guia de tráfego.
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Art. 101. São, ainda, isentos de registro, os Estabelecimentos fabris
mili!;ares.
Paragrafo único. O tróJego de produtos controlados, vendidos 'atravês de
suas seçôes comerciais, obedecerá ao
disposto no Titulo VI (Tráfego), dêste Regulamento.
Art. 102. As Sociedades de economia mista e os empreiteiros das repartições públicas federais, estaduais,
municipais e autàr.quicas, bem como
os laboratórios fabricantes ou fornecedores de
produtos farmacêuticos
náo se enqUadram
nas isenções de
que trata este capitulo e serão registrados na
forma estabelecida pelo
presente Regulamento.
Art. 103. Os isentos de registro pelos arts. 98, 99 e 100 dêste Capitulo,
náo poderão empregar produtos controlados no fabrico de pólvoras, explosivos e seus elementos e acessórios,
fogos e artifícios pirotécnicos e _produtos quimicos agressivos, mesmo em
escala reduzida.
Art. 104. As empresa::: que efetuarem vendas para os beneficiários dêste·, capitulo obedecerão, Para o. trafego de produtos controlados, ao disposto no
Titulo VI dêste Regulamento,
TíTULO IV

Importo.,çéto
Ct'.PÍ1'ULO XI
Generaliàaàes
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~ 1C?.
A mercaC.orig,_ impor-~ada só
poà::·rá ser embarcada no pôrto cons:gm.odo naquele oiíc!o e depo'_s de
legalizada .a documentação pel2 autoridade diplomática brasileira nêle citada.
·

§ 29 A lnobservância do disposto
no parágrafo anterior, além do e.sta·belecido no Regulamento de Faturas
Cpmerciais, podei:á o imporVaC.or sofrer as penalidades previ<>tas neste Regulamento e ser obrigado a reexporta-r e. mercadoria, a critério Co Mlnistér~o d.a (3-uerra.

P._rt. 107. As máquinas especialmente destinadas à fabricação de arm•a.s,
munições, oólvoras, explosJvos e seus
elementos aC€SSÓl'ÍOS e produtos qUÍmicos agressivos ficam &ujeitas à prévia autorização do M:nistro da Guerra
para. importaçáo.

e

Art. lD-8. Quando
produtos controk'tdo.s
via aérea, C.everá ser
taria do Ministér·io
(Anexo 21).

a importação de
se processar por
cumprlda a porda Aeronáutica

CAPÍTÚLO XII

Restrições Só'bre a Importação
Art. 1(}_9, Em principio sómBnte sel'á
permitida a importação para os por'tos do Puis on-de haja órgão de fls~
c·aLzação de -prod:utos control2.dos.
Al't. 110. As Pólvm·as, explosivos e
.seu.s elemo:ntos e acessórios sOmeilte
pDd-erão ser tmporta-dos Pata flns ,ndustri~üs, observr..do o disposto no Artigo 113 dêste Regulamento.

Art. 105. Caberá 'ao Ministro d:õ~,
Gucna dec:dir sôb.re ·a concessã-o da
licença prév1>:1 para imyorUação · de
produtos controlados pelo Ministéno
da Guerr<1. cla.ss:fic-3,dOs na Categori2 de Contrôle 1 ou 1-A. (Artigos
157 e 153) .
Parágrafo único. AS importações
realizadas direta:nente pelos MllliSt~
nos da Marinha e d.a Aeronáutica mC.ependem de áUtorização do Ministro
da Guerra.

Art. 112. O Ministér!o da Guerra,
a par da fscaliza·ção que exerce, dará.
à indústria naC!onal tôd-a a prot.e ..
ção nRcessária ao -incrementa de sua
produção e à melhoria de seu padrão
Mcnico.

Art. Hl5. A licença prévia de importaÇão concedida pelo M:nistro da
Guerra é válida por 1 (um) ano, impronogável contado da data do 0fício dil·.g;do à Divisão Consul-ar do Min:<>:h·io rl"'' Pp!ações Exterio;es tlevendo, inclusive, dentro dêsse prazo,
ser Obtido o competente "Visto Consular".

Dessa. forma. todo produto controlad(l que estiver sendo fabr;cad.o ou
vier a ser produz:do no Pais. desde
QUe alcance um nível de produção i.Ul·
g·:l.d_o 'ponderável pelo Mimstério lla"
Guerra. será colocado na Categoc1a :ie
Contrôle n.;. 1 ou 1-A e sua lm'lJYt8·
çán passará a ser nego.da ou restringida, seja através de cotas anua:s,

Art. 111. NãD será permitida a tmport:lção de produtos controla.dc:s,
atn:.vés do .Serviço de Encomendas
.PDstais ou Por "Colis Posteaux".
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sej.a através de percentagens da quantidade adquirida na indústria nacional ou oUtro qualquer critérlo de restrição.
'
Parágrafo únic<.l. _As cotas e Percentagens serão fixadas por Aviso do
Ministro da Guerra, que levará em
cons~deração as necessidades do mercado mterno, a produção nacional e
a. manutenção de um estoque mínimo.
Art. 113. Tendo em vista que a
indústria naclOnal está em condições
de abastecer o mercadü interno, em
_princípio não será concedid.a autorização p·a.ra importação de:
a) lunetas para armas de,_uso permitido, arma.s de porte (revólveres,
pi.stolas e garruchas) e esping·ardas de
eaça de um cano liso, para fins co ..
merc1ais;
b) munições de uso permitido, para
fms comerciais;
e) pólvoras, explosivos e seus acessório:... e elementos (espoletas simples
e elétricas, cordel detonante, estopins
e outros) de que haja similar na~
cional;
d) fogos e artifícios pirotécnicos;
e) clorato e nitrato de potássio.
Art. 114. >A licença prévia p•:lra
· importação de barrilha (carbonato
neutro de sódio ou soda) só será concedJda depois de comprovada a impm;sibilidade do fornecimento do produto. pela Companhia Nacional de
Alculis, med:·ante declaração expres-sa por esta fornecida (Decreto nú. mero 52.322, de {) Ago 63) .
A.rt. 115. Não se conçederá, também. autorização para importação d.é
Nitrato de Amônio. tendo em vista o
índice de p1·odução já alcançado pela
indústria nacional.
Parágrafo único. Qmmd:o, porém,
cco,·rsr qualquer -:tnor:mallda.de no
atendim-2nto pela indl)Stl·ia nacional,
seja por parnlisação pa:::a manutenção da :nstalaçi!o cu pela impossibilid·J.d::· m~-;.teria1 do fornecimô:<lto f·J.ce
à crescente procura, a import:J.ção,
-p:?,l'a··suplementaçfto. poderá ser eonced:da pelo MinJstério da Guerra,
:medw,:nte comprovação da lmpossibilidB,de do fornecimento, po1· parte das
firms.s p:;_·od·utonJ.s.
Art. llG. As armas, pet1~2chos
e
muniçõe.s de uso proíbido podel'ão ser
iniportGdas e tl'D.nsitar quando se dest:narem ao Exército, suas Fôrças Au-

Xiliares e Organizações policiais, depols d-e obtida a licença prévi-a do
Ministro C.a Guerra, não podendo as
mesmas virem consignadas a particulares.
§ 1? Poderá ser permitida a particulares, em geral representantes de
·fábricas estronge:ras de armas, munições e petrechos, devidamente registrados, a importação dêstes artigos de uso proibido, quando se de.stmarem a experiências junto às Fôrça."' P...Tmadas Nacionais. suas Fôrças
AU?'iliareo e Organizm.ç6es policiais,
desdA que juntem documentos comprobatórios do interêsse que tais experiências possam ter para as citaC:.as organizações (Anexo n9 22) .
§ 29. Ainda -nesse caso, tais produtos deverão vir consignados diretamente ao Min:stério da Guerra ou
áquelas orgawzações.
§ 39 Em mso algum poderão os artigos de uso proibido ser entregues
diretamente a seus impórbadores, os
quais, no entanto, poderão rexportá-los para os países de origem ou
qualquer ·outro, a juízo do Ministro
da Guerra ou doá-los às Fôrcas Armadas.
·
Art. 117. O Ministro da Guerra poC:.erá autorizar a importação de armas, munições e acessórios de uso industr_ial (coino .canhões dest:nadÓs a
pesca de_ balei•as, Jndústrias de cimento e outras), desde que não haja .similiar nacional e seja verificada a
neces-s.idade e constatado o real em. pd§go de ta.is equipame:nt:.as e implementas.
Art. 118. Em .se tratando de importação de armas, munições, pólvoras,
explosivos e seus elementos e acessórios pouco conhecidos, poderá ser exigida a apresentação, pelo interess'1.:..
d.o. d-e c<ttálogos ou qua.:squer outros
dados técn~cos escla1'ececl.·ores.
Art. 119. As importações de pruriutos químicos agressivos, incluíd "J.': na
·R.elr,cão de Produtos contrOl'J.,dOS
(Art.· 165), com o .-símbolo PQA só
pcderão ser autorizadns quando se
d'e.sl;inarem ao Exército, às Fôrças Aaxili-::-t:!'Cs. c:rganizações policbis JU ~o
vernamentais, ou se para emprêgo na
pur:ficação de águas, em h:J,boratórios,
farmácias. d.·rogarJas, hospitais piscinas e outros usos industriais de reconhecidq, ou comprovada neces·sidade,
desde que devidamente justificada pelos interesss.-dos:
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Art. 120. As máscaras contra gases são de importação proibida para
comércio e para t:ns civis.
P<Hágrafo único. Os respiradores
contra fumaças e poelTas tóxicas
(máScaras rudimentares) de uso comum nG.f indústrias, não se enquadram ent ?e os produtos controlados
pelo Mimdtério da Guerra.
Art. 121. O Ministro da Guerra poderá uutor1zar a entrada no Pais .de
produtos contcolados parr. fins de demonstração. exposição, con.sêrto. mQI:itruário e propaganda medi0.nte requerimento do ~nteressado, seus representantes ou através das repai'tições diplomáticas e consulares do Pa"l.s
de orig·em.
§ 1\' A Hcença prévia de importação, no caso de exposição, só poderá
ser solicitada depois do interessado
obter autorização do Chefe do DPO
ou Cmt da RM, · cOnfor.me o caso,
para sua instalação no Pais, em processo dirigido a umH daquelas autori~
dades.
§ 2° Não será perm:tida qualquer
transação com o material importado
na.s condições dêste artigo.
/
Finda a razão pela qual entrou no
País. o ·material deverá ser reexpoYtRC.o podendo no entanto, te.:· outro
destino, desde que autorizado pelo
Mlmstr(, d8 G:ue.rra. apôs ~ntendl;nen
to ·com o Ministro da Fazenda.
Art. 122. O Ministro da Guerra flxará anualmente, em Aviso:
a) as armas, petrechos e munições
de uso permit:do que poderão ser imoortados para comérc;o,
, b) ;t.-: cota." anu<.üs de importação,
parn caGa tipo (:; calibl'c de armas e
munições, por firma comercial e .:;oCledad.e de tiro registrac!as.
Art. 123. Não será permitida importação de armas desmontadas .. conjuntos, peças, ace.ssónos e sobressalentes de armas de fogo, para comércio 8 de fõsforo brancO ou ama.relo para emprêgc uu fabricação de
artigos p:rotécnicos de uso civil.
P:'lrágrafo úniCJ As fábnca."j estrangeir&.s de armas que se instalarem no País, p0der9.o df'.1Jtro do prazo
de naclonalização Ja proC.ução s:er
a1üo~~2-:-J..das a impo~ta< as peç"l.s. que
não po.<>s~tm s,er de imediato fabric::tdas no naís, a rrftél'iO do Ministério
da G•.u;na.
Art. 1 24. E' p~ cibida a imporl:iação
de prod.1Jto contro1arb pata particUlares, para uso próprio. a não ser de
armas . e munições de uso permitido

como bagagem, dentro dos limites estabelecidos neste Regu1amento (Artigo 182 ~ 29) .
Art. 125. Os requerimentos de im~
portaçâq ~ue. contran:1.ren~ os d~spo
sições dêste Ca.pítulo serão indeferidos na ongem.
CAPÍTULO Xrii

Normas Sôbre a bmportação

Art. 12G. Tôda emprêsa que nece.ss:tar importar prqdutos controlados
incluídos na Categoria. de contrôle
1 ou 1-A, seja para ·~oméTcio, utiliz,ação industrial, · exposiçao, demonstnJ..ção, mostruário, etc d.8vera requei:er a respectiva au'Gor:z.ação do
Ministro da Guerra (Anexos 22, 23, 24
e 25).
Parágrafo único. :E.s.se requeTlmento
deverá dar entrada no SFIDT-DPO
ou no SPIDT do .Qua.i"tel General da
Re-gião Militar onde a e:nprêsa estiver sed:ad.:'.1, coni'll"mf' o caso.
Art. 127. O requenmento de importação. feito em 1 ru'na) via, com
firma reconh€Cida, terá o segumte
trâmite:
- comando da RM B.FIDT) (se
fôl' o caso) Departamento de Prod~t·
ção e. Obras (SFIDT -DPO) e Gabinete do Ministro da Guerr-a rDivisão
Técnica).
§ 10 Na discriminação do produto
a importar, no caso de arma-s e munições, deverá constar a marca, a
qua.nt'.dade, nomenclatura padronizada, calibre e características técmcas
ex!gidas; no ca.so de outros produtos,
adotar a~ nomenclatura fixad{t neste
Regulamento, pod·endo entre parênteses citar Q nome comercial.
§ 2\l Devem ser feitos tantos requerimentos quantos forem os paÍS"es
de origem da mercadoria e os portos
de destmo, no país.
Art. 128. Ao encaminhar o requerimento à considemçâ•o superior, o
órgão de fiscalização (SFIDT-DPO ou
Reg:onal), deverá informar:
a) número d.o Título ou Certificado
d€ Registro e validade;
b) onde será legalizada a fatma
Comercial;
·
c) via de transporte (marítima.,
terrestre. aérea, etc) ;
d) categoria de contrôle, número e
símbolo, de Môrdo com a aelação de
Produtos Controlados;
:
e) se a quantidade está nos limJtes
da tolerância permitida;
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se

j) fina.lidade C.a llnportação,
para
ltSo industrial e em que linha 1e f~
bricação, para comércio, demonstnwao
ou experiência;
. g) ·se o material não pode ser ::tdauirido no país;
~ h) se_. o produto é venenoso, pottanto nocivo à saúde e

i) outros dados jlügados convenientes para. melhor esclarecer o assunto.

Art. 129. Os requerimentos de rm;portação seráo; em princípio, de.:;,pa-

chados no própr_io documento. SO-

mente, quando julg2<do necessário, é

que a decisão consta.rá de despacho
à parte.
Art. 130. Concedida a importação,
a Divisão Técnica do Ga-binete do
Ministro da Guerra oficiará à Divi.sb.o
Consulo.r ão Ministério das Rel-ações
Ext2riores, pam que, seja cientificado
o consulado que visará a fatura -comerc~al.

S 19 A comuillCaç§.o será feita em
vias, de.stLnando-se:
a) o original, duas cópias branoas
e uma rosa ao Ministério das Relações Exteriores;
b) duas cópias rosa.s ao DPO;
c) duas cópms rosa,s e uma branc·2.
(minuta) respectivamente às Divisõzs
Técnica e de Expediente do Gabinete
do Ministro
§ 29 O requerimento, após o C.espacllo favorável do Ministro da Guerro..
e a anotação do número e data da.
comun~cação ao Ministério das Relações Ex"tel'iores, acornpa.nhado de :1
(cluas) cópia.s rosas, devidamente autenticadas pelo ofi-cial competente da
Divisão Técn:ca do Gabinete do Ministro, será rEmetida ao DPO.
§ 39 :iD:;se requerimento será arcíuiva<l'o no E:FIDT-DPO ou encaminhado à Região Mmtar que deverá fisc8Jizar o c.esembaraço alfandegário.
Uma cópi.a rosa destina-se ao arquivo do SFIDT-DPO e a outra ao
interes.s-aclo.
§ 4" O DPO, após receber a,s cópias rosG..s, fará um confronto das
mesmas com o requerimento de importação; caso haja divergência solicitará .. a. imediata retificação, . junto
à Divisão Técmca d-o Gabinete do ML.
ni.stro da Guerra.
Art. 131. Quando o intere.ssado desistir, no seu todo- ou em parte, de
qualquer importação já autorizada, solicitará ao Ministro da Guerra através do DPO ou da Região Mil1ta1·,

g (nove)

em requerimento, com firma reconheciCa, o cancelamento do ofício ministerial que a conce-deu, citando seu
número, data e o assunto a que se
refere .
Parágrafo único. Qua-ndo o interessado verU:ca.r qlt'e houve equívoco
na diScriminação do prcd:uto a importar, ou em qualquer outro dado
do seu requ-erimento, ou quando julgar convemente qualquer modifica.çáo, solicitará rttravés ó.o DP.O ou da
Região Militar em !'CflUerimento. com
nrma reconhecida, 11 co~mpetente retificação óu mod:ficaçtto, danC..O as
explicações Dece&"á~·!as.
TíTULO V
E;~;portação

CAPÍTULO XIV

GeneraUdades

Art. 132.· Caberá ao Ministro da
Guerra decidir sóbl'e 'a concessão da
licença, prévia para exportação de
produtos controlados pelo -Ministério
da Guen·a, classífic>8..dos na categc.ria
de Contrôle 1 ou 1-A (Arts-157 e 153).
Parágrafo úmco - As expmtações
feitas pelos lWnistérios da 1\iarmha,
e da Aeronáuti(:a inCependem de 'l-Utorização do Mlnistério da Guel'ra •
Art. '133. Os exportador&o naciona.ls de produtos -cont~'(•l-::tdos obc~c··
rão integralmente às medidas .r:er::t.ritivas do paí.s para. ,lr{i, pretenden
exportar as suas mercotc1oria3 e, Do;t.r::c:,
is.::o, comprovarão u .po.':'..>(; da rei.._;ectiv8, licença, de import::tção d'ês.se pais.
S 1o POderá o Ministério da G1..1erra
O:J.vi-1· o Conselho d~ Segurança Nacional, qua;nd.o s-e tratar de exportação de s.rmas, munições, pólvoras
e explosivos e seus i?:lemento.s e acessórios e
outros implementos
que
constitu-:1m "material bélico" não ob,<:oleto ou histórico.
§ 2"' A exportação de armas e munições históricas só sert.
permitida,
;a:oós audiênc:a e parecer favorável <lOs
ól-gãos adequados do Pat1·imõnio HiStórico e Artístico Naciona1.
Art. 134. Cumpre ao Ministério da
Guena dinamizar a exportação no
setor de produtos sob 'o seu contrô~

!e.
Parágrafo único - A expoTtação de
produtos controlados, entretanto deve
ser realizada de modo a nã.o Preju<!icar o .abastecimento interno do
paíS.

ATOS

Dessa forma, o Mínistér:o da Glif."'!' _
ra poderá ma~üer --ntenclimE'ntos ,::cm
os órgãos nacionais relacionados com
0 setor de expor:::ação, pars. vertflear
3 e é oportuna e vantajosa ao país g,
exportação~· em pauta, sob o ponto de
vi.sta econom.;co.
Art. 135. · Qllando a exportação de
.produtos control-::.do:- se proces<:ar por
vía aérea, deverá. ser cumprida a
Portaiia do Ministério da Aeronáutica (Anexo 21).
CAPÍTULO XV

Normas Sôbre
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a Exportação

Art. 136. Tôda _emprêsa r€.iistrada
que desejar exportar produtos c-ontr-olados, seja para exposições, C.emonstrações, manutenç§.o _(inclu.sive consertos), apresentgçào em mostruário
u-erma.nente ou venda, deverá reque!er ao Mini&tério d·a Guerra (Anexo 1
26) a necessária autorização.
Parágrafo único. :í!:sse requerimento
deverá dar entrada no SFIDT-DPO
ou no SFIDT do Quartel General da
Região Militar onde a emprêsa estiver sediada, conforme· o c-aso.
Art. 137 - O requerimento Qe exportação. feito em 1 (uma) v1a, com
firma reconhecida, terá o seguinte
trâm!te:
- Comand-o da RM CSFIDT), (se
fôi -o caso), Departamento de Produç§,o e Obras (SFIDT-DPO) e Gabinete do Ministro d.a Guerra (Divisão Técnica) .
§ 1~. Na dJscrimin:tção ·do proc'..uLn
a exportar, :1r> caso de nrmas .:; mu·
-nições, deo-erá constar a mqrcLl_., a.
quantidade, nomenclatum padronizada, calibre ~, caracter·is.ticas técmca.s
-exigidas; no case:- de outros pl'-)·'im,os.
adotar a :J.omencJatura fixaria neste
Regulamento, podendo entr(' parênteses citar o nome comerciâl.
§ 2°. Quando os Nodutc.'3 forem
exportaC.os para fins de demonstraçã-o, exposição, repar-o ou manutenc;ão
€ devam retornar ao país, exigir-se-á
declaração a respeito no requenmen~
to ·e um l?cmprcnJ.i&Sr:: ass-inado. rresse sent1do para m:rt~ do exporl;9dor
§ 3<?. Quando a exportação fôr. para
fins de venda. o interessado deverá
an-exar, sempre que possível, documen-_
to relativo à prodUção e ao consumo do prOduto no paíS, demonstran~
do que a exportação não prejudicará o mercadO nacional.
§ ·49. OS C.ocumentos a serem anexados ao ·requerimento, com prece~

dência, do exterior, devem s-er devi··
d.amente lega.Ezados pela ~wtori.dade
consular brasileira competente e pOS·
teriormente autenticad-os pelo Ministério das Relações Exteriores, para
que sejam válidos no país.
Art. 138. Se o Ministério da Guerra tiver dúvidas sôbre a quahdade do
pJ:oduto a expol'tar; pod.erá Tetirar
amostrars de. lotes fabricada.s e mandar proceder a inspeção de quailda~
de em estabelec~mentos militares ou
outros Institutos ou ,laboratóri-os goverrw.mentais ou p::1rticulares idôneos,
cone:ndo s.s despesas por conta do
.ntereS-Séi,CIO.
F:?<l'ágrafo único. Se a emprêsa ti~
ver F'iscal Militar, caúerá a êste dar
p(lrecer "~écr.ico sôbre- a qualidad-e do
r.;.·:1terial
Art. 129 - c-onced:.da a exporta:&o, a Dlvi&ão ':U.cl:ica '· t Gab'Pete
-;o ML·li.Stro di:i :-; Y~:-;·a Ion~ecerá

.'1.·)

intere..ssado uma cópir~. autenticada '
do despacho ·:.vrc':listérial.
§ 19. O requerimento, can-Gendo o
O:sspachG favorável do Ministro d-a
Guerra será remetido ao DPO, que
o a~·quivará ou o encaminhará a :Reg~ilo Mil:tar que
deva fiscalizar o
er.r.b.s.-rque.
~ 29. Caberá ao
SFIDT -DPO ou
E-FIDT Regional do local do embatque visar as gu.:.üs de exportação.
§ 3<?. As autoridades àE quais· tiver-em sido delegaC.as as atribuições
de que trata o § 1<? do P.•rt. 132 do
presente regulamento, além de for~
necel'em uma cópia autenticada elo
despacho favorável
ao interess•3.dO,
remeterão outra, como informação, ao

DPO.

Art. 140. Não será permitida a ex~
portação de pl'Odutos controlad-os
através do Se.!'viço de Encomendas
Pastais ou pelo "CoEs posteaux"'
TíTULO VI
Tráfego
CAPÍTULO XVI

Generalidades
A1-t. 14J.. Tráfego, para fins dêste
Regulamento, é o c-onjunto de atas
rel::wionad-os com o transporte de pro~
dutos controlados.
§ 1<? o tráfego compreende as seg·uintes fases:
a) embarque;
b~ trânsito;
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desembaraço;
desembarque-de-entrega.
§ 21l Os produtos controlados só po-

c)
d)

derãO trafegar no interior do pais depois de obtida a permissão das autoridades de fiscalização do Ministério
da Guerra, com exceção daqueles cuja
categoria de contrôle os isenta da fisca1ização do tráfego.·
Art. 142 A permissão para o trá-

fego, de que. trata o ~rtigo anterior,
será fornecida atraves de um documento único, de âmbito nacional,
denominado "Guia de TráfeQ;o" (Anexo 27).
§ lt? No preenchimento da Guia de
Tr<ifego será obrigatório o uso do Sistema Métrico Décima! e o da Nomen-

clatura usada na Relação dos Produtos Controlados (art. 165), sendo ad-

mitido o uso, entre parênteses, da denominação comercial do produto, inclusive o de medidas e8üanhas ao sistema métrico decimal, como informacão secundária e complementar.
- § 20 Não serão permitidos despachos· de produtos controlados através
do COlTeio <via postal) e de veículos
de transporte coletivc.
§ 39 O 'transporte aéreo de produtos controlados é regulamentado por
Portaria do Nlinistério da Aeronáutica (Anexo 21) .
§ 4? Os pedidos de embarque
de
produtos químicos agressivos (PQA)
deverão ser feitos em Guias de Tráfeg·o separadas.
.
§ 59 Fica proibido o uso de chance- ·
las nos "Vistos" e nas assinaturas
:apostas nas vias de guia de tráfego.
Art. 143. Obtido o Visto nas guias
de tráfego para efetuar o embarque,
'Caso êsse não possa set· efetivado, seja
por desistência do de:;tinatário ou não,
-o remetente fica obrigado a solicitar
seu cancelamento à autoridade ,que
o concedeU, dentro do prazo máximo
de 90 (noventa) di8.s, anexando as
guias visadas.
Art. 144. Quando se tratar de produtos sujeitos a redespacho, para atingir destino final, o remetente mencionará essa circunstância na guia de
tráfego, indicando, igualmente, as vias
de transporte a serem usadas.
Art. 145. A conferência, com abertura de volumes, não será exigida para
todos os embarques de cada firma, ficando a critério dos órgãos de fiscalização a escolha da oportunidade
para essa verificação.

Art. 14ô. No caso de fraudes uroceder-se-á de acôrdo com o est~bele
cido no capítulo "Penalidades" dêste
Regulamento.
Art. 147. As companhias de transporte não poderão aceitar embarques
de produtos controlados sem que lhes
sejam apresentadas as respectivas
guias de tráfego, devidamente visadas
pelos órgãos de fiscalizacão do Ministério da Guerra e da pollcia local salve o caso previsto no § 2ÇI do U:rtigo
seguinte.
Art. 148. Quando a emprêsa inteJ.:essada quiser embarcar qualquer proauto .controlado e tenh~· sua sede em
local onde não exista nas proximida, ..
oes mn SFIDT da Rêde Regional, ~s
guias de tráfegc a visa1 poderão ·ser
81JViadas ao órgão de fiscalização i
que está vinculada pelü correio ou por
intermédio de nessoa idónea.
§ lY U tntereSsado receberá de volta, os documentos con:o.tantes do prese~1te artigo, com exceção das 5~ e 6~
Vi<~s da guia de tráfego.
§ 29 Quando, porew, o produto se
desf.inar a local que seja sede -de Unidade ou Repartição do Exército ._ os
agentes çJ.as co~panhias de transPorte poderao ace1t~r os embarques, sem
o competente v1sto nos documentos
fic~mdo a mercador.ia sujeita à fisca~
lização no local de destino.
CAPiTULO XVII

Normas Sôbre o Tráfego

Art. 149. Qualquer pessoa física ou
emprêsa que desejar remeter, para
qualquer local do território nacional,
produtos controlados cujo tráfego é
sujeito à fiscalização, seja para comércio, utilização, exposição, demonstrações, manutenção (inclusive consertos), apresentação em mostruários,
deverá solicitar a necessária autorização ao Chefe do DPO, ou ao Comandante da Região, de Guarnição ou
Unidade- do Exército, ou ainda
ao
Chefe de Circunscrição de Recrutamento ou ao Delegado de Recrutamento mediante a apresentação · aos
SFIDT correspondentes, de uma Guia
de Tráfeg·o, devidamente preenchida,
para despacho das referidas autoridades.
§ lQ O tráfego de produtos controlados adquiridos por órgãos dos goyerno~ fedeya:l •. estadual e mwücipal,
mclus1ve Muustenos da Marinha e Aeronáutica, nas fábricas ou firmas registradas, fica também sujeito ao visto
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nas guias de tráfego extraídas pelf;{.
firma fornecedora, que deverá anexar
o comprovante do pedido feito por um
daqueles ól'gãos.
§ 2° O tráfego de armas no pais
será normalmente autorizado de firma para firma, ambas. registradas no
Ministério da Guerra. As firmas r e~
gistradas poderão, entretanto, obter o
visto nas guias de tráfego de apenas

~~.; ~~~n~~s~~s~o:;~~.~~~ Pfr~~~:~~~:
0

Nesse caso, a firma que solicitar o
embarque deverá anexar à guia de
tráfego a carta do pedido feito pelo
interess::..do acompanhada de um do~
cumento autorizativo da polícia do. locaJ de residên0ia do mesmo.
Art. 150. A guia de tráfego (Anexo
27) Será preenchida pela emprêsa
que vai proceder ao embarque em 6
(seis) vias legíveis, assinadas pelo responsável junto ao SFIDT; na P via
será dado o "despr..cho" do Chefe do
SPIDT e as demais vias serão carimbadas e visadas pelo adjunto do
SFIDT ou pelo próprio Chefe.
~ 19 As 6 vias terão os seguintes destinos:
a) a P via acompanh8, a mercadoria até o destinatário, para seu arquivo;
b) a 2'!- via acompanha a mercadoria até o destina.tário que, após o
competente recibo, a entregará ou remeterá ao SF!DT mais próximo; êste,
após visá-Ia, a encaminhará à autoridade policial competente, para seu
conhecimento e arquivo;
c) a 3'!- via destina-se ao arquivo do
remetente;
d) a 4"' via des'~ina-se ao arquivo
da polícia de origem;
e) a 5~ via entregue ao SFIDT de
origem, para ser encaminhada ao
SFIDT Regional de destino, para
seu arquivo;
/) a 6!} via destina-se ao arquivo do
SF!.DT de origem.
§ 29 No caso do SFIDT de origem
não ser o regional, deverá o mesmo
remeter a 6~ via da guia de tráfego
ao SFIDT regional ao qual estiver
subordinado, para seu conhecimento e
arquivo.
"
§ 39 No caso de transporte aéreo
deverão ser apresentadas mais trêS
vias da guia de tráfego, que se destinam ao Ministério da Aeronáutica.
§ 49 As guias de tráfego serãd numeradas pelo SFIDT onde se efetuar
'o rmbarque, após o _despacho favo-

rável de autorização do tráfego, apôsto na P. via.
§ 59, As vias de cada guia de tráfego r'ecebem o mesmo número, que
obedecerá à série natural dos números inteiros, dentro de. cada ano, seguida da indicação do SFIDT.
§ 69 Visadas as guias de tráfego
pelo SFIDT _ que reterá as 5!!- e 6\l- vias,
serão aR restantes apresentadas pelo
interessado à autoridade policial lo·cal, antes da mercadoria seguir des··
tino.
Art. 151. Chee,·ada a mercadoria ao
local de destino, o destinatário é obrigado a comunicar seu recebimento ao
SFIDT mais próximo, a quem entregará ou remeterá a 21!- via da guia
de tráfego, bem como cientificar a
policia civil da localidade.
Art. 152. Caso sej~ de interêsse da
empr!§sa ou do individuo que vai pro-_
ceder ao embarque, as autoridades militares que visarem a "Guia de Tráfego", podéráo visar, também, notas
fiscais, conhEicimentos ou quaisquer
outros documentos que se relacionarem com os produtos controlados mtra
os quais é solicitado o tráfego. ~
§ 19 Os produtos discriminados nas
notas fiscais, conhecimentos e quais~
quer outros docun1entos devem ser estritamente aquêles para os qu:iis foi
permitido o tráfego,
§ 29 A emprêsa ou indivíduo que
efetuar o despacho é diretamente responsável pela exatidáo dos dizeres das
notas fiscais, conhecimentos e no que
diz respeito ao conteúdo dos volmnes.
Art. 153. Os Estabelecimentos Fabris do Exército que fabriquem para
venda, em suas ~eções Comerciais,
produtos controlados, obedecerão ao
mesmo modêlo e destinação da "Guia
de Tráfego" (art. 150), -que será assinada pelo Chefe da Seção Comercial. Se aquêles Estabelecimentos tiverem SFIDT-UA, caberá ao Chefe
dêsse Serviço visar, as Guias de Trá~
fego.
CAP.ÍTULO XVIII

Das Isenções do "Visto"
Art. 154. Ficam isentos de "Visto"
na guia de tráfego, por parte das au~
toridades _de fiscalização do Ministé-·
rio da Guerra:
a) os produtos classificados na categoria de contrôle 3 (ou 1-A, se fôr
o caso);
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o chumbo e ·as espoletas de caça,

desde que embaladas seParadamente;

c) as munições de uso exclusivamente industrial, denominacl8,s cartuchos industriais de fabricação m"cional·
'
1
'
d) cartuchos para caça (vazios,
semicarregados e carrege,dos a chumbo) e cartuchos carregados S, bala
calibre 22, tudo de fabricaç2.o nacional.
Art. 155. -Tôda emprêsa registrada,
no caso de produtos isentos de "Visto". de que trata o artigo anterior,
adcitr;:tá as seguintes providências:
a) nreencherá normalmente as
guias de tráfego em 4 (quatro) vias,
corn a seguinte destinação:
·- A P via acompanha a mercadori8, até o destinatário, para seu arquivo;
- A 2"" via acompanha a mercadoria até o destinatário que, após o
competente recibo, a entregara ou,
remeterá ao SFIDT mais próximo;
êste, após toniar conhecimento a entregm:,á ou remeterá à autoricl.~,de policial competente, para seu conhecimento e arquivO;
- A 3:J. via destina-se ao arquivo
do remetente;·
- A 4~ vii destina-se ao arquivo
dJ- Polícia de · orig·em, sendo- que o
SFIDT de àrigem tomará conhecimenta do tráfego através dos mapa5
trimestrais, enviados pelas emprêsaS;
nos quais deverá constar expll.citamente, na observação, tratar-se de
produtos isentos de Visto de Tráfego;
b) auonl.. em tôdas as vias das
guias de tráfego, um carimbo dimensões (lO J{ 4: cm.), com os di:zcres do
modêlo a seguir, que será assinado·
pelo funcionário credenciado pela
emprê,:3a junto aos órgãos fiscalizador como responsável pelos embarques.
ISENTO DE VISTO, POR PARTE
DO MINISTÉRIO DA GUERRA,
DE ACORDO COM O ART. 154

DO REGULAMENTO APROVADO
PELO DECRETO N°
DE
DE
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(R-105)

(Nome e funcãO do responsável
p_elo_ emparque)

Art. 156. Nq _casq de transporte
aéreo, os produtos isentos de "Visto"
deverão ser tratados com se não gozassem dessa isenção, visando ao
atendimento da legislação do Ministério da Aeronáutica (Anexo 21) •
TíTULO VII
Produtos controlados
CAPÍTULO" XIX

Categorias e Natureza de
Contrôle

.Art. 157. Os produtos controlados,
confmme as natUrezas de contrôle a
que estão sujeitos, são classificados
em 3 categorias (1, 2 e 3) .
§ 19 São as seguintes as naturezas
de contrôle:
a) "Fabrico" registro no Ministério da. Guerra para fabricação (Título de Registro) ;
b) "UtiliZação Industrial" registro no Ministério da Guerra para utilização industrial (Certificado de Registro) ;
c) ''Importação ou Exportação" registro no Ministério da Guerra para
importação e exportação e licença
prévia para efetuá-las ·(Certificado de
Registro).
d) "Desembaraço alfandegário" executado por um agente credenciado do· Ministério da Guerra;
e) "Tráfego"' rôdo ou feri·oviário, marítimo, lacustre ou aéreo (êste
em conjugação ·com o Ministério da
Aeronáutica) e
'
j) "Comércio" registro no Mi11istério da Guerra para comércio
dentro do país (Certificado de Registro).
§ 29 Na Relação dos Produtos Conti'Olados (art. 165), cada produto ~
smtecedído da indicação da categoria
de contrôle.
§ 31l Nessa relação, os ,produtos indicados na categoria 1, cômo 1-A, são
os que tiveram algumas naturezas de
contrôle modificadas pelo Ministro
1
eh:. Guer:ra.
Essas ·modificações, que estão especificadas nas -Disposições Transitórias
dêste Regulamento, poderão ·ser, fut.U.ramente, alteradas, a critério daCfüela autoridade.
Art. ·l58. O ,.resumo das categorias
e natureza de contrôle consta do quadro a seguir:

NatU?·eza de Contrõle

I
I

Categoria de Contrôle

l

Fabrico

I
1

l

1 . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . I

X

I
I

2 .........

i

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

X

I

·~-

3 ...........................

!
I
i

X

I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Utilização
Industrial

X

X

I
I

I
I

I

ou
1 Exportação

I

I
I
l
i
I
X
I
I
i
I
II
I

I
I
I
I
I
X
I
I
I
I
I
X
I
I
I
!
I
I
I_ _

1 Importação

1 Desembaraço
1

Tráfego

Comércio

Alfandegário

i';

2

X

I
8
I
X
I
I
I
I
I
!;\!
I
X
1'1
I
~
I ------o
~
-

~

~

I
I
I
I
I

X

-----·-'---

Legendas: N&turezn.

do contrõle a que .os produtos da _catGgoria estáo sujeit~:;.·: .X
Natureza d•! contrõle de q_ue os produtos da /categoria estão , isentos.

tO
~
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Art. 159. O Ministro da Guerra poderá determinar a inclusão de qualquer Produto na classificação de con-

trolado; poderá mudar a c~ategoria ou
aliviar a natureza de controle de qualquer produto e colocar,
retirar ou
trocar a classificacão de uso, de proibido para · permitido, ou vice-versa,
de qualquer espécie e tipo de arma,
acessórios, petrechos ou munições.
CAPíTULO XX
Produtos Controlados de Uso Proibido
e Permitido

Art. 160.. As armas, acessórios, pe 7

trechos e munições são classificados,
ainda, no que se refe1·e à segurança
social e militar do país, em:
a) de uso proibido;
b) de uso permitido.

Art. 161. São armas, acessórios, petrechos ~ munições de. uso proibido:

a) armas, acessórios, petrechos e
munições iguais ou similares, no que
diz respeito aos empregos tático, es~
tratégico e técnico, ao material bélico" usado pelas Fôrças Armadas Nc.cionais ou Estrangeiras;
b) armas,
acessórios, petrechos e
munições que, não sendo constitutivos de material bélico das Fôrças Armadas Nacionais ou Estrangeiras,
nem similares às empregadas em
qualquer dessas Fôrças Armadas, possuam características que só as tor,nem aptas para emprêg·o militar ou
policial;
c) carabinas (espingardas raiadas).
rifles e tôdas as armas raiadas, congêneres, 'de calibre superior ao 44 ...
11,17 mm);
I
d) revólveres, de calibres superiores ao 38 (9,65 mm) ;
e) pistolas semi-automãticas ae calibres superiores a 7,65 mm, ou ·inferiores a 7,65 mm mas que tenham o
comprimento do cano maior de 15
centímetros;
J)
pistolas semi-automáticas tipo
Parabellum;
g) pistolas automãtícas de qualquer
calibre;
h) garruchas de calibre superior ao
380 W,65 mm) ;
i) anuas a gás (comprimido); não
compreendidas nesta classe as armas
de pressão por mola (que atiram setas, ou pequenos . grãos de chumbo,

ou balas pequenas de matéria plástica), até o calibre de 6 ·mm, inclusive.;
j) armas de gás (agressivo), quaisquer que sejam os dispositivos que
.possuam, desde que sirvam para o
emprêg·o de agentes químicos agressivos; sendo excetua.das, do caráter
de uso proibido, as armas que tenham
por finalidade dar partida em competições desportivas, que utilizem cartuchos cont:mdo exclusivamente ptnvora e conhecidas na gíria dos armeil;os, pelo nome de "espanta-l8,drão";
l) cartuchOs Carregados
a bala,
para, emprêgo cm armas de uso proibido;
m) cartuchos de gases agressivos.
qualquer que seja a sua ação fisiológica ou tática, desde que seja nociva
à espécie humana, ou mesmo, animal,
sendo, também, de uso proibido os
cartuchos capazes de provocar açao
anestésic8,; .
n) mlf'nições com artifícios pirotecnicos, ou dispositivos similares capa·
zes de provoc~r incêndios ou explosões;
o) armas dissimuladas, conceituadas como tais os dispositivos com
aparência de objetos inofensivos, mas
que escondem uma arma como sejam:
bengalas-pistolas, canetas-revólveres,
bengalas-estoques, guarda-chuvas-estoques e semelhantes;
p) dispositivos que constituem acessórios de armas e que tenham por
objetivo modificar-lhes as condições
de emprêgo, como os si1enci9,dores de
tiro, os quebra-chamas e outros,' que
servem para amortecer o estampido
ou chama de tiro;
q) lunetas e acessórios para as armas de uso proibido ..
Art. 162.
Sã.o armas, acessórios,
petrechos e munições de uso permitido:
a) espingardas e tôdas as mmas de
fogo, ·congêneres de alma lisa, de
qualquer modêlo, tipo, calibre ou sistema;
b) armas de fogo raiadas, longas.
de uso civil já consagrado, como cantbinas, rifles e armas semelhantes
até o calibre 44 (11,17mm), inclu.sive, estando excetuadas do uso permitido, apesar de terem calibre inferior ao máximo admitido acima, ...
(11,1'7mm), as armas de calibre consagrados como armamento militar

ATOS

padronizado, como por exemplo: arJUaS de 7 .mm ou de 7,62 mm (. 30) ;
c) revólveres, até o cali.bre .38
(9,65 mm), :inclusive;
d) pistolas semi-automáticas, até o
calibre 7,65 mm, inclusive, não po-

dendo os canos dessas
armas ter
comprimento maior de 15 cm (exceto
as do tipo ParabeUum., que são consideradas armas de uso proibido) ;
e)
ga.rruchas, até o calibre . 380
(9,65 mm), inclusive;
j) espingardas ou pistolas de pres·
são por molas (que atiTam setas ou
pequenos grãos de chumbo, ou balaf:>
pequenas de matéria plástica), até o
calibre de 6 nun, inclusive;
g) armas que tenham por finalidade dar partida em competições des ·
port:i.vas, que utilizem cartuchos cor:.tendo exclusivamente pólvora e qcl.,
são conhecidas, na gíria dos armeiros,
pelos nomes de "espanta ladrão'';
h) cartuchos, vazios, semi-carregados e carregados a chumbo, conhE:crdos na gíria dos armeiros pelo nome
de "Cartuchos de caça", quaiS·lUer
que sejam os respectivos calibres ~ os
diâmetros dos gTãos de chumbo c0m
que são carregados;

Símbolo

Ac
A
D

IEX
M

MI

PQ
PQA
Pi
Pt
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i) cartuchos carregados a bala para
armas de fogo, raiadas, "de uso per~
mitido, exceto as que, estando embora dentro de limites dos calibres
permitidos, possam multiplicar est.ilhacos no tiro
(como balas dumc!.un:l) ; possuam- açào explosiv~ <?U
incendiária ao impacto do proJetil;
possuam características que só as L'ldiquem p~ora emprêgo em fins po1idôJS, ou n;tesmo militares;
j) chmnbo de caça, inclusive a escumilha;
1) lunetas e acessórios
permüidos
para as armas de uso permitido.

CAPÍTULO XXI

Relação de Produtos· Controlados
Art. 163. Os produtos controlados

pelo Ministério da Guerra se acham
arrolados por ordem alfabética e· o-rdem numérica ge;ra.l, com indica~P.o
da categoria de contrôle a que pertencem, na relação Constante do tJresente capítulo.
Art. 164. Os produtos cont;:o!ados
se acham reunidos, também, para fins
df-,;,te Regulamento, nos gTupos de
utilização sGguintes, dos quais apenas
os símbolos são apresentados na Re~
lação de Pl'Odutos Controladqs.

Grupos de Utilização

Acessórios ou elementos
Arma&
Diven··
Explosivos unclusive pólvoras)
Muniç"õe.-; (uso civil e militar)
Misseis (fogueteS e rojões~ (combustíveis, oxidantes
e aditivos)
Pr~dutos quimicos
Produtos químicos agressivos
Artifícias pirotécnicos (uso civil e militar)
Petrechos <menos foguetes e rojões)

ParP,grafo único. Quando, na re!acão de Produtos Controlados, o símbolo
de detenni.llado prodtlL:) fõr anteced{do de símbolo Ac, ist0 indica que se
trata de um acessóriv Ou elementc do produto em questão.-.
Art. 1G5, E' a seguinte r. R.eJação de Produtos Controlados pelo Ministério da Guerra.

ATÚS DO PODER EXECUTIVO

RELAÇÃO DOS PROD UTOS CONTROLADOS
PELO MINISTERIO DA GUERRA

categoria
de
contrôle

I'J9 de ordem Símbolo
do produto do grupo
a que
na relação
pertence
geral
o produto

NOMENCLATURA

DO PRODUTO

- .À ...

AoA

11

AeA

00)

004
005

EX

AcessÓrios (De Annae) para.
lançamento (Bocais)
:AcessÓrios (Da Armas ){Reparos, Silenciadores. QuebraChamas e outxos)
AcessÓrios de Explosivog
Acetileneto de Cobre
AeetilenGto de Prata
Acido AzÓt1oo (V .Acido N{ t:I1,
co)
Ac1do Az.oddrico (ou A-cide
~drazóice)

3

007
PQ

Acido Clorosgu1fÔnico (ou
Clo-ridrina Sulf'Úrica)
Acido NÍtriCo {ou Acido A~
ttco)

009
OJ.O

EX

EX

Oll

3
·1

Acido PerclÓrico
Acido :Picrâmico (on Amido
Ni trofenol,)
Acido Picrico {ou.Trinitrofenol)
Acido Sulf'Úrico
Agentes de Guerra QuÍmica
Singulares, não Espec1f1ca-

012
013

PQ
PQA

014

PQA

llilsenevol

015

PQA

.âminofenol { orto_ 9 meta e

doo

1
.3

ra)

_P~

ATOS DO PODEa ExECUTIVO

.Categoria

1

de

Conttõle

N9 de ordem Símbolo
do produto d~ grupo
na relação
a que
pertence
geral
o produto

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

Armadilhas (Ma.térial Bélico)
Armas a Gás (Compri.J;l.ido)·
Armamento Militar Obsoleto
Armamento para Guerra Quim!
ca (Material Bélico)
Armamento para Sinalizaçeo
(Material Bélico)
Armamento variado (Mat'erial Bélico) não relacionado
Armas Brancas, Curtas e Lo~
gas (M.aterial Bélico)
Armas Brancas Dissimuladas
;Armas Combinadas (Fuzil com
baioneta; rifle-espingarda)
Armas de fogo civis obeole~
Armas de fogo para Colação
(Raridades)
-Armas de fogo, de ArremêsS.o
.(tipo lança-granadas, de uso
,policial)
'Armas de Fogo de ArrêmêSso
·(Material Bélice)

Pt

l

016
017

1

018

A

1

019

A

020

A

021

A

022

A

023
024

A

025
026

A

027

A

028

A

029
,030

A

'Armas de Fogo Di ssimuiadae

A

~s de Pressão por Mola
.{ Cmotas e Longas)
·~s Especiais para usO P.Q.
•licia.l
~as de Fogo, Curta:S e LO];!
_gas (Material Bélico)
Armas de Fogo~ Curtas,,Lisas
(do uso civil)

1

1

1

1

I
1

A

A

A

031
I

'032

A

033

A

203
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204

categoria
de

contl·õlc

Nç de ordem Símbolo
do produto do grupo
a que
na relação

geral

034

l

pertence
o produto

036
037

1

DO PRODUTO

Armas do Fogo 7 (de Joalheria;.

A

Peças ta.v-.C"adas)
Anna..s de Fogo, Longas, Lisas.

035
1

NOMENCLATURA

e Raiadas (de uso civil)
Ar.mae de Gás (Agressivo)
An:rtaEl E~pedfica9 para Caça

A
A

determinada

Armas EspecÍficas paTa Com-

A

1

petiçã{) de Tiro

Armas Históricas (Civis)

1

039
040
041
042

1

043

A

Amas His·~órica9 (tlilitares)
Armas Industriais
Arma5 Lisas~ em Geral (não
relacionadas)
Armas ·para Lançamento Piro

044

A~as

1

A

1

045

A

1

046

A

1

047

J

048
049 e. 099

1
1
1

A
A

A

técnico (nÜo relacionadas)
para dar Partida em
CompetiçOes Desportiv~s
Armas Variadas (:M:eterial

Bi

lico, não relacionadas)
,A~as

Variadas (de uso ci-

vil)(não relacionadas)
ArtifÍcios Pirotécnicos(M~
terial Bélico)
Azide de Chumbo
'trAGO

- B•
1-A

100

1

101

1

102

1

103

Barrilha (Carbonato de só~
dia ou
Bombas
terial
BOlll.bas

Soda)

(Guerra Quim.ica)(NaBélico)
(E:cylosi vas) {Materi-

al Bélico)
B::com.eto de .Benzila (ou Ci c li te)

ATOS DO PODER Ex:ECU'l'IVO

Categoria
ele
Contyóle
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

N9 de ordem Símbolo
do produto do grupo
a que
na relação
geral
p~rtence
o produto

104
105
106
107
10&
109
110
111
112

113
114 a 149

I'QA
PQA
PQA
PQA
PQA
PQA
PQA
PQA
PQA
EX

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

Brome-to de Oie.nogenio
Brometo de Bitrosila
Brometo de X1lila
Bromoaceteto de Et:ila·
Bromoacetato de Metila
Bromoacetofenona
Bromoacetàna
Bromometiletilcetoria
Bromotr!nitroaCetofenona
Butiltetril
VAGO

• c-

1

150
151
152

1

153

1

154

.1

155

l

156

1

l

1

157

1

158
159

1

A
A

M

M

PQA
PQA
PQA

CanhÕee
Carabinas
Cartuchos Carregados a Bala
(Usos Civil e Militar)
Cartuchos pera Caça (CaTr~
gados a Chu:m.bo e Semicarr.Çt
e;ados)
Cartuchos para Cnça(Va.zios),
(V .Estojos)
Cartnchos de InfantaTia(Material Bélico)
Cartuchos Diversos, não relecio:nados (Mnterial Bélico)
O:ar:t-uchos., de uso ciyil,não
Z.elB:G.io;n.adàs
CianetO!. de 'Benzila
Cis.neto de "Bromobonzil.a
Cianeto de Difenjlar,~~

2(15
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N'? de ordem S1mbolo

Categoria
de
C(mtrôle

do produtp

na relação
geral

do grupo
a que
pertence
o produto

PQA

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

1

160
161
,162
163
164

1

165

I'QJl

Clol"eto de Potássio
Clorato de Sódio
Cloreto de Benzila
Cloreto de Cianogênio(Mar-

1
1

I' ()A

Clor~to

l'QA

Cloreto
Cloreto
Cloreto

1

166
167
168
169
170
171
172

1
3

173
174

{ ~QA
l?Q

l

175

l'QA

Cloreto de TriclorocetU.a,(
Superpali ta)

l

l'QA

Cloreto de Xilila

1

176
177
178
179
180
181

1

182

PQA

l

283

PQA

Cloroformiato de D:!.clorome-

3

184
185

l'QA

Cloroform:i.eto de Etila
Cloroformiato de Metila(Pa....
1ito.)

3
3
'1
3

I' O
l?Q

PQ
PQ.Il

.Cianoca:t·bonat"o d~
Clorato de Bário

'

guini ta)

3
1

3
2

l'C)A
l'QA
l?Q

Ex:

l'C)A

·Mertil~

de
de
de
de
de
de

Difenilal'sina·
Difenilesti bina
BnxÔfre
Fenilca~bilamina

Fós;t'oro
Cloreto
Cloreto
Nitrogênio
Cloreto de Ni trobendla(Orto ·e Para)

3
3
l

1

l?QA
PQA

PQJ!.
PQA
PQA

Cloreto de Nitrosila
Cloretç de ~uliUrila {ou B!
clo~~lna SulfÚrica)

C2orid:rina de Glicol

Cloroaceta.to de EtiJ.a
Cloroacetofenona
Cloroacetona (Tomita)
01orobromoacetona (Msrtonin
te)
Clorofom:iato de Clorometi ...
la (l?ali ta)
til a (palita)

l

PQA

'

ATOS

categoria

de

Contrõle

N9 de· ordeni Símbolo
do produto do grupo
·na relação
a que /
geral
pertence
o produto

1

186

l'QA

1

187
188

.FQA
!PQA

1

2~7

DO PODER E:z:EC~TI'\iO

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

ClorofoOO.ato de Metila(Di ..
fosgênio ou Su~erpalita)
Cloropicrina (Aquinita)
Cloroseulfato de Etila (~
Vinita)
Clorossulfa'Go de Metila(Vi•
lantita)

l

PQA

1

PQA

Clorovinildic1oroaretnn(Lewisita primária)

Eh.

:ColÓdio (Piroxilina, nitrocelulose, pirocelulose, al•

godâo pÓlvora)(Vonitrocelu1

191

AcA

1

192

AcA

1

193
194
195
196 a 249

1

2

Ac EX
EX
EX

l.ose)
Conjuntos para a:rmam.en·to(M!!
nv.tenção de Matériel Bélico)
Conjuntos para e:xnas civ:l..s
(Manutenção de armas civis)
Cordel detonante

Cresilita
Cresilato de Potássio
VAGO

- D-

1

250
251
252
253
254
255

1

256

PQA

1
l

257
258

PQA
PQA

1
1

11
1
1

EX
EX

'Detonadores

PQA

Diazometano
Dibromometiletilarsina

PQA

PQA
PQA

Diaz.odini t:rofenol

Diclorodi:oi trometano
Diclorodivinilcloroareina
(L~wisita secuil.dária)
Dicloroetilarsina {ou Etildicloroarsinà.)

Diclorofenilarsina
Dicl9rometilarein~

tildicloroarsina)

(ou

Me~

208

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Categoria
de
Contrôle

J.
l

N9 de ordem Símbolo
do pl'odtito do grupo

na relação
geral

NOMENCLATURA

a que
pertence
o produto

DO PRODUTO

259

PQA

Difenilamina Cloroarsina
(Adamsita)

260

PQA

~~enilbromoaTaina

261

PQA

Difeidlcianoarsina (Clark I
ou Clark II)

l

262
263
264

l

265

l
l
l

266
267
268
269
270 a 299

l.
l.

1

PQA
PQA
llX

Diíenilcloroaraina
Di..netilmercúrto
Dinamites {menos Gelatinas

:Exploeitras)
\
Dinit:robanzeno (D:tnit:roben...
zol)
D:lni troc.lorobenzeno
Dlni troglicÓia

Dinitrotetrahidronnítaleno
Din.:ltrotoluoJ.
VAGO

·-E=
1

300

EX

Ecrasita. (Cresilato de amó-

3

PQ
A

En."'\:Ôf're

1

301
302

l

303

Acll

l

304

Act:l.

Espolêtas para cartuchos de
ceç~)
Bspolétas comuns para eXD12

305

AcM

Bs:polêt.ets :para gr--anadas de
o.rtilharia (11Iaterial Bé2ico)

)06

AcPt

Esp~Jlêtas

307

AcEX

nio)

Espingardas de Antecarga(N.!à
cional 9 11 :pica-:pau")

Si'VOS

l

para :petrechos (M,â
terial Bélico)
Espo~êtas sim:ples e elétri•
oas (comuns ~ de t~pa ou
:t'etar~o}

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

Categoria

de
Contróle

N9 de ordem Símbolo
do produto do grupo
a que
na relação
geral
pertence
o produto

1

:l08

l

309

M

1
l

310
311
312
313
314

AcM
Ac EX

1
l
1
l

315

1

1

316
317

1

318

PQA
PQA
PQA
PQA

EtildicloToo~sina

JlX

Etilenodia:ú.it1.adini trat-o
Explosivos Diversos, civis

E(

e militares nao relacionados
Expl~sivos Plásticos
VAGO

... F
l

1-A

l

1

1

DO PRODUTO

Estojos de muniçao de arma~
menta leve e I•esado (V.e.texi
al E&lico)
Estojos de n:.<:.:•.-üção de am.ae
de caça 9 vazios 1 es:pole;tados
ou nao(Garrcgados a chumbo)
· Esto:PiThs.s (IIfe.teri.u..l Bélico)
Esto;d.ns co!i.'..a.."'l.s o es:pecia."ts
:t:~~er Dibromom<:>tilico
~ter MetilclorofÓrmico
Etildib:t"·omoc.rsi:v.n

319 a 349
l

NOMENCLATURA

350
351
352

l'QA
PQA

353
354

PQA

-=~

Fen:i.ldibl,Omoarsina
Fenildicloroarsina
Fogos d~ Artif!cio(de uso c!
vil)
Fo~etea (V.Lí:lsseis)
Fósforo Branco ou Amarelo
Fosgênio (O~d.cloreto de cn,t
bone, cloreto de carbonila
ou Colongi ta)
Fulminato de ·MercÚrio
VAGO

Pi

PQA

355
356 a 379
G •

l
1

380
381

A
Ell:

Oa.rruchas

Gelatinas Explosivas

209
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categoria
de

Contróle

N? de ordem Simbolo
do produto do grupo
a quf!
na relação

geral

NOMENCLATURA

pertence
o produto

DO PRODUTO

Grana.daa de Mao de \;ipos

~

ria dos
Gra.Il.edas de

fuzil~

de

ti}.JOB

vo.rla.dos

VAGO
H •
EX
EX
EX
EX

l

1
l
l
J.

EX
EX

1

Hexani troazobenzmo
Hexanitrocarôanilide
Bexanitrodifenil
Hexanitrodifenilamina(Berll)
He~~trodifenilsul~eto

Hexogênio -{V. Trtmetilenoi::~"i
ni tzooam:ins { Cicloni ta)

VAGO

406 s 419
;').20

- I EX

~.21

l'QA

1

422

l'QA

In:lciadores :nao especificados
Iodeto de Denz:l.la.(Fndsini-

ta)

a

42:>

l?QA

l

42il~

?O.A

1

425

l'QA

l

Io.de·to de C:i.anogênio
Iodeto de Fenaxaezina

Iodo·to de Ni t:ro!;leuzilo
Iper1:i:a (gás 110S'tarda.; sulfato de et:!la dicl.orado)
I~o~~to

VAGO
440 .. 449'

VAGO

•K•
450 a 459

"

VAGO

de Potássio
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Categoria
de

Contrôle

N!J de ordem Símbolo
do produto do grupo
a que
na relação
geral
pertence
o produto

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

LA

461

.Ac A

Lança-RojÕes e .Armamen·tos
Congêneres (Materi~ Bélim
co)
Lv.ne·tas e A<::e.asÓri.ÇJS Cong.§.

neres para Armas

d~

fogo de

uso civil

VAGO

462 a 469
- li! -

470

NaGcat~s cont~

AcA

gases egre~
sivos
I!la:te:rJ.eJ. para contrÔl.e e d!
:ccçÜo de tiro (1!e,teriel Dé-

l

47).

1

472

1
l

473
474
475

J.

476

l

477
478

A

I!Io:;.•t-:.d.ros

A

~.'19

M

~l80

Ii{

481
a 499

lll

MosquetÕes
MuniçÕes de uso c i vil
I•luniçÕcs de uso militar
MU1l.ição Industrial
Vli.C'...O

l~.c·J)

1

1

1
2
1

' 8<

!'QA
A

!>!I

:t:Ia:(;crial :çoxa. s:l.n.alizaçÊlo
:Pirc--Gécnice (lte.te~ia.l Béli-co)
:i!~ e \;:í.là.icloroal'sina
Illct2'Ulhadoras
W:f.ss :'lis
Ri.st"u...ras Explosi 1.~~ de Uso
C:l.vil e mi li ter

11-

Ami!

l

500

Ui·G:ràto de Am:Lls. (J!.'ter
ni tr:l.co)

2
2

501

Nitrato de AmÔnio
Nitrato de Etila (tter Eti1
nitrico)

502
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Categoria
d.e

.ContrQle

N'? de ordem Símbolo
do produto do grupo
a que
na relação
pertence
geral

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

o produto

2

503

EX

2

504

EX

3
3

505

PQ

506

-PQ

507
508

EX

Nitrato
Nitrato
Nitrato
·Nitrato

de
de
de
de

Mercúrio
Metila
Potássio
SÓdio e Salitre

de Chile
1
1

EX

Nitroamide
Ni trocelulose (pi rocelulose.

algodão pÓlvora, colÓdio.pi
•rOJ:ilina)
1

509

PQA

NitroclorobenzÓis (neno e

1
o

EX

Nitroguanidina

EX

Ni troglic€irlna (Trini trina)

1

510
511
512
513
514

1

515

EX

1

516

EX

di)

1
1

EX

Ni troglicol

EX

Hi tromani ta

EX

Nitronaf'taleno (mono, di e
tetro.)
Ni tro:penta (Ni tropenta.eritri ta)

Nitroxilenos (Mono 9

di

e

tri)

VAGO

517 a 529

- o.3

530

PQ

Cletll!l (Acido Su.J.f'ÚTico Fu-

megante)
~

531

PQA

3

532
533

PQA

1
1

534

PQA

Ortonitrocloreto de Benzila (ou Cedi~ta)
OXicloreto de FÓsforo
Cxido de Metila Dibromado
Oxido de r.tetila Diclorado

1

535
536 a 549

EX

Oxil:f.qu.i ta

PQ.~

VAGO
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categoria
de
Contrôle

N9 de ordem Símbolo
do produto do grupo
ng relação
a que
geral
pertence
o prodl.!-to

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

- p-

550
551
552

El

553

AcA

Pt

'l

554
555
556

3

557

1

558
559
560
561
562
56]

1

1
1

l

2

-1
l
1
1
1

EX

AcA

EX

EX
PQ
EX
A

EX
:ir{

EX

564 a 570

Pe.nclastitas
Papéis Fulminantes
Peçes de Armas (de uso c1. vil) (Ma..."1.utenção)
Peças de Armamento Militar
(1lanutençâo de Material Bélico)
Petardos
Perclorato de AmÔnio
:PerÓxido de Cloro
Peróxido de NitrOgênio
Picro.tos
Pistolas
Pólvoras Negras e Chocolate
PÓlvoras de Ba~e Simples
PÓlvoras de Base Dupla
PÓlvoras Diversas, n~o rel!!
cio nadas
VAGO

571 a 574

VAGO
Q

-

1
1
li
l

rt

575
576

EX

Re:forçado::.~es

AcA

Rep2.ros p2-ra Aimamento (Ma-

577
578

A

terial Bélico}
Hevólveres
RojÕes

Pt

579 a 584

VAC-0

- s .Sali ·cre e Di trato de SÓdi-o:,
{V .Hi trato de SÓdio)

1

585

EX

Scl;nei de ri ta e ,E::q!:;J..osi_y_o!
CongênereS
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Categoria
de

Co:1trôle

N<? de ordem Símbolo
do prOduto do grupo
a que
na relação
pertence
geral
o produto

586

2

NOMENCLATURA
DO PRODUTO

EX

Silicieto C.e Hidrogênio(B'i-

EX

Stifinato de Chumbo {V~Tam~

drogênio Siliciado}
1

bém Trinitro Resorcinato de
Chw;J.bo, t2'icinato)

1
1

3
3
1

588
589 a 599
600
601
602
603

1

604
605
606
607
608

1

609

1

610
611

1
l
1
1

Sulfeto de Ni-trogênio
VAGO

EX

Tetraceno

PQA

Tetracloreto de Estanho

PQA

Tetl:-acloreto de Silício

PQA
PQA
EX

Tetracloreto de Titânio (~
mieeri ta)
Tetraclorodini'troetano

Tetranítros.nilina

EX
EX

Tetranitrocarbasol

EX

Tet~njtrometilanilina (Te~

Tetranitrometano
tri1)
Tiofosgênio ( Clorossulfeto

de Carbono)
1

PQA
PQA '

TTicloreto de Arsênico
TriclorotrivlnilárSina

(te~

vdsita Terciária)

Trim~tile~o"trini troamina{H~

EX

1

612
613
614
615
616
617
618
619
620

1

621

EX

1

622
623 a 64S

Pt

2
1
1
1

2
1
1

2

EX
EX
EX
EX
EX
EX

EX
EX

:.::ogênio, Ciclcni ta) {V .nexogênio)
Trinitroacetonitrila
Trini troanilina CPicramida)
Tri11i troanisol
Trini trobenzol (Benzi te.)
Trinitroclorometa~o

Trinitrocresol
Tr.initrofenol
Trinitronaftalina (Nsftita)
Trinitroresorcina
Trinitroresorcineto de chu~
bo (V. Stifinato de chumbo)
Trinitrotoluol (Trotil, TN~,
Tri tol; Toli t·a, e'cc) '
Tv_bos Pmrdgenos
VAGO
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o-

=

VAGO

650 a 654

- vl

655

Viaturas (ou
das
VAGO

A

656 a 659

carros~ blilld!

- wVAGO

660 a 664
665 -ti 669

VAG-O

-

~

.
VAGO

670 a 674

- z675 a 680

TíTULO VIII
Desembaraço Alfandegário
CAPÍTULO XXII

Generalidades

Art. 166. o desembaraço alfandegário pode ser de três natureza:
a) de- produtos controlados importados por emprêsas sediadas no país;
b) de produtos controlados impor~
tactos por paises estrangeiros ou · por
comerciantes dêsses países, em trânsito pelo território nacional;
c) de armas e munições trazidas
como bag·agcm por passageiros, tmis-

tas, etc.
Art. 167. O desembaraço alfande~
gário de produtos controlados a que
se refere a alínec.:. a do artig·o antel'ior

só poderá ser solicitado e realizado
nos locais situados nas Regiões Militares em que o interessado possuir
Registro.
CAPÍTULO XXlli

uesembaraco de Produtos Controlados
Irhportaclos por Emprêsas Sediadas
no País. '

Art. 168. Chegando o produto con.trolado ao destino, o interessado solicitará, em requerimento ao Chefe do
DPO ou aó comandante da respectiva

VAGO

Região Militar (An~xo 28)·, o competente desembaraço alfandegário.
Parágrafo único. Em cada req1lerimento não poderá. ser citada msi..~
de uma licença prévia de importação.
Art. 169. O Chefe do DPO ou Comandante da Região, através do
SFIDT-DPO ou SFIDT Regiom!..l,
após o confronto com o,requerimento
de importaÇão e com o docl.ll11ento
ministerial que a autorizou, determinará ' a fiscalização do desembaraço
alfandegário, que será realizada por
mn oficial para isso designado.
Art. 170. O Chefe do SFIDT-DPO
ou Regional fará a devida comnnicação ao Inspetor da Alfândega ou à
autoridade alfandegária local sôbTe a
hora, dia e mês em que mandará
proceder o exame do produto controlado, apondo, por carimbo, no verso
da 1.a via do requerimento de desembaraço, os dizeres coi:t~tantes do Ane-

~~eg~IÍd~~~an~g-ain.F~:~~:~d~o-~~ae.n;
apresentação à Alfândega.
§ 1? Devem achar-se presentes ao
exame o representante da autoridade
alfl:mdegária e o despacliante do interessado.
§ 29 o Oficial encarregado da fiscalização, de posse da 2.[!. via do requerimento de desembaraço das faturas e
conhecimento apresentados, na ocasião, pelo despachante do interessado,
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e na presença dêste e do represr:mtante da autoridade alfandegária,
procederá à identificação dos volumes
e, em -seguida, determinará. a aber-

tura dos que julgar convemente.
§ 3r;o Realizado o exame, e a re~l
l'ada da amostra prevista no art. 1'/2,

o conferente que o tiver assistido deverá mencionar essa circunstância de
próprio punho, no verso da v1. via do
requerimento de desembaraço.
Essa declaração visa .comprovar que

os volumes só foram abertos em presença do conferente.
§' 49 Não sendo notada qualquer
irregul&ridade, pode o produto sel.' desembô~raçado e, para tanto, o oficial

encarregado da fiscalização entregará
ao interessado a 1.a via da guia de desembaraço (Anexo n'? 30), para fins
de andamento do processo alfandegário e, ainda a 2.a via do requerimento
de desembaraço, com a "cópia do
despacho", por êle assinada, ocasião
em que receberá do interessado a 1.e.
Vla do requerimento de desembaraço.
Art. 171. Quando os caixões ou vow
lllffies contendo o mesmo produto fow
rem de uma só firma e de pêso igual
ou pouco diferente, o exame não será
levado a menos de:
1 em 10, 3, em 50, 5 em 100. Nos
casos de mais de 10 volwnes, o mimero a abrir, acima de 5, ficará a
critério do oficial designado.
Parágrafo único. No caso de .susw
peita de fraude, o exame deverá e3 ..
tender-se a todos os volwnes.
Art. 172. Os r2presentantes das
firmas interessadas em desembaraço
a!ranctegârio de produt.os químl-:::os
controlados pelo Ministério da Guerra, deverão apresentar-se no ato ão
desemba:raco munidos de um frasco
de vidro, Com rôlha, rotulado, de capacidade mínima de 300 cm3 que permita a coleta de amostm_ do produto
pelo renresentante do Ministél'io da
Guerra.Parágrafo único. No caso do produto vir em pequena embalag·em (latas caixas de papelão, etc.), uma serVirá de amostra. A amostra será rotulada e rubricada pelos representantes do Ministério da Guerra e dô.
firma ínteressaçia.
Art. 173. Quando se tratar de mu~
nição, inciador de explosivo e seme~
lhantes serão, também, retiradas
amostras, a critério do representante
do Ministério da Guerra.

Art. 174. As amostras dos produ~
tos desembaraçados, cujas análises
foram· julgadas necessárias, serão nu ...
meradas e remetidas, semanalmen1;e,
à Diretoria de Estudos e Pesquisas
Tecnológicas (DEPT), Labcratórios
t:;!Ulmicos Regionais, ou outros Instl~
tutos ou Laboratórios governamenta~s
ou particulares idôneos, escolhidos
pela autoridade militar competente, a
fim de serem analisadas.
§ 1<:1 Sempre que houver necessida·
de de análises, as despesas decorren...
·ces serão prêviamente indenizadas
pela firma interessada;
§ 29 As importâncias dessas indfml·
zações serão recolhidas à Tesoumr.ia
do DPO, do QGR ou da Unidade,
confmme o caso e se destinam ao~ pagamento do órgão que executou a
análise.
§ 3\' Da importância recolhida, a
Tesouraria fornecerá um recibo em
2 (dlias) vias; a l:n. será entregue
ao interessado e a 2.o. vla será arqu1vada junto ao processo de desem!Jaraço.
Art. 175. Recebidos os resultados
das análises, em duas vias, o SFIDTDPO ou SFIDT Regional fará a com..
paração dos mesmos com os dados
constantes dos reqw~rimentos de desembaraço respectivo e:
a) no caso de não haver fraude, a
2.n via do resultado será anexada à.
documentação do desembaraço, e a
1."' via será entregue ao interes~ado;
b) no caso de irregularidade, o
SFIDT-DPO ou SFIDT R-egional fará
participação. imedi8.ta e doctlinentada,
ao Chefe do DPO ou Comandante da.
Região Militar, para os devidos fins;
c) as amostras, após a anállse, serão consideradas de propriedade do
Ministério da Guerra, que lhes dará
o empr.êgo que julgm· conveniente.
Art. 176. Quando se verificar a
existencia de, qualquer irregularidade
ou suspeita de fraude, o oficial encarregado, no próprio local, comunicará, por escrito, o fato à autorldade
alfandegál'i:f, para não permitir o
desembaraço do produto até rJUe o
caso sej8, escJ.arecido. Em seguida
participará -o fato à autoridade militar que o tiver designado~ ps,ra as
devidas providências.
Art. 177. Quando ü produto a de~
sembaraçar não conferir, em qualidade ou quantidade, com o documento ministerial que concedeu a importação, ·poderá o importador, a critério do Ministério da Guerra, ficar
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Parágrafo único. Nessas co:rqunicaobrigado a reexportá-lo dentro do
prazo que. f_õr arbitrado :pelo Chete çôes constarão o nome da firma a
da repart1çao alfandegária compr3~ 'que se destina a mercadoria, quantidade, espécie do produto controlado e
tente. Quando se verificar que houve
má-fé além da reexportação, ficará destino final.
0 iJnpÜrtador sujeito às sanções. dês te
Art. 181. Quando se tratar de arRegulamento.
mamento cte guerra, antes de ser conParágrafo único. Quando sOmE'nte cedido o redespacho, deverá ser feita,
com urgência, comunicação ao Miun:.a parte_ ,do material importa_do
náo confenr e no casa de ser ace1ta nistro da Guerra, por intermédio do
a justificativa do interessado, a pro- DPO, mencionando-se a;;; quantidades
vidênci\:1, de reexportaçào poderá se dJscriminadas nas faturas, a fim de
que aquela autorid'3.de determine melímitar somente a- essa parte.
didas de maior proteção, se julgar
Art. 178. Quando o produto con- conveniente.
ti"O!ado tiver sido importado sem prévia licença ministerial, havendo neCAPÍTULO XXV
cessidade para isso, o requerimento
de desembaraço alfandegário será di- Desembaraço de Armas e Municões
rigido ao Ministro da Guerra e deTrazidas como Bagagem por Passaverá 0 requerente justificar, no item
gei1'0s, Turistas, etc.
final a razão por que deixou de Golicitàr prévia autorização para im:..
Al't. 182. Os viajantes brasileiros
portá-lo.
ou estl·angeiros que chegarem, ao país,
caso não seja aceita a justificativa trazendo armas e munições (inclusive
ficará o destinatário sujeito às san- armas de porte e de ar comprimido)
são obrigados a apresentá-las às auçóes do presente Regulamento.
toridades alfandegárias, ficando as
mesmas retidas nessas repartições fisCAPÍTULO XXIV
cais, lavrando-se têrmo, sem embargo
do possível desemb:lraço do restante
Desembaraço de Produtos Contmlo.da baJ;agem.
àos Importados por Países Estran§ 19 Os interessados devem, a segeiros, ou por C?merciante il_.iJ~ses
Paises, em Trânszto pelo Terntorio
guir, dirigir um requerimento (Anexo
31), em duas vias, ao Chefe do DPO
Nacional.
cu ao Comando da Região, conforme
o caso, solicitando .o desembaraço alArt. 179. O desembaraço de profandegário das armas e munições e
dutos controlados importados por paíapresentando o passaporte, no ato,
ses estrangeiros, ou por comercla~tes
como comprovante da viagem efetuadêsses países, em tÍ'ânsito pelo terrida.
tório nacional se far3 à v'ista da documentaç8.o que comprove ·a natureza
§ 2\l De posse dêsse requerimento,
especial da importaç:â.o e da que aso Chefe do DPO ou Comando da Re, segura a continuidade do trânsito
gião autorizará o desembaraço alfanp~ra o país de destino (conhecimento,
degurio, se se tratar de armas e .mufa tura comercial, etc . ) .
nições de uso permitldc.., em número
não superior a 3 (três) armas de caliParágr::tfo único. Nesse desembarabTes diferentes e 300 (trezentos) carço, que só se fará para fins de redestuchos (carregados, semicarregados ou
pacho imediato, não serão abertos os
V8.iios) em conjunto, que acompanhe
volumes; serão, apenas, contados, vea bagagem de viajante3 idôneos.
rificando-se as marcas em confronto
§ 3Q Quando as armas e rimniçóes
com a documentação apresentada.
utrapassarem as quantidades previsArt. 180. A autoridade que tiver autas no parágraf::> anterior, ou se tratorizado o desembaraço e o redespaÜtl" de armas e mu11ições de uso proicho ccmunicai"á. o fato, com urgênbido, ou em casos excepcionais ou
~ía:
omissos no pTesente regulamento, o
requerimento, encaminhado através
a) aos Comandos de Reg;iões, por
do DPO, será dil'igido ao Ministro da
onde tenh8,m de transitar as mercaGuerra, para decisão.
dorias, a fim de ser evitado seu desvio dUl"ante o percurso em território
§ 49 Autorizado o desembaraco alnacional e
fandegário, o SFIDT-DPO Õu o
SFIDT Regional tará a devida cob) ao Chefe do DPO.
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municação à autoridade alfandegária
>Competente (Anexo 30) e remeterá a
21J. via do requerimento, com a cópia
do despacho, à polícia civil local.·

§ 59 As armas e munições para as'
quais não seja concedido o desemba
raça IXJderão, dentro do prazo de 6
(seis) meses da éhegada ao país, ser
xestitilldas aos seus legitimas proprietários, caso venham a se_ .ausentar do
pais, pelo mesmo pôrto, estação ferroviária ou aeroporto, ou serem reexportadas, dentro daquele · prazo, mediante autorização do Ministro da
Guerra, a ser solicitada pelo interessado.
§ 69 Decorrido aquêle prazo, as armas· e munições de uso permitido para
as quais tiver sido negado o desembaraço ou que não tiverem sido procuradas por seus proprietários poderão
ser leVadas a leilão pelas autoridades
alfandegárias (art. 185).
Art. 183. O . Ministro' da Guerra,
em casos especiais, quando se' tratar de missões cientificas ou estrangeiras, de reconhecida ic1oneidade, que
desejarem viajar ou caçar pelo interior do país, ou de estrangeiro em
missão oficial, ou a convite do gorequerivêrno, poderá, mediante
mento do interessado ou seu representante, anexando comprovantes, autorizar' o desembaraço de armas e munições de uso proibido, sob compromisso por parte dos interessados, de se
fazerem acompanhar das armas e das
munições não utilizadas, quando regressarem ao estrangeiro.
Art. 184. O desembaraço concedido
pelas autoridades militares, de acôr··
do com o presente capítulo, não dispensa o interessado das exigências por
parte das autoridades alfandegárias, .
mas apenas comprova que o Ministérto da Guerra· nada t;:;m a opor
Art. 135. As autoridades alfandegárias, antes da publicação de editais
de praça pa;~a leilão de armas e munições, entraráo em entendimentos
com o DPO ou com o Com:'mdo ct:1.
HegHio, apresentando a relação das
mesmas, com suas características (espécie, marca, caJibre, número, etc.),
pa:ra saber se não há qualquer inconveniência por parte do Ministério da
Guerra.
§ 1Q As armas e munições levadas a
leilão nas alfândegas só poderão ser
arrematadas por firmas devidamente
.:t·egistradas no Ministéric da Guerra
(Decreto nl? 309, de 30 de março de
.1962), que deverão apresentar às au4

toridades alfandegárias, no ato, o
certificido de registro, com plena validade.
§ 29 Após o leilão, as armas e munições sàmente poderão ser retiradas
das alfândegas mediante autorização
do Chefe do DPO ou do Comando da
Região Militar, obtida por meio de
requerimento (Anexo 32) •
Art. 136. As armas e munições de
uso proibido, para as quais tiver sido
negado o desembaraço alfandegário,
pela auto:!:idade militar após o prazo
de 6 (seis) meses ou que tiverem sido
levadas a leilão contrariando o disposto no artigo anterior, serão recolhidas
pela autoridade alfandegária
ao
SFIDT-DPO ou ao SFIDT, Regional,
para posterior. recolhlmento a uma organização militar.
TíTULO IX
Fabricação, Embalagem,
Transporte

Comércio e

CAPÍTULO XXVI

Normas sôbre Fabricação

'Art. 187. São .de filbricaçâo proibida, para uso civil, as armas, petrechos e munições consideradas, no artigo 161, como de uso proibido.
P8,rágrafo único. Até ulterio~ de_liberação, fica proibida a fabri_caçao,
par~ uso civil,. de carabinas (espmgardas raiadas) e 't.õdas as armas dessa
clas3e de calibre superior ao .38, ou
co·l'l'espondente.
Art. 188. A recuperação de rifles
. 4A f;àmente poderá ser feita por estabelecimentos fabris do.. ExGrcito. mediante autorização do Ministro da
Guerra, para serem vendidos exclusivamente aos seringueiros da Amazônia e militares da ativa, da Reserva remunerada ·.e de P classe e reformados, de acôrdo ::.om as normas estabc;:lecidás no presente Regulamento.
Lrt. 139. A transformação de fuzis
e mosquetões julgados imprestáveis,
em a1·mamento de uso permitido, sàmente poderá ser feita pelos Arsenais
O!.l. Esinbelccimentos fabris do ·Exército, mediante autorizaç:'iC' do Chefe
do DPO e, mesmo assim, em armas
ãe .cRça de cano liso, ficando proibida
sua transformação em armas de cano
raiado .
Art. 190. A fabricação de produtos
colltrclados, por parte dos estabeleci-
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mentos fabris- dos Mipistérios da Marinha e da Aeronáutica, de acôrdo
com as normas estabeleeidas no presente Regulamento,
.independe de
autorização do Ministério da Guerra.
Art. 191. Os produtos controlados
pelo Ministério da Guerra, produzidos pelas fábricas registradas devem
satisfazer às especificações br'asileh·as
ou recomendadas pela ABNT ou serviços públicos federais.
,ATt. 192. As fábricas
'registradas
poderão prever a· u~ilização das máquinas que lhes convenham, sob suas
responsabilidades; todavia, os oficiais
e:1.carregados das vistorias poderão
proibir, de imediato, o uso dos engenhos e aparelhos que julgarem perigosos, relacionando-os €'.m seu térmo
de vistoria para posterior decisão da
autoridade Competente.
Art. 193. Fica terminantemente
proibida a fabricação de fogos e artifícios piro técnicos contendo nitrogli-.
cerina, sob· qualquer forma (dinamites, etc.) ou substâncias tóxicas (fósforo branco, etc ) , tais como as conhecidas por "est~Jos", "pipoca", "espanta-caiá" e outros julgados nocivos
à saúde.
Parágrafo único. M várias classes
de fogos de artifício e sua fabricação,
comércio e uso são reguladas pelo
Decreto-lei no 4. 238, de 8 de abril de
1942. (Anexo 33) .
· CAPiTULO XXVII

Normas sôbre Embalagem

Art. 194. As embalagens de explosivos e acessórios poderão ser feitas
em:
a) caixas ou pequenos barris de :madeira; e
· b) caixas de papelão corrugado ou
de outro tipo, aprovadas pelo DPO
(N armas Constantes do Anexo 34) .
§ 19 Qualquer das embalagens acima citadas deverá comportar no máximo, 25 (vinte e cinco) qudos líquidos de explosivos.
§ 29 Para embarque, por via marí~
tima, sàmente será permitida a embalagem de madeira.
§. 3° No caso de explosivos nitroglice1_'mados suscetíveis de exsuclaçào, as
C2.Ixa.s ou barris não dev.prão conter
I?eças de metal, como arcos, pregos,
taxas, etc. Em todos os casos deverão
ser cuidadosamente fechadas.

Art. 195. A embalagem se farlL
sempre em locais apropriados, afastados de outros pavilhões e oficinas
de produtos julgados perigosos.
§ 1.9 os produtos derivados da nitroglicerina e outras matérias-primas explosivas análogas deverão ser acondi~
cionados, salvo prescrições especiais,
em cartuchos com envelopes de papel
impermeável ou pergaminhadO. ttstes
cartuchos serão, tanto quanto possível, impermeáveis e cuidadosamente
,fechados, não devendo apresentar-se
oleosos ao tato, nem conter traços de
explosivo em sua superfície.
§ 29 Nas caixas ou barris, deverão
os explosivos ser isolados do fundo
ou das paredes por meio de serragem-.
§ 3º Os cartuchos poderão ser embalados, ainc!•3., por grupos, em papel
grosso ou acund!.ciobados em caixas
de papelão, ãe forma a c:Vit.ar os atritos e prevenir o escapamento de nitroglicerina. "
Art. 196 As· caixas ou barris de
embalagemr trarão, obrigatoriamente,
s'ôbre wa.<> faces em. caracteres beni
vi.c:ivf'lS:
a) nome cl<J. fábrica ou estabe~ectmento:
b) 1)ome do lJrcrtuto;
c) pêso J.iqu;c.o;
d) data de fabricação ou encartuchamento e
e) bem claro, a indicação de: "perigo''.
p.nágmfo único. E.ssas indicaçijes
serão reproduzidas nos invólucros lo.>
exphsivos eTica.rtuchados.
Art ::.9'i Será exigido das fábricas
registradas o máximo de cuidado naS
embalagens especial~' <:t que estáo sujeitos os produtos quí:n~cos agressivos, de maneira a evita-r. completamente, os escapamentos de gases ou
qualquer vazam~nto de liquido, devendo por con.segmnte as mesmas serem
completamente eManques.
CAPÍTULO XXVIII

Normas sôbre Comércio

Art. 198. E' termin'3.lltemEmte proibido o comércio, para uso civil, ôas
anna.s, petrechos. e munições de uso
proibido.
Art. 199. Serão responsabilizadas
e punidas as t:rmas que importarem
prcdutos controlados para a agricultura, s,em cumprimento da Ieg!slação
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que rege o
assunto e autorização
dos órgãos competentes.
Art, 2-00. Sàmente poderão concor~
rer à aquisicão de produtos controlados vendidÔs, em cOncorrência pública pelos órgãos dos gov_êrnos tt~
derai. estaduais e ,JJUnir:lpa:ts, as firmas e fábricas reg;strar.as d~ acôrdo
com est-:1 regula.!ItGntaç~o.
Parágrafo úiüco. Não poderão ser
ver.dtdas em concorrênc:as públicas
as armas, petrechos e mumções ·de
uso proibido (Art. 161); qua.ndo julgados imprestáve1s, para os fins a

que se destinem, ter2.o suas mabériaspnmas aprovettadas pelos estabelecimentos !abrl.S militares.
Art.

201.

O comércio _interno de

produtos quimicos agressivos só poderá ser autor:zado quanto se des-

tina-r às fôrças armadas, fôrças auxiliares, orgamza.ções polic:ais e quais~
quer órgãos do govêrno ou _para purifiCação de águas, la!Joratórlos, fa.rmáClas e drogarias, piscmas e outros
usos in::!.'\.l.Striais de r-econheciQa ou
comprovada nece.ss:dade, devid.;tmente
justifícada.
Parágrafo único. A armazenagem
dê.sses produtos deverá obedecer ao
disposto no Art. 255.
Art. 202. Fica vedada às firmas registradas no Ministério da Guerr·:t e.
aquisição, em pai·ticulares ou em firmas não registradas, de produtos cujo
comércio seja controlaC.o.
Art. 2G3. O comércio de explOSlVOS
e acessórios só será perm:tido para
aplicação em fin.." industriais
Art. 204. E' expr.:ss::..me'1tt proibido caloc·ar â ven-d~ c!Xt.aoss:vos apresentando alte.raçã.o· uu ~~::.na~-· dF. decompOSlçâ::>. 0 mat.:~rial nes.sos condJções deve:·á .e dést.·,·mdo :1? <~GG!'·
do com o estabelecido no Título XII
(Desn·uiçá,> do prpsente Re<:;~:a,meY1to, depois ~·é feitR~· 9.S C ~vid:ts co,nun:c·ações as autor'dade:;. fedF•"!-1.1S. e::.t8.dnnJ.s ·.J•_; mlHJi,.._,p<,!.- incumbld;;.s da
fiscalização, a fim de que se façs.ni
representar no ato, :::;e julgarem d('!
cmYileniência.
1

Art. 205 O Chefe do DPO po-:!erá
permltir a venda de· máscaras con-:;ra
gases, de fabricação mwional ~s POhems :•'ederal, E:staduais e municlpa:s,
cprpos de boml)eiro;:;, companhl9.-. C.e
gás. estabelecimentos de en.sin<:_ estabelecimentos comerciais é fábricas,
para uso dos que, pelo manuseio de

produtos químicos agressivos, justifiquem a necessidade dessa aquis:ção.
CApÍTULO XXIX

Normas s-ôbre Tramporte

Art. 206. Os tra.:n.sportes de produtos controlados por via marítima, fluvial ou lMustre se processarão de
acôrdo com as normas da Comissão
da Marinha Mercante f' 0 ~ ferroviá·
riu::;, de acôrdo com o Regulamento
Geral de Transporte das Estradas de
Ferro Brasileiras,
cabendo ainda a
observância das seguintes prescrições.
1, Pre.scr:ções Gerais
No transporte de ml.llições, explosivos e artifícios serão obedecidas n~~
gras de segurança, a fim de limitar
tanto quanto possível, os riSCos de
aridentes.
Esses riscos dependem, principalmente;
- C.a quantidade de rnate!·ial transportado;
da rno•1::t]itta.ue da ernbaJa.g;em:
- da ar· !.lm">ção da carga e
- Cl.a.s con.i~.-;i)es de mMcha e e~tarionc,rnen te
a) O material a ser transportado
deverá estar em bom estado e acond·cioname~~to em l?mbalal!em regula.mentar.
b) Por ocasião de embarque ou desembarque, conferir-se-á o material
com a guia de expedição correspondente.
·
c) Os serviçe>s referentes aos trabalhos, de emba-rque e desembarque
deverão ser assistidos por um fiscal,
que c-s <·rielltará e os flS(X'>lizará Quanto às regras- de segurança.
dJ nevei.·ão ser ng')r. • amentc veriflc3,dos, quanto às co.td;ções adeq,;adas de .::,egurança, ~urfo.' us eqm~a
mentos empreg·adu::: nos- ~erviços de'
carga, transporte e descarga.
e) Sina:s :ie ptdgo, tais c0mo b:an~
deirolas vermelhas ou tabuletas de
aviso. -'!..everto sec "aflxadas em lugares visíveis'', nos transportes
/) O material deverá ser diSposto
e fixado no transporte ie tal modO
que fe.cilite a inspeçã{' e a seg11ra.l1ça.
g) As munições, explosivos e artif.'cios. serao. em tJl'incíplO, transpvr~
~ado.s separadamente.
h) No transporte cm c:aso de necessidade, procurar-se-á proteger o.
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.material contra. a umidade e inci~
dência direta dos raios solares co.brindo-o com uma lona apropriada.
i) Será proibido derrubar, bater,
arrastar, rolar ou jogar os recipientes
C..e mu..Tüções ou explosivos.
j) Antes de descalTegar mn transporte de munições ou explosivos, exa~
minar-.se-á o local previsto para armazená-los.
l) Será probida a utillz.ação de lu~
zes não proteg:das, fósforos, ~isqueiros,
dispositivos e ferramentas capazes de
p~·oduzirem chama O;J centelha nOS
lüCfJ...i..S de embarque desembarque e
nos tran.spurtes.
m) Será proibido remeter pelo correio explosivos ou mumções, sob qualquer pretexto.
n) Salvo casos especiais, o,s serviços de carga e descarga de mumçoes
e explosivos .<;e .... ão fE.lto.s durante o
dia e com tempo bom.
o) . Quanti0 houvf'r nr;ce~.sidat!e de
.carregar ou descarregar munições e
explos:vos 'i.urantp a notte, sOmente
será usada luminação com lanternas
e holofotes e!é~1·1co.s.
p) Os transportes de mtm1ções, exploslVos e artifícios podem ser: ferroviários, rodoviários. marítimos. fluviais. lacustres. e aéreos. Nas diversas modalidades de tram.por.tes, se;ão
ainda obedecidas as instruções própr:as do regulamento em vigor, d.os
Ministérios da Viação, Aeroná11t'ica e
Marinha.
2. Transporte Ferroviário
Além C..as prescrições -gerais a.plicãveis aos transportes de munições e
explosivos, por via férrea vigoNrão
os seguintes preceitos:
a.) Os explosivos, mun<.ções e 'lrti~
ficios normalmente serão transportados- em vagões especiais; pequenas
qu:;tntida-des. entretanto, poderão ::er
remetJ-das em comboios comuns de
acôrdo com instruções próprias existentes para o ca.so.
b) Os vagões que
transportarem
munições ou explOsivas deverão {lca.r
separados da locomotiva ou de vagões
de passageiros no minimo por 3 carros.
.c) Os vagões serão limpos, inspemonados antes do carregamento e depois da descarga do material. Qualquer materlal ·que possa causar· centelha_ por atrito será retirat!o e a
varredura será destruída.
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d) Os vagões devem ser trava-dos
e calçados durante a carga e descarga' do materiaL
e) Será proib;da qua.lquer reparação
em avarias dos vagões,
depois de
iniciado o carregamentÇl dos mesmos.
j) qs vagões carregados com explosivos não deverão perma--pecer nas
2-xeas dos paióis ou depósitos, para
evJtar que éles sirvam como intermediários na propagação das explosões.
g) As portas dos vagões carregados deverão ser fechadas e lacradas e
nelas colocadhs
tabuletas, visíveis,
com os dizeres: "cuidado - explosivo".
h) As portas dos paióis serão conservadas fechadas ao ·se aproximar a
compos1ção e só depoi<; de retirada a
locomotiva poC.erão ser abertas.
i) As manobras para engatar e desengatar o.s vagões deverê.o ser feitM
.sem choque.
i) Quando, durante a ca-rga ou desc•arga, fór derramad·o qualquer explosivo, o trabalho será interrompiao
e só recomeça-do depois de limpo o
loc&l.
,.
l) O trem especial carregado de
mumções ou explosivos não poderá
parar ou permanecer em . plataforma
de estações e s:m em desv1os afastados de centros habit.ados.
3. Tre..nsportc RoC.oviár1o
As regras a observar no transporte rodoviário, além das prescrições
gerais cabíveis no caso, serão as se~
gui.ntes:
a.) Será proibido o transporte de
explosivos ou munições em caminhões
movidos a gasogênio.
b) Os caminhões destinados ao
transporte de munições e explOSIVOS,
antes de sua utilização, serão •:istoriados para exame de s·eus circuitn.s ~lé~
tricos, freios, tanques de gasolina, estad·o de carroceria, e dos ext:ntores
de mcêndio a.ssirn "Orne veriflcaçã-o
Ida exllitência de quebra-chama no
tubo de descarga e ligação metálica.
da carroceria com a terra.
c) .. 03 motori.Et~ts deverão ser ins··
truido.s quanto a.us cUidados a serem
observados. bem como sôbre o manejo
dos extmtores de :ncêndio.
,
d)
A estôpa a ser levada no caminhão será ind:spendá\'.31 e a que fôr
usada dever~ SPr oosta fora.
e) A carga eX.plosi_v~ devera ser
f~a.d..a, firmem€nte, no caminhão e
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4) Transporte Marítimo, fluvial ou
coberta com encerado impermeável,
lacustre.
não poc!endb ultrap'lS~~--t:· a altura aa
Além das prescrições gerais aplicáearrocerm.
veis aos tranSportes marítimos ou
j). Será proibida a pre.-:ença de esfluv-ais, cwnprir-se-á o seguinte:
tranhos no~ cãmi~wões q_ue transportem explosivOs ou munições.
a) o transporte de explosivos e mug) Durante a carga ·e descarga, os
nições,' exceto o de armas portáteis,·
eaminhões serão freados, calçados· e
não se-rá pernütido em navios de pas3eus motores des~igados.
'
ss,geiros.
h) Quando em comboios, os camib) Os explosivos e ·munições só ponhões manterão, entre si, uma distân·
derão ser deíxados no cais, sob vlcia de, aproximadamente, 80 metros.
g·ilância de guarda especial, capaz de
i) A velocidac!e de um caminhão
f1azer a sua remoção, em caso de
não pcderá ultrapassar 40 Km por
emergência.
h01·a.
c) Antes do embarque e após o C-ej) As cargas e as próprias ··iaturas
sembarque de munições e explosivos,
.!Bl'âo inspecionadas durante as pamos passadiços, corredores, portalós ·e
das h_orárias, previstas r.ara- Os comdocas deverão ser limpos e as varreboio;:; ou viaturas isoladas, as _quais
duras retiradas para posterior des.!le far2.-o em locais afastados de hatruição.
bitações.
d) Tomar-se-ão tôdas as ;,JTecauções durante e após o emba;rq,ue com
l) Ao atravessar as passagens de nimateriais inflaináveis.
vel das estradas de fen-o, verificare) Tôda embarcação que transpor~
se-á, principalmente, se as mesmas
tar explosiv'os e muniç'ões deverárn.anestãO livres.
ter icada uma bandeira vermelha, a
m) Para viagens longas, os camipoxtir- do início do embarque ao fim
nhõeS terão dois motoristas que se redo desembarque.
Yeza.rã0 .
n) Nos casos de desarranjo nos caf) No caso de carregamentos misminhões, êstes não poderão ser rebotos, a-s munições e explosivos só se~
caéos. A ca.rga será baldeada e durão embarcadas como última carga.
mnte estB, operação colocar-::::e-ão sig) O porão ou local designado ria
nalizações na estrada.
embarcação pa.ra o explosivo ou muO) No desembarque, os explosivos e
nição deverá ser forrado QOm tábuas
munições nã-o poderão ser emp.ilha·dos
de 2,5 em de espessura, _lO mínimo,
nas proximidades dos c'anos de descom .parafusos embutidos.
carga dos caminhões,
·
h) Os lomüs
da embarcação por
p) Durante o abastecimento de g·aonde tiver que pa.s~.ar a muniçã-o ou
solina. os circuitos eléti-icos de igni- , explosivo, ta.!s como convés, corredoção deverão estar desligados.
res, portalós, Ceverão estar desimpea) Tabuletas visíveis .StTáo afixadas
e su8,s pa::tes metálicas que não
nôs la Cos e a.t..rás dos .caminhões,· com didos
puderem ser removidas, deverão ser
os dizeres: "cuidado - explosivo'' e protegidas com material aprop:;:iado.
serã.o colocadas bandeirola.s vermelhas.
i) As embarca.ções que ;:-ebocarem
r) Os
caminhões carregados ;1áo
navios carregad(ls com explosivos ou
poderão estacionar em gara'gens,, posmunições terão as chammés ou exa.ustos de serviço, depósitos ou lug·ares
to::es de fumaça protegidos com telas
onde haja probabilidade de prop':l.gametálicas, para· retenção das fagulhas,
ção de chama.
se fôr 0 caso.
s) Os caminhões,
depois de carrej) As embarcações com explosivos
gados, não ficarão nas áreas ·ou pro~
não deverão atracar próximo das calximidades dos paióis e depósi·tos.
deiras e fornalhas dos navioS.
t) Em caso de acidentes no camil) Os locais resenrados aos explonhão ou colisões com edifícios e viasivos. serão afastados· o mais possível
·turas, a primeira providêhcia será reda casa de máquinas e caldeüas.
tirar a carga explosiva, a qua.l deverá ser colocada a uma distância mím) As embarcações destinadas ao
nima de 60 metros do veiculo Ou hatranspOrte de munições ou explosivos
bitações.
devem estar com os fundos devidamente forrados com tábuas e a· carga.
u) Em caso de incêndio em camicoberta com lona impermeável.
nh&o que transporte explosivo,, pron) As emb-arcações, quando reboca~
eurar-se-á Interromper o trânsito e
isolar o local de acôrdo com a car-.
das, deverão guardar distância mínima de 50 metros de outra qualquer
ga transportada.
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embarcação, e q,uando ancoradas, no
mínimo 10{) metros.
5) Transporte Aéreo.
Além das prescrições gerais apli·
c~.veis, será cumprido o seguinte:
o;) NesteS transportes, sOmente munições de armas portáteis poderão ser
conduzidas; as demais munições, explosivos e pólvoras, Unicamente em casos excepcionaiS e por ordem expressa
das autoridades competentes.
b) Sera proibido o transpmte nos
aviões de pass&geiros.
Parágrafo único. Desde que haja
Regulamento Nacional de TranspDl'tes
de Produtos Con.trolados, passarão a.,
v1gorar as prescrições estabeleciC.as no
mesmo.
Art. 207. Deverá ser exigido pelas
autoridades policiais o registro das
emprêsa.s que . tran.spOJ:tem produtos
controlados utilizando estrad8.S rte rcda.gem sob jurisdição do DNER, nesse órgão fecte;ral, de acôrdo com o
que estabelece o Decreto. n9 44.656, de
17 de outubro de 1953.
Art. 2ü3. As em-prêsas de tramporte não poderão aceitar embarques de
produtos controlados sem que os res·
pectivos documentos estejam vizados
pelos órgãos de fiscalização do Ministério da Guerra e órgãos policiais
competentes.
Parágrafo único. O transport:G aéreo
é regulamentado por Portaria do Ministério C.·a Aeronáutica (Anexo -21) .
Are. 2'D9. As .emprêsa.s de tra.nspm·te, que descobrirem qualquer : raude
com relação a produtos control;;td.os,
devem comu:nicá~la ~ autoridade competente, QUe agirá de acôrdo com o
Capítulo "Penalidades'• dêste Regulamento.
Att. 210. As emprêsas e a.gênc'ias
d? tr-ansporte deverão l-evar ao Cl!llhe,
Clmento dos órgãos de fiscalização ào
Ministério da Guerra quando produtos
controlados transportados pelas mesmas não fOrem procurados pelos destinatários, dentro do prazo legal, a
fim de q,ue sejam tomadas as proVidências cabíveis.
..Art. 211. :f: proibida a permanênCia, nos depósitos das emprêsas C:e
transporte, de pólvoras e explOSiVOs e
seus elementos e acessórios (espolêt?-s, etc) .. Os citados produtos, para
fms de transporte, devem .:;er rece·
-bidos pelas emprêsa.s no ato de seguirem destino.
1
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~ 19 É sOmente admissivel a permanência duma carga de até 25 (vinte
e cinco) -Kg de pólvora de caça e
1. 000 (mjl) metros c!-e estopim, aguardando embarque, acompanhada da
respectiva guia de tráfego.
§ zt:~ As viaturas, após o carregamento daqueles produtos, não pode'"
.rão permanecer nas garagens das em·
prêsas.
§ 39 As emorê.sas, B{) executarem.
O transporte dê produj0os controlados,
deverãp tomar o máxim 0 cuidado, evitanc!o tôda e qualquer possibilidade de
extravio.
§ 49 Cabe às autoridades. policiais
lo-oais exenerem severa fisc8..Uzação
sôbre o disposto neste aJ:tlgo.

TíTULO X
Aquisição e Exposição
CAPÍTULO XXX

Normas para aquisição de atmas e
munições de uso proibido
A -

Na Inàústria Civil

Art. 212.- A s.quisição de armas e
munições de uso proibido, por parte
dos Ministérios da Marinha e da
Aeronáutica, independe de autorizs.ção
do Mini.stro da Guerra.
Parágrafo único. O tráfego, porém,
1Wocessar-se-á de acôrdo · com o Título VI do presente Regulamento.
Art. 213. A aquisição de mm as e
munições de uso proibido, por parte
dos governos estaduais e municipais,
fôrças auxiliares e demais órgãos federais estranhos ao Ministério da
Guerra, depende de autorização do
Ministro da Guerra.
§ 19 Neste caso, o órgão interessado d8verá dirigir-se em ofício ao co;..
nmndo da Região Militar na qual· se
acha sediado, solicitandq autorização
para a compra e
a) no caso de armas, informar a
quantidade, tipo e calibre, anexando
um quadro demonstrativo de . armamento que já possui;
b) no caso de muniÇões, informar
a quantidade, tipo, calibre e a arma
a que se destina, anexando um quadro demonstrativo da munição existente (quantidade, lote e ano de fabricação) e da quantidade de armas
em que a mesma será. utilizada;
c) no caso de viaturas (ou carros)
blindados, informar a quantidade, a
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blindagem máxima,/ o tipo de rolamento e a quantidade, tipo e calibre
do armamento fixo ou semi-fixo
com que serão equipadas, anexando
um quadro demonstrativo das viatuxas (ou carros), blindadas que já
possui;
§

29 Em qualquer caso, deverá ser

mencionada a fábrica em que pretende fazer a aquisiçáo, justificando o
fim a que se destina (instrução, policiamento ou mesmo outra finalidade própria da o1·ganizaç:io) .
§ 39 O processo terá o seguinte trâmite: Comando da Região Militar que
deverá informar sôbre a organizacão
geral e efetivo da entidade solicitãnte, bem como opinar sôbre a conveniência ou não da aquisição; coman-

do do Exército, que com base na opinião e nas informações do Comando
da Região Militar e também com
base nas informações disponíveis, opinará sôbre a conveniência ou nã.o
da aquisição; Departamento de Produção e Obras, que deverá informar
as quantidades já autorizadas e adquiridas e as respectivas épocas; Estado-Maior do Exército, que deverá
opinar conclueivamente e, finalmente, Gabinete do Ministro, para decisão.
§ 49 O Comandante -do Exército e
o Comandante da Região Militar para
opinarem sôbre a conveniência ou
não da aquisição pretendida deverão
levar em conta, entre outros, os seguintes aspectos relativos a cada tino
de arma eu de munição:
~
a) se é absolutamente indispensável. para a entidade que pretende, a
aquisição de tal tipo de armas o~ de
mu.niçoes;
b) se o tipo de arma Cou m.unição)
de uso proibido solicitado poderia ser
substituído por outro tipo, de uso permitido;
c) argumentos que levam a entidade a solicitar arma (ou municão) de
uso proíbido ao invés de arina (ou
munição de uso permitido) ;
à) no caso de viaturas (ou carros)
blindadas não será concedida autorização para aquisição:
- caso a blindagem máxima seja
superior à necessária proteção contra projetis de armas leves (pistola,
revólver, carabina, fuzil, mosquetão,
metralhadora de mão, e outras armas automáticas até um calibre máximo de . 30 ou 7,62 mm) ;

- caso possuam lagartas;
- caso sejam equipadas com armamento fixo ou dispositivos para
adaptação de armamento superior à
metralhadora de calibre . 30 ou ..... .
1,62 mm e lançador de granadas de
fUZil;
- caso sejam equiuadas com lança-chamas de qualquer capacidade ou
alcance;
- caso as fôrças policiais federais,
estaduais, municipais e demais órgãos federais estranhos aos Ministérios da Guerra, da !-/Iai·Jnha ou da
Aer_onáutica já possuam em conjunto na área de jmisdição de qualquer
Região Militar igual número de viaturas (ou carros) blindadas que o
disponivel pelo Exército em suas Unidades mecanizadas ou blindadas
aquarteladas na mesma área.
§ 51? Uma cópia do "Despacho MinisteriaJ" será remetida ao DPO para
anotação, comunicação aos órgãos inm
te:ressados e publicação e outra, ao
EIVIE, para conhecimento.
§ 69 Recebida a autorização, os entendimentos para a ~.quisição e pagamento processa.r-se-ão diretamente
entre o órgão interessado e a- fábrica
produt?ra ou s·eu representante legal,
os qums deverã.o cientificar o D. P. o.
quaado do recebimento e entrega do
material adquirido.
§ 79 A autorização tem a validade
de 1 (um) ano, improrrogável, a partir da data em que fôr concedida,
tornando-se sem valor após êste
p1·azo.
§ 89 Uma vez recebido o armamento pela organização, fica a mesma
na obrigatoriedade de comunicar, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, ao
Departamento de Produção e Obras
por intermédio da respectiva Região
Militar, sôbre qualquer descarga ou
extravio de arma que venha a ocorrer.
B -

Nos órgãos do Exército

Art. 214. A aquisição de armas e
munições de uso proibido, pertencentes aos estoques- do Exército, através
do Departamento de Provisão Geral,
por parte dos Ministérios da Marinha
e da Aeronáutica, mediante prévia
indenização, depende de autorização
do Ministro da Guerra, ouvido aquêle
Departamento e o Estado-Maior do
Exército.
Parágrafo único. Uma cópia db
"Despacho Ministerial" será remeti-
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da ao Departamento de Provisão GeTal para anotação e comunicação aos
órgãos interessados e out.ra, ao EMG::,
-para conhecimento.
Art. 215. A aquisição de armas e
munições de uso ,proibi_do, pertencente- aos estoques do Exército, através
-do Departamento de Provisão Geral,
por parte dos Governos estaduais e
municipais, li'ôrças Auxilis,res e demais órgãos federais estranhos ao
Ministério da Guena, obedecerá ao
estabelecido no artigo 213 e seus parágrafos 1'?, 29 e 49 e o processo terá
0 seguinte tràmite: Comando da Região Milita1· e Comando do Exército,
que deverão informar sôbre a 'JI"ganizacáo geral e efetivo da entidade
solicitante, bem como ooinar sôbre a
conVeniência ou não da aquisição;
Departamento de Provisão Geral, que
deverá informar sâbre a possibilidade de atendimento, sôbre as quantidades já fornecidas e em que épocas;
Estado-Maior do Exétcito, que deverá opinar conclusivamente e finalmente, Gabinete do ~..:Iinistro da Guerra, para decisão.
§ 1'? Uma cópia do "Despacho Ministerial" será remetida ao Departamento de Provisáo Geral para anotação e comunicação aos órgãos interessados e outra, ao EME, para conhecimento.
§ 29 Uma vez recebido o armamento pela entidade, fica a mesma na
obrigatoriedade de comunicar, no
prázo máximo de 30 (trinta) dias, ao
Departamento de Provisão Geral por
intermédio da respectiva Região Militar, sôbre qualquer descarga ou extravio. de arma que venha a ocorrer.
Art. 216. A aquisição de armas e
-munições de uso proibido, pólvoras,
explosivos e seus elementos e acessórios, produzidos nas Seções Comer·ciais dos Estabelecimentos fabris do
Exército, por parte dos Ministérios da
Marinha e da Aeronáutica, indepen~
de de autorização especial; apenas o
recebimento e a entrega da encomenda serão comunicados por aquêles
Estabelecimentos ao Departamento de
Produção e -Obras, através da DFR.
O DPO, por sua vez, dará ciência da
encomenda ao EME.
Art. 217. A aqUisição de armas emnnições de uso proibido, pólvoras,
explosivos e seus elementos e aces~
sórios, produzidos nas Seções Comer~
·ciais dos Estabelecimentos fabris do
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Exército, por parte de firmas civis
registradas no Ministério da Guerra,
pa1·a atendimento de encomendas das
Fôrças Armadas, depende da· apre~
sentação às referidas Seções Comerciais de um documento daquelas Fôrç.as, comprobatórios da necessidade
da aquisição.
Pará~Tafo único. O recebimento e
a entrega da encomenda se1·ào cornu~
nicados por aquêles Estabelecimentos
ao Departamento de Produção e
Obras, através da DFR. O DPO, por
sua >tez, dará ciência da encomenda
ao EME.
Art. 218. A aquisição de armas e
munições de uso proibido, pólvoras e
explosivos e seus elementos e acessóriÔs, produzidos nas Seções Comerciais dos Estabelecimentos fabris do
Exército, por parte dos Governos Estaduais e Mtmicipais, fôrças auxiliares e demais órgãos federais estranhos ao Ministério da Guerra, obedecerá ao estabelecido no art. 213 e
seus parágrafos.
Art. 219. As autorizacões referentes aos artigos 214, 215 ~e 218 têm a
validade de 1 (um) ano, improrrogável, a partir da data em oue fôr con~edida, tornando-se sem- valor após
~:sse prazo.
CAPÍTULO XXXI

1''lormas para aquisição de armas e
munições de uso permitido
A -

Na IndúStria Civil

Art. 220. A aquisição de armas e
1nunições de uso permitido, por parte dos Ministérios da Marinha e da
Aeronáutica, independe 'ie autorização do Ministro da Guerra.
Parágrafo único. o tráfego, porém,
processar-se-á de acôrdo com o Título
VI do presente Regulamento.
Art. 221. A aquisição de armas e
munições de uso permitido, por parte dos governos estaduais, repartições públicas
federais, estaduais e
municipais. fôrças auxili::tl"Bfí, autarquia,<; e demais órgãos federais estranhos ao Ministério da Guerra-, para
uso dessas organizações, depende de
autorização do Departamento de Pro·
dução e Obras, o qual ouvirá o E:ME,
se julgar necessário, tendo em vista, em particular, problemas de se·
gurança interna.

226

ATOS DD POD:i.!:it ,EXECU""TIVO

§ 49 As armas adquiridas são individuais, não sendo necessário· o registro nas repartições policiais.
quele Deuartamento, informando o
§ 59 Cada militar sàmente poderá.
que desejâ adquirir, onde deseja faadquirir, 'bienalmente, de acôrdo com
zer a aquisição e o fim a que se deso estabelecido no presente capítulo:
tina, bem como a quantidade que já
- 1,1ma arma de porte, uma de caça
possui.
e uma de tiro ao alvo;
§ 2? O despacho do Chefe do DPO
- a seguL."lte quantidade máxima
será -publicado em Boletim Interno,
de munição e elementos componentes,
fazendo-se as devidas anotações e copor semestre:
municações.
300 (t1·ezentos) cartuchos ca::.·l·ega§ 39 Recebida a autorização, os endos a bala para arma de porte (na
tendimentos para aquisição e pagatotal) :
mento processar-se-ao diretamente
500 (qui!LlJ.entos) cm·tuchos ca.Treentre o órgão interessado e a fábrigados a bala para carabina (no to~
ca produtora ou seu representante letaD,
gal, 'os quais deverão cientificar o
500 (quinhentos) cartuchos de paDPO quando do preenchimento e enpelão para caça (carregados, semltrega do material adquirido.
carregados ou vazios) no total.
500 (quinhentas) espoletas para
Art. 222. A aquisição de armas e
caça,
munições de UBO permitido, por parte
5 (cinco) quilogramru:; de pólvoras
dos oficiais, subtenentes e sargentos
das Fôrças Armadas, nas fábricas ci- · para caça (no . total) e sem limite.
chumbo para caça.
vis registradas, pam uso próprio, a-tra§ 69 Os entendimentos para a aquivés das Unidades, Repartições ou Estabelecimentos onde servem, median- sição e pagamento processar-.se-ão diretamente entre o órgão interessado,
te indenização, depende de autorizae a fábrica produtora ou seu repreção do Comandante, Chefe ou Dire!;or
sentante legal.
a que o militar estiver subordinado.
§ 79 Recebidas as armas ou muni§ 19 Quando se tratar de •lf.lci:tis
ç5es, a Unidade, Repartição ou Esda Reserva Remunerada e de 1~ ·11Bstabelecimento publicará, em Boletim
se, bem como os reformados, a aqui··
Interno, a entrega das mesmas, cisição poderá ser processada, quer
tando o pôsto ou graduação, nome e
através dcs órgãos pagadores militaidentidade do adquirente, bem como
res a que estejam vinculados, quer
as características das armas (tipo,
através dcs Comandos de Regiões L\.'limarca, calibre, cano e número) ou_
litares ou de Unidades mais próximas
munições (quantidade e calibre) addos locais de residência dos referidos
quiridas.
militares.
§ 89 A publicação em Boletim In§ 29· Autorizada ·a aquisição, o coterno, a que se refere o pará,crrafo
mandante, Chefe ou Diretor publicaanterio:r. corresponde ao registro das
rá a autorização· em Boletim interno,
armas. QualqUer mudança de adquirelacionando os interessados segundo
rente devera ser também retificada
o modêlo do Anexo 35, em 2 (duas)
l?lll Boletim Interno.
vias e a segUir:
Att. 223. A, aquisição de armas e
a) Oficial,'á ao Comando da Região
munições de uso permitido, por parte
Militar onde a fábrica fornecedora esdos oficia1.c;, subtenentes e sargentos
tiver sediada, anexando a 2~ via da
das Fôrças Auxiliares, nas fábricas
relação, .para conhecimento do SFIDT
civis registradas, para uso próprio,
- Regional respectivo e visto na
através das· Unidades,· Repartições ou
Guia de Tráfego;
·
Estabelecimentos onde servem, meb) oficiará à fábrica produtora ou
diante indenização, depende de autoseu representante legal, solicitando o
rização do Chefe do DPO (no caso da
fornecimento, mediante indenização,
Estado da Guanabara) ou Comananexando a 1?- via da relação.
dante da RM, nos outros Estados.
§ 39 Não será concedida autoriza§ 19 Para êsse fim, o Comandanção para os militares compreendidos
te, Diretor ou Chefe de Unidades
neste ·artigo, que estiverem classificaAdministrativas das Fô1·cas AuxiliaLes
dos nos comportamentos 11 M!iu" ou oficiará ao Chefe do DPÜ ou Coman"Insuficiente".
dante da RM, conforme o caso, soli§

19 Para êsse fim, o órgão inte-

ressado deverá oficiar ao Chefe da-
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citando autorização e relacionando cs
interessados segundo o modêlo do
Anexo 35, em 3 vias, respeitando o
estabelecido nos parágrafos 31!, 49 e 5?
do artigo anterior.
§ 29 Autorizada a aquisição, o Chefe do DPO ou Comandante da RM
arquiva.rá a 3~ via e oficiará:
a) ao Comandante, Chefe ou Diretor do ôrgão interessado da Ftlrça
Auxiliar, comunicando a autorizaçáo
concedida;
b) ao Comandante da RM onde a
fábrica produtora estiver sediada, anexando a 2.~ via da Relação;
c) a fábrica· produtora, ou seu representante legal, autorizando o fornecimento e anexando a l.f!. via da
relação.
§ 3.? Após a autorização, os entendimentós para a aquisição e pagamento processar-se-ao diretamente entre
o órg§,o interessado e a fábrica produtora ou seu representante legal.
§ 4.Q Recebidas a.s armas ou munições, a Unidade, Repartição ou .Estabelecimento publicará, em Boletim
Interno, a, entrega das mesmas, de
acOrdo com os parágrafos 7,? e B.? do
artigo anterior.
Art. 224. AB autorizações referentes
ao art. 221 têm a validade de 1 (um)
ano, improrrogâve1, a partir da data
em que fôr concedida, tornando-se
sem valor após esse prazo.
B -

No Comêrcio

Art. 225. A aquisiçao individual de
armas e munições de uso permitido,
destinadas aO uso próprio do militar
das Fôrças Armadas, diretamente no
produtor ou no comércio, não havendo tráfego, depende da autorização do
Comandante ·da Unidade, Chefe ou
Diretor do Estabelecimento ou Repartição a que o Militar estiver suborM
dinado.
§ 1.'? Quando se tratar de oficiais da
Reserva Remunerada e de 1.~ classe,
bem como os reformados, a autorização poderà ser concedida pelo chefe
do órgão pagador militar a que estejam vinculados ou pelos Comandantes
de Unidades mais prôximas dos locais de residência dos referidos militares.
§ ~.'? A autorização, que será expedida de acOrdo com o modêlo do
Anexo 36, poderá ainda ser. dada pelo
SFIDT do Departamento de Produção
e Obras, ou pelos SFIDT Regionais,
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quando se tratar de militares que
sirvam no Palácio da Guerra, nos
QGR, estejam em tránsito ou de licença, ou sejam oficiais da ReseTva
Remunerada e de l.q. classe, bem como
os reform3,dos, ou ainda, sejam integrantes das Fôrças Auxiliares, observadas as condições estabelecidas nas
presentes normas e r'egu1amentos em
vigo:r.
C) Nas S eções Comerciais dos Estabelecimentos Fabris do Exêrcito

Art. 226. A aquisição nas Seções
Comerciais, por parte elos Ministérios
da Marinha e da Aeronáutica, de armas e munições de uso permitido
produzidas pelos EstabelecLmentos Fabris do Exército, independe de autorizaçào especial; apenas o recebimento e a entrega da encomenda serão
comunicados por aquêles estabelecimentos ao Departamento de Produção
e Obras, através da DFR.
Art. 227. A aqmsiÇao nas Seções
Comerciais, de armas e munições de
uso permitido, produzidas pelos Estabelecimentos fabris dq Exército, por
parte de Unidades, Repartições ou
Estabelecimentos das Fõrças .Armadas,
Fõrças Auxiliares, Organizações Io'ederais, Estaduais ou Municipais, para
fornecimento aos elementos inte;(rantes, para uso próprio, mediante indenização, depende de autortzação do
Diretor do Estabelecimento Fabril,
observado o estabelecido nas presentes
normas.
§ 1. Q Para êsse fim, o órgao interessado deverá oficiar ao Diretor do
Estabelecimento fabril solicitando o
fornecimento, mediante indenização,
anexando ··a relação seguindo o modêlo
do Anexo 35, em wnn. sô via.
§ 2.'? O Estabelecimento fornecedor
deverá apresentar trimestralmente (ou
mensalmente, se fôr do seu interêsse),
o ~<Mapa de Entradas e Saídas", segundo o modêlo do Anexo 2, em 3
vias, que terão os sf!guintes destinos:
a) a 1.~ via remetida até o dia
10 (dez) do mês seguinte à DFR;
b) a 2.~ via - remetidi, dentro do
mesmo prazo, ao SFIDT-Regional;
c) a 3.~ via - será arquivada no
Estabelecimento Fabril Militar.
§ 3.9 Quando se tratar de Oficiais
da Reserva
Remunemda e de F'·
classe, bem como dos Reformados, a
aquisição poderá ser processada, quer
através dos órgãos pagadores milita-

228

ATOS DO POD-ER iExECUTIVO

res a que estejam

vinculados,

quer

através dos Comandos de Regiões Milital'es ou de Unidades mais próxL>tlas
dos locais de reSidência dos referidos

'militares.
§

45' No caso de funcionários civis

federais, estaduais ou municipais, a
arma sOmente será entregue pelo órgão adquirente, em definitivo, após
ter sido providenciado o registro na
1·epartiçáo policial local.
Art. 228. Na aquisição individual,
pelos militares, para uso próprio, de

armas e munições de uso permitido,
produzidas pelos Estabelecimentos fabris do Exército, será. exigid\i a iden-

tificação completa e a apresentação
da permissào de seu Comandante,
Chefe ou Diretor (Anexo 36) .
§ 19 Quando se tratar de Ofieirvis
cl'.a Reserva Remunerada e de FI- clas-

se, bem como dos reformados, a autorizaçã-o poderá ser concedida pelo
Chefe do órgáo pagador militar a
que· estejam vinculados, pelos Comandantes de Unida,des mais próximas dos
locais de residência dos referidos militares, ou pelo SFIDT-DPO cu
SFIDT Regionais.
§ 2.Q Tais vendas constarão do Mapa
de Entradas e Saídas (Anexo 2) .
Art. 229. No caso de particulares
(civis), a venda na Seção Comercial
far-se-á mediante apresentação de
autorização da policia local e registro na repartição policial competente.
Parágrafo único. Tais vendas constarão do Mapa de Entradas e· Saídas
(Anexo 2).
Art. 230. A aquisição nas Seções
Comerciais, de armas e munições de
uso permitido, produzidas pelos Estabelecimentos fabris do Exército, por
narte das firmas comerciais registradas no Ministério da Guerra, depende de autorizacão do Diretor do Estabelecimepto Fabril.
Parágrafo único. Para o tráfego,
será observado o disposto no Titulo
VI do presente Regulamento.
CAPÍl'ULO XXXII

Normas para

Exposição

ãe Armas,

Jkfunições e Outros Proàutos Controlados.
Art. 231. Poderão· ser apresentadas
em mostruários, quer em exposições,
quer em dependências de entidades ou
empresas privadas
ou paraestatais

ou em coleções particulares, exemplares de armas, muniçô2s, petrechos
e outros produtos controlados, após
autorizaçâo concedida pelo Chefe do
DPO, ou Comandante da Região Militar, conforme o caso, em processo
iniciado com o requerimento do interessado a U.i'lla daquelas autoriaades.
Parágrafo único.
Os mostruarios
org·anizados por iniciativa ou supervisã.o das Repartições Públicas Federais, Estaduais e ll-:lunicipais não
precisarão de. requerimento; a autorização será concedida
após pedido
em oficio endereç"ado ao Chefe do
DPO ou Cmt. da RM.
Art. 232. O mostruârio ficará sob
a responsabilidade pessoal do superintendente local da emorêsa ou entidade, ou pessoa por êSte nomeada,
sujeito o responsável à apresentaçáo
de uma relacào dos materiais componentes, de -atestado de idoneidade
policial e assinatura . de um têrmo
expresso de compromisso de boa
guarda das armas, munições, petrechos etc. no local fixo onde estejam
expostos.
Art. 233. Poderão ser expostos nos
mostruários quaisquer produtos controlados, exceto os artigos de material
bélico que, por fôrça de tratados ou
convênios, ou pm motivos de segurança nacional, tenham a sua divulgação interdita (Lei n.Q 2.083, de 12
'de novembro de 1953, art. 9,Q, d).
Art. 234. Após ·a permissão da autoridade do Mi:r;üstério da Guerra, o
mostruário será registrado na repartição policial competente do Distrito
Federal, EStado ou Território onde a
exposição ou emprêsa estiver localizada.
'
Art. 235. Trimestralmente o responsável pelo mostruário comunicará
ao órgão de fiscalização do Ministério da Guerra e da Policia local náo
haver alteraçáo no mostruá:..·io; caso
ocorra qualquer alteração, a comunicação será feita imediatamente após
a verificação da ocorrência, ücando
obrigado, para isso, o responsável a
proceder a exames freqüentes no
mostruário.
Art. 236. A licença prévia de import:lção e o desembaraco alfandegário
dos produtos controladOs oriundoS do
exterior serão solicitados de acôrdo
com o disposto nos Capítulos Importação e Desembaraço Alfandegário do
presente Regulamento.
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Art. 237. No caso de mostruários de
explosivos ou congêneres, os produtos
serã-o despojados de suas características de periculosidade, por meio de
simulacros, salvo qmmdo se tratn:r rte
produtos inteiramente estáveis. Serao
adotadas nesses mostruá!:ios t6d.as as
regTas de segurança de explosivos.
Art. 238. No caso de mostruários
de agressivos químicos
(agentes de
Guerra Química), serão também êsses produtos apresentados através de
simulacros, salvo o caso dos produtos
correntes na indústria, que ~erão
apresentados em espécie, mas tomadas
tôdas as precauções de segurança ::tue
essas substâncias exigem, para não
prejudicarem o ambiente da expo5ição, entidade ou emprêsa, bem como
as cercanias e as pessoas próxünas.
Art. 239. As pessoas físicas idôneas
poderá ser permitido expor armas em
coleç:.ões particulares, precedida a
permissão de requerimento ao Chefe
do DPO ou Cmt. da RM, conforme
o caso, com as restrições e prescrições do presente capítulo.
TíTULO XI
Depósitos
CAPÍTULO XXX!ll

Generalir:laàes

Art. 240. Depósitos são construçõ·es
destinadas ao armazenamento de explosivos (pólvoras, etc.), acessórios
(ou iniciadores) dêstes, munições, petrechos e outros implementas de material bélico de uso civil.
Art. 241. Quanto aos requisitos na
construção dos depósitos, podem êstes
ser classificados em:
a) "depósitos rústicos" são aquêles
de construçáo sumária, dada a renovação constante do estoque de explosivos nêles contidos, sendo constituídos, em principio, de um cômodo de
paredes de alvenm·Ia simples, de pouca resistência ao choque, coberto de
laje de concreto sLtnples ou de telhas.
dispondo de ventilação natural (geralmente obtida por meio de abettura.s
enteladas nas partes altas das pare,
des) e de um piso cimentado ou asfaltado. E' o tipo de depósito COilStruído para armazenamento de ex~
plosivos e acessórios em demolições
industriais
(pedreiras,
minerações,
desmontes) ;
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b)
''depósitos aprimorados"
(ou
paióis) são os construidos visando o
armazenamento de explosivos, acessórios dêstes, munições, petrec!1os etc.
por longo tempo. São construidos em
alvenaria ou concreto, com paredes
duplas (com ventilação especial, natuml ou artificial), visando à permanência prolongada do material armazenado.
Geralmente usado em fábricas, entrepostos e para grande quantidade
de materiaL
Parágrafo único. Os "depósitos rústicos" podem ser fixos ou móveis
(desmontáveis) . Os depósitos fíxos
são os "depósitos rUsticos" que não
podem .ser ·deslocados e cujas características de construção constam da
letra a dêste artigo.
Os depósitos móveis são construções
especials, dementáveis, que permitem
o deslocamento dos mesmos de u..r:n
ponto a outro do terreno, acompanh::;md0 a mudança de local dos traba-lhos de demolição inc!ustrial ou
prospecção.
·

Art. 242. Barricaàa é um anteparo
natural ou artifical tecnicamente adequa.do em tipo, dimensões e construção para limitar, de maneira obje·
tiva os efeitos de uma explosão eventual' sôbre as construções, _xodovias,
ferrovias, etc., a ela adjacentes .
§ 1º As b~rricadas podem ser:
a) naturais;
'b) artificiais.
§ 29 As barricadas natUl'ais são cons_
tituídas por massas naturais de terra substancialmente fortes para deterem ou atenuarem os efeitos d.e uma.
explosão.
§ 39 As barricadas artificiais são
construções constituídas por um talude de terra simp,les ou protegido
apenas de lUl1 lado ou em ambos os
lados por um muro de arrimo de mat~rial ·adequado. Quando o talude de
terra é protegido só de um lado, a
b2rricada é dita de arrimo singelo.
Neste caso, o lado mais íngreme- do
talude é sustentado por um muro de
arrimo de concreto de .alta resistência (não armado), alvenaria ou madeira.
Qu.ando ambos os ladcs do tal:lf'.e de
terra são protegidos, a barricada é
dita de arrimo duplo. Neste caso, am~
bos os lados dos taludes são sustentados por muros de arrimos de C{lll·
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creto de alta resistência (nãO armado), alvenaria ou ma Ceira.
Axt. 243.

É

denominado "deJJósito

barricado" o depósito p1·otegidO por
uma ban-icada.
CAPÍTULO XXXIV

Normas para .Construção

Art. 244. A escolpa do local do depósito ficará condicionada aos seguintes fatores:
a) teiTeD.o:
Os depósitO-s devem ser localizados
em terreno firme, s.êco, a salvo é!.e
inundações e não ·sujeit.o a mudanç,as
freqüentes de temperatura ou a fortes ventos. Devem ser aproveitados
os ·acidentes naturais, como elevações,
dobras ci0 terr-eno e vegetações altas·
o' terreno em redor dos depósitos
de_v~ ser inclinado de maneil"a a oer·
nutir a ~renagem e ventilação e deve
ser mantlda uma faixa C.e terren 0 limpa, com 20 (vinte) metros de largura
mínima.
b)

Capacidade de armazenagem:

A

cap~C:idad,e

de arma-zenagem de

um deposito e ilunçã 0 de sua cuba-

gero, das condigões de segurança, (tabelas de_ qu~ntidaC:es-distâncias) e ds,
arrumaça.o mterna de acôrdo com as
::_eg~as ~e arrumação. Para cada mal·~rial aeve;m . .ser obs-ervadas as qua.n·
tida~es max1mas · previstas nas respectiva-s tabela..s;
c)

Acesso:

Os depósitos devem ser acessíve;s
aos meios oo~uns de tl·a.nsport-e; ·
§ 19 Para fixação da Iocaliza<:ã.'J de
}:_llTI depá.sito serã.o obec?.ecidas, pêlo i!l"eressa-do, · as seguintes normas:
a) a indicaçã.o da área onde deseja ter o depósito;
b) finalidade do mesmo·
c) quantidade e espéc!es 'dos nrodutos controlados que deseja arma~z~nar;
d) obtençã.o da respectiva permissão da p-refeitura local;
·
e) dirigiJ.··se à autoridade militsr
competente.
·
§ 2\l Cabe exclusivamente 8-0 Ministério da Guerra, através dos órgãos de fiscalização, fixar dentro da
área aprovada, o local exato do depósito, condições técnicas e de segurança a que o mesmo deverá satisfazer e quantidaê_,e máxima. de exolo·
sivos, etc., que r.oderá ser arm.ãzen::tda.

Art. 245. As distâncias minimas a
serem observadas' com relação a edifícios habitados, ferroviàs, rodOVias e
a ou~ros depósitos, para fixação· da
quant1dade de explosivos que poderá
ser armazenada num depósito constam c?.·as tabelas de quantidades-distâncias (Anexo 15) .
§ 19 As distâncias con.stsnt-es da
tabela 3 do Anexo 15 poderão ser re~
duZidas à metade para o caso de depósitos barricados ou entrincheirados,·tudo dependenc?.·o da vistoria a ser
feita no local.
Essa redução tanto se aplica aos
depósitos a construir, com 0 aos já
construídos, cujos resnonsáveis resolvem barricá-los, parã
aumentar a
quantidade de explosivos a B,rw.aze·nar.
§ 29 No caso de acessórios será usada a tabela respectiva (lillex 0 15) .
Art. 246. Na cubagem de depósi·
Ws levar-se-á em consideração os segumtes fatores:
a) c?.:imensões
das embalagens de
explosivos (caLxas, etc.) a armazenar,
b) alte~·a máquina de emp_ilhamento, que e de 2·,{)0m;
c) margem de 40%, para permitir a circul-ação do oes-soal no interior
do depósito e o a.fãstamento das cai·
x.as das paredes e
d)' entre o teta e o empilhamento
dev.z haver uma dist-ância minima de
0,70m. ·
§ 1Q Conhecendo-se a qmmtidade
de explosivos a armazenar, face à tabela de quantidades-.distâncias, pode-se determinar as dimensões do
depósito pelas fórmulas:

NS
A=0.6E

(1)

ec

A

(2)

L

Onde:
A é a ár-ea interna em metros
quac'ira.dos;
N _ é o número dê ca.ixas a serem
armazenadas;
S - é a superfície ocupada por uma
caixa, em met1·os qur'tdraC.I{)s;
E - é o número de caixa-s oue serão empilhadas verticalmente; ~
C - é o comprimento interno em
m-etros e
L - é a. laTgura interna em metros
(deve .ser fixa·do).
§ 29 Nl{) caso de depósito-s de paredes
duplas, para se obter as c?.·imensões
externas, tomar-á 0,6'Üm às dimensões internas, ficando assim incluída
a parede:
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Art. 247. Na construçã-o de depódevem ser empregados materais
incombustíveis, maus condutores de
cr.lor e que nã 0 produzam estilha-ços. P....s peças metálicas usadas devem ser de br-Onze ou de hüão.
Art. 243. As fundaç-ões podem ser
de pedra.. concreto ou tijolo. Os pisos
"Berã.o impermeáveis à umidade e liws, de modo a evitar atritos e facíli~-ar a limpeza.
Art. 249. Ás paredes, acima d::;_s
fu~dações devem ser de tijol()s a.ssent~-dos com massa de cimento no máximo 25% de cal.
§ 19 Poderá ser usado outro material incombustível ap1·opriac!.-o.
§ 29 Fica proibido D uso de tijolos
que abs-orvam umidade ou que se
desintegrem fàcilmente.
§ 39 No' caso de paióis ou denósitos
permnnentes (aprimorados) as' paredes devem ser finas e 'dupla-s com jn·
tervalos vazios entre elas (0,5:0 m) .
Art. 250. É te:rminantemente proibida a instalaç?.o de luz eléüica no
interior dos depósit.Qs; sua iluminaeão
ª'· nOite, c!.eve ob-edecer às prescricÔes
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Art. 254. Para os depósit.os aprímorados ou _paióiS, qualquer que· seja sua
capacida-d.e, será exigido a inst.alação
de pára~raios, de termômetros de máXima e mínima e de psicrômetrvs cc·
locados em locais apropriados, que ira:..
cilitem a observação diária da te-mpel·atura e da urríidade, indispensáveis ao regime de segurança a que
devem ficar sujeitos os explosivos,
pólvoras, acessórios, etc.
§ li? Os estabelecimentos fabriS são
obrigados a manter um serViÇO diário de observação e registr-o, em hor.as fixa.s, das temperaturas máxima
e mínima, e do grau de umidade nos
"depésitos a-primorados ou pa!óis",
com a. finalidade de organizar os diagrarnas mensais resr.ec~ivos que serão
sub-metid.-os ao exame das re.spect:.v-a.s
autoridades de fiscalização.
§ 29 Os índices termomé~ricos e hig-ro;nétT.icos tolerados serã,o fixados
pelos fiscais, fa-ce à natureza do produto armazenado.
3? Se êss·es índices se a.proxima.J.·em
cu atingirem os limi:es de tol-erRncia
fixa.d·os, o estabelecimento fabrll é
obrig,a.do a providenciar, mediante sistema
C.e aquecimento, ventilaçã 0 ou
dO; Art. 259.
~
refrigeraçã,o adequados e utilização de
materiais higroscópicas, o enquadra·
C.-\PÍTUL-Q XX."'{V
mento dos mesmos dentro dos índices
Normas sôbre Armazenagem
·- fixadas.
Art. 251. Fica proibida. a armaze~'U't. 255, Os depósitos d-e produtos
nagem de:
a,uír:1ico3 agTeSSiVOs devem ser localizr.dos à.e maneira que, em caso de
a) acess-órios (ou iniciadores) num
acidente ou escapamento, seus ef-eitos
n:.esmo dep.ósito com os explosivw;
tóxicos não prejudiquem a saúde dos
b) pólvoras no mesmo depósito de
que J:l.abitam nas proximidades.
altos explosivos e dinamites e
Assür_ sendo, exigir-se:..a a existênc) explosivos, pólvoras e acess·óric:s
em habitaçõ-es estábulüs, sil-os, galcia de:
pões ofiCÜJ.as Loj-as, isto é, em depóa) uma área de segmança própria,
s-itos ao .acaso, que contrarj.em o dis- ·em tôrno do depósito, estabelecida de
·pc-sto nesta regulamentação.
conformidade com o grau de periAl:"t. 252. Na armazenag-em de ex· cu1osidade do produto; e
b) dispositivo de proteção, como
:plOSlYC-s ou de acessórios fica estaseja a cÕlocação de er.:austor, com cobelecido que as pilh-as de caixas C:-evem ser colocadas:
mando externo, cuja tiragem será can:::o.lizada para tanques contendo solua) sôbre barrotes de madeira p::lia
ç§,o apropriad8, que, por reação quí-"
jsolá-las do piso;
'
mica, neutralize os efeitos dos gazeS
b J afastadas das paredes e do teto,
para assegur-ar boa ciJ:culacão de ar e c.esprendidos.
c) de tal manerra que Permitam a
_passagem entre as mesmas, para en~
CAPÍTULO XXXVI
tnvd.a e retirada C.e caixas com .segmança·.
Fiscalização e Segurança
Art. 253. A ventilação interna dO-s
Art. 256. A fiscalização dos depódepósitos deve ser obtida com aber·
turas r.rovidas de tela metálica e dis- sitos, seja de fábricas, firmas ou pepostas nas paredes internas e exter- dreiras, será exercida pelos órgãos de
:nr,s, de sc:rte q.ue não se cop..fr~mtem.
fisc2.-lização do Ministério da GuerSito~

*
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ra, com colaboração dos polícias civis
e prefeituras locais.
§ 19 As legislações policiais e das
prefeituras não poderãO divergir da

presente regulamentação, de vez que
cabe à União legislar sôbre o assunto.
§

29 As prefeituras. locais não de-

verão permitir construções próximas
a depósitos desde que prejudiquem as

condições de segurança dos mesmos.
§

39 Caberá às polícias locais

veri~

ficsx assldua..7llente os estoques que
estão sendo mantidos nos depósitos,
bem como o cumprimento das determinações técnicas, e condições de segurança estabelecidas, comunicando
ao órgão de fiscalização competente

do Ministério da Guerra qualquer ir.,.

regularidade constatada.
.A!'t. 257. Autorizado o funcionamento do depósito, qualquer modificação nas condições de segurança,
seja por construção de novas habitações, estradas, etc., deverá ser levada
ao conhecimento do Chefe do DPO
ou ao Comando_ da Região, conforme
o caso, seja pela polícia civil, prefeitura local ou pelo próprio interessado,
a fim de serem tomadas as providênnecessárif~E, Visando
-cias julgadas
manter a maior segurança possível.
Art. 258. A seg-ura:nça mútua entre
depósitos .se obterá pela;:, condições de
segurança a que cada um deve satisfazer, pela observância da tabela de
quantidades distâncias (Anexo 15) e
pela proteção mútua com parapeitos
de terra, circundantes, acidentes de
terreno, bosques, etc.
§ 19 Os parapeitos deverão obedecer
a traçado, relêVo e construção que
pei"mitam evitar a propagação de
uma explosão eventual, protegendo os·
depósitos vizinhos.
Sua massa não deverá ser suscetivel de projeção no primeiro sôpro da
exolosão, nem conter pedras ou materiais que possam dar lugar a projeções danificadoras e perigosas; sua
conservação será obtida com revestimentos de vegetacão baixa adequada
(gramíneas) .
·
§ 29 AB portas de acesso dos depósitos não deverão ser orientados em
direção a outros depósitos ou pavilhões, Salvo se forem protegidas por
parapeitos.
. Art. 259. A ordem e a;. limpeza deverão reinar de maneira rigorosa no
interior e nas vizinhanças dos depó·sitos.

§ 1'? As embalagens de explosivos,
acessórios e produtos químico's agressivos não deverão ser a tiradas ao
solo, roladas ou impelidas. Deve-se
usar tôds. a p::ecaução pam preserválas de choques.
§ 29 A abertura e fechamento das
embalagens, assim como tôda e qualquer manipulação daqueles produtos,
são rigorosamente proibidos no ínterim· do depósito.
Objeto e peças de ferro não devem
ser tolerados em tais operações.
§ 39 PeriOdicamente
deverão ser·
examinados os lotes ant.igos para verificar o aparecimento àe qualquer indicio de decomposição, o que tornar~
urgente sua destruição
§ 4'? Nos trabalhos internos dos depósitos só pode1ão sRr usadas, _para
Huminação, as la.nternas portáteis de
pilhas. As rêries· elétricas não poderão
passar por cima dos mesmos.
Art. 260. Para qllalquer depós'i.to
serão exigidas a manutenção de vigia
permanente e a proteção contra incêndios, de acôrdo com sua capaci~
dade.

TíTULO XII
Destruição
CAPÍTULO XXXVII

Generalidades

Art. 261. As munições, explosivos e
acessonos, quando em mau estado,
tornam-se perigosos devido ao aumento de sensibilidade e, caso não
possam ser recuperados, deverão sei'"
destruidos.
§ 19 A destruição deverá ser feita
por pessoal hábil, em locais limpos
de vegetação, distantes de habitações,
ferrovias e depósitos e depende de
autorizacão do Chefe do DPO ou do
Comandãnte da Região, conforme o
caso.
§ 29 Após a destruição, será lavrado um têrmo, em 3 (três) viás, destinando-se uma ao DPO, outra ao Comando da R:€gião e outra à firma ou
fábrica que efetuou a destruição.
P...rt. 262. Dependendo da espécie e
quantidade do produto controlado a
inutilizar e dos meios disponíveis, a
destruiçãQ poderá ser feita por:
a) Combustão;
b) Explosão ou Detonação; e
c) Imersão no mar.
Parágrafo ún1co Os explosivos,
munições e acessórios não poderão·
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ser lançados em --fossos, poços, pân~
tanos, córregos pouco profundos ou
abandonados no terreno.
Art. 263. Podéão ser destruídos
por combustão ou queima:
a)
pólvoras (mecânicas e qulmlcas);
b) altos explosivos (trotil, etc.) e
dinamites;
c) artifícios pírotécnicos;
d) acessórios -ou iniciadores; e
-e) munição de armas portáteis.
Art. 264. Na tlestruição por combustão ou queima deverâo ser tomadas as seguintes precauções:·
a) o local deverá estar afastado,
no mínimo, 700 (setecentos) m de
habitações, ferrovias, rodovias e depósitos e limpo de vegetação e de
material combustível, num raio de
'10 (setenta) m;
b) o material que aguarda a destruição deve ficar protegido e afastado do local de destruição de 100
(cem) m, no mínimo;
c) a quantidade máxima de material a ser destruído de cada vez, será
compatível com a segurança da operação;
d) deverão ser usados locais diferentes para eada queima, para evitar
acidentes pelo calor ou resíduos em
combustão da carga anterior;
e) os dispositivos usados na iniciação da queima ficarão sob a vigilância do responsivel pela destruição -e
durante a operação, todo pessoal deverá estar abrigado a uma distância
fora do raio de ação da combustão;
j) todo o material a ser queimado
deverá ser retirado de suas embalagellB, pois há certos explosivos que
são suscetíveis de detonar, mesmo
quando contidos em invólucros frágeis.
g) devem ser previstos meios para
combatei· possíveis incêndios na vegetação das adjacências do local dà
destruição; e
h) o local da destruição deverá ser
molhado no fim de cada operação.
Art. 265. A destruição por explosão
é mais apliável à munição d~ guerra, como granadas, fninas, rojões,
bombas de aviação, munição química,
etc., devendo-se tomar as seguintes
pn:;cauções:
·
a) A destruição por explosão deverá ser feita em locais que distem,
no mínimo, 700 (setecentos) m, dos
depósitos estradas e edifícios.

b) Quando a distância do local de
destruicão fôr inferior a 700 (setecentos)~ m, dever-se-á abrir no terreno um fôsso ou trincheira, a fim
de limitar o alc~nce dos estilhaços.
c) A íniciacão da explosã.o será feita por interiiÍédio de detonadores elétricos ou não elétricos.
d) O sinal de fogo será dado pelo
responsável pela
operação sàmente
depois de verificar se todo o pessoal
se acha abrigado.
e) O explosor deve ser ligs.do sãmente no momento de inlciar a operação.
j) Quando se empregar o est.op~m.
o mesmo deverá ter um comp"imento
aue faculte ao pessoal tempo necessár.io para se abrigar.
g) Trinta minutos após c-s.cla ex~
plosão, verlficar-se-á se todo rr-_a.terial foi destruído.
Art. 266 NB cl-estn'llçJ.r:; por imers.lo r.o mar, que é o método mais seguro e mais fácil para ·'ie-6:-.~·uçt munições, explosivos e acessó1·1os ou :mciadores, deve-se tomar a.'l· seguin~e:S
precaucões:
- a) cOnsultar as autoridades nava.is.
rcapitamas dos Portos, etc);
b) escolher regiões de grandes profundidades e
c) os produtos a destruir;, deverão
ser prêviamente retirados de suas embalagens e .ser suficientemente pesados para que possam atingir o funC:o ·
do ma.r.
CAPÍTULO

XXXVITI

Normas sôbre Destruição

Art. 267. Na destruição d.e pólvoranegra observar-se-á o seguinte:
a) o método mais seguro consiste
em mergulhá-la
nágua; o nitrato
sendo dissolvido, a pólvOTa torna-se
ineficiente;
b) se fôr usa-do o método de combustão, espalhar-se-á a pólvora em
terreno limpo, sem fenda,s ou ·depressões em fa.ixas cíe aproximadamente
o,osffi de largura, distantes entre si
de 3 (três) m no mínimo; a queima
será iniciada 'com um rast:lho de material combustível, com lü (dez) m de
comprimento, no mínimo; e
c) os recipient-es, C:epois de vazios,
devem se1· lavados, a fim ele evitar
possíveis explosões.
Art. 26B. Na destruição de pólvora
química. observar-se-á o seguinte:
a) poderá ser d.estruid.a por combust~o, espe..lh::mdo-se-á em terreno-
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1impo, sem fendãs ou depressões, em
faixas de O,lOm de largura, no mínimo distantes entre si de 3 (três) m,
no mínimo;
A queima será inicie,da com um
rastilho de material combustível, com
10 (dez) m de comprimento, no m1nimo;
b)

para as quantidades superiores

a. 2.oco (dois mil) quilos, é aconse-

lhável fazer a combustão em pequenas v·alas feitas no terreno;
c) antes de ser LTliciada a combustão, o pessoal deverá estar abrigado
a uma distância mínima_de 100 (cem)

metros, e
d)

as cargas de projeção serã:J des-

truídas sOmente depois de retiradas
de seus invólucros e êstes, depois de
vazios, devem ser lavados ou queimados, conforme o caso.
Art.

269.

Na dest.ruição <!e cr.ltos

explostvos a g1·ane1 c dinamites, ob-servar-se-á o .seguinte:
a) serão destruídos por combustão
e a quant.idade máxima a J>t~. destruíela, de cada vez, será de 50 (cinqüenta) quilos para dinamites e 250 (duzentos e cinqüe!lta) quilos para os
demais;
b) serão retirados d12 set1s :.ec'pientes e espalhados em cama.das pou~o
espêssas, com 0,1üm de m:gura, sô~re outc·as C!. e mater;m mflamável:
c) a inicmção da queima será feita.
com um rastilho de 5 (cinCO) m de
comprlmento, no mínimo e
d) alé.rri do pessoal estar ab-ngaciu
a uma distância de 100 (cem) m. no
mínimo, tomar-se-á precaução contra aspiração de gases tóxicos provenientes de queima.
Art. 270. Na -destruição de aTtifíc~os pirotécnicos, exceto os iluminativos com pára-quedas, observar-se-á
o seguinte:
a) serão destruídos por combustão
em fossos de 0.60m de profundidade
e 0,3Dm de largura, com um comprimento compatível com a quantidade
a ser destruída;
b) serão colocados sõbre uma ,::uan-.
Ld·:l-de de madeira ou material eombustível que assegure a queima per··
feita, em tôda a extensão :io fosso; e
c) antes de atear fogo, colocar-se-á
uma gradz de ferro ou tela c!e arame,"
para evitar projeções do materl•à.l em
combustão.
)
·
Parágrafo único. Tratando-se de
artifício pirotécnico provido de pára-

quedas p:roceder-se-á da seguinte
forma:
a) E:stes materiais serão destruídos
também por combustão como os artifícios anteriores, variando, entretanto,
a disposição do material a destruir;
b) Os elementos a serem destrUÍdos
serão colocados de pé, sôb:::e o material combustível, distanciados um do
outro de 1,5 m, não havendo necessidade da grade sôbre os mesmos.
Art. 271. Na destruição de munições
de uso permitido, acessórios ou iniciadores, obzervar-se-á o seguinte:
a) a destruição se fará por combustão num fôsso de 1,50 m de profundidade e 2,00 m de largura;
b) um tubo metálico com· 0,10 m de
diâmet.ro deverá ser fixado, com a
necessâria inclinação . de modo que
umrt. das extremidades fique no fundo
e no centro do fôsso e a outra atrás
de -uma bari'icada;
C) a abertura do fêsso e a extremidade do tubo deverão ser protegidas
com rr::ades ou chapas de ferro perfuradas, a fim de evitar p:rojeção de
fn_-;;-:me:ltos ou estilhaços;
d) o m:J,terial a ser destruído deverá
ser !S.l1Çado em cargas sucessivas pelo
tubo, no fundo do fôsso, onde haverá
material em combustão e
e) 8s ca,'!'gas só serão lançadas no
fêsso depois de destruída a ::mterior.
TíTULO XIII
ll_preensão e Penalidades
Cr"..PÍTULO XX."'CL"r

'Apreengão

-

Art. 272. Os produtos controlados
ppderão ser apreendidos:
a) pelas gutoridades aJfandegãrias;
b) pelas autoridades militares;
c) pelas autoridades policiais e
d) pela ação conjunta dessas .autoridades.
Art. 273. O produto controlado poderá ser f'~preendido se:
a) estiver sendo fabricado sem que
o estabelecimento possua o competente documento de registro, ou- se neste
cíocl:m2nto não constar: tal produto;
b) sujeito a contrôle· de tráfego, estiY~'~ tl'8,nsitando, para comércio dentro elo pais, sem a guia de tráfego;
C) . snj0ito a contrôle de comércio,
esti·, er sendo comerciE'olizado por firma ~te, 11~0 registrada no Ministério
d:.1 C.1uelTa;
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d) sujeito à licença de importação
ou desembaraço alfandegário, tiver
.entrado ilegalmente no país;
e) não fôr comprovada sua origem;
f) se tratar de armas, petrechos e
mnnições de uso proibido em poder
de civis;
g) tratando-se de munições, explosivos e acessórios, apresentar L'>']_dícios
de decomposição, · caso em que será
destruído (Título XII) ;
h) tiver sido- fabricado em desacôr~
do com os dados constantes do pro-cesso organizado pô,ra obtenção dos
Títulos de · Registro, 2-rquivado no
DPO;
i) seu depósito, comércio, etc, contrariarem as disposições da presente
regulamentação; e
j) estiver enquadrado nos casos
previstos na letra l do Al't. 31.
Parágrafo único. A apreensão não
isenta os infratores das penalidades
previstas na presente regulamentação
e nas leis penais especiais que regulam o assu~to.
Art. 274. A apreensão será feita
mediante têrmo (Anexo 37) .
Art. 275. As autoridades militares
e policiais prestarão tôda a colaboração possível às autoridades alfandegárias, visando a descoberta e apreensão
de contrabandos de produtos controlados.
Art. 276. Aos produtos controlados
apreendidos pelas autoridades alfandegárias será aplicada a legislação
alfandegária em vigor, observando-se
as prescrições do Titulo "Desembaraço Alfandegário" do presente Regulamento.
Art. 277. As armas, petrechos e
munições de uso proibido, bem carilo
os explosivos de interêsse militar
apreendidos pelas autoridades militares e policiais terão os seguintes des~
tinos:
a)
as armas brancas serão recolhidas ao estabelecimento fabril do Exército mais próximo, do local da apreensão, diretamente ou através do
SFIDT /DPO ou Regionais, para fins
-úe aproveitamento da matéria prima;
b)
os explosivos de interêsse militar serão entregues aos Serviços de
Engenharia regionais; e
c) os demais serão recolhidos à
DAM, diretamente ou . a~ravés dos
SAM regionais.

Art. 278. Qualquer outro produto
controlado, inclusive armas, petrechos
e munições de uso permitido, apreenl"
elido pelas autoriclades militares, será
recolhido ao SFIDT !DPO ou SFIDT
Regional, conforme o caso, e será le~
vado a leilão, mediante autorização
do Chefe do DPO ou do Comandante
da, R.e,7:ião. Os ex~losivos e aces!":órins
:poderão ser entregues às Unidades
de Engenharia, para emprêgo:
§ 1Çl Os produtos constantes dP<Jte
artigo quando apreendidos- por autori~
dades alfandegárias, policiais, etc.,
poderão ser levados a leilão, por aquelas autoridades, mediante entendimentos com o Chefe do DPO ou Gom
o Comandante da Região, conforme o
·caso.
§ 2ÇI A êsses leilões sOmente uoderão concorrer as firmas registrad-as de
acôrdo com a presente regulamentacão, recolhendo-se à Caixa G-eral de
Economias de Gue!.'l'a o numerário
apurado.
CAPÍTULO XL

Penalidades

Art. 279. A autoridade militar encarregada de fiscalizar produtos controlados pelo Ministério da Guerra,
tendo verificado pessoalmente ou à
vista de denúncias cu informações sôbre a existência de infrações a êste
regulamento, crimes ou contravenções
penais atinentes à espécie, deverá
proceder aos atas preparatórios de
apuração regular da infração cometida.
§ 1Q Se ficarem, desde logo, evidenciados indícios de crime ou contmvenção penal, solicitará a Jnstauração de Inquérito Policial-Milit&
(IPM).
§ 29 Quando os elementos de suspeição, denúncia ou informação forem
insuficientes para o IPM, procederá a
uma sindicância, visando a apurac;.ã.o
dos fatos.
§ 3'? Se a sindicância constatar a
existência de crime oU contravenção
pen;;oJ, solicitará a instauração d~
IPM.
§ 48 Se constatar, de imediato. ou
no decorrer de uma sindi('.ância, que
a sancão para a falta apurada é de
advertência ou multa, procederá da
seguinte forma:
a) se não houver' diligência a fa.zer, deverá notificar o infrator da
falta cometida;
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·b) se houver· 'Ulligência, deverã lavrar, no local o respectivo auto da

infração (Anexo 38), em 2 vias, que

deverão ser assinadas pela autoridade
militar e pelo infrator (ou seu preposto ou representante legal;
A 2f!- via 5erá entregue ao infrator.
Caso haja recusa de assinatura, por
narte do infrator (ou seu preposto ou
representante legal)' ou qualquer
ocorrência não prevista·, tal fato deverá constar do auto de infração.
c) em qualquer dos casos do presente parágrafo,· deverá iniciar, com
a notificação ou auto de infração. o
competente processo regular administrativo, aguardando o prazo de 30
(trinta) dias para que o infrator apresente a sua defesa escrita, se o desejar. Findo êsse prazo, o processo administrativo será encaminhado à autoridade militar superior competente
para decisão, quanto à aplicação da
penalidade.
Art. 230. O notificado, autnado ou
indidado em sindicância poderá
apresentar defesa escrita, com firma
reconhecida, à
autoridade militfl.r
competente.
§ 19 Sérá competente para os cfei~
tos dêste artigo a autoridade militar
que proceder a sindicância ou chefiar
o órgão da fiscalização no local ela
infração.
§ ?.ll A de"fesa apresentada e o pa~
recer da autoridade militar se"'áo incorporados ao processo administrativo
e submetidos à consideração superior.
§ 39 O prazo para apresentação da
defesa será de 30 dias, a contar da
data da autuação ou do recebimento
da notificação de que- trata o § 49, do
art. 279, dêste regulam-ento.
A.Tt. 281. Da decisão da autm·idade que aplicar a penalidade, caberá
n~curso para o Chefe do Departamento de Produção e Obras_ quando a pe ....
na .fôr de advertência, e para o .Ministro da Guerra, quando fôr multa.
Parágrafo único. O prazo para- a
apresentação do recurEO será de 30
dias a contar da data da publica.ção
do ato que determinar a sanção.
Art. 282. · Quando, no decorrer da
sindicância ou IPM, ficar comprovada
a existência de infrações a êste Regul8,mento, crimes ou contravenções
penais, atinentes a produtos controla·
dos, por parte õ.e pessoas físicas ou
jurídicas não registradas no Ministé-

rio da Guerra, o rate será t8V>i<~o ac
conhecimento da Polícia Civil, para o
competente processo criminal civil.
Art. 283. As autoridades Civis encarregadas de presidir inquérito sôbre ocorrências de fatos atinentes à
matéria tratada neste regulamento;
deverão informar de seu andamento
ao Ministério da Guerra, através da.
Unidade Militar mais próxima, que
pl'Ocederá da forma seguinte:
a) SoEcits..rá certidão ou cópia autêntica da conclusão ou das peças
principais do inquérito quando êste
constatar ou versu sôbre existência
de infração a Cste regulamento;
b) com os subsidias referidos na
alínea anterior será iniciado o processo administrativo, com a tramitação normal.
Parágrafo único. O processo administrativo inà.ependerá do p1·ocesso
criminal civil, salvo se, no segundo,
ficar provada a não autoria dos implicados.
Art. 284. São consideradas infra-·
ções para fins dêste regulamento:
1) da importação, exportação, de-·
sembaraço e tráfego:
aJ importar, sem licença prévta,
produtos controlados;
b) importar
produtos controlados
sujeitos à licença prévia. em desacôrdo com a licença de importação;
c) exportar, sem
licença prévja,
produtos controlados;
à) exportar
produtos controlados
em desacôrdo com a licença de exportação;
e) falsear declaração em docuniento de desembaraço de produtos controlados;
/) falsear declaraçã-O em documento de tráfego de produtos controlados;
g) efetuar tráfego de produto controlado sem autmização do Ministério
da Guerra, exceção feita para os que
gozem de isenção.
2) do depósito, fabricação e utiliz~"ção industrial:
á) depositar produtos controlados
em local náo autorizado nela Ministério da Guerra;
b) falta de ordem ou de separação
adequadas, em depósito de . pólvoras,
explosivos e acessórios;
c) infringir as normas de seguran-ça e higiene industriais;
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d) fabricar
pólvoras, explosivos,
acessórios, fogos e artigos piro-técnicos fora dos locais autorizados;
e) pmceder à emba1agem de produtos controlados em de.sacôrclo com
a fixada.
3) Do comércio:
a) praticar, no comércio de produ~
tos controlados, atas lesivos à segurança pública;
b) cometer, no comércio de produtos controlados, qualquer irregularidade em face da lel; e
c) comprar. vender, trocar ou emprestar produto controlado, sem permissão da autoridade competente.
Art. 285. São consideradas faltas
graves para fins dêste regulamento:
a) fabrico, importação, exportação.
ou tráfego sem autorização do Ministério da Guerra, de armas, oetrechns
e munições de uso proibido,- de pólvoras, explosivos e produtos químicos
agressivos;
b) falta de medidas de segurança
imprescindiveis no tipo de fabrico,
utilização industrial. comércio ou Hltra atividade com produtos controla-dos, exigidos pelos órgãos de fiscalização ou por êste regulamento;
c) fabricação de produtos controlados em desacôrdo com as fórmulas
ou desenhos anexados 'lO pedido de
Título de Registro, ou que não constem do citado título ou em apostila;
d) falsa declaração de estoques d~
produtos controlados; ~
e) tentar obstar a fiscalização, em
qualquer de suas atividades, bem
como deixar de cumprir exigências visando sanar irregularidades constatadas.
Art. 286. São as seguintes as penalidades estabelecidas nesta regulamentação:
a) advertência;
b) 'multa simples; e
C) multa pré-interditória.
Parágrafo único. A advertência será
aplicada pelo Chefe do DPO ou pelo
Comandante da Região, no c&so de
primeira falta aue não tenha ca.ráter
grave, e poderá- ser ostensiva ou sigilosa.
Art. 287. A gradação, o -critério de
aplicação e os valores das multas· são
os abaixo:
a) Simples Mínima: quando forem
cometidas, üo máximo, duas infrações
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simultâneas; 1 (uma) vez o maior salário mi:1.i.rHn, mt(nsal, em vigor no
pais;
b) Sin:iptes Média:
qlJa.ndo forem
cometidas, no máximo. cinco infmções
simult.ánc:ss; 3 (três) vêzes o maior
sah~l'io mimmo, mensal em vigor no
pais;
c) SimpleR Máxima: qr~ando forem
cometidas, no máximo, oito infraçôes
simultâneas; 6 (seis) vêzes o maior
salárip mínimo, mensal, em vigor;
d) Pré-interditória: quando forem
cometidas mais de oito infrações simples, num espaço de dois anos; 12
(doze) vêzes o maior salário mínimo,
mensal, em vigor no país e um aviso
à emprêsa infratora de que, em caso
de nova falta, será pedida à autoridade competente sua interdição.
§ 19 A gplic.':1çáo das multas constantes das alíneas a, b e c é de compotência do Chefe do DPO.
§ 2Q A multa pré-interditória sãmente poderâ ser ::>.plicada pelo Ministro da Guerra.
§ 3Q Tôda vez que fôr aplicada uma
penalidade, deverão ser observadas
quais as infraç6r.::s dentre as cometidas que já foram objeto de punição
anterior. F..m caso positivo, além da
multa a ser aplicada de acôrdo com o
núma·o de f&ltas cometidas, haverá
um acréscimo de tantos sextos quantas fo!'em as infrações que já incidiram em nm.i.ção.
§ 49 PÕderá ser aplicada_ a multa
pré-inter,ditória, mesmo em se tratando de primeira falta, se esta fôr grave ou se a i.nfração constituir perigo
para a coletividade.
§ 59 As multa<( dêste artigo serão
pagas em est·:tmpilhas f~derais que,
colad::~.s no processo respectivo, serão
inutilizadas com carimbo do órgão
fiscalizador.
§ 6Q As multas dêste artig·o independem de outj_·as cominações permitidas
na lei.
Al:t. 288. Será solicitada à autoridade judicial competente pelo Chefe
do nepartamento de
Produção e
Obras, ou pelos Comandantes de Região Militar, a interdição na firma ou
emprêsa 4:ue reincida em infrações
previstas neste- regulamento, após ter
sido punida com a multa pré-interditória.
Art. 289. O Ministr~ da Guerra poderá determinar a inter·dição de firma .l emprêsa, devidamente registrada de acôrdo com êste regulamento
quando:

ATOS DO PODER (EXECUTIVO

233

a) em caso de calamidade pública

ou se esta fôr iminente, comete:!: infração que resulte em perigo comum:
ü)

comete1· infração cuja periculo-

sidade seja &.ltamente lesiva à seg;u1·ança d:õ!. populaçáo ou das construçõ:::s cil·cunvizinhas;
c) seu func~onamento toEmr-se prejudicial à Segurança Nacional.
Paragrafo ú.L"1ico. Aplicada a me ..
dida, será instaurado, de. imediato,
inquérito policial-mllito,r para apu-

rar as responsabilidades e .comunicadd. a intel:dição às autoridades polí-

cias i::' municipais
.AJ.·t. 290. Sendo a

~aoneidade
o
principal requisito para quantos de..:

tânciaS de o:;.·dem civil ou -militar ou à
.solicitação judiciária ou da.s partes
LTJ.teressadas, poderá detel'minar ou
autorizar o recolhimento, a depósitos
do Exército, de produtos controlados
que estivere:n em depósitos partícula:..
res ou que, por questões judiciárias,
deverê.o sei' recolhidos a depósitos
públicos.
Pal'ligrafo único. Efetuado o recolhimento produtos sàmente poderão
ser retirados por ordem do Ministro
áa Guerra.
Art. 292. Nos convênios a serem assinados com outros prdt::;es, que envolvam produtos controlados, caberá ao
I\':Lihistério das Relações Exteriores
ouvir, em tempo oportuno, o Ministério da Guerra.
Art. 293. O Ministro da Guerra~
quando julgar conveniente, poderá
delegar qualquer de suas atribuições
~w Chefe do Departamento de Produção e Obras e Comandantes de -Regiões Militares.
Paxágr&fo único. O Chefe do Departamento de Produção e Obras e
Comandantes de Regiões Militares
poderão, por sua vez, ggir de modo
idr:intico com relação ao 1º Subchefe
do Departamento de Produção e
Obras, Chefes de EMR e Chefes de

sejam fabricar produtos controlados,
ou manipulá-los, ou com êstes comerciar, o Ministro da t}uerra poderà, em
qualquer época, determinar a cassação do Titulo ou Certificado. de registro das fábricas ou estabelecimentos comercias cujos proprietários ou
n~sponsáveis, a seu Juízo em particular ou diante de comunicação devidamente documentada ou de inquérito realizado - a tenha comprometido.
§ 19 A parte interessada cabe o direito de apresentar sua defesa, por
escrito, dentro do prazo de (30 trinta)
dias, a contar ds, dP.ta da autuação
SFIDT.
ou notificação feità pelo ó1·gão de fisArt. 294. Fica o Departamento de
calização do Ministério ela Guerra.
Produção e Obras autorizado a bai§ 29_ A cassação do títuló de regisxàr aos Comandantes de Regiões :rvntro implicar8. em fechamento da fálitares as instruções que se venham a
brica, se sàmente fabricar produtos
tornax necessá:i:. para conveniente
control8,dos, ou da exclusão de sua
linha de fabricação, daqueles produ- aplicação dêste Regulamento e resoldentro do seu espirita os casos
tos, caso contrário, tudo sem- direito ver
omissos que venham a surgir e que
à -qualquer indenizacão.
não dependam de maior apreciação·
;§ 39 A cassaÇão do certificado de
do Ministro da Guerra.
registro implicará em fechamento da
Parágrafo único. Os casos omissos
firma ou emprêsa, se sàmente trabaque não possam ser solucionados denlhar .;om produtos controlados, ou,
ca.so contrário, ·m apreensão de esto- tro do espírito desta Regulamentação
pelo DPO, serão .submetidos à apreque daqueles produtos.
soluçáo do Ministro da.
I§ 49 Em qualquer caso, os produtos \ ciação e
controlados, em poder da firma ou Guerra.
emprêsa, poderão ser vendidos a ouArt. 295. Os SFIDT deveráo manter
tras firmas ou emprêsas devidamens.tual.i~ado o Catálogo das emprêsas
te registradas, cOm autorização do registradas no Mj_ni::>tério d:a Guerra,
Ministério da Guerra.
possuidores de Títulos de Registro.
Art .. 296. A .riscalizaçáo d;; que tra~
TÍTULO XIV
ta o Presente Regulamento se pauDisposições Gerais e Transitórias
tará, também, no que fôr aplicável,
na Lei de Tarifa das Alfândegas, em
CAPÍTULO XLI
vigor.
Disposições Gerais
Art. 297. Esta Regulamentação entrará em vigor,· quanto aos artigos
Art. 291. O Ministro da Guerra,
atendendo a determinadas circuns- que ainda não o estão, 60 (sessenta}
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dias após a data de sua publicação,
sendo mantidos todos os Titulas e
certificados de RegiEtro que estiVBrem em plena_ validade.
Art. 298. Revogam -se o Regulamento aprovado pelo Decreto número 1. 246, de 11 de dezembro de
1936, o Decreto n9 47.587, de 4 de janeiro de 1960, o Decreto nl? 94, de 30
de outubro de 1961 e todos os Al.'isos,
Portarias, Notas Ministeriais e ordens expedidas que contmriem o presente Regulamento.
CAPÍTULO XLII

Disposições Transitórias

Art. 299. Até ulterior deliberação,
os produtos abaixo discriminados, incluídos na Relação de Produtos Controlados na categoria de contrôle 1,
como 1-A, ficam sujeitos apenas __ às
naturezas de contrôle a seguir especificadas:
1) Barrilha:
a) Registro no Miriistério da Guen-a
para
- importação e
-fabrico
b) Licença prévia do Ministério da
Guerra pa:m
- importação e
- desembaraço alfandegário.
2) Fogos de artifícios:
a) Registro no Ministério da Guerra
para fabrico
b) '·Fiscalização do comércio pelas
autoridades policiais.
Art. 300. Continuam em vigor as
seguintes quotas máximas . anuais ae
importação, para os seguintes ~ipos
e calibres de armas e munições, que
podem ser importadas por emprésas
comerciais para comércio e sociedades de th"o registradas:
a) por firina comercial registrada
no Ministério da Guerra (matriz ou
filial), observando-se o disposto no
art. 91:
- 400 (quatrocentas)
espingardas
de retrocarga, de dois canos lisos, rogo
central, calibre 12 a 36, para caça;
b) por sociedade de tiro, devidamente registrado no Minisétrio da
Guerra:
- '20 (vinte) armas especificadas
na alínea a;

§ 19 A importação de armas de ar
comprimido, de funcionamento por
mola, até o calibre de 6mm, independe de quota;
§ 29 As àemais armas nao esvecificadas no presente m·tigo, embora de
uso permitido, não poderão ser importadas para comé1·cio.
Art. 301. Até ulterior deliberação,
ficam os EstaOelecimentos fabris inilitares proibidos:
a) de transformar fuzis e mosquetões, obsoletos ou imprestáveis paTa
fins militares, em armas de caça ca-~
libre 36;
b) de alienar a emprêsas civis ruzis e mosquetões, obsoletos ou imp1·estáveis para fins militares, com a finalidade de transformacão ou recuperação. O citado arnlamento poderá ser alienado para outros fins
medi:::mte autorização do ML.~istro dá
Guerra.
Art. 302. Fica proibido, até ulterior deliberação, o tráfego de armas
e munições ·calibre 44 para os terrltórios das 6~, 7ª' e 10~. Regiões Mili..
tares.
Art. 303. Até ulterior deliberação~
o Chefe do DPO e os Comandantes
d_e Regiões M_i!itares, conforme o caso,
fiCam autonzados a solucionar af5
questões de tráfego de munição calibre 38 e 4~, de fabricação nacional,
para carabma, entre fábricas e firmas registradas no Ministério da
Guerra, ou Unidades Administrativa~
dos Ministérios Militares (estas quando se tratar de munições para os seus,
c9mpon~ntes) respeitadas ns proib1çoes existentes.

~arágr_afo único. Para fins dês te.
artigo, f1~a estabelecido o limite de
25.000 (vmt~ e cínco mil) cartuchos
daqueles ca1_1bres, como 0 m.aximo que
a !Irma re~Istrad.a poderá receber por
mes, exclmdas as sediadas junto as.
fontes I?rodutoras e credenciadas uelos fa~ncant,es perante os SFIDT êomo distribuidoras.

Art. 304. Sendo explosivas as misturas de nitrato de amónio com substâncias orgãmcas (óleo diesel, etc.J,
fica estabelecido, até ulterior deliberação, que para a.s emprêsas que rl.esejam manipular as referidas mistu':"
ras, no local de emprego, para uso
próprio, deve ser exigido o Certificada de Registro, devidamente apo~:;
tilado para aquêle fi.>n.
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§ 19 Quando a quantidade consumida de mistura nitrato de amõnio·óleo diesel impuser a lTJanipulaçâo ou
a 5.nstatação de unidade de mistura
em local diferente daquele do emprego, mesmo para uso próprio. deverá ser ex;igida a obtençi?,o de Título
·de Registro.
§ 29 Não é permitida a manipulação ou instalação de Unidade de Mistura_ Nitrato de amónio-óleo - diesel.
para fins comerciais
sem a posse
do competente Titulo de Regist1·o e
apresentação de Patente de Registro

p8,ra manipular explosivos, Concedida

pelo Ministério da Fazenda, nos tél'mos do Capitulo III, arts. 17 e 18. e
Capítulo VIII, arts. 1.25 e 138, do Decreto n9 45.4!:::2, de 12 de fevereiro
de 1959 (Consolidação e Regulamento
de ImpOsto ele Consumo} .
§ 39. As condições de segurança pr:.ra
a fabricação, m:omuseio, m·ma.zeno:tmento e transporte das misturas de
que trata o presente artigo; são as
mesmas estabelecidas no· presente Regulamento para as misturas explúsivas.
§ 49 O nitrato de amónio deve ser
armazenado se:para(la:r-:wnte, observa~
do o disposto na Tabela de Quantidades-Distancias.
§ 59 Para 3, embalagem das misturas de que trata o presente artigo e
permitida a utilização de sacos Especiais de papel de paredes múltüllas
revestidos internamente com substância plãstica, de acôrdo com as No rmas constante do Anexo 39.

A!·t. 305. Até ulterior deliberação
haverã, anualmente, enue 15 de mai~
e 15 de junho, uma reunião dos Chefes de SFIDT regionais, no Departa_men_t(_l de_ Produção e Obras, da qual
paxtiClparao também re-prese:gtantes
. do Ministro da Guerra - e do DPO.
A reunião em aprêço tem por obietivo. uniformizar a fiscalização · ae
produtos controlados, exercida pelo
Exército.
§ 19 Anualmente, até 15 de fevereiro
o DPO remeterá ao Gabinete do MInistro ? teniário da reunião, para
aprovaçao.
§ 29_ Até 15 de março, o· DPO remet~r~ aos Comandos de Regiões o
temano aprovado e as instrucóes
complementares que julgar convênientes para o maior êxito da reunil:to.
Art. 306. E' fixado o prazo de 120
{cento e vinte) dias, a partir da data

da publicação do presente Regulamento, para que as firmas atU2-lizem
as Gillas de Tráfego (Anexo 27 l, podendo, nesse intervalo, utilizar as
Guias antigas, com a nova destina~
çfro, tendo em- vista que a destinação
é a única diferença entre as mesmas.
ANEXO

N9 1

DECRETO

N9 24. 602
DE 6 DE
DE JULHO DE 1934

o Chefe do Govêrno Provisório da
República dos Estados Unidos do
Brasil, usando das atribuições que
lhe confere o art. 19 do Decreto nú~
mero 19. 398, de 11 de novembro de
1930, decreta:
A··t. 19 Fica ptoibida a inst,alação,
no Pais, de fábricas civis destinadas
ao ~abrico d.-::: armas e munições de
guerra.
Parágrafo úr.ico. E' entretanto facultativo ao Governo con~eder a'.ltori.-.açáo, .sob ad .condições:
a) de ser aceita uma fiscalização
permanente nas suas direções administrativas, técnica e industrial, _por
oficiais do Exército, nomeados pelo
Ministro da Guerra, sem õnus para
a fábrica;
b) de submeter-se às restrições que
o Govêrno Feae1·al julgai conveniente determinar ao comércio de sua
produçao paea •J exterior e interior;
c) de estab?l.ecer pref~rênci~ para.o Govemc [< ederal, na aquisica(, dos seus produtos.
Art. l.\ E' ~.l,solutamentc proibido
qualquer fábrica civil fabricar munição de guerra, a não ser o caso previsto no parggrafo ümco do art. 19 .
Art. 39 Nenlmma fábric'l ,1E' urodução de cartuchos, munições e armas de caça ou de explosivo::;, poderá
se instalar ou funcionar se já existe
sem que haja;
1<:' satisfeito as exigên!!i;'!.S 1itadas
pew Mmist.:J'!u c,a Querra;
3'? assina'Jo •J cmoprom1sso H óU:.itar as restrições que o Governo Federal,. <?ttravér- de seus 6rGân. ]Ulga1
conveniente crial' aL. com~rc1c cte wa
produçi'w, tan0o oara o exterlo' como
pm~a o interior, bem como as reiererites às importações de tnatériasprimas.
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restrições se justificarão:
em face de tratados com paises
estrangeiros ou solicitação (:los mesmos, a juízo do Govêrno.
b) na previsão de acontecimentos
anormais que atentem contra a ordem e segurança pública;
c) quando 'razões superiores de ordem econéimica, Visando a utilização
de recursos naturais do -Pais, .assim
o imponham;
~

a)

39 registrado no mesmo Minist?río
as declarações seguintes:
a) nome da fábrica;
b) firma comercial responsável;
c) situação da fábrica;
ct) linhas de comunicação e sua natureza para a Capital do Estado em
que estiver Instalada;
e) área conerta na fáU17ica;
/) natm·em da produção;
g) número de pavilhões das oficinas;
h) volume da produção anual;
i) capacidade de produção em oito
horas de trabalho;
j) número de oper-árws;
l) marca das máquinas dàs oficina.s (fabricantes) ;
m) funcionamento das maquinas,
se por transmissão ou motor conjugado;
n) · distância da fábrica ãs casas de
habitações mais próximas;
o) apresentação da planta da: fábrica com todos os seus pavilhões e
depositas;
p) fórmulas de seus produtos com
caráter •'Secreto";
q)
estoques -existentes das várias
matérias--primas, e, também, do material produzido;
r) sujeitar-se a fiscalização do Ministério da Guerra através dos seus
órgãos técnicos, seja durante .a produção ou após sua distribuição ao comércio;
s) . prova de idoneidade da firma
com atestados passados pelas policias
locais;
t) prova de sua quitação com as
prefeituras locais.
49 recebido um título de registro
expedido pelO Ministério da Guerra
que terá o valor da licença dessa autoridade.
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Art. 49 As declarações acima, obrigatórias no período de registro, que
a fábrica deverá fazer, são de caráter - secreto - e para uso e~clusxvo
da reparticáo competente ~to Ministério ''da Guéra.
Art. 59 Após êsse -registro, .• Ovo tipo
de material não poderá ser fabricado
sem aue suas caractetísticaz 01. fm·mulas- se achem devidameute ..tp•·ov;:~;
das e registradas no Ministério da
Guerra.
Art. 69 A fabricaç'-iiJ de pólvoras,
'explosivos e artigos pirotéenicos, atentas as necessidades de fiscalização e
os sérios perigos á vida que afere~
cem, sómente poderá ser realizada
por fábricas devidameme licenciadas
pelo Ministério da Guerra. nos têrmos do art. 39 dêste Decreto.
Art. 79 Os oficiais designados flscais, conforme prescreve o ·art. 19, te-·
tra a serão substituidl1 S am.1almfmte,
nãc podendo exceder êsse prazo, para
uma mesma fábrica..
Art~ 8!! o atual serviço cte .Fiscalização dE Importação e Despacho de
armas, munições, explosi.vos, etc., a
cargo do Ministério da, ,;}uerra. pa.ssar-se-á a denominar-se ''Serviço Oe
Fiscalização da Importaçáo, Depús1to
e Transporte de Armas, Munições, Explosivos, Produtos químicos agressFoS
e Matérias-Primas Correlatas". t: terá
as atribuições consignadas. em suas
instruções, com as mcdificações decorrentes dêste Decreto.
Art. 99 Ficam obrigadas a um
registro sumário no Ministério da
Gue1·ru tôdas as fábricas existentes
ou a 3e constituir€m nãu compreendidas nos m·tigos anteriores e todos
quantos constituindo firmas comerciais ou não, como as primeiras, necessitem importar, manipular e nego~
ciar com os produtos sujeitos a fiscalização e que serão discriminados
nas respectivas instru·ções.
Art. 10. O Ministério da Guerra
promoverá em caráter de regulamentação a revisão das instruções existentes de forma a permitir uma melhor fiscalizacão e manterá as atribuições de ''Contrôle" das rmportações de materiais, artefatos e produtos que julgar de necessidade conservar ou incluir em suas novas instruções.
Art. 11. As fãbricas existentes terao O prazo -de 90 dias ·para "egula-
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rizarem sua situacao pelos têrn1os
deste Decreto.
Art. 12. Serão estabelecidas nae
respectivas regulament.açóet: penalidades pa.ra os diversos "aso:;: 1e fr-aude,
penalidades essas que variarau entre
a suspensão de funcionamento da fãbrica ou de dir~tto de comércio por
tempo determinado, não E'X~~PdP.ndoJ rie
seiE meses, e a perda 'iefinitJ\-'& de

idoneidade e conseqüente proibi1;ão
de funcionamento, sem indenização
de espécie alguma.,

Parágrafo Umco. Para os efeitos
dêste artigo, será assegurada ampla
defesa à parte acusado: de transg:ressão e tomadas po-r têrmo as :mas ws..
tificações em inquêrito sumário man-

dado abrir pelo Diretor do Material
Bélico, que imporá penalidades.
A penalidade de perda definitiva

de idoneidade sõmente será 1mposta
pelo Ministro cta Guerra.
Art. 13. O Ministro da Guerra regulamentará também as disposições do
parágrafo único do art. 19.
Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de julho de 1934;
1139 da Independência e 469 da República.
a) GETULIO VARGAS
b) Góes Monteiro

(Diária Oficial, n9 159, de 11 de
julho de 1934, pág. 13.903-4).

ANEXO 2

J;!G

rod:Jlc ITO

(5)
•

- _RM - SFIDT

PROCJ!:Dll!ICIA
E
DESTINO

7)(8) AR!MS

MUNIÇOES

E

t!APA DE!40NSTRAUVO DAS E!lTRADAS E SA!DAS DE AilMAS (J,!UNIÇÔES OU
PLOSIVOS E SEUS ELEM:EN'<OS), llESTA RM, DURANTE O Tll!MES.TR:E DE 19

EXPLOSIVOS E SEUS
!I

ELD~·lTOS

s

E OUTROS PRODUTOS CONTRO

A

D

A

R

!;2:_

s

'lO~~- DO TJID!ESTR:E
ANTERIOR
DO :EXTERIOR {lJ
SOil!A:
DOS ESTADOS ( 2)

-

SOil!A:
PRODUÇÃO NA llM (3)
SOMA
TOTAL DAS ENTRÀDAS

s

A

I

D

-

s

A

PARA O EITERIOR (1)
SOMA:

-

PARA OS ESTADOS (2)
SOMA:
CONSlllYlO NA llM ( 4)
SOMA

--

TOTAL DAS SAÍDAS
SALDO PARA O TRIMESTRE SEGUINTE
. Q1l.§ERVAÇÕES: Vide verso

.

..
'
,••• _,__,.-l,.._...__.,""""
......,.,..,...,..

I

I

!
.

'

-
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ANEXO

2' -

(VERSO)

Obset"vaçõe-s

( 1} -

Discriminar os pa:ises.

( 2') -

Discriminar os Estados.

(3) -Discriminar as Fábricas.
(1) -Discriminar saídas de "firma para firma" e "vendas em balcão"
ambas em conjunto, e dentro de cada Estado da RM.

(5) -

Bste modêlo será utilizado pelas fi;mas e fábricSs com as mudanças
c.ecessârias.

{6} -

Poderá ser enviado mensalmente se fõr do interêsse da emprêsa.

(7) -

(ARMAS) (MUNIÇõES) (EXPLOSIVOS E SEUS ELEMENTOS)
em mapas separados.

( 8) -

Pma os outros produtos controlados, de acôrdo com as respectivas
categorias de contrôle.

I

A!IEXO

3

M!N'ISTWO DA G1JE!U!A
-

)!Jü'A DOS DESn!BAll.AÇOS ALFAl'IJJEGÁRIOS, PROCEDIDOS

·:JlliÊlCI'])j)

QUJ.RTEL GENZRAL

_

~l'IDT/

!lEGIÃO MILITAR
__

_TlliMEST!lE DO ANO DE 19_

.POR ESTA !lEGIÃO l.r:ILITAR DURANTE O MJ!:S E ANO ACI-

!li.A

I~~""' oo• ~-ooJ =- I""'"'"" I,._,a j ~·~-~J~-_J:~~ ~-~"'~'."~ --

•L
•

I

__,_L

I

I

I

I

I

! I
I .J

I --··-·--·

mas: Na coluua. dest.i.neda a observa.çÕeDt citar o núm.ero e data do af:Ício do l-llinisté-rio· ® Gu..e!Ta· ao M.illieté:rlo. das Ra~
·r

-lru;_Õe_s- ~tar;l-o~êl; qtJ.e -..e,lJ,iJ0:!:'4-ZOU a :f.m.w>-1."tsção ..
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ANEIO 4

(BEgumtEN~O PARA. T"fTULO DE p:GISTRO)

ElMO SR MINISTRO DA GUESRA

(Datilografado

(Nome da

~ ~a~el

lteo, l6 eapaços a1mPlea)

emprêsa)----~-'

estabelecida em,_ _ __

----------~

à (rua, n2), (sala 1 andar), telefone n2
, rapresentadaj neste ato, por seu proprietário (sÓcio ou diretor, ato) ,

.

(fulano ds te.l)

1

nacionalidade _ _ _ _ _ , Elatad.o civil,

pi'ofissão,

domiciliado a._ _ _ _ _ _ _ , ____ , n2 _ _ _ _ _ _ _ , a p t 9 _ ,

bairro ________________ , vem, pelo presente, requerer a V ExBT{
tulo de Registro,

lo Decreto n I!

d~

ecôrdo com o Art 43,do Regulamento aprovado
, de

do

a.~

19

car_ _ __..___________.__ _ _ , uti:2.i;.;c.ndo aa

p~

; pal'e. fabrisogu.intea

mat;r1as primas: ____~~---------"------------~-----~·
durant~ o tri&nio ________.-"J

Neetea

t~rmos

P. De !'el"i.l;l.@nto

ATOS

no
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ANEXO 5

QUES~lONÁRIO DE•I<OBlliZAÇÃO INDUSTRIAL •

MINISTWO DA GllEilRA

DBP AllTAJ.:E!<TO DE PRODUÇÃO B O:BJlAS

Ea'ta'beleoimento

ohióo><JhOJ•....•c:':...---:...~

I - Nomenolatu.ra; .... ,. ••••••••. , • , •••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••
• • • • • o• o....... •• o•••••••••••• o•• o•• o••••••••••••••••••• o••••••••••••
a) Grau de pureza ••••••••••..•••• ,.,.,, •••• o, • • • • • • • • • • • • • •.•. e • • •
b) Estabil1aade qUÍ:m1oa ••••••.•••••••••.•••••••.•.•••••••••••••••
~

;:g.- õaracter:íBtiaas ·aa embalagem
·li\)
b)
o)
·d)

•til -

Natureza ••• , •••••••••••••••••••••••.••••••.• •••••••••••••••••••
J'3eo bruto .••••••••••••••••••••• PSeo lÍquido ••••••••••••••.• o
DimensÕes, •.•••...••••• , •• , •••• o, •••• , ••••• , ••• , •• o o•• • ••. ~ •••
Tempo de duração. o • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o • • • • •

Capacidade de tlroducâo
1) Para Estabelecimentos sob Pisc~iZação Militar (por
de 5 dias com 50 horas de traballlo):
a) Sem acrá sc1mo de mão de obra ou equipamenl;o :-•••• o

sama.na
•••••••••

b) Máxima com acréscÚio de pessoal e melhoria de equipamentos •
• • o .••••••• o•••• o•••••••••••••• o lo • • • • • • • • o•••••••••••••••••
2) Para est.abelElciD.sntos otvis {Pim<ls OomerciBia)
a) Normal:- o ••• •o•., •• o o., ••••••••••••••••••••
b) Máxima:- ••••••••••••••••••••••o•••••·••••••

3) Medide.e qua dever;.o ser tomadas para que não haJa
la:m.ento nas linhas de fabricação:

estrengu-

·4) Produtos f~.brioadoe utilizando o meamo equipamento: ..

oo••••·•o•••••••o••••••··••• (Ficha n'1,,, ........... )
••••••.•••.••••-. •.•••••••••••• (Ficba·n'1 •• , •••••••••• )

•••••••••••o••·••••o•••••••_• (Ficha ng••••o••••••••)

•···············••o•·••••••• (Fiaha n'1o, ............ )
••·•••••••••••••••••••·••••• (Fichan'1,,o•••••o••••)

$) ~eoess1dedee para o~ção da produ9ão máxima:• ••••••••••••••
•••••••••• o•••••••••••••••••••• o.;, ••• o ••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • o•••••••• o ••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cont. do Anexo 5I'l-

~e.c'~dade

éls eetq_c_ggem do Estabelecill'.ento:

a) Tem IJoee1b1lidada de arJJJazena:r I!l.Btéria prime. P!U~a obtenção d~
••••• , ••• ·., ••••••• , •••• , • , • , • kg do !Jroduto.
b} Tem possib1l;!.ê.ado de. armazena.r.,, ,, ............. l;:g do

p;:ood.u~o

a-

cabado.,.

V-~fr ······················~·····~·····~·~···········••<'
• • • • • • • • • • • • • • • • . • • o. o o • • • • • • • • • o. o • • • o • • • • • • • • • • • • • • o ••
• • o • •••• o ••• o •••• o •••••••• ••• o ••• o o •••.•••••

~

~

••••••••

•.•••• o ••• o • • • • • o o o o ...

...................................................................
....................................
......
••••••••••••••••••••••••••••ooooooo•o•••••••••o•ooooooooooooo•n•
~·······················~
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Cont. 4o Anexo '
VI - f4atêr1a pr1ma u:t1l1zada. ne obtenÇão de 1 000 kg

Nomencla.'tlU"a

PBOC~CIA

QUANTIDADE

I'

I'
'

!

I

OBSERVAÇlO

I
I

I'

I

!'!
i

I
'

roaue de àqU1B3.ç.ão ... f1rmae e endereços

Diretor técnico

I

l

_!-N li: X O 6

~

m: .n::wmmç§B_,~

~A
-------

Cai%a Postal nG

J;)_SCI!ITOBIO 1 lina

Caixa Postal
-,Prod Anual

PllOlltl"roS

----------- __
.....

]ffiRICA: l!aa

I

-

-

- lllld Tolsg

; ~e

A'fliJJJ, para

~

,.g~

"~
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(·Exemplg para o oa.ao· de -

e lllt1Jli,~;oesh

l- ES!lil:!ga.rda da l cano'·;Y!lod., e~ o
2- Esp~da de 2 oanos,mod~o

)- RevÓlyer cal ~2oeeoo~.ooo~o
4- Mu.niça.o csJ. 3 , lOllgOoeoeoo
(Eli:em'Jlo para o caso de exploeivos :
1- Dinamite Gmoeooooooooooeooo
2- PÓlvora de minBooooooeooooo
3- ~e~oletas Simples n~ Boo•oo
4- apoletas Elétricas.Qo~oooo
(El<emplo p,j, Prodlltce OuhiooE·
.
I
1- Ácido Sulf6rico (a lO~).,,,
2- !cido 1'11trico
lOOjt),,,,,l
3- Nitrato de Pot eaiOoooo•eooi

ia
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Conenmo Anue.2 de Ue.térie.e h~ Pera a Produ.gão atu.e.l P!!BVISÃO de !!1IIII'l
to da Produçao,t:l
unges :!i'ãcioiiii
· tiíí:po?;c,do do Estra:ag
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~"'

JJl. COD!IOULIZAll05
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ANEXO
~

7

gpA DE ESTOCAGEl! -

lll!mll Sr Chefe do De:pa:r1íamento de l'roduçâo e Obras (ou Comw:uJ.ante dia , • , l!egiÍÍO Mil:!. tou-)

eetabelecid!a il. ------;;;::::-:-::;;----.........,..._____
Rua e nu

Nome de firma

portadora do
de Registro nu
,apresenta. a V lb:D o mapa. de estocagam de prod:a:tos corrtrol<ldos :referente ao _,_ trimestre (1) de 19_ de e.oÕ>•do com o ReguJ.rmumto aprovado pelo Decreto ztll_

de

de

de 19
.

1'1• S DAS GUIAS
DE TWEGO

PRODUTO'
CONTROLADO

'

ENTR/l.D.A

ESTOQUE DO
TRDIESTRE
ANrERIOR

CONSUlllO

ESTOQUE PARA
Tli!MESTRE
SEGUIJITE

o

PROCll.D:!liCIA

'

I'

I

•

I"-.-·(1) Poderá ser enviado mensaJ.men·tep ae :fôr do interesse da e3!.prêsa ..
"

-'"-"'

"
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J.NE<o a
TtRMO DE VISTORIA
Aos

t~~tos

dias do mês de

do ano

~e

mil

novece~

tos e
o abaixo assinado _ _ _ ( dizer o :pSato, nome e função
do oficial) compareceu à
(citar o enderêço co!D.pleto), lo-

cal onde está sediada a fábrica, empr~ea, pedreira etc (citar o nome)
(ou onde serrf constru:Íde a fábrica tal} para verificar as
cOndiçÕes
técnicas e de seguran9a previstas no Regulamento aprovado pelo Decreto n 2
de
de
ele 19
(ou para fixar
e. a

condiçÕes de segUrança e ·a-localização dos pavilhÕes a serem construí
doe de conformidade com o dispos~o no Regulamento aprovado pelo Decr~
to n9
de
de
de 196 )(ou para o que fÔr).
tendo V"Brifica.do,no local, o seguinte (ou tendo estabelecido o seguia_
te)'

(Dizer detalhad~ente tudo o que foi constatado ou eatabeleoido durante a vistoria)

(Cidade e Bstado,,

de

da

19

Ct1c1al ã.o Sn..J)f, que tive:: IJIXeou1:ado e
vistorie

253
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ANllXO

9

A.'<MAS DA ltSP1!B!J:CA
>i:INISTÉRIO DA G1JERRA
llll)'ART.\MENTO DE PRODUj;lo l> OlllWI

( + )

Certifico quG, t e n d o - - - - - - - - - - - - - - - - -

setiafei to às ex1g@ncias do art 43 do Regulame~to eprovudo polo Decreto n~
de
de
da 19
~ foi
ragiotra:la,
9
de ordem do Bxm9 Sr Ministro da Gu~rra, no co~potent~ o6rvlço~ o quo
1n\po:rta em cone1dfJr~la a.utorizeõ.a a :f\mcionar, :podendo proc'i.u.zi:i:"_

~do noD

-~-------'

t6rmoc da documentaçÜo apl'esellt!lda a doo comprOJUo.soe essumi.-

doe~

~frto titulo~ valido pe.ra o tri~nio: ... ,~---/ .........,_
( 01 da de; Estado),

Notas.Jl... AaB1nado pelo C.h.ef'e do .DPO, e,pÓs

19

d~

autor12le.ç'ão

do

N:l.p,i!Jtt'a

2o- Na revalideçÜo :proceder Qe acSrdo com. o art 54-o
Se na revalidação fôr preciso eubatituir o tÍtulo•

colocar-

'é',

do. Guerra,

:oe.,á. no (+):)a pal.o.vras :REVJ!l,IDAÇÃO, e1:2 vornellJ.o.,Dimensão 0,22 x 0,33 m

25~
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ANEXO

!lCHA

DE

10

BEGlSTRO

(ANVERSO)

-

-

Firma;

- ------Reg n2
R. Militar

-

Localidade:

Estado:

-

Materiais:

~·

~

-

I

Valldadet
Filiais

.

~-~

-

ObsarvaçÕee:

APRE SE N T A Ç Ã O

DE

"
19

19

I

A P A S

19

Trimestre
2' Tri:iJI.eetre
3• Trimestre

H

42 Trimestre

ObeervacÕes:

.
~-

~

PwliçÕea:

-·

.

lmpresao

D1meneões; 0,15 z o.ll m

-

-

---·

-
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(RE~IhlEN~a
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PARA REVALIDAÇÃO DE TiTULo DE REGISTRO)

EX!~º SR CHEl'Z DO DEPAR~AMEN'l:O DE PRODUÇÃO E Omi.AS (ou C'iat 4& BM)

{Datilografar em papel liao, 16 espaços a1mplee)

(Nome da empr8sa)
~~,estabelecida
em
, à (rua;nl!), (sala, andar),
telefcne n2
? re~resentada neste ato, por seu proprietário
{sÓcio,
diretor etc) 1 (Fulano de Tal), nacionÍÜidade
, estado civil,
profissão, dolllioiJ.iado à
, nº
apt2·---beirro1 vem,pelo presente, requerer a V.Exo.,a revs.li~
àação de Seu TÍtUlo- de Registro, de acSrdo com o Art 54 do Regulamonto aprovado pelo Decreto n9
de
, de
de 19
para fabricar
_. ü'tilizando á-e éeauintes ua.-térias primas:

Nestes taroi.Cia
P.Deferimeilto
(datar .. assinar e ré-conhe_cii.r--e. firma)

.ANEXO

12

(REQUER~O FA.!U, MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. OU F.A.BRJ:CAÇJ:.O DJ:: l'<Ü..{Q

FRODUTO)

(Da.-tilogl'ú'a:r em papel liso~ 16 eS:pa.çoe ~imples)
(Nom-e da

empr~ee)_..____________

______________________________, à

c~~a,

estabelecida cm
nQ), (aalal andar), telefone

n!l___, representada neste ato, por aeu propristério (sÓcio, dirs...
tor etc), (Fulano de Tal), naciOnalidade_._.______. ootsdo civil,
~rofissãog dom.1ciliS;do ã
, n!!
~
apt2 _____-:f
bairro
vem pelo presente requerer a V E7.no, autorização
.para conat~ir um nôvo pavilh~o (ou aumentar sue 11nhã de fabricação,
e~c), da ac3rdo com o .r.rt 55 do Regu.l.e.mento awovado ;polo
Decreto
nll

, de

de

de 19

Neeteo T~rm·oa
P 0 Ds!er1mento

( Oatàs àeatiiar, :t-econhecE:r e f"i:rn~a.)
l3

k'lT.iLO

(Nof!le de. e~apreas).

,oate.tdeo!,

à (rueg.._n2),

a:;~ ~n

(r;;aln~ wdar),talofonen~

!'e'PrefJ3J:Lts.da nesta eto, :po·r seu. propri.etár:.to (~:Óoio, dir<~tor atc)ll (JJ'1.1-

lano Q:o-·TaJ.), naeionel.id~?>de
E.i<ttilado

S.

7

n2

0~tado c.iv11,;profiEJaão,do....
fl.lltg
.Bairro _ _ _ _,

7$M, ~alo Pre~ente, requcr2r a V Ex~, a:pootilur·em oeu. TÍtulo dG
Resillltro a BUa wdança da razão eocial (ender~ço. do. f~brica,
QJ.teração
no oontreto aociil, Gtc~~•>t de ac8rdo con o Axt 56
do
aeSUl~anto
a:provado pelo Daà1;oto n!l
dEI
dO
de 19
Nestea t8rmos
l?.DsferimeJnto

(Nome da

e~~rSsa)_,~------~----,-------' est&baleciàa am
à (rue~ ~9) 1 (s~a~ andar)~ telefons n9 __

________ ,portadora do Titlllo àa Regi:s:tro n!i'!

, !.'epre-

se.nte.da neote ato~ por aeu :pro);lriet!Írio ( eÓclo, dil'e'tor etc), (Puleno de Tal), ~acionalidado
eGt~do civil, profissão,
domioiliad.o i
n!?'------b' apt!;) _
_ _, bairro
~ vem pelo p:z:·esl3il.te reqo.er~r a V E:;:ll auto
:rizaçã·o pe't"a e.TZ'e!!.de.r a sue f'ábrice e.o S1' (!'ul~o de Tal),, de aC8rdoccm o Art 57 do Regul~~ento a~rovado palo Decreto nn -----' do~
da
de 19
P confor!l!e _cont!"ato dG
e.r:•ande.mento

Nestas

t~rJt.os

P,.Deferlscnt~

(datal·~

assinar a reconhecer a firaa)
A!lEIO

15

TAB'5:LAS DE QUfl.Jl"TIDADES E DIS~&"l"CIAS

I - CONEIDE.'U.CÔES IHIC!fo..IS
Al Na organização d,as tabBlaEJ aprese!!tadae no presenta Regu.laman~
to, as m.uniçÕozg exploe1vca e acessÓrios cujo com:ároio G porm,i
tido pslo Decreto nº 24 602 1, de 6 de julbo de l9Y~, for2.!!l gru.pa4oe em classe, de modo que ce que epresentem risoos se~elnha~
tes parte;J.çam ~ mo6ma claEJo9;

n) a

distri~uiç;o

to~

em claBs~s neo implica em armezenar, e~ conjun~

os ele!!lentos de ll.!ll.e t::.eEillls claasa;

C) a d.istri~u:tçâo ern cll'.sses vHm, apenas, ~stabelece!' o.s àiat~
oiaa l!l{ni.!noa f.i9l':!:::l.1tidn.s e!Jtra depÓsitos ou entro d.spÓ:üto, edi
dcioa habi_tado!:Oi~ roclovlas e fa:rroviacq
D) as dietl'L-..clo.G e cjv.antit'!ades prevlstas nS!.s tebe>lu,') aasegarem a
protúçÕ.o pse~oal e material na.s vizinb.:mças do8 t'!e-.pÓ~;i toe c 1!
mi 'liam o e da.."10S 'Cal.leado"~ nUlll possÍvel a.cid;:-nt~q
B) ae di3t&.. cias previstes nas ·tabelas não ~-ó decorren ela gua."ltidade total do mate1·ial axmazenado 1 co.:no tCI!!.b-ém do alcance d-os
est1lhaçoa e

P.) pera d0pÓo:!.. toa barl'1caãoe ou entri:ilohetradoe 9 &S
dist&:wies
previstas nc tabela 3 pode~ eer reduzidas ~ met~do~ ~~do depea
dendo ds visto:t'Ül loce). 0
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As I!lilltiçÕes do ugo c i vil eeo cle..~aifionda~ Oi.\1~
·1)- .!!!.UniçÕsG para a.:.-ne.s de porte e esporte {ci.?JlOS raiadoiJ);
que si-o os Ca!"t~1.ohos caxo:cegadcs a bola cal.ibn> X e

2)- mur11çÕea para armas de caça (c~ion liso9)~que Bâo oa O&~
t;u.choc cer:.-egad.oa a chUE.bo, calibre X.
:B)-E:>:;plos1voa e _acessÓr12J!
t. rapidaz da produção de enargia ca:rat;eriza as substê.no1ao

exploa1vas e as claseifica e~1
1)- ex;eloai1vos de. rv:otu:ra., e er.:ta clonsa ,ps:rtencem o a el tos
e~plosivoo cu ~xplosivo~ pr~:pr1ame~te ditoa, tale como;
trot11 1 tetril, nitrop~nta~gelati~es oxploeivas,din~~itea
em ge'ral, etc;
2)~ R8±!2~ cujoa efeitos sao de projeção ou propulEão e
e~

clasaificem em;

pÓl vorns qu:ímicas ( ,d'<' base eimpl0s~ dupla ou tr-l:pla) e

pÓlvoTas mecânicas (pÓlvora negra e chocolat~) a

)).., aceas.Órioe, qu0 sa classificam ena
~- i-niciaclo!'oa, cujos afeitos s~.o de iniciação cu cxo1,
tnçâc~ tais como; es:poletae, eojo de f\.tln:r.ine:tc
de

~crcÚrio, de ~zida ds ch~bo~ etc

s

b .. ~icios 9 que quauto ao emprêgo eao cll;).ssifj.cz,d:oe
em:
inicie,doree, dô:!stinacos ~ inflru!lflç~o ou <le~onEç~o,
tals como; mocha~, estopins, cordéill detonac'..Ol'~9,
etc
e
p:i.rotc.H.i!ücos, qua.r:1do p:r-oe:u.ze;c .rJ.{dos e o:f'ei tos lulllno-acs l fogo a de Bl"tificio).

III "" T.ABE""vh.S
A.., M_~Õee
NOT.ã: Nessa classe o risco principal

é

o incêndio, no.o hEJ.ve:r,...;.

do nec<~c:~t:-idado de te.bela especial dG distâi1Cia9o

-E ... :!?Ólvcra~_ouif!12_&.fl e ar"tific:tos pirot~cn::':.cos
:Eil!.Bf:ft.

produtos Q.eteriora!l!-ee pela e.çâo da UiiJ.id:ld<:!~ temperatv.-

ra e-Ls"l'"s.d.a ,e .ide,õ.e; que:L..mem ao calor intenso sern produzü' GElt:tlh<:H;oc ou ,!JressÔes cepc.zes de cs.usa:r eéricõJ de.nos~ Usar e t§
bela lo'
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F~t~do·~--~ ~~~::~~~~~1c:f:~?Cw-: "'~~:~~~:~;~:-~;]
I QJ}.rD~ l ~.:.~i:f.2;fgc ! ~'EillD"TIAS tnc:r:.a1~.MJ i ~~tr6s !
r--·~4~ ;~~~·-- 1 -·--~-~-lr-~~-~,5--·-~- ..~-;~-~~.. t~ ~o~~·t

I ~5. oco
90" OCO

L=~~~~

!
!

so
llO

l
i

90
120

1

1

so

60

110

1'5

I

l

l . l80----~---· ---~:2')...1
_180

(.+) Qnantià_ad·a Ll.l.i)..-:::i~a. q_a!.l n.r~o pod.e ec:r ul trape.aae.da ~~c c as:>
a.l&•mg

c-

!:E2.2.').t?~:

_,.

9J.U:3:icr.>s u.:fõs.d_.?s n<1 fa.brico d0 mlsi:ti.rG.s ~'nr:;:Ü21'liVaG e

~E!~~. .fÍ~1n
! ""Os produtos qu{aicos uaadoa no fabrico d.rl miet'J.t'l~l3~~xr,la~!
Vaifi e fcgo de a>:t1_f{..:;to 9 tct~_ COLJ.O; nit!'ato d~ e.;;;.Bnio~
dini trtrlue.no~ n1 trocoJ.l.!l.Osa Ú."Itida, clorato~, pel·clorntos
e out1•oag eó detc110Jl por 1n1c1aç8.o mui to forte~

2 ... qunndo EL::'m.azenadoa Gn loce.i~ onde DÓ &X1F.Jto o por:!..go da
fogo~ s0r8o obedecidus e.a d1atânc1e.s constante o da tabela
l

•

3- ... quando a..""'!llazeueC.oe prZ'ximos a outros me·tsria:!.a e;o:;ploz:ivoap
devorão aer obed~cids.s ns distg_'lcis.s retaroutGG e. exploa;;,
voe ~e ruptura; {pÓlvoras mec~ions e picrato «~ ~~on~o ~
Ta.ijela 3).
D- ~~=t2-'!

1 - 3êo con~üderadoo 1n1ciadoraB~ aa eopoletas eletr-icct~ 9 etc,
aconqicione.daE em- rec1pie:tte3 m8tálicoc e cr,cunhetadoa;

2

"<'

.

.

todo o material erm.a.zenado no dcposi to pcdc::a

explodir

sÚ!u.l·;;ânec::il€.\ite, poX'é::n com'.) a qua.tJ.tidadc de exploaiiro não
enmde e sua arrW!lação n8o á com_pz.Cta 9 oe c1.e.'16a nae con~
trv.çÕee vi.z1nh.u,s são li!ni tadooo Os estilho.çca são levaEJ s
têm .>U.ca.c.oe pequ-anoo Osa:r a ta::rslo. 2o

é
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......_,_
Qua."ltidade

em

quilo a

DiBtâncias minimae 9 em metroa 7 a

Edi.fio1os FarrovtaeI Rodovias DapÓai tOD

habitados

75 220
300

20
200
900

460
500
530

9oOOO (+)

180

220
280
300

310

2o 200
4.,500
6 .. 800

45
•135

.

m

22
70
95
110
1<0
150
160

20
45

90
90

i

i

90
90
90

,.
(+) Quantidade maxim3 que aao poda ser ~trapassadB em caso
e.J.gulno

E ...

~C'Irüvos

'l-

ds ruturSl.

uma forma geral, compreendemos ~tos exploe!vos que n~
cess1~am de tnicisdoree para n detonação., S~o emprngados
81!1 raforçadortlai cargas de ru. turo e fl:OS processo a ela dem.e,
D~

U.c;Õoe Podea eer grupedoe oos seguintes ,tipos&

a
b

E~looivos

eimple~

Exploaivo~ binários

c - Explosivoc pl~sticoa
d - D1n8.!!li tas.

2- Da a! toa exploeivos

pode~

queimar ou explodir, dependendo

do material~ quantidade e grau da oonfinEI!ilentoo tJear

a t,!

bala J.,

F - PÓlvoras mec&nicae - (pÓlvora negra ou chocolates)
l - Pêlvore negra. Conhecida bá sécu!oo. rem como composição
bâ.!lica c6rca I!~ 75% dÉI nitra"tõo (de eOdio ou potássio) Q.UG
age como ox1dante, cêrca da 15% de carvão vegetal de lO%
da e~ofr~~ ~ua ~~a como combustiv~iBo

2- P0lvora chocolate {ou Plli'da). B uma variedade de
nsgra ds. qual Sél dir:/unguo por ser fel ta de csrv,;,~
qu~imado. Usar para pÓlvoras mecânicas a tabela J.

pÓlvora
mal

2Sl
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gontiim.ação d.D an~:;:o 15

~quilos

I

i'
'.i

I
,

t.·•

1

I
-

~

t

II
·.

~

I

I

~~

90

135
180
225

~zg
360

m

1.300
1.800
2~ 200

2.700

3.100
J .. 600

4oOOQ

4. 500
6.,800

9.ooo

45
75
110
160
200

220
250

265
280
300

310

345

365
405
435
460
480
490
510
520

530
5.70

620

ll,JOO .
13. 600

18olOQ

660
700
780

22.600

8ó0

~~:~gg

1.000
J..lOO

6B.ooo

1 .. 150

90.000
(+) ll3o300

lo 250

1.320

I
1
'
i
t

;o

~

i-

15

li
70

130
150

~~,

I

4-3
45

100

30

48

220

240

110
120

70
80

290
300

150

14-5

305

153

90
90
90

j~ m J!

·j'

!

HI

75

~.~g

310
~320
340

370

:~

155
158
170
185

470

~i6
230

700
750 ·
790

350
375
400

~~g

n

i~g

!

H~

'

1

~~ .f

1
1,

1
I·,

90
90

I
'
li·

90
90

§g
90

i~~

250
250
250

(+) Q:uMtida.de m.:l.xim.a, q,uc nao pode ser ul trapaseada em caso algtl!ll.

1
['
r
_J
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ANEXO

16

(REQUE.l1ilt1lliTO PARA CERTIFIO..l..DO DE REGISTnOj

EZMg SR CHEPZ DO DEPARTA:I:SNTO D::E Pít.OIDÇÃO E O:S..~AS (OU COUANDAN'l'E DA
REIÃO MILIT.\R)
Dat1logra1udo em pspel liso, 16 espaços s1mpleG)

(Nome da empr$aa) ____~-e--~ eStabelecida e~------------_ _ , ~ (:ruai n")~ (andar, sela), telefone o~ _ _ _... rr:Jpresontada,
neste eto~ por aeu pro:pr1et~io (sÓcio, direto:t, etc), (:i~ulano de tal},
nacj_onalidade
, estado civil, profissão, dOill.iciliado à______
---------' n2___, e.pt2 ____ , bair!'O
,vem, pelo presen-~(l,
requerer ,a V 'Ezf< (+) o cGrUficado do regist:ro, de ac8:rdo com o
l.r't
BD (-t-+), do Regu13.!lionto aprovado pelo Défc;:oeto o2
, de
d:l" 19
pa.I"a importar, CO;!'.eiciar {ou· ma..'1i!Jula:r, utlizar induBtri!U.lr.el'l.te~ ou o
que f8r) com armas, I!I.'!J!liçÕee, .EJÓlYora parn caça (cu ox:ploaivos~ proàn.,.
tos quimicca controlados)' durante o tri$nio _______J

Nestes tBnws
PaDeferimento

tlotast 1
2

J
4

Na revalidogâo 1nd1ca.J.• no (+): 11 a revaHde.ç'à<;~ d~---- "•
Na revalidação 1nQ1cer no (++)~ art 94o
Fazel' .o ·ceque?1!!lento r:Jm una v1a 0 COI:l firlt:a reconbac16.a~
no ce~o de ex:plo:üvoa (:pÓJ.vo;:>a~ 1 e~c) e aces~ill-:!.oe 1 c1."t.m"'
e. qusmt!dada, po:r es!)&'cie~ feco ao de:pÓsi to que a. f::.ro&,
pOôõBU.iil

ATOS

2G3

DO PODER EY..ECUTIVO

l, N E Y O

17

.,-...--AAO _ _ _ ,

&:testo para fi!ls do A.r"t; 83 do
~ do
de

ereto nr11

R~gulo.m:onto

D:)~

apr-ovado pcl':l

da 19

,

qt'l3

n

eQ:prSea {ou tá"or1ca) ________: - - - - - - - - - - - - - - - eetab.sloo1da
depo.s1 to o seu estoque de
no entre{loato mun1c1:pal, situado

a.'-------------'-----

eJJ.'----------------·
com. oapacidada POZ"a_____ '

_ _ _ _ _ ,,que so"tisi'az tôdas as condiçÕes técnicas a de e.egu.r!lllça
exigidas pelo citado R~gulamento.
Tôdas ns firmoa desta cidado que com.arc1~ ou e2pregam e~
:ploo1vos e. o.cessÓrioa sÜo obrigados pelo
(citar o dispoa1tilfa
legal)
a depof.>j,'~LU' oeus eetoqu~s no ctto.do· entrepotrto.

de

~otas:

l-Assinado polo
2

~

Pref~ltc

?.econh3cel' a fim& do

local.
?..:'~f'<li to"

d.s

19
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àNJLJ.O

.t.tl

P.2EST""~ MlJNICIP.aL DE DEPÓSITO DE ;mvLOSIVOS :Q.E HID.U
~

"'-...,---Mo _ _ _ _ _ _

.\testo para ftna do
croto ng

tou

0

do

Ar"t

••

83 do Regulamento aprovado pel.o DedO 19 1 que a emp:'~as.

Fâbr1c~) ______~~--~·-c-------------c-----------------------------·
astabeloci(!a a - - - - - - - - - - ; - - - - - - - ; - - - - - - - - - - -

------------' nesta oiâad~, pos~u1 ~opos1~o8 prÓprios para erm~~
zonar explos:!.vo.s e ~cssoÓrioa, scpa!"12.d:.a 1 con.atruiê.oa (t1joloa 9

etc)~

situados ea,__________~c----C-----~---------possuindo as Segutntes dimensÕes internes!
O cdif:Íc:l.o habitado mais prÓx,imo fica a
metros! a fer;t:'.2,
via me1.a pl"Óx.i!>la fica a
mEltroz; e. rodovia mala prÓxi.r.la fice a
illCtroa e o d0pÓs1 to me.1s prÓxililo fica a
metro o.

Estando os mesmos conatru:Ídos dentro das ~rtgÉinc:!.e.a técnicas a de ae~ença prevtstas no citado Reg~amcnto~ podar~o ser e~pre
gados pe.re depÓsito de eXplo&iYos e acessÓrios sen ofereo<Jr perigo a
PO?Ul8ção local,
.A .intEJres::~ada apr·esentou a esta Prefeitura M.u.n1c1pal
U]l.O.
plenta de ai tuaçê.~, ebrengendo os terrenos ei!l tSrno dOs depÓo:l. tos nU.fil
ralo de 250 metros, en dupla vt.a, e repres<;n'ta.!!! 1 realmente, as con~.i
çÕes 6!!l qu.e P.G enoont;·t'a.:r. os citELdon depÓL'.'itos e, por 1oso~ leYam
c
visto do ata Pra foi tura Di.un:!.c!po.l,

(Cidade, Estado),

do

d'il ..19

(a) PP.Eli'EITO 1:IUNICIPAL

l - Aa~1nado pelo Prefeito looalt
é' - Re;oonheoe~ a firl:la do hefs1 to.

A'rOS DO

PODER ·ExECU'l'IVO

ANE.X:O

19

ll.10fAS DA RBPÚKUIC.&
hllliTST:fuUO DA m.1"'"EP..?.A
DEP!J'tTil!.iENTO DE I'ROIJiJÇXO E Oi3R.A.S
(Ou
E.x~rcito ....
Er)

... c~RT1~-~Cl.~D~.~~E .~YGISTRO~
( ·~}

obteve registro de acôrC.o com. o .Jtrt 80 do Reg'J.l<>.m~nto a_provado
pelei
:Decreto n2
do
de
de 19 ~ pelo prazo de tr$ 111 a-

no s 1

pat'~'--~--

~----~.--------------------------------------------------~
podenõ.o u'tiliza,r.,.ee dOEl produtos contl'Ol3dOs de que trate: o 6e·c~. pedido de ree,:l.etro"
O presento ce:rtifioado;

oy~

tem valor de liceilça para func!,

ona'il.~to~ pro4uzira seus Cte.itOD dv.re.nte o triênio~......_...,.--.1 - "

(Oidade, Esta.d9),

Ue 19

NOTAS: l - Assinado pel.o Chefe do D"PO se a empr$sa fôr oeilJ.ada no Esta
do da Guanabara e pelo Co!'landente da RegiÜo, nos dcc..a.1J:;J ca-.
GOElo A assinatura so:r~ fil"'Pl.ada oÔO::.:.·e os s$los.

2 .. Aa filiais ssrão anotadas ao veroo do CElrtifiçado.,

3 - Na revalidação procod~~ de ac8rdo eom o Art 94, coloc~do
no (+) a pa.lavra: REVALID.'i.Ç?:i.O, er!!. ven~~:!lho ..
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PODE?, :ExECU?IVO

ANZXO 3J
----------

m'.Y.I2 811 GENllRAL Cm:FB ro Dí:J'.t'R'L'.'~TO DS !RODUÇÃO :8 O~RAS (ou Coma!l·d~~to da Regi&o MilitEr}

(I.:rc·&.e ds

B!ll.p~·&~~?.}

________________ ,

asta'b~loc1da

em

~ à (l'ue, :a.Sl}~ (ar."ldaxt rsalaL t~lofone, n~
. - - - - - ' pD:r"t:advt·a do CerUf:l..oaéio dã R\'lg:lst"!·o n,O
111 repreaen:~El.U.a .nea·~e (\.to~ por seu propria"'~é..rlo (sÓcio, dirt.lto:r~ oto)
(fulano
dG Tal}, nac:4or.a11de.dG
_
.~ estado civil! pl'oí'issio~
do11 apt"-~ bairll!licil:teCl.·.J ~-·---------·--~---~ n>~
ro,
. 1 vc~ pelo J!l'OsBnto l'Og_'.lere~· a V Bzll, seja
e.,postilado 6r'l. ~eu Ce:rtificaolo do F.ag:tstro a aun nnula..'l.ça de razão social {ender$ço, cltorsç~o de cpotu a do:pocütaT'~ ctoooc}a d·~ acÔrdo com o !.rt
96 do Regule;!l0nto e.:prova.Co p8l·:> "DecToto n2
" d0
c1e

C!.e

19

(Dr.ta:e~

aseinm· o l'econhccer e firma)

ATOS I>O PODER Ex:EGUTIVO

4NEZ0

21

PORTARIA N2 604t df3 14 do Sete!llb?o 955.
O l!Iinistro da Es"!;ado dos N\Jg~cios da Aeronáutica,

Ua~do

à

atart-

qll~ a importação, expcrtaçÜo e reexporta?ão de ar~as, ~uniçÕes

e tilJ:?l-':lEJivo.:~ 1 produtos qui'm.icos e.gressi-,.ros e matérian priiJ.as cvr:rsleta:J
!}.;:pe::,la d!l autorizo.c;:â.o do 15iniatério da Guc:rre~ pDr ·f~rça do Dacre"'to na

J.,:2·~ó, ?J..r; U

doe <?..;zsrn.'bro de 1936; ateudenclo ~ necGssida1e d~ regula..'!l":n-

te.:: o "t?i.l.i.!S'fl03't~ 1 por Via s.é:r<Ja 1 dce:ss mcrcaG.orie., cor. . aca.;:te o ô.ie}.:·DI3'i::O
Zi:l

<:":·"';

.l,JS5~

~3 õ.~ có~uso BrasilGiro do

a.o

1)

d.:~

jun.ho õ.c

1951~

);"r, na

TedaÇ:ô.o q1.'.G l:Qe <2~1.' s

ld

n2

reeolvcs

<\l1rcnra1' as iuet?",tÇÕes~ que co:n• eS!ta brü:r.avlJ:!:'a o trúnsporta
de a:.""UB.:J~ E.l.:xür;ÕcF.I a {;XJll"-l:;dvos~. prodatos qu{m.ic.os a;;!)."::;ro:;~i'l"'-".9 !! r:..ntÓrtes p:.."~\.ct&!l C.71r:-.:·alstas a bo:r•do de ucrona·'7o3 Pl'i7a.d;;.so
rD }~C'.1:1.r.dv GeJtuoe~ rll:i.üil:.rtro d.a J. ;8I"'Or.;.,u-Uca.,
Instrv.ç:Ôas :r-ara o t:.:·anapm.·~o da IUTlas 1 1:21ill:l.çÕes c c:;::plo»:!.;;·-:}e, po.•-r,l':)_;-~>l:J çuÍW..cos agressivos e :watiria:::: pr1D.Z:3 co:erela·Gss e borda

de

.fo!'t

a~ronavc~ ~~itradas~

1~ - A i:n:portaç~o, exportação e l'es:q:.o?taçãc :por

"Vj ..-,:."

v.<U'3e do roza.s,

f:tttnJ.r;;;o.ea e e:.;:ploslv::~s, produtos quimicos eg!'88sivos e ma:teriaa

p:r1:J.s.S~

co:r7·Üo:tt:.IJ dape::1dern d~ s.utoriz::wâo do 1ti.nistér1o da. Aeron!'..u'tic::l. e

Q.;)

:::.·e.:., nrl<l.::.s~ a1m:lçÕcs e explo!pi"><Ds, produtos qu.Íillicos egress:l.-voa e

l!",:::;.t-:;-

Mi-

r.ins ;,;r.i!Llz.s co:;.•:t>eletas, controlados p::llo Minic"t;ério da Gue:r:'t·a~ deverá

dir:!.;ri::..~-::11':' :í.nici2..1..mente 1 ; Diretoria Ç.e .&.::ron:iutica. Civ·n, nesta Capital 1
on ao Co.o.Mdo das ZOnas J..éres9~ nos Estados, mee.iante rcqueri.:clon!.-o

!::J'"

tz·3.:; tia3 9 a fi.'D d~ obter au·t;çrizaçÕ.o pars. utilize.r gEJsc meio d~ ·trnas...
~H~:r:t;<J {nvci~lo

a..."l.e;;;;o).
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.

Pax~a.fo ~ico. A &utoridade que conceãer a autorizaç~o~
r~lile·tera.

uma V'la eo Es,tado-Maior dg.

.U~:!'onsutica,

.

ent.rcgal'a outra ao in-

teressado para instruii" o seu :psdido d~ importação, ex:portaç~o ou reexportação jiL"lt"~ ao ·lfUnist~rio da Guerra e e.!"qu1var~ o tGrCeiro,
II) Transporte aé:reo ontre .pontos do Território N!:!3ional!
O transporte a~reo ent~~ póntos ô.o TerritÓrio Nacional da
e-""ll~as, muniçÕes e exploeivos 1 produtoe quim.icos agressivos e oe:~ér,;.
ao pri~as correlatas depende de autor1zaç~o elo 1ii:listério de C-v.e:rre
e do !üinist8:->:!.0 ta .fl.eronáutica.
Al·t 3º

'
· A:r-1;, 42 ... Fe1.·e ef'e·tuB!' o tra:.'1sporte aereo
C.e que treta o aTt:!..go an·t:crior, o interesaado dever~ obedecer e.o seg11inte proc_eSear:J.ento:
e:.) requ<Olror~ cm 3 ( trl:ls) vias~ a neceasá:cie autorü;eç3.o à.o
Ni:.ü~tézoio da G-u<::xra, anex&ndo~ em s.<Jü~ vies~ ralação disCI'iminad.a
ó.os pxoda-~os e transport:l1" Cs.'"llie.s d>J pern:!.as';lo);
b) ob~Gido o ·daspacb_o t:o 1li<J.1stÓriO da G-uerrap apreztnter
e.a trªo v:tas d.o :requerimen·to o as g-v..las C.s ps:'.i:ili_?sâo e.o J:,!inieterlo
O.a Aerone.utica (D.. AoC.i5r:BSTJ. Cll'IT1!.L 1 ou Conando de Zonas A~:.-·ea~J,
:r..oo Estados)~

§ l!:! .. A licença de que trata fiste a:·tigo, sern conC!'edic1a.
per melo de um carim"oo (mod~o anexo) aPosto
trªs vtaa do requerimento e nas gui~s
qua

nas

aOO!l!panb.a!ll.o

requer·imen·~o,. contendo as autoriZ.§
çÕss d8 a.m"oos os l.i:L."'liatg.r1oo 1 tor~o ~s set,'Uintee de~
tinos:

§ 29 - .is trf!s v1es 15.o

.

a) a 10 via ser a resti tu:Ída ao t-1inistério da Guerra;
b) Uma via SEIZ'B' encD.Einhada. ao ~stado-lil:alor da Ae::ro~
náutica
c) uma vla será entr·egU.e ao interessado, ~ara fazer
prova junto ao Departsmento Fede-ral de Segurança
PÚblica.

§ 32 - As eais vias daEl guiaS~ c.l.e perro.iss~o terÕ.o os se@ii,n...
tes d9stinos:

ATOS
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C011t1nuaç ão do ane::r::o 21
a) una via ficar~ arquivada no repertiç~o ~o lliinietÓrio da Aeronéutica por onde ho~var tr~~sitado

o pedi<!o de autorhaç~i
b) IJme. na aerá e:ncw.inha.da

à.

Administz'ag~o do Mrg,

p6:rto do de~:rtino~
o) ~us.tro v.l..as ee:rão -entragueel 'ao tnterossa.do a fi.n
de qu.a:
1) una eoja entregue oo D~F.SoPo;

2) ou tl"a f1q1.te em seu

poder~

3) duao a.,companhw a mercadoria, ~end.o qu.a deB-

taa U!l~ aer~ restit~!Ída. ao MiniatB'rio da Gus~
ra, apÓa a entrsga da. l!lercadorie no seu deat.:l

oo.
j x t 5Q - Nonh~a aeronave privada poderá tranaporter ~as, zu_~içÕeo,
,yrodutoo qubicoa -agressivos o ~ta.tériae primas correla:~as ae~ a no..
ce9i::!:Ú-1a autorização concedida na foma das presentes inatruçÕe:h

A.rt 6~ - Com:pe·tir~ ao Estado Haior da Aei'onáutica a f1Ecalizsção
siotem~tica e permw_ente~ ·:'das autorizaçÕea oo:.tced1des na fOl'ma destas instruçoeoo

Nome da firm.eg
···············•••••"•••••·•·············••••••••••o•o•~••••og~t firl!!.a
'br'asilei?.'e 1 estabelecida ,;., ••..•• , •• , •.•••• , ••••• ~ em ••••••••• ,.~ ••• ,.
po:ra o Comércio de •• , •••.••••••••••••••• o o . . . . . ~ dc . .riõ.aB.cz:tte
t!'ada r..o ••.••••••••••••• da •••••••••••••••••••••• sob a ' 2 o o o 0 0 0 0 0 > 0 0 0 ,
oom Validade et.; Jl clG dezembro de 19 •• ···~ neo3-~C e.to
l:'DDI'.2
cen·~o.:l.a por seu •••.••••••••. , .•••.•
rosponsáv~l ••.•••• , •••• ~
Q

o..••. o...

•..•.•.•••••.•••••••••• (nacionalidadeJ, estado civil~····•·•••••••:~
Teoiden~e ,;..~ .••.•••••• , •••••·•••··•····~' vem lllll1 l"<)SpoitosWl!enta· ro
,~uJf.l!lr a V Ex~, autorização para trun:3porta.r por via aére~~ da
dade de •..••••.•••.•••••••••••••••••• ~····o no ••••••••••••••"""'"o••<>
(pai e ou estado}, para a cldSt;do ••.••••••••• no ••.•••••••••••••••••••
{paÍs ou estadO), o seguinto ma~erial controlado pslo Miniaté:rio da

ci:

Guerra~

A'i'OS DO PoDER ExECUTIVO

(mson.:nr:o:-r.'ill

t tre:lCl'illCRIA)

2 ~ A ;,J:·.'8:3Crd::,; F.::al.~.c:l-~:=.tJ:.i.o 8 f~i t3 pnre 5.nstl'V.1r o l)Ccli.C:,Q d0 Licen\ls;
prG...··:t::. }:e~e, :i.:r.p::•r·<;3.r]~.O {ç~x:p~r·t;açâo ou ree:c::pc?tag~v} c;_u.<:: o raq,:u·.....
i'~õJ.t& i'il.:r•:i. no ~üü.'3~Ql·io C.!l Guer..ra: .DOl" se t:ret~.r ele prc-d•::t~ c;o~....
trclar.b~ !11!1 fC'Z'!J.a lio Decreto n Q 1·, 2-1-6, de 11 ê.e deze::rtb!'O de 1935~

~
{BEQIT:IDII~;:.~ IEPOTITAQÃO DE NA'I'JI.JUAL PAR.~ DEMONSTR.I\01.0 SURTO

Js

fORÇ!,S AJTh'iliDAS)

lUC.ELENTÍSSTI!:O SEN!IOR GF.J.ID!I. U"..rm:ST~O DA GlJEP.RA

(De',;;ilogz·afac1.o Cit! paflel lÚJo? 16 e-spaços e1~pl~e)
(Nemo dEI. smprêec.) _____ , empr$<Js brasileirsi

es"tnbeleclds.

con 86de socicl. nesta. cidad.e, ~rua~ n2)~{t?.nder, saio.), taletcne nj)~-..'l'
represerrtada, nea"te ato,, p::or seu propr~.etEÚ-:i.o (sÓcio, di::etor, ~te}~
(no~a~ aacional1~gde _____ , estudo civil, profissão, dom~c11iedo ~-----

- - - "'----• eptº _~bairro, repres~mtant8 da firma
de
1
(Pf',is), vem respe1tCsB!!!ente so.J-icitEU' e 'I Ex~ l:1cença pare :!.mpor~sr d.e
-;:------(Pais), o ms.teria.l.. abaixo d1scr1miJ2lldO, destinado a esper'!....
~nci·.so jt'!.nVO ~s FSrças uri::adas, que deve"rá vir consigne.d.o e.o !.1:1:u.1sté ~
l'!O da Guerra.
mf!ISe-Ril\IlNAÇÃO..,

.W 011 PORTO Ç;UJ.LQUE..B. DO
(PaiS)
PARA O PORTO DE_ _ _._fu'1ASIL.
~Di.s:!rti!linar a quantida~esp~ci~at~rial ou produto a Lmpor·~a.r),._
c

INFOP~A

A V EY.O O SEGUINTE

g

~e o seu registro tem o n~
/llPO ( oo. illr!}, vá.l1c1o e.té 3,1 .!X:z 19
b) que' o docUir.ento de 1mpoxtaç~o deverá ser 1P.ge.l1zado no Consulado (Ct.\
JJS&<!-çÍÍo) e.o Brasil eo
~i
c) qv.e o tr:msporte do aa.ter!al será fel te por Iria (m5..1':Íti:ae$ t~rrs :st:re
etc);

e)
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Cc11tinuaçâo do a-:,~;~:;;:o ~2
d) qns o material es~~á ;!.r~nlu:Ído :J.a CS.t10gc:t'ia d.e GonJ.;r8lo n2 ___ e at.rab2_
lo _____, de ec8rdo cc::1 o Art 165, à_o Dec
~ele
e) que todos os dcCU28.ntoo do em.b~quo e:: fe:t;-,..u·a comercial deverão
'"or
extl'a:Ídoa CI.'I ncr.J.O C:.o lb..uisté:~.·:!.o da .Guerra;
f) que o t.::l&te:-tal d.9pois lio deBeubsrag!':.dO será rsoolhido aos clepÓQ:J..to::;
do Ministéri:J d~1 Guer:n'\;
g) que, aneia ao p~esente requeri~cnto o documento com}~Ob2tÓrio do L~
t;9:r.::sBe da ts.is ez::);lO!'iSncit:.f:l pcse::atil tc:r pa?a t\9 f·lir-yeB â..."'"!lla.das Nacio ...
nais;
h) que a reqnere:tte as CO!!Ip:rorretEl a-reexpoxtar o me.'t<il:ricl em lid~, tt:PÓs.
a realização daB expel·iSr..cieso
i) que n raex?D?t;açào ser~ fel t~ do :ptrto_~-i Bz-:~ül pa.Y"a o p8:rto ___ _
__ (cita o 9aic)~ p~r Via (ro~itirr:ei terrestre, aer'"a etc)~
j) é e. primal::-a vaz ql..'.'ê; requ>ar a lic<;nçu p:rã..,,ia ,para a importação em tE.,
la.
Nestoa t8:c'iE.0:3
P~J).,.ferL'"lcnto

Dat(U', a8sinar e

:reconh~cor

a firn.B)•

llotas&- 1- Pazex o r(O!(iU.erirH.lnJco em tU!la Via, com fil'ma reconhecida.
2- QualldO hcu.ve1• :!.<.t·tcrSs::l~<~ Pod.e:::-á ser declerado o p$rto dG e!!l.....

burquo
AILEXO

23

(EE:9GR~TI!EWC'O PJW~~ti'f!.\2t,Q._j).E ~Lf.tm'.1-.f,]~J?.6_Rft BU:OSIÇÃO o_u M0,!3TR'ti./,:aiO).
E3:C~NTiSSThíO S:&'r.tl:OR G-illffi.i:t.AL MINISTRO D! Gtmruu.

(DaüJ.cgl'afado

Elill

papel liso. 16 er::paços ::;implee)

OllDiric da cm_p:r$s:;.) ___ , 0apr6sa b:ra9ile:U.·a, oste.b~~J.oc:tC:.c con
sode social neste. c:tda::io, ; (x'Ur::., n!<) 1 (e.ndm·~ o;-;J.:J.), telilfO:t;2' na ___ ,
repreGeotada., nes'tc eto,·· por Eh'lU P:'~opr-ietÚr:l..~J (sÓc:lo, direto~~ stc) 1
, {;aoill.e), ns.cional:Lded~---·----- 9 o~r~::ulo o1 rtl, prt;~fioLê.!:l, l!om:l.c:l.l:l.!O':-do à--------~ 'n!! ___ , e.ptº-~-~ b-a:l.l':r.'O ___·-~ v-m~ reope1toa.~onta
llclicltar a V 1:ix'" l:Locnço. põtr.a. 1!::\:<JOl'tar df.I··~--Jr;e.Ú) 1 o.ll:o-:':teL"ia.l r;.tw.~
xo disCl':Lr:lln::..C.o, d8s·tinado a e::;-;po3iç;ão (cu mocrtl-c'.4c·io).,
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~D!SCRIMJ;RAÇ:.iO.:o

DE U:M PORTO QUALQu:EB DO _ _ _(PAÍS) _ _ _PA.'Ei..A O PC'JR'!O D Z · - - - -

ERASILo
{D:;.ec!'i...''"-ir..:;.r a QUa.ntlda.-!a e eBy~cie do 2s.toTiel cu p.:;od... to a i~;;'!lrti."t").

alb)- quo o docu_~:J.e!ltO cl.e i.Tpo!'t::v;:;o dBvsra. zo:r: legelize.do no
(

'"

1egaç'6.o) c.c

Eraa~U

Co!lc.W.aào

c_::. _________ !

'J)- qus o '>re.nspor"ta do r:-.st:>:-:\.aJ. ss::·~ .?~:;1 to po:r:" Vi e. (Qari ti:>laf

t:r·tJ, e~x-'<'.\•

B -::c)

tGr:..;;;r••

~

d)- ~Jl.l'~ ~ i!!.U~ez-:!.cl e 8t~ incl:lid.a n~ Oo.tB[O::'io. do Co:1~:-6le nli _ _ _ t> e:i.n

bclc _____·----' dn a.::ô:-;:;.o ccru o hJ.•"r, 1G5 do Dac
~ cto
do C.s l:;!;
c)- q_u.e ll l.;r;;_;or·~:::.ç:l.o e p!l3'u in::y;o,Jição {ou r:ccstruár·lo) d~ requcrsntn;
.:f)- que o <J.c.t9Z'l8..1 Cí.8pols dó dose:nbuz•aç::\dO S'iir~. reoolhiC'.o e.o loccl da
87.?orüç(:o (o;.c moe-rru.ar1.o) q·J.e ee·G~ l!i!vidé'.D.OD."te licanciado no D:PO (ou
RlJ);

que a requerer. te e e ccl!!p:Cor!lcte a raez:portar o materie~ em liliGJ, apo~
e. realizs.çào da expcBiçao (ou nostru.~rio);
h)- qu.e a reexpo:r-teçâ.o e orá fel ta do pÔ:r"to
fu:ao::U. pa'.'& Q pÔ:t~
_____ (citar o pais),por via (marit1ma~terrestre, e.Óree, étc);
:i)- e a prJ.m.olra v~z gue req_u.or licença prâv;.l.e. pare. e, import~ção em te'.'!
la,
J!eetsa têrm.oa
P. Dei'erj.men to
(Datar9 neelnar e
NO'l'A.Sl 1

2

re~oi'....hiacer

a firma).

Faeor o requerimento em ume Vie., com firma reaonbeoidaD
~ando houver 1nter$e~a, poderá ser declarado o p8rto dQ
barqu.e.

ea

•

ANEXO

24

·(P...li:QUERI!-mNTO PARA Dl'IPORTAÇÂO PARA COMÉRCIO OU UT.ILIZJ.ÇÂO IN:OOSTRl.A."I.)
EXCELE.r."lTiSSllíO SENHOR GENERAL !.UNISTRO DA GUERRA

(Dat1lografado em papel l~ao, 16 eepe.çoa a1mplea)
(Nome àa emprêsa)
J empr$aa brasileira, es-tabelecida
com seda soc:!.al .nes"ta cidade, a (rua, nQ), (andar, sala), telefone nº_
represen-tada nce"te a~o, por sa~ proprietário (s;olo, d1retor 1 e-tc),(no- 0
me)., o.actonalide.de _ _ , es"tado cJ.v1l, profiss;o~ dom.."i..ciliado à,________
N!t_, apt2 ___ , bairro, veQ reepeit:ose.m.ente solici"tar a V Exl! 11ce!!
ç.a pare. importar d~---- (paÍs), o material abaixo discriminado;
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<PDISCBIMINAÇÂOe
(PAÍS)
PARA O PORTO DE
BRASIL.
(D1sor:Lrunar e quanticl.ade e espec~s do ma"te:ncl ou produto a impor-tar)

DE Uil! PORTO QUALOTIEB DO

~

INFC.Rl'ol.A !. V EXD O SEGUIN:J:E: ..

s.)- que o seu reglst":r·o tem o n~

/DPO (ou IDI), válido atG 31 Daz 19

b)- que o documen~o de :mportaçio deverá ser legalizEdO no
(ou Legação) do Brasil elllc _ _ __,,_

Ccnsuledo

c)- que o trans~')ort:e do materlal será feito por via (marÍtima, tarres"Cre, aérea, etc);
d)- que o mater~al eatá 1nclu.Íd~ na Catecorj.a dG Cont:rôlo n!!..
e
s:írnbolo
, de acôrcto co:n o ~U·t 165, do Deo
, de
el- que a i"l.;.;Or-taç;.c é pur5 o (oo:;J.é:;.·c1o, LlS0 1 indÚstrie.,etc) do reque
rente (:no caso de cm_prêfo i.nctu.st:c>:i.:L.., c1tS..'1"' em que será utilizado);
f) .• que o uator:L&l t:.âo poG.e seT aO.qturido r:o pai\:1;
gl- que o c.e.teria.l c.epoJ...> o.c deaembar2çacto r:er3 reóolhido ao depÓsito
útuz..do

h)-

&

Q____ , n> _ _ _ (ciC.?.d<' e Est<:C.o)

e. pri.l!le:i.l'a vez que regu.:=::- l:~.cen:;2

_:;r?-IIÜ;

:;;J~a

e
<l

importa_çê.o Gm

u ..

do,

P.Defer;t2ento

(Datar, assine.r e z-econhocer e flrna),

NOTASs 1
2

Fazer o requer~Gnto em uma Via, com firma reconhecida,
Quando nouver tnter$ase, poder& ser declarado o pÔrto de embarque,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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ANEXO

25

(REQUERIMENTO PARA IMPORTACÃO - CASO EM QUE A ~1ERCADORIA VENHA CONSIGNADA A OUTRA FI&\!A),
EXCELENTfSSIMO SENHOR q-ENERAL MINISTRO DA GUERRA

(Datilografado em pap€1

l~so,

16 espaços s1mples)

(Nome da empr$sa) _____ , emprêsa br~sileira, estabelecida com
sede social nes<;s cidade,

à

(ru.a, n"), (andax 1 sala), telefone

nº----•

representada, nes~e ato, por seu proprietário (socio, diretor etc),(n2
me), nacionalidade~ estado civil, profissio, domiciliado à____ ,
•'----• aptº----• 'bairro ______ , vem respeitos9.lilente sollcitax a V E:rO
lioença para J.mpor"tar de ______ ( pais}, o o.aterial abaixo dJ.scrJ.mL"l.Bdc,que

conforme pedido co~probatÓrio enexo,dever~ v1r consignado nominalmente

à

{nome da firma), fuma brasilBJ.l"a, es"tabelecJ.de. à _ , nº--------(andar, sala;, telefone nç _____ , registrada no DPO (_ou RM),sob o nº-'

'com validade para o triênio

19

/19_

aDIS C'R I MINA Ç Â O 'Q
( PAiSJ _ _ _ Pll.RA O POiiTO DE _ _ _ _ BRASIL.
DE UM PORTO QU A.LQUEB DO
(D1ecrim~nar a qQantlaade e espec2e do moter2al ou produto a impo~tar).
a

INFORMA A V EXS O SEGUINTE a

a)- qu~ o seu registro tem o n~

/DPO loQ R10, válido até 31 De.-. 19

;

b)- que o regist:ro da cona1gnat!Ú-1a t;em o n9__/DPO (ou RM),v~ido até

31 De:o 19
c)- que o documento de importação dever~ ser legalizado no Consulado
lou Legação) do Brail em _____ ;
d)- que o transporte do material serã feito por Via (maritima, terrest7e
aGre a, e te);
e)~ que o materlal est~ incluido na Categoria de Contrôle n9 _____ e s~bo.tc__, de acôrdo com o Art 165 do Dec
, de
!)- que todos oe documentos de embarque e fa~a comercial deverão ser
ext;raidos com o nome às emprêsa, po2s ~ material se destina ao seu
(comércio, uso, indUstria, etc)lno caso de uso e empr~go, citar em
que serâ utillzadon
g)- que o material ~âo pode ser adqUlrido no pais;
b)- que o material depois de desembaraçad·o será recolhido ao depÓsito
situado , ; , _ , n2 ____.__ (cid~de e Estado)
e
i)- é a primeira vez que requer licença pr~via para a_ i,mportaç;o em llde.
Nestes t$rmos
P6Defer1.mento
(Datar, assinar e reconhecer a firma).
NOTAS: 1

2

Fazer o requerimento em lll!l.a via, com firma reconhecida.
Quando houver inter~ese, poderá aer declarado o pôrto de e~
barque&
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ANEXO 26
REQU~RIMENTO PARA EXPORTAÇÃO

'+)

EXCELENTiSSIMO SENHOR MINISTRO D4 G~
(Datilografado em papel liso, 16 espaçoe eimplee}o

(Nome da empr~ea) ______ ~ empr$aa braalleira,eatabsleoide com
eade social nesta Capital na (rua, n2, andar, sal.a, telefone n2 _ _ ),
representada neste ato, p·or seu sÓcio proprietár1o (sÓcio, diretor,etc}
nome, nac:tonalidade, eStado oiYil~ profissão, domic:lliado ~rua, n2,
apt2, be.irro, vem respe1toaa.m.ente solicitar a VExo, licença para exportar para a emprêsa, nome, sediada ec______ (enderêço: rua, n2, cidade, pa:Ís), o material abaixo diacrimmadoo

mDlSCRIMll'lAQÂiOm
DO P<IRTO,;__ _ _BRASIL PARA O PORTO DB._ _ _ _ _ (P.AiS DE PESTINO)o

(D1scrim1nar a quanudade e espécie do material ou produto a exportar}
(mares. doe volume!>, números da volumes, pêeo liquido e ,PBao bru:~o) 0
~

INFORMA A V EX~ O

SEGUINTE~-

a) que o seu registro tem 'o número__/DPO (ou_mã), válido atá
Dez 19

31

b) ~ue o documento de exportação será legalizado no Consulado (ou La~
çâo) di! tal pai e, sediado na cide.del de;~ _____ , Estado do'
i
c) que a exportação é para o (comérc!o, uao,_1ndnatr1a, e~o) da firma
deat1natÚ1~t;
ÍÍ}·rq~·;- o -transporto do natsrial sara. fe1 to por na (aarí t'll!la, terrestre,

aéroa, etc) 1
e)' que e Gmpr4aa destinatária eat~ do~fi~smt~ aatorlzada a 1mpor1ar o
a!.aterial em apr6ço, conforme documentos enexoa1
f) que a empr$sa deat1natár1a se compromete a não ~eexportar oe_produtoe em causa., de. ElC5rdo com oe docUI;~en"to:::i aDexoe1
g) que o mat(lrial a ex:porte.r ae encontra recolhido ao depÔ ai to da req,u!_'
rsnto, s1to na (rua, n2 1 ba1rro 1 cidade, Estado) e
h) é a pr1me1rs ve.z que requer licença prévia para a e.xportaç:O Gm. lideo,
Neetee târmoe
P • De fer1.men W

(Datar, assinar EF'reconhecer a

f:1rLla),

NOTAS1 1 - Pazer o requerimento em uma na;
2 - Reconhecer a firma;
(+)- No caso de armas, o reconhecimento deverá aer d1r1g1do aos C.2,
mandantes de Rog1Ões Militares de acôrdo oom o Art 302 do Regu.lamen-co aprovado pelo Dec
, de
de
d~ 19
J

Af{gXQ 27.

MINISTÉRIO O.<\ GUERRA- ESTADO

OE,'-----------

f"ISCA!..IZAÇ~\0 0?: PRODUTOS CONTAOL!!.DOS

DEPART ~MENTO~- .. DE. SEGURANÇA PúBLICA

DELEG/,CII\ ..

GUIA DE TRÁFEGO N

SF!DT!

A emprêsa•----------------------------..-.-.-----.--.-----.-------------------estabe!actda em
ragiStrada no Ministério d~ Guerra sob o n.o•-------- ..SF!Di [!____
- - - - - - - - - - - ' - n o Estado dar _ _ _ _ _ _ _ _ , àr _ _ _ _ _ _ _ _ __

------------:;00"""'""'~"'""'""'""""'c---...;.----·
trãfago C<>.s mercadorias

abaixo,

TPI _________ , tom pern1issão para

por·------~------"""~·"•'o"•"~'""·"··""""'"""'___ ,_______

~----------------------~------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - • aconaicionadas

volumas, d"J seu depósito

em,..•-'--.,:---------·

à•---,----------------~,.""""'''~"~'"''';''•"""'--·---------

ds~tinadas a.----------------"'-'-------..,-------------~-.-registro n,o·-----------oo SFDITf---·• estabelecida em ________________

(o"ooroo;o com~loto>J
no Esiado da'·------------~---------------~""""~~r.r----------
consignadas
a.._________________________________________________
_
r~gintro

n.•.----- _no SF!DT/---•

estabC~Iecida

em . __________ ~--=

no Estado d e . - . - - - - - - - á-----------;;;:;;;;:,-;;,;:;;:;----------------l•~or~_ço eoro~:.:ol
r(ldespacho em ____________..;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._ __

E SP E C I F I C A Ç A O

I,____--"---'----'-J-~.J
(Espaço daslinado à s.lllllgem, sa ho""er)

AtoS DO PODER ExECUTIVO

~~o.-

.

'

jl (Eep1ÇO l'llS~rv~dO III carimbo~, Yi~tO$ e ~no,.t'llçõ~O dOS SFIDT,

~

o oulrl!D oxiSlln::io.e)._

I

II
I
~

I
I
i
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·

(Espaço rasom~tlo e cttrimboo, vlotoa
rh:br;lea polh;li!JI, e· a'Jfr:ts: aJtig6~Cic~.

1!1

11l!Otaçau tlss

~1111:·

l

I
i
í

I

I

1a Via
Acompanha a mercadoria at~ o destinatário, para seu arquivo.
2a Via - Aoom:pánha a merõ~doria at!S o desü.nat~:rio que~ ap6s o co:npete:cte recibo1 a entr~gará ou remeterli ao SFIDT mais prcS:ximo; §ate, ep6s visá-la, a encaminhará à autoridade policial competente, pare seu co-·
nhecimento e arquivo~
Desti~a-so ao arquivo do remetente~ '
Destina..:se ao arquivo Ga yol:!cia do origem.
Via
Entregue ao SFIW de orig~im~pal"a eer encaminhada ao S.FID~ ltegional
de destino, para eeu arquivo.,
6a Via
Destina-se ao Cl.l"9.~J.i"'t'O tlo SFIDT d.e origem.
Nó caso de tranaporte l!~reo, deverão ~::tl:- ap:t'e:ile:-J.tadas t:laia trSs Vias, que
destin~ ao Minist~rio do .lte:ton11:utica.
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ANEXO

(REQUERIMENTO PARA

:?8

DES~ARAÇO

ALFANDEGÁRIO)

EXM ~ SB GENERAL CHEFE 00 DEP ARTAME'NTO DE PRODUÇÃO E OBRAS ( Ot. CDM.AN~

DANTE DA

Bl:GIÃO MILITAR)

(Datilografado em papel liso, 16 eapeçoe simples)
(Nome da empr$a) ________, estabelecida em,________ , ~ (rua,
n~),

(andar, sala),

~elefcne n~------~-'

representada, neste

seu proprietário {sÓcio, diretor, àtc) (fulano de tal),
_______, estado civil, profi~são, dom1c111ado ~

a~o,

por,

nacionalidad~

n9---J
bairro _____, portadora do Certificado de Regtatro n9 /

apt"

DPO (ou_ RM), v~ido até 31 Dez 19
,vem pelo presenta solicitar a V
Ex&, se digne conceder-lhe autorização para proceder o. eegainte ~
BARACO ALFANDEGÁRIO:
-DISCFIIMINAÇÃO{Discrtm~ar de

ec8rdo com o documento m1n1aterial).

Ifercadorias
PaÍs de origemz
PaÍs de procedâncial
PSrto de embarquet

efetuado em
Fatura, Comercial D 11
em

Embarque

de 19
••vts3da pelo Consulado
do

Braa1~

em (local),

(data)

Quantidade de vol\tllleaa
~Úmero de volumeea

doe volumesa
Pho brutos
Pho lÍquido;
Vapor que tranaportoúa
Da'ta da deeoargw

Marca

P~rto de descargas

Armazém de descargas
ldcença prérta de importação: Doe M1n1ster1al no

do

••

i:ie

19

A mercadoria apÓs o desembaraço aer~ ~azenada no DepÓsito
da firma à (rua e nll) ou em ________________,
Neatee t8rm.oa
P.D:eter1mento

(Datar

e

aaa1nar)

NOTASI 1 - Pazer o requertmeu:to em duas V1ae,

2 - Não

é n'eoaseárto reconl:leoar a tu1na.

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

ANEXO

29

(CARIM:BO DESIGNANJ)O DATA PARA DESEr,1BARAÇ0 A.LFAlmEGÁBI.O)
MINISTÉRIO DA GUERRA

DEPARTAimNTO DE :PRODUÇÃO E OBRAS

-

SFIDT/DPO

S F I DT/ _ _ )

LU!I!i :=~r lnspetor da Alfândega do • • • • • o • • o • • • • • ••• • • • o o • • • •
de a.cSrdo com o RegUlamento aprovado pelo Decreto n9
1
de
de
de 19
e de ordem do Em.9 Sr Chefe
do DPO (ou Comandan.te da RM) part:i.c1:po a V Sil haver designado
o dia
do corrente mSe para ir ao ArmazE!m
d
horas, examlnar a mercadoria de
que
trata o presente requerimento.

.••

(Cl.ade, Eetado) 1

••

de 19

Chefe do SFIDT/

l'fOTAi - Aposta, po.r C".,.1mbo,
no· ver ao •ua 1• ~
· to de
....
...... a d o requertmen
desembaraço.
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l.r1!'1IST'.r-:_;u0 DA G~.R.A

:CEl'.l..:.lTJJ,IENTO D3 PRODUÇÃO E OI!2AS ... S ? I D T / D P O
(Ou _Ez<Íroito- _R :.1
S PI D T/
)
(Ou. Região Mil:!.te.r e Unldada ou Guarnição}
GIJL\ ]:1:3 D3SEMBJ..Rfl.ÇO N Q___/19_._

Ilm

<:.>

Sr In.spotor d9.. !J.fi}ndega â.~
De ac3rdo CC.!!~ o Art J.7J do

Reg~.'.iamE~n to

d!l 19

aprovado p~lo D~
a 'f S!l de 01'-

9 .tnfcr:ao

dcm do Ex;u2 Sx· C1;_3fG do Dt-ú (ou Oomand.a.>'l"VG da R ~í), que 7 no
p.c-ocedido em____ ,.. ______________

e:r.&J.e

-------------------------------------------------·---------------------------·------------------------·---·--------'------··---··---------····-----·----

COI:! as marcaG: ____ _

Dll d3 voltJ..:'l.-;:a: _ _ _ _ _ _ mweraõ.oa:

prdceclD~t"'s

de::---------'----'-----------

entrado neste pêrto em;
e de se s.rregado a no armazém:

vertflqu.e::L não haver inconveniente no dese;r.Oax-3-ço doo re:.fOridos v2.
lumes.
Roquortmento protocolado sob o ni?

lmportaç;o conced1da pelo
{Cidado, Estado),
de

I
m1n1a~er1al

Chefe do
Impresso
D1mensÕes: 0 1 22 X 0,26 mo

n2

de.

de 19

SI-''"r"n"T/r--

I

/19
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ANEXO

31

(I1EQUERI!.:IE..1'1TO PARA DES~J;R.ACO COMO BAGAGEM)
EXM9 SR CHEFE DO DEPARTPJm;'J.'Q DB :PRODUÇÃO E OBRAS
REGIÃO IULITAR)

(OU COMANIIJ.NTE DA

(Datilog:rafado em -papal lieo,-15 espaço~ simples)
(Nc.ma por extenso) ___ , (lle.Cionclidade) • (.residente e. ___ ,
" ' - -9 nptíl _ _ , telefon-a nQ _ _ _ , bairro. oidads e Estsdo)~ por-tador
do peseuporte n2 _____ J ceitido em (cidade e Estado), em (data), tendo
trazido d_( paÍS) _ _. __ , como be.ge.gern acomp:3Jl.hadn (ou não aOOlilpal'.b.adu) 1
•,t:\.uda palo vapo:r.
{eu avião, Cia e prB:fi:::o}, an<;re.do e:!l
ds
~ e.s 3..':'Gé..'.l abaixo especificadas. <re:n pelo p::asent8
dtJ 19
raqu~rer e. V E:t.S 1 o dessr::~bz...:<v;o alfend.eg~!'io das ffiesrrw.s que ee encontram
r..v i.rmnz.éJ:J. d.e BaEe.e;em do Cc.is do PJ:" to d _ _ _ _ _ {ou no M:.op8rto
ele
), bo::~ ccac da :r·.:lspect17a J.wx;__;.ttção:
t"H 3

N2 2

Tipo (a)
Espêc:te! (i:l)
Quar."tideds
Calibre
Me..roa
N{'l!.8rO

·(pais}
Fabrlc2ç~.o
N9 da canos (c)
Alça dG u:.iru { d)
canos lisos ou raiados (?)
MuniçSo {e)
(+) Compromete-se o requerente, t~o logo· sej a.m as armas desem.baraçadae9 registrá-las no DFSP (ou na Secretaria de· Segurança PÚblica do Et3
tado _ _ ),compro~eteÍldo-se e.inda em não trazer armas iguais no prazo -

de 2 (doiS) anos,o

é

8

vez que

requ~r~

Nestes ttrmos
P. Deferimento
(datar e assinai}
NOTAS: ·I ...-Fazer o requedmento em 2 {duas) vies. Não é necessano reconhecer a firma2 ...- No caso de estrangeiro que não venUa a fixar residência no país, subs.tituir
no (+l por: «Compromete~se, o requerente, tão logo sejam as armas desembaraçadas, registrá-las no DFSP (ou na Secretaria de Segurança Pública do Es~
tado _ _ _ ), comprometendo~se ainda a conservá-las em seu poder enquanto
permknecer no país e fazer-se delas acompanhar ao viajar para o estrangeiro>).
3 ...- Explicações sõbre

o

preex:chimento do rel].uerimento:

{a) _.Caça, tiro ao alvo, defesa pessoal (armas de pode), etc.;
(b) ...- Espingarda, carabina, pistola, revólver, rifle, eto:::.;
(c) _. No caso de ter 2 canos, dizer se são laterais ou superpostos; se tive:
mais cie 2 cnnos dizer o calibre de cada.
(d) ...- Dizer se possui alça de mira, ou não; dizer a graduação e
(c) ...- Dedarar a qu2.ntidade e a marca para cada calibre.
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A R t!:'X O .l 2
(llEQlJJlRl:!<!!ro PAJU llllSEMll.IRAÇO DE PROD!Ji'OS CONrnOllADoS t.:SV.I»>S & ·Ll!l-

LAo).
Bli:EI.O Sr Cbof'B d'• Dcparta!iumto de Produgão e Obras (ou. ComcndaDte dn •••

.. .. • 11og1Í:O &1:1-;ar)

(Datilogr&far en papel 11uo, 16 OQP&ÇCG e1aplasJ 0
(Ho~e da 6mprSc), G~tab~l~oida aa ............ l {rua n~). c~
dmr, sala), talGfone nn ••••••• , r~pre6~ntada n~ate a~ per mou propriet~io (~o1oj dire~or ~to), (falano de tal} nao1onal1dade •••••••••••• ~.,
eStrado civU, profis!!l:o, dom.1c111ado à................ n2 ••• ~, a~t~~ ...... .
bsirro ••••••••••• , portadora do Certificado de Regi~~o n2 • .,./DPO
(ou
Rm), váJ.1õ.o até 3J. Doz de 19-o, veãl. pelo praaen;;e aolioiter a V E;;:fil

que oe d1ga0 ooncader-lbe antorizaçeo para o desembaraço alfandegário e
ret1.rada da .4l.fêndega de ••••••o••o•' da mercadoria abB1XOt arrematada a

leilão realtzndo no ·dia •••• do ••••••• de 19 •• , de·acSrdo cem o edi-

tal de

~aça n~ ......... de

••••••·••••

(Dlac~inar a esp;c1e e quan~1dade do produto e, no oaao de amas e muniçÕee, dizer a ~uant1dade 1 espéa1a, marca, fabricaçeo, calibre e,no oaao do ~ae, ainda oe nÚmaroe),

Ocn tinuaç ãc do anexo J.2
B~cl~ac~ o raq~ere~ts_~~e,

tÃo logo eejsm os produtos, ao1ma citadoS,
serão o e me~oo rcm9t1~oe per via •••••••• o pare o eeu _a~
"g~Ôro.~ Q. rua •••••••••••• o,. nll •••••••o na cidade •••••••••dÓ Estado (Di,!
tr1. to I\! I.'! e~~ ou 'foi'l'i tÓrio) o
d~oesbzraçados,

Iiestem timoe
p .. :oe.:f'eri.non to
(Dater ~ assinar)
Rotas; 1. Pazor o requerimento e= ~as Viam. Rão é neoeesérto reconhecer. firmse.
2. D1sor1m.1nar c.a caraterÍ21t10aa da cada arma am I!IO'parado.
3. Discriminar a quantidade de mun1ç;o por calibre.
A R E X O JJ

FABRICAÇÃO, COI.!tRCIO .E trSO DE ARTIGOS PIROTI!JONICOS
DECRETO-LEI Nll 4.23B de 8 de abril da 194:?

O Presidente da RepÚblica, asando d~ atribuiç;o que lhe confe-

re o artigo. 180 da Constituição, decreta;
Art- 12 -s::o permitidos, em todo o terrttÓxio nactonal, a fabricação, o
com~rcio e uso de ~ogos de artifÍcio, 0 as condiçÕes estabelecidas nes-

te

Decreto-Lei~

Art 2º ~Os fogos a que se ~efare o artigo anterior são os que
classificados do seguinte modo:
Classe

!t

ficam

que incluir~:

12 .. os fogos de Vista, sem estBDl.pido;
G>2 .. os fogos de estaJIIJlido, desde que não conten.hBDl. m.aie de 20
(vinto) centigraQas de pÓlvora por peça.
Classe ~' que incluirá:
12

os fogos da estampido com 0 1 25 (vfhte a cinco) caritlgramas da pÓlvora ~o máximo~
22
os "foguetes, com ou sem flecha, de apito ou de l~r1..clae,
sem bomba;
j2- o e cham!il.d.oS llpo_ts-~faun, "morteirinboa de Jard1m 111, "ser..
pentes voadoras" e outros equtparávei~D
Classe 2, que inclu:lr~:
os fogos de estampido, contendo mais de 0 1 25 (Vinte e ciU
co centigramas) de pÓlvorai
22 - os foguetes, com ou sem flecha, cuja bombas contenham
até eeis (6} gramas de pÓlvora.

1!!

Classe ~~ que inclUirá:
19
22
)2
4'2
52

os fogos de estampido, com mais de 2,50 (duas gramas
cinquenta cant1gram~s) de pÓlvorai
~ os foguetões, com ou dem flecha, cujas bombas contenham
mata de 8 (oito) gramas de pÓlvoraf
as baterias;
os morteiros com tubos de ferro;
- os demais fogos de artifÍcio.

u-t J-!l - As fábricas· aci serão permitidas nas zonas rurds, fie anilo o3Uas Uls"talaçÕ.Ss ~bordinadae ao estabelecido pelos regu.l.am.ento do Mini!!
téric da Guerra.

§ 12 .. As fábricas serão instaladas em prédio ou pri'Í410II

L:;!?_
lados e distantes de qualquer reeidCnoia1 dependendo/
oa projetoe respei:J"t1vos de aprovação das autoridades/
compet;entss.

§ 2; - No precUo ou nos p;rédios a que se ratara o

par8grafo/
antertor n;o será Permitida a renda de fogos a vare,')o_,

§ JSI ... -o funcl.onamen"to das f~br1cae

de f~gos sÓ. ser~ pern.it1do mediante res~onsabi11dade de -profissional diplomaCo
ou prático de compet~ncia oficiallz.eda.

Art 42 - Oa fogo e LncluÍdos .na classe & podem ser vendidos a quaisquer
pessoas, Lnclus1ve menores, e sua queima é livre, exceto nas portaa 1
janelas, terraços, etc, dando pnra a Via pÚblica.
Art 59 .. oS fogos lnclu!doe aa classe ~ podem eer vendidos a q~atsque~
pessoas, Lnclus1ve meno:ree; sendo eua que1ma proibida nos seguintes 1:~
gare as
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.e.) ,., naa · portso, ja.nelao 1 ter:;;-o.çoe 9 eto 0 \'l.e·ndo p&-a v-la pÚbl,!
ca e ne prÓpria •r.l.e. :PÚbl1ceJ

b)

w

na~ proximid~dae

de hoepiteisj

estabslec~antos

no e Ot.\tros locaio U"'to:rmina.do:e pelae

ac onDi-

eutarld.et!.~e

,P011c;!,

"'-"•
..àrt 69 ""' Oa fogo~ incltÚdoa na c1Ma0 f:. :podem asr ve:n.dido.o a !lGll!ll'~~ /
do 18 anos e s-a.e quei.ms depcm.da do licença da autoridade compate.n-~9~ /
com hora e local preViamsn:te dec.ignados, nos asgu:l.ntec C&fiJOa!

a)

para festa pÚblica, seja qual fÔr o local~

b)

dentro do perÍme'tro urba.'lo, Geja qllSl fÔr o ob;)eti.vo~

~t 7º - Oe fogos 1ncluÍ~oo na claaes ~ não pod3a sar vendido a a meno~

rea ãa 18 a.'1os e 1 em qualque;.- hipÓtc::oc 1 só podem ear qucinsdos coa 1!..
CEillÇ.a :prév--ia da e.utoridade competentoo

E proibido :fs.br1car 1 comerc:l.a.r e queiiilal" balÕes bem eGi:d.~ tç.fogos cl!l ov.;la oomposiçâ.o t·:'!I"..b.e sido empxc;,ge,do o di.nr.!lllt.a ou. .~~t!
quo:;: d~ veu9 a:L.r.c.ileros •

Art; 8!2 .,.

éios

OõJ

.!t:•t · S O:

.b os· infra:i>O!'e.:J das diJ!IPO<dçÕe<J cl&sts Dacreto...LG:l m~:r~o puni de a

a juizo das a.utor!O.al:ie::: d\~ G.CÔ!'{l0 cal'! ~f.l t1:lnpo~io;:Õ<~a dofltfl. 1si~OOiJ.

.tml

-

tsa d0 fir$ 200~00 a 2~coo,co o do d8bzoo ns roino1d$.nc:l.a~
'
'
P:J.!"ag:;:·c~o
llll1ooo
.ll.o mrl.l te.o n2.0 o~inem 03 infratol'OO d13a sançoes
Jl~:i:!.C:l.a r:;,ua ooube:re!il98l:'l oeso .de acidentes p~a~OE!.1e c mator~eia.
l.r't J.O ~ Ió0Ji!luna ca2a oort.e:rc1.el ou. Jl!2l'ticu2e.r poder~ expor ~ vt!:noia 9 a
"Varejo ou por a·!;aoa.do, os proàutoE: constan:!;ee do prosonta d.aore-po-le:lD
sam liccnga prévia da autoxidede pol1o1al oom~st~nte~ de ao8rdo com in~
~ruçÕss que oarâo baixadaa peloa Cbefen d~G PolÍcias dO Distrito Fade~
ral G doa :Br..te.do6Q

?~;.ráerato Ú!.tlooo Os fogoa da claasa !_,~ e 9, aÓ pod.:;r'âo ser al:->
pontoc ~.vo~da ~avidamanta acondioiolladoa G com.rÓtu2os explica.
ti voa da aSu -~i'ai to Q de seu mwS;)o e onde eatejGl:l dincriminadaa Gtl,S donoraina.ção ueual, eua OlE!.Ba1f1cação e sua. f?]'OCO~nCie.o
~t ll ~ Cosyet0 a f~scalizaçâo d~ete daoreto-lei ~a antoridedaa pà&l.
oi!dss

.Art .12 l!!sts :D3oisto onnaxá em vigor na àata de aua P'-lbl1oaçâo, rsvoga.flaa as dis~si-;Õea er:~ oo~tt-f.rioo
Rio .d0

Jen~Jiro,

8 de o.bril ds

19~-2;

~ 121!1 da X.p.·d®y·endanoia e 54 fi dá R5pÚblica.

OotÚl1o Vergá
VQsoo T Lo1t~o da Cunha
~ de Souza Coeta

{D1ár1o 0:f'1o1ml d.e. lO de a"orU de 19~2:)
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J,"!-lEXO

34

O :E::X:r·.iº S!l CEJ::t:t·E DO :D?::J, de! e.côrdo com o pa1•ecer !ie D:aPT, rasolveu IJ8Hlitir qu€ 1 a titulo pr€!C~io 1 as fábricas de explosivos regis..
tradas no 111n:i..st~rio à::> Guerra, utL!.izem na eiJ.balagern de explosivos c.2.
E.Grciais {tipo dl.n20ite) e sOmente pa!"a oS trensporteo rodovi!Ú·ios
e
ferrov:l.~ios: <Baixas de pa:pel;o que satisfaçe.m e.e aegu.intes especifics
ç~es:
1 - Pom.a e Yol,:t.mes:
As c:?.ixas de papelão devem ser formadas pcir 6 faces de forma retu.].
gul~, igUais duas a duao.
Ae caixas de papelão devem ter no m~imo 0,035 ~3 de volume.
Para cube.gern â.a caixa a$ dimensÕes sê.o tomadas 1ntsrn~ente.
2 - Caracter{ettc-':ls mecânicas:
a) ReDistlbcia ~ Pres8~.o:
Fechar compl€!teJllente a ca:U::a,-vazio. com fi 'ta. gomada de 5 cm de
largura. Colocar a caixa stlbre · runa superficie horizontal de m~
do que a face maior assente etibre esta 9'-lperficis. A Caixa d~
ve supor'tar sSbre a f2ce suporior,sem afastamento das paredes

la.tertais m::üor que 0,75 om 1 U!!!.a fSrça F, un.lforlnem:en-te distri
buida1 calculada da se.gUinte mande1ra:
Fc:.O,)iiAKg
(1)
A m S~perfÍc1e em cm 2 da fnce super:tor sôbre e
qual e fôrça é e.plicada.
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Ro~e~rir o mesmo-ansa1o com a caixa asse~tada atbre uma-das- fa~ ces m~diee e finalmente com a caixa as-sentando aÔbre uma das f.§;.
oes menores.
E::n c ade ep.aaio;.- de ac8rdo com .~su.:perfÍoie da !aoc:~ que fioáYo-±_
tada para cima, calcular pela f8rmule. (1), a f8rga a aplicar o

Regultado exigido:
Nos 3 ens:üos a caixa deve suportar sem se romper e ·aem à.f'astamento das pa.redea lat~re_ia ma:l.or que O, 75 cm, as fÔrçaa aplica.das.
Reaiat~ncia a guedal

Encher a caixa de paPelão com uma mistura de areia e serragem
d.e modo a se obter um pgso bruto de ).0 kgso

Fecher completamente a caixa com fita de papel gomada de 5 cm
d.e la.rmr~
SUS:!Jfilnder a caixa a uma cl. tu.ra de 30 cm e deix~la cair dessn
altura eSbre piao de concreto~ uma vez sôbra cada um dos can
toa dS!. Oel.Xa (8 quedas)o A altura de 30 cm é medida do piso
canto iDfGrior da caixa. aôbra o qual ela vai cairo
Resultado ~xigido;

ao

Naa 8 quedas, não deve ocorr~r·n~nhum vazamento~ ne~ rompimen, to de. ca.ix.s.,.
Ad!ll. te-sa apana:s, ligeiro arredondem.ento dos oa.ntos.,.

3 - Rormas. a sarem observadas:
a) O p3so 1Íquiêio de 0.xplosivo a ser acondicionado em cada. caixa.
não deve ultrapassar de ?_5 kgo O pãso bruto da caixa. não deve

ea:r maior

q,....e 36

kg.

-1·.

b) As caixas devem ser :torradas internamente com papel parafinado e os cartuchos de explosivos devem ser condicionados den .tro da.s caixas co::~. serragem em pÓ de modo que fiquem 1m.Obil1-

zados ou ainda em caixil:J.has de papelão.
c) As pÓlvoras de mina e de caça devam· ser colocadas dentro
do
.eacos, de preferência de pl~st1co resistente 7 antes de serem
aconaic:!.onS.dae dentro das caixas. Serragem em pÓ deve ser empregada para. imobilizar a ce.rga deni;ro da caixa.

d) As caixas de papelão uma vez c~regads.e 1 devem sor complet~
mente fechadas. com fi ta gomada de no_ m:!nimo 5 cm de largU!'a.

(AQUISIÇÃO DE Alll!AS E !!UNIÇÕES DE USO l?EB>linDO)

ANEXO ÁO OFÍCIO NO

, de

UNIDADE I!Jll,[!NISTRATIVA; ...... o

r

~~ÇO:

·

N9 DE

. ORDEM

de

de

• • • • o o •• o o . . . . . . . o. o o o

CIO liDO . . . . . . .

o •• o o. o o • • • Do o ... o. o o •• o o • • • • o. o • • • o o. o o o o o o o o o o. o

(Rua 9 Av, ou Praça,n9

l?ÔSTO

N

ou

O' >I

GRADUAÇÃO

-- -

E

- Bairro,Cidade e Estado)
ARMAS OU n[[JI!IÇÕES ( 3 J
QUAJ'lTI
CALJ,DADE BRE c<~') MODtLO

IDENTIDADE

''?{f

OBS ERV

--:

"

'

'L~_ L _
Quartel em
visto o ~ o

l9oooeooeo

o • o o • • " o o o o o " o o • o o o ,• • o o " • ';) " .. _., " " ç-g

Cmt da O A

.i!..

de

de 19 ••
"' o o o o • o . . . . o o • o ... o • o

~

..... o

~

• o o • o " •) 6 o o c

Fiscal Administrativo

AÇ ÕE S

·!.!:.~ l~ ~.~
(DEOltARJ.QlO AO CQt../illRCIO DB i;.FJ!:.AS E MtrniCÔES)

1-Jin:\.stÓrio da Guerra
DE?ll.P..T.-\t,m:NTO DE PROOO'ÇÃO E O:ERJ.S
SFIDT/DFO.
( ou ExÓroi to - R!t'i - SFIDT/
(ou R.M~ '"' U!!idade ou Gl.tarnição)
Cidado:, EstadÓ~ /
/19 ..

DZOL~?!O AO COMÉRCIO D~ ARMAS E k~QÔESa
]).3

acôrdo com o

to níl

s.r·~".l.go

225 elo Regulóllllan'to eprovaclo pelo Dacre-

"'

o sr
reaid'ãllto
e;:t~ autorizado a ·ali:ju1rtl' p.:!I'e s;;;u v.!lO possoai o aeguinteu ·

(Ce.!'1mbo)
•••oOG•••••••Oooo<leo.,oooo•OooooOo.Oo

ANEXO

37

Mod8lo de T~rmo de Apreensão
Aos ••••• dies do mgs de •••••• ., do anO de mil novecentos e •
nesta cidade do ••••••••••• (lugar onde f8r), tondo ver1~1cado
que o material a seguir espec1~icado ••••••••••••• , • (mencionar os pr2.
dutof'l controlados), que se achava depositado em ••.••• ·•••••• (lugar ou
do f8r), foi fabricadO (ou está trafega~do, ou foi 1mportado 9 ou o que
f8r), •••...........••..... , ...•.•••..• (descrever. o que verificou) ••••
••••••••••••••••t contrariando a~ diSposiçÕes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nQ,,, .•..•• de
, relativo ~ fiscalização de
produtos c;ontroladcs pelo M1nistér2o da Guerra, procedi a apreensão do
mesmO, de ac8rdo com o art 273 do Decrete acima mencionadoG B, pera
constar, luvre1 o presents t€rmo, em 2 Vias (uma -das quais é entregue
ao detentor .do material), o qual vai assinado por mi:m F ••. ~···•·•••••
(nome da autoridade militar), pelo -detentor e por duas teatem:a
nhas.

J? •••••••• o •• o (Assina 'Cura da autoridade m111 tar

q1~e

F •• • • • • • • • • • • (Assinatura do deteritor do material)
P., •••• , ••••• (Assinatura da

r· .......... ~. ~

{ ..'!.eo:!.ngt•n·a da

",,

teetçmu!l.ha.)
teatom:L:..Qa).

lavrou o t6rmo)
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Aoe ••••••• d1e!J do a~m d61 ....... O.o -ano do·· mil llO'J'Goentoa e .. ..
~ .•.• , ••• ias:p9oic::J.an<!o ~o inert:e..13.\lÕe.::J fabtie {oom0rio1q.ia,; cu o q<l(J
fÔr), da firwa. •• o•••••••••••••••o• {Reg:ietl"o n!l,, •••••••••-•••••••• )s
8H •••••• ••••••• {l~~al1dell3, m.unio:Ípio a .E.Stad.<'}, vtirifiqu.si •••••••••
• • • • • • • • • • • • • • , o • • -• • • , , • . , . ( doGcri!lver o que veZ"1:ficou.) ..... ,,,.,, ••••• ,
••••••••·•••••••••••••••••• o qus const!tu1-1~fraQBo·cari~~ada no R~
gulwen·~o SIJJ.'ova<io p~lo ~.!Ire to- n2,. •·•,. ·~ d9 • , ••••• _. ••• o ••.• 1relat!vo
~ f1scelizaç'E.o do produtóa controludoo pelo MiniotÓri·=" ela Guarra~ Ep
para constar, lu-v:N~i·o J.)Z"eeento euto O!ll 2 vias (tuna das queia éent:o!!_
f,L:e ao i.l:!.fratcr}Q o ~uel vai aa.<J1ne.do por mim F ••••••• ~••••••••••Q~"o
(nome da eutoridado milit~), e polo infrator (ou sau proposto ou r~
_p!'o~::entanto' lognl)fl ao qual á concedido ó prazo de 30 (trinta) dias,
a partir da pr~aefi~e data, para aprasenta~ão, e~ easim o dosejal·, do
sua defesa oecri te, com fir:l!l.a 1'~_oonhao1da..

P•••••••••• ~•oo (essinatura do

1nfretor~

ou aau

pr~poato

ou

~~preaen.

tanta legsl)o

!!.Q!!t (No caso de reou~a do 1nfrator 9.[!)._ nae.ina:r o e.uto dé infre.~~h
1iÓa9 abaixo assinadt~a; declaramos gue o 1.'1fT[ltDr (ou asu pxapo.e,

to ou reprsDantnnt0 leg8l), e que se rcf~re o auto acima, reo~~
eou-~o

a es3inar c

maem~to

P••••• , ... oo~•o• (a13s1nst-..t.ra

a.~ 1~

t-a·u:te.mu.n..b.a)
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.NOFJ.tftS :!?ARA IJiG3h}:Agl:'!L.~.F.:._ê.~P.AL111'T.,c~IY~...}1?...!!!2~ D~
Ó1E~_fEt.:S .~-[~"2P_.~i::1
,@.""

.V.!;;Q?:JS:"

O lbro2 S:r Chefe do DPO~ t'l.tt ~.cSzodo ccn o pl'll"'t'iOG? de DE1?'1' ~<.H!Ol·~
ve.u .Jlt3l....-lili'h~~r qurl, a titulo !l<~.ec<ÍriO, es ~~brtcaa C!.e t37:::plosi'.iC!l
regtstredcs no lfuü.a·tê:r:!.o .de Gae:rra, utilizsrn :nt:~ e~'bal~ec de.o
m!Btln"C\$ explosivas ooi'larc:Lsia ·t:L:ço Nitrato de .sm8nto-Ólso Di.~
ael COIJ .aU.btJt~cie,a G.diciOnaio ca;rbon.ioElaS 1 aglut:l.na::tt>:lS OU St~
poantos~ eacos es:peciai~ d.o pa:pel de ]!:?.r e dEla mtÍl tipla.o Tfl'7ü~'t1:.
dos 1J."1.tern8!1<ente COLl m:bstêz,.cie.. pl~gt:!.ce.~

'

Oa anooa de papel dcvtol•ãQ~ :p::o·;;.l.!ilê:d~ant~~ õ."Jn1Jiefa"~:r ~>:~ p:r·~ ...
VM a1.:n;;:\.xo~ ~·i!g,u~to & Dl:tr'T cio- c:rg~1l:l.Zal~ l2. RD pc:.-~ tdiJ 'l·:C. ...
~aias

1

ou

p~c7aa~

''":?::l"S!J.tCB E :ERftVl'3
CM R'Úiriero de ];l«.:.~ed:::s di} papel~

(B)

~

J;d'3:ltifioeç:io' d.o pn,p~l ( ti:p~, ·p~~~ pcr~t.miê.edo
à.~
aroa cm ~/m.2, :ft'J311:!t::Jnc:!.a mad1a a tr~çao em 'RF../~'''"(~2.
l•BdS i'1UB) ... etJntid~ lÇtl:'.l}i tu.lti:n21)

o

id'J!i! 9i:il ~t3J.;.·;;;:,C,o

tra.'lS1N:n:.&l;
~m
(O) = Eovo~t~m~n!O ints;n~ {ospee~~a do r~v~~tk~onto
~~ rol5:1..6til~c1~.. medi~ e '1.7esçs.o~ da pur€ld:il r;'lvuntica,
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DECRETO

N9 55.650 DE
J ANE!RO DE 1965

29

DE

Revoga o a?"t. 29 do Decreto número
54.097, de 5 de agôsto de 1964

O Presidente da RePública, usando
de suas ãtribuiç.ões, resolve:
Art. 19 Fica revogado o art. 21? do
Decreto n° 54.097, de 5 de agôsto de
1954, que fixou o prazo de 120 dias
para abertura de inscrição de con..:
cmsos destinados a prover os cargos
de- magistério, . ocupados interinamente ou vagos.
Art. 21? O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1965; 1441?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Suplic'y de- Lacerda

DECRETO N9 .55. 651 JANEIRO DE 1965

DE

29

DE

Aprova o Regulamento para arrecadação, aplicação e fiscalização das
duas taxas de dez por cento, constitutivas dos Fundos de M elhommentos e de Rmiovação Patrimonial
e que fa.zem parte do Fundo Nacional de Investimentos Ferroviários.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e
Considerando que as taxas adicionais de-dez por cento (10%) instituídas pelo Decreto-lei n9 7 .632, de 12
de junho de 1945, destinadas a melhoramentos e renovação patrimonial,
con3tituem parcela do Frmdo Nacional de· Investimentos Ferroviários,
criado pela Lei n9 4.102, de 20 de julho de 1962;
Considerando que, de acôrdo com o
s,rt. 11, ali}:\ea "c", da Cit!l-da Lei, serão, obrigatôriamente, arrecadadas por
tôdas as estradas de ferro do País,
qualquer que seja o seu regime de
concessão ou administração, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para arrecadação, aplicação e
fiscaliz?"ção d21s duas taxas de dez por
cento, constitutivos dos Fundos de
Melhoramentos e de Renovação Patrimonial, que com êste baixa.
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Art. 29 :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro"'de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Regulamento para arrecadação, aplicação e . Fiscalização das duas taxas de de.z por cento, constitutivas
dos fundos de melhoramentos e de
renovação patrimonial e que fa.?.em
parte do Fundo Nacional de Investimentos Ferroviários.

A1"t. 19 AB taxas adicionais de dez
por cento (10 %) , instituídas pelo
Decreto-lei n9 7. 632, de 12 de unho
de 1945, destinadas a melhoramentos
e renovação patrimonial, que constituem parcela do Fundo Nacional de
Investimentos Ferroviários, c r i ado
pela Lei n9 4.102, de 20 de julho de
1962, artigo 11, alínea "c", serão, obrigatoriamente, arrecadadas por ~5das
as estradas de ferro do País, qualquer
que seja o seu regime de concessão
·ou administraçã\l, é aplicadas e fiscalizadas nos têrmos do presente. Regulamento.
·
CAPÍTULO I

Finalidade dos Fundos ·

Art. 29 o Fundo de Melhoramentos (F.M.) destina-se a:
a) cobrir
despesas com obras e
aquisições destinadas a melhoramentos e a aumentos de patrimôniD das
estradas de ferro, quando não houver
o objetivo de ~Substituição de bens retirados ou a retirar-se do uso;
b) cobrir despesas de substituição
que resultarem em aumento de capacidade' de serviço, na' parte excedente
ao montante regulamentado pelo parágrafo 29 do art. 39.
Parágrafo único. Não poderá co-rrel· por conta do Fnndo de Melhoramentos (F. M.) construção de linhas
férreas novas nem prolongamento do..s
existentes.
ATt. 39 O Fundo de Renovação Patrimonial (F. R. P. ) destina-se u r.obrir despesas com obras e aquisições
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cujo objetivo fôr a ~abstituição dos
bens patrimoniais retirados de llSO,
quando dessa substituição não ··esUItar aumento de capacidade de serviço, conforme o critério definido no
art. 69.
§ lg Se o bem substituído, na ocasião de sua substitição, não tiver mais
a capacidade de serviço que dispunha
por ocasião da sua incorporação ao
patrilnônio, computar-se-á como capacidade do referido bem, para efei-

to dêste artigo, a capacidade inicial.
§ 29 O Departamento Nacional de
Estradas de Ferro (D.N.E.F.) deci-

dirá, quando o caso Jermitir controvérsia técnica, se a sÜbstituição acarretará ou não aumento da capacidade
de serviço.
Art. 49 As obras e aquisições destinadas à substituição de bens patri-

moniais retirados do uso, serão cobertas, quando dessa substituição resultar aumento da capacidade de serviço, no que couber, pelos recursos do
Fundo de Renovação Patrimonial
(F.R.P.) e, no restante, pelos recursos do Fundo de Melhoramentos
(F. M.) ou outro qualquer recurso
destinado a invers~o patrimonial.
§ 19
Para efeito. dêste artigo, a
capacidade do bem substituído será
computada na conformidade do parágrafo 19 do art. 39.
§ 39 A parte da despesa que caberá
&o Fundo de Renovação Patrimonial
será fixada, em cada caso, de modo
que a relação entre essa parte e a
despesa total se.ia equivalente à relação das capacidades de serviço dos
bens substitllidos e substituintes.
§ 39 O Departamento Nacional de
Estradas de Ferro decidirá, quando
houver controvérsia técnica, sôbre a
relação entre as referiçlas capacidades de serviço.
Art. 59 A renovação patrimonial e
despesas respectivas poderão anteceder às baixas efetivas dos bens a serem? substituídos, quando tais bens,
embo:ra em condições de ainda prestar serviços, estiverem com sua capacidade muito reduzida.
Parágrafo 'único. No caso de que
trata êste artigo, os atas e escrituração relativos às despesas de substituição farão expressas referências aos
bens por conta de cujas baixas futuras tiverem sido efetuadas as antecipações de substituição ..

Art. 69 Para os efeitos dos artigos
39, 4<?, 59 e seus parágrafos, entenderse-á que a substituição dos bens patrimoniais visa manter sua capacidade de serviço, considerados individualmente ou em grupos, de acôrdo
com as conveniências técnicas, de
modo que o número de unidades, tipos e outras caracter1sticas dos bens
poderão variar, desde que o objetivo
essencial de sua utilização continue
a ser atendido.
CAPÍTULO II,

Recursos e Contas Bancárias
Art. 79 Para a constituição dos
dois fUndos, a que se refere o artigo
19, as estradas de ferro arrecadarão,
respectivamente, os produtos de duas
taxas de dez por cento UO %) , cada
uma, as quais incidirão sôbre a. receita proveniente da _aplicação das tarifas nos transportes de passageiros,
bagagens, encomendas, animais, mercadorias e taxas 11 ad valarem".
Art. 89 Os produtos da arrecadação
das duas taxas, inclusive juros bancários que, porventura, Jorem Cl'editados, serão contabilizados em separado, obedecendo à Padronização de
Contas das Estradas de Ferro, sendo
os totais mensais da arrecadação demonstrados ao D.N.E.F., até o fim
do segundo mês subseqüente ao da
arrecadação.
Art. 99 Os totais· da arrecadação
das duas taxas, na conformidade do
artigo 89, serão aplicados na amortização dos empréstimos previstos no
Capítulo III dêste Regulamento, ou
então na execução dos programas bienais a que se refere o Capítulo IV.
Art. 10. Os pagamentos das amortlzações dos empréstimos previstos no
artigo 99, bem como das despesas das
obras e aquisições à ·anta dos fundos,
serão demonstrados ao D.N.E.F., até
o fim do segrmdo mês sUl:l§eqüente ao
da realização das despesã%, passando
os saldos ou l'deficits" porventura
existentes, em confronto com as arrecadações, para a demànstração do
mês subseqüente e, assim, sucessivamente.
Parágrafo único. Os~ pagamentos
das amortizacões dos empréstimos à
conta dos fundos, bem como das obras·
e aquisições previstas nos programas
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bienais, assim como o seu custo, serão
devidamente verificados pelo DepartamentO Nacional de Estradas de Ferro, na conformidade do estabelecido
no Capítulo v.
CAPÍTULO Til

Empréstimos
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Programas Bieriais

Art. 15. As, estradas de ferro elaborarão prograinas bienais de renovação patrimonial e de melhoramen.:.
tos, cujos orçamentos não ultrapas~
sarão noventa por cento (90 %) dos
recursos prováveis nos biênios em
questão.
§ 1Q o saldo verificado na realização de um programa bienal será incorporado aos recursos do biênio seguinte, do mesmo fundo.
§ 29
Os programru; e respectivos
pareceres da Diretoria Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Feno serão submetidos à aprovação
do Conselho Ferroviário Nacional.
~ 39 o Departamento Nacional de
Estradas de Ferro fiscalizará a execução dos programas bienais através
de- inspeções, levantamentos e coleta
de informações.

Art. 11. Quando o vulto da despesa programada, e a ser custeada por
qualquer das taxas de que trata êst.e
Regulamento, exceder os recursos disponíveis, as 'estradas de ferro poderão contrair empréstimos desting,dos à
cobertura da despesa ou financiá-la
com recursos próprios.
§ 1'? A realização de tais empréstimos ou financiamentos dependerá da
prévia deliberação do conselho Ferroviário Nacional.
§ 2'? A taxa de juros dos empréstimos a que se refere êste artigo será
fixada pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, ouvido o Ministério
da Fazenda.
Art. 16. As obras e aquisições que
poderão constituir programas bienais
Art. 12. Como garantia do emprésa serem custeados pelo Fundo de Metimo de que trata o artigo 11, poderá ser dada parcela da arrecada- . lhoramentos são as seguintes:
ção prevista para cada taxa, a qual
a) Melhoria das condições técnicas
não poderá ser utilizda para outro
dos traçados;
fim, enquanto durar o prazo do emb) alargamento de bitola;
préstimo.
C) construção ou· refôrço de obras
~ 1'?
A parcela a que se refere o
de arte;
presente artigo não poderá exceder a
d) empedramento da via permaoitenta por cento (80 %) da arrecanente;
dação prevista e deverá cobrir as obrie) aumento de pêso dos trilhos;
gações' contratuais.
j) construção, ampliação e readap§ 2'? Quando forem contraídos mais
tação de pátios, armazéns e- estações;
de um empréstimo _por conta dos reg) eletrificação de vias férreas e
cursos de um fundo, a soma das parsubstituição de sistema de tração que
celas para cobertura dos empréstimos
redunde em maior eficiência;
ná0 poderá exceder a oitenta por cento (80 %) da arrecadação total do
h) mé.J,terial rodante de tração e de
mesmo fundo.
transporte;
i) mliquinas operatrizes;
Art. 13. O plano de liquidação de
empréstimo, contraído na forma esj) instalação de novoS sistemas de
sinalização e comunicações;
taQelecida pelo artigo 11, deverá SPr
previsto no respectivo contrato, e efel) equipamentos para carga e destuados os pag·amentos pelas estradas carga; e
de ferro responsáveis, nos têrmos do
m) equipamentos para unificar;áo e
rat. 10.
padronização de sistemas de freio e
Art. 14. As estiadas de ferro obride aparelhos de choque e tração.
gar-se-âo a aceitar a interveniência do
Art. 17. Os programas bienais EeGovêrno Federal no sentido da conrâo apresentados pelas estradas C:e
versão do empréstimo contraído d~
ferro até o dia 31 de outubro lo ::iDO
acôrdo com o artigo 11, em outro ,de
condições menos onerosas.
ante1·ior ao biênio a que s-e referi.,-
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rem. :íl:sses prograinas deverão ser
encaminhados ao C.F .N. dentro de
noventa dias da data do seu recGbimento, para aprovação! O C.F.N.
terá o prazo cj.e sessenta dias para
aprovação dos programas bienais e
sua,.s alterações.
§ 19 caso o C.F.N. não se pronuncie nO prazo previsto neste artigo, cçmsiderar-se-ão aprovados os
programas bienais ou as suas alterações, com as modificações porventum
propostas pela Diretoria Geral do

'D.N.E.F.

29 A contagem dos prazos estipulados neste artigo para manifestação
e encaminhamento pela Diretoria Geral do D. N. E. F. e para aprovação
pelo C .F .N. será interrompida para
cumprimento de qua"isquer diligências
.Julgadas necessárias.
§

Art. 18. As estradas de ferro apre. sentarão os programas bienais ao Departamento Nacional de Estradas de
Ferro que, após examiná-los, os enca~
minhará ao Conselho Ferroviário NaciiJnal com parecer conclusivo.
§ 19 Os programas serão constituídos de uma memória justificativa de
natureza técnica e económica e de
outra com resumo das inversões programadas, segundo itens devidamente
especificados e com os respectivos valmes em quantidade e em cruzeiros,
a,companhando aquêles programas os
projetas das obras e as esu'ecificac5es
das aquisições com os resPectivos- orçamentos, ·caso não tenham sido previamente aprovadas pela autoridade
competente, hipótese em que será suficiente a citação do ato a probatório.
§ 29 A juizo do C.F.N., com apoto
em pEtrecer da Diretoria Geral do
D.N.E.F., poderão ser aprovados
programas bienais de que façam par~
te obras e aquisições, cujos projetas,
especificações e orçamento::; definitivos não telli1.am sido prêviamente
aprovados nem acompanhem êsses
programas, n1.arcando-se o prazo de
noventa dias para apresentação dêsses trabalhos, não podendo as est:mdas realizar qualquer despesa, à conta das parcelas respectivas, antes da
aprovação dos mesmos pelo Conselho
Ferroviário Nacional.
§ ·39 Quando, por mo-tivos justifica"
dos, não fôr possível executar a in·versão prozramada dentro do biênio,

poderá ser a mesma incluída no biênio seguinte, mediante nôvo pedido
ao bepartamento Nacional de Estradas de Ferro.
§ 4'?' Qualquer alteração, a ser i.ntraduzida, posteriormente à aprovacão
dos programas bienais, está sujeitã à
mesma tramitação prevista para os
ditos programas.
CAPÍTULO V

Tomada de Contas
Art. 19. As despesas relativas às
obras e aquisições por conta dos fundos, inclusive as de satisfação de
compromissos financeiros, serão apuradas por sua importância real, mediante documentos examinados por
ocasião das tomadas de contas, procedidas~ anualmente, por Junta constituída de dois representantes do Deuartamento · Nacional de Estradas de
Í<'erro e um da estrada .
§ 1'? A JUnta será designada por
portaria do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, s·endo o rePresentante da estrada
indicado pela direção da mesma.
§ 2'? Um dos representantes do Depai·tamento Nacional de Estradas de
Ferro será engenheiro e presidirá a
Junta; o outro será, de preferência,
contador.
§ 39 Só serão aceitas· as despesas
correspondentes a obras ou etapas
de obras concluídas e a materiais ef€tivamente recebidos.
Art. 20. As datas para o inicio das
tomadas de contas serão fixadas pelo
Departamento Nacional de Estrad'3.S
de Ferro, dentro dos quatro prim~i
ros meses seguintes ao período GODsiderado.
Parágrafo ú.t~ioo. Fixados o dia, a
hma e o local para o início dos trabalhos da Junta, o D.N.E.F. dará
disso conhecimento à estrada, com
ti"inta dias de antecedência, Da1·a que
colija a documentação indispensável
à tomada de contas e indique o seu
l'2presentante.
P..xt. 21. Os trabalhos e resoluções
da Junta serão consignados em o.ta.
'Parágrafo único. A$ atas serão laV"?adas em livro especial, rubricado
pOr um _representante do D.N.E.F'.,
e serão assinadas, com ou sem restrições, pelos membros da ·Junta.
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.ru·t. 22. Terminados 'os trabalhos
da Junta serão as "Tomadas de Con~
tas" submetidas à aprovação do Di~
retor-Geral do D. N. E. F.
Parágrafo único. Das "Tomadas de
Contas" farão parte cópias autênti~
cas das a tas e dos demais documentos, êstes rubricados pelos membros
da Junta.
Art. 23. O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro terá o prazo de cento e vinte
dias da da ta do recebimento de qualquer tomada de contas para sôbre ela
se manüestar.
Art. 24. Ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro competirá anular a tomada de
contas em que se verificar irregularidade nos trabalhos da Junta ou int'ração de dispositivo contratual, lega\
ou regulamentar.
AJ·t. 25. A Estrada apresentará à
~Tunta os seus livros escriturados na
devida forma, assim como os comprovantes e demais documentos relativos --às despesas -efetuadas e prestará tõdas as informações que lhe forem solicitadas para perfeita e completa apuração das despesas realizadas por conta da receita dos Fundos
de Melhoramentos e ·de Renovação
Patrimonial.
·
$

qu~ incida sôbre a parcela do capital
que representam.
Art. 29. As despesas com -obras e
aquisições por conta do Fundo de Melhoramentos,_ embora constituam inversões patrimoniais, não se rã o
c8mputadas como tais, no capital reconhecido das estradas de ferro, para
os efeitos contratuais.
Art. 30. O Departamento Nacional
de Estradas de Ferro poderá tomar
a ·iniciativa de estudos têcnico econõ.micos nas estradas de -ferro, no intmto de orientar a organização dos
programas de utilização do Fundo rle
Iv1e1horamentos e do Fundo de Renovação Patrimonial.
Art. 31. O Departamento Nacional
de Estradas de Fer~o promoverá, jentro do prazo de se1s meses, a atualização da situação dos ftmdos em tôdas as ferrovias do Pais, na conformidade do presente Regulamento.
Art. 32. O Departamento Nacional
de Estradas de Ferro baixará, dentro
de noventa dias, normas e instruções
que se fizerem necessárias à perfeita
ol>servância dêste Regulamento.
·
4

DECRETO N9 55.652 --:JANEIRO DE

DE

29

DE

1965

Art. 26. As Juntas são autônomas
e os seus trabalhos deverão obedecer
ás normas e instruções que forem
baixadas pelo D. N. E. F. pG.ra complementação da presente regulamen~
tação.

Dét nova redação ao art. 25 do Decreto n9 51.902-63, referente a criação de Postos de Rádio Escuta, da
Diretoria de Telégrafos, do Departamento àos Correios e Telégrafos-.

Art. 27. As resoluções da Junta
são tomadas por voto da maioria.
Parágrafo único. O voto divergente de qualquer membro da Junta Será
consignado em a ta.

O Presidente da República, atendendo a Exposição de Motivos apresentada pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, resolve:
A1·t. 19 Fica assL-rn redigido o artigo 25 do Decreto n9 51.902-63:
FimMn · criados 5 (cinco) Postos de
Rádio Escuta nas Diretorias- Regionais, d3, Guanabara, do Rio Grande
do Norte, de Belo Horizonte (MG)
do Pa1·á e de .Pôrto Alegre (RS) • '
Art. 29 Revogmn-se as disposiõe.s
em contrário.
Brasma, 29 de janeiro de 1965; 1449
da Imlependência e 779 da República.

CAPÍTULO

VI

Disposições Gera-is

Art. 28. A substituição de bens
patrimoniais por recursos de Fundo
de Renovação Patrimonial, não afetará o reg-ime contratual dêsses bens,
de modo que não será alterado o do
mínio dos respectivos proprietários,
nem se alterarão as disposições de reversibilidade que, por acaso os atinjam, não se modifieando t'ambém o
p::oce:3so contratual da · amortização
4

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez TávoTa
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DECRETO N9 50. d53

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N9 55.654 -

DE

29

DE

JANEIRO DE 1965

Autoriza o cidaãád brasilei1·o Joaquim
Falleiros Filho a pesquisar calcário,
no município de Itambacuri, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

tica dêste Decreto, pagara a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da· transcriçao no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q. - Revogam-se as disposições em colltrãrio.
Brasilía, 29 de janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da· Re~
pública.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

da atribuição que lhe confere o artigo

87, n9 l, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nll 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:

Art. 19. - Fica autorizado o cidadão
brascileiro Joaquim Falleiros Filho a

pesquisar calcário em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Jampruca, distrito de Campanãrio,
municipio de Itambacuri, Estado de
Minas Gerais, numa área de dezoito
hectares, noventa e oito ares e setenta e cinco centiares (18,9875 ha),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e seterita
e três metros U73 m),
no
rumo ·
niagnético de vinte e dois graus sudeste (22!! SE), do canto sul (S) da
casa de Joaquim Falleiros Filho e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes compromissos e rumos magnéticos: trezentos e cinquenta e três metros (353 m), trinta graus· sudoeste
(309 SW); quinhentos e cinco me-,
tros (505 m), sessenta graus noroeste
(609 NVV); duzentos e cinquenta metros (250 m), onze graus nordeste
(119 NE) ; oitenta metros e sessenta
centimetros - (80,60 mJ, setenta e dois
graus nordeste (72'~ NE>; setenta e
cinco metros (75 m>, sessenta e oito
graus nordeste (689 NE); quatrocentos e oite!lta e sete metros e cinquenta centímetros (487,50 m), sessenta
graus sudeste C609 SE) •
Paragrafo único.
A execucão da
presente autorizaçào :fica sujeÚ.a às
estipulações do Regulamento apt·ovado
pelo Decreto n\l 51.726, de 19 ele fevereiro de 1963, e da Reso!uçâo CN1DN
n.'? 1-63, de 9 de janeiro de 1963, c.la
Comissáo Nacional de Energia Nucleal·.
Art., 2'?. - o titulo o.a autorizaçao
de pesquisa, que será ·uma via autGn-

DECRETO

N9

55.655 -DE 30
1965

DE

.TANEffiO DE

Autoriza o Governo do Estado de
Santa Çatarina a pesquisar apatita
no município de Anitápolis, Estado
de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuiçào que lhe confere o artigo
87, n9 l, da Constituição e nos .têrmos
do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de· janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19, - Fica autorizado o Go;
vêrno do Estado de Santa Catarina a
pesquisar· apatita, em terrenos de sua
propriedade, face O'· decreto do Poder
Executivo do Govêrno do Estado de
Santa Catarina S. A. n9 2165, de 26
de outubro de 1962 e publicado no
Diário Oficial do Estado d€ Santa
Catarina de 14 de dezembro de 1962,
numa área de quinhentos hectares ..
(500 ha) na localidade Alto Rio dos
Pinheiros, distrito. e municinio de Anitápo1is, Estado de Santa cãtarina, delimitada por um retângulo que tem
um vértice a dois mil oitocentos e ·noventa e cinco metros (2. 895 m) no
rumo verdadeiro trinta graus- e doze
minutos sudeste (30"' 12' SEJ da Igreja
Bom Jesus de Arraial e os lados, divergentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cinco mil metros (5. 000 m) ,
norte
(N); mil metros (1.000 m), oeste CvV).
Parágrafo ú.rlico ·. - A execuçáo d2.
presente autorizaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decr&to n!! 51.726, de 19 de fe~
veril·o de 1963,- e da Resolução CNE:N
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n9 1•63, dé 9 dEi janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 21?. - o titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, não fica sujeita
ao pagamento da taxa prevista pelo
artigo 17 do parágrafo 19 do Código
de Minas, ex-vi da Lei n9 51.519, de
30 de dezembro de 1958 (Lei do Sêlo)
e será vâlido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das AutoriZações
de Pesquisa.
Art. 39. - Hevogam-se as disposições em contrário.
Brasilia; 30 de
janeiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re:r,úbüca.
fl. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N.9 55.656
JANEIRO DE 1965

DE

30

OE

Autoriza o Govêrno do ·Estado de
Santa Cata1"ina a pesquisar apatita
no município de Anitápolis, Estado
de Santa Catarina.

2S7

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento- aprovado'
pelo Decreto nQ 51.725, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da'
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 21? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, não fica sujeita ao pa-,
gamento da taxa prevista pelo art. 17
do parágrafo 19 do Código de Minas,
ex vi da Lei n9 51.519, de 30 de dezem~
bro de 1958 (Lei do Sêlo) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio·
de Registro das Autorizações .de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1985;
1449 da Independência e 779 da Ee'""
pública.
H. CASTELLO BRANCO
M aUTO Tht'bau

DECRETO N9 55.657 JANEIRO DE 1965

DE

30

DE

Autmiza o Govêrno do Estado de
Sant·a Catarina a pesquisar apatita
no município de Anitápolis, Estado
de Santa Catarina.

o Presidente da República, UBando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos têr- ·
mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
O Presidente da República, usando
janeiro de 1940 (Código de Minas),
da atribuição que lhe confere o artidecreta:
·
go 87. n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno
janeiro de 1940 (Código de Minas),
do Estado de Santa Catarina a pesdecreta:
quisar apatita, em Gerrenos de sua
propriedade, face o decreto do Poder
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno,
Executivo do Governo do Est. de sando Estado de Santa Catarina a pesta Catarina n.<.> S.A. 2.165, de 26 1e Jll.quisar apatita, em terrenos de .;Ua,
propriedade, face o decreto do Poder
tubro de 1962, publícado no "Diário
Executivo do Governo do Est. de BanOficial" do Estado de Santa Catarita Catarina n:: b.i' 2.165, de 26 de Jena, de 14 de dezembro de 1962, numa
área de quinhentos hectares (500 ha)
tubro de 1962, publicado no "Diário
na localidade Alto Rio dos Pinheiros,
Oficial" do Estado de Santa Cataridistrito e município de Anitápolis,
na, de 14 de dezembro de 1962, numa;
Estado de Santa' Catarina, delimitada
área. de quinhentos hectares (500 ha)
por um retângulo que tem um vértice
na localidade Alto Rio dos Pinheiros,
a dois mil oitocentos e noventa e cindistrito e município de Anitápolis,
co metros (2. 895m) , no rumo verdaEstado de Santa Catarina, delimitada
deiro trinta graus cinqüenta e oito
por um retângulo que tem um vértice·
minutos sudoeste (30953'SW) da Igrea dois mil e quinhentos e cinqü:mta
ja Bom Jesus do Arraial e os lados,
metros (2. 550m) no rumo verdadeiro
divergentes dêsse- vértice, os seguintes
onze. graus e quarenta e cinco minucomp!·imentos e rumos Verdadeiros:
tos sudeste (11945'SE) da Igreja Bom
cinco mil rrietros (5. OCOm), norte (N) ; .Jesus d~ Arraiál e os lados, divergenmn metros (1. GOOm), oeste (W).
tes dêsee vé;:tice, os seguintes compri~ ·

298

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

'mentos e rumos verdadeiros: cinco

mil metros (5. OOOm) , norte (N) ; ~nn
metros (1 OOOm), oeste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às

estipulações do ~egulamento. aprovado
nela Decreto n.Y 'H ·f::-6, de 19 de Leve~

reiro de 1963, e da Resoluçãb CNEN
n'? 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nu-

clear.
Art. 29 O título da autorização de
pesqmsa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, não fica sujeita ao pa- ·
gamento da taxa prevista pelo art. 17
do parágrafo 19 do Código de Minas,
ex vi da Lei n9 51.519, de 30 de dezem.bro de 1958 (Lei do Sêlo) e será lá-

'lido por dois (2J anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes-quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
B:!:asma, 30 da janeiro de 196.5;
'.!.<149 da Independência e 779 da Re·pública.
,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECHETO N9 55.658 .YAN.EIRO DE 1965

DE

30 DE

um véftice a dois mil oitocentos noventa e cinco metros .(2. 895 m> no
:rumo verdadeiro trinta graus e . doze
minutos sudeste (309 12' SE) da igreja Bom Jesus· do Arraial e os lados,
divergentes dêESe vértice, os seguintes
comprimentos e rumos
verdadeiros:
cinco mil metros (5. 000 m) ; norte
(N) ; mil metros leste (E) .
Parâgrafo itnico. - A execuçâ!) da
presente autorizaç&.o fica sujeitol
âs
estipulações do .c~egu!amento aprovado
pe!o Decre·;;o n> 51.726, ,je 1~ de fevereiro de 1963, c da R-esolução CNEN
n'? 1-63, de 9 de .ianeiro de Hli33, àa
Comissão Nacional de Energia Nu~
clea.r.
Art. 29 9 título da autoriza.ção
de pesquisa, que será uma via autên~
tica dêste decreto, não fica sujeita ao
pagamento da taxa prevista pelo artigo 17 Qo parágrafo 19 do ·cadir,o
de ]..'!inas, ·ex vi da Lei n9 51.51.9, de
30 de dezembro de 1953 (Lei do SClc) ,
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
.Art. 3'? Revogam-f:je as disposições em contr~rio.
Brasília, 30 de janeiro d8 1965;
144.9 da Independência e 779 da HepUblica. ·
H.

CASÚJ.J.O

BI>ANCO

Mauro Thibau
A.utori.<;;a o Govêrno do Estado ãe Santa. Catarina a pesquisar apatita no
município cte Anitápoles, Estado de
Santa Catarina.

DECRETO N9 55. 659 -

DE

30

DE

JANEIRO DE 18ô3

A u.i'criza o cidartão brasileiro Lui.z Palw
O Presidente da RepUblica, usanc~o
mero a pesquisar ilgua mineral, no
,da atribuigâo que ,ne Confere o artigo
munic·ípio ãe Itirapina, Estado
de
37, n9 l, da _·t:.nstituiçao e ·ncs termos
Srio Paulo.
de Decreto Jel nY 1.935, de 29 de janeiro de lS'l:O (Código de Minas) , deO Presidente ·da RepUblica, usando
d?. atribuiçlio que lhe· confere o artig·o
creta:
87, n9 l, da t.A.:.nstituiçao e nos térmos
Art. 19 Pica s.utorizado ·o Godo Decret&-lE"' n(,l 1.985, de 29 de ja-·
vêrno do Estado de Santa Catarina a
neiro de i:J!lü (Codigo de Minas>, depesquisar apatita, em terrenos de sua
m·8ta:
Pl'Jpriedade, fa.ce o decreto do Pode!
A.rt. J9 Fic";L au~.orizado o cidn.dão
Executivo do Governo do .$stado de
bn".sileiro Luiz, Palmero a pesquisar
Sant.P-. Catarina nº S. A. 2165, de 2ô
de outubro de 1962, publicado no
hgna mineral, em terrenos e1~ ·'.t:-t pro·"DiáTio Oficial" do Estado de Santa·
pneo.ade no mgar denommado Sítio
Catal"ina de 14 de dezembro de 1962,
de BosquA, di.strüo e municíp1o de Itinuma· é.:rea Cte quinhentos nectares ..
re,;nna, Estado de São Paulo, numa
(50{) l-:.a) nB. loc8}idade Alto t-~to do.<o
á:ceB, de sete hectares e um are ....
<Pinheiros, distrito e municiplo de Ani(7,01 h.a), derilnitada -por um pollgopo
tápoles, Estado c!e Sànta Catanna, de- . irre;sule. r, que tem um vé~·ticc a cento
!imitada por um retãngulo que tem
e seis m0tros (lOôm), no rumo mag-
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nét.ico de quinze graus e cinqüenta
válido por dois C2J anos a contar da
e nove minutos sudoeste (15~ 59' SW);
data da transcrição no liVTo próprio
do canto noroeste da sede do Sitio de Registro das Autorizações de Pes~
do Bosque e os lados a partir dêsse quisa.
vértice, os se:;uintes com~;nmentos e
Art. 39 Hevog8,m-se as disposirumos magnéticos; oitenta mçtros ções
em contrário.
(60 m), setenta graus e vinte e um
minutos .sudoeste (709 21' SW); oi~
Brasília, 30 de ,janeiro de_ 1965;
tenta e nove metros e quarenta e 1449 da Independência e 771? da R-equatro centímetros (89,44 m), .sessen~
pública.
ta e um graus e- trinta e sete minutos
H. CASTELI.O Br{A:NCO
sudoeste (619 ::17' SW); cento e nove
:metros ·e noventa e dois centímetros
Jl.-1 auro Thibau
(109,92 cm), cinquenta e um grau- e
cin~uEmta e cinco minutos sudoeste ..
(519 55' SW); qua1·enta e dois .metros
DECRETO N9 55.660
DE 30 DE.
e sessenta e sete centimetros <4Z.Wlm)
JANEIRO DE 1965
cinqüent:1 r;raus e vinte e nove minutos sudoeste .-(509 29' SW); cento e Autoriza a Sccieáaae. Siio Paulo C-e
cinco metros e quarenta e dois cenMine1·acão Limit-aãa a ravra.r mitimetros (105,.i2m), qliarenta e nove
nério de- ferro, no
m:unkip1o de
gr·aus e trinta e oito minutos sudoeste
JoinVile, Estado de sant~ ca~'ari(LCZ.
{499 38' SW); sessenta e seis metros
O Presidente ·da Repúblic-a, usando
e noventa. e oito centímetros (66,93m),
qw3renta e nove graus e sete minutos ·da atribuiçã-o que lhe confere o art.
67, n9 I, da Constituição e nos têr·
sudoeste (49907' SW); trinta e seis
mos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de
metros '€ cinqüenta centímetros ....
de janeiro de 194•0 (Código d-e- Minas),
(36,50 m), vinte e nove graus e dezesseis minutos noroeste (29<? 16, N.--w) ;
decreta:
cento e quarenta e. dois metros e trinta
Art. 19 _ Fica autoriz-ada a SOCie~
e nove centimertos {142,39 m), trinta
Cade Sá-o Paulo d-e Mineração L·!mie sete graus e cinqUenta e. dois minutada a lavrar minério de feno, em
tos nordeste ($79 52' NE) ; cento e
teTrenas de propriedade da Compa~
quarenta e três metros e noventa e
nhia Brasileira de Aços Fi.11os, no lucinco centímet1·os (143,95 m), tri:rlta
gar denominado Domínio Dona Fra11...
e seis graus e deze3seis minutt norcisca, no distrito e mu..Tlicipi 0 de Joindeste (31:i916' NE> ; setenta e um mevile, Estado de sa:nta Catarina, numa
tros e cinqüenta z nove centímetros ..
área de cento e vinte e três hectares
(71,59m), cinq_üent::t e nove graus e
e trinta e dois ares (123,32 ha), delitrinta minutos nordeste _(5!1930' NE) ;
mitaCa par um poligono irregulm· qt~e
trinta e sete metrcs ·~ noventa centít.em um vérticç-e a distância de mil
metros (37 ,90 m), sessent::t ~ quatro
graus e trinta e um- minutos nordeste
setecentas e trinta e q,uatro metros e
(64931' NE>; noventa e seis metros e
oitenta centímetros (-1. 734,1J0m), no
onze centímetTos (96,11 m), oitent-a
rumo
verdadeiro sessenta e nove
e cinco graus e ·trinta e quatro mi~
graus e trinta e nove minutos no·natos nordeSte (85934' NE) ; o décimo roeste (699!18 NW) do marco quilotercei:ro lado é o segmento retilíneo
métrico cinquer..ta e seis (Km 56) d-a
que liga a extremidade do décimo seJ!nha de São Fr2.11cisco, da rêde de
gnndo lado descrito ao vértice de pal·v:.ação Paraná~Santa Gat.arina e os
tida.
lados a partir dêsse vértice, os seParágrafo único. - A execuçâo da
guintes compriment·cs e rumos verp:resente autol'ização fica sujeita às
dadeiros: duz~nt.o.s e quarenta meestipulações do Regutan;.ento aprovado
t.ros (240m), cinquenta e cinco graus
nelo Decreto n9 51.726, df. 19 de fenoroeste (55°NW); trezentos e sessenV~reü·o de \1903, e c1a Resolur,ão CNEN
ta metros (360m), oitenta e um g-~·aus
n9 l-53, c!e 9 de janeiro de 1963, ch1.
noroeste (811? NW) ; dois mil e quaComissáo Nacional de Energia Nutorze' metros e o:tenta centímE-trcs
clear.
(2.0-14.80m), nove v·.au.s e trinta e
três mjnutos suc'.-oe2-te {91? 33' S'VV) ;
Art. 21? O tftuio dR ' autoriz~,ção
c1e pesquisa, que será uma via aut-ên- - seiscentos e quarént9, met1·os e nn~
tic~ dêste d-ecreto, pagará a taxa de
venta cer:;.l.Jmetros (ô40,90m), cin~
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
qüent?, e quatro graus e quarenta
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minütos sudoeste (548 40' SE) ; dois mil
ce..TJ.to e noventa e q,uatro metros e
quarenta
centímetros
(2 .194,40m),
nove graus e trinta e três minutos
nordeste (9933' NE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições oonstantes do parágrafo úníc::>
do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Cól!igo, nã 0 expressamen~
te mencionado neste Decreto.
Parágrafv ür:ico. A er:ecuçâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento d.provado pelo De-creta n<? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da
Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1.963, d9. Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 ~ O concessionário C.a autroização fica obrigado a recolher aos
cofres Púb1iccs na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao MlL.'licíp.io, em cumprimento do .disposta no art. 68 do Códig-o de Minas .
Art. 39 - Se o concessionário da
autorizaçãó nã::~ cumprir qualquer ·das
obrigações que lhe incumbem a au·
torização de !avm se:rá declaiHda
caduca ou nula, na fiOrma C:.os artig-os 37 e 38 do Código de Minas.
.Art. 49 - As proprieãades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 - O concessi-onário da autorização será
fiscalizado pelo DepartamentD
Nacional da ProC.uçã-o
Mineral e gozará dos favores discri·
minados no art. 71 da mesmo Código.
Art. 69 - A autorizacão de lavra.
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro própriO de Registro das Autorizações de .Lavra, após
o_p8.gcnnento da taxa de dois mil quatrocentos e oitenta cruzeir{ls
Cr$ 2. 430,00) .
Art. 79 - ReY{lgam-se as disposições em contrário.
Brasilio, 3:Q de janeiro de 19ô5; 1449
C.a Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

.l',fa.uro ThiL."'!lU

DECRETO N9 55. 6G1 - DE 31} DE
JANEffiO DE 1965Declara d.e utilidade pública, pam
flns de desaproprwçã.o pelo 'Depar·tcr.mento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada
no Município ae Belo Jardim - Estado ae Pernambuco.

o p:·€sidente da República usando
da atr:bmçã:_, que lhe confere o artigo 87, inc~so I, da Constit-uição Fedel·al e nos têrmos do Decreto-lei número 3. 3·6·5, de 21 de junho de 1941,
modif cada pe1.9. Lei n<? 2. 786, de :n
de maio de 19'5-s, decreta:
Art. 19 Fica declarado de ut1lldad~
publlo:t., para fins d·e de...o:.a.prOpnaçao
pelo DepartamentQ Nac:.-.,nal de Es·
tro..Qas de Rodagem, a· área -de terreno com 9. oOO,oo m2 (nove mi] nietros
quadrados). situada no Município cte
Belo J a.rdim, Estado de Pernambuco,
de propriedad·e do Sr. Severino ChJ..udmo de Almerda representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubrlcada pe1') D:retor da ThvJ.-,§.D de Estudos e Projelm do Departa menta Naci-onal de EstraG-a- ae
~~odag;::,m, ne-ce.ssárra à constt·ução da
rodvvie. Belo Jardim - Serra do vento, CNre a.s e.sta.ca.s 439 a 4'5'1.
Art 29 A desapl~opriaçao a que se
tef?re 0 presente decretD é conside!'3 cJ.a de urgencia para-' efeito do artigo 15 dO Decreto-lei n9 3.365 de 2!
d·e junho de 1941.
Art. 39 :este -decreto entrara em
v~gor na data de· sua publlca<~";ão, Tevogadas as dlsposiçõe~ em contrário.
Brasília 30 de janeiro de 19H'5; 144°
da Inc;ependência e 7·79 da República.
H,

CASTELI.o

BRANCO

Juarez Tâvora

DECRETO N9 55. 662

DE

30 DE

J ANlOIRO D:S 19C5

Autoriza o ciaadão brasileiro Benedito
José Veloso CesaT a pesquisar con~
chas calcárias no
munictpio ele
Gaia na, Estado de Pernambuco.

o Pr-esidente da República, usando
da atribuiçãn que lhe confere o art .
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87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nr.> 1.985, de 29 de
ja...··uüro de 1940 (Código C:e Minas),
decreta:
Art. 19- Fica autorizado o cidadão
brasileirO Benedito José Velcso Cesar
a pesquisar conchas calcárias em terrenos do domínio da União, no Oceano Atlântico, distrito de Pontas de
Pedra, município de Goiana, Estado
C.e Pernambuco, numa área de trezentos noventa e cinco hectares_ q,uarenta e dois aTes e Cinqüenta centiares C395,4250ha) delimitada por um
exágon0 irreg·ular, que tem um vértice no final da poligonal que partindo do canto nordeste (NE) da Igreja
de Nossa Senhora do Pilar tem os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cjnqüenta me·
tros C250m), leste (E); mil quatr-ocentos e quinze metros (1. 415m), norte (N) ; dois mil e quirize m~tros ...
(2.015m), trinta e cinco graus noroeste (359 NW) ; e, os lados do exágono
irregular a partir do vértice considerado, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil cento e
.cinq-a2nta metil'os (2.15r!Jm), dewito
graus, trinta minutos noroeste ..... .
(189 30' NW) ; cinco mil e no-vecentos
metros (5. 900m), .quarenta e três
graus e trinta minutos sudeste ... .
(439 30• SE); novecentos metros ... .
(900m), q.uarenta e um graus e um
minuto sudoeste (419 01' SW); setecentos e vinte metros (720m), qua·
renta e sete graus trinta minutes noroeste (4793{)'NW); três mil e trezentos metr·os (3.300m), trjnta e quatro graus e trinta minutos noroeste
(349 30' NW); quatrocentos e noventa metros (490) m), cinqüenta e quatro graus e trinta minutas --sudoeste
(549 30' NW) .
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às est;pulações do Regulamento apr·ovado
pel·o Decreta n9 51. 726,. de 19 de fevereiro C.e 1963, e da Resolução CNEN
n9 1-63, de 9 de janeiro de 19B3, da
Comissão Nacional de· Eneygia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizaç~.o de
pesquisa, que será.._ uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três
mil novecentos e sessenta cruzeiros
<Cr$ 3. 96{},00) e será válido por dois
(2l anos a contar da data da transCrição no livr 0 próprio de Registro
das Autorizações C.·e Pesguisa.
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Art. 39 Revog-am-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLD BRANCO

Mauro Thibau,

DECRETO N9 55. 663
Ainda não foi publicado no Diário

Oficial.

DECRETO N9 55.664 - DE 19
FEVEREIRO DE 1965

DE

Concede reconhecimento a cursJ do
Conservatório
Musical "Mãe de
Deus", de LOndrina, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 23 do Decreto.Lei
n9 421, de 11 de maio de 1938, de·
creta:
Art. 19 ~ concedido reconheêür.ento ao Curso de Instrumento (pial"lO e
violino) do Conservatório Ml:t."'ical
"Mãe de Deus", de LOndrina, E:t6do
do Paraná.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 19 de fevereiro de 1965;
1449 da Independên~i.a e 77º da Re-

. públi~a.
H.

CASTELLO BRANCO

Flãvio Lacerda

DECRETO N9 55.665 - DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1965
-.
concede reconhecimento à Faculdade
de _Filosofia de Caxias do Sul, lEstada do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, ~·;~.:p.do
da ·atribuição que lhe confere o :trtlgo
87, item _r, da Constituição e nos
têrmos do art. 23 do DeCI·eto .Lei
n9 421, de 11 de ma.io de 1938, de ...
creta:
Art. 19 :É: concedido reconhecimento à FS:culda:de de Filo.:ofia de caxtas
do Sul, situada. em Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
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2? :ítste Decrete entrará em

vigor aa data da sua publicação.

Brasília, 19 de fevereiro de 1955;
g49 da Indel}2ndênola e 779 d3, R.e ...
pública.
H.

CASTELLO BRANGÜ

Flávio Lacerda

DECRETO N9 55. 666
Ainda não foi publicaão na Diário

Oficial.

DECRETO N9 55.657 l?EVSREmo DE 1965

DE

1

DE

Concede 1·econhecimento à Faculdade de Serviço Social de Campina
Grande, no Estado da Paraíba.

O :Presidente da Repúbliça, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têl'mos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimento à' Faculdade de Serviço Social de
Campina Grande, oo Estado da Paraíba.

Art. 2'?". .itste Decreto entrará em
vlgor na data da sua -publicação.
Brasília, 1 de fevereiro de 1965; 144,0
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Suplicy de Lacerda

D'ElCR-ETO N9 5·5.668 -

Dz

1

DE

FEV'E:REIRO DE 1965

Autoriza o ciàadão brasileiro Luiz
António d-e Souza Queiroz Ferraz
a pesquisar areia quaTtzosa no município àe Descalvado~ Estado de
São PlLulo.
O -·Presidente da República, usando
da. ati'ibuição que lhe- confere o artigo 87, n9 I da comtituição e nos
têrmos do Decreto~lei n~ 1. 98-5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1~ Fica autorizado o cidadãO
bra.sileil·o Luiz Antônio de Souza

Queiroz Ferraz a. pesquisar areia
qu.artzosa em terrenos de proprieda_
de de Antônio Casteglicmi. Sebastião
Casteglioni,
Lourenço
Casteglioni,
José Fra.nci.~co GaBtegHoni, Pedro
Casteglioni, Amazilio Casteglioni e
Jo.::é Tendolini no lugar denominado
Fazend2.s Santa TereZinha e Pau~.:)
Alegre, diGtrito e município de Desca!vado, Estado de São Paulo, numa
área de cento e vinte e seis hectares
e dezenove ares (126, 19 ha) delimitada por um polígono irregula1·, que
tem um vértice a quatrocentos e cin_
quenta metros (450m), no rumo magnético de quarenta graus noroeste
(4.01! 1.\TW)_ do canto nordeste (I\'fE)
da sede da Fazenda Santa Terezinha,
e os la.dos a partir dês-se vérti~e OS
s.eguinte.:o comprimentos e rumos
magnéticos: setecentos e trinta me~
tros <730m), rumo este (EJ ;' mil e
seiscentos metros (1. 600m) quarenta e cinco graus sude.t•te (459 SE);
quinhentos metros (500m), quarenta
e cinco graus sudoeDte (459 SW); no_
vecentos e setenta e cinco metros ..
(S75m) quarenta e cinco graus noroeste (45? NW); oitocentos e vinte
e cinco metros (825m) rumo oest-e
(W). O sexto (69) lado é o segmento retilíneo que liga o quinto (5!?)
lado descrito no vértice de partidoS..
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica t:.ujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726 de 19 de
fevereiro de 19133 e d.a Resoluçi:í.o ...
CNEN n.'? 1. 63,' de 9 de janeiro ãe
1963 da c.omis.são Nacional de Energia Nucleo:1r.
Art. 21! O título da autorização d.e
pesquisa que sel'á mna via autêntica
dêste Decre:o pagará a taxa de
mil duzentos e setenta cruz-eiros ...
(1. 27(),00) e será válida por dois (2)
anos a contar da da.ta da transcrição no livro pró-prio de Registro das
Autorizações de Pe.squisr.,
Art. 3!? Rey{lga.m-se as disposiçõe5
em contrário.
Bra?ília, 1 de fevereil'o

G.!:!

19i"i5;

144'?" da Indepen.dé-nci:l e 779 da. Re . .

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Tlpõau

ATOS DO

DEO"RIETO N9

1).5.~69

F~V~RETRO

-

DE

1

PODER E:i::ECUT!.VO
DE

DE 1965

Autoriza a Mineração li-:Íascote Limitada a pesquisar barita. no mun{!cíp"o de Ibitrara, Estado àa Bahia.

DECRETO

~·y

55.670 - DE 1'?
19'65

DE

FEVEREIRO DE

Autoriza a Mineração Nacional ·Mina.
S. A. a lavrm· caJ~síte·Fita no mn_
nicípio de São Joâo del Rel, "E:staào d.e Minas Gerais.

O Pre:sid·:mte da República, usando
da atribuiçã-o que lhe oonfe:re o art~go 81, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n<? 1.985, ele 29
de janeiro de 194.0 (Cócl.igo de Minas),_
decret.a-:
Art. 19 Fica autorizada a Minera._
cão Nacional Mina S. A . .a J.avrar
Casslterita., em terrenos de propriedade de José Jacinto O.e C"arv•:alh6, no,
lugar denomillf:l,do Moinho, distrito de
Casaiterjta, municipio de São João
del Rei, Esta.do de Min.as Gerais numa área de sessenta e quatro hectft_
T€:8 e vinte ares (64 2{) ha) Jelimit::tda,
por um poJgono irregular qu.e têm'
u.rn vérti-ce na coP.fluência dos cócregos Sen·a e Retiro de Te1h::: e :J·S lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ruiil!O.s verdaJ.cixos: trezentos e sessenta e três metros e oitenta centímetros ......... .
(363,80m), quarenta e ~r.-if:> graus
cinq_üenta minutos nordeste (42950'
NE) ; tr-ez·entos e sessenta e cinco,
metros (365 m), trinta 3 dois graus
(30 SW).
cinCJ.üenta e dois minutos noroeste
(321?52' N'W); cento e noventa e cm_
Parágrafo único - A execução da
oo metros (195 m), dezesseís gra.. us e
presente .autorização fica Erujeita àS
oito minutos sudoeste (169[)8' SVV) ;
estipulações do .Regulamento aprotrezentos e oitento'3. e cinco :!net!'cs
vado peLo Decreto n<? 51.726 de 19 de
(385 m), cinqüenW. e dois minute.:;
fevereiro de 1963 e da Resolucão ...
sudeste (52' SE) ; duzentos e qua:ren_
CNEN nY 1-63, de 19. de janelrc de
ta. e c~co metros (24.5 m) trinta.
1963 da oomis.::ão Nacional de ·Ener· graus oito minuto:; sudoeste (30G'ÜW
gia Nucle·a.r,
SW) ; tre-zent-os e trinta e c.inco meArt. 29 O título da autorizs.cão de
tros (335 m), d.ois graus e oi'w minupesquisa que .sPrá ·um~ via autentica
tes sudoe-ste (2908' SW); trc:zentr:.s. e
dêste Decreto pagará a taxa ele
noventa metros e quarenta centímequatro mil e qum·enta cruzeiros ....
tros (394,40 m), trinta e seis graus
(Cr$ 4.040,00) e se1·á. váUd.o por dois
vinte e oito minutes sudeste (3i3923'
(2) anos a contE-r da data da trens_
SE); oitocentos e quarenta met.ros
crição no 1ivro próprio de Registro
(840 m), cinqüenta e düis. graus cindas Aütoriza~ões de Pe8quisa.
qü:mt::J, e dois minutos (52952' SE) ;
Art. 3<? Revogam-se as di::cpos:lçõ-es duzentos e dez metros (210 m), setenem c::mtrál'fo.
I
ta e o:to graus cinqüenta e do~s minutos sude3te (78Q52' . SE) ; duzentos
e oitenta e cinco metros (285 m) ,
Brar-ília, 1 de fev~n:tro de 196,~;
trinta e .seis gra.u.s e oito minutos
1449 da Independência e 779 da Re . .
nordeste (3ô'?"{J8' NE) ; setecentcs e·
pública.
quinze metros e setenta c-entímetros.
I-I, CASTELLO B!'IANOO
(715,70 m), cinqüent<:1 e dois gr('m.s
Mauro Thibau
trinta e quatro minutos noroeste
O Preslde_rlte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 r. d:ot Constituição e no.<:;
tênnos do Decreto_lei . nº 1. 985, de
29 de ju.neiil'o de 1940 (Código de
Iviine.s), decreta:
Art. 19 Fica'. autorizada •a. Minera_
ção Mascote Ltda., a pesquisa·r bar1_
ta em terrenos devQlutos no 1ug8,r
dencminado Papagaio, Fazenda Baixinha. di::.,trito àe Remédios, município de Ibitiara, E3ta.do da Bahia,
nll.IDa área de quatrocentos e três
hectares e oitenta. e Eete ares - ...
(403,87 ha), delimitada por um paralelogramo, que tem lliD vértice e.
mil duzentos metros (1.200ml .•o ru_
mo magnético de dez graus noroeste
(10<? SW), da confluência .do Córre ..
go do Sonhe com o conego rabati.:n~
ga e os lados divergentes dê..sse. vértice, os seguintes comprimentos e. rumos magnéticos: mil oitocentos me.,
tros (1. 800m). leste (E) ; dois mil
duzentos e cinquenta metros ...... ,
(2 .250m), três gra.us sudoeste ..... .

304

A'I'OS DO PODER !ExECUTIVO

(521?34' NYV); trezentos e quarenta e
, cinco metroo (345 m), ses.senta e dois
graus- cinqüent'.a e dois minutos no_
•roeste (62<?52' NVV) ; o décimo tercei~
r o (13º) lado é o segmento ret:lineo
··que une a extremidade do décimo segundo (129) lado acima ctescrito, .a-o
vérti.ce de partida. Esta a.utoriz·::l,ção
~-é outorgada mediante as condiç.óes
-constantes do parágl.'>a.fo único do ar-

tigo 28 do Código de Minas e dos ar-

tigos -32, 33 34 e suas a!íheaS, além
,das seguintes e de outras coP..stantes
do mesrii.o Código não expressamente mencionada:> neste decreto.
Parágrafo úni-co: A execução da presente a.utor~zação fioo sujeita às es-tipulações do Regulamento aprovado
pélo Decreto nQ 51.726, de 19 de fe·vereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n<? 1-63 de 9 de janeiro de 1963. da
--.comissão Nacional de Ene~gia. Nuclear.
Art. 2'? O concessionário da autol"ização fica obrigado a recolher aos
-cofr-es públicos. na forma da lei, os
tributos que forem déVidos à Unláo,
a() Estado e ao Município em cumpr:mento do dlsposto no art. 68 do
Códlgo de. MillRS,
Art. 3'? Se o co_ncessionário da. .autorização não cu..'Ilprir qualquer das
obrigações qUe lhe inc:u:mbem .a -autiQ1'ização de laVl"a será declarada caduca ou nu1a na forma dcs artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades Vizinhas
e-stão sujeitas às servidões de solo e
sub,.olo para fins de 1•3.-Vl'.a, ng_ forma
d-os ·art:g-os __ 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autori.z:ação será fiscalizado pel-o Departamento Naciona1 da Prcdn-ção Mineral
.-e gozará dos f~avores discriminados
no art. 71 do mesmo Códig-o,
Art. 69 A autorização de tavr.a terá
·por titulo Soste decreto·: que será traTJ.Scrito na liVl'o próprio de Reg1stro das
Autorizações de Lavra, apó.s o p:l.-gamento da taxa de mil e trezento-s cruze·ros CCrS 1.30{1,().{)).
Art;- 79 Revogam-se as disposiçõ;;s
·em contrári-o.

Brasília, 1<? de fevereiro de 1065;
'1449 da Independênc:.a e 77<? d·::L Repúbli-ca ..
H. CASTE!.LO BRANCO
ll:fauro Thibau

DECRETO N9 55.671 FEVEREIRO DE

1965

DE

19

DE

,

Autoriza o cicla.àão br'C.i-Sile.':To Julio
Vieira Holtz à pesquisar tai:co no
mun:cípio de Ribeirão Branco, Estad-o de São Paulo.
O Presidente da_ República, usando
da atribuição que lhe c~fere o a.rtigo 87, n9 I, da Constituição e nos
-tênnos do Decreto-lei n9 1. 9B5. de- 29
de janeiro de 194.0 (Códig() de Minas),
d·ecreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Julio Vie:ra Holtz a pe.squi~ar ta:.co, em terrenos de sua proprle~
dade e de Agenor Rodrigues Garcia
no lug.a.r denominado Caçad-or de
Baixo, , distrito e município de Ribeirão Btanc-o. Estado de São Paulo,
'llUma área de sete hectares e vínte
e seis ares (7.26 tla). delim~tada por
um retângulo, que têm um vértice- a
·duzentos e oitenta metros (280 m) ,
!11o rumo verdadeiro de trinta e ~ove
graus noroeste ,(399 NW), da barra
do córrego Eo3..rroca Funda n:1 margem direita do rio Taquari-Mirim e
os lados diverg2nte.:; dêsse vértice. -os
seguintes comprimentos e rumos erdadeiros: duzentos metros (200 m),
qu:::.renta e nove graus noroe3te f499
NW); trezentos e sessenta e três metros (363 m), quarenta e um zraus
nordeste (419 NE).
P.arágTafo ú n 1 c o: A execução da
presente autorização fica sujeita às
-estipuiaçõ2s do Regulamento a-prova.:..
do pelo Decreto n<? 51.726, de 19 de
fevereiro de 19'63. e da Reso1m;ê.o
CNEN n<? 1-63, de 9 de janeiro de
1963. da comiss:?.-o Nacional de Ene-:.·gia Nuc~ear.

Art. 29 O títul<J da autorizHção d€
pesquisa, que será uma via .autêntica
-dêste decreto. pagará i taxa de trezentos cruzeiros ·wr$ 3·JO 00) e '>Eitá
válido por. dois (2) anos a contar da
-dat.a da transcrição no livro próp<io
de Regj.stro das Autol'iza-ções de Pesqu:sa.
Art. 39 Revogam-se as dispGsiçõ-es

·em contrário.
Brasili:::., 19 de feverei:r.a de 1D65;
1449 da J;ndependência e 77'? d·3.· República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

Aros no -PoDER ExEcunvo

DECRE-TO N9 55.672 -

DE

1-

DE;:

FEVEREIRO 'DE l96~

Autoriza a cidadão t-ra·&'!i;ezro Benjamim Bontorin a lavrar calcário no
muntcípto de Rio Branc0 do Sul.
Estado do paraná.

O Presidente da República, usa.ndo
da atrib-uição que lhe ~onfere o art.

87, n9 I. da Constibuicão e nos têrmos do Decreto-lei n9 1 985-, de J9
de janeiro de 1940 Cód1go de Minas), decr.eta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadã-o
hra.sileiro Benjamim BontoTin e. la.vrar calcário em terr-enos de sua. prl"Jpriedade, no lugar denominado La·
vrinha, distrito e município de Rio
Branco do Sul, Estado do Paraná,
numa ál'ea de seis hect!;t.res (6 ha)
delimitada por um poligono irregular que. tem um vértice ·a duzentos e
dezoito metr-os (218m), no rum-o verdadeiro trinta graus trinta minutos
nordeste (3Q9 30' NE), da confluência do arroio da Divisa :10 rio TaC:d.·
niça
os lados a parttr dêsse .vértice, os seguintes comprimentos o rumos verdadeiros: c·ento !" setenta metros U'70m) trinOO gro.-us trinta mi·
·nutos nordaste (30-'9 '=10' NE) ; tre:zentos e vinte e cinco metroS (325m),
cinquenta e oito graus trinta minutos noroeste (589 10' NW. · duzentos
e dez metros (21()m), q1t<Lr·enta e seis
graus sudoeste (469 SW); trezentos
e oitenta e quatr-o metrus. (384m) sesse:n-ta --e três graus t.rinta minutos sudeste <639 30' SE) .
Parágra-fo ún.doo. A eXteo:uçfuo d:a
presente autorização tica sujeita àS
estipüktções do Regulamento aprovado pelo Decreto 1J.Q 51 726, de 19
de fevereiro de 1963, a d~:. Resolução
CNEN n9 1-63 , de 9 de janeiro :le
1963. da Comissão Naci·or.al de Energio Nuclear.
Art. '29 O conCessi-onãrio da auto·
rlzação fica obrigado a recolher ·aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devijos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Mln.a.s.
Art. 39 Se o C!OlD:ce~.s~onáTio da
.autorizaçã.à -não cumprir qualquer das
ob-rigações que llit incumbem a au--:
torização de lavra será declarada cadu~ ou nula, na form~>, dos artigos
37 e 38 do Código· de Wnas.

e
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Art. 49 AI:, propri·edactes vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo pare, fins de hwr.a, na forma dos artigos 39 e 40 ti(. Código de
Minas.
Art. 59 o cQnc·essionãrio da autorizaçã-o será Iiscaliza.do pelo Departamento Nacional- da Produção Miner·al e gozará do.3 favol'es discrimi~
nados no art. '71 do me....-mo Código.
Art. 69 A- a.uborizacão da lavra
terá por -titulo êste oéureto; que será
tra:rl13crito no liVl'o próprio de Regis·
tro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa
de seiSc.entos
cruzeiros (Cr$ 600,QO).
Art. '79 Rev-ogam-se tas .dispo~i
çõe,s em contrário.
Brasília, 1 de f·evereir 0 de 1965-;
144º da Independência e 77'-" da Re·
públlca.
H. CASTELLO BRA.NCO
Mauro fhibau

DECRETO NQ 55-.673 - DE 1 DE
FEVEREIRO DI!: 1965Retijica relação que acompanhou o
Decreto n9 51.523, de 25 de J'unho
àe 1962, que aprovou tJ enquarlJ·amento dos cargos ·e funções da Rêde
Mineira àe Viação.

o Presidente da República, usando
da atrib-uiçãO que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e tendo
em viSta o disposto na· Lei n9 3. 780,
de 12 de- julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificada, com a inclusão no Ministério da Via,ção e
Obras Públicas - Departamento de
Administracão e exclusão do Departamento dÓs Correios e Telégrafos de
Maria Augusta Carvalho de Almeida,
Escriturário AF-2Qo2.10.B, a. relação
que acompanhou o Decreto n9 51.523,
de 25 de junho ·de 1962, dos cargos e
respectivos ocupantes transf~ridos nos
têrmos do artigo 29 do referido De~
creto.
Art. 29 A presente retificação vigora a partir de 25 de _junho de 1962,
data da publicação e vigência do citado Decreto nº ,51.523·.
,
Brasilia, 1 de fevereiro de 19-6'5; 1449
da Independência e '7"79 da República.
H. Ül\STELLO BRANCO
Juare~

Távora
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DECRETO N9 55.674 - DE II?
FEVEREIRO DE 1965

DE

Concede à Avanhandava Companhia de Seguros autorização para
funcionar e aprova os seus Estatu-

tos.
O Presidente da Repúbl!ca., usando

da atribuição que lhe confere ·o ar~
tigo 87, inciso r, da Constituição, Oecreta:
A: t 19 Fica autorizada a runc1-onar
em operações de seguros dos ramu.s
elementares, a que se_ refere o artigo 40, n9 1,- do Decreto-lei .:.19 2.063,
de 7 de março de 1940 a Avanhan-

dava - Companhia de Seguros, com
sede na Ci-dade de São Paulo Estad.o
de São Paulo, representada ;,or ·seu
rrncorporattor e Constituída por Escrl~
tura Púb!ica de. 21 de julho de 1964,

alterada e

rat~ficada

pela de 3 de no.

vembro de 1964, ambas Iravra.ttas no
61? Tabelionato da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ficando, tam-

bém, aprovados as Estatutos adotados pelos subscritores do seu capi1:<>1.

Art. 29 A Sociedade fi-cará lntegra.lmente sujeita às leis e aas- regu ..
lamentos vigentes, ou que vennam a
Vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Brasília, 19 de fevereiro de 1005; 144~
00 Independên-cia e 779 da República.
H, CASTELLO BRANCO
Daniee Fm·aco

DECRETO NO 55.675

Ainda não foi' publicado no Diário

Ofic-ial.

DECRETO N9 55. 676 -

DE 19 DE

FEVEREIR-O DE 1965

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da "Ultramar Companhia
Brasi!3eira de Seguros", relativa ao
aumento do capibal social.

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

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmo3 do Decreto..:lei nO? 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da ''Ultramar - Companhia Bra.sileira de Se_
guros", com sede na Cidade do Ri.o de
Janeiro, Estad-o da Guanabara. aut-orizada a funcionar pelo Decreto número 20.311, de 2 de janeiro de 1946,
relativa ao aumento do capital soc:ai
de Cr$ 50.000.000,00 (cillqüenta milhões· de cruzeiros), para ......... .
Cr$ 60.000. 000,()3 (sessenta milhões
de cruzeiros). conforme deliberação
de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realiz~a em 12
de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará in~
tegra:mente sujeita às Leis e aos regulamentos vigentes, ou que vennam
a vigorar, sôbre o objeto da autorizi~
ção a que alude a.qu~le decreto.
Bra.sma~, 19 de
fevereiro de ~ 1965;
1449 da Independência e 779 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO Nl? .5-5.677 -:- DE 1 DE
FEVEREIRO

~E 196~

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Transatllintica Compannza Nacio7UJ.,l de seguros, relativa
ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confe~e 0 artigo
8'7, inciso I, da constitmção, e .nPB
têrmos do Decreto-lei n9 2.003_, de 7
de março de 1"9"40, d-ecreta:
Art. 19 Fio1. aprovada a alteraçâ.?'
introduzida nos Estatutos da Transatlântica Companhia Nactona1 de
Seguros, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanab-3.-r&. au...
torizada a· funcionar pelo Decreto ..
n9 2.940 de 5 de agõsto de 1938 relativa ao aumento do capital social de
Cr$ 100.000. OOl},OO (<".em milhões de
cruz·eiros) pJ..ra Cr$ 450.00l}.OOO.OO
(quatrocentos e cinqüenta milhóes de
cruzeiros), conforr·e de!Iberaç~:~.o de
seus e.cic..nistas em Assembléia ~ral
Ex'traordilllár:ila, realizada -em -12 de
outubro de 1964.

Aros

DO PODER ExECUTIVO

Art. 21! A Soci·eda.cte continuará in-·
tegralmente sujeita às leis e aos reguLamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasilia, 1 de fevereiro de 1965: 1449
da Independên.cia e 779 da República.
H. CAsTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO

56.678 - DE 1
FEVEREIRO DE 1965
N<:J

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Transatlântica Com ...
panhia Nacional de Seguros, inczu ...
sive aumento do capital social.

O Presiden~e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decr"eto-lei n9 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Transatlântica Companhia Na~ional
de Seguros, com sede na. cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo De...
creto nQ 2. 940, de 5 de agôsto de 1938,
inclusive aumento do capital social
de Cr$ 60.000.000 (sessenta milhões
de

cruzeiros)

para Cr$ 100.000.000

(cem milhões de cruzeiros), conforme
deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 25 de setembro de 1963.

Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigen~. ou que venham
a vigorar, aôbre o objeto da autor!..
zação a que alude aquêle decreto.
Bras:llia, 1 de fevereiro de 1965;
1449 da Independê»eia é 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO.
Daniel Faraco.

DECRETO

307
N9

55.679 - DE 1
1965

DE

FEVEREIRO DE

Concede à Sociedade Navegação Pe ...
trolíjera Limitada autorz2ação para
continuar a funcionar como emprêsa de navegctçáo de cabotage~.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf"'re o artigo
87, inciso I, da Constitui~sdo "'edera1,
e ncs têrmos do Decreto-lei n9 2. 784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Sacie"' dade Navegação Petrolífera Limitada,
com seàe na cidade do Rio de Janeiro, _Estado da Guanabara, autorizada.
a funcionar pelos Decretos- números
.20.310, de -2 de janeiro de 1946, e 912,
de 18 de abril de 1962, autorização
para continuar a funcionar como em..
prêsa de navegação d_e cabotagem,
com as alterações contratuais apre..
sentadas e com ·o capital social ele...
v ad-o de Cr$ 2. 500.000,00 <dois milhões
e quinhentos mil cruzeir~) para,, C~$
212-.000.000,00 (duzentos e doze milhões de cruzeiros); por meio da cor ..
reção monetária do.s valores do A.tivo
imobilizado, nos têrmos da Lei núme . .
ro 4.357, de 16 de julho de 1964, consoante escrituras públicas de altera ...
çã.o contratual, lavradas a 14 de setembro de 1964 e 15 de outubro de
1964, obrigando-se a mesma sociedade
a cumprir ·integralmente as leis e re..
guiamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sõbre o objeto da presente
autorização.
Brasilia, 1 de fevereiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANDO

Daniel Faraco

DECRETO N9 55.680 --.,. DE 1
FEVEREIRO DE 1965

DE

Concede à Araguaia Companhia de
Seguros autorizaÇão para funcionar
e aprova os seus Estatutos.

O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso I, da Constituição, decreta;
Art. 19 Fica autorizada a funC:ionar
em onerações de seguros dos ramos
elementares, a que se refere o artigo
40, n9 1,- do Decreto-lei n9 2.063, de
7 de março de 1940, a Araguaia Companhia de Seguros, com sede na cidade de São Paulo, Estado de· São
Paulo, representada por seu Incorporador e constituída por Esci-itura
Pública de 20 de julho de 1964 alte-

rada e ratüicada pela de 30 de outubro de 1964, lavradas no 99 Tabe-

lionato da cidade de São Paulo, Estado dé São Paulo, f!cando, ta]Ubém,
aprovados os Estatutos adotados pe-~
los subscritores do seu capital.
Art. 29 A-Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes ou que ven..ham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o presente Decreto:
Brasilia, 1 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re~
pública.
H. CAsTELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DECRETO N9 55.681

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

numa área de qunrenta e oito hectares (48 ha), delimitada por um re ...
tângulo, que tem um vértice a setecentos e. cinqüenta e sete metros (757
metros), no rumo magnético de oitenta e três graus vinte e cinco minutos nordeste (D39 25' NE), da confluência dos córregos da Jordelina e
da Cachoeira e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600 m), quarenta e sete
graus noroestE' (479 NW); oitocentos
metros (800m), quarenta e três graus
nordeste (439 NE) .
Parágrafo único.' A execução da
presente autm·ização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 51.726, de 19 de
fevereiro de
l963. e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, _da Comissã.o Nacional de Ener~
gia Nuclea,r.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oiter!ta cruzeiros (Cr$ ..
480,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio ·de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Re-vogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 dé fevereiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repú...
blica.
H.

DECRETO N9 55.682 FEVEREIRO DE ] 965

DE

2

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José AZ.;..
ves de Souza, a pesquisar Mica e
Quartzo no Município de Virgozandia, Estado de Minas Gerais.

O Presidente _da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n<? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
· brasileiro José Alves de Souza a pesquisar mica e quartzo em terrenos
devolutos no luga1 denominado cachoeira, distrito e mumcípio ·de Vlr,golândia, Estado de Minas Gerais,

CASTELLO BRANDO

Mauro

Thiba~

DECRETO Nl?- 55.683 FEVEREIRO-DE 1965

DE

2

DE

Concede à S. A. Grandes Indústrias
Cearenses de Produtoà Alimentic'ios
autorização para
funcionar camo
emprêsa de mineraç·ão.

O Presidente da República, Usando
da· atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constitmção e nos têrmos do Decreto-lei n" 938, qe 8 de
dezembro de 1938, decreta: .
Artigo único. É concedida à S. A.
Grandes Indústrias- Cearenses de Pro-
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dutos- Alimentícios,
constituída por
,A:ssembléia 'arqulnda sob n9 18.400
na Junta Comercial do Estado do
ceará, com sede na cidade de Farta~
leza, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a· cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
.venham a vigorar sôbre o objeto da
refel-ida autorização.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re~
públlca.
H. CASTELLO BRANCO

Parágrafo único' A _)xecução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decr~o n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energie. Nuclear.
·
Art. 29, o título dB. autorização de
pesquisa, que será uma v1a autêntica
dêste Decreto,_ pagará a taxa de dois
mil seiscentos e sesseaiia cruzeiros
(Cr$ 2.660,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trans ..
erição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. _39 Revogam-se as- disposições
em contrário.

M aura Thibau

Brasilia, 2 de fevereiro .le 1965; 1449
da Independência e '"'79 da- República.
DECRETO N9 55. 684 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

DE

H. CASTELLO BRÁNCO

Mauro Thibau

.Autoriza o cidadão- brasileiro 'Francisco José -witzel a pesquisar argila
e· caulim ·na município de Mogi das
Cruzes~ Estado de São Paulo.

O Presidente da República, .usando

da atribuição que lhe confere o artigo

B7, n9 I, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei n9 1.985, de 20 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o· cidadão
brasileiro Francisco José Witzei a
pesquisar argila e caulim em terrenos
de propriedade de São Paulo Light,
Serviços de Eletricidade_ no lugar denominado Fazenda Velha, distrito de
Biritiba Mirim, município de Mogi
d~ Cruzes, Estado de São Paulo,
numa área de duzentos sessenta e
cinco hectares e cinqüenta ares
(265,50 ha) delimitada por um retângulo, que tem um vértice -a mil
oitocentos setenta e cinco metros
(1. 875m) , _ no -rumo verdadeiro de
doze graus trinta minut
nordeste
(129 30' NE) do marco quilométrico
oitenta e quatro (km 84) da estrada
de rodagem Mogi das Cruzes à Casa
Grande e os. lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil setecentos e
setenta metros (1. 770m), sessenta e
cinco graus nordeste (659 NE) ; mil
e quinhentos metros (1.500m) vinte
e cinco graus noroeste \25Q NE) ..

DECRETO N9 55.685 _FEVEREmO DE 1965

DE

2

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Pinto de Moraes a pesquisar jeldspato e quartzo no município de Socorm, Estado de São Paulo.

O Presidente da República Usando
da atribuição que lht confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do ·Decreto-lei n9 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1~ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Pinto de Moraes a
pesquisar feldspato e quartzo em te_! ..
renas de sua propriedade e de Joao
Franco Barbosa no lugar denominado
Bairro de Currupira, distrito e município de Socorro, Estado de São
Paulo, muna área de dézessete hec~
tares e noventa e sete ares (17,97 ha),
delimitada por um .pollgono irregular.
que tem um vértice a cento e quarenta metros <140m), no rumo magnético de trinta e quatro graus e
trinta tninutos noroeste (349 30' NW)
de canto sudoeste (SW) da casa de
J oáo .Franco Barbosa e -os lados a

'Aros no PoDER !ExEcUTIVO
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partir dêsse vértice, os seguintes com..
têrmos do Decreto-lei nQ 1. 985, de 29
pr1mentos e rumos magnéticos: qua ..
de janeiro de -1900 (Código de Mitrocentos e dez metros (410m) , oeste
nas)~ decreta:
(W); duzentos noventa e quatro me~
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
tros (294m) , quarenta e cinco grau~
e quarenta minutos sudoeste (459 40
brasileiro Joaquim Mafra Pompeu a
SW> ; duzentos cinqüenta e seis me·
pesq_ui.sa.r quartzito em terrenos de
tros (256m), cinqüenta 1 .cinco- graus
propriedade de HUgo Martins Pome trinta minutos sudeste (539 30' SE) ;
peu e outros no distrito de São Toquatrocentos e dez metros (410m), .__ mé das Letras• .Município de Baepenleste tE) ; o quinto (59/ ~ último lado
di, Estado de M:na.s Gerais, numa·
é o segmento retilfneo que une a exárea de doze hectares e vinte e um
trenüdade do quarto (4Q) lado, desar,es (12,21 ha). delimitada pOr um
crito, ao vêrtice de partida.
pOlígono irregular, que _tem um vértice a quatrocento-s e trinta metros
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação -fica sujeita às
(430m) no rumo magnético de setenestipulações do Regul&mento aprota e um grau.s e trinta minutos nor~
vado pelo Decreto n9 51.726, de 19
deste (719 30' NE) do crlWJ.mento das
de fevereiro de 1963, e da Resolução
estradas Três corações - São ToCNEN n<? 1-63, de 9 de janeiro de
mé e Três corações - Baependi e o.s
1963, da Comissão Nacional de Enerlados a partir dêsse vértice, -os segia Nuclear.
gu:ntes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e vinte e seta meAl·t. 29 O título da autorização de
tros (326m), cinqtienta e doiB graus
pesquisa, que será uma via autêntica
sudeste (5-29 SE) ; trezentos metroo
dêste Decreto, ~agará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e serà
(300m), vinte e dois. graus e cinqUenválido por dois (2) anos a contar da
ta e dol.s minutos nordeste (229 1).::1'
data da transcrição no livro próprio
NE) ; quatrocentos oitenta e um mede Registro das- Autorizações de
tros (481m), norte (E); o quarto (4Q)
PesquiSa.
e último lado é O segmento retilfneo
que une a extremidade do terce:ro
Art. 39 Revogam-se
disposições
(3°) l-ado, desci-ito, ao vértice de parem contráriO.

as

tida.

Brasilia, 2 de fevereiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H •. CASTELLO BRANCO

Mauro Thfbau

DECRETO NO 55. 6B6

Ainda- não · foi publicado no Diário

Oficial,

DEORRI'O N° 55.687 FEVEREIRO DE 1965

DE

2

DE

Autoriza o cidadã-o brasilei1·o Joaquim
Matra Pompeu a pesquisar qUa.rtzito no Município de Baependi, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ·confere o -~x
tigo 87, n° I, da Comtituição e nos

Parágrafo único. A execução da
pr.esente autorizaclto fica sujeita às
estipulações do Regttlamento aprovado pelo Decreto -n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da_ Resolução
CNEN' no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da ComisSão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O tftul.o da autorização de
peSquisa, que será uma via. autêntica
dêste Decreto, .pagará. a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.
válido por. dois -(2) anos a contar da
d.a.ta da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se as dispos!Q!)es
em contrár:o.
Brasma, 2 de fevereiro de· 1965;
1449 da Independência e 779 da. República.
H. CASl'ELLO BRANCO
Mauro Thi'bfm
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têrmos do Decreto-lei n01 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M!na.s), decreta:
Autoriza a Companhia Luz e Fôrça
Art.c iO Fioa autorizado o cidadã,o
Hulha Branca a vender um grupo
brasileiro Cypriano Chav.es a pesquiDiesel elétrico.
sar cassiterita em área abrangendo o
leito e margens públicas do ..:ibeirão
O Presidente da República, usando_ Mosquito, nos distritos e municido da. atribuição que lhe conferr: O·
pios de Resende costa e coronel Xaart. 87, n9 I, da Constituição, e noa
vier Chaves, Estado de Minas Gerais,
têrmos do art 69 do Decreto-lei núntllilrl ãree. de quarenta e dois hectamero 5.764, de 19 de agôsto de 1943,
re~:~ setenta- e seis ares (42,76 ha),
combinado com o art. 19 do Dec<etodelimitada por uma faixa de dez mil
lei n9 7. 062, de 22 de novembro de
seiscentos e noventa metros ....... .
1944, decreta:
(10.690 m) de comprimento para qua·
Art. 19 Fica a ComPanhia Luz e
renta metros (40 m) de largura, senFôrça Hulha
Branca autorizada a
do o comprimento contado pel-o eixo
ve..."lder o grupo gerador diesel-elétrimédio do r.il:ieirão desde a cach-oeira
co de 35-.kW, cuja instalação foi obdo :sarro vermelho . .a juzante, até a
Jeto do Decreto n9 34.045, de 2 de
Ponte dos Taboões. A largura é
t:mtubro .de 1953.
computada c-om vinte metros (20m)
Art. 21? A importã.ncia líquida re- , para cada lado do eix-o médio do ribeirã-o do M-osqu:to.
ISUltante da alienação deverá ser incorporada ao ativo da concessionám
Parágrafo único. A execução da
r1a para investimento em benefício
yresente autorização fica sujeita às
cto serviço.
estipulações do Regu.lamento aprovado pelo· Decreto n9 51.726, de 19 de
Parágrafo llnico. A
Companhia
fevereiro de 1963, e da Resolução
LUZ e Fôrça Hulha Branca deverá
enviar à Divisão de Aguas, do De- - CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da. COmiSsã-o Nacional de Enerpartamento
Nacional da Produção
gia. Nuclear.
Mineral, do Ministério das Minas e
l!!nergia, dentro de noventa (90) diaa
Art. 2Q o título da autorização de
contados da data da efetivacão da
pesquisa, que- será uma via autênt:ca
transação os respectivos comProvandêste Decreto, pag>ará a taxa de quates, bem como a_ conseqüente alteratrocentos e trinta cruzeiros ........ .
çao ele seu capital ativo.
(Cr$ 430.00) e será válido p<>r dois
(2) anos a contar da data da tramArt. 39 o presente decreto entra
crição no livro próprio de Registr-o
em VIgor na data de sua pUblicaçãO,
da-s Autorizações de Pesquisa,
revogadas as disposições em contrário.
Art. 39, Revogam-se as disposições
Brasi1ia, 2 de fevereiro de 1965;
em contrár:-o.
1449 da Independência e 779 da ReBrasília, 2 de fever.eiro de 1965;
pública.
1449 da Ind·ependência .e 779 da ReH. CASTELLO BRANCO
pública.
Mauro Thibau
H. CASTELLO BRANCO
DECRETO N9 55.688 - DE 2 DE
FEVEREffiO DE 1965

c

Mauro Thibau

DECRETO N° 55. 689 - DE 2 DE
FEVEREffiO DE 1965
A utortza o cidadão brcisileiro Cyprla.no Chaves a pesquisar cass'lterita,
nos municípios de Resende Costa
e coronel Xavier Ch"aves, no Estado (!,e 'Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti_go 87, n9 I, da Constituição e nos

DECRETO NÇ) 5-5. 690 - DE :l DE
FEVEREIRO DE 1965
Autoriza a Companhia Estanw:~ra dO
Brasil a pesquisar cassiterita no
município de Pôrto Velho, Território Federal de Rond6nia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, nº I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de ja.neiro de 1940 (Código J.e Minas),

decreta.:
Art.

1Q

]1ica autorizada a Compa·

nhia Estanífera do Brasil a pesqUi-

sar c.a-ssiterita em terrenos de propriedade de James Bryan Cho'l.te no
lugar denominado Margem Direita
da Rio das Garças, distrito e muni. cípio de Pôrto- Velho, Te~itórlo Federal de Roildônia, numa área de
quinhentos hecta-res (500 ha) deNnlitada por um retângulo, que tem
um vértice a quatro mil e cem me·
tros (4.100rn) no rumo verdadeim de
setenta e três graus sudeste (739 SE)
da. barra, do Igarapé Natal, /afluente
pela margem esquerda do rio das
Garças e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil metros
(2.0{)0m), sessenta e quatro graus
nordeste -(64\1 NE) ; dois mil e qu1nhentos metros (2. 500m) vinte e seis
graus _sudeste (26\1 SE).
ParágrafO único. A ex-ecução da
presente autorização fica sujeita àsestipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto fl\1 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifi·
que a exis~ência na jazida, como associado de :JUalquer da.s substânchs
a que se refere o art. 29 <lo citado
Regulamento ou de outras ~ubstân
cias d~crimina.das pelo Conselho N-acional de Pesquisas.
Art. 21? O título da autorização de
pesqu!s.a, que .!)lerá uma v1a autênti·
ca dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mn cruzeiros (Cr$ 5. ~J0-(J.00) e
será vâ.lido por dois (2) anos J. contar da data ãa transcrição no livro
próprio de Regista-o das Autoriz<~.ções
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
~ contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República ..
H.

CA.STELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55. 691 FEVEREIRO DE 1965

DE

2

DE

Autoriza o cidadão .brasileiro Laum
Morandi a pesquisar calcário dolomítico, no município de Miracatú,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985.
29
de ja.n·eiro de 1940 (Código de Mi-·
ne.s), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o 'Jidadào
brasileiro Lauro Morandi e pesqui~
1ar calcário dolomitico, em ten·enos
de sua prop1'iedade, no lugar denominado Fazenda Taquarussu-, distrito
e m uni.cípi.o de Miraca tú, Estado de
São Paulo, numa área de onze hec. tf'l.re.s e quarenta e nove ares (11,49
, lha), delimitada por um triângulo,
que tem um vért!.ce a oitocentos e
quarenta e dois metros (842m), no
rumo magnético de cinqüenta e quatro graus e quarenta minutos noro·
es~e (589 .W' NW) ; <lo cruzamento
da rodovia Biguá-Iguape oom a estrada para a Fazenda Taquarussu
e os lados a partir dêsse vértice, ClS
seg·uintes
comprimentos e rumos
magnétic-os: ,setec·entos e se.'.lsenta.
metros (760m), quarenta e nove graus
e C.inqüenta e quatro minutos no1'0·
este (491? 54' NW) :- quinhentos e noventa e seis. metros (596m), -~li tenta
e um graus sudeste (819 SE); trezentos e noventa metros (390m), !;ero
grau e cinq~enta minutos sudoeste

"e

coo

50' SW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro·
vado pero ·neoreto n9 5-l. 726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN _n9 1-63, de 9 de janeiro_ de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que serã. uma ·via autêntica
_dêste Decreto, paga.rá a taxa de tre·
ze~tos cruzeiros (Cr$ 300,00), e serã

ATOS
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válido por dois (2) anos a contar da
da.ta d.a tra.?J.scrição no livro p'.:óprio
de R.e'gistro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam~se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereko de 1965;
144~' da Independência e 779 da República.
H. CASfELLO BRANCO
.Mauro Thtbau

DECRETO N,Q 55.692 FEVEREIRO :Ín~ 1965

DE

2

DE

Au.toT'tza o Govêrno
do Estado .de
Santa Catarina a vesowsar apatzta
-nO município de Anitápolis, Estado
de Santu Catarina.
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tica dêste decreto, não fica sujeita
ao pagamento da taxa prevista pelo
art. 17 do parágrafo 1° do Código de
Minas, ex vi da Lei n9 51.519, de 30
de dezembro de 1958 'Lei dO Sêlo) e
será válido por dois :2) anos a c-ontar
da data da transcrição nC' livro próprio de Registro das A~1ooriza-çõ-es de
Pesquisa.
Art. 3.0 Revogam-se .as dispo.:.ições
em contrário.
Brasilia., 2 de fevereiro de 19·65;
1449 da Independêiicia e 77° da Re-.
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECR-ETO N,9 55.693 -DE 2
FEVEREIRO DE 1965

DE

o presidente da Renública usando Autoriza o ctdadão brasueiro João Anda atribuicão que lhe confere o artônio do Nascimento a
pesquisar·
tigo 87,· n9 I, da constituiçã-o e nos
minérios: de ferro e ele m,ang_anés, no
tênnos do Decreto-lei n. 0 1.98:5, de 29
município de Gouveia, Estado
ele
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Minas Gerais.
decreta:
o President-e. da República, usandoArt. 1.9 Autoriza o Govêrno do Estad<> de ·Santa. Catartna a pesquisar- da atri•buição que lhe cunfere o artigo
87 n.O I, da constitui\fãO e nos têr~
apat.ita em terrenos de sua propriemos do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29.
dade face o decreto do Poder Exede ja.·neir<> de 1940 (Código de Mina-S),
cutivo do Govêrno do Estado
de
decreta:
santa.. Catarina n, 0 .S A. 2.165, de
26 de outubro de 1962. publicHdo no
Art. 1.9 Fica autorizado- o cidadão
"Diário Oficia-l" do Esta.C.o de Santa: brasileir-o João Antônio do Nascimento.
Ce.tarina, de 14 de dezembro de .1952,
a pesquisar minérios de ferro e de
numa área de quinhentos hectares
manganês em terrenos de propr:edade
(500 ha) na loca-lidade Alto Rios dos
de Jo.sé Raimundo Gvmes, no lugar
Pinheiros distrito e município de Anidenominado Meia Noite, distrito de
tápol's, Estado de Santa Ctltarina., deCuiabá. no municipio de Gouveia, Eslimitada por um retângulo que tem
tado de Minas GeTais, numa área de
um vértlce a dois mil oitocentos e nooitenta e sete he·ctan~s e três a.rE'.s-.
venta e cinco metros t2. 895m), no
(87,03 ha), delimitada pol um_ poli~
rum{) verda~deiro trinta graus,
cingano uregular, que _tem um -vértice a
qüenta e oito minutos sudoeste (30Q
duzentos e oitenta metros (280m), no
58' SW) da Igreja Bom Jesus de
rumo magnético de trmta e cinco
Arra~al ·e os lados. divergentes dês..se
·graus noroeste (359 NWJ do lad-o novértice, os seguintes .~o'.:nprimentos e
roeste <NWl da cam de João CerilorUmos verdadei-ros: cinco mil metros
Costa e as lados a [.)<tfi;ir dêsse vér~
(5.000m), norte .(N); mil metros
tice, os seguintes comprimentos e r~
(l.OOOm), leste <EJ.
mos magnéticos: quatrucentos e .01~
tenta metros C480m) qua,renta e oito
P.a.rágraf-o único. A execução da pl·egraus noroeste (48° NWI; quatr-ocensente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado ·tos e quarenta r.Pietros <440m), doze
graus nordeste (12° NE); quinhentos.,
pelo Decreto n.9 51. 72-6, de 19 de femetros (501Jm), trinta e cinco g1·aus
vereJro de 19'63. e da Rest'lução CNEN
nordeste ( 359 NE) ;
quatrocentos e
n. 0 · 1-63, de 9 de janeio de 1963, da
quarenta metros (440m); SP-tenta e
Comissão Nacional de Energia Nucinco
graus
trinta
minutos
sudeste
clear.
(759 30' SE) ; setecentos e trinta meArt. 2.9 o título da autDl'ização de
tros (730 m) dezessete graus sudeste·
pesquisa, que será uma via autên(179 SE); duzentos e quinze metl·os __
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(215m) oito graus sudoeste (81? SW) .
O sétimo lado do polígono é o seg-

mento retilíneo que liga a extrem1dade
do sexto laC.o descrito ao vértice de

amarração.

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica -sujEüta às es-

tipulações do Regulam~"--:l.to aprovado
pelo Decreto n,9 51. 7:~6. de lQ de fevereiro de 1963 e q_a R.e>.~olução CNEN
n.0 1-63, de 9 de janei:-o de 1-963, da

Comissão Na-ciona-l de EneTgia Nuclear.·
Art: 2.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
ãêste decreto. pagará a taxa de oitocentos e setenta cruz.:!:.ro~ <Cr$ ....
870,00) e será válido o..r dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Regist.ro das Autorizações de Pesquisa..
Art. 3. 0 Revogam-!le a;) disposiç6es

em contrário.

Brasília, 2 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.694 - DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1965
Autoriza o cidadão brasileiro Felippe
Ne·ri de Souza a pesqutsar quartzo,
no município de Barra das Garças,
Estado de Mato Grosso.

O Presidenbe da Repúblics, uoo.ndo.
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, n<? I, da Constituição e nos
têrmo.s do Decreto-lei n9 1.985-, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi:ne.s),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado ·o cidadão
bria.sileiro Felippe Neri de Souza a
psequisar quartzo em terrenos de .sua.
propriedade :to imóvel Jenomin.~cto
Fazenda Investimentos, distrito de
Oocalinho, município de Barra. do
Garças, Estado de ç. Mato Grosso,
numa área de quinhentos hectares
moo ha)' delimitada por tun t.riângulo, que tem um vértice na confluência da estrada do SPI que vai
de Aruanã para o Pôsto Pindaíba eom
a divisa ·entre a Fazenda Investimentos e a Fazenda Artiaga e os lados
a partir dêSde vértice, os seguintes

oomprimentos e rumos vercta.deir'OG:
quatro mil oitocentos e sessenta me.
tros (4.86()m) (oitenta e seis graus
noroe.ste (S6 NW) ; dois mil r.rer.entos e setenta metros (2.37{}m), vinte
e quatro graus sudeste (249 SE), o
terceiro e último lado é o segmento
retilíneo que une a extremid3.de do
s-egundo lado descrito coni o Tértice
de partida.
Parágrolf'o únic.o. A exeouvi\o da.
presente autorizaçã·o fica sujeita à&
estipulações do Regulamento a.pl''OV&·
do pelo Decret-o nº 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Reoo}Ução
CNEN nº 1-63, de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de ~er
gia Nuclear.
Art. 29 O título da autoriz,a.ção de
pesquisa, que será uma via autênt:.ica dêste Decr·eto, pagará ~~, ~axa. de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
s-erá válido por dois (2) anos a 0011tar da data da transcrição no Livro
próprio de Registro das Autoriz:d.QÕes
de Pesquisa.
Art. 31' Revogam-se as dispoBf.çô-es
em contrário.
Brasília.., 2 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da Bf'...
pública.
H,

CASTELLO BRANCO

M av.ro Thibau

DECRETO N9 55. 695 - DE
FEVEREIRO DE 1965

~

DB

A u'l.lorlza o cidadão brasileiro Ta.No
Pinheiro a pesquisar calcário, no
Município <te Elrlaraão~ Estado ãe
São Paulo.

o Presidente da República u.sando da atribuição aue lhe confere o
artigo 87, número I, dfl, Constituição e nos têrmos dO Decreto-lei n~
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (06idigo de Minas), decreta;
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasil:eiro ThSoo Pillhetro a pesquisar calcário em terrenos de Propriedade dos herdeiros de Tristão AUgusto Carneiro -dos S&,ntos no mgar
denominado Sítio Sapatu, diatrlto de
Braço, município de Eldorado EStado de São Paulo, nwna ár:ea de- trezentos e quarenta e três hectares

Aros no PoDER ExEcrrTrvo
(34? h.a) , delimitada por um polígono mistilinoo, que tem um vértice
na confluência dos ribeirões Angrco
e Sepatu, êste afluente pela margem
direita do rio Ribeira-- de Igu.a.pe e
os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentns e rumos ver~
dadeiros: mil duzentos e cinqüenta
metros U.250 m), oitenta e três grous
nordeste (839 NE) ; dois mil e qui~
nhentos metros (2. 500 m) , sete graus
sude3te (79 SE) ; o terceiro lado é
o segmento retilíneo que :p<artindo da..
_extremidade do -segundo lado descnto com o rumo de oitenta e três
grau.s sUdoeste {83º SW) alcança o
ribeirão sapatu; o quarto e último
lado é o ribeirão Sapatu no trecho
compreendido entre a extremidade do
terceiro lado descrito e a barra. do
t·ibeixão Angico.
Parágrafo ún~leo. A execW:t;IDJ ela
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento :'lprovado pelo D~creto número 51.726, de
[9 de fevereiro de 1963. e da Resolução CNEN nº 1-63, de 9 de ja.
11eiro de 1963, 1a Comissão Nllcion.a.-1
de Energia. Nuclear.
A.rt. 2º O titulo da. autorização de
pesqUisa, que será wna via autêntl;ica dês te Decreto. pagará a taxa de
três mil quatrocentos e trinta cruzeiros (Cr$ 3 .430.00) e será válido
por dois (2) anos a contar da data
Ida transcrição no livro próprio de
IReg.tstro das Autorimções de Pes ..
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
'
.
Bras1lia, 2 de fevereiro de 1965;
1144Q ,_da IndepenC::ência e 779 doa Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thzõau.

DECRETO N9 55.696 - DE
FEVEREIRO DE 1965

2 DE

31&

têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de ~
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art; 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Espindola de Magalhães Junior a pesquisar água mineral, em terrenos de sua propriedade _e
de OScar Trincado Monserrat, na Fazenda Santo Antônio, distrito e município de Campos Novos Paulista, Es:..
tado de São Paulo, numa área de um
hectare cinco ares e cinqUenta e sete"
eentiares (1,0557 ha), delimitada. por
wn polígOno lrregulal", qUe tem um
vértice a cinqüenta 'C cinco metros
(55nü, nú rwno magnético oitenta e
oito graus vinte e três minutos noroeste (88923'NW) da eXtremidade norte
(N) da Capela de São Salvador, .ocalizada no ~aminb.O que 1eva à f.>nf.e.
cêrca de mil metros (l.OOl:m), do cruzamento de G~., caminno com a estra~
da de rodagem Cam}los Novos Paulísta. - Palmitai e os !Bdos, a. pa.rUr
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rwnos magnéticos: cento e quarenta e quatro metros e cinqüenta
centimetros (144,50mJ, setenta e um
graus quatro minutos noroeste ..••••
(71904' NW); sessenta e um metros
oitenta centimetr·os {61,80m)' dezenove graus trinta e sete minutos nordeste (19937' NE) ; setenta e cinco metros (75m), oitenta e quatro graus
cinqüenta e cinco minutos sudeste
(84Q55'SE) ;· setenta e três metros e
noventa centimetros (73,90m), sessenta e três graus cinqUenta •e sete minutç>s sudeste (63º57' SE) ; sessenta e
nove metros e sessenta centímetros (69,60m), dezenove graus cinqüenta e
seis minutos sudoeste (19º56'SW).

e

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
Autoriza o cidadão braSileiro José Es~
·estipulações do RegulamentO ~pro
píndola de Magalhães Junior a pes~
Vado pelo Decreto n9 51·. 726, de 19
qu13ar água mineral, no município
de fevereiro de 1963, e da. Resolução
de Campos Novos Paulista, Estado
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
de São Paulo.
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
O Presidente da República, usando
Art. Z" o_ título da autorização de
da , atribuição que lhe confere. o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos · pesquisiôl., que será uma via autênti-
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ca, dêste Decreto pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por (.ais .!?.) anos a contar da
data ria transcrh,;áo no livro próprio
de- Registro das Autorizações de

PlõS-

quisa.

Art. 39 .Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília 2 de fevereiro de 1965; 1449
da Independência· e 77° cta República.

B.

CASTELLO BRANCO

JYiauro Thz'bau

DECRETO N9 55.697 -

DE

2 DE

FEVEREIRO DE 1965

Concede à Emprêsa Aguas Minerais
Soledade Ltda. autorização para.
funcionar como emprêsa de minera;.
ção.

O Presidente da República,. usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da· Constituição e tendo em Vista o que dispõe o Decretolei n9 938, de 8 de dezembro de 1938;

decreta:
Artigo único. :1!: concedida à Emprêsa Aguas Minerais Soledade Ltda.,
constituída por contrato arquiv9,do sob
no dois mil setenta e sete (2. 077) , na
21!- Circunscrição comercial da Comarca- de Itap5runa, Estado_ do Rio de Ja_
neiro, com sede em Soledade na ;O-::
marca de Itaperuna, autorização parâ
funcionar como emprésa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vennam a vigorar sObre
o objeto desta autorização.
B:fasília_ 2 de fevereiro de 1965; 144.9
da Inde}..lentfência e 779 da República.
. H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55. 698 FEVEREIRO DE 1965

DE

2

DE

Autoriza a Sociedade de Mineração
Ceramite LtdaL, a lavrar caulim,
no município de Mar de Espanha,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 986 de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Sociedade de Mineração Ceramite Ltda., a
lavrar caulim, em terrenos de t;:Ua
propriedade, no imóvel denominado
Sítio da Serra, Distrito de Saudade.
Município de Mar de Espanha, .Estado de Wnas Gerais, numa área de
cinqüenta e três hectares, quarenta.
e -sete ares e sessenta centiares
(53,4760 ha), delimitada por um poUgono irregular que tem um vértice
a duzentos e .qtiare:;.•..,a metros (240
metros), no rumo verdadeiro quarenta e um graus e cinqüenta e seis minutos nordeste (419 56' NE) do canto
nordeste (NE) da casa sede do Sítioda Serra e os· lados, a partir dêsSG
vértice, os seguintes comprini.entós e
rumos verdadeiros:
quatrocentos equarenta e quatro metros (444 m),
cinqUenta graus
quarenta e nove
minutos noroeste (509- 49' NW); cento e noventa -e quatro metros (194
metros), zero grau e quatorze minutos sudeste (09 14' SE) ; cento e oito
metros (108 m), oitenta e um graus
e quarenta e tun minutos sudoeste
(819 41' SW);
trezentos e dezolro
metros (318 m), trinta e seis graus e
a.ezesaeis minutos sudoeste (369 16._
SW) ; cento e quarenta e oito metr~a
(1"1 m), dezoito graus e cinqüenta
e quatro minutos sudeste (189 54)
SE) ; duzentos
dezoito metros (218
metros), sessenta e oito graus e qua~
tro minutos sudeste (~89 04' SE) ; .
duzentos- e vinte metros (220 m),
doze graus e dezenove m1nutos sudeste (129 19' SE) ; trinta e oito me"
tfos (38 m), setenta e seis graus e
vlnte e seis minutos nordeste (769 ~6'
NE) ; duzentos e noventa metros (290
metros), zero grau, vinte ·e seis minutos sudoeste (09 26' 'sw); setecentos e noventa metros (790 m) , quarenta e oito graus e onze Tninutos
noràeste (489 11' NE) ; cento e cinqUenta e sete metros (157 m), dezes·
sete graus .e vinte minutos nordeste
(179 20' NI) ; setenta e oito metros
('18 m), .vinte graus e quarenta minutos nordeste ·(209 40' NE) ; cento.

e
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e cinqüent?. metros (150 m), seten~
DECRETO NQ 55. 699 - DE 2 DEta e três graus e dezenove minutos
FEVEREIRO DE 1965
noroeste (739 19' NW) ; duz.entos e
quarenta e qu~tro metros (244 ·m),
Autoriza o cidadão brasileiro Fernan·sessenta e oito graus e dezenove mido de Oliveira Morgado a pesquisar
nutos noroeste (68Çl 19' NW) . Esta
areia quartzosa e caulim no muniautorização .:: outorgada mediante as
cípio de Sào João del Rei, Estado
condições crmstantes
do parágrafo
de Minas Gerais.
único do art. 28 do Código de Mi~
naB e dos arts. 32, 33, 34 e suas alío Preslaente da República, usando
neas, além das seguintes e de outras
da atribuição que lhe confere o
constantes do mesmo Código, não ex~
art. 87, nç I, da Constituição e nos
pressamente mencionadas neste de·
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
ereto.
de janeiro de 1940 (COdigo de- MIParágrafo únic-o. A execução da
nas), decreta:
p! esente autorização fica sujeita is
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
estipulações do Regulamento apro~
brasileiro Fernando de Oliveira Morvado pelo Decreto. n9 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
gado a pesquisar areia quartzosa e
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
caulim em terrenos de _sua. -proprie1963, da Comiss~o Nacional de -Enerdade no lugar denommado Lenhei..
gia Nuclear.
ros, distrito de Rio das Mortes, mu ..
Art. 2Çl. O concesstonárlo da autoi.'1zação, fica. obrigado a recolher aos '·nicipio de São João dei Rei, Estado
de Minas Gerais, numa área de quacofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
torze hectares e- trinta e oito ares
ao Estado e ao Município, em cum~
(14,38 ha) delimitada por um qua..
pr:l.mento do disposto no art. 68 do
drilátero, que tem um vértice na parCódigo de Mina3.
te superior da Pedra da CaChoeira
Art. 39 Se o concessionário da au~
torização nAo cumprir qualquer das -situada no Córrego do Tanque dos
obrigações que lhe incumbem a au~
Inglêses e os lados a partir dêsse
tortzação de lavra sera. declarada cavértice, os seguirites comprimentos e
duca ou nula, na forma dos artigos
rumos magnéticos: duzentos metros
37 e 38 do Código de Minas.
(200m), trinta graus noroeste ..... .
Art. 49 As propriedades vizinhas
·
(301? NW) ; quinhentos e oitenta e
estão sujeitas às servidões de solo e
cinco metros (585m) , oitenta e seis
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Migraus noroeste (861? NW) ; quatrocen ..
nas.
tos metros (400m). trinta. graus suArt. 59 O concessionârto da auto~
deste (309 SE) ; quinhentos metros
t1zacão será fiscalizado pelo -Depar(500m), setenta e cinco graus nortamento· Nacional da Produção Mideste (75Q NE) •
neral e gozará dos favores discri~
minados no art. 71 do mesmo CóParágrafo único. A execução da
digo.
presente autorização fica· sujeita às
estipulaçõe~ do Regulamento aprovaArl. 69 A autorlzação de lavra tera
do pelo Decreto nQ 51 726, de 19 de
por
titulo êste decreto, que serà
fevereiro
de 1963, e da Resolução
transcrito no livro própri9 de RegisCNEN n9 1~63, de 9 de janeiro de
tro das Autorizações de Lavra, após
1963, da Coffiissão Nacional de Enero pagamento da ~axa de mil e oitengia Nuclear.
ta cruzeiros (Cr$ 1.080,00).
Art. 29 o titulo da autorização de
Arl .. 79 Revogam~se as disposições
pesquisa, que será uma via autêntica
·-em .-::ontrârio.
dêste decreto, pagará a taxa de treBrasília, :.:'. de fevereiro de 1965; 1449
zentos cruzeuos Wr$ :mO,OO\ e será.
da Independência e 779 da República.
válid9 por dois (2) ano~ a ~ontar -da
data. da transcrição no livro próprio
H. CASTELLO BRANCO
ae Regif:ltro das Autorizações de· PesQUisa.
Mauro Thiba.u
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Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasilia, 2 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASl'ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.700 -

DE

2

DE

FEVEREIRO DE 1965

A1ltmiza o cidadão brasileiro Cláudio
Sant'Anna a pesquisar mármore e
calcita, no município de Cachoeiro
do Itapemirim, Estado do Espírito

Santo.

O .?residente da República, usando

da atrtbuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de

1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Cláudio sant'Anna a pesquisar mármore e calcita em terrenos
de propriedá.de- de Ai de- da Rocha
Bastos, no lote dezesseis <16) da Fazenda Monte Libano, distrito e municipio de Cachoeiro do Itapemirim,
Estado do Espirita Santo, numa área
de cinco hectares e quinze ares .....
(5,15 ha), delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice
no ponto em que a Rodovia Municipal que vem de Soturno bifurca-se
nas Rodovias para Itaõca e para cachoeiro do Itapemirim, e os lados a
partir dêsse vértice, os se'guintes comprimentos e rumos magnéticos· duzentos e cinco metros (205m), quatro
graus e trinta minutos nordeste
(4Q 30' NE) ; trinta e oito metros
(38m), sessenta e três graus e trinta
minutos noroeste <639 30' NW) ; quarenta metros (40m), oitenta e cinco-graus quarenta e ·cinco minutos sudoeste (859 45' SW) ; cento e quarerita e dois metros (142m), setenta e
seis graus sudoeste (769 SW) ; quarenta e dois metros C42m) , oitenta e
seis graus sudoeste (869 SW) ; dez
metros UOm), três graus e trinta minutos noroeste (39 30' NW> ; cento e
sessenta e_ dois metros (162m), oitenta e sete graus e trinta minutos noroeste (879 30' NW) ; cento e setenta
metros (170m), quarenta e oito graus
e quarenta e cinco minutos sudeste
(489 45' SE) ; duzentos e oitenta e

cinco metros (285m) , setenta e dois
graus e trinta minutos sudeste .. , ...
(729 30' SE) .
Parágrafo único. A execução Cl.a.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a.provado pelo Decreto nu 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nl? 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia NuClear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via· autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00> e será
válido por dois (2) ~os a contar da.
data da transcrição no -livro J.róprio
de- ·Registro das Autor1zaçõe~ de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposiçõe.s.
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de · 1965;
1449 da Independência e 779 da,
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55.701 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

D'E

Autoriza o cidadão brasileiro ClãU4io
sant'Anna a pesquisar mármore e
calcita, no Município de Cachoeiro
de ltapemirim, Estada da Espírito
santo.

o Presidente da- Repú.blica, usando da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 87, ·n9 I, da Constituição e_ nos
tênnos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de- janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. ~'"· Fica autorizado o cidadão
brasileiro Cláudio Sant;Anna a pesquisar mármore e calcita em terrenos
de propriedade de Ananias Filadelfo,
no lote quatorze (14) da Fazenda
Monte Líbano, distrito e mtulicipio
de Cachoeiro de Itapemirim, l!:stado
do Espírito Santo, numa área de quatro hectares e três ares (4,03 ha) , delimitada por um poligono ir'regular,
que tem um vértice a quatrocentos e
vi~te metros (420 m), no rumo mag ..
nético de trinta e oito graus noroeste
(389 NW) ,. do ponto em- que a Rododevia Municipal que. vem de Soturno
bifurca~se nas Rodovias para_ ltaóca

ATOS

DO

PoDER

e para Cachoeiro_ de Itapemirim e o~
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e três metros (83 m),
oito graus e trmta Ininutos nordeste
(8930' NE) ; cinqUenta metros (50 Ín),
dezoito graus e trinta minutos noroeste (18930' NW) ; trinta metros (30
m), norte (N) ; oitenta e cinco metros (85 m), quarenta e dois graus
noroeste (429 NW) ; duzentos e vinte
e sete metros (227 m) , cinqüenta e
três graus e quinze minutos sudoeste
(539 15' SW) ; cento e trinta e sete
metros (137 m), dez graus e vinte minutos sudeste (109 20' SE) ; sessenta e
dois metros (62 m), dezessete graus
nordeste (179 NE); cento e oitenta e
dois metros 082 m), oitenta e dois
graus sudeste (829 SE) ; o nono lado
é o segmento retilineo que une a extremidade do oitavo lado descrito ao
"értice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova.:..
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN' n9 1-63, de 9 ·de janeiro de
!963, da Comissão Nacional de Energia.- Nuclear.
·
. Art. 29. o título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica !iêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros <Cr$ 300,00) e será.
válido por dois <2) anos a contar
da data da transcriÇão no liVl'O próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
.JArt. 3'9. Revogam -se as d:isposiçbes
em oontrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

Sl9

de janeiro de 1940 (Código de Mlnas), decreta:
Art. 19 Fica/ autorizada a Mineraçtto Mascote Ltda. a pesquisar ba.rtta.
em terrenos devolutos no lugar d.e·
nominado Papagaio, Fazenda BaiXInha, ~trito de Remédios, Mrmlctplo
de Ilntmra, ·Estado da Bahia, num~
área de cento e oitenta hectares tl80
ha) , delimitada por um retângulo
que tem um vértice a quinhentos ses~
senta metros (560m), no rumo mag ..
nétlco de setenta e quatro graus sudoeste C749SW}, da ca.sa de residên ..
cia de Ernesto Alberto dos Reis e oa
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mn metros (l.OOOm), oito
graus sudeste (89SE); mil oitocentos
metros U.800m), oitenta- e dois graus
nordeste (829 NE) .
Paragrafo ú.nlco. A execuça.o da
presente autorização fica sujeita à.S
estipu!açóes do Regulamento aprova ..
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
!everetro de 1963, e da Resoluçno
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29. O titulo da autorização a.e
pesqmsa, que sera. uma v1a autêntica dêste Decreto, pagará a taxa cte
mil oitocentos cruzeiros (Cr$ 1.800)
e sera valido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorlzaçõesde ·Pesquisa.
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrârlo.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965; 1449
da lnd?I)endência e·. 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

.ifa"Hro Thibau

DECRETO · N9 55.702 l'EVEREIRO DE

ExECUTIVO

DE

2 DE

1965

Au.t.orlza a Mineração Mascote Ltda.
a pesquisar barita, no Muntcipio ae
Ibitiara, Estado da Bahia.

O Presidente da República,· usando
da. atribuição qile lhe confere o arti-go 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29

DECRETO

NO. 55.703 DE
FEVEREffiO DE 1965

2 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Paulista de Souza a pesquisar
mtca e pearas coractas no município de Mendes Pimentel, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituição e nos têr-
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mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro ·de 1940 (CÜdigo de Minas),

·decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Paulista de Souza a pesquisar mica e pedras coradas
em terrenos devolutos no lugar denominado Córrego Frio, distrito e mu-nicípio de Mendes Pimentel, Estado
de Minas Gerais, numa área de ·oiten-

ta e um hectares e noventa ares
(81,90 ha), delimitada por um polígo-

no irregular, que tem um vértice a duzentos e cinqüenta metros, no rumo
magnético de um grau noroeste (19
NW), da confluência dos correges
Moura e Frio e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e l'umos magnéticos: mil metros (1.000
· m), dez graus noroeste (10° NW) ;
·mil metros _0.00() m), oitenta e três
_graus sudoeste (839 SW); trezentos
metros (300 m), dez graus noroeste
(10° NW) ; mil e quatrocentos metros
(1.400 m), oitenta e três grauS nor-deste (83° NE); mil e trezentos metros (1.300 m), dez graus sudeste (109
ÉE)-; quatrocentos metros (400 m), oitenta e três graus sudoeste (83° SW) o
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resoluçao
CNEN n9 1-63, de_9 de janeiro de 1963,
·da Comissão NaCional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será wna via autêntica
dêste decreto, pagará a tá:xa de oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 820) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio-- de- Registro das Autorizaçoes
de Pesquisa.
Art. 3° Revogam -se as disposições
· em contrãrio o
Brasilia, 2 de fevereiro de 1965; 1449
.da Independência e 77° da R epúbl1ca.
1

H. CAS'XELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N.9 55.704 FEVEREIRO DE 1965

DE ~

n•

a

Autoriza P. Franco & Cia.
pesqul..
sar água mtneral, no muniafpio a.e
Santo Amaro das Brotas, Estado -de
Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n° I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1. 985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada P. Franco
& Cia. a pesquisar água mineral em
. terrenos na zona urbana, no distrito
e mmlicipio de Santo Ainaro das Brotas, Estado Sergipe, em duas diferentes áreas perfazendo um total de ctn..
qüenta e três ares e cinco centiares
<0,5305 ha), asstm·definidas: a 1"- com
quarenta e nove ares (0,49 ha) é âel1mitada por um polígono irregular que
tem o vértice inicial a doze metros O 2
m), no rumo magnético de quatro
graus e q~arenta minutos noroeste (4"
40' NW) ; do canto sudoeste_ (SW) da
Lavanderia Pública da Rua João Gomes Cardoso, e os lados a partir do
vértice considerado têm os seguintes
comprimentos e rumos , magnéticos:
clnqüenta (5() m>, doZe graus sudeste
(12° SE); vinte metros (20 m), vmte
e dois graus sudeste (229 SE) ; vmte
e dois metros (22 m>, wn grau e trinta minutos sudoeste (1 o 30' SW) ; vinte e quatro metros (24 m), quarenta
e quatro graus sudoeste (44° SW);
trinta e nove metros (39 m), oitenta e
do!s graus noroeste (829 NW) ; vlnte
e seis metros e quarenta centimetros
(26,40 m), vinte e quatro graus e trinta minutos noroeste (24° 30' NW) j
quarenta e. sete metros e vinte centfmetros (47,20 m), quarenta e três
graus e trinta minutos nordeste ( 43°
30' NE) ; vinte e um metros e sessenta centímetros (21,60 m.), quatorze
- graus noroeste (149 ·NW); trinta metros (30 m), vinte e seis graus nordeste (26o NE) ; o décimo lado é o
segmento retilíneo que une a extremidade do nono lado descrito ao ver..
tice inicial; a .211-- área com quatro ares
e cinco centiares (0,0405 ha) ~ é dell
mitada pelo alinhamento lado oeste
(W) do Beco da Fonte e pelo alinhamento lado este (E) da Rua João Go ..
mes Cardoso, tendo trinta e nove me..
tros (39 m), para êste último logradouro e vinte metros (20 m) para o
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alinhamento de testada da praça referida.
Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 1-63, de 9 de janeiro ·de 1963, da
Comissão Nacio~al de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) ailos a contar da data da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em .contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965; 1449
da Independência e 749 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO Nl? 55. 705 FEVEnimto DE

DE

2

DE

1265

Prorroga o prazo jixwào no artigo 29
do DecTeto n9 54.269, de 8 de novembro de 1964.
O PTesidente da República, usando
da atribuição que lhe c-:míae o arltigo _a7, itsm I, da Con..o;tituieãrJ e
-tendo em vista o que qonst-8 cfa Exrposição- de Motivos nl? 06-65-GB, do
Ministro das Minas e Energ.ia, .deCl'eta.:

Art. 19 Fica prorrogado po!" tr::nta.
•(3U) dias o prezo fix•ado no m·tigo 21?
do Decreto n9 54.269, de 8 de :::etem-

bro de 19-64, a fim de que a Comissão
[Especial cr'iada pelo referid-o decreto
conclua ps seu.s trabalhos e apresente
o respectivo relatóriO.
Art. 2º 1l::ste decreto-entrará ém vigor' na da-ta de sua pub1icE-ç.ão, revogadas .as. disposições em c-ontrário.
Brnsília, 2 de- fevereiro de 19-65; 1449
da. Independência e 779 da República.."
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thfbau
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DECRETO N.9 55.706 - DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1965
Dá nova redução ao Decreto número
54.954, de .6 de novembr& de 19-54.
que declara de utilidade
-pUblica,
para fins de desapropriação em favor da
Companhia Vale do Rio
Doce, as áreas de terras que menciona.
O Presidente da República.. usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos
té1·mos d-o Decreto-lei n.' 3.365 de 21
de junho de 1941. alter:?-d:-1 pela Lei
número 2. 7~86, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 1.9 O Decreto n.9 54.9,.54, de
6 de novemJbro de 1964, passa a. vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 São declaradas de utilidade pública, para fins de desa.propriaçãD -em favor da Companhia Vale
do' Rio Doce, as faixas de ter~·a.s no
total de 2,67 q_ulómetros quadra.dos,
aproximadamente, situa1as em Itabira
no Estado de Minas Gerrus caracterizadas na planta C.V R.D NúmeTo
Geral 3 .O .06 B 259, e
abrangendo
terr_enos al,odiais e domínio útii de
terrenos porventura foreiros inclusive
benfeitoria.:; nêles existente:>.
Art. 25' As faixas de tenas a que
se refere êste Decreto acham-se cmn[pTeEmdidas pela poligona-l cujc;:; vértices
sucessivos sã-o os
seguintez.
pontas:

Vl (X=2.829.472, Y=371 277.00)
G-c::=2.823.30B, Y= 371. 147 .00)

V2
V3
V4
V5
V6
V7
V3
V9
V! O
Vll
V12

V13
V14
Vl5
V16
V17

(X=2.&28.807,
CX=2.828.541,
(X=2.823.122,
(X=2. 326. 854,
<X=2:8-26.540,
CX=2.827 .475,
(X=2.&27 .832,
(X=2. 82'7. 332,
(X=2 .827 .26·6,
(X=2.827 .637,
<X=2.828.500,
(X=2.829.223,
(X=2. 829. ~;32,
CX=2.829.018,
(X=2.829.196,

Y=370 178,00)
Y=369 311 00)
Y=369 029,0--D)
Y=388 742.00)
Y=368 529,0{))
Y=366.865.00)
Y.=3-E6 865,00)
Y.=36"? .135 00)
Y=358.300,0IJ)
Y=368 557,00)
Y=368. 822,00J
Y=369.316,00)
Y=369 &27,00)
Y=360. 739 00)
Y=370.098,00)
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Vl6 (X=2. 626.615, Y=370 262,00)
Vl9 (X=2. 629.600, Y=371.123.00)
Parágrafo único. As coord~nada.s

indicadas entre parênteses referemse ao sistema em que .o marc,o n. 212
w do con.selho NaciOnal ae Geogr~fia tem as seguintes ooordenads.s:
X=2 .830 .G24,94 e 'Y=371 10-<~,_30 _

e cujo eixo do x é paralelo à ctm::~ao
Norte-Sul verdadeira, .:on10rme mdicado na planta mencionada no artigo 1. o dêste Decreto.
Art. 3.º prara os efeitos d<? dU:posto
no artigú 15 do Decreto-lel numero
3. 365, de 21 de junhü à€- 19·!!, a de-

sapropriação a que se:: refere este Decreto é declara-da de caráter u~gent_e,
devendo a companhia Vale Q{., RlO
Doce promovê-la em seu próprio nome e com seus recurso,.,. exclusivos."
Art. 2.0 _::Este Decreto entrará em
viuor na data de sua publiooção revo'gactas as disposições em contrário.
Br.asilia, 2 de
fevereua de 1965;
144g da Independência e 77° da Re.
pública.
H. CASTELLO BRANCO
lri aura Thibau

DECRETO Ng 55. 707 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

DE

4. utoriza o cidadão brasileiro Francisco de Assis Drummrmd a lavrar
minério de ferro, no município de
Itabira, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
du atribuição que lhe contere o artigo 87, ng I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco de Assis Drummond a lavrar minério de ferro, em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Vargem do 1-?,usário, _dist:rito e município de Itabira, Estado
de Minas Gerais, numa irea de quatro hectares cinqUenta e sete ares e
noventa e cinco centiares (4,5795 ha),
delimitada por um polígono irregu1ar
que tem um vértice a cento e trinta
metros (130 m), no rumo verdadeiro
de oitenta e um graus sudoeste (81 °
SW) , do cunhai esquerdo da Igreja

do Rosário e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: setenta metros
(70 m) , trinta e seis gr).J.U5 e trinta
minutos noroeste (36° 30' 1\JW) ; cento
e oitenta e nove metros (189 mJ.
vinte e nove graus e trinta minutoS
noroeste (29D 30' NW) ; cento e oitenta e nove metros (189 T.), viiite e
cinco graus e trinta minutos sudoeste
(25° 30' SW) ; cento e quatorze metros (114 m), vinte e oito graus e
trinta e dois minutos sudeste (28° 3Z,
SE) ; cento e vinte e nove metros
(129 m), cinqüenta e um graus e trinta minutos sudoeste (51 a 30' SW) ;
noventa e oito metros (98 m), trinta
e seis graus e trinta minutos sudeste
(36° 30' SE); cento e· sessenta e sece
metros <167 m), trinta e ·nove graus
nordeste (39g NE) ; cento e dezessete
metros (117 m), sessent~~ e dois gmus
norde:::te (82º NE) ; vinte e sete metros (27 m), quatorze graus noroeste (149 NW). Esta autorização é ontorgada mediante as. condições constantes do parágrafo ún1co 1(, artigo
28 do -código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alínea.s, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita ~s
estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto ng 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resoluçáo
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
. 1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionáYio da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei Os
tributos que forem devido~ à Umáo,
ao Estado e ao Municipiv, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3° Se o concession8,rio da au- ,
torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumhem a auto·rização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades viZin._'ms
estão sujeitas às servidõe_~ de solo e
sub-solo para fins de lavrfl.., na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessioná1·io da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da ProdLlçãc Mineral
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e gozar2. dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6'? A autorização de lavra
terá por título êste decreto,- que será
transcrito no livro própric de Registro d:is Autorizações de 'Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600) .
Art. 7'? Revogam -se as disposição
cm contrário.
Brasília, 2 'de fevereiro de 1965;
1449 de Independência e '77° da República.
H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DECRETO N9

'55. 708

FEVEREIRO DE

1965

DE

2

DE

Renova o decreto n9 49·.020, de 4 de
agôsto de 1960.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 r,· da Constituição e nos
têrnios do Decreto-lei n'? 1.985, de 29
de janeiro de 19'40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
:iinprorrogável de um
(1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 19 do Decreto-lei n9 9·.605, de 19 de agôsto de
1946, 2 autorização conferida ao cidadão -brasileiro, Alfenp Teixeira
Branco, pelo decreto n9 quarenta e
nove mil e vinte (49.020), de quatro
(4) de agôsto de mil novecentos e
sessenta (1960), para pesquisar mi·a
nério de ferro e de manganês, no
município de Caiaponia, Estado de
Goiás.
Art. 2.9 ·A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5·.000) e será transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasilia, 2 de fevereiro de 1965:
1449 de Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Jl:fauro Thibau

323

PoDER ExECU'l'IVO
DECRETO

NQ 55.709 DE
FEVEREIRO DE 1965

2

DE

Autoriza o cidadão brasileiro l'.:fanoel
Jorge Curi a pesquisar esmeralda
no município de Vitória de Conquista, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 l, da Constituição e nos
têrmos do DP.creto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão.
brasileiro Manoel Jorge Curi a pesquisar esmeraida, em terrenos de propriedade de Esmeraldas da Conquista Ltda. e outros, no lugar denominado Fazenda Sã.o João de Vila Nova,
DistritO de Anagé, Município de Vitôria da Conquista, Estado da Bahia,
numa área de quatrocentos e oitenta
e oito hect:ues oitenta ares e oitenta e três centiares
(488,8083 ha),
equivalente à diferença
entre duas
outras e que assim se definem: a P,
com quinhentos e
quarenta e seis
hectare:': (546 ha) é delimitada por
um retâ.ngulo que tem um vértice a
ouatrocentos e cinqüenta metros (450
ffietros) no rumo magnético trinta e
!'::eis graus nordeste (36'? NE) : da confluência dos
riachos
Boqueirão e
Piabanha e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes _comprimentos
e rumos magnéticos: dois mil e cem
metros (2.100m) sul (8); dois mil
e seiscentos metros (2. 600m). oeSte
<W); a segunda (2fl.) área, com cinoüenta. e sete hectares dezenove ares
ê dezessete centiares (57. 1917 ha)
cuja autorização de lavra fôra outorgada a Esmer31das de Conquista LimitadA. ·pelo Decreto núhlero vinte
mil quinhentos e
sessenta E cinco
(20.565), de 12 de fevereiro de mil
novecentos e quarenta e seis (1946) e
delimit?-da por um polígono irregular
(!m"' tem um vértice na confluência
dos riachos Caldeirão e Pia banha e os
lados a partit· dêsse vértice, os seguintes comprinientos e rumos magnético!'::: duzentos e vinte metros (220
metros), dois graus
trinta minutos
sudoeste (29 30' SW) ; novecentos e
trinta metros (930 m), quarenta e
nove graus sudoeste· (49'? SW) ; quinhentos e dez metros (510 m), vinte
e quatro graus sudeste (24'? SW): mil
e sete metros <l.007m). cinqüenta e
três graus nordeste (539 NE) setecentos e quarenta e sete metros (747
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metros), vinte e três graus trinta minutos noroeste (23'? 30' NW) .
Parágrafo úniCo. A execução_ da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726 de 29 de
fevereiro de
1963, e da Resolução
Cl\IJ:r..""N nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitoce..11tos e noventa cruzei-

ros (Crs 4.890,00) e será válido p8!'

dois (2) anos a contar da data da

transcricã.o no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965;
144,9 da Independência e 779 da Re..:
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

M au.ro Thibau

DECHETO

N9

55.710 1965

DE

2

DE

FEVEREIRO DE

AutoriZa o cidadão brasileiro Benja~
mirn Camargos a pesquisar quartzo
e ~aulim, no Município de Conta~
gem, Estado de Minas Gerais.

O PreSidente da- República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Constituição e nos
têrmos do Dec·reto-Iei nQ 1. 985, de 29
de janeiro . de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fic9, autorizado o cidadão
brasileiro Benjamim
Camargos, ntl
qualidade de administrador do Condomínio a pesquisar quartzo e cau~
lim em terrenos de sua propriedade
e de Antônio Teixeira Camargos no
lugar denominado João Gómes, Dis~
trito e Municípios de Contagem, Estado ·de Minas Gei'ais, numa área de
um hectare (1 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quatrocentos e trinta e dois
metros (432 m), no rumo magnético
de oitenta e oito graus e trinta minutos sudoeste (889 30' SW), da Tôrre número duzentos e vinte e dois
(222) do Teleférico da Cia. de Cimento Portland Itaú, situado entre

Pedro Leopoldo e Itaú e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e quatro metros (84 m), sessenta
e cinco graus e quarenta e cinco
minutos sudoeste (659 45' SW) ; quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros (42 5J m); vinte e quat!.'O
graus e quinze minutos noroeste (24'll
15' NW) ; cento e setenta e nove
metros e cinco centímetros ., 079.05
metros), trinta e quatro graus e quarenta e um minutos noroeste (34~
41' NW); cinqüenta e seis -metros e
noventa e nove
centímetros <56,99
metros). dois graus e um minuto noroeste (29 1' NWl._: cento e setenta
e nove metros e setenta centímetros
(179 70m), doze graus e um minuto
noroeste 02Q 1'-~Y:-"w-') : trinta e três
metros e qUarenta . centímetros. <33.40
metros). oito e;raus e um minuto noroeste (89 01' NW); quarenta e dois
metros e oitenta e oito centímetros
(42,88 m), um grau, e trinta e- um
minutos noroeste (19 31' NW): du ..
zentas e trinta e seis metros (236 metros), quatorze graus e treze minutos noroeste (J49 13' NW); cento e
quarenta e cinco metros e trinta e
oito centimetNs (145,38m), trinta e
quatro grau.5 e cinqüent.a e três
mmutO:s no r o e s t e (34Q,53' NW) ;
vinte e o'to metroo; e vinte e três
centímetros (28, 23 m), cinquenta
e cinco graus e sete minuto-s
nordeste (559 7. NE); cento e trinta e dois metro.<; (132 m) , quare-nta e nove- ~:raus e treze minutos su ..
deste (49Q 13' SE): cento e ClUf!Tent9.
e oito metros e auinze centímetros
(143.15m) ~ cinqii,enta e dois graus e
cinqUenta e três minutos sudeste C52Q
ó3' SE) : cento e setenta e sete meLros e quatorze centímetros C177,14
metros), nove graus e quarenta e
.s~tR minutos sudm~8te (99 47' SW) ;
trinta e cinco metros e quarenta e
oito centímetros (35.48m), quatorze
· graus e quarenta e sete minutos su ..
doeste <149 47' SW); trezentos e de~
metros e noventa centímetrofl (31 0.90
metros), trinta· e quatro graus e trinta e cinco minutos sudeste <34Q 35'
SE) : o último lado é constituído pelo
seguimento retilineo que .liga a extremidade do décimo quinto (159)
·lado descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução. da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro...
vado pelo l:Jecreto n9 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
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CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Na-cional de Energia Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorização de
nesquisa, que será uma via autêntiCa dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros {Cr$ 300,00) e será
válido por dois {2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se às. disposições
em co:qtrário.
Brasília, 2 de fevereil"o de 1965;
1449 da Independêricia e 779 da Re ..
pública.
H. CASTELLO' BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 55.711 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

DE

Concede à E. Aranha- & Cia. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituiçáo e tendo em
vista o que disPõe o Decreto-lei n9
938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único.
E' · concedida à E.
Aranha & Cia., sociedade de responsabilidade coletiva, constituída por
contrato arquivado , sob n9 3.161 e alterações sob n9s 4.496; 4.534; 5.124 e
6.394, na Junta Comercial _do Estado
da Paraíba, com sede na cidade de
João Pessoa, autorização para funcionàr como emprêsa de mineração, fi~
cando obrigada a cumprir integral·
mente as leis e regulamentos em vi...
gor ou que venham a vigorar sôbre o
objeio desta autorização.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da RepUblica.
H.

CASTELLO

Mauro Thtbau

BRANCO

DECRETO N9 55. 712 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

325
DE

Au.toríza o cidadão brasileiro Geraldo
Gobbo a lavrar âgua mtnerat, no
município de Americana, Estado àe
Sao Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 !, da Constituição e nos termos
do Oecreto-lei n"' 1.985, de 29 de janeiro de 1948 (Código de Minas), decreta: Art. 19 Fica autorizado o cidadao
braSileiro Geraldo Gobbo a lavrar agua
mmeral em terrenos de sua proprie·
dade na fonte denominada Natal, no
sitio sa.o Jorge distrito e município de
Americana, Estado
de
Sáo Paulo.
numa área de quatorze hectares e cinquent[:l. e dois ares (14,52 ha>, delimi~ada por um quadrilátero, que tem tun
vértice a duzentos e trinta metros ..
(230 m), no rumo verdadeiro dez grau~
sudeste (109 SE) do marco quilornétri~
co n9 cento e vinte e sete (km 127) da
rodovia Anhanguera ,entre as cidades
de Campinas e Limeira e os lados
a panar aesse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e cinqüenta metros (150 m),
sul (8) ; oitocentos e cinqüenta e
cinco metros {ê55 m), sessenta e sete graus sudoeste (679 SW) ; duzentos e vinte metros (220 m), seis graus
noro~ste (69 l'ÍE) ; oitocentos e cinqUenta e cinco rnetrw (855 m), setenta e cinco graus nordeste (75\1 NE),
Esta autorização é outorgada mediante as. condições const_antes do
parágrafo . único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes
de outras constantes do meGmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-do
pelo Decreto n,9 51. 72&, de 19 de fe. vereiro de 196-3- e da Resolnçáo
CNEN n.9 1-63, de 9 de janeiro de
19'63, da Comissão Naciomü de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres púb1icoG, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Iviunicipio, em cumprimento do di.sposto no art. 68 do
Código de Minas.-
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Art. 3.9 Se o concessionário 9-a
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe, a auto-·
rização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos axtigos 37 e 38 do Código de !lliinas.
Art. 4.9 As propriedades viziiL1-].as
estão sujeitas às· servidões de solo oe
subsolo para fins de lavra, na forma
dos a;_·tigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado ..pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro'- próprio de RegiBtro das Autorizações de lavra, após o
pagamento q_a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. '7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965;
-144.9 da Independência e '77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thfbau

DECRETO N9 55. '713 FEVEREIRO DE 1965

DE

2

DE

Altera --o Regulamento do EstadoMaior das Fôrças Armadas, aprovado pelo Decreto 'ft9 26:607, de 27
de abril de 1949, e dá outras provtãências.

O Presidente da Repúblicn., usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Att. 19 :E acrescentado ao Caprtulo III, número 14, do Regulamento
do Estado-Maior das Fôtças Armadas, aprovado pelo Decreto . número
26.607, de 27 de abril de 1949, o seguinte:

Ex:;:cUTIVO
14) Ao Chefe do Estado-Maior das
Fôrças Armadas compete:

c) Conceder e fixar gratiricnçOes
e vantagens consta:~1tes da legislaÇão que rege os f.J.r.~.cionario3 públicos civis da União aos servidores
civis com exercício no J!Jstado·M8.ior
das Fôrças Armadas
Art. 29 o presente decreta entrará
em vigor na data cte sua pt;.blicaçao, revogadas as dispasu;:úes em coptrário.
Brasília, 2 de fevereiro de ~965;
)449 da Independenc.la e 7';'0 da RePública.
H.

CASTELLO BRANCO.

DECRETO NO 55. 71~

Ainda não foi publicado no Diário

Oficial.

DECRETO N9 55. 715 FEVEREIRO OS 1965

DE

2

DE

Canciede a Soares Camargo S. A.. Comércio e Administração autori~a
ção para funcionar como emprêsa
die mineração.

O Presidente da República, us.::tndo
da atribuição que lhe oonfere o art.
8'7, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida a soares Camargo S. A. - Comércio e Administração, sociedade anôníma com
sede na Cidade de São Car!os, Estado de Sã-o Paulo, constituída p-or escritma pública de 12 de ma.io de 1955,
do livro 173, ·fls. 291, retificadoa pela
escritura de 25 de junho de 1955 do
livro 175, fls. 160v, ambas do cartório do 19 Ofício da Comarca de São
Carlos, arquivadas sob n9 109.870, por
despacho de 24 de julho de 1956, na
Junta Comercial do Estado de Sfi.o
Paulo e a!terada pela ao;;É.emb1éia gel<a.l extraordinária de 9 de seterilbro de
1959, cuja ata foi arquivada em 17
de outubro de 1959. scb n9 154 .188_ na
mesma Jun-ta, e, aind·a, pela assem-
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bléia gerol extraordinári{l. de 14 de
junho de 1963, autonza.ção para func_ionar como ·emprê.s.a de min-Praçâo,
ficando a mesma sociedc1de obrigada
a cumprir integralmente as leis e r9.gule.mentos em vigor ou que venham
o. vigmar sôbre o objeto 00 referida
autorização.
Brasilia, 2 de fevereil'o de 1965; 1449
da. Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thíbau

DECRETO N9 55.716 -

DE

2

DE

FEVEREIRO DE l!lô5

Concede à Mineração Sã o Severino
s. A. - comércio e Inr!ústria autorização par~ funcionar como cmprêsa âe mineraçéío.

o Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o ar.tigo 87, n9 r., da Constituição e nos
·têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina.s),
e tendo em vista o que dispõe o De·creto-lei n9 938, d·e s de dezembro de
1!938, decreta:
Artigo único. E' conc-edida à Mine. Jr.ação São Severino s. A. - Comércio e Indústria, constituída por es-crituro pública de· 17.12.63, lavrada
ttlo cartório do 69 Ofício de Notas,
da Cidade do Rio de Janeiro do Estado da Guana-bara, altero-da pela
la.sSembléia extraordinária de 2. 7 . 64,
!com sede na Cidade do Recife, EstaIdo de Pernambuco, autorização pa::.-a
tfuncion•a.r como emprf!.sa de mineração, ficando obrig.1-da a curi1.prir integralmente as leis e regulamentos em
~igor ou que venha:n a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Bnisilia, 2 de fevereno de 1965; 1449
t1a. Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
M aura Th.llfJau

DECRETO N9 55.717 FEVEREIRO DE 1965

DE 2

DE:

L4.utoriza a companhia Catarinense de
Cimento· Portlanã a. pesqu~sar calcário, no município de B_rusque, Estnão de Santa Cat-arina.

O Presidente da República., usando
Ida atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Co.n..st~tuição e nos
têrmcs do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
d-e janeiro de 1940 (Código de Mina3),
decreta:
Art. 19 Fi-ca autorizada. a compaIIlhia Catarinen.se de Cimento Por_
\t1and a pssquisa.r calcário. em tel'l'enos devolutos, no lugar denominado
Vargem Pequena.., distrito de Botuverrá, município de Brusque. Estado de
Santa Catarina., numa área de qua.Tenta e um hectares (41 h..a), delim>
tad.a por um poligono irregU:ar. que
rtêm um vértice a cento e quarenta e
nove metros (149 m) no rumo me.gnético setenta e nove graus quarent-a
minutos sudeste (79940' SE) da r·.onfluência do córrego Agrião no ribeiTão do Ouro e os lados, a partir dê..o;;se vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: trezentos e noventa metros (390 m) oitenta e sete
•grous sudeste (879 SE) ; mil cento e
vinte metroS (1.120 nl). quatro graus
trinta m1nut,os sudoeste (4930• ':5'\"ff):
trezentos e quarenta metros (340 m),
oitenta e cinco graus trinta minut,os
noroeste (85930' NW); quatrocentos
e trinta metros (430 m), quatro graus
trinta minutos nordeste (4930, NE~ ;
duzentos e cinqüenta e cinco metros
(255 m), seis graus trinta minutos no_
roeste (69 3()' NW); quatrocentos e
trinta metros (430 m), cinco graus
nordeste (59 NE) .
Parágrafo único. A execuçào da
presente autorim.ção fica sujeita às
,estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963. e da Resolucão
CNEN n9 1-63, de 9 de jr:mE.iro .. de
'1963, da comissã.o Nackmal de Energia Nuc!·ear.
Art. 29 o titulo da autorização de
!pesquisa, que será uma via autêntica
ldêste decreto, pagará a taxa de qua_
trocentos e dez cruzeiros (Cr$ 4.10.00)
e será válido por dois (2) .anos a con.tar da data da tra.ns.cr-ição no livro
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Próprio de Registro das Autoriz.a.ções
de Pesquisa.
Art. 3~ Revogam-se as diSposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro cte·l_S{i5; 144'.l
<1:1 Independência e 7.'J9 da República..
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<? 5-5.718 -

DE

2

DE

FEVEREIRO DE 19·65

§ 2~ A Companhia Geral de Eletricidade deverá, a.presentar à Divl ..
são d-e Aguas do Departamento Na,..
cional da produçã-O Mineral, do MiIllitério das Minas e Energia os
comprovantes da_ operação.
Art. 2ç O pre.:::ente Decreto entra
em vigor na da.ta de sua publicação,
revogadas aG disposições em contrârio.
Bra.silia, 2 de fevereiro ãe 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CAsTELLO BRANCO

Autoriza a Companhia Geral àe Ele,_
tricüla.de a vender g;·upos gerad-o-

Mauro Thibau

res de seu acervo, utmzaàos na
produção de energia elétrica.

O Presidente d,a. República. usa...Yldo da atribuição que lhe contere o
a1·tigo. 8'7, inciso I, da Constituição,

e nos têrmos do artigo 1º do Decretoq
lei n9 7. 0{)2, de 22 de nOvembro de
1944 C'Ombinado com o artigo 63 do

Decreto nll 41.019 de 2{) de fevereiro
de 19·57, decreta:
Art. 19 Fica a ·Conrpanhia Geral de
Eltricidade a.utorizada a vender po.r
áesnece..:.:ários à~ prestação dos servL
ços públicos de que é concessionária,
os grupos geradores de energia elétrica, abaixo relacionados:
1) A Usina Sa'nta Gélida, com um
gerador elétrioo de 350kVA, instalada
em. 1918 e manifestada no Pl'Ocesso
D. Ag. 276-3·5;
2) A usina ''Emergência ou Paradouro 1", com um gerador elétrico de
3&0 kVA instalada em 1949, conforme
autorização contida na Portaria Mi_
nisterial n~ 545. de 28 de julho de
1949;
3) A usina "Emergência ou Para,...
douro 2", ccim um geraçlor elétr:-cc de
750 kW, instalada em 19·52, conforme
au:orização contida no despacho Ministerial de 28.6.1951 no Processo
D. Ag. 1.146-45;
4) A usina "Einergência ou Para_
douro 4'' co-m um gerador elétrico
de 2.000 kVA, instalada em 1957, con ...
form'e ..:r.-utorização contida ne. Portaria Min~steria.l n9 28, de 9 de janeiro de 1858.
§ 19 A importância
da alienaçáo
deverá ser incorporada ao ativo -da
concessionária para investinrento eiu
beneücio do servl-~o.

DECRETO

N9

55-.719 - DE
lS-65

2 DE

FEVEREIRO DE

Declara caduco o Decreto nCJ 36.617,
de 16 de dezembro de 1954.

O Presidente da Repilblica-, usan_
do da atribuição que lhe confere o
art. 87 n9 I, da constituição- e nos
têrmos do Decreto_lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MiY'~S), decreta:
Artigo único. Fica declarada a.
!Caducidade do Decreto n9 trinta s
seiE mil seiscentos e dezes~.ete ....
(36.617) de dezesseis (16) de dezembro de mil novecentos e cinquenta
e quatro (19-54) , que concedeu a J'oão
Unsulino .de Maria autorização para
lavrar ECheelita · em terrenos . de sua
propriedHde. no lu~a.r d-enommado
Quixeré, distrito e município de São
J'oão de sa•bugi, Estado do Rio Grande do Norte.
Brasília.; 2 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência
77~. da. Re ...
pública.

e

H. QASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.720 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antlson
Vlarizo a pesquJtsar · cas:sitertta no
mun.;cípia de MaCapá, · Terr~tório
Federal do Amapá,

O Presidente da República, u,<>sn,..
do da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição ~ nos
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têrmüs do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi,..
nusl, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
· brasileiro Anilson varim a pesqu ..sa.r
cassiterite. em terrenos devolutos no
distrito de- Pôrto Grande, Territóriu
Federal do Am-apá, numa área de
"quinhentQS hec·~ares (500 ha), deli~
mitada poT um quadrilá~ero, au~ tem
um vértice a seiscentos e oite:ii.ta me ..
tT.a.> (680m), no rumo oitenta e oito
graus sudoeste (889 SVl) da conf:u,;.
ência do Igar&pé Azul com o Rio
Aro.ragua.ri e os lados a partir _dê.Sse
vérti-ce, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois mil metros
(2. OOOm), doze graus .mdeste ..... .
(129- SE) ; dois mil quinhentos ... .
(2. 500m). setenta e oito graus su~
doeste (789 S'W) ; dois mil metros . ,
(2.000m), doze graus sudeste ......
(129 SE) ; dois mil qu!.nnentoG metros
(2.500m), setenta e oito graus_ sudo~
este (789 SW) .
Parágrafo único. A execuç[o as.
pre&ente autorização fica suJeita à,.<:
estipul-ações do Regu}a.mento aprovad-o pelo Decreto n9 M. 72€ ue 19
de fevereiro de 1963, e da Resoiuçã'o
CNEN n9 1-63. de 9 de janeiro" dto
1963. da Comissão Nacional de Ener ..
gia Nuclear.
·
Art 29 O título da autorizaç~o de
p:!squisa que será uma via a-utênt~e"'
dêste Decreto, pagará a taxa de ciiL
co mil cruzeiros WrS 5. OOO,CO 1 e- --.erâ
válido por doi6' C2) anos a contar da
data d€1. transcrição no livro. próp!1•.-.
d€ Registro das Autorizações de Pes·
quisa.
Art. 39 Revogam-e·e as disposiç~e
em contrário.
Br.à.:oilie., 2 de deveréiro de .1965.
1449 da Independêncio:t e 779 da R8pública·.
H. CAsTELLO BRANCO
Mauro Thiàau
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87, n9 I, da constituição e 'nos têrmos do Decreto-lei n° 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de MlntaS),
decreta:
'
Art. 19 Fica autorizada a companhia
Estanífera do Brasil a pesqni~ar casISíterita em terrenos de pr{lpriedade Qe
J·:.lmes Brya.n Choate no lugar deHommado Margem direito do no das
Garças, distrito e municipio de Pórto
Velho, Terrir.õrio Federal de Rondônia, numa área de quinhentos hectares
(:500 haJ., delimitada por um retângulo,
que tem um vértice a quatro mil e cem
metros (4.100m) no rumo verdadeiro
áe setenta e três graus sudeste ... ~ ..
(739 SE) da barra do Igarapé Natal,
afluente pela margem esquerd-a do rio
das· Garça._, e os lados divergentes dêsse vértice, os seguinte,'\ comprimentos
e rumos verdadeil'os: dois mil metros
(2.000m), sessenta e quatro. graus sudoeste (649 SW); dois mil ~ quinhentos metros (2. 5(1Dm) vinte e seis graus
sudeste (269 SE).
Pará.gra·fo · úlllOO - A execução da
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprov~
do pelo Decreto n9 30.23(1, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verif1que
a existência na jazida, como associaM
dü de qualquer das substâncias a que
;:>e refere 0 art. 29 do citado Regulamento ou_ de outras substâncias d_.scriminada5 pelo Conselho Nacional de
Pesqulsas.
Art. 29. - O titulo da autorização
de pesqui<ia, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cin9o }Il;il cruzeiros ,(Cr$ 5.üCQ,00) e
5era Válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição n 0 livro próprio de Registro das AutoriZI.lções dt
Pesquisa.
Art. 3° - Revogam-se as d.l.sposiM
ções em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965_; 1449
da Independência e 77° da RepúJ:?lica.
l-i, CASTELLO BRANCO
Mauro Thiàau

DECRETO N9 55.721 - DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1965

DECRETO NY 55. 722 FEVEREIRO DE 1065

DE

2 , DE

Autoriza a CompanhiJ!t Estaníjera do
Brasü a pesquisar cassiterita no município de Pôrto Velho, Território
Fede1·al de Rondónía.

Crta o Conselho ConsulttvJ do Planejamento "CONSPLAN'' - e dá outras providéncias .

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 art.

O Presidente da RepdbUca, usando
da atribuição que lhe confere o arM
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tigo 87, n9 I, da Constituição, decreta:

Art.

19 Fica criado o

Conselho

consultivo do Planejamento " CONSPLAN"

como

ôrgão

de

consulta do oovê1no, junto ao Ministério Extraordinário pant o Planejamento e Coordenaç0.-<> Ji:con6miC,a,

com a constituição e os objetivos
constantes do presente decreto.
Art. 29 o ConseTho Consultivo do

Planejamento "CONSPLAl"\1"''
será presidido pelo Presidente da RepUblica, substituido r.m seus impedi-

mentos por um Ministr:J de Estado
de sua indicação, e será constituído
pelos seguintes mem'hros:
a) Quatro (4) representantes das
cl_asses trabalhadoras.
õ) Quatro (4) represer..tantes das
classes produtoras.
c) Um (1) representaut.e da jmprensa e dos órgãos de divulgação
dá opinião pUblica.
d) Um (1) representante do Conselho Nacional de Economia.
e) Quatro (4) técnicos de rezonhecida competência profissional, sendo
dois no campo da economia, um no
campo da sociologia e outro 110 da
engenharia, , sendo dois dêles, pelo
menos, professôres universitários.
f) Três (3) representantes de companhias ou organizações estaduais ou
regionais de planejamento ou desenvolvimento económico.
§ 19 Os membros- do "CONSPLAN"
serão nomeados por decreto do Presidente da RepUblica, dentre cidadãos
de indiscutível competência ptofissio-nal e ilibada reputação, sendo todos
de livre nomeação, exceto _ os representantes de classes e entidades, i:ridicados pela forma_ seguinte:
!) os representantes das classes
trabalhadoras serão escolhidOs de listas tríplices apresentadas pel8,s confederações nacionais de trabalho,dores, por -intermédio do Ministro do
Trabalho e da Previdênc:!:_a Social;
II) os representantes das classes
produtoras serão escolhidos de listas
triplíces apresentadas pelas confederações patronais de âmbito nacional,
por intermédio do Ministro do Trabalho e_ da Previdência Social;

III) o representante do Conselho
Nacional de Economia será eleito
pelo respectivo plenário;
IV) os representantes de organizações ou companhias estaduais ou regionais de planejamento ou desenvolvunento económico serão escolhidos
de listas tríplices apresentadas por
essas entidades, por intermédio do
Ministro Extraordinário paÍ'a o Planejamento e Coordenação Econômica..
§ 29 Cada membro do "CNSPLAN"
terá um suplente, escolhido pela mesma forma do titular e designado simultâneamente com êle, a fim de
substitní-lo em suas faltas e impedimentos.
§ 39 O Ministro Extraordinário para
o Planejamento e Coordenação Econõmica será o Secretário Executivo
ao "CONSPLAN'', cabendo-lhe organizar a sua secretaria, preparar a
pauta das reuniões e tomar tôdas as
providências necessárias ao Seu funcionamento.
1
Art. 39 O ' CONSPLAN" reilllirse-á trimestralmente, em cara.ter oramã.rlo, e extr~ordinàriamente sempre que necessário, competindo ao
Mlnistro Extraordlnàrlo para. o Pia...
nejamento e Coordenação Económica
convocá-lo em nome e por detérmlnação do Presidente da Renública.
Art. 49 Compete ao "CONSPLAN":
a) opinar sôbre o Programa de
Ação Económica do Govêrno; inclusive quanto as modificações nêle introduzidas em revisão anual para
aJunta-lo ao orçamento de investimenws;
õ) opinar sôbre o plano de realizações economicas a longo prazo (Pla ..
no Perspecttya), cuja elabo~ação terá
lugar a partir do ano de 1965;
c) apreClar a- execução do Programa de Aç!to e do Plano Perspectiva;
d) contribuir com estudos e suges~
tOes para a elaboração de .programas
e planos económicos do Govêrno. as~
sessorando a êste quanto aos ·problemas de planejamento;
e) examinar a política salarial do
Pals com o objetivo de enquadrá-la
dentro dos objetivos dos programas
de desenvolvimento econõmico e de
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estanmzaçâo IlJ.Onetãria, fazendo as
recomendações que considerar úteis;
'/) sugerir medidas tendentes ao
aumento da produtividade geral ou
setorial, indicando as medidas adequadàs de estímulo, fixando as providências necessárias, sejam as de financiamento, de amparo à exportaçao, de política fiscal, como instrumento de ação econômica;
g) opinar sôbre a integração dos
programas regionais e estaduais de
desenvolvimento econõmico com os
planos e programas do Govêrno Federal; no sentido de harmonizá-los,
eVitando dunlicidade de esforços ou
descoordenaÇão de providências e
formulando as recomendações adequadas;
h) opinar sôbre planos e programas
setoriais de desenvolvlmento econo ..
mico, como os de Agricultura, Habitação, EduCação s outros, visando
dar-lhes adequado enquadramento no
conjunto de medidas a serem recomendadas par!3. inclusão nos planos e
programas nacionais;
t) opinar sObre problemas gerais
11gad.os ao desenvolv1mento eco ..
nomico do País, como os de mãooe-obra, financiamento, produtiviaade e outros, sugerindo as medidas
corretivas ou estimulantes que Considerar adequadas.
Art. 59 O mandato de membr() d~
"CONSPLAN" será gratuito e considerado de relevante interêsse púbUco. Terá a duração de dois (2) anos,
renovável por outro período de igual
duraçãp.
Art. 69 O ~'CONSPLAN" baixará o
seu regulamento disciplinando o seu
funcionamento e a forma que tom~,
r-ao suas resoluções e recomt'Ildações.
Art. 79 Poderá o uCONSPLAN",
sempre que o julgar necessário, con..
vocar órgãos e entidades oficiais Oll
privadas para comparecer às :mas
sessoes, prestando colaboração, fornecendo dados estatísticos e quaisquer
elementos de interêsse nara os obje ..
tlvos do Conselho. Poderá ainda
criar grupos de trabalho para o exa ..
me de problemas determinados, convocando, para êsse fim, técnicos e
colaboradores.
Art. 89 As despesas com o func:1o ..
namento do "CONSPLAN" correrão à
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conta da dotação do Ministério Extraordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica, que se en~
carregará, igualmente, dos seus serviços de expediente e secretaria.
Art. 99 o presente decreto entrará
em vigor na data de sua. publicaç@.o,
revogadas as disposições em contrário.
Brasma, 2 de fevereiro de 1965;
1441? da Independência e 771} da RepUblica.
H.

CASTELLO

BRANCOo.

Milton Soares Campo:!.
Paulo Bosísio.
Arthur da Costa e Stlva..
Vasco da Cunha.
Otavio Bulhões.
Juarez Távora.
Hugo de Almeida

Lem~.

Flavio Laceida.
Arnaldo Sussekfnfl..
Eduardo Gomes.
Raimundo Brito.
Daniel Faraco.
Mauro Thibau.
Roberto de olive!ra Campos.
Qswaldo Cordeiro de Farias.

DIECRJE"'\0 N9 5·5. 723
DE 3' DE
FEVEREIRO DE 1965

Cassa autor?.zação para funcionamento do curso que menciona.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 11 do Decreto ..lei nú..
mero 933, de 17 de dezembro de 1933,
modificado pelo Decreto-lei n9 2.076.
de 8 de março de 1940, tendo em vista
o que consta do processo S C - número 23. 056 .. 63, do Ministério da Agricultura, e
Considerando que a Faculdad'e de
Agronomia de Passo Fundo, a partir
da autorização para seu funcionamen-

S32
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to não se instalou. nem se aparelhou
condignamente;
considerando a crise insolúvel surgida entre a Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo, sua m.antenedora e os corpos docente e discente;
Considerando que a Sociedade mantenedora alterou , seus Estatutos de
forma a prejudicar os interêSses do
ensino;
Considerando, finalmente, que a
própria Sociedade revelou desinteresse
em continuar mantendo a referida
Faculdade, resolve:
Art. 19 Cassar a autorização para
o funcionamento do Curso de Agronomia da Faculdade de Agronomia de
Passo Fundo, mantida pela Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo,
do Estado do Rio Grande do Sul.
Art9 29 Assegurar o dh'eito de transferêricia aos alunos da extinta Faculdade de :Agronomia de Pãsso Fundo
para os estabelecimentos c_ongêneres
do país, oficiais ou reconhecidos.
, Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1965; 144.9
da ·Independência e 779 da -República.

de dezoito graus sudoeste (189SW), do
poço da Fonte São Francisco e os lados divergentes dês.se vértice, os seguintes comprimentos e :J;'Umos m~gné
tios: duzentos metro3 (200m), vmte e
um graus nordeste (21 9NE) ; cem metros (100m), s·e.ssenta e nove graus
noroeste (699NW) .
Parágrafo único - A execução ·da
presente autorização ·fica sujeita à.s
estipulações dv Regulamento aprovado pelo Decreto nº 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Ar.t. 2° - O título da autorização
ãe pe.::quisa que será uma via autentica dêste Decreto, pagará a taxa de
tre3entos cruzeiros (Cr$ 300,{)0) e será
válido por dois (2) ·anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de P~s
qUlsa.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em oontrário.
Brasília, 3 de fev·ere.iro de 1965; 1449'
d& Independência e 77° da República.
·H, CASTELLO BRANCO

Mau,ro Thibau

DECRETO N9 55 ..'725 - DE 3
fEVEREIRO DE 1965

H. CASTELLO BRANCO

DE

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 55.724 - DE 3
FEVEREIRo DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brosileiTo João Ernesto da Costa a pesquisar água
mineral n 0 município de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Nar ..

te.

o

Presidente da República, usanao
da atribuição que lhe confere o arL
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decre.to-Ief n9 1.985, de 29 de janeiro de 194u (1Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidaãão
brasileiro João Ernesto da COSta a l,)eSqutsar água mineral em terrenos de
sua propri-edade no lugar denominado
União, distrito e municípi·o de Pedro
Avelino,· Estado do Rio Grande do
Norte, numa área de dois hecten';:,
(2 ha), delimitada por um retàng1üo
que r,ern um vértice a cento e vint,e
metros (120m) , no rumo magnético

Autoriza o cidadão brasileiro Màacyr
Dias de Carvalho a lavrar ealcá ...
rio no município fie A. rcos, Estado
de MLnas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lha confere o art.
87. n9 I, da Coru:.tituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.935, de 29"
de janeiro de 194.0 (Código de Mi ..
nas), decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o ci.Qg,dão
bra.oileiro Moacyr D!as de Carvalho
a lavral' calcário, em t.erreuos de sua
·propriedade, no lugaz denominado
Bocaininha, distrito t município de
Arcos, Estado de Minas Gerais, em
duas (2) árro.s distinta.s, no total de
cento e vinte e seis hectares e onze
ares ·(126,11 ha) e que <t;:;..<;.im se definem: a primeira (1 f.!.) com quarenta.
e cinco hectares e <sessenta e cinco .
ares. (45.65 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice a. quatrocentos e cinOO metrcf: C4ü5 m) no
nuno verdadeiro qmxenta e três
graus trinta e cinco minutos sudoes-
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te (43° 35' SW) do ponto de cruza~
mento das estradas B,q:,unha e corl!m.bã e os la~os, divergentes dê.'de
vertwe, os segumtes comprimentos e
Tumos verda.deiros: qu-:nhentos e cinqüenta metros (550 m), setenta e
cinco graus quarenta e cinco ~ninutos
sudoeste c75'? 45' svn, oitocentos e
trinta metros (83'0 m), quatorze graus
quinze minutos
noroeste
(14o 15'
NW). A segunda (2~) área, com oi~
tenta hectares e quarenta e seis ares
(80 46 ha) é deliniitada poT um re~
tângulo que tem um· vértice a quatrocentos e dez metros ,41(! m), no rumo verdadeiro, cinqüenta e um graus
quarenta e cmoo minntos noroeste ..
(51'? 45' N\V) do p•mt<J de cruzamento da.s estradas para Arcos e
Pains e os lados divergente.:> d.êsse
vértice, os seguintes cmnprimentos e
TUm-os verdadeiros: Betecentos e quarenta e cinco metros (145 mJ, setenta e cinco gl'aus quarenta e cinco
minutos sudoe.qte C759 45' SW); mil
e oitenta metros C1 080 m). quatol'M
ze graus e quinze min'J.tos sudeste
(14º 15' SE) . Esta au ~orização é
outorgad-a mediante as condicões
constantes do paragrafo único~ do
art. 28 do Código de M~.oas e dos
artigos 32, 33, 34 e suus ahneas. além
das seguintes e de. ,:,utras CD'!'lStantes.
do mesmo Códi[ü, não ex,nre.ss.amente
menciona.das neste decretO.
Pafágrafo único. A execucão da.
presente autorizaçã.o fica suj8ita às
estipulações do Regulamento aptovado pelo Decreto n° 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963, e da. Resvlução
CNEN n'? 1-63, de 9 de janeh·o de
1963, da Com~ssã.o Nacions.l de Energia Nuclear.
Art. 2° O -concessi.Qnário da autoriz.ação fica obrigad-o a recolher aos
cofres públicos na forma da 'léi os
tributos que forem devidos 'à União,
ao Estado e ao Munieíp~o, em cumprimento ·do diSposto no a.r~. 68 do
Código de Minas.
Art. 3° Se o conces~.::onáriO da au~
torização não cumprir qua-lquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra sel'á decla-r.ada
ca·duca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4° As propriedades vizinhas
e.,tão sujeitas à.'> serv1dões de solo e
subsolo par.a fins de lavra, na for~
m.a dos art1gos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O conc-essionário da .::-.utorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mi-

neração e gozará dos :avores di'scriminados no aTt. 71 du mesmo Códi~
go.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro própl,'iO de· Registro das Autorizações de lavra, após
o pagamento da taxa de _do1.s mil
quinhentos e quarenta cruzeiros ....
(Cr$ .2.540,00).

Art, 79 Revogam-se as di'spos:ções
em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1965;
144'? da Indeuendência e 77Y da República.
H. CASTELLO BRAN<;O
lJ.Iauro ThibCiu

DECRETO N° 55.726
FEVEREIRO DE

_·DE

3

DE

1965

Autoriza a cidadã bmsilei~·r~ Ang2lina Gilardi Fazzíni a lavrar m·e;a
quartzosa, no munwipio de Peruí~
be, Estado àe São .Pa?Ilo.
O Presidente da RBI)LÍ.b~ica., usando
da atribuição que lhe oonfere o m t.
87, n'? I, da Conztitm,;ào e nos têl'mos do Decreto-lei n° 1. S•S5, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de M:nas-),
decreta:
Art. 19 Fica autoriza-da a cidadã
bra.síleira Angelina Gil.ar.·di Fazzlni a
la vmr are1a qua.rtzosa em tel'reno.s de
pr-opriedade cl.e Julia Cristlan-:.ni, no
lugar denomL···mcto lt8.-pirema, distrito e municipio de :ç'ef-:Iibe, Esw.do de
São Paulo, numa área de vinte e clois
hectares e sessenta e c-:.nco ares ....
(22,6.5 ha). delimitada poT um polígono lrregular que te:n :1m vértice a
cento e oito metros .:J.OP m). no rumo verd-Eideiro setenta e seis· grau.:. e
quar·enta e cinco minuto~ nordeste
(769 45' NE), do ma,:co quilométrlc-o
nQ ·mt.enta e um (K-at 81 - antigo)
da Estrada de Ferro Somca.bana, no
trecho Santo.s-Juquiá e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
co~primentos e rumos
verdadeiros:
qumhentos e dezessete metros ..... .
(517 m), cinqüenta e dOis graus e
trinta minutos Sudeste (52'? 30' S'E) ;
quatrocentoo e c:nqüenta e um metros {451 m), quarentfi e clnco graus
e vinte e sete minutos nordeste ....
(45'? 2T NE); quatrocentos e oitenta. e cinco metros t485 m), cin~
qüenta e dois graus e trint.a e oito
minutos noroeste (52° 38' NW) ; quatrocento.s e cinqüenta e oit-o metros
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(458 m), quarenta e nove graus e
minutos sudoeste (49° 30' SW).

tr~nta

ESta aut.ori~acão é
diante· as coridiçõe.s

outorgada meconstantes .do

parágrafo único do art. 28 dD Código
de Minas e dos artigüs 32, ·33. 34 e
suas alíneas além das <;eguintes e de

out.;·a.s con.c;fantes do me'Smp Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único:

A

execução da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento .ap!'cvado pelo Decreto n° 51.726 ,de 19 de
fevereiro de 19G3., e da Resolução
CNEN n° 1-63 de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2<? O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos

cofres públicos, na for~a da le1, os
tributos que forem devidv.s à União,
ao EStado e ao MuniCiplO. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 se o concessionário da. autori"zaçáo não cumprtr qualquer das
obrigações que lhe incumbem a au-

DEOREI'O N9 55. 7:27 -

torização de lavra serà declarada caduca ou nula ,na 'form.J. dos artigos
37 e 38 do Código de Mina.s.
Art. 49 As proprie<ta.de,s vi·zinhas
estão sujeitas às servidões de solo e·
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arti'gos 39 e 40 do Códig::> de Minas.
Art. 59 O concessionárlQ da. a.utOrização será ft':tcalizado pe:o Departamento Nacional da Produçáo Mineral e gOzará dos favores discrimi. nados no art. 71 do me.> mo Código.
Art. 69 A autorização de lavra
terá por titule êste Decreto, que será.
transcrito no livro própl'iQ de Registr( da.s Autorizações de Lavra, após
Q
pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros cruzeiros (Cr$ 600,00) .
Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
BraSília, 3 de fevereiro de 19€5;
144° da Independência e 77° da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thi'bau
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3

DE FEVEREIRo DE

1965

Aprova as Tabelas de 'f.íxru;âv dos Valores da EtaPa e de suas mOdalidades,
e dos Complemento~ a Ração Comum das Fôrças Armadas, para o primeiro semestre de 1965. e dá outras providências.

O Presid~nte da República. usandc da atribuição que lhe confere
tigo 87, incis·o I, da constituição decreta:

6

Ar-

Art 19 Ficam ap'~"ovadas a 'Da·bela de Fix·açã.o dos Valores da Etapa
e de SU:ts modalidades nas diyersas regiões, zonas ou localidades, organizada na confo1'mid9.dt de que preceitua o parágrafo úniw dQ Art .. 88 da
Lei nQ 4.328, de 30 de n~ril -de 1964 (Código de Vencimentos dos Militares),
bem como a Tabe~a de Fixação dos Valores dos Complementos à Ração
Comum pa.ra as Fôrç.-.1s Armadas. Organizada de conformidade com que
preceitua o· Art. !30, alínea "b" e "c", da citada Lei.
Art. 2g Para execltçáo àa.s referidas Tabelas, que se acha.m anexas a
êste Decreto, será' obedecidas na. Marinha, no Exército e na Aeronáutica,
as Instruções que as acompanham.
Art. 39 O presente Decreto terá vigência a partir de 19, de janeiro de
1965. revogadas as disposiçõe:: em contrário.
Brasilia, 3 de fevereiro de 196·5; · 144Q da Independência e 77Q da Repúbli-ca
H. CASTE.'T.LO BRANCO
Paulo Bosísio
Arthur da. costa e Stlva.
Eduardo GOmes

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

çomissãó de Altmenta4ão das Fôrças Arrmactsas
Tábe1a de Fixaçac-. dos Valores da. Etapa e de .sua
janeiro de 1965, para o 1.9 semestre de 1965:

FIXO

I
F.egião, Zona ou Localidade

I
'
iSubsistência[
I
(a)
I
Cr$
I
I
I
I
I

I

Quantit.

de

Rancho

(b)
C:$
164

I
Maranhão - Piauí - Ceará - Rioj
Grande do Norte - Paraíba -1

-

Pernambuco
Alagoas - Ser-i
gilJe - B:ahia . . . . . . . . . . . . . . . . I

420

140

384

128

1

Rancho ou

1

Refôrço

de

1 Qt Rancho 1 Rancho
I majorado I majorado

I
I
I
I
I
I

(C)

246

I
I
I

I

I
i

(d)

I

(2)

comum

Tipo I

Tipo II

~
~

a+ c

a+d

8

•+b

366

122

~
~

3u9

656

738

861

íl"

I

315

560

I

192

288

512

I
I

183

274

.488

I
I
I
'I
I
I
I

l

I

r

~

8

I

210

I

(3)

M

I
I
I

I
I
I

>

(1)

I

I

I

jRefôrço dei

I

I

Sã.o Paulo ......................... 1
I

.I

I

I
I

I

Espírito Santo - Rio de Janeiro -1
Guanabara - Minas Gerais -I
Mato Grosso - Goiás - Dis-1
trito Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

ETAPA
MODALIDADE

VARIAVEL

i
I

492

!idade, parq, as Fôrça.-; Armadas, a vigorar. a partir de 19 C!e

I
I

jQuantit. de!

Amazonas e Pará ........• .......... 1
I

mod~

630

735

576

672

549

u40

"'"'
"'

FIXO

I
I

--

I
I
I

VARIAVEL

I

"
"'

ETAPA

"'

MODALIDADE

-

,

Regiã_o, Zona' ou .Localidade

1

·

Quantitative de
Subsistência
(a)

Cr$

. -Paraná -

Santa Ca-tarina -

I

RiÓI

Grande do Sül ................ -I

354

I
I

Acr-t TerritóriOs _ Ilhas dos!
Abrolhos e Trin&:tde - Locah-1
Cadc de Franci..sca Beltrão -1

Un!dades denominada$ de Fron-j

teira da Marinha e do Exército!

Em país
(1)

(2)

es~rangelro

I
I
...... : . ..... ·I
I

636

612

I
I
I
I
1 Quantit. de 1 Refôrço de \
R>8fôrço 1
I
,_.
I Rancho ou 1 · de
I

I
(2)
I
I
I Rancho
1 Qt Rancho 1 Rancho
1
Comum I Tipo I
I
1 majorado .1 majori:Ldo 1
I
(b)
(c)
(d)
·a+b- I
I
I
•+c
I
I
I -Cr$ . I
I
I
I
II 118 II 177 IIi 255 III 472 II 531
I
I
I
I
I
I
''
I
I
I
i
i
I
I
l
I
I
I
I
I
II
l
l
I
212
319
848
954
477
I
I
I
I
I
í
I
''
I
I
I
I
204
816
918
306
459
I
I
I
I
I
I

i

I

I

(1)

I
(3)
I
I
I Tipo II
l
I a+d
I
I

I

I

619

~

o

I

i

I

II
i
I
I

~
o

00

1.113

1.071

Conf-orme 8-.rt. 84, do CódigO ãe Vencimentos dos Militares (GVM);

Para atenc'!1mento nos ranchos de:
(2.1) Oficial,· guarda-marinha, aspirante a oficial, asplrante a gu.àrda-marlnha, cadete, subtenente, suboficlal e
rorgent'l> conforme a.rt 85 do CVM;
(2;2) Cabo.s. soldados, marinheiros e taifeiros, nos ::~.avio.s de guerra., quancO em viagem. e nas fôrças mtiitar~s,
c;.uan<io de prontidão ou em deslocamento em serviço ou exercício fora de sede, conforme parágrafo unico
do art. 85 do CVM; ·-'·
(3) Par.i os m'encion,::tdos em <2 1) da ·observação anterior, quando na situação dos de (2.2)· da citada observação,
conforme parágrafo ün:co do art. 85 do CV1.'v1.

~~
~

o
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ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
COMISSÁO DE ALIMENTAÇÃO DAS FôRÇAS .ARM:ADAS

Ta-bela de Fixação dos Valores dos Complementos à Ração· comum PMl!t as
Fôrçus Annaclas pa1·a o 19 semestre de 1965

(Alíneas "b" e "c'' do art. 80 do CVM)

·----

·cOMPLEMENTO

Va.lor
j,

l

I - ESCOLAR,

1-

-Marinha

1.1

Esc?l~ Ne,val
1
Coleg1r. Naval .................................. -..... ·I
- Escolas de Aprendizes de Marinheiros
1
Escolas de Mannha .Merç.ante . , ....................... 1
- Escola de Guerra Naval
·
I
Centros, Escolas e Núcl.eos de Formação de Oficialsl
da Reserva
centco de Instrução "Almirante 'Damandaré"
J
Centro de In..,trução· "Alrmrante wandenk.olk"
Centro de Instrução "Almirante ~arques Leão'•
i'
Centr-es de Formacãü de Reservistas Navais
·centr-o de Espol'tc- da Marinll:a.

1.2
1.3

-

............. •.• ..... t

2

-

2.1

__ Ae>a.<l.emb Milita::.· das Agulhas Negras
Escolas Prep•3.ratórias de Cadetes
EscoLa de ApcrfeiçoamE:nto de Oficiais .............. !
-=- Esc-ola de Sargentos das Arma-s .................... ·I
~ Escolª· de coman.ao e Estr.do-MaiOl' d-o EXército
i
InstitUto Militar de Engtnharia
l
Escola de Defesa Ant!.-Aerea
Escola C:e Equrt;.açãü do Exército
Escola de Comunicações
Escola de Mate!·ia.l Bélico
Escola de Instrução Especializada
Escola de Veterlnãria
Escola de Educaçã 'J I•'ísJC8Escola de Artilharia de Costa.
centros e Nü~lecs de Formaçã 0 de Oficiais da R-eserva
Colégios Milito.Tes ..................... :· ....... ....... \

2.2
2.3

Exército

CR$

173
150

130

I

'I
173
150

I
I

.

3

-3 1

3.2
3.3

-

Aeronãuz:tca

I

130

I.

I

_ Escola de Aeronáut1ca
Escola. -Prepai-atórh~ de Cadetes da Aeronáutica.
Centro Técnico da Aeronáutica .................... ·I
- EscoLt de Especialista. da Aeronáutlca. ............ · . •
- Escola de Comando e E'3tado~Ma.ior da Aeronáutica 1
Escola de Aperteiçoament..Q de Oficiais da Aeronáutica!

~~~~~~a d~ .~~~c.i~-:~ ..~:~~~~~·~~~~~~~. ~.. ~:.. :~~~.t~.r~~ ..~~~
II -

HOSPl'l'ALAR

l
I

173
150

130

l
Marinha, Exército e .Aeronáutica

I

Doentes sob regimen dietético ...................... ·I

143
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ÇOMPLEMENTO

III I

-Marinha

1.1

-Navios:

l

ESPECIAL

11

1.1.1- Hidrográficos e !aT-oleiros (viagem, quando em efeti-il
vo .:;erviç.o da especialidade) ;
1

Rebocadores de alto mar e corvetas (quando em via- I
gem específica de socorro ou em estado de pronto) .

1.1.2- Submarino (em viagem) -. ...................... _
...... !

1.1.3- Pessoal de quarto à noice. em viagem ........... . __._ ... !
1.1.4 - Pessoal embarcado, em viagem, quando houv€r ne.
cessidade de wbstituir gêneros ...................... ! .
2

2.1

-

-

Exército

260

75
153

1

Umdades componentes do Grupamento de Unidades/
Escola

PoliCia do Exército

Pnmeiro Batalhão de Guardas

Regimentu de Cavaktria de Guardas

I

1
1

BataU).áo de Guardas Pn:sidencl..:ü
1
Companhia Mista de Tr-ansporte
.
1
Unidade.s Componentes da DlViSão Aero-Terrestre ... )

l
I

3

-

Aero-náutica

3.1

-

Lanche de bordo para avião ...................... ·I
IV -

HEGLONAL

Marinha, Exército e Aeronáutica .............•..... -I

I
V - Hf.ÇAO DE RESER.VA
I
I
MarZnha, Exé:cito e Aeronáutica ............. _....... 1
I
COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS
FÔRÇAS ARMADAS

Instruções para aplicação dtlS Tabelas
de Fixação dos Valôres da Etapa e
de suas modalidades e dos Complementos da Ração Comum para as
· Fôrças Armadas, no primeiro se·
mestre de 1965.

(Parágrafo único do art. ·88 da Lei
n4? 4.328, de 30 de abril de 1964, · &
art. 29 do Decreto n9 52.950, de 26
de novembro de 1963. )
seção 1
1Ja Etapa

E' mantida no primeiro semestre. de 1965 a Tabela quilitativa1 -

173

00

800

220

8

qualltitatlva padrão da Ração Comum,- aprovada pelo Decreto ...... ,
n9 29.625, de 31 de maio de 1951.
2 - o toucinho, o azeite vegetal,
o bacalhau, 1 nescado, e a carnE seca
são consid.erl'l.dos ll.-rtigos de substituição, nào ·constando do cálculo para
a fixaçilo d<1 custo da t·ação.
3 - Para efeito do calculo do custo
da _Raçà-o Comum, os ,lJimentOs · se·
guintes sao asstm consider-ados:
~arne ae llo! -- tipo .3asado (dian·
te1ro e traseiro em partes iguais) ;
. A!ro~ -- tlpo t:lleu-rose, Japonês m'
smular, existentes em cada. ~egiao,
sempre de primeira qualidade.
Quaisquer tipos especiais dêsses
alimento.s <levem correr à conta do
refõrço d.e rancho ou dos complemen. tos da :nl.çâo.

ATOS
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funcionamento dos estabelecimentos
4 - Etapll é a importância em di~
nhelro correspondente ao custeio da de subsistência (dentro do limitf: de
20% incluídos no valor do quantitfl··
ração na regiào, zona ou localidade
tivo de subsistência (fixadoJ, tais
considerada Cart. 88 do CVM) ·.
Para efeito das Tabelas de Fixaçào como:
- cota de salário uo pes1o<tl paga
dos Valores, as etapas serão desigpelos recursos interno::~;·
nadas:
- aquisição
·material ae aplica·
a> Etapa Comum ê a importância
çào, de transformação e de consumo,
eorresponctente à soma do quantita~
inclusive combustíveis;- ·
tivo de suoststência. mais o quantita·
- aquís1çao ae matena1 permut1vo de rancho;
nente, inclusive o de transporte;
tJ) Etapa 'l'tpo I é a 1mpórt§.nCia
- reaparelhamentd, manutenção e
correspondente à soma do quantlta·
reparos nos bens móveis (inclusive
tivo de ~ubslstência mais o refôrço
~
viaturas) e móveis.
ae rancho cart. 85 do CVM)
<ou
10 O quantitativo de subsistên-quarititattvo de rancho majorado cia não atenderá às despesas de
paragratu ú.Hlco do art. 85 do CVM., transporte
ferroviário, fluvial ou
no caso llos cabos, soldados, mari~
marítimo e taxas portuã.rias, :::j,Ue
nheiros e tatfeiros) ;
devem correr a conta dos recursos
c> Etapa Tipo II é a impor~à~cia
próprios das dotações correspondencorrespondente â soma do quantita~
tes, cujo numerário será entregue, ditlvo de sunststênCla ma1s o retó:t'Ç(l
retamente, pelos órgãos de finanças
de rancho majorado (parágrafo ú.niaos estabelecimentos de subsisténcia.
co do art. 85 do CVM, para os men11 - Quando sob regimen de subw
cionados nest.(' artigo) .
sistência, os quantitativos -de subsis-·
tência
fixados pelo presente Deereto
6 - A mdemzaçao .ja ·Etapa comum em dinhf'lro só cánerá nos casos serão pagos aos estabelecimentos proprevistos no art. 87 do CVM e seus vedores, pelos orgãos de ~inanças por
trimestre adiantado. -A prestal1á\J de
parágrafos, as praças de graduação
contas dêsses quantitatiVos será reaInferior a 39 bargento, como e estalizada de acôrdo com as instruções
belecido.
em vig·or.
6 - o militar,' guando em serviço
de duração continuada de 24 (vinte· e
12 ....,.... Nas organizações militares
quatro) horas , em organização milicujo horário de trabalho exigir a per~
tar sem rancho t~ra. JU.:! á dtãria de manência continuada de pessoal por
allmentaç~o de que !,rata o art ~7 do
8 (oito) horas diárias de efetivo traCVM, desde ~ue sua O'~"f?'a '1i7.ação c.u balho, ou mais, deverá, em principio,
outra nas proxinud~ ues do Loco.J do ser providenciada a instalação de
SerVIçO não possa rornecer alimenrancho (§ 19 do art. 82. do CVM) .
tação por conta ao Estado (§ 39 ao
13 - Enquanto não forem obtidos
n.rt. 82 do CVM).
os meios para a instalação de ran'I - .l<'az jus à alimentação
por
cho próprio, e em outros casos especonta do Estado o aluno dos Centros ciais, os comandantes, diretores ou
e Escolas de Forma~ão 1e Of1cia1s d~.
chefes das organizações, cujo .l,lorário
Reserva, quando em exercício e insde trabalho fôr de 8 Coito)
horas
truçao que a justifiquem (alínea "e"
diárias ou mais, poderão, mediante
do art. 82 do CVM) .
entendimentos prévio e publicação
8 - As organizações de subsistên·
em Boletim Interno, autorizar a utiela da Marinha, do Exército e da lização de refeit~?rios de outr;ts orgaAeronàutica poderão suprir-se reci- nizações que forem mais convemenprocamente, tndependente de concorw
tes, seja pela vizinhança ae sua sede
rência, coleta ou tomada de preços.
ou do local onde se :mcontre o pes9 - No que tôr aplicável às Fôrçaa
soal de fõeU efetivo prestando serviço.
O saque ou muniCiamento :las ':!tapas
Singulares e como resultante da adoção do reglmen de subsistência, o e complementos, nesta situação será
feito de acôrdo com as normas viquantitativo de subsistências se destina;.
gentes em cada Ministério Militar.
a) à aquisição dos gêneros de paiol
14 - As .Diretorias de Intendência
dos Ministérios Militares deverão
ou de subHistência, integrantes daS
respectivas rações;
fornecer na época oportuna ao Grub)- ás despesas de armazenamento, po de Representantes da respectiva
conservação e outras, Inerentes ao Fõrça junto- à Comissão de Alimen-

ae
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tação das Fôrças Armada~ toc:ros os
elementos básicos para a íixaçao periódica dos- valôres das etapas e complementos.

.-....15 ·-·_ Os saldos verificados mensalmente no · titulo Rancho terão os
destinos prescritos 1}.\)S regulamentos
ou i."lStruções pertmentes a caaa
Pôrça.
16 -

No que fôr aplicé.vel às FOi'-

ças Singulares e como resultante -ao

regímen Cie subsistência, a máeniza-

çâo das economias ae v1veres as rmtdartes actmmistratlvas ;:;era .ealizaoa
pelos estaDelecimentos proved•Jtes, ae
acordo com 11:~ preços dos anagu.~ da
Tabela da .t<.açào comum vigente,
aprovados pelo órgâo compet~nt.e da
respectiva UIJ'etori~ de Intendência.

duração de 24 horas, dependerá. de autorização ministerial.
20.1 - Para os fins dêste artigo,
o valor da etapa comum fixado para
a região, zona ou localidade compreeride as parcelas de 10% para o café,
50% para o almôço e 40% para o jantar. Nas organizações sob o regime
de- subsistência, o desdobramento,
por refeição, dos quantidades dos gé~
neros de paiol ou de sUbststênci~ obedecerá ao critério fixado pela Diret<)tia- de Intendência da respectiv:t Fôrça e o do quan'Gitativo de rancho sc:rá feito nas proporções conespondentes a 10, 50 e 40% sôbre o V9Jor flxado, respectivamente, para o café,
almôço e ja_ntar.

seção 2
17 - As irmas de caridade contratadas pelos hospitais e sanatórios
Do Fundo de Estocage-m
serão, para eí'eito de saque ou munl~
ciamento de etapas, equiparadas aos
21 - Fica mantido para 9, Marisargentos.
nha, no corrente semestre, o l'Undo
18 - Os servidores civis que perde Estocagem do- Serviço de Subsiscebam por dotações orçamentárias, tência, que. será denominado simpleslotados, designados ou destacados mente "Fundo de Estocayem''., obserpara prestar serviços em organimçõ<>s vado o seguinte:
que disponham de rancho organizado
21.1 - Da Receita
e cujo horário de- trabalho exija permanência por 8 (oito) ou mais horas
A receita do F·undo de E.stoc?..gem
diárias, farão jus, nos dias ·de efeserá constitllida:
tivo serviço, à alimentação em esc) pela taxa de 3% (três por cenpécie por conta do Estado.
to) sôbre o quantitativo de 'subsis-'
19 ..:..._ A alimentação em espécie, por
tência de todos os militares arranconta dO Estado, nas mesmas condida Marinha Brasileira;
ções estabelecidas para os seryidores chu.dos
b) dos juros de depósitos OJl operacivis que.. percebem por dotações orçamentárias, fica também assegurada ções do próprio Fundo;
c) de outras fontes.
' ao pessoal civil pago pelos recursos
próptios das organizações militares,
21.2 - J?os Fins.
ou por fundos especiais; aos estagiáo
Fundo de Estocagem tem co·mo
rios; aos que prestam serviçO:) nos finalidade priricipal auxmar finanMinistérios Militares por fôrça de
ceiramente os Depósitos de Subsiscontratos ou convênios; bem como, tência da Marinha Brasileira, através
aos candidatos inscritos em exame 01..( de investimentos de· capital.
concurso, prom)Vido por Fõrça Arma21.2 .L - Para conseCU';fão da Lnada; quando a locaUda.d0 em que se lidade citada, o auxílio será emprerealizarem aS provas :r;Lão coilí.cid~r gado diretamente, pelos serviços prócom a de sua residência.
prioS:
20 - Para fazer face à aUmentaa) na aquisição de gêneros nas fonção do pessoal civil, nas situações
previstas nos- artigos '18 e 19, serâ o tes de produção;
b) na manutenção dos
estoque--S
mesmo arranchado, em princípio, para ·
o almõço e café, quando apropriado. mínimos;
c) no resparelhamento e ampliação
O arranchamento para o jant,ar ser~
permitido quando o pessoal civil fôr das org"anizações de subsistência;
escalado para serviço diário com dud) na. aquisição de todos os . equil'ação de 24 hoi-as. O saque ou mu- pamentos e materiais- necessários ao
niciamento integral do ·valor da etapa funcionamento dos ser'viços do Funcomum, para o pessoal civil que nãó do de Estocagem. e dos Depósitos de
.fór escalado para serviço diário com
Subsistência.
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Estocagem obedecerá ainda às ins·
truções complementares baixadas pela
Diretoria de Intendência da Mar.inha,
vis~ndo à ·sua maior .flexibilidade e
21.3 - Da Administração.
contrôle.
21. 4. 6 - A juízo da Diretoria de
A administração do FUndo de E.::>-_
-rocr.gem- ficará a cargo da Diretoria Intendência da Marinha, poderão ser
concetlidos empréstimos aos serviços
de Intendência da Marinha.
21. 3. 1 - Ao Diretor-Geral de !n- de reembolsáveis, desde que destL11ados à aquisição de artigos de subtendência dá Marmha con,_pete:
sistência, bem assim às granjas da
a) aprovar os progran-1a.s de apliMarinha, nos mold"es destas Instrucação do Fundo de Estocagcm;
b) apreciar e julgar o
relatório ções.
anual;
~
21.4.7 - As despesas concernenc) apreciar e aprovar os balancetes
tes ao reaparelhamento serão feita.~
trimestrais;
__ . . "_
npós a apresentação de planos pelos
d) autorizar as aquisições e os ·serDepósitos de Subsistência ã.o Dire·
tor-Geral de Intendência da Mariviços julgados necess8.ri03, bem como
as despesas respectivas, nos tel·mos nha, que os submeterá a estudos au..·
torizando o eniprêgo da verb~ até
destas Instruções e· dent.ro do limit.e
Cr$ 12.000.000 (doze milhões de cru· fixlido no tem 21.4. 7;
zeiros) . Acima dessa importância, a
e) autorizar os :),uxilios, :financl8,dependerá do Ministro
mentos e empréstimos, fixandc- os autorização
da
Mminha ouv.ida a Diretoria de
prazos para o resgate dêstes ültimos.
Intendência
da
Marinha.
21.3.2 -Ao Departamento de Suprimento da Diretoria d8 Ir~tend!?n ..
22 - Fica mantido para o Exércia do. Marinha incumbe o expedi.encito, no corrente _semestre o ''Fundo
te, a contabilidade, a tesouraría e de- de Estocagem -e ,Intercám1Jio'~ (FEl)
mais atos e fatos administratiYos observado o seguinte:
relacionados com as atividades do
Fundo de Estocagem.
22.1 -· na Receita e Aàministra21.4 - Disposição Gerais
çao
21.4.1 - O numerário do FUndo
o Fundo de Estocs,gem e Interde Estocagem será depositado no câmbio (FEl). subordinado à admiBanco do Brasil ou na Calx.a Econonistração da Di!·etoria de Subsistên ~
cia, { constituído de narte dos salmica Federal.
!ll.4.2 - _A fim de contraba.lança.r do3 do Complemento ::RegiOnal e de
a desvalorizaç~o da moeda, o Funci.O uma taxa de 3% <três por cento)
de Estocagem poderá auxiliar finan- csJculaà.a sõbre o valor total apurado
ceiramente os depõsitQs de subsistén- dos quantitativos de subsistência das
cia na percentagem vari~vel até o u .. ·rações de viveres e fm:ragens, realmlte de 10%, calculada sôbre o saldo mente
vencidos pelos
efetivos do
disponível, apurado no último dia de Exército.
cada mês, ficando o auxílio assim
22.2- Dos Flns
concedido inco:roorado automàtica.mente ao capital dii organização.
o
Fundo de ·Estocagem e Intercám21.4.3 - A percentagem de 3·%
bio será empregado obrigatOriamente
(três por cento), referida em 21.1 em aquisições, nos j:Jeriodos de safra.~
&) não está integrada no quantitados viveres e forragens necessãrios à
tivo de subsistência e será requisita·
reConstituição dos níveis mínimos preda, adiantadamente, por trimestre.
estabelecidos, bem como do reapare21.4.4- - Os empréstimos aos de- lhamento das organizações de ·subsis~
pósitos de ·subsistência serão resga ... tência, na manutenção e funcionatados no máximo_, em dez prestações mento dos =Entrepostos de Subsistênmensá1s, iniciando-se a primeira 30 cia Militar e em outros encargos.
(trinta), 60 (sessenta) ou 90 (no'í'en22.·2.1 -Para despesas concernenta) dias após O' recebimento do .em ..
préStimo, conforme as · condições do tes ao recompletamento dos ··estoques,
Fundo de E-stocagem no momento da a Diretoria de Subsistência empregará
os recursos provenientes da referida
transação.
21.4.5 - A aplicação do FunP,o de taxa de acõrdo com as necessidades.
e) no financiameneto Ue safras de
cereais, desde que cercado das nspectivas garantias.
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22.2.2 - Para o reaparelhamento,
manutenção e funcionamento das or~
ganizações de subsistência e outros
encargos, as despesas ficar'ão condicionadas:
a)

até o limite de Cr$ 3·. 000 .·000

(trê.S milhões de cruzeiros) a apresentação dos pedidos formulados pelos diferentes
Estabelecimentos de
Subsistência ao Diretor de Subsistên-

cia, que, depois do devido estudo, permitirá seu emprêgo;
b) daquele . limite até o de .. ·....
Cr$ 6.000.000 (seis milhões de cruzeiros), _à autorização do Diretor-Geral

· de Intendência;
c) dêsse último
Cr$ 18.000.000

Umite até o de

(dezoito inilhões de

cruzeiros), à autorização do Chefe do
Departamento de Provisão Geral;
d) as que excederem aos tetas acima fixados, à audiência do Departamento de Provisão Geral e autorização ministerial.
22.3 - Disposições Gerais
22. 3.1 - Al percentagem de 3"%
(três por cento), referida em 22 .1, não
está integrada no
quantitativo de
subsistência e ,será requisitada adiantadamente por trimestre.
22.3.2 - A aplicação do Fundo de
Estocagem e Intercâmbio (.FEl) obedecerá ainda às instruções baixadas
pelo :Ministro da Guerra, visando à
sua maior flexibilidade e contrõle.
23....,.... Fica mantido para a Aeronáutica, no corrente semestre, o Fundo
de Estocagem do Serviço de SUbsistência, que será denominado siniplesmente "Fundo de Estocagem", observadO o.seguinte:
23.1 - Da Receita
•A receita rdo FUndo de ·Estocagem
será constituída:
a) pela taxa de_ 3% (trÊs por cento) sôbre o quantitativo de subsistência de todos os militares arranchados da Aeronáutica;
b) dos juros de depõsitos ou operações do próprl,o Fundo;
c) de outras fontes.
23.2 - Dos Fins
O Fundo de Estocagem tem como
finalidade principal ativar o SUprimento de viVeres pelos iEstabelecimentos '!-e Intendência da Aeronáutica,
atraves· de investimentos de capital
em benefício da alimentação da tropa.

23. 2. 1 - Para consecução da finalidade citada, os recursoS financeiros do Fundo serão empregados:
a) na aquisição de gêneros nas fontes de produção;
b)
na manutenção dos estoques
mínimos;
c) na construção, instalação, reaparelhamento e ampliação das organizações de subsistência dos Estabeleciinentos de Intendência da Aeronáutica;
d) na aquisição de todos os eqtUpamentos e materiais necessários ao
funcionamento dos serviços do Fundo de Estocagem;
e) no financiamento de safras de
cereais, desde que cercado das res, pectivas garantias.
23.3 - Da Admtnistraçao
A administração do Fundo de Estocagem ficará a cargo do DiretorGetal de Intendência! da Aeronáutica.
23. 3.1 - Ao Diretor-Geral de Intendência da Aeronáutica compete:
a) aprovar os programas de aplicação do Fundo de Estocagem;
b) apreciar e julgar o
relatório
anual;
c) aprovar os balancetes trtme.s~
trals;
d) autorizar as aquisições e os ser~
viços julgados necessários, bem como
a,'Í despesas respectlvas 1 nos têrmoo·
destas Instruções;
e) autorizar os aouxílios, financiamfmtos e empréstimos,
fixando os
prazos para o resgaste dêstes últimos.
23.3. 2 - A Inretorla de Intendência da Aeronáutica incumbe o ·expe·
diente, a contabilidade, a receita, a.
despesa e demais atas e fatos .administrativos relacionados com as atividades do FUndo de iEstocagem.
23.4 - Disposições gerais
23·.4.1 - O numerário do Fundo de
Estocagem ser~ depositado no Banco
do Brasil ou Caixa Económica ·Federal.
23.4.2 - A percentagem de 3%
(três por cento), referida em 23.1 a), não está integrada no quanitatlvo de subsistência ·e será requisitada
adiantadamente, por trimestre, à Subdiretoria de Finanças da AeronáUtica, tendo por base a informação men""
sal que esta Subdiretoria deverá pres-
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tar à Diretoría de Ill.tendência da Aer'onáutica, quanto ao total de etapas
sacadas por tôdas as organizações d:J
Aeronáutica.
23.4:. 3 - A aplicação do Ftmdo de
Estocagem obedecerá ainda às instruções complementares baixadas pela Diretoria de Intendência da Aeronáutica, visando à sua maior flexib;i.Iiãade e contrôle.
23.4.4 - A juízo do Diretor-Geral
da Intendência_ da Aeron~utica; poderão ser concedidos empréstimos e
auxílios aos reembolsáveis, bem assim
às fazendas e granjas da Aeronáutica.
SeçãQ 3
Do Complemento·

24 - Os coinplementos só poderão
ser sacados · ou municiados nos têrmos exatos das presentes Instruções e
tao-somente pelas organizações e nas
situações expressas na Tabela de Fixação dos Valôres dos Complementos
para o primeiro semestre de 1965.
2.'5 ·- Enquanto não forein apmvadas as tabelas ·referentes da Ração
Especial (letra "c", art. 80, do CVM),
seu custeio será atendido ·com o acréscimo ao valor da Etapa Comum dos
complementos .. especificas constantes
da respectiva tabela.
26 - o saque ou muni~iamento dos
Complementos Escolar, Hospitalar e
Especial sOmente será permitido quando, na realidade, f ôr fornecida a Ração Complementada, sendo proibida a
simples formalística, visando economia.
21 - •Em hipótese alguma, os complementos poderão ser pagos em dinheiro.
·
28 - Os complementos serão devi:..
dos nos dias em que houver atividade normal ou extraordinária, no que
tange à missão principal da organização, bem como nos casos de prontidão para os elementos nela compreendidos.
·
29 - o Complemento 1Escolar sbmente poderá ser sacado ou mun!ciado durante o ano letivo inclusive
época de exame, para os alunos com
direito à alimentação por conta do
Estado, para os militares que exercerem função de docência, ensino ou
instrução. bem como nos dias de
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recsso, para os aluhos de Escolas
Preparatórias, de Formação de Oficiais da ativa ou de praças e gratuitos_de Colégios Militares.
30 -.Os alunos <1os Centros, Escolas e Núcleos de ~Formação de Oficiais da Reserva farão jus â alimen ..
tação por conta do Estado nos dias
de exercício e instruç~o qUe a justifique (alú1ea "e" do art. 82 do CVN).
"31 - Os mílitares baixados aos hos ..
pitais e sanatõrios militã.res sob regime dietético, farão' jus a uma
etapa complementar, equivalente ao
valor dà lEtapa Comum vigente para
"a região, zona ou localidade, e ma13
o c'Omplemento previsto para as orga ...
nizações hospitalares.
32 - Em regime de pôrto os subms,rinos, navios faroleiros, ·hidrogrãncos, rebocadores de alto-rnt.r e corvetas terão o mesmo municiamento
dos demais navios.
33 - SOmente o pessoal que efetl..
vamente estiver de serviço à noite,
em viagem em navio, nos quartos de
zero às quatro e de quatro às oito
horas fará jus ao municiamento
do cOmplemento Especial correspondente.
34 - o complemento de Cr$ 153,
atribuído ao Pessoal embarcado, em
viagem, quando houver necessidade
de substituir gêneros destina-se a
custear o excesso de despesas em viagem, pm~ deterioração de. carne ou
acrés.cimo irilprevisto nos dias de viagem, havendo necessidade de .substituir carne frigorificada por carne
sêCa e pão por bolacha.
.
34.1 - o municiamento do Complemento Especial de pessoal embarcado, de que trata o. art. 34, _não .e
permitido aos submarmos, navws hidrográficos, faro.leiros, rebocadores de
alto-mar e corvetas, quando, em viagem, fizerem uso do ~ompleme1_1tos _a
êles previsto na Tabela de F1xaçao
dos Valôres dos Complementos.
3'5 - As Unidades componentes do
Grupamento de Unidade Escola farão jus·, por semana, a cinco dias de
complemento durante todo· o ano escolar, deduzidos os dias feriados, 13alltificados e facultativos ocorridos durante a semana, quando não forem
ocupados na continüidade de manobras fora da sede da unidade.
36 - As Unidades componentes da
Divisão Aero-Terrestre farão jus,
igualmente, a· cinco dias de complemento por semana, durante o ano de
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instrução, incluídos os períodos de incorporação e desincorporação.
37 - As Policias do ·Exército, Unidades de Guarda, Unidades de Carros de Combate e Companhia Mista·

de Transporte, farão. jus, por semana, dumnte o- ano de instrução, a
cinco dias,, de compleme:n.tos,

~xcJ.uí

dos os períodos de ineorporação ·e de.:
slncorporaçao, e nos demais dias sãmente os elementos empregados em
serviço com duração
24 horas, previsto .no
231 e nos números 4
329 do Regutzmento
Decreto n<? 42.018, de
1957 (R/ll.
38 -'--- O lanche de

continuada de
§ ~!? do artigo
e 5 do artigo
aprovado pelo
9 de agôsto de
bordo de avião

será fornecido às seguintes catég·orias:
a)

tripulações dos aviões do CONTA.

e das que viajarem em objeto de ::;erviço, instrução ou treinamento com
duração superior, a 3 (três) horas;
b) militares·em serviço, quando viajarem sem possibilidade de se alimen::.
tar em terra.
38.1 -Os v(')os de instrução Ou trei·namento de âmbito das organizaçées,
tsto é, vnos Joc<õ!Js, não darão direito
ao saque devendo a despesa correr à
conta do arranchamento normal.
38.2 -· A percepção de lanche de
bordo nã·o interfere com o ·direito à
racão ou diária d~ alimentação ..
38.3 O valai· nutritivo do lanche devera. corresponder ao dispêndio
de enerrrla dur~mte o Vco e ·às con.:.
dições atmosfêrkas d::~, reglã·o, deveu·
do oscilar de 500 a 1. 000 c~lorias, devidamente equilibradas cm hidra'Ws
de caTbono, proteínas, gorduras e ;,ais
minerals. semnre que possivel, .segundo a natureza do vôo.
38. 4 - o lanche de bordo só será
fornecido mediante pedido por escri·
to feito -qelo oficial de operações, do
qual constam obrigat<'rdamente os
elementos que servirão de base p~ra
o saque, isto é:
- tipo e matricula do avi§.o:
- numero da ordem da plissão;
- unidade, nome, pôst.o, Ou r;raduação dos beneficiaâos.
38.5 - o saque será feito na re-·
qutsição nor:nial d8, organlza.ção e a
prestação de contas obedecerá às ins ...
truções baixadaS pela Diretoria de Intendência da Aeronáutica.

39 _- Normas que regulam a apu ..
caçao do Complemento Regional.
39.·1 O Complemento Regionaj
destina-se a bem
assegurar a ali~
mentação dos arranchados e será empregado no que :rõr necessário à sa..
tisfação das necessidades impostas
pela natureza dos serviços do rancb,o,
bem como para suprir deficiência dos
recurs·os . financeiros para aquisicão
d?s compl?nentes da ração e para Sa~
' tisfazer outros encargos inerentes à
estocagem, produção, com;ervação,
transporte, preparo e distribuição d~
alimerrtacão.
39.2 ...::... o valor arbitrado de ....
Cr$ 220 (duzentos e vinte cruzeiros),
calculado sôbre o efetiVo arranchado,
é assim distribuído:
a) Na Marinha:
Organizações Militares
CrS 32.
Depósito~ de
subsistência suprido~
res - CrS 65.
Diretm·iã -de Intendência da Marl~
nha - Cr$ 123.
b) No Exército:
Organizaoões Militares - CrS. 32.
~stabelecimentos
de Subsisténc!a
pr0vedores - Cr$ 65 .
Diretorias de Subsistência - Cr$ 123.
c) No, Aeron1Lutica:
Organizações Militares
Fundo de Manutenção de Rancho- Cr.!; 120.
Diretoria de Intendência
Complemento Regional prõpriamen~
te dito - CrS 100.
39. Z.1 - A parte atribuída às Or~
ganizações - lVIUitares será sacada ou
municiJJ.da mens8.lmente em função
do efetivo arranchado.
39. 2. 2 - A parcela destimtd9, aos
Depósitos de subsistêp_cia supridores
O?. MoTinh9.. e aos Estabelecimentos
de Subsistência provedores do El{étcito será sacada ou. requisitada, dos
respectivos Qrgã.os de finanças, tri·
mestral e adianta,damente. por estim~J.tlva. No :Exército, se:.·ão co:nsid~
rados os efetivos arranchados e sob
o regime de subsistência. Na Mari~
nha. serão considerados os efetivos
supridos pelos Depósitos de subsistência, 1;evertendo a p2.rcela dos dern.~is a.rra.nchados em favor da Diretorio. rlf> Intendência d2. Mari.nha.
39.2.3 - O valor atribuído à Direteria de Intendência da Marinha,
Diretori~. de Subsistência do Ex.ércitD
ou Diretoria de Intendência da Aero~
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náutica será sacado 0:.1 requisitado
dos -respectivos órgãos de financas
trimestral e adiantamente, por ~es~
tiJilativa.
39. 3 ___. O saque ou requisição do
complemento Regional será feito. independentemente de qualquer outro
complemento abonado.
39.4 - A aplicação do ComplementO Regional .e do saldo que -venha 9,
apresentar no encerramento do exer-·
ciclo, pela Diretoria de Intendência
e Depósitos de subsistência da Marinha, DlJ.'etoria de Intendência da
Aeronáutica, ou Diretoria de SubsistênQía e -Estabelecimentos de Subsistência_ do EXército obedecerá às prescrições específicas de cada Fôrça Singular, dentro da finalidade precipua
do Complemento Regional-.
40 - O quantitativo destinado à
R:'l/~i'to de Reser•.ra será s::wado ou requisitado pelo Depósito de Subsistência do Rio de Janeiro, na Marinha,
pela. Diretoria de Intendência da
Aeronáutica e pela Diretoria · de Subsistência, no ExêrCito, e calculado sôbre o total de militares arranchados
em cadâ trimestre.
40 .. 1 - À receita apurada para a
produç.iio de rações de reserva constituirá wn fundo espe_cial intitulado
"Fundo de Ração de Reserva", destinado a, atender às despesas com:
a) estudo, elaboração e exPerimentação de protótipos;
b) tm,nsporte de
material e pessoal, diárie,s de alimentação e pousada dos encarregRdos de cmnprir missões relacionadas com o fim em Vista, quando não forem atribuídas essas despesas às dot2ções orçamentát•ias;
d lp.ostruários e publicações;
à) Custeio da pro~ução, estocagem
e distribuição para o consumo;
e) pessoal, material e serviços relacionados com o assunto, não previstas nas alíneas anteriores, após aprovaçR.o devida.
40.2 - Os recursos escriturados no
"Fundo de Raçiio de Reserva" não
ficarão subordihados à aplicação em
prazos fixos ou dentro do exercício financeiro· e, observadas as prescrições
constantes do Decreto nQ 53·. 9-70, de
17 de junho de 1964 (Aprova o Regimento Interno da Comissão de AlilT'.entrwão d<ts FôJ?qas Armadas) deverão. em sua tota1idade, ser utiJizados
exclusivamente . na consecução dos

S45

objetivos mencionados em 40.1, sendo
dispensadas, para as aquisições em geral e demais encargos do FUndo, as
concorrências ou tomada de preços~
nos têrmos da Lei número 4.401, de
10 de -setembro de 1964 (!Estabelece
norma.s para a licitaÇão de serviços
e obras e aquisição de materiais no
Serviço Público da ·união).
40.3 - Nos dias de consumo da
Ração de Reserva, não será sacada
ou municíada a Etapa Comum.
DECRETO N.9 55.728 -

DE

3 DE

FEVEREIRo DE 1985

Declara de utiz-tda-de púõftca para o
ejezto de d:esaprup-riaçáo 0 imóVel
que· menczona, s?.tuadD na cUta-de &o
IJ,io de Janeiro (Estaao àa GUanab:J:raJ e destinado o, insta7.acdo e
junctonamento do Banco Nio!-·Qnal
da Habifar:ao.

O Presidente da República, usandn
das atribuições que lhe confere o art.
87 n9 I, da Coll5tituição Federal, -d-ecreta:
Art. 1.9 E" declarado de utilidade·
pública, para efeito de desapropriação, o imóvel situado na avenlda Presid·ente Wilson, n9 1<64 'cento e sessenta e quatro), na cidade do Rio de
Janejr,'), Est;..do da Guanab-aril..
Art 29 0 ;riJóvel Ue."'.:omropriar1o \_)e ...
lo· presente decreto destina-se à .instalação do Banco Nacwnal da Habitação, cnacl.o pela Lei 4.38-[), de 21 de
agõs-to d-e 19M.
Art. 3° O Banco N·:.:.cicnal da Ha~~
bitaç8:o fica autonzado. com seu.s pl·úprros recur~(.:x>. a promover a d€saprLação parcia-l ou total demandada..
pelos seus serviços.
Art. 49 O exuroprtante po<iera
alegar, para e.fe1to provisório de l.IDÍSc
,c;ão de p08:'e, a urgência a que se rêfel'C o art. 15 do Decreto-iei número 3. 3-65, de 21 de junho de 1941. alte-:_·act., pela Lei nUmero 2. 78-6, de 21
de 1n9.lü de 1956.
Art. 59 lt..ste Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação. revo~
gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de. fevereiro de 19-65; 1449
da J.ndepen-ct-ên-cia e 779 da Rf'Pllblfca.
H,

CASTELL{) BRANCO

Octávio. Gouveia de Bulhões
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lOEORETO N9 55 J729 -

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1965

Dá nova redacão a alínea "a" do
art. 35, do R"égulamento de Promoções dos Oficiais· da Aeron:áutica.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-O que lhe COnfere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
.A.Jit. I<.> A alínea a do art. 35 do
Regulamento de Promoções dos Oficiais da Aeronáutica da Ativa aipNvado pelo Decreto n<.> 48.983, de 19 de
outubro de 1960, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 35.
a) Região Norte, compreendendo os
tenritórios das F\ 2f!. e 5:.-- zonas
Aéreas;
Parágrafo único. O tempo de serviço prestado pelos Oficiais, rr:~ ter-

ritór'

:a 61J. ":ona Aérea,

mente a 19 de janei:rro

cte

an"~-?nor

1964, ctam

da vigência do Decreto nO? 53.077,
de, 4 de dezembro de 1963, será

comput-ado indi.fe1,enfremente como
Zona Norte ou Zona Sul para fins
de promoçãO.
Art.
:J!:ste Decreto entrará em
vigor na da.t.a de sua publi..-..:J.ç§.o,
revogadas as disposições em contrário.
Br.a.sma, 3 de fevereiro de 1965;
144" da Independência e 779 da
República.'
·
H. ÇASTELLO BRANCO

Eduardo ·Gomes

DECRETO N9 55.730 FEVEREIRO DE 1965

DE

3

DE

Dispõe sôbre condições de acesso
para Oficiais da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, item I, da Constituição Federa!, decreta:
Al't. 1.9 Ficam suspensos _pelo ptazo
de 2 (dois) anos, a catitar desta data,
os seguintes dispositivos do· Regulamento. de Promoções dos Oficiais da
Aeronáutica da Ativa
(REPRO-

MAER), aprovado pelo Decreto n9
48.983, de 1? de outubro de 19GO:
- letras a e c do inciso 6 cio art. 78;
letras a e b do 1nc1So 4 do
Art 79·
~ !et~·as a e b
do lnclso 2 do
Art. 80;
Parágrafo único. A suspensa.o ora
fixada sàmente beneficiará aos oficiais que tenham deixado de atender
aos dispositivos citados, de mane1ra
comprovada e por determinação de
autoridade competente e no 1nterêsse do serviço.
Art. 29 o presente decreto entrar:\
em vigor na data de sua publicação,
revog·adas as disposições em contrário.
·
Brasília, 3 de fevereiro de 1965;
144? da ,Independência e 779 da
Repüblicà.
H •. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 55.731 - DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1965
Altera o Regulamento para a Escola
Naval.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam alterados os artigos
17, 27 e 32 dO Regula;mento para a
Escola Naval, aprovado pelo Decreto
nQ 47.973, de 2 de abril de 1960, prevalecendo a seguinte redação:
"Art. 17. O aproveitamento dos
alunps em cad~ disciplina, exceto
Educação Física, no decurso de -wn
ano letivo, é representado:
- para as disciplinas de dois. perío~
dos, pela média aritmética entre os
seguintes valores:
a) média aritmética das notas das
provas mensais do 19 período;
b) nota da 1~ prova parcial;
c) média aritmética das notas das
provas mensais do 29 período;
d) nota da 2~ prova parcial.
_- para as disciplinas de um periodo, pela média aritmética entre:
a) média aritmética das notas das
provas mensais do período;
b) nota da prova parcial.
§. li? Ess<:~, média aritmética· é denominada média final.
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§ 2° As provas parciais a que se
refere êste artigo serão realizadas no
final de cada período.
§ 39 O número de provas mensais
a que se refere êste artigo é de três
por período.
~ 49 O julgamento das provas par- dais e mensais é expresso por uma
nota na escala de' zero a dez, aproximada a déciros.
§ 59 A natureza, época, organização
<e forma de julgamento (inclusive recursos) 'das provcts parciais e mensais
obedecem ao disposto no Regimento
Interno.
§ 69 O aluno que, por qualquer motivo (inclusive tJOr oi'dem de superior em virtude de contravenção disdplinar praticada), se retirar de uma
prova parcial ou me~al após. ~ di:Stribuição do respectivo questwnáno,
terá a nota correspondente ao valor
do trabalho realizado até o momento
üo abanaono da prova, observada a
forma do julgamento prevista no
Hegimento Intérno. E·xcetua-se o
-caso em que a contravenç·ão diga
respeito ao emprêgo de meio ilícito
para· ·obtenção de êxito na prova, situação em que será atribuída à prova
u nota zero.
-""§ 79 O aluno que faltar à prova
parcial ou mensal Sem motivo justi'licado pelo Diretor da Escola Naval,
terá nota zero nessa prova.
§ 89 o aluno que faltar à
prova
parcial ou mensal por motivo justificado pelo Diretor da Escola, Naval,
scra submetido a nova prova; a se
realizar antes que os demais alunos
de sua turma sejam submetidos à
prova seguinte da mesma disciplina;
em caso contrário terá grau zero naquela prova.
§ 91? Cada prova parcial versará
sObre tóda a matéria lecionada no
período letivo.
~ 10. Cada prova~ mensal versará
sôbre a matéria lecionada desde a
realização da prova anterior até a
aula que preceder. imediatamnete a
prova.
§ 11 Em wn _mesmo dia um aluno
na.o poderá ser submetido a mais de
uma prova par(!ial.
§ 12 O aproveitamento dos alunos
em Educação Física, no decurso de
um ano letivo, é representado pela
meaia aritmética das notas obtidas
nas provas atléticas de capacidade
física, realizadas de acôrdo com o
disposto .no Regimento Interno''.
·
"Art. 27. Nenhum aluno pode
prosseguir seu curso sem satisfazer
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as condições intelectuais, m·orais, fiswas e vocacionais, que indiquem o
bom aproveitamento do curso escolar e capacidade para o futuro exercício da profissão de oficial da Marinha do Brasil.
Parágrafo único. As condições
mencionadas neste artigo são verificadas por mf·do de:
a) provas mensais, parciais e exames das disCiplinas que constituem os
currículos;
b) julgamento de aptidão para o
.
oficialato;
c) ínspeções de saúde e provas de
capacidade -física".
'' Art. 32. O Aspirante promovido
de ano como depencj_ente estudará a
disciplina de que depender por sua
própria iniciativa t- sem prejuízo das
aulas, trabalhos práticos, viagens e
exercícios do ano em que estiver
matriculado.
§ 19 O Aspirante dependente fará
as provas mensais, parciais e o eXame previsto na letra· ''b" do artigo
18, da disciplina de que depender,
1'> em conjunto com os demais alunos do
~:mo escolar de cíue fizer parte. essa
disciplina, salvo quando, a juízo do
Diretor da Escol"a ' Naval, houver
conveniência em fazê-las em datas
diferentes.
§ 21? O Aspirante dependente não
terã direito a exame de 21!- época
na disciplina de dependência e se
fôr inabilitado nessa disciplL.~a ' em
P época, terá a matricula cancelada."
Art. 29 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrá.rio.
Brasília, 3 de fevereiro de Ul65; 144.;a
da Independência e 771? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio
~'

DECRETO NO

55. 732 FEVEREIRO DE 1965

DE 4 DE

Classifica os cargos de nível superior
da Universidade de Santa Catarina
e dispõ_e sôbre o enquadramento de
seus atuais ocupantes.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, ':ia ConstitUiçáo, e de
* Os ariexâs a que se refere o texto
foram. publicados no Diário Oficial
de 8 de fevereiro de 1965.
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acõrdo com o art. 9.9 dà. Lei n5' 4.345,
de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto n.9 54.015, de 13 de
julho de 1964, alterado pelo de número 55.246, de 21 de dezembro de 1964,

decreta:
Art.

1.9 Fica aprovada a classifi-

cação doS

cargos de

nivei

~uperior

(Anexo I>, bem como a relaçao nomi-

nal dos respecttvos ocüpantes tAnexO
II), do Quadro- de Pessoal - Parte

Permanente -

da Universidade

de

Senta. CatarL.Ja.
Art. 2.9 O órgão de pessoal compe-

tente apostilará os titulas dos servido-

res abrangidos por este decreto, ou ex-

Art. 2.1? o órgáo de pessoal competente apostilará <JS Gltulos dos servidores abrangidos por êste deccetç, ou
expedirá portaria Cleclaratória aos que
não os possuirem.
Art. 3.9 As despesas com a execuçao
dêste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprioS.
Art. 4.9 As vantagens financeiras
decorrentes do presente d~creto vigo~
ram a partir de 1.9 de junho de 1964.
Art. 5.() ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publiCa1;ao, revogadas as disposiçi.)es em. ~onerário.
Brasilia, 4 de fevereiro de 1965>
1445' da Independência e 77 s da Re..
pública.

pedirá portaria cteclaratória aos que
nao os possuirem.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 3.'? As despesas com a execuÇão
dêste decreto serão atendidas ·pelos
Flrivio Lacer:da
recursos orçamentár~os próprios.
Art. 4.9 As vantagens financeiras
':' DECRETO Nl? ' 55. 734 - DE 4 DE
decorrentes do presente- decreto Vigo~
FEVEREIRO DE !965
ram a partir de J..Y ie lUnb,l ie 1964
Art. 5.9 f:ste decreto entrará. cm vi~ Classifica os cargos de .nível superior
gor na 'data ~te .sua publicaç'üo, revoda Universidade, _dO B-rasil e dispõe
-;
gadas as di~posições ,m ~outr.;,,rio.
sôbre o enquadramem:o de·' seus
atuais oe.;pantes.
Brasília, 4 de fevereiro de HJ65;
144.9 da Independência e 77 .Q da He~
o !?residente da Hepública, us8.ndo
pública.
da atl'iblJ.H,:á.o que lhe contere o. arti~
go 87, item 1, da Constituiçáo, e ·de
H. CASTELLO BRANCO
acõrdo com o art. 9.? dR. Lei "1.9 4.345,
Flavio Lacerda
de 26. de junho de. UJ64, regulamentado pelo Decreto n.9 54.015, de 13 de
* DECRETO N9 55. 733 - D:E 4 DE julho ·ue HÍô4, dec:"'ta·
Art. 1.9 Fica aprovada à classificaFEVEREIRO DE 1965
ção dos cargos de nível superior I AneClassifica os cargos de 'Jiivel superior
xo I) , bem cOmo a relação nominal
da Universidade de Alagoas e dis~
dos respectivos ocupantes <.Anexo JI),
põe sôbre o enquadramento de ·seus
do Quadro Extraordinário de Pessoal
atuais ocupantes.
- Partes Permanente e Especiai da
U:hiversidade dO .BrasiL
O Presidente , da República, usan~
do da atribuiçao que lhe contere o
Art. 2.9 <.1 orgão de pessoal coni~~e
.art. 87, item 1, da ....:onstitmçá.o,_ e
tente apostilará., os títulos dos se:rvide acôrdo com o art; 95' da Lei núdores abrangidos por êste (}er;l'eto, ou
mero 4.345, d.e 26 de junno de 1964, expedirá portaria declaratória aos
que náo os possuírem.
regulamentado pelo Decreto nUmero
54.015, de l3 de julho de 1964, de~
Art. 3.9 As despesas com a·execuçâo
creta:
dêste _p_ecreto serão atendidas pelosArt. 1.9 Fica aprovada a classifica- recursos orçamentários próprios.
!ção dos cargos de nível Superior
Art. 4.9 As vantagens financeiras
(Anexo I) , bem como a relaçao nomidecorrentes do presente decreto vigonal dOs respectivos ocupantes (Ane- ram a partir de 1.1? de junho de 1954,
xo TI) , do Quadro · de Pessoal
salvo quanto aos provimentos etetuuParte Permanente - da Universida- dos posteriormente a essa data.
de de Alagoas.
·~ os a:p.exos a que se refere o texto
* Os- anexos. a que se refere o teY.to
foram publicados no Diário Oficial
foram publicados no Diário Oficial
de 8 e retificados no de 17 de fe1fede 8 de fevereiro de 1965.
reiro de 1965.
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Art. 5.9 Este decreto entrará em Vigor na data. de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,· 4 de fevereiro de 1964,
143.9 da Independência e 76,9 da República •
H.

CASTELLO BRANCO

FlavW Lacerda

DECRETO N9 55. 735 ~
FEVEREIRO DE 1965

DE

4

DE

D(t nova redação à letra b do Artigo 22, d.o Regulamento aprovado
pelo D8creto n9 34. 999, de 2. de fevereiro de 1954.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o Ar-

tigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' dada a. seguinte reaaçao
à letra b do artigo 22 ·do Regulamen··
to aprovado pelo Decreto n9 311.99!J,
de 2 tle fevereiro d.e 1954:
b) Pretos:
P<:~,ra Oficiais, Aspirantes à Oficial,
Subtenentes e Sargentos:
1 - De cromo,. sola dupla, com UIqueira e sem enfeites, ataeando Im
peito do pé pOr con:!.ões pre!.;,)ó;.
2 -· De verniz (para. os 19 e 2° umformes), de- sola -simples, demais pormenores idênticos ao _anterior.
Para Cabos e Soldados:
'l'ipo Intendência, ele vaqueta, sola
dupla,, fôrma anatómica, sem biqueira e sem enfeite, atacando .no peito
ao pé por cordões pretos,·
Art. 29 E' permitido, em ca1·áter
facultativo, o uso do atual tipo de
sapato, pelos Oficiais, Aspirantes à
Ofici:::.l, Subtenentes e Sargentos, até
31 de dezembro de 1965.
Art. 39 Ficam revog:idos os têrmos
do· Decreto n9 53.479, de 23 de janeiro
de 1964, pub.licado no D. O. de 30 do
mesmo mes e ano.
Art. 4? Este decreto entrara em Vi~
gor na data de sua public~,çâo, ficando revogadas as disposições em
contráno.
Brasília, 4 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur Costa e Silva

DECRETO N9 55.736 FEVEREIRO DE 1965

349
DE 4 DE

Abre à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE>
o crédito especial de ............. .
Cr$
62.091.094. 800,00,
autorizado
pela Lei nrJ 4.4:90, de 20 de novem. bro de 1964.

o Presidente da RepUblica, no uso
das atribuições que lhe confere o
item I do art. ,37 da Constitmçao FeN
deral. e usando da autorização con~
tida na Lei n<? 4.490, de 20 de novembro de 1964, tendo Ouv1do o Ministério da Fazenda e o ·Tribunal de
Contas da Unii:to, nos têrmos do
art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade PüD!ica, iecreta:
Art. 19 Fica aberto a Superintendência do Desepvolvimento· do Nordeste CSUDENE) o crédito especüLl
de Cr$ 62.091.094.800,00 (sessenta e
dois bilhões, noventa e um milhões,
noventa e quatro mil e oitocentos
cruzeiros>, aut'orizaao .)€la Lei ..... .
n<? 4.490, de 20 de mwe_nbrv ae 1964,
para cobri!, no exerCJ.cio tle 1964, as
despesas c:_om
os serviços "'
obras
constantes dos Anexos da Lei ...... .
n9 4.239, de 27 .de junl1o de 19$3, ln ..
clusive Cr$ 500. UOO .OOO,CIO lquinheutos
milhões de
cruzeiros)
para
reconstrução da BR-23 na parte comoréendida entre Joáo Pessoa e CamPina Grande. ·
Art. 29 os -::aldos do crédito aberto
por êste Decreto poderão ter aplica~
ções
nos
exercícios
subseqüentes.
obeclecido o diSposto no art. 60 da Lei
n9 4.239, de 27 de junho de 1!JG3.
Art. --B'? o crédito especial em aprêço
será registrado pelo Tribunal de Contas da União e distribuído automàt1c2,mente ao Tesouro Nacional, nos
têrmos do art. 39 da Lei n? 4.490, de
20 de novembro de 1964.
Art. 49 l!:ste Decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicaçáo, revogadas a;> disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1965;
1449 da· Independência e 779 da
República.
H.

CAsTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhóes
Osvaldo Cordeiro de Farias
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DECRETO NO? 55.737 -

DE

4

DE

FEVEREIRO DE 1965

AUtoriza o Ministro da Fazenda a âar
a garantia do Tesouro Nacional a
um financiamento· a ser realizado
pela Companhia Vale do Rio Doce.

O Presidente da Repúblic:::.. · usando

de suas

atribuiç·~,e~

t>

no~

teJ mos do

art. 29- da Lei n'.l 1. 518, de 24 de de-

zembro de 1951, decreta:
Art. lQ E' o Ministro de Estado
Negócios da Fazenda autorizado a
a garantia do ·resouro N&.ciOnai
financiamento até o montante

dos
dar
ao
de

US$ 28,800,000.00

mi-

(Vinte e oito

lhões e oitocentos mil dólares) ·a ser
contratado entre a Companhia Vale
do Rio Doce e o Banco !nteramericano de Desenvolvimento, destinado
à aquisiçáo

de equipamentos indisempresa,
permitindo atingir a meta de exportação de- vinte milhões de toneladas,
por ano, de minério de ferro e
"pellets".
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo ..
gada.s as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.

pensáveis

H.

à expansão da

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55, 738 "FEVEREIRo-DE 1~65

DE

4

DE

Dispõe sôbre a venda de imóveis residenciais de propriedade dos Institutos de Aposentadoria e Pensões e
dá outras providências.

o Presidente da República,- .usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 65 da Lei nú..
mero 4.380, de 21 de agôsto de 1964;
decreta:
Art. 19 Os Institutos de Aposentadoria e Pensões venderão, na forma
estabelecida por êste .decreto, as unidades residenciais de sua propriedade,
assim discriminadas:
I - as situadas em Brasília, salvo
o disposto p.o art. 31;

II - as integrantes das operações-.
do Plano "A" a que se refere o art.
. 129 do Regulamento-Geral da Previdência Social (RGPS), aprovado pelo
Decreto n9 48.B59-A, de 19-9-60;
III - as relativas ao Plano "C", de
que trata o art. 273 do RGPS;
IV - as adquiridas por adjudicação
ou dação em pagamento ou objeto ele
promessa de venda rescindida ..
Art. 20 As operações de venda serão sempre realizadas pelo valor a'tual
do imóvel, determinado através de
prévia avaliação.
, § 19 As avaliações a que se refere o
artigo serão concluídas no prazo máximo de 90 <noventa) dias contados.
da data da publicação dêste decreto.
§ 29 Na determinação do valor do
terreno deverão ser considerados índices unitái'ios cadastrados por repartições oficiais e, na falta dêstes, elementos obtidos através de consulta 2.
fontes reconhecidamente idôneas.
§ 39 O valor das benfeitorias será
determinado em função da área construída e do Y~alor unitário correspondente, de acordo com as caracteristi~
cas do prédio, seu padrão construtivo
e as indicações locais do mercado
imobiliàrio.
§ 49 A depreciação imputada ao obsoletismo sera estimada em função da
idade do prédio, atribúindo-se por ano
de vida o desconto de 3% (três por
cento) às construções do tipo popular
e de 1,5% (um e meio por cento) às..
demais.
§ 59 Decorridos mais de 6 (seis) meses da data da avaliação sem que a
operação tenha sido 3fetivada, e sendo a de!llora atribuída ao interessado
comprador, o valor do .imóvel deverá
ser atualizado de acôrdo com os índices de correção monetária apurados.
pelo Conselho Nacional de Economia.
§ 69 O Departamento Nacional da
Previdência Social (DNPS) e o Banco Nacional de Habitação (BNH) elaborarão desde já tabelas e coeficientes de avaliação por metro quadrado·
de construção e de cota de terreno.
cuja aplicação se fará, obrigatôriamente, aos imóveis não avaliados no
prazo fixado no § 19 dêste artigo.
Art. 39 Para garantir as necessidades de instalações para a prestação
de seus serviços, inclusive no que se
refere à expansão, bem como permitir o adequado aproveitamento de suas
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áreas de terrenos, os Institutos, a seu
critério excluirão da venda referida
no ·art. 19 as unidades residenciais:
a) situadas nos imóveis nos quais
funcionam os aludidos serviços, ou.
nas respectivas vizinhanças;
b) adquiridas com o propósito da
futura instalação dos mesmos serviç.os;
c)
loca.li.za.das em áreól..S de terrenos. ou glebas ainda üã::> utilizadas
· de acôrdo com as possibHidades sócio
econômicas oferecidas· pelas respectivas características.
§ 1'? Fica assegurada aos ocupantes das unidades que o:1ão fo;~am alienadas. em decorrência cto previsto no
artigo, preíerência para obtenção da
moradia própria atrav~s dos órgãos
l'eferidos nO ait. 29 da Lei n9 4.380,
de 21 de agôsto de 1964
·
§ 2'? Não será feita a venda d.as
unidades residenciais tocadas ·a segu·
rados com garantia de transferência
da propriedade, nos têrmos de Seguro
Misto contratado.
Ad. 49 Os Institutos celebrarão
convênio com a Caixa ID"~onômica Federal de Brasflia, incumbindo-a d.a
alienação aos respectivos ocupantes.
doo imóveis mencionados ~o mciso I
do art. 1° asseg·urado às entfdades
convenentes rateio financeiro anual
que lhes permita a retin.da de vatores
--eorrespondentes, no mínimo, a 50%
(cinquenta por cento) da renda lí~
quida atual, efetivamente realizada,
com a locação de tais tmóveis.
·
Parágrafo único. o produto do.s
alie.naçõe.s a qUe se refere P.ste artigo
con.stituirá fundo rotativ..:> destmado a
custear em Brasibia:
a) o prosseguimento tmoritário de
obras relativas a conjun·~s ::.·esidenciais cuja construção já .!steja sendo
executada pelos Institutos;
b) novos planos de investimentos
em contruções residenciais.
Art.. 59 ·se o preço de venda não
fôr pago à vista., a operaf;ão será feita, de preferência, mediante cont~ato
de compra e venda com pacto adJeto
de hipoteoa.
Parágrafo único. Quando, inclusi'\o'e por motivo de situaçio irregular
do imóvel não puder ser adot.ada desde logo a forma previst--a no artigo,
a vend-a será feita median!..e contrato
preliminar de promessa d'= compra e
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venda ou promessa de ~cs.são, em que
se estabeleça:
a) ressalva, quando fôr o caso, de
modo a declarar que o imóve! deixou
de gozar de imunidade tribu":.ária;
b) obrigação do )ro'llftente comprador de vir receber a e.s~riturst definitiva, se fôr o caso r;urn pacto de
adjeto de hipoteca, dentro· do prazo de
90 (noventa) dias, a. ,_,arth da data.
em que o Instituto manifestar·se em
condições de outorgar aquela escritura;
c) ressalva, quando fôr o caso, de
que a descrição do imóvel suas metragens e características são ~meramente
enunciativas (Código Civ.il 1.136) sujeita à retificação por '..r'!~tsiã.o ct.a e~
critura definitiva, sem alteração, po·
rém, da coisa vendida.
Art. 69 Na venda a prazo séão
observadas as seguintes condições
fundam~ntais:

I - pagamehto do preço (/'J resgate
da divida em prestações mensais e sucessivas, compreendendo DS quotas de
amortização e. juros;
!I - Instituição lios <>eguros n.:cessários à cobertlm:1. dos seguintes ris-

cos:
danos físicos ao imóvel;
b) morte·
c) invalidez permanentr;
d) invalidez temporária;
e) perda líquida definitiva decorrente da incapacidade de pagamento;
§ 19 As quota.s de ol.moi·tiza.çã.o e
juros a que se refere J inciso 1 do
artigo sofrerão reajustamento com
a consequente ..;orreção do v~tor monetário da divida, .tôda vêz que· o
salário-minimo locai fót -alterado,
atendidos os seguintes t-~qaisítos·
a) o reajustamento serã. baseado 8:n
índices gerais de preços fixados pelo
Conselho Nacional de Ecunumia e será
efetuado na mesma propu!'çào c1a variação, dos índices referid·....s desde o
mês da data do contr~to até o mês
da entrada em vigor riu nôvo nível
de salário mínimo, no ,'Jrimeiro reajustamento após a data do conlrato.
ou entre os meses de duas alterações
sucessivas n 0 nfvel do ')aiá1:1o-minimo
nos reajustamentos subsequentBs ao
primeh·o;
b) ce.ds, reajustamento entrará em
vigor após 60 (sessenta) dias da data
a)
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da vigência da alteração do s:ilário~

mm:rno aue o autorizar e a prestaçã-o
reajustadã vigorará até nôvo reajuS-

tamento·
c) do' contrato constru:á obrig.a.tôriamente a reláção original entre a
prestação mensal de -'lmortização e
juros _e o saláric--minimo em v1gor na
data do contrato;'
d)

durante a vigência do cDntrato, a

prestação mensal (a-mortização e juros) reajustada não poo.ec~ exceder,
-em relação ao salário·minimo em- vigor, a. percentagem nele esr..e,beiecida:
e) pa.ra efeito de detB. min·ação da

"da ts, do reajustamento c à <:L percentagem referida n'o inciso ~:mterior, [;Cmar-se-a por base o salário-minimo
da região onde se ac.h!.:L situado o
LTUóvel.
§ 29 Se o adquirente fôf servidor
público ou autãrquiqo o .r··.aju.stamento de que. trata o § 19 do artigo será

aplicado tomando por !"1·-:l.s~ a vigência da lei que lhes venha a .m~jora~r
os vencimentos.
§ 39 As taxas de juros· e prazo de
resgate serã.o fixados, r';spectivamen··
te em 5% a.a. (cinco por cento ao
ano) e até 30 (ttinta) · anar-, no casodas construções do tipo Jop11.lar e,. nos
demais, em 6%- a.a. ~sei~ po.r ce-nto
ao ano) e até 25 (vinte e cinco) auos.
§ 49 Para aplicação dd.3 condições
de venda a que se reporta o parágrafo 39 deste artigo são conside-r;adas
do tipo popular as unidades residenciais cujo valor, na dat.a de avaliação,
não exceda a 120 (cento e vinteJ vezes o maior sa.l!á.rio-mín.tmo vigente
.no Paf.5.
§ 59 No caso de impontualidade no
pagamento de prestação· .nensal, iri~
·cidirá sôbre o seu valor os juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês.
.Art. 79 E' vedada a venda:
a)
às pessoas que já forem proM
prietárias, promitentes compradoras ou
cessionarias ele imóvel r2sidencir~ · na
localidade- exceção feita àquelas que
·só possuam mn e izvadequado, eri1 .razão de sua area 11;-; :, ~ sua mcradiu e
de seus dependentes:
b) às que estiverem P.nl débito. de
qualquer natureza, com a Previdência
Saciai, ressalvado .J dispostó no pa,
rágrafo único do artigo;
C) de mais· de um imóvel sob a~
condições dêste. Decreto, a cada lo.
catário, ocupante, ou qualquer interessado.

Parágrafo único_. O Insthuto pro·
prietário do imóvel e credor de débito a que se refere a alínea b do ar.
tigo poderá admitir esquema...-. de quL
tação parcelada, ou incorpora.çãD ao
preço de venda, Jas importâncias do
débito, desde que éste resulte de
ocupaçáo residencial.
Art. 89 O promitente comprador ou
mutuário poderá lazer amortiza<;ões
especiais da dívida ou do preço, no
va1o1· mínimo igual .ao de :.~ma prestação me:n.sal, bem como liquidar an~
tecipadamente o saldo devedor.
Parágrafo único. E:rn nenhmna hipótese será reduzido o valor da· prestação mensal, salvo êrro de fato.
Art. uo Os Instituto:- poderão assumir os riscos dos seguros de que trata o inciso II do artigo 69, na conformidade das instruções que forem ex.
pedidas pelo D.N.P.S.
Art. 10. Ao valor da prestação
mensal serão acrescidas as importancias relativas: ·
a)
aos prêmios de seguros;
b)
à taxa de admini~ ~raç§.o . ao
contrato, no valm de 2% (dois por
cento) sôbre as quotas de amortização e juros; e
c) quando fôr o caso, aos encargos de impostos, taxàs de serviços pU~
blicos, de condomínio e demais _pre.
vistas _em lei, quer incidam ou venham
a incidir sôbre o imôve[
Al't. 11. Será cobrada uma taxa a..e
expediente :no valor de 0,1% \um d~··
cimo por cento) do preç.o -de venda,
destinada a cobrir a.s despe-~as processuais da operação, cujc montante
poaerã ser incluído no preç-O de venda
Parágrafo único. O produto da ar,
recadação dessa taxa não poderá ser
destmado, sob qualquer pretexto. ao
pagamento de gratifice,ção, vantagem
Glt remuneração, a qualquer tltulo, ao3
servidores dos Institutos propr:etários.
Art. 12. O pagamento ·da presta~
ção mensal será feito, sempre que _po.'i ..
sível, mediante consignação em fô•
lha.
Art 13"' A falta de pagamento ae
6 (seis) prestações mensais sucessivas.
bem como a inobservância de qualquer
condiçâo contratual, implicará na res~
cisão do contrat-o, de pleiio direi:to..
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Art. 14. VIsa.nao a s1mplificação <lo
proc,:-_,:;.;amento da opel'açáo, as escrituras deverão consig·nar, exclusiva~
mente as cláusulas, têrmoS ou condi...
ções vmiáveis ou 2Specíficas.
§ 19' .AJ3 cláusulas legais, l'egula·..
mc;:-::.éaJ:es,
regimentais, ou, ainda,
quaisquer normas administrativas ou
técnicas e portanto, comun,: a todos
os compromissarios ar mutuirios
constit::::·jo um contrato"···.~padrão e
nf" fig;urarão expressamente nas respectivas escrituras.
§ 2'? Á.s
escrituras no entanto,
consignarão obrigatOriamente que as
partes contratantes adotam .e se eomprometem a cumprir as cláusulas,
tênnos e condições do contrato pad!·ão, sempre transcrito, "verbum ad
verbum", no respectivo Cartório ou
Ofício, mencionado inclusive o núme~
ro do livro e das folhas de competen~
te. registro.
§ 39'. Aos mutuários e compromissários ao receberem os respectivos
traslados de escritura, será obrigatoriamente entregue cópia, impressa ou
mimeografada, autenticada, do con...
trato padrão referido no § 19' ..
§ 49· os Iru;titutos encaminharão
ac.} Cartórios de Registro de Imó·
vf-is, para os efeitos legais e: 1 juríc.i~os, o contrato. padrão refendo no
§ 11?, devidamente
autenticado, de
modo a facilita.r os competentes reglstros.
.Art. 15. Os Institutos farã0 inscrever obrigatària.mente os cuDtratos
de promessa de venda, promess.a de
cessão. ou de h~poteca ce11õ'brados
conforme êste Decreto, com C.ec:'':la ..
ção expressa de que os valôres. dc1~s
constantes são meramente estnrLat•··
vos, estando suje!to~ os saldos devedores, assim como as prestações mensais, às correções do valor determinadas na Lei n9 4. 380, de 21 de
agõsto de 1964.
§ 1() As correções de v·Cj 1ôres referidas no artigo, com indicação de
nôvo valor do preço ou da dívida e
d-o saldo respectivo, bem como da
nova prestação contratual serão
averba.das, à margem das respectivas inscrições, mediante simples requerimento, firmado por ambas ·as
partes contratantes, aos Oficiais de ·
Registro de Imóveis.
§ 21' Se o prqmitente comprador,
promitente cessionário ou mutuário
se recusar a assinar o requerimento
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averbação das correçoes verifica~
das, ficará, não obstante, obrigado
ao pagamento da nova prestação,
salvo se liquidar o salC.o da divida
ou do preço, podendo o Instituto se
lhe convier, rescindir o contrato, Com
notificação prévia no prazo de 90
(noventa) dias.
Art. 16. Terão preferênc1.a para a
aquisição d~s respectivos imóveis, na
ordem indlCada, ressalvada o disposto
no a.rt. 28:
a) o locatário desde que não haja
sublocação total. ou em havendo, ~e
a mesma tiver sido expressamente
consentida pelo" Illstituto proprietário;
b) o ocupante, nos casos <!e des!stência do locatário ou de sublocação
total não expressamente consentida
pelo Instituto proprietário.
§ 1<? o locatário, sublocatário ou
ocupante, acima referidos, deverão
manifestar, por escrito. seu interêsse,
junto ao Instituto proprietário, Qen·
tro do prazo de 30 (trint.sL) dias contados da data da publicação de res·
pectivo edital de venda, a <;er exoe..
dido logo após as avaliações de qua
trata o a.rt. - 29 processando-se ali
operações na ordem cro::J.ológlca da. quela ·manifestação.
§ 2Q Será con::;iderado desmterêsse
a discordância do preço ou das ·,condições determinadas para a aqut...
sição.
§ 3v A pl·eferência aludida no ar ..
~igo sõmente será dada a sublocatá~
rios e ocupantes cujas condições re-_
&ultem, comprovadamente, de atos
iiJraticados antes da vigência dêsta
Decreto.
Art. 17. Ocorrendo desinterêsse,
impossibilidade ou inexistência das
pe.s'soau mencionadas no art. 16, os
imóve~s residenciais,. re.ssalvado o d,is ..
posto no art. 3"' e ·observadas us
·condições gera1s, serão oferecidos à
venàa por eilital público, da seguinte
forma:
I - Mediante classificação segun~
do qualidades preferenc!ais, hieràrquica.mente consideradas:
,a) a.s unid&des de Brasilia (inc~so I, do art. 19) a segurados da
Previ-dência Social e a servidores públicos, ou autárquicos, ass1m consi•
derados, para êsse fim, também os
membros e funcionários dos Podêres
Legisla.tivlos e JUC:iciário, residentes
em Brasília;
d'e

ATOS D-0 PoDER EXECUTIVO

7J) as unidades residenciais enqua~
dradas no inciso II e IV do artig 0 1°,
a segura.dvs da Previdência Social;
II - ,Mediante c()ncorrência pública, aS unidades referidas no inciso III do art. 1Q, a qua1squer lllteressados .em 'geral.
.
§ 1'! As qualidades preferenCiais· de
que· trata o inclso I são, .pela· ~rdem
a.s seguintes:
a) para os imóveis em Brasília:
1'?) maior número de dependentes,
conforme conceitua,Ção da legislação
previdenciária;
. ~ .
29) maior tempo de res1denc1a em
:Brasilia;
3C!) m~\ ~ar tempo de contribuição
para a p{,widênCia Social;
_49) maior tempo de contribuição
para o In::;tituto proprietário;
59) maior -tempo de serviço público
ou autárquico.
b) para os imóveis referidos na
alínea b do inciso I;
19) segurado do Instituto proprietário; ·
29) maior número de dependentes,
conforme a conceituação da legislaçáo previdenciária;
3'?) maior tempo de contribuição
para a previdência social.
§ 2'? Nos casos do inciso II, em
igualdr>,de de condições, te!rão preferência os segurados do Instituto proprietário.

Art. 18. Se a imnossibilidade ·de
aquisição pelas pessoâs mencionadas
no Art. 16 decorrer de falta de capacidade financeira, em :mzão de se
acharem em gô2:0 de aposentB..doria
ou pensào, terá preferência o segurado da Previdência Socü:ü que, preen~hendo os "requisitos legais; seja
ascendente ou descendente delas e
com elas, comprovadamente, viva no
imóvel.
Parágrafo umco. Havendo mais de
um descendente, a venda será ao mais
idoso, salvo impossibilidade ou desistência expressa.
Art. 19. Na venda mencionada no
'art. 17, caberá ao adquirente tôdas
as providências e responsabilidades
no tocante à desocupação do imóvel.
Art. 20. A locacão ou transferência
do imóvel, enquailto não liquidada. a
dívida ou o preço, dependerá de autorização; prévia e expressa, do Instituto proprietário ou órgão que administl·ar o respectivo contrato, nos têrmos do art. 29.
·

Art. 21. Os imóveis serão vendidos
no estado em que se encontram e o
promitente comprador ou mutuário ficará obriga.do a rfa..Iizar
à sua
cu.st•a, as ob11as e r.eparos necessários à
remuneração, preservação e conservação das correspondentes condições
de segurança e habitabilidade.
Art, 22. Os Institutos poderão vender também as áreas de terreno que
não se destinarem à instalação de
seus serviços, -observado o art. 89, inciso XVIII, da Lei nº 3.807 de 26 de
agôsto de 1960.
§ 1ç Os Institutos ficam autorizados a firmar acôrdo
ou convênios
com as entidades federais, estaduais,
municipais ou autB..rquicas ou cooperativas, üJ.tegrantes do sistema instituí.do pela Lei n9 4.380; de 21 de
agêsto de 1964, observada a correção
monetál·ia ali prevista, para a venda
de seus lotes de terrenos ou glebas
de terras adequadas à construção de
uuidG.des residenciais,
ouvindo, em
cada caso, o .D.N.P.S ..
§ 2° Poderá se·r ajust8.da entre o
Instituto ·e o órgão interessado uma
t8.Xa de
remune:racão ou comissão
pela venda efetuadâ:
§ 39 O produto líquido dessas aliemw6es ser~ aplicado, obrigatàriamente, pelo Inst~tuto alienante, em Letra.s
Imobili.árü:s
emitidas
pelo
B.N.H., S.9Jvo se o D.N.P.S. autorizar seu investimento em imóveis
0 equ:ipJ_mentos destinados a servi:..
ços próprios.
Art. 23. Os terrenos ou áreas de
ter;.·as de propriedade dos Institutos
que, pel.9. sua localização ou express8,o económica, não se recomendem
p::>xa o_ aproveitamento previsto no
§ 19 do artig-o anterior, poderão ser,
medi;,_nt2 concorr2ucia pública, alie ..
nados a terceiros ou pchnutados pm'
imóv·eis QP8 possRm sel' aproveita~ks. cJ.8 flctrdo eom os planos dos
Tnstitutc.'3, aplicando-se o produto Iío.u1do d8 a.côrcl.o com o estatu:ído no
§ 3°, do artigo 22.
Art. 24. Os conjunto3 residencHtls
em a tual fase de con.s.trução serê.o concluídos e .:t venda. dE suas un~dades
proce.ss·3.T- &e.. fi mecti::t.nte ID...scrição e
classificação, ob.serva.d·o ,<:: critério est.a.belecido no art. 17.
Art. 25. AJ; un~dades resid·enciaiS
QUe deixar-2m de. ser alienadas na forma do disposto neste Decreto, ressai-
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vad:a.s as do AJ:t. 39, .s.erã<. objeto de
aquiSição pel:;. Uniãc-, Il3, conformidade do § 59 do art. 65 da Lei 4.380, de
21 de ag-Osto de 1954, cabend . . aos órgãos públicos inter-ess.r:..do.s el:lborar 05
pianos a .ererr: aprov,ados pe Presidente da RepúbliCa.
parágrafo ún1Q'). Serão, pOr 1gua1,
3,dquirida.'l pela União as unidades re:sidenciaAs dos Institutos de Aposentaria e Pensões dos Industriários, cujos
Iooa.tários já -~ encontrem nc gôzo de
vantagens de redução ou dispensa de
aluguel
t_·esultantes
da
Portaria.
·cNT 96, de 31} de dezembro de 1943,
e não que1ra:n ou nãt possam rea!lz.ar a aquisJção.
Art. 26. Enquanto não se publtca-r
Editai c~e Venda, previsto nc § 1<?
do a!'t. 16, p0derã-o bs Institutos ado~
tar providências admimstrativas que
conduzam a regularização das lOcà.._
ções ou ocup-ações.
§ 1<:> As providência.s de que trata
0 presente rtigo' náo compreendem a~
que poss.am modificar situa<ções de
fat.~ €m
m;juízo de direit-o adquirido.
§ 2'1 Os imóveis que estejam, ou venham a estar -J_e.sDcupados, serão alien;;dGs de acõrctO com os critérios estabelecidos no a.rt. 17, sa.lvo o dfsposto
no p.1-rágraf.a único do a.rt. 32.
P.J,'t. 27. Ressalvú.dO o d1spost( neSte
Decreto, ricam vedaclas a-os 1nstitutc.3
a constrw;:.ào de prédios resid-enCla1s e
a concessão de emprést:;mos par.a.. fin.s
imob_iliánc&.
Parágrafo ú.níco. Os- Instituto.-, }J(')'
derão ccmcluir, de acôrdo com as, d!Bpo.s:ções do RGPS e n')rma.':; correspondentes as operações que, regularmente processadas, já se encont.ravam auto.rjzadas na. da.ta da publicaç.?.o da Lei n° 4.38D. de 21 de a.gõ:sto
de HlM.

·O

Art. 28. Aos segurados que; na. data
d8, publlc8.gão da Lei n<? 4.38fJ, de 21

-de agOsto de 19-64, se encontravam

re~

gularmente habilitados à B..quisicão d.(':
imóvel reSldencial objeto de pi:ome.ssa de vendo.. ··escindid.õl. ou adquirido
por Izu,tit:uto <J.travé... de adjudicaça.o
ou dação -em pngamento, será d.ada
pref.erênc,1a ·os-óluta par.a aquiSição
do respectivo imóvel, crubendo-lhes as
Providências para
desocupa.çao, se
fõr G c.a.so," .ap6s a 'lavr-a.tura do contrato de -:1quiEüção.
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Art. 29. Realizad-as as vendas pre'Vistas neste Decreto, a adminis-tração
d.: todos os contratos je i'inanci:- -nen ..
to poderá ser transferiJ.a a órgão re-ferido no art. 29 da Lei n9 4.380, de
21 r1 agôsto de 1964, na f-orma do que
fôr -ajugtado, mediante 0 pagamento
de uma taxa de admini&tração cuja
percentagem nã·o- poderá ser supe1·ior
à referida na alínea b do art. 10 dêste D2Cl'eLO.
§ 19 A~ receita liquida proveniente
das quota:;5 dc.amor-tizaçác e juros daS
c.," :rações de vend-a de que trna o
art. 11?, ressalvado 0 disposto no
.art. 25, será. l.PliCa·-.j_a na aqu:siç~o cte
Let.ras Imobiliárias emitidas pelo
B.N.H.
.
§ 2" Os. prêmios de seguros relativos
á operação de vend-a de que tra-ta d
art. 1'!, ..~.erão integralmente crewLaM
d':'los. e pagos, em espéci-e, à 1nstluiçlle:~
segm'ad·ora .~ 3" A ':!ceita provemente aas operações em processamento; e das ' ja..
realizadas pelos In.sti-tu-tos antes da
vigência ia Lei 4.:38G, de 21 de _agôs~-o
de 18M, 3Cl'á igualmente credltada ~
p-aga, em espécie, ao Instituto yendedor, descontada penas 'a tax.a de ad··
ministração ou comissão ajusta-da.
A1·t. 30. O padTâJ.:t das escritura&
r-eferidas no art. 14 D-·"Jrá submetido
à aprecLwão , do Conselho Fiscal do
Instituto na -~otma do art .. 305, tric1so
I. do RGPS, aprovado pelo Decreto
no 48.959 ~ A. dt 19 de setembro de
1%0, na nova redação d-3-.da pelo DeCl'eto n9 51.088 de 31 de julho de 1~H31.
A:i.'t. 31. :_' Grupo de Trabalho d~
Bras.ih"v (GTB) .se articulará com o
D.N.P.S., der.ctro do prazo de 60
(ses.scYlta) dias, no sentidO dr; selec-t-o·nar, p9.ra exclusá< da vendr, objeto
dêS-te Decret,'), os imóveis ocupad.OH
por pessoas qul exerça.r n2, ca-p1t;a.l
Federal encargos ou funções caracte~
rl.<:-ticamente tr.ans:tóriüf,, os quais fi·~
carão 1·eserv;:;.dns para pel·manente l'ew
distribuiçá.o [cU:; exercente.s de -tais encargos ou ?unçbe-3.
Parágl'(\L'!< ú"llico. Aos imove!s re1ac1ona.dos de acJ.rd-o com êst.e artigO
aplwa-~,e o disposto no art. 2B.
Art. 32. n: veda-do aos Institutos,
a p8,1'tir à.B dat:.~ da publicação do presente DeCTeto C.'~ntratar novas locações· d:o.s seus imõ-v.eJ.S residenci~l-13.
Parágrafo único. Excetuam-se d!?.
proibição dêste artigo as !Oc<Lçues des-
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a atender segurados já classifirü.dos na forma dO aTt. l::lO ao
R.G.P.S., cujo.'i contH'k'"3 serão ce:e~
brados sem prazt· determinado.
Art. 33. o D.N.'P.S. expedll'á, .separadamente, cu em conjunto oom o
servi~o FedE;ra.J de Habitaçav e Ul'bêlr
nismo (SERFHAU), conforme o caso,
as mstrucões que .se tornarem neces~·
sárws ao cumprimento dê..<ite Decreto.
Art. 34. Os casos omissos .ou dúvi~
das serão reso-lvidos pelo DNPS, ouvi~
dos , quandi'-' couber, o BNH ou
SERFHAU."
Art. 35. o presente necreto entrará em vigor na du.t.a de sua pubHca....
ção, revogados ·o Decreto n9 1.222, de
22 de julho de 19·62. e demais dispO-·
fJcões em contrário.
~tinadaf,

Brasílta., 4 de fevereiro de 1965;
1441? da Independência e 771? da República.
H. CAsTELLO BRANCO
Octávio GouVeia de Bulhões
Arnaldo Susselcind
DECRETO N9 55.739 - DE 8 DE
FEVEREIRO DE 1965
Determina a Intervenção Fede:ral na
AàminiStna.ção do Pôrto do Rio de
Janeiro.

O Presidente da
de sua.s a.tribu:ições
levantes as razõeJ
posição de Motivos
nistério da Viaçao
decreta:

ExECUTIVO
DECRETO N9 55 . 740 - DE 8 DE
FEVEREIRO DE 1965
Declara luto oficial.
O Pres:·dente da República:
No US{I de suas atribuições ao ter
notícia do falecimento de Sua Excelência o Senhor Luis GianatasiO, Pre~
sidente do Conselho Nacional do Govêrno da República Oriental dO U:ru-.
gyai;
Consider·ando a profunda consternação que se a.bate 3 ôbre a Nação uru~
guaia e desejando testemunhar o gTande pesar do Govêrno e do Povo brasjle:ros, decreta:
Art.. úni-co. E• declarnd 0 luto oficial
em todo o País por 3 (três) dias, a
partir de::;ta data, em sinal de pesar
pelo faleciment.o de Sua Excelência
o Senhor Luis Gianatasio, Presidente
do Conselho Nacional do Govêrno da
República Oriental do Urugua.t.
Bi·asilia, 8 de fevereiro de 1965; 144<.1
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Milton soares Oampos

V asco da Cunha

DECRETO N9 55.741 - DE 9 DE
FEVEREIRO DE 1965

República, no u,o:;o
e cons:derando reconstantes da Ex~
que dirigiu o Mi~
e Obras Públicas,

Declara de utzlidade pública o "Instituto Ana Gonzaga", com sede no
Estado da Guanabara.

Art. 19 FiCJ.L sob o regime de inter~
venção Federal pelo prazo julgado necessario pelo M.misterio da Vi:'.':üc e
OIJl'a.s Públicas, a Admini'3tracão do
Pôrto do Rio de Janeiro.
"
Arl;. 29 C.3.be ao Interventor desig~
nado assumir todos 03 podêres, prer~
rogatiV•3.S e obrigações que são conferidos pela legislaçMJ ao Superinten~
dente da Administraçâo do Pôl'to do
RJo de Jane:To.
A.rt. 3" :Ê:ste Decreto entrará em vi~
·gor na data de sua publicação. revogadas .as disposições em contrário.

o Presidente da República, usando
da atribuição ·que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal e
atendendo ao que consta do Proces~
so M.J .N .I. 18.585. de· 1963, decreta:
Artigo único.· E' dechrada de utilidade pública, .nos têrmos do art. 19
d·3. Lei 91, de 28 de agôsto"' de 1935,
combinado com o .a.rt. 1Q do Regulamento aprovado pelü Decret(l número
50.517, de 2 de ma~o de 1961 o "Ins~
titut.o Ana Gonzagá" com' sede no
Estado da Guanabara.

Brasília, 8 de fevereiro de 1965; 1440
da Independência e 779 da República.
H. CASl'ELLO BRANCO
Juarez Távora

Br.asília, 9 de fevereiro de 1965; 1449
da Independência e 77° da República.
H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares CampOs

ATOS DO

PODER

DECRETO N9 55.742 - DE 9 DE
FEVE'REIRO DE 1965
Altera o Reo+m'ento -do Departamen~
to dos Corretos e Telégrafos.

EXECUTIVO
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loc<J,lizados no ba-irro do Benfica, em
FortaleZa, Estado do Ceará, a seguir
descritos: '
a) o prédio nt? 2.619, da Av. Visconde de Cauípe, com o respectivo terreno, em .._J_Ue se acha enCTavado, medindo vinte e dois metros e quarenta centímetros (22,1-:0m) de frente por fundos pertencentes, de propriedade de
Maria Júlid.- Lopes;

o Pr-esidente da República., usando
da atribuição que lhe conferê o artig-o 87, iteni I, da Constituiçã-o, decreta.;
à) o prédio rÍ(l 2.597, da Av. Visconde de Cauípe, com o respectivo terArt. l(l Fica altei·ado o Regimen-·~0
reno, em que se a.cha encravado, medo Departamento dos Correios e Tedmdo dez metros e vinte e cinco cenlégrafos, aprovado pelo Decreto nútímetros <10,25m) de- frente, por fundos pertencentes de propriedade de
nlero 51.902,/de 19 de .abril de 1963.
Maria Teresinha de Brito;
na parte relativa à estrutura d::t Dic) o prédio nt? 2 591, da Av. Visretoria do Material e da Comissão
conde de Cauípe, com o respectivo
Executiva do Plano Postal Tel€ç;ráfiterreD.u, em que se acha encravado
co, com a transformação das Se,~çé€.s medindo onze metros e setenta e cin~
có
centímetros (11,75m} de frente, por
de Bens Pá.trhnoniais e de Edifícios,
fundos pertencentes, de propriedade
subordinados à primeir.a e d,::t Secção
de Maria Belmar· de Matos Brito;
de construçã.o civil, subordL'"1ada à
d) o prédio n9 1.838, d;:J, Av. Vissegunda no Serviço de Engenhaiia
conde de Cauípe, com o terreno em
Civil (SEC), diretamente subordinaque se acha encravado, medindo quarenta metros e oitenta centímetros
do à Diretoria-Geral.
(40,80m) de frente, dando frente tamArt. 29 l!:ste Decreto entrará em bém para a rua Antonio Pompeu e
vigor na data de sua publicação, re->; -(undos pertencentes, de propriedade de
Eugênio Nunes de Souza e outros;
vogadas as disposições em contrário.
e) o prédio nQ 1.810, com o terreBrasília, 9 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 d.a Re- no em que se acha encravado, medindo oito metros e oitenta centímetros
pública.
(8,80m) por fundos pertencentes ~m
Av. Visconde de Cauípe, de proprieH. CASTELLO BRANCO
dade de Ama,ro Pinte dE: Barros;
Juarez Távora
j) o prédio n9 1 . 798, da Av. ViscondE: da Cauipe, esquina com a rua
Antonio Pompeu, com a terreno em
que se ::wha encravado, medindo vinDECRETO N9 55.743 - DE 9 DE
te metros e oitenta centímetros ....
FEVEREIRO DE 1965
(20,80m) de frente por fundos pertencentes, de propriedade de FrancisDeclara de utilidade pública para fins
co Sampaio Irmão;
de desapropriàção, imóveis destinag) o terreno situado na Av. Visdos à Universidade do Cea1·á.
conde de Cauípe, vizinho à casa nú. mero 1. 838, da mesma avenida, meO Presidente da República, usando
dindo dezessete metros e trinta cendas atribuições que lhe confere o ar-· tímetros (17,30m) de frente, por funtigo 87, item I, da Constituição, e de
dos pertencentes de propriedade das
acôrdo com o dispOsto no DecretoMissionárias Capuchinhas de São
lei n(l 3. 365, de 21 de junho de 1941, Fmncisco de Assis;
alterado pela Lei n9 2. 786, de 21 de
h> o terreno situado na esqw.na
maio de 1956, decreta:
'
da Av. Visconde de CaUipe com SeArt. F' São declarados de utilida- nador Catunda, medindo. vinte e um
de pública, para fins df'- desapropriametros e sessenta centímetros ..... .
ção, . os imóveis, oom tôdas as suas
(21,60m), pela primeira e trinta me ..
benfeitorias, instalações e servidões,
tros e vinte centímetros (30,20m), pela
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segunda, com as casas que nêle Se
acham encravadas, urna de n9 2.486,
pela citada avenida e outra de númetro n9 312, pela rua mencionada de
propriedade de Ciro Braga e outros;
i) ·o prédio n9 2.635, da Av. Visconde Cauípe, com o _terreno em que se

acha encravado, medindo dezoito -metros e sessenta centímetros (18,60m)
de frente, dando frente também para
a Travessa Iguatu e fundos pertencentes, de propriedade de Corila Camurça Brasil de Matos, tudo de acôrdo com o constante do processo número 2. 942-65 do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 29 Destinam-se os imóveis em
çausa a edificações, instalações e serviços projetados pela Universidade do
Ceará, em cumprimento ao seu plano
de desenvolvimento.

Art. 39 A Universidade do ceará
providenciará no sentido de ser efe~
tuada a des::1,propriação, correndo a
respectiva despesa cl,. conta dos recur.:.
so_s do Orçamento interno da Universidade ou de Fundos que a comporte.
Art. 49 .:Ê:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposicões em contrá~
rio.
~
Brasília, 9 de fevereiro de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO

BRANCO

Flávio Suplicy de Lacerda

DECRETO N.9 55.744 FEVEREIRO

DE 10 DE

DE 1965

RetiJica a c_lassijicação dos cargos de
nível superior do
Ministério da
lllaTtnha.
·

O Presidente da República, usando
da atribmçao que 1he contere o artigo 87, item 1, da constituiçao e de
acOrdo com o art. ~Y da Lei nY_ ·~ 345,
de 26 de junho de 196'.1:, regulamentado ·pelos Decretos ns. 5-4.015, de 13
de julho de 1964, é :·5.004, ue 13 de
novembro de ..~.964, def'.r~ta:
Art. 1.9 Fica retificada, na torma
dos anexos, a classificação dos cargos de nível superior do Quadre de
Pessoal - Parte Permanente e Especial - do · Ministédo da Mm·mna, a
que se refere o art. 1.9 do Decreto
n.9 55.165, de 8 de ct€zembro de 1964,
bem como ·a relação nommal dos respectivoS ocupantes.
Art. 2Y A reti!lcaçao pr('vista neste decreto prevalece1·á a partir de 1,1?
da. junho de 1964, salvo quanto às
readaptações efetuadas postedormente a essa data.
Art. 3.9 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, re ..
vogadas- as oiisposicõ~s em contrã.rio.
Brasilia, 10 de fevereiro de 196.~.;
J.445' da Independência e 77.9 do. R-e·
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

-l!!NJ.."11$RIO N MARD1HA
MinistÉrio ou Orgão
Q1.J.l.DRO DE ~ESSOAL
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DECRETO N9 55.715 -~':t..;VEREinO DE 1965

DO

DE

10

PODER ExECUTIVO

DE

Retitica a classificaçáo dos cargos de
nivel superior do Quadro PróvisóTio
de Pessoal. da Fundação Brasil Çentral, vinculado ao
Ministério
da
Justiça e Negócios Interiores.

o Presfcl.ente da República, usando
da atriP_mçao que lhe confere o artig·o s~·, item Ll, da Constituiç~o, _e de
3,cõrdu com o art. 9.9 da Le1 numero 4.345', de 26 de junho de 1964, regulamentado pelos Decretos ns. 54.015,
de 13 de julho de 1964, e 55.004, de 13
de novembro de 1964, decreta:
Art. 1.9 Fica retincada, na forma
dos anexos, a classificação dos c(l.rgos de nível superior do Quadro
Provisório de Pessoal da Fundação
Brasil Central, vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
a que se retere o parágrafo único do
art. 2.0 do Decreto n,9 54.224, de 1.9
de setembro de 1964, bem como a
relação
nominal
dos
respectivos
ocupantes.
Art. 2.9 A retificação pr_evista neste
decreto prevalecerá
partir de 1.9 de
junh'o c;te 1964.
Art. 3.9 Este decreto
entrará em
\ZlgÇ>r na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1965;
144.0 da lndependéncia e 77.9 da Re.:.
públlca.

a

H.

CASTELLO BRANCO

"' Os anexos a que se refere o· texto
foram publicados no Diário Oficial
de 12-2-65.

DE

1')

DE

~lassijica

os cargos de nível superior
da Comissão do
Plano do Carvtio
Nacional e dispõe sObre o enquadramento de seus atuais ocupantes.

O Presidente da
da atribuição que
-tigo 8?, item 1, da
acôrdo cOm o art.

ro 4. 345, de 26. de junho de· 1964, regulamentad.o pelo DecretC: n.9 54.015,
de 13 de julho de 1964, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada a classifiCação dos cargos de nível superior
(Anexo ·n, bem como a relaçáo nominal dos respect1VOS ocupantes (Anexo
II), do Quadr-o de Pessoal - Parte
Permanente - da Comissáo do Plano do Carvão Nacional.
Art. 2.'! O órgao de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto,
ou expedirá portaria declaratória aos
que não os poSsuírem.
Art. 3.9 As despesas com a execução
dêste decreto seráo atendidas pelo
crédito especial de que trata o Decreto n9 54.015, de 13 de julho de
1964, na conformidade do disposto no
art. 42 da Lei n.9 4.345, _de 26 de
junho de 1964, e pelos recursos ·orçamentários próprios.
Art. 4.9 As vantagens financeiras
decorrentes do presente 'lecreto vigoram a partir de 1.9 lje JUnho de H:J64.
Art. 5.9 E:ste decreto
entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de fevereiro de J.965;
144.9 da Independência e 7VJ da República.
H. CASTELLO ~RANCO

Mauro Thibau

Os anexos a que se refere o te:s,to
foram publicados no Diário Oficial
de 12 de fevereiro de 1965.

Milton Soares Ca'f!l-pos

DECRETO N9 55. 746
FEVEREIRO DE 1965

361

República, usando
lhe confere o arConstituição, e de
9.9 da Lei núme-

DECRETO N9 55. 74"7 - DE 10
FF.VI!."'REIRO DE 1965

DE

Aprova o Estatuto da Universidade
Rural de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fecl.m'al e tendo em vista a aprovação
do Conselho Federal de Educação, verificada em 31 de janeiro de 196ª,
decreta:
Fica aprovado o Estatuto da Universidade Rural de Pernambuco, que
a êste acompanha, assinado pelo Mi-

362

A'!'OS DO PODER EXECUTIVO

nistro da Agricultura e homologado

CAPÍTULO 2Q

pelo Ministro da Educo,ção e Cultura.
Brasilia, 10 de fevereiro de 1965;
!ll49 da Independência· e 779 da República.

De sua constituição

H,

CAST~LLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme
Flavio Lacerda

ESTATUTO .DA UNIVERSIDADE

RURAL DE PERNAMBUCO
TÍTULO I

Da Universidade, seus objetivos,
ConStituição e Prerrogativas
CAPÍTULO 19

De seus objetivos

A Universidade Rural de
Per:uambuco, neste Estatutu também
citado como U.R.P., é .. uma Instituicão autárquica,· integrante do sistema
:federal de ensino, nos têrmos da Lei
Art.

19

n9 2.524, de 4 de JUlho de 1955, combinada com a Lei n9 2. 920, de 13 de

outubro de 1956, com sede na cidade

do Recife, capital do E;:stado de Pernambuco.
Parágrafo único. A U.R.P. é p~s-:
saa juridica com autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar.
Art. 2Q A U .R.P. tem por objetivo promover o desenvolvimento rural do Nordeste brasileiro, através da
educação, da pesquisa e da criação da
cultura geral, a se·viço do País, do
entendimento entre as nações e dos
superiores interêsses da humanida_de.
Parágrafo único. No atendimento
dêsse objetivo, a U .R.P. promoverá
o preparo de profissionais, no âmbito
das ciências agronómicas e veterinárias e de outras que concorram para
o desenvolVimento do meio rural, não
sômente no gTau superior, ccimo também no médio, bem como a realização de pesquisas relacionadas com
aquelas ciências.
·Art. 3'.l A U.R.P. integrar-se-á em
sua região geo-econômica, particiPando na solução dos seus problemas e
dando assistência, dentro de suas
possibilidades, aos podêres públicos e
à iniciativa particular·.

Art. 4.'? A U.R.P. é constituída
por entidade de ensino, de pesquisa e
de extensão, nas seguintes modalidades:
I ~ Unidades universitárias - aquelas que constituíram a estrutura inicial da U.R.P., nas leis que determinaram sua federalização, ou que
forem posteriormente criadas por determinação dêsse Estatuto, destinadas
ao ensino de grau superior;
II ·- Departamentos Universitários
· e Instituições de Pesquisa - os que se
destinam ao ensino,·· à investigação
científica e à experimentação;
UI .,--- Instituições de treinaffiento
- aquelas que se destinam à formacão de técnicos e líderes em extensão,
bem como à divulgação de conhecimentos técnicos, no meio rural;
IV - Escolas de grau médio aquelo.s destinaàas a ministrar o ensino da 3~ Série do ciclo colegial e à
formação de profissionais de nível
médio;
V - Instituições agregadas e sob
mandato - aquelas que se integram
num plano comum de trabalho com
as atividades da U .R.P., mediante
convênio ou simples mandato.Art. 511 As Unidades Universitárias
da -u.R.P. são:
a)
Escola Superior de Agricultura,
destinada à formação de engenheiros
agrônomos;-·
b)
Escola Superior de veterinál'ia,
destiné.da à formação de Veterinários;
c) Curso' de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão, destinado à
promoção de cursos de extensão tmiversitária, de divulgação cultural e ·de
treinamento profissional.
Art. 6Q As Instituições de ensino
e pesquisa são:
u)
os Departamehtos Universitários, constituídos pelo agrupamento
das disciplinas afins ou correlatas das
diversas cátedras, de uma mesma
Unidade de ensino superior ou de
mais de uma Unidade, relacionados
no capítulo 19 do Subtítulo 29, do
Título III, dêste· Estatuto;
b) os Institutos criados como órgãos centrais com a finalidade de desenvolver além da pesquisa especializada, a pesquisa básica.
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Art. 79 As Instituições de Treinamento, com os -Serviços de Extensã9,
organizadas aproveitando no que fôr
possível os recursos materiais e de
pessoaJ., já existentes na U.R.P., ficam subordinadas ao curso de AperfeiÇos.mento, Especialização e Extensão.
Art. 89 As Escolas de grau médio
s§.o:
a)
Escola de Magistério de Economia Rural Doméstica;
õ) Escola Agrotécnica de São Lourenço da Mata;
c)
Colégio Universitário;
d)
Outra·s entidades que venham a
ser S.~Jl'egada.s, incorporadas ou criadas.
Art. 99 A U.R.P. poçierá ampliar
as sug_s atividades didáticas e científicas,· pela agregação de entidades federais, estaduais, municipais ou particulares, mediante àcôrdo aprovado
pelo Conselho Universitário, ou pela
incorporação dessas entidades, por
decreto do Govêrno· Federal, ouvidos
o Conselho Universitário e o Conselho Federal de Educação.
§ 1<! A integração de uma entidade
pública federal, estadual, municipal
ou pe. rticular, pode ser parcial ou total, compreendendo-se como parcial a
simples agreg·ação. mediante acôrdo
aprovado pelo Conselho Universitário
e como total, a incorporação mediante decreto do Govêrno Federal, ouvidos o Conselho Universitário e o
conselho Federal de Educação.
§ 29 Para a promoção do processo ,
de integração total de quaisquer. entidades de ensino ou de pesquisa é
necesário, previamente. um estágio de
7 (sete) anos da entidade, na condi~
ção de ag·regada, durante o qual será·
procedida a adaptação dos seus currículos ou finalidades aos -objetivos
da· U. R. P., ouvidos a· Conselho Universitário e o Conselho Federal de
Educação.
Art. lO. Nos processos de agregação e de incOrporação de qualquer entidade, cabe ao Reitor encaminhar ao
Conselho Universitário o respectivo
documentário com os devidos esclarecimentos para estudo.
Al!t. 11. Aprováda a agregação de
uma entidade será a mesma efetivada mediante a assinatura de um acôrdo no qual ficarão estabelecidas, em
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cláusulas especificas, as condições da
agregação.
§ 19 A U. R. P. sOmente poderá
aplicar, em benefício da entidade
agregada, as verbas que lhe forem
especifi.camente destinadas, no seu
or~amento interno.
§ 29 Em todos os documentos oficiais da entidade constará a sua condição de agregada à U. R. P.
§ 3\1 Tratando-se de estabelecimento de ensino, a entidade agregada ficnrá sob a orientacão didática e científica da U . .R. P., devendo os seus diplomas e certificados expedido~ receber a assinatura do Reitor.
§ 48 E'
concedi.do às entidades.
agregadas represent'ação no Conselho
Universitário pelos seus-" diretores, com
direito a debater e a opinar, não podendo, porém, votar ou ser votados.
§ 59 Ao corpo discente da entidade
agregada é concedidO o direito de representação no Diretório Central dos
Estudantes da u .R.P., não podendo
contudo o representante escollüdo ser
votado pára o cargo de Presidente do
DCE, ou seu substituto eventual.
§ 6Q O acôrdo de agregação poderá
ser revogado em qualquer moniento,
por votação de 2;3 (dois terços) dos
membros do Conselho Universitário.
Art. 12. A entidade agregada permanecerá no gôzo de seus direitos de
ad~inistrar livremente os seus bens.
Art. 13. A U.R.P. poderá promover aind,a a realização de acordos e
convênios com entidades oficiais ou
particulares, visando a aplicação de
sua capacidade didática e científ)ca,
bem como conferir mandatos a instituições outras, cujas estruturas e fi~
nalidades permitam vantajosa cooperaçã.o universitária, através de íntima
colaboração em programas afins de
trabalho.
§ 19 O mandato é conferido pelo
Reitor mediante autorizacão do Conselho Universitário da U .R.P.
§ 2\l Os -acôrdos e convênios, a que
se refere êste artigo, serão aprovados
pelo Conselho Universitário, exigindo-se a homologação ou: aprovação do
Conselho de Curadores, quando .houver ônus para a U. R. P ., cabendo ao
Reitor a assinatura dos mesmos.
Art. 14. As diversas entidades qUe
constituem a U .R.P. terão os seus
regimentos elaborados, como segue:
a) Os regimentos das unidades de
ensino serão elaboradas ·nOr seus Con-
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selhoS Administrativos e apreciados
pelas ' suas CongT egações, devendo ser
homologados pelo Conselho Universi-·
táriu e ap1·ovados pelo Conselho Federal de Educação;
b)
Os regimentos das dem~üs entidades serão elaborados pelos seus
Conselhos Deliberativo:<; e apiovados
pelo Conselho Universitário;
c) O Regimento Geral da U.R.P.,
no qual constarão as normas de funcionamento dos Conselhos Universitário, de Curadore, de Pesquisas e
Departamental, da Assembléia Universitária, dos Departamentos Uni- ·
versitários e Administrativos, das Divisões dos Servicos e das demais de-

pendências direiamente subordinados
à Reitoria, será elaborado pelo Conselho Universitário e aprovado pelo
Conselho l''ederal de Educação.
CAPÍTULO 39

De suas prerrogativas

Art. 15. A U.R,P. gozará de autonomia administrativa, didática, financeira e disciplinar, na forma de
legislação vigente.
19 A autonomia adminis.trativa
consiste na faculdade de elaborar e
Teformar os seus próprios estatutos,
com a aprovação dõ Conselho F1ederal
de Educação, bem como . aprovar os
seus regimentos internos, de indicar
o Reitor e os diretores de suas Unidades de ensino superior, mediante
listas tríplices, para a escôlha dos respectivos titulares pelo Presidente da
República; contratar professôres e auxiliares de ensino, técnicos e outros
profissionais; indicar, para nomeação
pelo Govêrno Federal, o candidato
a.provado em concurso para provimen-·
to de cátedra e, por fim, admitir
quaisquer funcionários dentro de suas
dotações orçameritárias, respeitadas às
limitações legais.
~ 21?
A autonomia didática consiste
na faculdade de criar e org·anizar cursos, fixando os respectivos currículos,
regime çiidático e escolar de acõrdo
com n legislaçã.o vigente.
§ 3'i A autonomia financeira consiste na faculdade de administrar o
seu património e dêle dispor, na forma prevista no Título .VII do presente Efitatuto e respeitada a legislação' específica vigente; aceitar subvenções, doações, heranças e legados;
organizar e exeCutar o orçamento
anual de suas receita e desnesa, respeitada a prestação de contãs à aUto-

ridade competente, pelos responsáveis
na aplicação dos recursos.
§ 49 A autonomia disciplinar consiste no, faculdade de aplicar penalidades, respeitada a legislação específica vig'ente.
TíTuio II
Da Administração da U .R.P.

Subtítulo 19 - Dos órgãos de Admi~
nistração Universitária
Art. 16. Os órgãos de administração universitária são:
a) -Assembléia Universitária;
b)
Conselho Universitário;
c)
Conselho de Curadores;
d)
Conselho de Pesquisas;
e)
Reitoria.
CAPÍTULO 19

Da Assembléia Univ?rsitária

Seção 1.a -

De sua composição

Art. 17. A Assembléia Universitária compõe-se:
I - Do Reitor como presidente;
II - Dos professõres catedráticos,
professôres interinos, docentes
na regência de cátedra e pro·fessõres de ensino superior;
III - Do representante legal de
cada um dos Institutos Universitários;
IV - De um representante dos assistentes de cada Unidade de
ensino superior;
V - De um representante dos instrutores de cada Unidade de
ensino superior; \
VI - De um representante dos docentes livres da U .R.P.; escolhido entr~ aqueles que não
cstej am na regência de cátedra;
VII - De um representante de cada
instituição de ensino de grau
médio da U.R.P.;
VIII - De um representante do pessoal administrativo da Reitoria e de cada Unidade universitárht;
IX - Do presidente do DiretóriO
Central dos Estudantes e dos
presidentes dos Di r e t 6 r i os
Acadêmicos de tõdas as Uni-·
dades de ensino superior da
U.R.P.;
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X - Do presidente da Associação
dos Ex-alunos da U.R.P.;
XI-- De um representante do corpo
docente de cada Unidade de
ensino superior agregada;
XII - De um representante do cor~
po discente de cada Unidade
de ensino superior agregada.
§ i0 Os representantes citados nos
itens IV e V serão escolhidos entre os
seus pares, em reuniões presididas pelos respectivos diretores, com mandato· de dois (2) anos.
§ 2Q Os representantes citados nos
itens III, VI e VII serão escolhidos
entre os seus pares, em reunião presidida pelo Reitor, com mandato de
dois (2) anos.
§ 39 Os representarites citados no
item VIII serão escolhidos entre os
seus pares, em reuniões respectivamente presididas pelo Rei to r e DiretDres, com mandato de dois anos.
§ 4\> Todos os representantéS citados nos diversos ítens dêste artigo terão suplentes eleitos na mesma :lcasião, pelo mesmo processo e com o
mesmo mandato, que substituirão· os
titulares nas suas faltas e impedimentos, completando os seus mandatos na vacância.
Seção 2.a. - De suas atribuições
Art. 18. Compete à Assembléia
Universitária:
a)
tomar conhecimento do relatOrio anual do Reitor, sôbre as principais ocorrências da vida universitária
e programas de trabalho, oem como
sôbre o progresso e aperfeiçoamento
alcançado pela U. R. P. ;
b) assistir à entrega de títulos e
dlploma.:; honoríficos;
c)
deliberar sôbre os assuntos de
:alta relevância q.ue interessem à vida de qua1cauer das entidades universitárias.
Art. 19. A Assembléia Universit:lria reunir-se~á duas (2) vêzes por
ano, na abertura e no encerramento
dos curSos uni,,tr~itários de ~::-aàua··
c§o e, extraordinàriamente qu·<>·ndo
c>:>m·ocada pelo Reitor, pelo Consflho
Universitário o:J por solintaçã:J rla
Gc ngrer.:·cção d~.; qualquer das Ur..idade.s :~e ensino :n... llerior quanr]o ·-tntU'vaCa por dois cf'!rços (2/3), no n:itnimo dos respe~tivos professôres 'JaLedrá:l;icos em 8:'<€!~·cício e, ainda, pela
maioria de se1M membros.
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CAPÍTULO 2Q

Do Conselho Universitário

Seção 1.a Art. 20.

De sUa composição

O· Conselho Universlt'.{,no,

de cúDula consultivo e deüberativo da, U.R.P., tem~ a seguinte
constituiçâo:
a)
o Reitm·, como seu presidente;
"b)
os Diretores das Unidades de
ensino superior da U. R. P. , como
seus membros natos;
CJ
um cepresentante da Congregacão de cada Unidade de ·ensino supel-ior da U. R. P., eleito pelos seus pares entre os ca_tedráticos em exercício
de cátedra, com mandato de dois (2)
anos;
d)
um representante dos professôres de ensino superior, eleito pelos
seus pares, em reunião convocad;:t -e
presidida pelo Reitor, com mandato
de dois (2) anos;
e) um representante dos docentes
livres, eleito pelos seus pares em reunião convocada e presidida pelo Reitor, com mandato de dois (2) anos;
j) um representante dos assistentes de ensino superior, eleito pelos
seus pares, em reUnião con vacada e
presidida pelo Reitor, com mandato
de dois (2) anos;
g)
um representante dos instrutores de ensino superior, eleito pelos
seus pares, em <eunião con vacada e
pres1dida pelo H.eitor, com mandato
de ctms (2) anos;
h) um representante das Escolas
de Grau Médio, eleito anualmente
entre os seus Diretores; em reunião
convocada e presidida pelo Reitor;
i) um reoresentante de cada uma
das instituiÇões sob mandato universit9:no, durante ~ vigência do mesmo;
j) um representante de cada uma
das instituições ~tgregadas;
l)
o presidente do Conselho de
Pesquisas, como membro nato;
m)
o presidente do Diretório Central dos Estudantes,· como membro
nato;
n)
um representante do corpo discente de cada Unidade de ensino superior da U.R.P., eleito anualmente
pelo respectivo Diretório Acadêmico;
o)
o presidente da Associação dos
Ex--Alunos da U.R.P., como membro
nato.

ór_r>.·r~o
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De suas atribuições

Art. 21. Ao Conselho Universitário compete:
a)
exercer, comO órgão consultivo
e deliberativo, a jurisdição superior
da U.R.P.;
b)
organizar, mediante a votação
uninominal em três escrutínios secretos e sucessivos, a lista tríplice de
professOres catedráticos, para a nomeação do Reitor pelo Presidente da
H.epública;
c) organizar, pbr votação uninominal, entre os professóres catedráticos de tôdas as Unidadés de ensino
supeJ:ior, a lista triplice para o proviménto cio crJ,rgo de Diretor do Curso
de· Apericiçoamento, Especialização e
Extensão, para a nomeação .pelo Pre~
sídente da República.
d)
reformar o presente Estatuto
elaborar o Regimento Geral da URP
e homologar os Regimentos Internós

~:JeT~~~:~~esdodec~~~!f~o ~~â~~ :i ~~
8

0

Educaçao e aprovar os regimentos das
denw.is entidades e dependênch.\s universitárias;
s) votar a proposta orç~.mcntári8.
an-<.l.a! ·da U.R.P.;
_
/) fixar, de ·~.côrdo · com a dotação
globe.i, os quanti.tativos destinadoS 'J,
H.eitoria e suas dependências, às Uni··
dades de Ensine superior, e demais
entidades universitáris.s;
g) _ resrJ1ver sôbre a aceitaç.ao de
Iegactos e donativos;
h) deliberar sôbre a administração do património da u.R.P.:
i)
promover contratoS de professôres e técnicos, nãc previstos na dot"t:.ção orçamentária da U.R.P.;
j) ãeciclir sôbre a concessão de títu.los 'honoríficos ou dignidades universitárias;
l)
outo;:gar, mediante proposta de
qualquer uma das congregações das
Unidade:::: de cnsi.n(· superior, os títulos ae Pro:i'essor e de Doutor Honoris
caJ;~a e a àe Professor Emérito;
rn)
resDlver sôbre agregações, inco.rpomeõ.-c;s, acô;_·dos, conv&nios, mande/ws 2 outras fol'mas de colaboracão
universitária; .
~
. n) .deliberar .:;Obre l.lSSuntos didátwos de ordem geral e au:·ovar as ini··
cia~ivas ou modifk.nçõcs -no re;p'ne de
ensmo e- pesquisa:-, não cspeclfica<i.a.:::
em regimentos, propostas por qua.Ique~ ~tidade da U.R.P ., respeitados
m: llm·i.e::; em que se exercita a auto~
non.1a dicláiica uni.versitát·la;

t;) . deliberar sôbr~ a aplicação de
penalidades, em g.m.l de recui"so e em
matéria· didátiC'a, quanto a recmsos
ilr.p<:üad~s. de l:ltos da Congregação;
J.11 em1br parec<:'•' conclusivo sôbre
reu.-~rsOE" interpostos ao Conselho Federal de Educação e ao Mhüstro de
E.~tad~, inclus~ve em matéria de proVlmenLo de catedra ·
q)
d~liberar sôbre providê~cias
preventJV<>..s, corretivas ou repressivas
de <'l.tos de indisciplina coletiva. sôbre
o.. suspensão temporária de cUrsos. em
qualque; das Unidades componentes
da U E.P., inclusive sôbre a interven_yão. nas mesmas, mediante solicitaçao de dois terços (2/3) do total
ct9s membros da respectiva Congregaçao ou da maioria absoluta dos mem ..
bros do órgão deliberativo, quando se
t;.:a~ar .de outras entidades universitnrms ·
. r) 'p1·opor, -qu2.ndq julgar oportuno, ao Conselho .'f'ederal de Educacão
as modificações de currículos mini~
mos ou de _duração de cursos, e promover a cnacão. fusão, desdobramento ou supressão de cátedras;
_
·• s)_ propor, quando necessã:;:io
aos
orgaos competentes a criação cté novos CD.rgos e funções;
O d~liberar sôbre pronostas de
s~s?en~s.o atê o. máximo de noventa
(~,o;
'ile~, dos dF'Ptores Clf' unidades
ou de. out<as entidades (h~ ensino e (!e
pe~qum8.S d~, U.R.P. de iniclativa de
dm.s tercos (2/3) do total de membros
d8.s respectivas Congregacões ou -Conselho~. ~l"vidam.Pnte .iustificad:::s, .oor
cco~rf'DGl~·)
r:!e excr-pcional o.Tavidade
Cfl!e pr~.inc'iCJUC of; interêsses ·da administrs~(lO ·,; do c•~sino:
e:ta?elecer as condições de
cnmvalerrcra ~ntre os estuCI.os re::-Jl7.ados n.os cllfere·otes cursos da U R p ·
v) deliber91' sôbre 011h·~.s m·at(~r-iB_S
Que l_!le setam atribuídas ou sôbre
qvestoes omiss~.s neste Esí:stutos bem
como no_ Regimento Ger8J cl.a U.R.P.
e nos clrversos reg·imentos da Unidades de ensino s1.meriGr e dem>J5s enti-:1:-;.d€<! nni.versih\rüts, submetfmdo-as à
homolo<:::Rcão do Conselho Federal de
Ectnc~wã.o. ou::~ndo necess:i:::io·
x~. corr~eder prêmios nebuniários,
m-:o.o.~"'_nt;~" }Jl'Or.r,::;t::~s d:1s entid8.des univer<ntarms. ad referendum do Conse;..
lho de Curadores.
.
"" Art. 22. O Conselho Universitário
reunir-,:se-á, mediante. a convocação
do Reitor, em sessão ordinária, uma
vez por mês,- durante o ano letivo e.
-extraordinàriamente, com indicação

n:
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da matéria a discutir, quando assim
o entender o Reitor, ou o requerer a
mcdoria dm; seus membros.
§ 19 O Conselho Universitário só
se reunirá com a presenca da maiori1:!
de seus membros. sob ã presidência
do Reitor ou do seu substituto legal.
§ 2'? A.<:. convocaçõef. do Conselho
Universitário serão feitas com ante~
cedência· mínima de quarenta e oito
(48) hma~, salvo casos especiais de
urg·ência; a crité>rio il0 ReitÓr.
§ 3'? Nas reumões do
Conselho
Univer::;it8rio funcionará como Secre~
t(lrio, o Secretário GeraJ d<i U. R. P.
Art. 23. O Conselho Universitário
elegerá, e:ntre os seus membros, :Pro~
f~:ssôres catedráticos, um Vice-Reitor,
qu€ será o seu Vice·Presidente.
Art :?4. · Nos ~asas de vacância, da
Reitori2., o Conselho Universitário
serc.t convocado extraordinàriamente,
dentro de trinta (30) dias, com o iim
de indicm a li.sta tríplice pari cscôlha do nôvo Reitor pelo Presidente da.
Repllblica.
Art. 25. No impedimento ou ausência do. Vice-Reibor, a substituição
far-2.e-á pelo membro do Conselho,
catedrático mais antigo no exercício
do m 8.gistério.
Art. 26. O Conselho Universitário
decidirá sôbre os vetos do Reitor, na
fo,:m8.. do l'...rtigo 419 dêste Estatuto.
/
Art. 27. O Comparecimento às
~·euni6es do Conselho Universitário é
cbrige.téric, e pretere qualquer outro
enCmgo na U.R.P.
§, 19 Perderá o mandato o consell"l.êiro que. faltm·, sem motivo justifiCado, a juízo do Conselho Universitãrio, g_ três (3) sessões consecutivas.
§ 29 O Conselheiro fará jUs a um:oo.
gratific:otr;ão de Pl'er,;enca, de acôrdc·
com o qÚe fô;.· esh::;.JlndÓ, anu2Jmente,
par2. êsse fim. na dotação myamentória ::la U.R.P.
A rt . 28. As sessões do Conselb.c
UnivcrE!itário S'3rão de c.:tráter pri.vatií.'o r:lo& seu.:: membros, salvo deliOe·
mçáo do mesno ~?.m contrário.
Art. ~19. As deliberacões do Conselho UnivHsitúrio, que implicarem emde~:pes?.s não m·ç"·istas no orc.:~.mento
interno da U. R. P , serão" encâminhada. ao Conselho de Curador~s. par!?,
estudo das possibilidades de sua execução.
r\.rt. 30. Qualquer Conselheiro pcderá pedir vista· de processo em tra-
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no Conselho .Universitário,
o prazo máx1mo de oito (8) dias,
terminado o qual fará entrega do
mesmo ao Secretário, sob pena, deres~
ponder pelos resultados decorrentes da
retenção indébita,
L~té

CAPÍTULO

3Q

Do Conselho de Curadores

Seção 1.a Art. 31.

De sua composição

O Conselho de curadores,

órgão consultivo ~ deliberativo para
questões financeiro - eccnômicas da
U.R..P., compõe-se:
a)
do Reitor, como seu Presidente;
b)
de um representante do corpo
docente de cada Unidade de Ensino
Supe:LiOr da U.R.P. eleito pelo mes~
mo, entre professôres em exercício de
cátedra;
1
c) de um representante do c;orpo
administl;ativo da U.R.P., eleito pe-'
los seus pares, em reunião presidid·a
pelo· Reitor;
Parágrafo únlco. As pessoas físicas
e às entidades oficiais e particulares,
nacionais ou estrangeiras, que tenhani
feito doações ou contribuições à Uni·versidade Rural de Pernambuco, poderá o Conselho de curadores conceder a participação nas suas reuniões,
p8.ra o fim especial de verificarem a
anlicacão dos seus donativos ou a adlliinist.rG.ção do património doado.
Art. 32. O mandato dos membros
c1o Conselho de Curadores será de
três (3) anos, renovável anualmente
pelo terço, sendo que o representante
do corno discente terá mandato,
8,nual.. Art. 33. O Conselho de Curadores
reunir~se-á, mensalmente, mediarite
convocação do Reitor, em sessão ordin8.ri;:t. e, extraordináriamente, quando :?.ssim o entender o Reitor ou requel·er o Conselho Universitário, bem
como a m8.5.oria dos seus membros.
Art. 34,. São z,tribu·ições do Conselho de Curadores:
t;)
aprovar a proposta orçamentá~
ria e o orcamGnto interno anual da
U.R.P.;
b) EUrovar a abertura de créditos
e~·peciaiS ou suplementares;~
c)
autorizar as despesas extraordinárias não orevistas no orçam"ento;
d)
aprovar- a prestação de contas
feita go Reitor pelos Diretores das
~ntid:;,ães universitáxias;
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e) aprovar a prestaçãq final de
contas feita anualmente pelo Reitor
~o Ministério competente;
'

Parágrafo único.
O Conselho de
Pesquisas terá um representante no
Conselho Administrativo do C.A.E.E.

f) resolver sôbre-a aceitação d_e legados e doações;

CAPÍTULO 59

g)

autorizar acôrdos ou convênios

que importem
U.R.P.;

em

ónus

para

a

h)
autorizar as despesas relativas·
ao quadro autárquico;

i)

aprovar contrato de pessoal, nos

têrmos da lei;

autorizar a Concessão de prêmios pecuniários .propostos pelo Conj)

selho Universitário;
l)
decidir sôbre a alienação de
bens de qualquer natureza ·pertencentes à·U.R.P.;
m)
fiscalizar a execução orçamentária;
n)
decidir sôbre os vetos do Reitor, na forma do Art. 419 dêste ·Estatuto;
Parágrafo único.
Aplicar-se-à ao
Conselho de Curadores o que estabelece os Artigos 27, 28 e 30 do presente
Estatuto.
,
CAPÍTULO 49

Do Conselho de Pesquisas

Seção V' - De sua composiçáo
Art, 35. O Conselho -de Pesquisas
será const.ituido pelos Diretores dos
Institutos e chefes- dos Departamentos Universitários.
§ 19 A presidência do Conselho de
Pesquisas será exercida por um dos
seu:::: membros. eleito pelos seus pares,
em reunião presidida pelo Reitor, e
nomeado pelo mesmo .
§ 29 A função do Presidente do
Conselho de Pesquisas constitui cargO
de provimento em comissão, equivalente ao de Diretor de Unidade de
Ensino Superior.
Art. 36. o corpo discente da
U.R.P. será representado no Conselho de Pesquisas por um membro do
Diretório Central dos Estudantes,
eleito anualmente pelos seus pares.
Art. 37. Caberá ao Conselho de
Pesquisas coordenar as. atividades de
pesquisas 'nos diversos Departamentos
Unlversitários e Institutos, permanecendo as atividades didáticas sob
orientação dos órgãos comp~tentes
das Unidades de Ensino Superior.

Da Reitoria

Art. 38. A Reitoria, órgão executivo central, que coordena, fiscaliza e
superintende tôdas as atividades universitárias, é exercida pelo Reitor.
Seção única - Do Reitor
e suas atribuições
Art. 39. O Reitor será nomeado
pelo·· Presidente da República, entre
os professôres catedráticos da U.R.P.,
em efetivo exercício, eleitos em list~
tríplice pelo Conselho Universitário
em votação uninominal.
Parágrafo umco.
A duração do
mandato do Reitor é de três (3) anos,
contados a partir do dia' da posse,
podendo ser reconduzido uma vez.
Art. 40. São atribuições do Reitor:
a)
representar a U .R.P. em Juizo
e fora dêle, adminlstrá-la e fiscalizar
as suas atividades;
b)
convocar e presidir as reuniões
da Assembléia Universitária e dos
Connelhos Universitários e de cmadores, cabendo-lhe o direito de· voto,
,
inclusive o de qualidade;
c)
organizai", ouvidos os direitos
das entidades l.Uliversitárias, os planos de trabalho anuais e submetê-los
para aprovação ao Conselho .Universitário;
d)
organizar os projetas de orçamento anual, submetendo-os à apreciação e aprovação dos Conselhos
Universitários e de Curadores;
e)
submeter à~ homologação dos
Conselhos Universitário e de Curadores as propostas do orçamento anual
das Unidades agregadas;
f) promover, perante o Conselho
de Curadores, a abertura de créditos,
quando o exigir a necessidade do serviço:
g)
propor ao Ministro de Estado a
nomeqção de prot'essôres catedráticos.
bem como o provimento d:; cátedra,
em caráter interino mediante a indi~
cação da Congregação interessada;
h) aC.·Ínittr, transferir ou d_ispensa.r
pessoal docente, mediante proposta do
órgão deliberativo da entidade universi'tári_a interessada, bem como especialist8s temporários, por meio de
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contraio Jv de qualquer outra modalidacic;
i)
adür-tir, trat1S!erir ou dispensar
pe.ssoul- s_dministrativo da U R. P.;
jl rüm ..:ver, de acôtdo com as '...::on~
vcniênciaf; do sc1·viço o pessoat admi~
nistrath'O las ontidades componentes
ds, U.R.P.;
o H<>_!. \;er _o poder disciplinct.-r, na,
íorma deste Ei:it.:.ttuto e da legi.::;laçãó
vü;ente;
1."l) assinar, com os seus respectivos
Ciretorts, os diplomas e certifica.Cus
ccnfer-.\do~ pelas .:mtidades da o R .í?.;
n)
dn,r posse aos diretores e aos
professôrcs cated1·áticos dás unidades
de ensino, perante as respectivas Congreg-aeces e aos d:retore~ das demais
-entidades universitárias, perante o
ConsP-l!lc Univers1t-àrio:
o) assinar - acôrdos · e convemos,
bem comG conceder mandatos em no~
me da U. R. P. com entidades ou instituições púb1ic2.s, ou privadas, quando auturizado pelos Conselhos Universitários e de Curadores:
pl t1om.ear o presidente da Com;elho de Pesquisas, os diretores dos
Institutos, os chefes dos Departamentos, os diretores das Escolas e
Cursos de Grau Médio, das Institui~
çôe~ de Treinamento, dOs Conselhos
Administrativos, do Hospital Veterinário, dos Departamentos Administrativos e demais dependéncias.da U.R.P.;
q) s1.1bmeter ao Conselho de Curadores a prestaQão de ~contas anual da
U.R.P., até o dia 19 de março, e o
comnleto rel~tório (jg situação financeira, quando solicitado;
r)
apresentar ao Conselho Federal
de Educação. até o dia 30 de abril de
cada ano. minuciosos relatório:
~ J c"nceder dinloma de docente livre >tOS candidatoS aprovados em concurso;
'f:)
jar nosse ao Presidente do Diretório Central de Estudantes da
U R P:

delegar podêres a terceiros, nos
em lei:
?))
dPsemoenhar tôd~.s as dem~is
funcões. não esnecific~das neste Estatut; .. inerentes ~o carg·o, de acôl·do
corr as normas do sistema universi-

Parágr8.fO único.
A rejeição do
veto, pBlos votos de 2;3 (dois têrços)
dos ·nembros de cada um dos Conselhos, Jmportará n8. aprovação definitiva da resolução vetada.
Art. 42. E' "facultado ao Reitor
eximir-se da~ obrigaçõeS de cátedra.
Art. 43. O Reitor, em situhçáo r:ie
emergência, poderá tomar decisões
que dqJendam da autorização dos
Conselho~· Universitário e de Curadt.'res, cml•·t'Cando-os, porém em sessüo
conjuma dentro :ie ·quarenta e oito
h·Jro..~. phr<l. a ·jevida apre~iaçâo ::;
homo•·... q,-?.çâo.
Subtítulo 29 -

Seção única
Da Orga!üzaçãu Administrativ:a
Art 44. Subordinadas à Reitoria
funcionarão as seguintes dependênCia:,:

Gabinete do Reitor;
Assessoria Jurídica;
c)
Secretaria Geral;
d) Tesouraria;
e)
B1blwteca;
j) Prefeitura,
g) Departamentos;
I de Engenharia e Arquitetura
II - de Educação e Cultura
III _- de Administração.
a)

b)

Art. 45. O Regimento Geral da
U. R. P. disciplinará as finalidades
das Jependências citadas ao Art. 44,
assim (·r,mo o seu desdobramento em
divisões, servicos e setôres e as atri~
buicões do seU ·pessoal.
Art. 46. O Reg·imento Geral da
U. R. P. e cada 11m dos regimentos
das Gnt'\da.des universitárias ·estabelecel'âo -1s funções e deveres dos seus
funcionários.
TÍTULC III

D"~Vistos

tf~rio;

x) velar pela fiel execuçilb do presente Ef:tatuto;
Art. 41. O Reitor poderá vetar as
resoluções do Conselho Universitário
ou do Conselho <:le Curadores dentro
do prazo de oito .C8) dias, devendo
apresentar as razões do veto.

Dos órgãos auxiliaTes

da Admm.istraçfi,o

u)

casos
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Da Admiui.stracão das Entidades
UnivÚsitárias
19 - Das Instituições
de Ensino Superior

SulJtítulo~

CAPÍTULO 1Q

Das Unidades de· Graduação

Art. 47. A direção e administraçâ.o
das Unidades do Ensino Superior sã()
exercidas? pelos seguintes órgãos:
a) Congregação;
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b) Conselho Depal'tamentvJ;
c)

Conselho Administrativo;
à) Diretoria.

Seção 1~ - Da Co:ngregação
Art. 48. A Congregação é o órgã-o
supúior na direção pedagógle<L, dldática. e administrativa de cad.a Unidad-e do Ensino Superior.
Art. 49. A Congregação ser§. cons·

tituída:
a) pelos . professôres catedráticos
em exeJ.·cicio;
b)
pelos professôres int:;rinos ou
substitut03;
d) pelos profe.ssôres eméritos _e c8.tedrátic-os em disponibilidade;
e) por um representante dos assistentes e um d-os instrutores de ~.r.sino
superior, escolhidos ·pelo prazo C.e
dois (2) anos;
j) por Ul].l representante dos docentes liyJ:es da Unidade do ensin-'J
superici·, e!leito pelos seus pares, por
dois l2)

anos, em reunião

pre~1d1da

Seção 2!!- - Do Co:ru:;elho
Departamental .
Al't. 54. O C-onselho Depart-'O.me~
to.l é órg-ão c-onsultivo e coorden;Jdor,
de cada Unida.de de Ensino Superi<Jl',
para. estudo e so~ução de
1uestões
didátioos e de pesquisas, .sendo cpnstituído pelo Direto.r da mesma cerno
membro nato e presidente e por um
representante de cada DepartamenC"u
Universitário em que se ministl'e disciplina Q.o curso de formaçáo da
Unidade.
§ 1° O renresenbntD a :}He refere
0ste a-r:t~g-o ser{!. sscolhidQ pelo,') mem\1:-os Ce c8da D~pa.l·tamento, em re:z~
ni§..o pl·P~id'dq TJelo.s 1·e·spectivo-.s ch!ê:·
:fec:; e cem manddc de do~s (2) .:;.:-lGS,
p~·efer.:-J:tf'a\ente entre O:S pt.afe.-:sü;·es
ca.tedrá:ico.s de c:?..da Unldade do En<;ir;o Su-oer!cr.
§ 2Q O cor-po discente terá 'l!n reore.sent::mte nD Conselho Dep?.rt.::J....
inental.
,
§ 3? Sàmente os pré.fe::;sôres r:B.te.
d~·?.ti:·C'S membros do Conselho Departamental poderão deliberar sôb12
assunto pertinente a concur;:oo p'?.l'a
docentes.

pelo Direlxlr;
g) pelo Presidente
do Diretório
. Acadêmico da Unidade do ensino
Seção 3a ~ Do Con'Selho
superior;
Administrativo
h) pol' um representante i:os cE'3·
Art.
53.
O
CO)J.selh:; Administmti~
centes de cada série do curso de gra·
vo é ór~ã~ C(>!l-:;~~~tiv:J e deliberati"';.'O
. C.uação da respectiva Unidade do enp::~Ya esfJ:(\o e ,::oluç--ão
de qü.e.;;r.ões
~in0 superior.
a.d:rünistrativus fintmceirRs e disciParágrafo único. Os representantes
~;~~~"-"Ec30n:~ ~~~~~~~~~:s~;t~~d~ $re~7ii~~:
de que tratam as alíne~s e e /, terão
suplentes, eleitos na mes-ma ocasião
te "' pc" ;_pn_ n···"fMsor •ated''ihioo
cl Prcie::sor .•de.
;SU~pejrio:. -;e_M
e com o mesmo· mandato, que os '>Ub:>·
_tituirão nos seu.s impedimentos, comp:·ese~1'bnt~ de ~3.-d.a sénç ou curn~
pletando os mandatos na va-~ãi!ClS..
::_;_~~;') e::crl:,r, eJ2F-c pela Congreg-aço:io
p,-;~ 0 p;:az.o de deis (2) anos e, -:ü~da,
Art. 50. A Congregação só ddbep:::.c: P:·8s:de:!.t8 <::.~:J Diretório Acadê·
rará com a maioria absoluta dos S3'US
mico.
membros.
Se~f,o 4.1!- Da Diretori.a
Art. 51. Em todos os a tos relrativu.s
à realização de concurso para p-.·oviArt. 54. A Dlretoria, exercida pelo
mento do cargo de professor cate·
Diretor, é órgão. executivo que COQrdrático e de provas de ha.bilita;:ão à
dena, fiscaliza e superintende tôda.s
livre doc_ência, inclusive vs atos_ p-re·
as atividades das Unidades do EnsiparatóriOs resp-ectivos, sOmente t~:rão
no Superior.
direito de voto. na Congregação ()~
Art. 5-5-. O Diretor será nomeado
:p-rofessôr-es catBdráticos J)..O exercicio
pelo PresiQ.ente da República que o
de sua,s funções.
· escolherá de u:ma lista tríplice de
Parágrafo único. Em assuntos que
professô:re3 catedráticos efetivos eleiimpliquem em destituição__ afnst.2-tos pm- í'otaçao uninominal pela con·
mento ou suspen.são de docentes, sOgrega.ção.
mente terão direito a discutir e vo·
§ 19 A ebiç5.o"para escolha d:l lista
tar os professôre.s catedrátiCos em
tríplicB será efetuada dentro do praexercício.
zo de sessenta (60) dias, antes do

e;-si;o
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t§rrilino

do

mandato, ou de trinta.

(30) cU.as, após a. vacância.

2° O manê.a to do D;retor será de
três (3) ·anos, podendo ·o me...'mlo Ser
rec-onduzido uma vez.
Art. 56. A Congregação elegerá
entre os prolessêres oat&dráticos, em
exercício, um Vice-Diretor, o qua}
substituirá o Diretor nos caso.:: de im~
pedimento e vacância,
Parágrs.fc único. Nos irr~}1-2liimen·
tos do Diretor e do Vice-Dlretnr ou
vacância de ambos os cargos a Diretoria será exercida pelo_ membro
do conselho Adrriíni~trativ 0 maJ.s antigo no Magistério da Unidade.
§

CAPÍTULO 29

Do CuTso de Aperfeiçoamento.
Especialização e Extem:f.o

Art. 57. A dü·-eção_ e administração
do curso d-= Aperfeiçoamento, Espe·
cir~llzação e Extensão são exel·dclas
pel.o~ seguintes órgã9s:
a) Conselho Ad..rni.nistmtivo;
b) Diretori-2.".
Seção H -

Do Cans.Eilho
Administraitvo

Al·t.

58.

O

Conselho

A·dmmi.~tra~

tivo cio C.A.E.E. é sw órgão con,c;ultiv-0- e deli-berD.tiYo sendo Gonstittlido:
a) pelo seu Diretor como membro
.nato e p1·esidente;
bl pe!-o representante do Con:~elho
de Pesquisas da U .R.P.;
c) pela representante do ;}O.!'pO rio·
cente de cada Unidade do Ensino
Superior da U.R.P.
d) pelo representante do corPo docente de- c2da estabelecimenr-,:, li e Ensino .da U.R.P.
Seção

2~

-

Da Direto1·ia

Art. 59. A Ditetoria, exercida pelo
Diretor, é o órgB.o executivo Qlle co·
ordena, fiscal(zg_ .. e ~upenntend3 tôdas as atividades do C.A.E.E.
Art. 60. o Direto.:r do 'J.A.E.E.,
será nomeado pe-lo Presidente ria Re-

pública escolhido de l.Lrna ~ista tríplice, organiz-ada por eleição unino·
minai, pelo Cons2lho "Universitário,

entre os professôre.s em exercício de
cátedra da u. R ..P. e terá. ma!'Ad-ato

de três (3) anos, podendo ser l'€COn·

O.uzido uma vez.
Farágra.fo único. O C.A.E.E. tel'ã
um Vice-Diret<Jr eleito pelo seu C.on,selho Adminfst.ra.tivo, com J.mm.:la-to
de três (3) cnos.
Subtítulo 2Q - Da.s In.stituiçõcs
de Ensino e Pesquisas
CAPÍTULO

lQ

Dos Depar-tamentos Universitários
Art. 61. Os Depa.rt::-:_-m3'ntu-s Unl·
ver::;itários são entidades execmtwr..s
P,a.m as tare:ías de ensino, pesquisa
e extendo, oonstituído ::ada :un po~·
tõdas ?.s eátedrns G.fins ou ~on·e:atas
ãas diver&J.S Unidades do 'Ensino da
U.R.:P. e servirão a. tôda a UI1iV€l·
sidaãe~

Art. 62. Sã-o msmbrr.s dos Dcopa.rta-mentcs Universitários os cater1r5.ticos os profe'ssôres do ensin-o B QS
auxili.;,1·es de ensino supericr de W·
das as cá.ledra,s que os c·o-nstituirern ~
~ lº Cacia Depart~ment 0 será (!iri~
gido por um Chefe, eleito pelos doce-ntes que a êle pertençmn, com o
manda-to de 2 anos, n-o,neado pelo
Reitor.
§ 2" Os Depa1·tamentos farã-o pesquisas p-Or iniciativa própria e para
isso, terB.o todo estimu~o e_ auxit'O d-o
Conselho de Pesquis2s da U.H.P.
§ 3\l Na fmrna dJ. Ieglslaçiio ~ri~·e!1·
L:, a U.R.P., a critério do Con-;;;e!ho

UnhrBrsitário. pc-derá., em f:a.8e d~ seus
objetivos e recursos, criar üO'~.'Os :Je~
partamentcs, desdobrar, tran::fonna:r
ou agTupar os atuals.
Art. 63. Na org.~_niz'lção de :.1üvc:s
Uilidade.s de E11sino Sup2rior, ''}S CLITrículos <l-evedo apt-oveitar as (:á!e·
dras j6.. existentes nos divers03 clep.ll.:rt;lmentos, qua.ndo houver coinciciência ãe programas, form::md0~~e
neves departament{)s cem dtedm
que lhes sejam privativaS.
Art. 64. Quando houver duas ou
m~ds cátedras idênticas em um m·2S·
mo Departamento, dando-se a vaga
de uma delas. será promovic1a a sua
t-ransforrnaç~ 0 numa única, de acôrdo com ·as propo-stas da,s Gongrega~

ções das Eseolas interess.a.das.
Art. 65. Gs D&partamentos Uni·
versitários são, jnicda.lmente, · o3 se-

g-uintes:
I - Departm;nento de Engenliària..
Rural;
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neparW.mento de Quimica. e

Tecnologia Rural;
III Departamento de Biologia
Vegetal;
IV - Departamento de Biologia
Animal; .

v - Departamento de Zootécnica;
VI - Depart,amento de Fitotecnia;
VII - Depa.rta.mento de Patologia

Animal;

VIII - Departamento de Clfnica
veterinária;
IX X -

Departament-o de Solo.;;;
Departamento de Ciênc!as

Eoonômicas e Sociais;
Art. 66. Aa cátedras das diversas

SUBTíTULO 3~> - DAS INSTITtJIÇõES DE ENSINO Mf:DIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS UNIVERSITARIOS
CAPÍTULO ÚNICO

Das Instituições e· Estabelecimentos
Art. 72. As Instituições de Ensino
Médio serão dirigidas por Diretores
de livre escolha do Reitor.

Art. 73. Os Diretores e Chefes doS
demais estabelecimentos, diretamente
subordinados à Reitm:ia, serão de livre escolha do Reitor.
TÍTULO IV

Unidades do Ensino Superior da
U .R .P., obriga.tõriamente, devem ser

enqua.dradas e1.n um ·ou mais departamentos, segundo a sua natun:zíi. a
critério jos seus respectivos corpos
docentes.
CAPÍTULO 2Q

Dos Institutos
Art.

~7.

Os Institutos sã.o entida-

Do Pessoal

Art. 74. O pessoal da U.R.P. ser.á
constituído por:
I ~ Docentes;· .
II - Pessoal administrativo e aw.::iliar;
III

Pesquisadores e técnicos.

des que têm por finalidade desenvolver além da pesquisa especializada, a
pesquisa básica.
Art. 68. A direção e a administração dos Institutos da U.R .. P. serão
exercidas pelos seguintes órgãos:
a) Conselho Deliberativo:.
b) Diretol'ia;
Seção 1!J. -

Do Conselho· Deliberativo

Art. 69. O Conselho Deliberativo
dos Institutos da U. R. P. é órgão
consultivo e administrativo da Instituiç2o, sendo constituído pelo seu Dirétoi·, como membro nato e presidente e pelos representantes das Seções
componentes do Instituto.

Seção 2.o. Das Diretorias
Art. 70. A Diretoria, exercida .pelo
Diretor, é órgão -executivo que coordena, fiscaliza e superintende tôdas
as ativida.de~ do Instituto.
Art. 71. O Diretor do Instituto será
nomeado pele Reitor que o escolherá
entre os nomes de uma lista tríplice
eleitos por votação unominal, pelo
Conselho Universitário, entre os professores ou técnicos especializados da
U.R.P.

CAPÍTULO 19

Do Pessoal Docente

Art. 75. O pessoal
U.R.P. é constituído:

docente

da

I - Pelos titulares de cargos das
classes de ensino superior que se escalonam na ·carreira de professor universitário;
II

~

Pelos docentes livres;

III - Pelos professôres de ensino
técnico é médio.
Paragrafo único. Não é permitida,
na mesma Escola, a acumulação de
cátedras, salvo em caso de substitui~
ção temporária, pelo prazà mâximo de
do_is (2)_ anos.
Seção 1.a. - Da Carreira de
Professor
Art. 76. A Carreira de Professor;
de acesso gradual e sucessivo nos
quadros da U.R.P. serâ constitUída
pelas cla.sses de Ensino Superior· do
Grupo Ocupacional EC-500 - Magistério, do Anexo I da Lei n9 3. 780, de
12 de julho de 1960, a saber:
I - Professor catedrâtico (EC-501) ;
II - Professor de ensino superior
(EC-502);
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III - Assistente de ensino superior
(EC-503);
IV - Instrutm· de ensino superior
(EC-504).
§ 1o O ingresso na carreira de pro-

fessor far-se-á pela classe de instrutor, por indicação do professor catedrático, aprovação do Conselho Departamental e nomeação pelo Reitor
pelo praw de dois (2), anos, podendo
ser reconduzido pelo mesmo prazo a
juizo do Conselho Departamental.
§ 2° O candidato a instrutor que
não seja docente livre, será submetido a uma prova de capacidade, perante comissão examinadora de três
(3) memb1·os, escolhida pelo Conselho Departamental e que compreenderá a apreciação do .seu currículo
escolar, dos seus títulos e de uma
prova escrita sôbre assunto do programa da cadeira para a qual foi indicado.
'
§ 3Q
O provimento na classe de
assistente e na de professor de ensino superior será ·feito exclusivamente
por acesso, mediante prova de títulos,
promovida pelo Conselho Deuartamental, exigindo-se a docênciâ livre
para 1ngresso na classe de professor
de ensino superior.
§ 4° 'Será de três (3) anos de efetivo exercício na classe de instrutor,
o interstício para concorrer à nomeaç§,o, por acesSo, à classe de assistente.
§ 59 Será de três (3) anos, de efetivo exercício na classe de aSsistente,
o interstício para concorrer à nomeaç§_Q por acesso à classe de professor
'
do ensino superlor.
§ 69 A proposta para promoção de
instrutores e de assistentes de ensino
superior será feita pelo professor catedrático ou na sua falta pelo Conselho Departamental, ao. Reitor, através
do Diretor da Unidadé.
'
Art. 77. No caso. do professor catedn\tico solicitar à afastamento do
instrutor, do assistente ou do professor de ensino superior que possua estabilidade, será feito o· seu aproveitamento em cátedi'a afim "ad refer~ndum" do Conselho Departamental.
Art. 78. O acesso à class-2 de professor catedrático será feito mediante concurso de títulos e de provas (artigo 168, núme:ro VI da Constituição
Federal) obedecida a legislação ~spe
cífica e as segui11tes normas gerais:
§ 1'? Poderão inscrever-se em concurso para provimento do .cargo de
professor catedrático os docentes li-
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vres da cadeira em concurso, ds,
U.R.P., os professôres catedráticos e
de ensino superior da mesma cadeira
ou de~.cadeiras afins àe Escolas congéneres.
§ 29 Os Regimentos Internos das
Unidades de Ensino Superior estabelecerão as normas do concurso e as
provas . que deveráo ser prest~das.
Seção 2.n - Do Pessoal Doc_en-te
Extracarreira
Art. 79. O pessoal docente, não
pertencente à carreira de :inagistério,
será constituído por docentes livres,
professores contratados, pesquisadoi-es
e especialistas.
§ 1° O número de docentes livres ê
limitado, sendo o diploma correspondente concedido mediante provas de
habilitação, realizadas de acôrdo com
a legislação em vi~·or.
§ 29 A admissão, em caráter temporário, do professor nacional' ou es::trangeiro, será proposta pelo conselho Departamental, que encaminhará
o assunto ao Conselho Universitário.
Art. 80. Todos os anos no período
de 1 a 30 de maio, ficam automàti-

camente abertas as 'inscrições parn
concurso de docência livre de tôda as
cátedras <;ias diversas Unidades de
ensino supe1·ior 'da U.R.P.

Art. 81. As Congregações das Ut;üdades de ensino superior da U.R.P.
revisarão, dentro de cinco (5) em
cinco (5) anos, os quadros de docente
livre, excluindo -aquêles que nõ.o houverem exercido atiYidades_ cl.e enslno
ou não tiverem publicado tr8.balh.os
científicos sôb1·e as~untos ds. cátedra
da qual fgrem docentss livres.
Seção 3.a - Do Professor Inlerino
Art. 82. Em caso de vaga, a cátedra será ocupada, enquanto não provida mediante concurso de tituJos e
de provas, pelo professor dc,> ensino
superior, indicado pelo Conselho Departamental da respectiva Unidade.
Parágrafo único. Na falta de professor de ensino superior, a cátedra
vaga se1·á provida interinamente na
seguinte ordem de preferência:
I - Por docente livre da cátedra,
observado o rodízio;
II - Pelo assistente da cátedra que
apresentar melhores títulos;
lii - Por professor catedrático de
disciplina correlata, indicado pelo
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ccns~lho Departamental da Unidade
inte:ressads.;
IV - Por professor interino.

l\.l't.

83.

Os prof0ssôres

serüo nomeados

pelo

il~crinos

Presidente da

Rêpüblica; mediante proposta ~a Rei-

toria, por indicaçã-o do Conselno Depa'rtsment8J.
Art. 8-1. Qualquer interessado poderá requerer concur.so para . cáted1·a
vaga há mais de dois (2) anos, embora ocupada interinamente.
CAPÍTULO 21?

Do Pessoal Admini-strati-vo e

Auxiliar
Art. 85. Caberá ao ReitOr fazer a
distribuição do pessoal administrativo
e auxiliar, mediante, quando fôr o

co.so, proposta dos Diretores das Entidades Universitárias.
Parágrafo único. Todo cargo ou
função burocrática inicial sàrnente
será preenchido, mesmo interinamente
mediante prova de capacidade,· não
cta.nc!o,. porém, a. mesma, direitos d"e
estabilid.ade n8~n prerrogativas não
previstas em lei.
CAPÍ1'0LO 39

.Dos Pesquisado1'es e Técnicos

Art. 86. A U.R.P. manterár Pes-

quisadm·es e Técnicos para a rea1i::ação cte trabalhas d2 pesquisa e de experiment~tção, os quais- exercerão preferencia.lmente suas ftmções em regi.t!!e de dediCação exclusiva.
Pr~rágrafo único. O Re~·imento' Ge"'
ral da U.R.P. estabelecera as con. dicões para admiss§o e acesso do
peSsoal citado neste artigo.
TÍTULO V

Do E,egime Disciplinar

Art. 87. Cabe ao Reitor da U.R.P.
e ao Díretor de cada uma das entiàades universitárias, a responsabilidade
pela fiel observância àas preceitos de
ordem e dignidade, na esfera d-::! suas
respectivas jurisdições.
·Art. 88. O Regimento Geral da
U. H. P. e os regime:O:tos das Unidaàes
Unive_rsitãrias disporão sôbre ·a regime disciplinar a que ficará sujeito o
pessoal discente.

§ 1<? As san~ôes disciplinares São:
I -. Advel'tência;
II - Repreensão;
III - Suspensão;
IV - Expulsão.
§ 2o As s:m.çõas const?..ntes dos nú~
meros I e II do parágrafo anterioT e
H suspensão até qu·nze (15) dias são
da competência dos Diretore.s; as de·
suspen2ões até noventa (90) dias. do
Cons·elho Administr-ativo e dos órgãos
deliberativos dus entidades universitári.:>.s, conforme dispuser o Regimento
Ger-'?.1 da U.R.P.
§ 31? A pena de expulsão será da
omnpetSncia do conselho Universi~
tá rio.
Art. 89. Dos ates que impuserem
penalidades disciplinares caberá .l'ew
curso para a autoridade imeQ.ir,t:men-

te

superio~·.

§ 1Q Os rscursos !nterpostos pelos

interes,Sados e:m petição fundamentada, no prazo de 15 dias, a cOntar da
data do -ato recorrido, ssrão enc2minhados pela autoridade a que estive1·
imediatamente subordinado o recorrente.
§ 29 O Conselho Universitário será
-a últ·m.a instância em qualquer ca..so
de matéria discipliP...n .
-Art. so. Os servidores d>i U.R.P.,
do6mtes, técnicos, administrativos e
auxilio.res, estão sujeitos àS penalid.aw
des constantes do Esta tu to dos Fun'c:onáric.s Públicos Civis da União.
TÍTULO VI

Das Ativiéf..ndes Universitárias
CAPÍTULO

19

Da Organização do Ensino

Al't. 91. As n,tividades universitá_.
rias compreenderáo .tôda forma de
express8.o de cultura, em tc-dos os
·seus g-r.a.u.s e modalidades compa.t.iveis
coín as finalidades a que- se propõe
a U.E.P. e compreenderão;
a) cursos de gr.-aduaçã.o;
0) cursos de pós-graduação;
c) cmsos de aperfeiçoamento e eBpeclali~1ç8,o;

cursos de treinamento;
cursos de extensão;
cursos médios;
{)) cursos colegiais;

d)
e)
f)
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pesqui~o3s cientificas;
atividades culturais em geral.
Ar.t. 92. Na organização didática e
nos métodos pedagógicos adotados
pelas entidades da U.R.P. será
atendido, a um tempo, o duplo objetivo de ministrar ensino eficiente e
de estimul•3.r o espir'to de jnvestigação, indispensável ao progresso profissional.
Art. 93. para atender os objetivos
.assinalados no artigo anterior, deve
constituir empenho máximo das entidades un·versitárias:
I seleção de um corpo docente
que ofereça as mais seguras g"~::tran
tias de· devotlmento ao magistério,
elevada cultura capacidade didática
e predicados morais, obedecidos o critério dol Seleção por -concurso, desde
a etapa ·nicial como instrutor, visando à formaÇão d.J. carreira de ·magistério;
·
II Flexib!1idade dos currículos,
. permitindo a extinção de matérias
dispenSáveis e a 'nclusão de maté-.
rias novas, tendo em vista ·a permanent.e a tu~ lização das cátedras;
TII - Programação harmónica· das.
atividade;t; de cátedras através de De-.
partamentos.
Art. 91. com o fim de torn::n·· possível a flexibilidade dos currículos, as
cátedras poderão ser ·desdobradas em
d"scipl_inas.
§ 19, Dentro da estabilidl3.de da. cátedra, reg·ida nelo catedrático, as disciplin-8.-"> pudein ser modificado'3.s em
número, denominação, programas e
horários permH"ndo a perm~mente
atualizaqão dos currículos.
§ 2° P.3.l'a melhor eficiência do Ensino o Catedrático p.oderá designar
auxili~).res para ministrar DiSCi.pl.inas
cu parte do programa da Cadeira.
Art. 95. As entid8..de8 çl.idáticas da
U.R.P. estJ.belecerão nos seus regim-2nto.s, o-número de aulas teóricas
e prática.<;, pat•3. cada Cadeira ou disc"plina.
Ar.t. S6. O programa de cada cadeira ou disciplin•l, sob forma d-e plano dG -ensino. será organiz.g_do pelo
respect.iv0 prot2ssor, e aprovado pela
Congrego1ção do estabelecimento, ouVido o Conselho D,::.partamental.
Art. 97. Será observado em cada
tL'1id_ade unl.versltári9,, na forma dos

}t)

i)

regimentos respectivos, c calendário
18scolar, aprovado pela Congregação,
de modo que o periDdo letivo tenha
a duração mínima de cento e oitenta (180) dlas de trabalho esco1lr efetivo, não incluindo o tempo reservado a provas e examés.
Ar.t. 93. s-erá ·obr.igatória, em cada:
estabelecimento, a frequência de professôres e alunos, bem como a
execução dos progmmas de ensino.
§ 1o Será privado do direito de
prestar exames o aluno que .deixar de
comparecer a um mínimo de aulas e
exercícios previstos nos rcgime11tos.
§ zo O estabelecimento dever:i promover ou qualquer interessada poderá requerer o a.f•astamento temporário do professor que deixar de compe.recer, sem justificação. a 25% das
aulas e exercícios ou não ministrar
pelo menos 3/4 do programa da resw
pectiv.a cadeira.
§ 39 A reincidência do professor
na f.a.lta prevista na alínea .anterior
importará, par.a. os fins legais, em
abandono do cargo.
Art. 99. Os cursos de graduação
terão as Sl213.S matrículas abertas
pan:t candidatos que hajam concluído
o ciclo coleg·üü oU equ.ivalente e obtido ~lassificação em concurso de habilitação.
Art. 100. será negada a matrícul•lo
ao aluno que fôr reprovado mais de
uma vez em quoalquer série ou conjunto de disciplinas, ou deixar de
prestar ex:1mes durante dois anos
consecut.ivos.
Art. 101. será permit'da p1.ra divel·sas entidades do ensino da U.R.P.
a transferência de all.UlOS de outros
est.abelecimentos de ensi11o do mesmo nível, inclusive de escola de p~.ís
estrang·eiro, feita.s as necessárias
adaptações pelo3 órgãos competentes
com a aprcvação do conselho Depa.rtament:ü.
Art. 1<12. os cursos de pós-gradu·~
ção têrri como finalidade ampliar os
conhecimentos profissionais de nivel
superior.
Art. 103. Os cursos de treinamento
têm Como finalidade pl·eparar, objetivamente, elementos para atend€rem,
na pesquisa, na experimentação e na
extensão, o desenv"olvimento do meio
rural.
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Art. 104. os cursos de arau Médio, AgJ~otécnico e de Economia Ru-r·al DoméstiCa têm como finalidade a
formação de profiss:onais de hível
médio.
Art. 105. o Colégio Universitário
tem como finaJidade ministrar o ensino da 3>:1 Série do ciclo colegial.
Art. 106. As pesqu sas científicas

decoTrem das observações e experimentações rB>alizada8 nos gabinetes,

laboratórios e oampos
entidades da U.R.P.

das diversas

Art. 107. As atividades culturais
têm como objetivo o desenvolvimento
integral· de mestres, discípulos, servi-

dores e outros membros da comun:dade universitária.
ArL 108. As atividades extmcurriculares universitárias sã.o realizadas, evitando-se prejuízos de aulas,
devendo as reuniões das Assembléias
e dos Colcgiados dos docentes e discentes ser convocadas rara do horário escol•J..r, excetuando-se as dos
Conselhos Universitários e de ClU'adores.
CAPÍTULO 29

Da_ Vida Social UniveJ·sitária

Art. 109. para a maior eficiência
e prestíg o das instituições universitárias são adotados meios de acentuar a união c ·3. solidariedade entre
docentes, servidores, antigos e atua.is
alunos da U.R.P.
Art. 110. A vid·a sociaJ universitária tem como organização fundamental as segu ntes associações de c1J.sse:
a) dos docentes;
b) dOs discentes;
c) dos ex-alunos;
d) -dos servidores.
Seção P· -

Da Associação dos

Docentes
Art .. 111. Qs docentes da U.R.P.
poderão organizar a su.a associacão
de classe submetendo o respectivo êsta.tuto a aprovação do Co:r..selho Universitário.
Parágrafo único. A Associação dos
docentes universitários desLna-se, entre outros fins, a:
a) instituir e. efetiv.ar medidas de
previdência e beneficência p•:ll'a os
seu.s me-mbros;

b)
efetuar reuniões
c·entíficas
para comunio::;.ções e discussões d.e
trabalhos reali2i8.dos pelas divers~
entidades universitárias;
c) promove1· reuniões de caráter
social.

Seção 2"" -

Da Associação dos;

Discentes
Art. 112. Com o f'Jil de estimular
ns atividaUes das associações -estu.:
danti.s, em obras de assistência ma-terial c:u espiritual, em coinpetiçôN
esportivas, em comemorações cívicas
e inic ativas de caráter social, cada
Unidade incluirá, Th3. proposta orçamentária. ahual, subvenções pa.ra
essas entidades.
§ 1<:> As associações comprovarão
perante o Diretor a aplicação dos re~
cursos recebidos no exercício an.._
teri-cr.
§ 29 Antes de aproV>J..da a sua presta.ção de contas anu.al não será -d-.s~
tribuí-da nova dotação.
Art. 113. O corpo discente de cad.a
EscOla de formação profiSS:iona11 org.anizârá um Diretórjo destinado &
crkr e deS·envolver o espírito de classe, d,efender os interêsses gemi.:; dos
estudantes e a tornar agradável e
educat·vo o convivio entre êles.
§ 19 Os Estatutos dos Diretórios.
I;eferi-dos neste artigo, deverão ser
a:.prov-ados pela-s congregações das E.'icolas a que corresponda:ra..
§ 2° Old•a Diretório será reConhecido pela Administração da re.._<:pectiva Unidade~ de Ensino super or, como órgão legítimo de representação
d.o'J co:r;po discente.
§ 3° As Associações devem t:az-er
constar dos seus Estatutos 0 código
de ética es.tud2.ntii.
Art. 114. Além das Associações
previstas nos artigos .anteriores p:-na
coordenar a v." ela social e universitária do corpo· discente, será também
organizado o Diretório Central do..c::
E">tu-d-antes da Universidade' Rural de
Pernambuco.
§ 19 AO Diretóri-o Central caberá:
a)
promover a aproximaçã<J e e.
máxima solidariedade entre cs corpOs
d-ocent-es das diversas Unidades de ens,ino superior da u.~.P.;
b) manter entend1mentos com os
Dn·et.órios das diversas Unidades ~
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ensino superior da U. R. P. a fim
de promover a realização de . _:.oleni,R
doades universitárias e de reumoe.s so~
cia1s;
c) promove1· reuni õ e s de caráter
cultura-l, nas quais se exercitam os
estudantes em discussões de temas
doutiinários ou de trabalhos de ob~
15ervação e de experiência pessoal.
§ 29 o Est•:ttuto do Diretório Celltral dos Estudantes da U. R. P. de~
rverá ser aprovn.do pelo Conselho Univers~tário.

Art. 115 .. A u. R. P incluirá,
anualmente .. em seu orçam~e:r;tto, unia.
subvenç&o destina da ao Diretório
Ce,ntral dos Estud3.nt€s, para desenwolvlmento de suas ativictldes, devendo a comprovação das despes0.s ser
l!ncaminha.das à Reitc-ria, atendidas
us normas estabe :ecida..s no Regimen:to. Geral da u. R. P. e no Código úe
Cont•::J..bilidade Pública.
Seção 3ª' - Da Associacão
~
dos Ex-Alunos

Art. 116. A U. R. P. apo~ará e incentivará as atividades da Associação
~os Ex-Alunos, visando manter o inrterêsse dos mesmos pela instituição,
r-egendo.:.se a mesma por Estatuto próprio aprovado pelo Oonse!ho Universitário.
Art. 117~ A AssocLlçáo dos Ex-Álu!'lOS será represe.ntad·l- no Conselho
'Universitário pelo seu Pre...qdente, cabendo-lhe o dire:to de votar, debater
e cpin.ar. não podendo contudo ser
·~Votado para qualqu-er cargo d2 administração da U. R. P.
PaÍ'ágr.af 0 único. Para que po!!s.::t
gomr cs direitos constantes dê-ste ar~
rticro a Associacão dos Ex-Atunns de_
.,.,.;rá, ser constú:uída no minimo de 1JD
tEx-Alunos da U R. p. e funcionar
-egularmente, pr-omovendo ~elo melos du&_s reuniées semf:strals.
Art. 112. A U. R. P. proporcio_
lürá '!ceai apropriado po3..ra o funciotnam&nto da AssoClacão do.s Ex-A unos
e disporá em seU orçamento da
werba especíLca para subvencioná-la..
Seção' 4.:." - Da Assoc:ação à'...os
Servidores da U. R. P.

Art. 119. A U. E. P. estimará a
cria-ção e manutenção de um órgão
Es,sociativo àcs seu.s servidores.

Seção

5:_~.
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Da Assistê1Ícia Soci.al

Art. 120. Com, o fim ~e ampa.rar e
assistir ero suas necess1dades materia!s e espirituais,. profes~ôres, a.! unos
servidores a U .R.P promoverá o.
manutençào' de se1-vic;D médico-odontolóO'ico serviços felllJloso;; · cooperativa; e' outras formlls assistênciais,
-bem como ativid.ade culturais re1::rea_
tivas.
Paragrafo único. Para o de.sem ..
penho dessa taref•::t a U.R.P. poderá
recorrer à cooperação de in:;;tituições
oficia.is e particular~.
CAPÍTULO 39

DmS

Bôlsas de Vzagem e de EstudD

.Art. 121. o Conselho Un'iversitário
fará con::tar no orçamento anual da.
U.R.P., recursos destinado:> a bô~sas
de viagem ou de estudos, com o flm
de proporciolur meios para especialização e aperfeiço·S-mento, em Instituições dó :Pais e do estrangeiro, o. docentes discentes e servidores de suas
entidades.
§ 19 Anualmente o Conselho Universitário estudará a possibilidade cto
Gproveitamento de bôlsas oferecidas_
'POl' entidades estrangeiras à U. R. P-,
Cabendo-lhe suplementar a.<; despesas,
quando houver:. insuficiência. de dotação das mesrlla?··
§ 2<? No âmbito da u. R P., o con ..
selho umvers:tário a.provãrá, ad rcferendum do Conse.ho de curadores,
a distribm.ção de recursos nQ.? planos
de aplicaçao propostos pd.as suas Várias entidades, destinad.as à manutenção de bàlsas de trabalhes. de estudos e de pesquisas.
TÍTULO VIr

ao

Do Patnr.aô1hO, dos Recursos e
Regime Fmcmcezro da U.R.P.
CAPÍTULO 19

Do patrimônio

Art. 12~. Con:tituem o Património
a U.R.P.:
a) cs bens imóveis, môveis e semoventes, títulos e direitos com que a
U.R.P. passou para a jurlsdiçã.o fç_
den:tl, por tõrç.a. da Lei n~ 2.52~,. de
, de julho de 1955;
.D)~ os bens e direit.os que lhe :rora~n
mcorporadcs em virtude de Lei· ou os
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ti·a d, entretento terão orçamento à
parte, a.nexo -ao orçamento gemi da
U.R.P., reg-endo-se a sua g·estão p'Jr
estas normas, no que lhes forem 3 plL
adqui'~'i•··
cáveis.
d) ·o~' fundos de provlsi:W e espe-.
cia;s·
Art. 128. para a organiza-ção dr"
e) ' os saldos dos exercícios finanproposta orçümentária da U. R. P. e.s
ceiros tr.ansfetictos;
tmr-dade..s u·niveis:tâ.l'W-.s rem2teTão à
j) a.s rendas de qualquer natureza.
Reltoria, ate 31 de outubro de cada
e.no, a ·provisão de sua receita e de.':'!.~
CAPÍTULO 29
pesa pa1·a o exercício considerado, devidamEnte discriminada, e até o di·3.
Dos Becursàs
3_1 C.e dezembro, a Reitori·3. submeterá
Art 123. 0.3 recursos p•:.U•::t a manuaos Con.se·hos Universitári<Os e de
ttençãÕ e desenvolvimento cta' U.R.P. . Curador-es a proposta do orr.am-ento
_,erã-O provenientes:
geral d~. U.R.P.
:r - Das dotações orçamentárias
Art. 129. A proposta ger.al da
que a qualquer título lhe forem atriU.R.P., compreendendo a receita e a
buídas nos orçamentos da união, dos
d.espese.., ser8. organ~zadoa pela Reito-.
E..stados e dos _Municip~os;
ri•:l e submetida à aprovação dos Cem.
II - nas rendas patrimoniais e
,selhüs Universitário e Curadores, ca!receitas próprias;
bendo à Reitoúa enviá-la dsntro da
III . .:. .__ düs dotações que, a êsse tíúltima- quin:.:;ena- de janeifo. aoJ órtulo, receber de· pessoas físicas ou jugãos competentes a fim de servir de
:ríd.ico.s;
base à fixacã.o do am~Eio financeiro
IV - Da retribuiç~,o das ativtda.des· da Unlão ~
rem!LTieradas com seus estabelecimen~
tos;
A!·t. 130. com b·:?.se no valor ctas
V - Da receita eventual;
dotações que o Orçamento Geral da
VI - Da1 taxas e em•1Yumentos;
união tfetívamente conceder, a Rei.VII -- Da renda de a-pllc·~ção patona, ad. Tejerendum dO Conse·ho
trim.-a.nial.
Universitário promoverá o ree,justamento d('s quantitativos constantes
Art. 124. A U.'R.P., sômente poda sua pmposta geral, anteriormente
lderá utiliz•:u os seus bens e direitos apro.v·;J..da constituindo o dücumento
na realização dos seus cbjetivos, poresultante, uma vez aprovado pelo
dendo entretanto promover inversões
conselho de Cmadores, o orçamento
que visam a valorizaçã-o patrimonial
da U.R.P.
e obtenção de rendas aplicáveis à rea-ArL 131. o Re~tor poderá delegar
[ização dos mesmos.
cmnpetênci.a aos Diretore.s , das entiArt. 125. As equ·:si.ções de bens e
dades univer.sité.rJas para ap1ic9,ção
:-,relores pol- parte da U.R.P. indedas ve1·b·::ts d·os seus respectivos crç,?!.
pende de aprovação do Govêrno Fementes.
dera!, mas a a-Jimaçã.o e a oneração
Art. 132. o R e i t, o r promovera,
dos seus bens imóveis c:;brriente poderão ser efe.tivadas apÓ.') autorização anualmente, junto ao Conselho de
exrressa do Presidente da Repúhli:::a, Curadores, a aprovação de valores liC'JYido o Ministé:ri•":l que estive.:.· vin- mites pm·a as concorr.encia.s públicas,
culada.
para a.s coletas de preço e para as
desp-s.z,:t.S de _pronto pag-.amenLu.
CAPÍTULO 39
Art. 133. E' Y€d•ada .a retençã-O de
Do Regimento Financeiro
renc!a, p::i.ra qtKtlquer aplicação, por
parte das ·entidades universitàri.as, deArt. 126. o exercício finqnce:ro da
vendo o produto de tôda arrecadação
:Universidade coincidir§, com o ano ser recq!hido ao órgão central de tecivil.
som·ai'ia. bem como escriturodo na
receita geral da U. R. P.
Art. 127 O orça-mento da U .R.P.
será t:no.
ATt. 134. No decorrer dei exercício
Pare. grafo único. os fundos e;;pe.
poderão ser abertos créditos a·dicicciais de qne tTata o Al'tigo n9 123, lena.i.s, quando o exigirem as nece&Si-

,que a U.R.P. aceitar oriundos ,de
donativos ou legados;
c) 03 bens e du·e1tos QLte a U.R.P
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res, arrecadada no exerclClO, especificando-se cada uma das fontes;
b> demons·~raçao dos recursos que
e e.s-pecüüs
constituem os fundos especiais da
§ H' Os CrêditG.s suplement3,res proUniversidade e das despesrrs rea-lizaverão a0.3 serviços, como ref.ôrço tm
das 8. conta dos mesmos no exercício,
virtude de manifesta insuficiência de
na forma da autorizaçao do Conselho
dot.::;.çõe:s orçar.1entárias e os créd:Ws
de Curadores;
e-:;pe-c· ais prove1·ã.o a objetivos n§_.o
c J relação dos bens alienados no
comput:J·dos no Orcamento.
exercwio, contendo identificaç§.o e
§ 2::> os crédltos ~up:ementares per~
pTeço, acompanhacla de cópia da resdm:áo a vigência no último dia do
p3ctiva autorização;
exe1·cicio e os CI:édito.s especiais tel'ãv
d) extratos de contas correntes ou
sua vigJ~··lCia fix·3..'da no ato de sua
memorandos bancárioS acusando os
uberture..
saldos de depósitos;
.~. . rt. 135.
Mediante pr<OpOSt-3, da.
e) demonstraçao da conciliação dos··
Rej teria ao Conselho de ~cur.B.dores,
saldos de depósitos em Bancos;
poàel':lo ser criados fundos especiais
j) quadro demonstrativo dos bens
destinadcs a.o cu.ste:o de determ·namobiliários (ações, apólice&, bônus,
<1a.s ativida-des ou progr-:?_mas especí~
etc.) comprovando-se Com memoranficas cabendo 0. gestão de seus· redo. de bancos, quando custeados;
cursos no Reikn·,
~
g) relatól'~o _do ch;Jf~ da Contabi.Pará.gm.fo úmco. ~sses fundos, cujo
lidade sóbre a prestaçáo de r•ontas;
l'tgime contábil será 0 de gestão, poh) ato de aprovaç§,o dos· Balanços e
derã-o ser constituídos por t:o-~ações
contas pelo Conselho de curadores.
p::w.a tal f~m expr"C"ssamente consignaArt. 141. As dotações necessárias ao
das no Orçamento da U. R. P, por
pagamento do pessOal, bem como as
parcela ou pela totalidade de sa 'dos
de
material, encargos, serviços,, obras e
no exerc-ício financejro e por dotações
equip8.mentos, indispensáveis ao ,funou. legados regularmente aceitos.
cionamento reg;ular e manutenção da
Art. 136. A escritur.aoCã-o da necei.:.
Universidade Rural· de Pernambuco,
ta.. da Despesa e do Pátrhnôn:o sê'rá serão fixadas no Orçamento da .União,
oentra.liz·~·da na Reitm.i.a,
§ 1.9 As d.otações destinadas a maAr~. 137. Os saldos verificado"' no
teria!, encargos, serviços, obras e
encerramento do cxercicw financeiro
equipamentos da Universidade Rural
set·ão levados à conta do Fund-o pa_
de Pernambuco serão depositadas, no
trimonia]. da U. R. P, ou a critél'io do
inicio de cada exercício t'inanceiro, em
:a,eitcr, acl rejerenàurn do Co:n.sellro
estabelecimento de crêdito oficial à
d:; .Curador-e.s, pc-derão no todo ou em
Disposiçâo do Reitor, o qual movi]Jo:::.rte. ser -J.ançado.c: nos FU..11àas de
a respectiva conta por meio
Provisão e Rsp:;ciais previsto n-o Ar-· mentará
de cheques, à medida das nece-;si'hlgo 122. alinea d.
dades.
·
Art. 138. No .or-yamento :?.nual l~a
§
2.9
Qu<>.Jquei'
:':>7t/::'venção
ou
auxiU .R.P. será c-onsignada à Reitoria
lio porventura cóncect'.do a estabeleverba suficiente oara grntifkacão- de
cimento componenJ.e da ~Tnivero::;idade
prese::1ça ao.s meffibrcis dos Con"s-e 1h0s,
Rural de Pernambuco, não mantido
a ser fixaC0, no Rsgimento Geral da
pelo Governo Fecleral, será consignaU.R.P.
do por ve_l_'ba glob::u para distribuição
Art. 139. P<ara realização de p~anos
pelo aator, ouvido o Conselhv de
cuja exec]lçáo pcssa exceder um exercício, as despeS3.s ser~n) apro,Jadas Curadores.
rJobalmente, consignando-se, n•~s crTÍ'rULO VIII
~ame:ntos a-nuais, as r(::spect.tv[::S do.tac.fles.
Da.s Dignià.aàes Universitãrias
Árt. 140. A presta.ção anual de
CAPÍTULO ÚNICO
Contas se1·á feita ao Tribunal de Contes. da União, até 30 de junho e_ conDos titulas e diplomas
tera, além ele outros, os seguintes eleArt. 142. A U.'R. P. poderá distrimentos peculiares a sua condição esR
buir personalidades eminentes,
nan-3cia1:
- a> demonstraçã-o da renda proveni- cionais e estrangeiras, conferindo-lhes
ente de taxas e. emolumentos escola- diplomas honoríficos.
aaa.?.S do serviço, pelo Conselho de
CU.radore.s podend() ser suplementares
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Parágrafo umco. Os diplomas a que,
se refere êste artigo são:
a) doutor "honoris causa";
b) professor ·~honoris causa".
Art. 143. A concessáo dessas digni·
dades universitárias será homologada
pelo ..Conselho Universitári~, devendo
ser proposta pela Congregaçao ele uma
daS Unidades -universitárias, com apro·
vacão de dois terços (2/3) de votos
doS professôres catedráticos.
§ 1.9 A Congregaçao votará a concessão das dignidades universitárias
após parecer de uma comissáo de
cinco dos seus membros.
§ 2.9 As personalidades distmguidl:I,S deverãO possuir reput.açáo ilibada.
Art. 144. O diploma ·de ':ioutor "ho·
noris causa" poderá ser a1.ribuido:
a) a cientista e técnicos, nacionais
ou estrangeiros, que tenham contri~
buido notadamente, com invento~ ou
publicações, para o dese!lvolvimento
e o progresso do ensino e das pesquisas que constituem o objetivo da
U. R. P.;

D) aos que tenham beneficiado de
forma excepcional a. humanidade ou
ao Pais, ou tenham prestado relevantes serviços à ]J. R. P.
Art. 145. O título de professor
"honoris causa" da URP., que cons·
titui a sua mais alta dignidade ho·
. norífica, será conferido '0\ professôres
de excepcionais méritos que, a juizo
da Congregaçáo proponcme e namologaçâo do Conselho Universita;rio,
mereçam por suas realizações em orol
dos objetivos jesta Universidade, a
admiração mcondicional rte torl.os os
seus membro~.
Art. 146. As dignidades universitárias serão conferidas sempre em sessão solene da Assemoléia Universitaria, com a ·presença io llplomado ou
de seu representante legal.
Art. 147. Aos professôres catedráticos aposentados, cujos >)erviços no
magistério forem considerado::: de ex~
cepcional relevân:3ia, será ~cnferido
pelo Conselho Universitário o titulo
'de professor eJ4érito.
Parãgraí"O único·. O Conselho Uni~
ver&tãrio estabelecerá no Regimento
Geral da U.R.P. o ritual p!'~fnHl.Uente
empregado nas cerimónias de C0nferição dos títulos honorãrios, uern coino
as vestes e insígnias_ de Reltor, Dire~
tores e Professôres.

TÍTULO IX

Das Disposições. Gm·ais e
Transitôrias
CAPÍTULO I

Das disposições gerais

Art. 148. A U. R. P .• dentro de
sua autOnomia, sob a sua exclusiva,
responsabilidade, praticará todos Oi
a tos peculiares ·ao seu. funcionamento.
Art. 149. A situação dos funcionários da U. R. P. é regido pelo Estatuto dos Funcionarias Públicos Civis d8. Uniáo, pelo· presente Estatuto,
pelo Regimento Geral da U. R. P.
e pela legislação subseqüente.
Parágrafo único. Todos os docentes admitidos na vigência dêste Estatüto assumem o compromisso de
cumprir o regime de trabalho de dedicação exclusiva, logo que este lhes
seja outorgado pela Universidade.
Art. 150. Tôdas as atividad.es ~"-Xtra
curriculares, como sejam o comparecimento às reuniões 1os orgáos cniegiados, congregações, assemo.~éms e
demais :;aretas decorrem.e~ 'd.J. funr~ão
dO magistério, consti·t:lem deveres 11.·
que não se pode exiimr nenhum membro do corpo docente da U, R. P .,
quando elo'üto ou designaüo pa-:.·a ruo
mesmas .
§ 1.9 O não cumprimento das abri~
gações decorrentes das atividades de
que trata êste artigo é computado,
para todos os efeitos, como falta sujeita. a desconto ~~os vencimentos do
docente ou servidor implicaclo.
~- 2.9 As atiVidades extracuniculare&:
devem, de preferência, ser realizadas
em horário que não interfira com o-:.;
das obrigações 'lormais dos currJculos
Art. 151. Em têd3.s as co:mssoes, c1e
qualquer natureza e finalidade, o
professor mais antigo no exercício do
magistério será o seu presidente, exceto quando delas fizer _parte o diretor
de uma Unidade da Universidade ao
qual caberá a presidência.
Art. 152. O comparecimento M
reuhiões de qualquer órgão colegiade
é obrigatório e pretere qualquer out.r!t
função ou en..cargo.
Artl 153. Nas eleiçõ"es procedid&.ll
nos diversos órgãos colegiados da U.
R. P., com a finalidade de escolher
representantes, serão eleitos na meii-
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ma ocasião, em escrutínlo!:ô distinto::;,

com o mt:smo mandatt e pelo me,;,mo
processo, supHmtes que substitu!r'~·.J os
.titulares nas suas
raltas e impedjmentos, completando os seus mandatos na va01tncía.
· Art. 154. As decisões cto.'5 órgãos co1egiados da URP seráo válidas, quanC1c delibemdas pela ma;tori<i absoluta
de seus .nembros
Art. 155. o "quvr'Jm'', para qualquer reuniâo de órgãos colegiados e
assembléia J.niversitária, sera computado pelo númm·o de r:a go-:, ou mandatos preenchidos e cujos titulares se
-enconti·ein em efetivo exercício.
Parágrafo ·qnico. Qv,ando •iois cargos forem ocupados por uma mesma
pessoa, sOmente um ser:l cont<.~d'J p::(lra o "quorurn".

râo inscrevel'-S"' em concursos 1--ara
cate;.ü'átir•c,
inde_venden~<:!11.':-t ·I~ da apre.:,tntrçC'to .tlú l:aulo
de
t~r.. ccD t~ llvre .
Art. 160. O Conselho Universitário ajuizará da oportunidade de Ser
i!;.'•,<.:d.;.clo o C01r:t1 l'll1V2c.:(::<•rio · de
que trata o § 3.9 da Lei n.9 4.024, de·
,:'i t1 E dezmnbro :ic 1861.
Art. 161. A Organização dos Departamentos Universitários deverá estar concluída no menor prazo de
tempo ·possível.
Art. 16!J. As· ur.i.d::td,~s de ensino
Super'ior da U. t{, P. estaheleceráo,
em tempo opo1· .un·J, que as caddras e
disciplinas dos respectivos cursos sejam avaliadas na unidade denominada "crédito", que
considerada
como sendo ig·ual a uma hora de aula teórica ou a tres horas 1€ aula
prática por semana e por semestre.
Parágrato úmco. Podet·ao ·':Lmué:m
ser avaliados na unidade, "crédito"
os trabalhes p1·-a,t.ieos e estasJ.o.5 de
, aplicação, realiz.t:.dos em instituiçõ,es
públicas ou pu:.tcu 1cues, a jt!ll~o dos
Conselhos Depa;:tamentais, aos quais
caberá fazer a avB.'laçao.

e

Das Disposições Transitórias

Art. 15r(.
Serão promovidos os
meios para a lransformaçãu d.~ aula de Desenhe da atual Esco!n sunerior de AgriCllltura, ,em Cadeira de
Geometria Descritiva e Desenho Técruco, de acord. com as recomenda. ções 'dos Simpósios Nacionais da e,s..
pecia!idade.
Art. 158. Dentr.o do prazo de sessenta (60) dias, contados da data da
pu~lic:wáo dé.,;v-. Estatuto, a rl. ~l.tm·ia
orgaH zara o Regimento Geral d.:-. U.
R. P., que dispara sôbre a ::::stTutu~
ra e funcionam;on1.o dos Orgao.; Cc deliberação colet.lV:o . e aos de adrr.mis·
traçào e auxll'.are&, devendo se homologado pelo Conselho Universitário, e aprovado pelo Conselho Federal
de Educação.
·
Paragrafo tmico. As Unidades deverão elaborar os seus regimentos
dentro do pra'zo de noventa cl;as a
coHtar da aprovação uo present<;! Estatuto.
.Art. J59. 0.5 J..:.uais assistetltes
e
p1ufe~~ores de ensmo superior et2tivos
da Escola Superior de Agricultura e
E6•.. c'~~ Superiur de Veterinária pode-
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CAPÍTULO II

Art. 156. Serao fundidas, sob a denominaçáo de Qmmica Analítica, as
atuais r::adeil'as de QUimica Analltica
Quantitativa e Química Anautica
Qualitativa, da Escora Supenur
de
Agricultura, descte: que se veriiique vaga _,numa delas.

EXECUTIVO

·

Art. 163. A U .R. P., a critériO de
seus poderes competentes, promoverá
junto às autoridades t'ederais a subs:tituiçào de sua denominação :ir Universidade Rural de Pernomouco para
Universidade Rural do Nordeste.
Art. 164. o presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pelo poder competente. - Hugo de Almeida Leme.

Projeto discutido e aprovado pelo
conselho Universitário
da U.R.P.,
em sessáo realizada em 21 de janeiro
de 1964.
DECRETO N9 55.748
FEVEREIRO

DE 10 DE

DE 1965

Dispõe sObre a revisão do Quadro de
Pessoal da Administmçáo do POrto
do Rio de Janeiro e dâ outras providênczas.

O Presidente da República, Uf:;ando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e o
§ 1" do art. 19 da Lei n9 4.345, de 26
de junho de 1964, decreta:
Al't. _~_ ._,. Fica mantida, em caráter
provisório, a situação dos funcionários

A!"OS DO PODER 'ExECUTIVO

382

da -Adnünist1·açâo du Pôrto do Rio de
,Janell'O (A.P.H.J".), a que se refere
a· Resolução Especial n'? 280, _de 14 de
dezembro de 19ü4, da Com1ssao de
Ciassific:<~.ç'io u~ Ca:r;·os, até a aprovacáo do resnectivo Qu&dro de f'essoâl pelo Pl·eSidente da ReptblicD...

Faragra'i'o único'. No pmzo de 60
(.sessenta) dias, a contm· da publicar.ão dts'.
decreto, a Administl'a.çáo
do Pórto do Hio dç Janeiro er:vifu·:i
ao Departamento A::!mfnist,_·utivo do
servi('~ Püb!ico, po~· intermédio do Ministério àa Viação e Obras Públicas,

os elementos necez:o::\rios para complç ..
tar os traball'lbs de r;;vis~\o do resP2Ctivo Quadro de Pcs::;cal, na forma pl·cvit;ta nos o7tigos l9 e 20 da Lei número tJ_,_345, de 26 de junho de 1964,
e nos Decn"!to;:;, :r..s. 5-~.0G,l, de 3 de julho de 1954 -c 5-'1.273, ,de 9 de S2tenJ:;ro de 1954.
.Art. .29. :/ mantid<:. a classWc8_.:::ão
elos c2,rgos de nrovim'3nto em ca:c!'Ítssáo e das funçOes graLâieadas prevj<)ta nos artigos :.l\l e 5° do DGcrc:-;;c nume-o 51..335, dê ( de ou~~-~:'3;·o C::; 19Cl.
Pzr.\;r·.--~·a ün~co. A ii..P.R.J. ela:.
lJc!·~.:r':. no prazo de 60 <sesscn-;;a) ,:.,i~s,
a p2.!'tir ·.. publicaçfro déste decreto, prc.post8, de c!assificaçâo defini-

tiva:

08.<; .tu~1Ç62~-; gr[':trflc::-;.-:'~'.-.;.

da a situaçào do cargo antes ocup&d'l
pelt 1nativo.
Art. 6<?. O disposto nêst.e decre'li<''~
n~o· l1omolcgará situações fu~lCJ1Xtat3
que, tOm virtude da eevisâo dê~:C:1'!1)J_
IJada no Decreto n0 _5"1.001, de
·:te
JUlllu àe 1904, f:)nm:: ::::e:ns~d2rz..Gas n-<1 ..
10s, ilerulis ou contrf>,ti;l,:l a normas admt.1ist.ratiVas em vigor.
P"?!-··.--,·;:-2,fO lmico. 1'Io C2.SO d~ ~i2!' ::>.iterada a si-tuação do tuncJ.Onário. ---t9llcar-se-á o disp;:~sto no art. C<:' da D3creto nl? 51. ::1~3, de 2D de outu0l"'J ('JG
Ulôl.
i'... rt. 'I''. As despesas decorrentes ds.
aplicação creste decreto correrâo à
conta dos recursos próprios da A. P.
R. J. e do crêd1to especial de que trat~ o Decreto nl? -54.013, de 13 de julho
de-1964.
Art. 8°. r:ste decreto entrará em· Vigor na data dB sua publicaçã-o, reyogadas aS disposiçõeS ·em contrário .
Brasilia, 10 de fevereiro de 1965;
144'? da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

na f0:·-

ma do d18DoBto no Decreto n<? 48. 58:J,
de 27 d'3 d2;-";r::-n 1Y'O de 1960,

c

<c

rerne--

'ter8 :<w exam~ do Dêpart~.mr.:,nto Admjni~Strat,_i'/
do S8:rviçn Públi.co, po!'
lntermedlO do Ministério da Viaç.ão e
0:01·as PúbliCas.

.Art. 39. sao considerados sem efeito os Dec1·ctos ns. 51.403, de G de fevereiro de 1962, 51.460, de 20 d<; abril
de 1!162, 51,570, de 19 de outubro de
196:1!, 51.649, de 7 cl.e janeiro de l9S~,
· 51. 733, de :n de i>::Vereiro de 1963, bem
cofio o decreto sem número de 21 de
ag-ósto cie 1963, e a' retificaçãc de relação nO.i:J.inal publicada no Diü.rio
Oficial de 20 de junho de H.J62.
Art. 49. A partir da publicação dêste ctec1·eto, aplicar-se-âo aos funcwn3.,rlo.:: da A.P.R.J ,' as disposiçôes da
Lei n<? 4.345, de 26 de junho de 1964,
retroagmdo as respectivas vantagens
financeiras a 19 de junho de 1964, salvo ·nos- casos de prcvi!nento ocorrido
posteriormente.
Art. 59._ A execução do disposto neste decreto determinará a revisão das
apoSentadorias concedidas a funcionários cta A.P.R.J. apos a vigéncia co
Decreto n<? 51.403, de 5 de fevereiro
de 1962, na hipótese de ser _modifica.-

DECRETO N .9 55.749 -

DE:

11 :00

NOVEMBRO DE 1965

Institui Comissão Especial pata o fim
que especifica
O Presidente da República, usando
das atribuiçóes que lhe confere _o. artig·o 87, n.\l I, da constituição, decreta:

Art. 1.9 Fic<J. illstituída no ]/tin1stério da Justiça e Negócios Interiores
Comissão Especiál parz.. Estudo dos
Recursc13 interposto,s para o Presidente dJ.. República, dos Atas de Governadores de Estado, fundados no
art. 79, § 29, do .Ato Institucional.
Art. 12<? A Comissã-o, que funciona. ..
rá no Rio de J8.neiro, compete estUdar e mformar todos os recursos, com
re~atório e parecer informativo P•'1ra.
decJsão do Presidente da Repúb.ica.
Art. 39 Ao Gabinete do Ministro
da Just1ça e N8góc oS Interiores de~
verão -ser encaminhados todo.s os recur~os manifestados com fundament;o
no art. 71?, § 31? do Ato Institucional ..
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Art. 49 A Comissão, sob a Presidência do Iviinistro· c1a Justiça e NegóciOS Interiores, será composta :::.inda
de mais três membro::;:
·prof Caio Mário d·a Silva Pereir8,
Dr. Lu'z. aaf•ael IVIayer
Dr. A.-narílirO Lopes Salgado
Art. 59 A medida que forem ter:mins.d<J.s os estudos, a ComJ.c:são encaminhm·á os processos <10 Presidente
da República.
Art. 69 Revogam~s-e as disposições
<em contrario.
Brasília, 11 de fevereil'o de 1965,
1449 d·3.. Independência e 779 da República.
H. CASTEÚO BRANCO
Milton Soares Campos

DECREI·O

N9

55.750 - DE 11 DE
DE 1965 .

FEVEREIRO

Promulga o Tratado de Exirattlcão
com· os Estados Unidos da lrmér-ica
e· respectivo Protocolo Adicional.
O Pres ·dente d·a República,

Havendo
o Congresso Nacional
a.provad. 0 pelo Decreto Legislativo número 13, de 1954, o Tr.atado de Extr.ad1ção com os EStados unidos da
Atnériea e respectivo- Protocolo Adicional, a·ssinados no Rio de Janeiro,
nspect V:J.mente, a 13 de janeiro de
1961 e a 18 de junho de 1962;
E havendo sido trocados os respecti~os instrumentos de r;ltific&ção, em
vvashington, a 18 de novembro de
19G4; decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inviolàvelmente como
nêle se contém.
Brasília, 11 de -fevereiro de 1965;
1449 da Independência ·e 77º da Re·
pública ,

·
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H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

TRATADO DE EXTRADICAO ENTRE OS ESTADOS UNÍDOS DO
BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS
. DA AMÉRICA
Os Estados unid,os do Bro.sil e os
Estados Unidos da, América, desejando tornar mais eficaz a cooperaç§.o

dc-s respectivos países m. repressão
ao crime, resolveram celebrar um
Trat.ad 0 de Extr.acl.ição e, para êsse
fim nomearam os 3eguintes Plenipotenciários:
O Presidente dos E..stados Unidos
rl.o Brr..sn, sua Exr:~cê'1cb o Senhor
Boracio Lafer, Ministro de Es.t·J.do
das n.elaçées Exteriotes,
O Pres dente. dos Esta-dos UnidOs
d:õ~v Amérie-3-, Sua Excelência o .Senhor
John Moors Cabot, Embaixador dos
· Es'~.ados Unido.s da AmériCa,
os· quais, depois de haverem exi~
bido os seus Pleno;:; Poclêrc:.>, achados
em boa e devida fOrma, convêm no
se-g-uinte:
ARTIGO I

Ca.da Estad.0 contrata.l;_ifi concorda.,
nas con-diçóes e.st8,bf;,ec d2..-, pelo prese-nte Trat.9,do e de acôrdo com as
formalid·Jdes legais nêle vigentes,
co-m a entrega reciproca dos individuas que, encontr:::ndo-se em seu território, tenham sid.J ·processados ou
Con-denados, J::·Gr qualquer .dos crimes
cu delitas e.~,pec!fieitdo.:: no c~~_.tig::3 II
elo presente Tratado, cometidos na.
jurisd.:ção territorial do outro, ou,
fora dela, n·:::.s condições especificacl.as
no artigo IV do presente Tratado;
contanto que tal entrega só se efetue
à vist•a de prova de culpa que, de
acôrdo com as le s do lugar em que
o indivíduo acusado se encontrar e
se o crime ou delito aí se tivess-e cometido, justifiCaria 'a submissão do
mesmo a julgamento.
ARTIGO II

serão entr-egues, de acôrdo com as
disposiçôes do presente Tratado, p.a..ro
serem proc~ssados quando t verem.
sido inculp:3.-dos, os individuas que ha~
jam cometido qualquer dos seguintes
crimes ou deli tos:
1. Homicídio doloso inclusive os
crimes designados
~onw parricidio,
envenenamento e infanticídio, quali~
do previstos como figuras delituosas
autônomüs;
2. Estupro, abôrto, conjunção carnal Com (ou viülação de) mulher
considerada de menor ida:de, para
tais efeitos, pel•3.S leis tanto do Estado requerente quanw do requerido;
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3. Lesões corporais_ dolosas; a.gre~-
são de que l'·esultam lesões cor.por.ms
<rJ'aves·
"
R, to ·sequestração, privação d.a
4·
ap ou
'
·
- de. _m uJhe liberdade,
escrav1~aça_o
res ou moças pam fms 1IDOl am;

5 Rapto de- menores ou de adultos

par~

extorquir dinheüo dêles, ·ou de
suas famíli-as, ou de qualquer outra

pessoa oU.,.,pe.ssoas, ou pa-ra algum outro fim ilegal;
6: :Big·lmia;
7. IncêndiO;

8. Dano, doloso e ilegal, em estrada..s de f-erro, trens,· embarcaçQes,
aeronaves, pontes, veículos, e outros
meios de transporte ou em edifícios
públicos ou privad:>s, ou em outras
estruturas, quando o ato cometldo
puser em perigo a vida hums.na;
~- Piratal'ia, segundo o direito in-·
ternacional; motim a bordo de embarcação ou aeronave com o propósito de rebelar-se contra a autoridade do OJpitão ou Corilandante de tal
embarc.::tção ou aeronave; - ou, por
fraude ou violência, apossar-se da.
mesma embarcação ou aeronave;
10. Entrada em cas-1 alheia, com
violência;
11. Roubo;
12. FaJsificação ou em' ssão de pa-

péis e títulos falsificados;
13 .. Falsificação por fabricação ou
l':l.lte-ração, fur,to -.ou destruição de
a.tos oficiais, livros de registro ou
, documentos públicos do Govêrno ou
da autoridade p-ública, 'nclusive órgãos judiciários, ou a emissão ou o
uso fra.udulento dos mesmos;
'14. Falsificação ou emissão. circulação ou uso fraudulento de qualquer
dos seguintes objetos: moeda metálica ou _p.a.pel-moeda: f·'ll&Os títulos ou
cunões da. divida pública nsclonal,
.esi.J.dual, territorial loca] ou municipal; notas falsas de banco ou outros
p·Jpéis de crédito público: e falsos sinetes, selos, estampilhas, cunhas e
mar{'.as de Estado ou da administraçã-o pública;
15. Importação de :nstrumentos
para a t.a:.bricação de mOeda-metálica,
ou p-~_pel-moeda ou notas de banco
fal.Sa.s;
16. Apropriação indébita por qualquer pessoa ou pessoas contratadas,

assalark1das ou empregadas, em detrimento dos respectivos empregadores
'ou mandantes;
17. Flll'to;
18. Obtenção de dlnheiro, títulosde valor ou outros bens por meio de
falsas alegações ou ameaças de vio1-ê-nc:.a;
19. Receptação de dinheiro, títulos
de valor ou outros bens, s.:.:tbendo que
foram obtidos ilegalmente; ·
20. Fraude, ou abuso de confiança,
por fiador, banqueiro, agente, comissário, depositário, executor, admin strador, tutor, diretor ou funcionário ·
de oompanhi.a ou '>Ocier1e.df' anómma,
ou por qualquer pessoa em posição
fiduc ária;
21. Desamparo ou abandono,_ deli·
berado, de menor ou outra pessoa de ..
pendente, quando resultar morte ou
lesão corporal grave;
22. Falso testemunho (inclusive
falsa perícia) ; subôrno de testemunha ou perito;
23. Solicitar, receber ou oferecer
subôrno;
24: Concussão; peculato;
25. Crimes ou delitos !alimentares;
26. Crimes ou delitos contra as leis
de _ambos os países para a supressão
da escravidão e do tráfico de escravos;
27. Crimes ou delitos contra ás leis
relativas ao tráfico, uso, ou produção
ou mafiufatura de narcóticos OJ.l
"cannabis''·
28. Crim~s ou delitos contra as leis
relativas a manufatura ou tráfico
ilícito de substâncias prejudiciais à
saúde, ou de produtos químicos vene~
nosos;
29.
Contrabando, definido como
sendo o ato de, propositadamente e
com conhecimento de causa. violar
as leis alfa.ndegárias com a intenção
de defnmdar a arrecadação. da renda,
pelo tranco internacional de mercadoria sujeita a pagamento dé direitos;
30. Ajuda a fuga de prisioneiro
pela fôrça de armas;
31. Uso de explosivos de modo a
pôr em perigo a vida humana ou a
propriedade; ·
32. Lenocínio e tráfico de mulhe~
res, definido como a obtenção ou. ·O
transporte de menor do sexo feminino. ainda que com o. consentimento
da mesma, pma fins imorais; ou de
mulher adulta, por fraude, ameaças
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coerção, para tais fins, com vistas
a, em qualquer _dos casos, satisfazer
a lascívia de outrem; aproveitm·-se
da prostituição alheia;
33. Tentativa de qualque!' dos cri~
mes ou delitos acima,· quan-do prevista
como fig·ura delituosa autónoma pe~
las leis dos Estados Contratantes;
34. Participação em qualquer dos
criD1eS O,Ci.ma.
ARTIGO III

Salvo disposição em contrário do
pl·csente 'Tratado, o Estado requerido
só extraditará o individuo acusado ou
condenado por qualquer , crime ou
delito enumerado no Artigo II quando s_e verifiquem ambas as condições/
segumtes:
1. A lei do Estado requerente, em
vigor no momento cm_ ;fUe -o crune ou
o delito foi cometido, comina pena do
privação ela liberdade que possa ex~
cede1· de um ano; e
2. A lei em vigor no Estado requerido comina, em <zeral, para o mesmo
crime ou delito, quando cometido em
seu território, pena de privação da
liberdade que possa exceder de· um
ano.·
ARTIGO IV

Quando o cr-ime ou delito tiver sido
cometido fora da jurisdição terrl~o
rial do Estado reQuerente, o ped1do
de extradição poderá nào ter andamento se as leis do Estado. requ~
rente e as do Estado requenc:J.o na~
autorizam a punição de tal crrme ou
delito, nesse caso.
Para efeitos dêste artigo e do
artigo 1Q do presente Tratac:J.o, a ~X;
pressão "juris?ição. terri.t.onal" Significa· o territono, mclus1ve as é.,guas
territÓriais, e o espaço aéreo super. jacente, pertencente :1, ou sob o contrôle de, um do~ Estados. Contratan~
t<.:G' e embarcaçoes e aeronaves per:t(;n'rentes a um do.'i Estados Contrata.n;c.es óu ;,t ci.(bdf.J ou emprêsr: dos
tn.f :::-mos, quando tal embarcação es1;ive1 em alto m.:tr ou t-al aeronave
Eêbl'e o alto ma~::.
ARTIGO V

Não será concedida a extradição
em qualquer das segulnt_:s. circunstâncias:
1. _ Quando o Estado requerido,
sendo competente, segundo suas leis,

para processar o individuo, ouja entrega é pedida,_ pelo crime ou delito
que determinou o pedido de extradição, pretenda exercer sua jurisdição;
2. Quando o indivíduo cuja entrega
é pedida já tenha sido julgado ou, ao
tempo do pedido, es~eja sendo proces"-'ado no Estado reQuerido, pelo crime
~u delito que ocaSionou o pedido de
extradição;
3. Quando a açâo ou pena, pelo
crime ou delito cometido, já tenha
prescrito, segundo as leis, quer . do
Estado requerente quer do requendo;
4. Quando o reclamado tiver que
comparecer, no Estado requerente,
_perante Tribunal ou Côrte de exceção;
5. Quando o crime ou delito, que
ocasionou o pedido de extradição, fôr
puramente militar;
6. Quando o· crime ou delito, que
ocasionou o pedido de extradição, fê-r
de caráter político. Entretanto:
a) A alegação, pelo indivíduo recla ..
madO, de que o pedido de sua extradição tem fim ou motivo político, não
imPedirá a entrega do extraditando
se o crime ou delito, que justificn, o
p:"'dido de extrarii.çj,o, fôr principal'~'"'l-t2 uma intr:::v;ão da lei penal co ..
m1..•m. Em tal ~aso, a entrega do extmditando ficarf.t dependP.nte de comp20j11Isso, da pa.i·:e do Estaria reqlle~
rer1te, de que ::t tiro ou rr:ot.ivn IX,:ítico
v2,o concorrerá PJ.f.'L agravar a pena;
b) os a.tos delituoscs oue constituêm francas manifestacôeS de anarquismo .ou visam 2 subv€rsão ds, base
de tóda. organizaçáo política não serãó r.eputados crimes ou delitos políticos;
c) a apreciação do caráter do crime
ou · delito caberá exclusivamente às
autoridades do Estado requerido.
ARTIGO VI

Quando ao crime ou delito, em que
se baseia o pedido de extradição, fôr
aplicável a pena de morte, segundo
as lms do Estado requerente, e as leis
do Estado requerido não admitirem
esta pena, o Estado requerido não
será obrigado a cOnceder a extradição, salvo se o Estado_ requeren-te der
garantias, que satisfaçam ao Estado
requerido, de que a pena de morte
não será imposta a tal pessoa.
ARTIGO VII

Não há obrigação para o Est;ado
requerido de conceder a extradição de
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tun seu nacional. A autoridade executiva do' Estado requerido, de acôrdo com as leis do. mesmo, poderá, entretanto, entregar tun nacional do

referido Estado se lhe parecer apropriado.
ARTIGO VIII

Os Estados Contratantes poderão
solicitar, tun do outro, por meio dos
respectivos agentes diplomáticos ou
consulares, a prisão preventiva de
um fugitivo, assim como a apreensão

dos objetos relativos ao crime ou
delito:
O pedido de prisão preventiva

s~á

concedido desde que o crime ou delito. em que se baseia o pedido de

extra5lição do fugitivo, seja um dos
que JUstificam a extradição, de acôrdo com o presente Tratado e desde
que o pedido contenha:
1. Indicação do crime ou delito do
qual o fugitivo é acuso,do ou pelo qual
foi sentenciado;
2. Descrição do individuo reclamado, para fins de identificação;
3. Indicação do paradeiro provável
do fugitivo, se conhecido; e
4. Declaração de que existem e
serão fornecidos os _documentos relevantes exigidos pelo Artigo IX do pre. sente Tratado.
Se, dentro do prazo máximo de 60
dias, contados da data da prisâO-- preventiva dO fugitivc de acôrdo com o
p1 esente Artigo, o Estado requerente
não apresentar o pedido formal de
;ma. extradição,_ devidamente instruído, o extraditando será pôstd em liberdade e só se admitir·á nõvo pedido
dE- extradição se acompanhado dos
documentos relevantes exigidos pelo
Artigo IX do presente Tratado.
ARTIGO IX

O pedido de exti·adição será feito
por via diplomática ou, excepcionalmente, na a,usência de agentes diplomáticos, por agente consular, e será
instruído com os seguintes documentos:
-'.
1. No caso de. indivíduo que tenha
sido condenado pelo crime ou delito
em que se baseia o pedido de extradiç-ão: uma cópia, devidàmente certificada ou autenticada, da sentença
final do juízo competente;
2. No caso de individuo que é meramente acusado do crime ou .delito

em que se baseia o pedido de extradição: uma cópia, devidamente certificada ou~ autenticada, do mandado
de prisão ou outra ordem de detenção expedida pelas autoridades competentes do Estado requerente, juntamente com os depoimentos que servirem de base à expedição de tal mandado ou ordem e qualquer outra
prova julgada hábil· para o caso.
Os documentos relacionados neste
Artigo devem conter indicação precisa do ato criminoso do qual o indivíduo re"clamado
acusado ou pelo
qual toi condenado e do lugar e data
em que o mesmo foi cometido, e devem ser acompanhados de cópia autenticada dos textos das leis aplicáveis dt Estado requerente, inclusive
as leis relativas à prescrição da ação
ou da pena, e dados ou documentos
que provem a identidade do indivíduo reclamado.
Os doc.umentos que instruem o pedido de : extradição serão acompanhados de uma tradução, devidamente certificada, na língua do Estado
requerido.
ARTIGO X

Quando a extradição de um indivíduo fôr pedida por mais de tun Estado, p1:oceder-se-á da maneira seguinte:
1. Se os pedidos se referirem ao
mesmo ato criminoso, será dada prefer_ência ao pedido do Estado em cujo
território o ato tiver sido cometido;
2. Se os .pedidos se referirem a a tos
criminosos diferentes, será dada preferência· ao pedido do Estado em
cujo território tiver sido cometido o
crime mais grave, a juízo do Estado
requerido;
3. Se os pedidos se referirem a a tos
criminosos diferentes que o Estado
requerido repute de igual gravidade,
a preferência será determinada pela
prioridade do pedido.
ARTIGO XI

A éoncessão, ou não, da extradição
pedida será feita àe acôrdo com o
direito interno do E&hci.o requE>riao
e o mdivíduo <::ll)a cxtradicão é dese~
jaàa terá o direito de usar~ os recursos
n.ut.orizados .por tal dlrtito.
"'R'!.'-'GO

XII

Se. ao serem exammados pelas autoridades comoetentes do Estado re-
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quendo os documentos submetidos
pelo ~Estado requer·ent,e, exigidos pelo
Artigo IX 1u presmJte Tratado :pa:_ra
instruçao do pedido de extradiÇaO,
parecer que tais dl?cy.mentos não
constituem prova sufiCiente para a
extradição nOs termos do presente
Tratado, tal indivíduo será pôsto em
liberoa.de, salVO se o Estado requerido. ou juizo competente do mesmo,
ordenar, de conformidade com as respecLrvas leis, uma prorrogação para
ql.H' o Estado requerente apresente
prova adicional.

ARTIGO XVI

O Estado requerente poderá enviar
ao Estado requerido um ou mais
agentes,
devidamente
autorizados,
quer para auxiliarem no reconhecimento do indivíduo reclamado, quer
para o receberem e conduzi-lo para
fora do território do Estado requerido.
.
T:iis agentes,- quando no território
do Estado requerido, ficarão subordiuad.os às leis dêste, mas às gastos que
fiz,er~rn correrão por conta do Estado
que os tiver enviado.

ARTIGO XIII

ARTIGO XVII

Concedida a extradição, o Estado
requerido comunicará imediatamen~e
ao Estado" requerente que o extraditando se encontra preso a sua dispo·sição.
Se dentro de 60 dias, contados de
tal comunicação, o indivíduo reclamado não tiver sido entregue e transportado para fora da jurisdição do
Estado requerido, será êle pôsto em
liberdade, exceto quando a entrega
não puder efetuar-se por motivo de
fôrça maior, ou em conseqüência de
ato do extraditando ou da aplicação
dos Artigos 14 ou 15 do presente Tratado.

As despesas relativaS ao transporte
do extraditado serão pagas pelo Estado requerente. Os funcionários
competentes da justiça do país em
que se processe a extradição devem,
por todos os meios legais a seu alcance, auxiliar os funcionários do Estado reque,rente, perante os juizes e
magistrados competentes. Nenhuma
reclamação pecuniãria, resultante da
prisão, 1detençãO, exame e entrega de
fugiti:vos, nos têrmos do presente
Tratado poderá ser feita pelo Estado
requerido contra 6 Estado requerente
a não ser as especificadas no 2<:' parágrafo dêste Artigo e as que digam
respeito ao alojamento e manutenção do extraditando, anteriores à sua
entrega.
Os funcionários da justiça, ou outros do Estado .requerido e estenógrafos judiciários do Estado requerido
que, no curso norm:ü :ie suas atribuiçóes, prestarem assistência, e que não
recebem salário ou compensação alguma além de retri,'Juição específic<~
por serviços prestados, terão direito a
receber do Govêrno requerente o pagamento usual por tais atos, ou serviços, da mesma forma, e na mesma
in1portãncia, como se tais atas ou Serviços tivessem sido prestados em processo criminal ordinário sob as leis do
país de que são funcionários.

ARTIGO XIV

Quando o indivíduo, cuja extradi..
ção é pedida, estiver sendo prOcessado criminalmente ou cumprindo
sentença no Estado requerido, a entrega do mesmo, nos tê;_·mos do pre . .
sente Tratado, será adiada até que a
referida ação penal ou sentença termine' por 'qualquer das seguintes ra..
zões: rejeição da ação, absolvição, expiração do prazo da sentença ou do
prazo eni que tal sentença tiver sido
comutada, indulto, livramento condicional ou anistia.
ARTIGO XV

Quando, na opinião de autoridade
médica competente, devidamente ates ...
tada, o individuo,. cuja extradição é
pedida, não· puder ser transportado
do Estado requerido para o Estado
requerente sem p~rigo sério de vida
em virtude de doença grave, sua entrega, de acôrdo com o presente Tratado, será adiada até que o perigo
tenha sido suficientemente afastado,
na opiniáo da autoridade médica competente.

ARTIGO XVIII

· O indivíduo que, depois .de entregue
por qualquer dos Estádos Contratantes ao outro, segundo as disposiçóes
do presente Ti:atadó, lograr fugir do
Estado requerente e se refugiar no·
território do Estaa< que o entregou,
ou por êle passar t;;m' trânsito, será
detido, mediante sirrples requisição
diplomática, e entregue, de nôvo, sem
outras formalidades, ao Estado a que
fôra concedida sua extradição.
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ARTIGO ::xiX

trânsito" pelo territól'~D dB um
dos Estados 'Contratantes, de indivíchto, sob custódia de agente do oil~ro
Estado e -snTJ egue a: êste por terceiro
Estado, e que não ,sej~ da n~.cional~
dade elo p.:ns de tranSlt.O, sera perrnl-:-.
tido, sujeito a::. disposições. do seg·un9-o
parágrafo dêste Artigo, mdependentemente de qualquer formalidade juCiciá!"ia, quando solicitado por via
cliplomitica, com a apresentação, .cm
ohgina,_ ou em cópia autenticada, do
ctoct1mento pelo quoJ o Estado de· refúgio tiver .concedido a extradiç§.o.
Nos Estados Unidos da América, a
8-utorizacáo do Secretário de Estado
dos E.stidos Unidos da América, terá
que ser obtida prêviamente.
A
permissão contemplada neste
Arti""O podenL no entanto ser negada ;e o fato 'determinant~. da extradição não constitui crime ou delito
enumerado no Artigo 2'? do presente
Trs,tado, qu3,ndo graves motivos d8
ordem pública se oponham ào trânsito.
O

AR'IIGO x;.x
Ressalvados os direitos de terceiros,
que Serão devidamente respeitados:
1. Todos os objetos, valôres ou documentos que se relacioúarem com o
crime ou delito e, no moinento da
prisão, tenham sido encontrados ein
poder do extntditando, ou ~ que, de
qualquet outra ma:12~ra, tiverem' sido·
enenntrados na ]Urisd!ção df Estado
requerido, seriio ent>:c~ues. com o extraditado, ao Estado requerente;
2. Os objetos e valôr~s que se en- .
contrar·em em poder dé terceiros, e
tenham igualmente relação com o
crime ou delito, serão também apreendidos, mas só serão entregues depois de resolvidas as objeções opostas
pelos refer.ido:;; terceiros.

ARTIGO XXI

O individuo, extraditado em virtude
dêste Tratado, não será julgado ou
punido pelo Estado requerente por
nenhum crime ou delito, cometido
anteriormente ao pedido de sua extradição, que não seja o que deu lugar ·ao pedido, nem poderá ser. reextraditado pelo Estado requerente
para ·.terceiro país que -o reclame,
salvo se nisso convier o Estado req uerido, ou se o extraditado, pôsto em
hberdade no Estadó requerente, pe,rmanecer, volwltàl·iamente. no Estado

requerente vor mais de 30 dias, contados da datQ em que tiver sido solto.
Ao ser pústo em liberdade, o interessado deverá ser iníormado das conscqüt?ncias 8, que o exporia sua ,.permanência no território do Estado requerente.
t.RTIGO

XX.í!

O presente Tratado será ratificado
e as ratificações s0râo trocadas em
Washington tão cedo quanto possivel.
O presente Tratado entrará em
vigor um mês depois da data da
troca· de ratificacões. Poderá ser denunciado a qualquer momento po1·
qualquer dos Estadns Contratantes,
mediante notificacão ao outro Estado
Contratante, téniinando-se o Tratado seis meses depois da da(;a da referida· notificação.
Em fé do que, os Plenipotenciários
acima nomeados firmam o pr.esente
Tratado e nêle apuseram sel.L'.. re.:pevtivos sêlos.
Feito em dois exemplares, nas lin,guas portuguêsa e inglêsa:, ~ ..'lbOS
igualmente autênticos, no Rio de Janeiro, aos treze dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e

um.. - Horácio Later. -

Joh?Í Moais

Cabot.
Protocolo Adicional ao Tratado C:e
,Extradição de 13 de janeiro de 1861
entre os Estados Unidos do Brasil e
os Estados Unidos da América.

Os Estado<, Unidos do Brasil e os
Estados Unidos da. América,
Havendo concluído no Rio de Janeiro, a 13 de janeiro de 19ô1, um
Tratado de Extradiçi'i,o para o fim de
tornm· mms encaz a cooperação entre
os dois i>aíses ha repressão ao crime,
E desP.jando àeixar bem claro que
os seur; resuectivos ~acionais sOmente
ser.3-o passiveis de extradição, se o
permitirem os preceitos constitucionais e legais vigeni·es nos territórios
de ambos,
Resolveram assmar: um Protocolo
Adicional ao refer'ido Tratado de Extradição e, para êsSé fim, nomearam
seus Plenipotenciárto.s, a saber:
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: Sua Excelência o Senhor Francisco Clementina de
San Tiago Dantas, Ministro de Estado das l=l:elações Exteriores, e
o: P'"esictente dos Estados Unidos da,
América: Sua Elxcelência o Senhor
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Lincoln Gordon, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário no Brasil 1
os quais, depois de haverem e:~
bido e trocado os seus Plenos Pou.ercs, achados em boa e devida forma,
convieram no seguinte:
fi.RTIGO

19

o

Artigo 79 do Tratado de Extradição concluído entre os dois países
no Rio· de Janeiro, a 13 de janeiro àe
1961, deve ser interpretado da seguinte maneira:
"As Partes Contratantes não se
oàrig8,m, pelo presente Tmtado, a
entregar um seu nacional. Contudo,
se os preceikls constituciomüs e 1:1.!;
leis do Estado requerido não o proibirem, a autoridade executiva do l'1stado requerldo poderá en~regar Uttl
nacional, se lhe .parecer 9.propriado, ..
AitTIGO 29

o presente Protocolo entrará em
vigor na mesma data que o Tratado
de Extradição de 13 de janeiro de
1961 · e .~estiara os seus efeitos quando
êste último déxar de v!gt,rar.
Em fé ·do que, os Plenipotenciários
acima nomeados firmam o p:esente
Protoco·o AdlClonal e 11ele apõem seus
respectivos sêlos.
Feito no Rio de Janeiro, em dois
exemplares, nas lin;;;·uas portug-uêsa e
inglêsa, ambos igualmente autênticos,
aos dezoito dias do mês de junho de
mil novecentos e sessenta e dois.
c

DECRETO N9 55.751 FEVEREIRO

DE

11 DE

DE 1965

Altera a reàação do Art. 66 e acrescenta dispositioo ao Art. 73 do Regulamento Disciplinar do Exército.

O Presidente da República, usando
· >da. atribuição que lhe confere o A~·
tigo 87, inciso I, da Constituição Federal decreta.:
Art. 19 O Art. 66 do RegLllu-mento
Disciplinar do Exército (Decreto número 8.835, de 23 ele fevereiro de
1942) passa a te'r a seguinte redação:_
"Art. 66. Para fins disciplinares
e para outros efeitos, à praça é con.,.
siderada:
a) de excepcional comportamento
quando, no período de nove anos de

efetivo serviço, não haja sofrido qual_
quer puni.ção;
b) de ótimo comportamento quando, no pertodo de cinco anos de efetivo serviço, tenha sido puni-da no
máximo com uma detenção;
C) de bDm comportamento QlJ-ando,
no período de de-is .anos de efetivo
serv-:.ço haja sido punida com o máximo de duas prisões;
d) de insuf!ciente comportamento
quando, no periodo de um e.no de efetivo. serviço, tenh'l. si-do punida no
l!láximo com duas prisões;
e) de mau comportamento qur..ndo,
no periodo de um ano de efetivo ser~·
v1ço, tenha sido punida com mais de
duas prisõeS.
1. Para os efeitos dêste artigo é
.zstabeleC!da a seguinte eqüivallânciG.
de penas: uma prisão equipara-se a
duas detenções e uma detenção eql(iva!e a duas repreensões. Bastará
wna repreEnsão além dos limites acima esta.belecidos, para a~terar a categoria. do comportamento.
2. A melhmia de comportan1ento
.será feita, automàticamente, de acôr _
do- com os prazos instituídos neste
artigo.
3. Todo cidadão, ao verificar praça, ingressará no bom comporta_
mento.
4. Uma punição com prisão
em
sepam.do bastará para. que seja o
transgressor incluído na categoria de
mau comportamento.
5. A -clO.SSific'lção do comporta_
menta, que obrigatàriamente acompanha a nota de punição, constará da
oodernet.a militar ou documento equivalente".
Art. 29 /Fica, acrescido do dispositivo abaixo. o Art. 73 do Regulamento Disc~plinar do Exército (Decreto
,n9 8. 835, de 23 de fevereiro d:e 1942) :
"Art. 73. .. ..................... .
6) Quando o militar tiver sido pu~
nido no máximo com uma detenÇão,
Q prazo estabelecido no númer() anterior ficará reduzi-do para . cinco
anos e caberá ao Chefe do Departa.,.
mento Gera: do Pessoal solucionar os
requerimentos dos Oficiais e aos Co~
mandantes de Exército e Comandantes de Are•::ts Militares o.s referentes
à.s praças".
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.an. 3'? ~te Decreto entrará em
.vigor na dat.a. de sua publicaçãü, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

H'.

CASTELLO BRANCO

Arthur da costa e SilvaJ

bas próprias do Ministério da Educação e Cultura .
Art. 5<! ltste Decreto entrara. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-rio
Brasília, 12 de fevereiro de i965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 55.752 :-

DE

12

Flavio Lacerda
DE

FEVEREIRO- DE 1965
Institui comdssão para as comemora-

ções do centenârio de
José de Alencar

"lrac~ma",de

o Presidente da .República, usancio
da atribu:ção que lhe confere o a1·tigo
87, Inciso nº I, da Constituição, decreta:

Art. 19 Será comemorod0 em todo

0 Território· Nacional, durante os me-·
ses de maio, junho e julho de 1965,

com caráter cívico e lit.erário, o centenário do lançamento do ·romance-

DECRETO N9 55.753 - DE 12
FEVEREIRO DE 1965

DE

Modifica a denominação de estabelecimento de ensino.

o Presidente da Repúblicà, no uso
das atribuições que lhe confere o ar~
tigo 87, item I, da Constituiç§.o e
tendo em vista o que consta do processo n9 57.724-64, do Ministério da
B:ducação e Cultura, decreta:
Artigo único. O Conservatório MusicaLPio XII, de Bauru, Estado de
São Paulo, reconhecido pelo Decreto
n9 53.748, <]__e 19 de março de 1964
passa a denominar-se Faculdade de
Música Pio XII, de Bauru .
Brasília, 12 de_ fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 769 da República,.
H.· ÜASTELLO BRANCO.

IRACEMA - de José de Alencar.
&rt.. 2o Fi<ca iillst:tuid.a comissão
Cent.ral, presidida pelo Ministro de Es. tacto da Educação e Cultura e inte~
grada pelo Pre.s1dente da Academ!a
Brasileira. de Letras, pelo Presidente
do Instituto Histórico e Geogrâfico
Brasileiro. e pelo Dnetor d 0 PaCrlinô- ·
nio Histórico e Artístico Nacional, do
Flávio Lacerda.
MinlsCério. doa Educação e Cultu:·a com
t:nalidade de programar as solenidade...; comemorativ~ e de propor· medidas para a restamação d•a Casa de
DECRETO N9 5-5,754 - DE 12 D~
José de Alencar, em Fortalez.a, Estado
F·~EREIRO DE 1965
do Ceará, sugerindo ainda a.s proposiconcea.e reconhectmento à Faculda,..
ções necessárias ao completo desempenho dos sell.'3 encargos.
cte de Direito de Campos, com sede
Parágrafo único. Comi..'3são Auxiliar
em campos, Estado do Rio de
é criatia na cidade de Fortaleza, em
Janeiro.
intima ligação com a Central. pre.:;io Presidente da República, no uso
dida pelo Reltor da Universidade do
da atribuição que lhe c-onfere o art.
Cearã e integrada pelos .Presidentes dO
Instituto Histórico e Geográfico do
87., I, da Gonscituição e tendo em
Ceará, da. Amdemia de Letrüs do
vista o dispo:to no art. 23 do DecreCeará e da Casa Juvenal Galeno, peto.lei número 421 de 11 de ma.io de
lo Secretário de Estado da EducaC'.ão
1938, decreta:
'
e cunura do ·Estado do Cw.rá, e Por
ATt. 19 E'
concedido reconheci,..
um representante do Conselho Estamenta à Faculdade de Direito de
dwal de Cultura do ceará.
campos, com sede em campos, EsAr·t. 3Q o Institut-o Nac:onal do Lltado do Rio de Janeiro.
vro fará edição especi.gJ, limitada. do
Art. 2Q li:ste Decreto entrará
em
romance referido no arCigo 1'\, e uma
vigor na data da sua. publicação.
outra de carácer popular e escolar,
Br•a.silia, 12 de fevereiro de 1965;
comentada e explicada por un pro144q da Independência e 77q da Re..
fessor ou critico literário que a copública.
lílis:ão Central designará.
H. CAsTELLO BRANCO
Art. 4Q As despesas com as come~
moraçõe.s correrão por conta doas verFlávio Lq.cerda
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DECRETO N9 55.755 -

DE 12 DE

FEVEREIRO DE 1965

Declara de 'ut~lidade pública, para
fins de desapropriação, o im,óvel
que menciona, necessário ao M~nis
tério da Guena.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar
rtigo. 87, inciso I, da Constituição Federa-l, decreta:
Art. 19 :é! declarado de utilidade
~Pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o Art. 69· combinado
com a letra a do Art. 59 tudo do
Decreto-lei n<? 3.365, de 21 de junho
de 1941, o imóvel situado ha Avenida
eaxangá 1.19 5. 666, em Recife, Estado
de Pernambuc-o.
Art. 29 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 39 Fica o' Ministério da Guerll'a autorizado a promover .a desaprolpriação em apTI~ço, correndo as des_
rpesa.s respectivas à conta dos recurSos orçamentários do referido Ministério.
Art. 49 O presente decreto .entrará
-em vigor na data de sua publicação,
(revogadas ·Gs disposições em contt·ãno.
Br-asília, 12 de fevereiro de 1965;
· •1449 da Independência e 779 ·da República.
H. CASTELLO BRANCO
4

Arthur cl1a, Costa e Silvce

DECRETO NQ 55.756 - DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1965
Dispõe sôbre o horáTio de trabalho
nas Fábr!cas e UnidJa.des de Engen!Laria de Construção, do Ministé-.
no da Gue,.ra.

O Presidente da República, usando
das atribuiçõe.s que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
considerando as peculiaridades das
ativid.ades industnais
desenvolvidas
tn.as Fábricas e Arsenais do MinistéTio da Guerra, notadamente dos órgãos que se dedicam à produção
muito variada em espécie;
considerando que êsses estabelecitrnentoo, bem como a.s Un'idades de
Engenharia de Construção,· não pod-em prescindir da ativida.de dos burrocra.tas de escritórios técnicos de
suprimentos e de manutenção col1comitantemente com a dos operários;
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considerando que a.s unidades de
Engenhària de construção têm, em
grande número, que re.alizar obras de
caráter preferencial defimdo pelo po_
der Executivo e que a diversifica<:ão
'<le horários dentro des.....<:.as OrganiZações tumultua sua vida administTati.va.. com reflexos ponderáveis no ren_
dimento dos trabalhos, decreta:
Art. 19 Os funcionários
púb!icos.
•em serviço nas Fábricas, Arsemüs e
Un~dades de Engenh·aria de Corutrução do Exército, estão sujeitos à pres-.
tação de 44 (quarenta e quatro) horras· de tra-balho por semana.
Parlágrafo único. O horário
de
•trabalho das Org.a.niz..ações Militares
acima será fixado· pelo Cümandante
ou chefe respectivo, de acôrdo com as
:conVeniências do serviço.
Art. 2º Os servidores que executam
'OS encargos de que tratam o art. 69
e seu parágrafo 19 do Decreto n9 26.299
·de 31 de janeiro de- 1949, t.ambém fi{;am obrigados ao regime de 44 -(qua·Tenta e quatro) horas de trabalho.
Art. 39 :ítste decreto entrará em
!Vigor na data de sua publicação. xe•'Vogo.das as disposições em contrário.
Bl'lasília, 12 de feverelro de 1965;
1449 da Independência e ·779 da Re'Pública.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva

DECRETO N9 55.757 _, DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1965

Prorroga, até 31 de dezembro de 1965,
o prazo p,am aprovel.'tamento dos
navios tt...nques estrangeiros na cabotagem na-Cional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o· artigo 87, nQ I, d.a Constituição Fe·
dera!, e nos tênnos do axt. 155 da.
mesma constituição, decreta:
Art. 1'? Fica a comissão de M•ari·.,.
nha Mercante, na forma do disposto
na ·alínea e do art. 5o do Decr.eto nú~
mero 48.180, de 1{1 de maio de 1960,
autorimda a conceder, até 31 de dezembxo de .1965, permissão para que
os navios-tanques estrangeiros possam fazer cabotagem a fim de ·auxiliar no trarwporte de petróleo e derJva.dos, entre portos nadonais.
Art. 2? A;; licenças para os carrega~
mentos serão solicitadas, em cada ca-

392

ATOS DO PoDER !ExECUTIVO

so, .à Comissão de Marinha Mercante
que SOmente as concederá se a existência de petróleo e deriVadOs no.s
portos de embarque exigir o auxíliO
de navios estrangeir.o.s e de·sde que GS
condições de embarque e desembarque permitJ.m operações norma's.
Art. 3° os navios estrangeiros Obedecerão, obrigatOriamente, às tabelas

de rrete;s e taxas acessórias est.abelecidas p?.r.a a cabotagem n:lcional. ~
Art. 4o_ o presente Decreto entrará.

em vigc·r na data da sua publicação,
revog·adas as disposições em contrá:rio.
Brasilia, 12 de fevereiro de 19G5 ·
1449 da Indeoendência e 77~ da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

JuaTez Távora

DECRETO N9 55.758- DE'l5 DE
FEVEREIRO DE

1965

Estende aos oenejiciários do IAPFESP
- que especifica, o regime de manutenção de salário previsto no Decreto-lei n~ 7·. 036, de 10 de nevemOro de 1944.

o Presidente da República, 1.1'3a.ndo
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição Federal, decreta:
\
Art. 1º E' extensivo às categorias
profis.:;ionais, obrigatóriamente seguradas, pelo In.stituto de Aposentadoria
·e Pensões do.> Ferroviários e Efupregado.s em Serviços PúbEcos, contra os
riscos de acidentes do trabalho, 0 regime de manutenção de &11ário previ.sto na alínea b do art. 76 do DeCl"eto-Iei no 7. 036, de 10 de novembro
de 1944, observado 0 disposto nos artigos 186 a 192 do Regulamento Gel"al da Previdência social, aproVado
pelo Decr.eto no 48 .959-A, de 19 de
setembro de 1960.
Art. 29 o disposto no artig·o •1nterim· aplica -se a o.s casos de acidentes
que ocorrerem a partir da vigênci;:t
do presente Decreto.
Axt. 3° :~tste Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogadas a.s disposições em contrário.
Bro.síUa,. 15 de fevereiro de 1965;
144~ da Independência e 770 da República.
'
H. CASTELLO BRANCO

Arnaz·cZo Sussekind

DECRETO NQ 55.759 -.DE 15 DE
FEVEREIRO

DE 1965

Institui estímulos ao desenvolvimento
da Indústria Química e dá outras
providênCias.

· O Pres~dente da República u:::ando
das atribuições que lhe confe.re o art"g-o 87, inciso I, da Constituição e
considerando,
- a conveniência de estimula1· o
desenvolvimento da indústria química
no País, objetivando -:1 economia de
C\lVisas e o aproveitamento dos r_e ..
cursos e fatôres de produção existentes;
- a necessidad-e de defiuir as diretrizes da orientação govei-n0.mental
nesse setor para pautar a ação das
entidades públicas e privadas, decreta:
Art. 19 Ficam, pelo presente Decreto, instituídos estímulos ao desenvolvimento da Indústria Química, ca..
bendo ao Grupo Executivo da Indús~
tria. Química (GEliQUIM). criado pelo
Decreto no 53.975, de 19 de junho de
1964, coordenar a ·sua a.plicação de
conformidade com o Programa de
Ação do Govêrn 0 e sob a supervi.são .
da Com"Ssão -de Desenvolvimento rndu.stri.a..l, criada pelo Decreto nQ 53.989,
de 24 de abril de 1964.
.Axt. 2° Mediante estudo de cada
oaSQ e aprovação pelo Grupo Executivo da Indústria Química, o8 seguintes estímulos- pod·erão ser atribuidos aos projetes da indústria química
que se enquadrarem nas dfretrizes do
Programa de Ação do Govêrno:
1) Facilidade para a importação de
equipame,nto Süb a fortna de investimento direto ou sob financiamento do
exterior;
2) Redução de até 50% do valor do
lmpôst-o de importação para os equi..
pamentos qu-e forem, import1dos;
3) Dispensa de sobret:urn ou de depó-Sito compulsório na aquisiç[o de
divisas para cobrir a importaçã-o de
equ pamentos, o ,s.erviço d·e financiamentos externo,; ou, dentro de quotas.-e prazos prefixados, a importação
de matérias-primas. quando comprovadamente indispensáveis à execuçõ,o
,_e operação dos projetos aprovados;
4) Eventual redução de alíquota m ..
cidente sôbre essas matérias primas~
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nos ca.sos em que isso se just:fioar em
virtude de distorções na pautl

tari~

fári.a;
5)". EVentual elevação da aliquota

'incidente sôbre a importação do produt{} a ser fabricado, quando ind!s~
rpensável à rápida e econom:o1. expansão &a indústria;
6) Fin:mciamento, aval ou g'a.rantlu.
por estabelecimentos oficiais de crédito quando o iriterêsse do projeto
:pal~a
o desenvolv:mento econômicv
.assim 0 justificar e quando a emprêsa não puder 1ançalf mão de outras
fontes de recUl'so.s;
7) Redução do impô_.sto de renda no
periodo inicial de operação pela apliooçà0 das taxas de depreciação ace~
lerada previstas no Decreto n<? 54.298,
de 23 de setembro de 1964.
Parágrafo único. Uma vez aprovados e e111. exooução protetos pa.r.a fabricar determ·nado produto, não se-_
rão concedidas as facilidades aqui
previstas para qualquer outro projeto que contemple a f-abricação do
mesmo produto .e que exceda a capacidade de absorção do mercado nacional a preços competitivoo, salvo .s·e
destinado a produzir especificamente
para a_ exportaçãO':
M-t. 311 Os ór2ã.os competentes da
administração- fedel'a1, dentro das
suas normas de opeflação, darão prioridade de tramitação .aos projetas
aprovados pelo Grupo EXecutivo &1.
Indústria Químic.a.
Art. 4<? o Grupo Executivo da Indústria Química fará publ'-car edital
convida>ndo os interessadoS a a.presentar seus projetas dentr-o de prazo
determinado.
-"
Art. 5° Ao .:o,.preciar os projetos que
lhe forem submetidos, havendo igualdade das demais condições, o Grupo
Executivo da Indústria Química dará
preferênci•s. àciueles que:
1) contribuam para estimular o fOrta-lecimento do empresário nacional e
ra disseminação da. proprieda-de d-o capital d% emprês.as;
2) contribuam para o aperfeiçoamento e a disseminação da técnica, da
pesqui.::.a e da experimentação no
Pa.ís;
3) contribw:o,m para atenua!' as
diSparidades regionais do nível de desenvolvimento;
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4) impliqu~m na ampllação com
melhmia de p'rodutividade de Unidades já existentes, em vez 'da impl.antação de novas unidades, salvo quan~
do as condições do mercado i-ndiquem
a necessidade de ampliar ou fortalecer a _concorrênc:-a;
5) dispensem ou exijam em menor
grau o apoio governamental por via
de financiamento, investimento ou
ga.-r:-e!itia.
Art. 69 Fazem jus a:os benefícios previstos neste Decreto a.~ indúst1··as
químífas orgânicas e inorgânicas em
geral. as indústrias de fertilizantes e
corretivos do solo. as indústr·a,., dP ;n.set.icidas. herbic:daS e rodenticidas,
as indústrias de matérias~ primas. para
produtos farmacêut co.s, assim como
<:-S indústria.s petroqufmicas.
.Parágrafo único. Os projetos relativos à .indústria petroquímica e n-os
quais esteja prevista a utiliza,ção dir.et.a de gás m. tural ou residual de re/
finarias de petróleo, petróleo cru ou
o primeiro derivado da refinação do
petróleo ou dü processamento dos referidos gases, sOmente serão apreciados pelo Grupo Executivo da Indústri,a Química; depois de aprovados
pelo conselho Naciona-l do Petróleo.
Art. 7o o presente decreto entr.ná
em vigor na data de sua publicação,
r.evogaodas a.s disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de Hl65;
144<? da Independência e 77° da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia

de

Bulhões

Dam:iel Faraco
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira Cam.pos

DECRETO

N9

55.760 - DE 15
1965

DE

FEVEREIRO DE

Regulamenta a Lei n° 4.557, de -10 de
...ctezembro de 1964, que dtspõe sôbre
a 111)'Xrcaçã 0 de volumes para exportação e dá outras providênctas.

o Pr-es:dente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87 n<? I, da constituição Federal
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e tendo em vista o que dispõe a Lei'
nQ 4.557, de 10 de dezembro de 1964,

decrekt:
Art. 1\1 Os volumes que contiverem
produtos fabr:cados, benefici·ados ou
extraídos no Brasil destinados à exportaçâo, serão mai·cados 'com a palavra "BRASIL". impressa em tamanho visivel, encimando o nome do
exportador- ou do produtor que será

e.stamp::tdo em uro.a ou mais Jaces do
volume. em_ lugar conveniente.
§ 19 A mar.cação será feita com o
emprêgo de método.,:; apropriados, cte
modo a garantir a indelebilidade, contra a ação d 0 tempo e a exposição à
luz, ao calor. à chuva ou à s:mples
umidade.
§ 29 A sacaria utilizada nas exportações de café deve ser marcada com
a expressão "Café do Brasil", observa-

düs a.s demais dispos:ções dêste Re-

gulamento.
§ 39 O nome do exportador ou pro~
dutor poderá ser subs~ituído por ini~
cia.is, sigla ou marca representativa~
§- 4° A sacari:a utilizad.a será uniforme, para a mesma partida ou lo~
te, livre aos interessados a e<:>colha da
natureza do tecido e a.:.; d:mensões do
sac-o, salvo, quand-o em contrário es~
tabelecerem outras disposições legais
ou- regulamentares.
Art. 29 Não estão abrangidas pelas
disposiçõe,3 dêste Regulamento as
mercadoria.s ,que normalmente são e~
porta,das sem acondiciOnamento externo.
Art. 39. E' facultado aos exportadoJ:es e produtores acrescenta.i:em outras expressões às que são exigidas
neste R.egulamento, desde que a el.:ts
não se sobreponham.
Art. 4'? o regis~ro de exportador será
central~:z:ado na Carteira de Comércio
Exterior do Banc-o do Brasil, podendo
ser feito, se assim dispuserem as instruções menci-onadas no parágrafo 1o,
dêste artigo, por intermédio de outros
órgãos pública-s ou en~idades .de clu.s-

se.

§ 1'? A Carteira de Comércio Exter:or do Banco do Brasil baixará
instruções para tornar efetiva a. centralização d 0 registro, tendo sempre
em vista simplificar e facili~ar o cumprimento da exigêl;lcia legal pelos exportadores.
§ 29 A marcação adotada. para os
volumes destinado,<: à export>ação, será
averbada no registro a que se refere
êste artigo e deverá constar da guia
de embarque ou documento equiva-

lente, para efeito de identificação no
ato do desembaraço alfandegário, ressalvada a isenção a que se l'efere o
art. 2~".
§ 39 ,Enquanto não forem baixadas
as instruções a que se refere o § 19
dês~e artig<?· continuam em v:gor os
reg1stro8 ~e1tos_ em ou.tro.s órgãos dentro da.s disposições legais anteriores à
Lei no 4. 557 de 10 de dezembro -de
1984.

Art. 5'? O presente Decreto entr<±.l"d.
em vigor na data de sua publicação,
revog:ttd•as as disposições em contrário,
BrasWa, 15 de fevereiro de 1965; 1449
da Independência e 77ç. da República,
H, CASTELLO BRANCO

Octâvio Gouveia de Bulhões
Daniel Faraco

DECRETO N9 55.761 - DE 16
FEVEREIRO DE 1965

DE

Declara de interi2sse social, para fins
de desapropriação área de terras e
_complexos industriais, situados no
Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O Presidente da 'República, no uso
das atribuições, que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 87, da Constituição Federal, e nos têrmos do artigo 31, inCiso IV, da Lei nç. 4,504, de
30.11.64, combinado com ·os incisos I
e ITI do art. 2ÇI da Lei n9 4.132, de
10.9.62, e com o Decreto-lei número
3. 365, de 21.6. 41, com as modificações que lhe deu a LEii n'? 2. 786, de
21.5 56, decreta:
Art. 1'? Ficam aeclarados de interêsse social para fins de desapropriação a Usina Caxangá S. A. e a Comp:.'lnhia Agro-Pecuária do Amaragi
S. A., amh'as com sede no Estado de
- 1pernambuco, seus complexos industriais e imóveis agrícolas, que compõem os respectivos acervos patrimoniais, a saber: a) Usina Caxangá, integrada por seus edifícios, dependências, máquinas, benfeitorias e bens de
qualquer natureza;
I) seus imóveis
componentes -dos engenhos: -éaxangã, com 731 hectares, localizado no
Município de Ribeirão, confrontando
ao norte com os engenhos de Lage e
Prado; ao sul, com os engenhos Segredo· e Bom Despacho; a leste, Jom
o engenho Normândia e ao oeste,
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com o engenho Prog1·esso. II) Eng e~
nho Bom Despacho, com a área total
de 505 hectares, localizado no Município de Ribeirão, confrontando ao
norte com os engenhos Caxangá e .3e~
gredo; ao .sul, com os engenhos Bastiões e lndai; a !este, com os engenhos Ribeirão, N ormândia e Minas
Novas; ao oeste, com os engenhos
Segrêdo e Ditoso .. III) engenho Bu~
jari, com a área- total de 194 hecta~
res, localizado no Município de Ri~
beirão, confrontando, ao norte, com o
engenho Caeté; ao sul, com o engenho Normândia; a leste, com o engenho Repouso; a oesté, com o engenho Lages. IV) engenho Tolerância,
com a área de 491 hectares, localizado no município de Amaraji, confrontando ao norte, com o engenho
Maravilha; ao sul, com engenho Caeté; a leste, com os engenhos Riqueza
e Bosque; a oeste, com o engenho
Bamburral . V) engenho Caeté, com a
área total de 510 hectares, localizado
no município de Ribeirão, confrontando ao norte, com os engenhos Tolerância e Bamburral: ao sul, com' o'·,·
engenho Bujari; a leste com o engenho Repouso e a oeste, com o engenho Lage. VI) engenho Lage, com a
área total de 529, hedates, localizado
no município de Ribeirão, confrontando ao norte, co'm os engenhos
Bamburral e Paraíso; ao sul, com o
engenho Caxangá; a leste, com os
engenhos Caeté e Bujari; a oeste,
com o engenho Prado. VIl) engenho
Prado, com a área total de 424 hectares, localizado no Município' de Ri~
beirão, confrontando J10 norte, com o
engenho Paraíso; ao sul com os engenhos Caxa.ngá e Progresso; a leste,
com o engenho Lage e a_ oeste, .:om
os engenhos Caxias, Progresso e Bom
Destino. VIII) Eng·enho -,Progresso,
com a área total de 533 hectares lo~
calizado no Município de Ribeirão,
confrontando ao norte, com os engenhos Prado, Bom Destino e Caxias;
ao sul, com o engenho Aguas Claras;
;a leste, com os engenhos SegTêdo,
cáxangá e Prado e a oeste com o engenho Macaco. IX) B:ngenho Maca~
co, com /a área total de 850 hectares,
localizado no município de Ribeirão,
confrontando ao norte, com os engenhos Umari e Caxias; ao sul, com
os engenhos Caj ui e Serrinha; a les~
te, com os engenhos Bom Destino e
Progresso e a oeste, com o engenho
Bento. X) Engenho Bento, com a
área total de 850 hectares, localizado
no Município de Ribeirão, confron~
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tando ao norte, com o engenho Umari, ao sul, com os engenhos Pedra
Furada, Cajuí e Rio Branco; a leste,
com os engenhos Cajui e Macaco e a
oeste, com os en-genhos Riachão e
Ilhas das Flores. XI) Engenho Rio
Branco, com a área total de 404 hec~
tares, localizado no Município de
Joaquim Nabuco, confrontando ao
norte, com o engenho Ilha das Flôres; ao sul, com os engenhos Agua
Branca e São José do Espalhado.; a
leste, com os engenhos Bento e Pedra Furada e a oeste, com o engenho
Agua Branca. XII) Engenho Agua
Branca, com a área total de 366 hec~
tares, localizado no Município de Joa~
quim Nabuco, confrontando ao norte,
com o engenho Flor da Ilha; ao sul,
com o engenho São José do Espalhado; a leste com o engenho Rio Bran ~
co e a oeste com o engenho Sobradinho; XIII) Engenho Berlim, com
a área total de 483 hectares, localizado no Município de Joaquim Nabu·~
co, confrontando ao norte com o engenho RecursO; ao sul, com os- en~
genhos Mundo Nôvo e Santana; a Jeste, com o engenho Sobradinho- e a
oeste com o engenho Aguas Belas.
XIV) Engenho Aguas Belas, com a
área total de 314 hectares, localizado
no Município de Joaquim Nabuco,
confrontando ao norte, com os engenhos Recursos e Alexandria; ao
sul, com os engenhos Equador e Mas~
saranduba; a leste, ..;Om os engenhos
Berlim e Santana e a oeste, com o
engenho Estrêla do Norte XV) Engenho Massaranduba, com a área total de 264 hectares, localizado no Município de Joaquim Nabuco, confrontando ao norte, os engenhos Equador
e Aguas Belas; ao sul, com o engenho Saudades; a leste, com os enge~
nhos Santana e M_assarandubinha e a
oeste, com o engenho Poço. XVD En~
genho Estrêla Dalva, com a área de
582 hectares, localizado no Municí~
pi de Palmares, confrontando, ao
norte, com os engenhos Cumaru e
Bom Lug·ar; ao sul, com os engenhos
Moncêgo e Barra do Dia; a leste,
com o engenho Alexandri.a, e a oeste,
com os engenhos Fertilidade e Barra
do Dia; XVII) Engenho Limão, .~om
a área de 680 heCtares, localizado no
município de Cortês, confrontando, ao
norte, com o engenho Laranjeiras; ao
sul, com os engenhos Bento e Ria.;
chão; a leste, com o engenho Umari e
a oeste, com os engenhos Pedrez e
Ilha de
Flôres. XVIII) Engenho
Umari, com a área total de 434 hec-
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tares, localizado no município Cortês,
confrontando, ao norte, com os engenhos Refrigério e Raiz ·Nova.; ao sul,
com o engenho Macaco; a leste, com
os eng·enhos Macaco e Caxias; e a
oeste, com o engenho Limão. XIX)
Engenho Refrigério, com a áreã to~
tal de 600 hectares, localizado no Município de Cortês, confrontando ao
norte, com os engenhos Refrigerantes
e Riachão do Sul; ap sul, com o engenho Um ar i; a leste, com o engenho Raiz Nova e a oeste, com o ~n- 1
genho Laranjeiras, sendo 55% da
Usina Caxangá S~ A. XX) Engenho
Raiz Nova, com a área total de -:~:00
hectares, (50% da Usina Caxangá),
confrontando ao norte, com o eng'enho Raiz de Dentro; ao sul, com o
engenho Umari; a leste, com o engenho Caxias e a oeste, com o ::mgenho Refrigério.
XXI) Engenho'
Bom Destino, com a área total de 329
hectares, localizado no Município de
R~beirão, confrontando, ao norte, com
o engenho Caxias, ao sul, com o engenho Progresso; .a leste, com o engenho Prado e a oestê, com o engenho Macaco. XXII) Engenho Sobradinho, com a área total de 379 J.ec~
tares, localizado no Município de
Joaquim Nabuco, (em condomínio com
terceiros), confrontando, ao norte,
com engenho Flõr da Ilha e Agua
Branca; ao sul, com os engenhos Nõvo Mundo, Berlim e São José do· Espalhado; a leste com os engenhos de
São José do Espalhado e. Agua Branca e a oeste, com os engenhos Recursos e Berlim; b) material e rêde ferroviária, material fixo e rodante, via
permanente e todos os bens que a integram; c) Companhia Agro-Pecuária
do Amaragi, integrada por seus edifícios, dependencias, terras, benfeitorias, e bens de qualquer natureza
distribuídos pelos: I) EngenhO cabeça de Negro, com a área de 771 hectares, localizado no Município de
Amarají, confrontando, ao norte, com
os engenhos .Aurora e Boa Vista; ao
sul, com o engenho Contendas;- a
leste, com o engenho Freixeiras e- a
oeste, com o engenho Preferência.. II)
Engenho Boa Vista, com. a área total
de 353 hectares, localizél,do no Município de Escada, confrontando ao norte, com o engenho Jundiá; ao sul, com
o engenho Cabeça de ·N egto; a deste,
com o eng·enho Freixeira; e .a oeste
com o engenho Bomfim. III) Engenho Maravilha, com a área total de
442 hectares, localizado no município
de Amarají, cônfrontando, ao norte,

com o engenho Ajudante; ao sui, com
o engenho Tolerância; a ·leste, com o
engenho Visgueiro e a oeste com os
engenhos ~amb~rral e Ama1:aji. IV)
Engenho VISgueno, com a área total
de 304 hectares, localizado -no Município de Amaraji, confrontando, ao norte, com o. engenho Preferência; ao
sul, com o engenho Maravilha; a leste, com o engenho Pedra Fi!W. e Bosque e a oeste, com o engenho Ajudante. V) Engenho Bamburra!, com a
área de 763 hectares, localizado no
município de Amaraji, confi-ontando
ao norte, com o engenho Amaraji e o
Enge:n..~o Raiz Nova; ao sul, com os
engenhos Lages e Caeté; a leste, com
os· engenhos Maravilha e Tolerância e
a oeste, com o engenho Paraiso. VI)
Engenho Paraíso, com a área total de
376 hectares, localizado no município
de Amaraji, confl'ontando ao norte,
com o engenho· Raiz de Fora; ao sul,
com os engenhos Prado e Lages; ~a
leste, com o engenho Bamburral e a
oeste com o Engenho Caxias. VII)
Engenho Caxias, com ·a área total de
923 hectares, localizado no município
de Ribeirão, confrontando, ao norte,
com o engenho.Raiz de Dentro; ao sul
com· os engenhos Macaco e Bom Destino; a leste, com os engenhos Prado
e Paraíso e a oeste, com os engenhos
Raiz Nova e Umar1. VII!) Engenho
Tranqüilidade; com a área total de
697 hectares, localizado no município
de Amaraji, confrontando, ao norte,
com o engenho Riachão do Norte, ao
sul com o engenho Refrigerante; a
leste, com os engenhos Bondade e
Riachâo do Sul; e a oeste, com o engenho Laranjeira, e bem assim, todo e qualquer direito vinculado a qualquer dos bens acima especificados,
tudo representado por suas 1·espectiva.s
ações, na forma da lei.
Art. 2,9 O Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária (!ERA) fica autorizado a dar execUção a este Decreto,
promovendo· as medidas necessárias a
sua plena. efetivacão. Para isso poderá 'convocar, deSde que julgue necessário, outros órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, respeitada a competência fixada na respectiva legislação orgânica.
Art. 3.9 o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária (lERA) e o Instituto do· Açúcar e do Alcool (IAA) promoverão assinatura de convênio e que
delimitaráo suas esferas de ação, tendo por fim obstar à paralisação das
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atividades empresana1s, levantando rigorosamente a situação econômico.,fimmceira das emprêsas, solvendo compromissos salariais em carater I?r~ori
tário, na medida em que o perm1t1rem
as disponibilidades da_ emprêsa.
Art. 4.9 li:ste decreto entrará em
vigor no dia da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1965;
14.4.9 cl.a Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

paniel Faraco
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO Nt? 55.762 - DE 17
FEVEREIRO DE 1965

DE

Regulamenta a Lei n<J 4.131, de 3 de
setembro de 1952, modificada ·pela
Lei nt? 4.390, de 29 de agôsto de

1964.
O Presidente da República, usando
da atribuição que -lhe confere o artl·go 87, 1'?-" I, da· Constituição, decreta:
Art. 19 Para os efeitos dêste· de·creto, consideram-se capitais· estrangeiros os bens, maQuinas e equipamentos,. ent1·ados no Pais sem dispêndio inici::tl de divisas, destinados à
prod'..l'Çào de bens ou serviços, assim
como os recursos financeiros cu monetários. ingressados para aplicação em
atividades econômicasv desde que pertençam, em ambas as hipóteses, a pessoas físicas ou jurídicas residentes, do~
miciliadas ou com sede' no exterior
(Lei n<? 4.131, art. 19).
Parágrafo. único. O Conselho da
Superintendência da Moeda e de Créditt:? determinará os critérios para o
reg·1stro dos capitais que correspondam a outros investimentos realiza·dos . por_ domiciliados no exterior, aos
qums nao se aplique o disposto neste artigo.
~t. 2P. Ao capital estrangeirO que
se mvestn· no País serã dispensado
tra~amento jurídico idêntico ao con~
ced1do ao capital nacional em igualdad~ de condições,
,sendo vedadas
qumsquer .discrimínaçQes não previstas em le1 (Lei n9 4.131, art. 2t?).
Art. 39 Em serviço especial instituído na Superintendência da Moeda
e do Crédito, para registro de capi...
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üJ..is . estrangeiros, qualquer que seja
sua forma de ing;resso no País, bem
como de operações financeiras com o
exterior, seráo re·gistrados:
a) os capit::ds estTangeiros Que ingressarem no ·pafs sob a. forma de in~
vestimenta direto ou de empréstimo,
quer em moeda, quer em bens (Lei
nt? 4.131., art. 3'\ letm a);
b) as remessas feitas pará o exte~
rim· como retôrno de capitg,is ou como
rendimentos dêsses
capitais. lucros,
dividendos, juros, 8.mortizac>Ses. bem
cr;imo s.s de royalties, de .. p:::..gamento
de assistência técnica, ou por quaíquer outro título que· impli.que transferê!.1CÜt de rendimentos para fora do
Pais (Lei n9 4.131, art. 3°, letra b);
c) os reinvestimentos de lu.cros dos
capitais cs~rang-eiros
(Lei n9 4.131,
"Tt S0 l"'tra c) ·
'"' d)
altêra'cõ;s do valer monetário
do ca.rital das emprêsa.s procedidas
de :::.c6rdo com, a leg·ish~âo em vi.gor
(Lei n'? 4.131, art. 3º, letra cl); e
e) os ca-pitais esha.ngeiros e respectivos reinvestimentos de lucTos .iá
existentes no Pais em 27 de setem"'oro de 1SS2 (Lei n<? 4 .131, modific3.da ·P.9h Lei n° 4.390, art. 5<?, § 1t?).
§ 1° Os re~·istros conterão os ele·mentos necessários .à caracteri"?:aç§.o
dar; oner~cões e individuaç?.o das partes intervenientes.
§ 2t? O re<T.istro dos reinvestimen-tos
a cue se refere a letra c será devido,
ainda que se trate de pessoa jurídica
com sede no Brasil mas fi1iada a
emprêsas estrangeiras ou controla.da
por majoria de a.ções uertencentes a
pessoas físicas ou jurídicas com residêncb ou sede · no estl"an~·eiro (Lei
n° 4.131, art. 39, parágrafo único).
§ 3<? As remessas para o exterio~·
den.endem do registro da empresa na
S\lpel'intcndência da Moeda e do Crédito e de prova do pagamento do
i:rnnAsi·n de rPnd::t aue fôr dP-vido <Lei
nQ 4.131, modificada pela Lei número 4.390, art. 9°, § 19).
Art. 4t? O registro de capitais será
na moeda estrangeira efetivamente
ingTessada no País e, nos casos de'
importação financiada e de· investi~
mentos sob a forma de bens, na moeda do domicílio ou da. sede do cre~
dor ou investidor,
respectivamente,
ou, ainda, em
casos especiais, na
moeda de procedência dos bens, ou
do fina,nciamento, desde que obtida a
prévia anuência da SUperintendência
da Moeda e do Crédito.
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59 O capital estrangeiro que

ingressar sob 'a forma de bens será
registrado pelo preço constante da ·.fatura comercial

atendidas as forma-

lidades regulanlentares.

"

Parágrafo único. O registro será
pelo valor FOB se o investimento não

compreender as despesas de transporte e seguro.
Art. 6<;1 Efetuado o registro, a Su-

perintendência da Moeda e do Cré.dito fornecerá à parte interessada o

competente certificado.
Art. 79 As remessas para o exterior
se processarão mediante apresentação
do respectivo certificado de registro
emitido pela
Superintendência
Moeda e do Crédito.
§

da

19 Os bancos que fize:r.em as ope-

rações de câmbio relativas às trans-

ferências previstas neste artigo efetuarão no certificado as anotações
que forem determinadas· pela SUperintendência da Moeda e do Crédito.
§ 29 A Fiscalização Bancária do
Banco do Brasil S. A. verificará a
regularidade das operações de que
trata êste artigo, na forma que fàr
estabelecida pela Superintendência da
Moeda e do Crédito.
§ 39 Serão reguladas pelo Conselho
da Superintendência da MOeda e do
Crédito outras remessas para o exterior, a qualquer título e sob qualquer
fundamento.
Art. 89 corisidera-se reinvestimentos os rendimentos auferidos por emprêsas estabelecidas no Pais e atribuídos a residentes e domiciliados no
exterior, e que. forem reaplicados nas
mesmas emprêsas de que procedem ou
em outro setor da economia nacional
(Lei n9 4.131, modificada pela ,Lei
n9 4.390, art. 79).
Art. 99. O registro do investimento
estran·geiro será requerido dentro de
trinta dias da data de seu ingresso
no Pais e independente do pagamento
de qualquer taxa ou emolumento. No
mesmo prazo, a partir da data da
aprovação do respectivo -registro contábil, pelo órgão competep.te da empresa, proceder-se-á ao registro dos
reinvestimentos de lucros (Lei .•....
n9 4.131, ar~. 59).
Art. 10. O registro dos reinvestimentos será efetuado simultâneamente em moeda nacional e na moeda
do país para o qual poderiam ter sido

remetidos os rendimentos (Lei ... , , •
n9 4.131, modificada pela Lei ......•
n9 4.390, art. 49),
§ 1Q A conversão, para fins do disposto neste artigo, será feita à taxa
cambial média verificada entre a data
da apuração dos lucros, em balanço
caso se trate de pessoa jurídica, e a
da efetivação do reinvestimento (Lei
nll 4.131, modificada pela Lei n9 4. 390,
art. 411).
§ 29 A taxa
cambial média será
apurada _com base nas cotações, no
período considerado, do mercado de
câmbio pelo qual os lucros reinvestidos poderiam ter sido transferidos
para o exterior.
Art. 11. Ao capital estrangeiro
aplícado em atividades produtoras de
bens e serviços de consumo suntuário,
definidas em decreto do Poder Executivo mediante audiência do Conselho Nacional de Economia, é limitada
a remessa de lucros para o exterior
anualrriente, a 8% (oito por cento) do
capital registradà na Superintendência _da Moeda e do Crédito (Lei ..... .
nQ 4.390, art. 29).
§ 19 Os lucros que excederem o limite estabelecido neste artigo, se remetidos para o exterior, serão considerados retôrno de capital e deduzidos dô registro correspondente, para
efeito de remessas futuras, sendo facultado, porém, seu reinvestimento
nas próprias emprêsas, quando produtoras de bens e serviços, ou em regiões e setores de atividades Considerados de interêsse para a economia
nacional, indicados em decreto do
Poder Executivo, ouvido o Conselho
Nacional de Economia (Lei ri9 4.390,
art. 29, § 19).
§ 29 Nas
hipóteses previstas no
art. 28 da Lei n9 4.131, de 3 de setembro de 1962 a remessa de lucros
dos capitais a que se refere êste artigo será limitada até o máximo de
5% (cinco por cento) ao ano. sõbre
o montante dos registras e!etuados na
forma do art. 39 (Lei n9 4.390, art. 29,
§ 2').

Art. 12. O montante dos lucros e
dividendos líquidos efetivamente remetidos a pessoas físicas ou jurídicas,
residentes, domiciliadas ou com sede
no exterior, fica sujeito a um iinpôsto suplementar de renda sempre
que a média das remessas em um
triênio, a partir do ano de 1963, exceder a 12% (doze por cento) sôbre
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0 capital e reinvestimentos registrados (Lei n9 4.131, modificada pela Lei
nll 4.390, art. 43).
Art. 13. o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito determinará quais os comprovantes a serem _exig'idos para a concessáo do registro dos capitais estrangeiros e respectivos reinvestimentos, inclusive dos
já- existentes no País (Lei nll 4.13:t,
modificada pela Lei n9 4.390, art. 59,

§ 29) •

Art. 14. As pessoas físicas ou jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a . título de lucros,
di y ide n dos, juros, amortizações,
"royalties", assistência técnica, cientifica, administrativa e semelhantes,
deverão submeter á Superintendência
da Moeda e do Crédito os contratos
e documentos que forem considerados
necessários .para justificar a remessa
(Lei nQ 4 .131, modificada pela Lei
n9 4.390, art. 99).
Art. 15. A~ remessas de juros de
empréstimos, créditos e financiamentos serào consideradas como amor tização do capital na ·parte que excederem da taxa de juros constantes do
contrato respectivo e de seu respectivo
registro, cabendo à Superintendência
da Moeda e do Crédito impugnar e
recusar a parte da taxa que exceder
à taxa vigorante no mercado financeiro de onde procede o empréstimo,
crédito ou financiainento, na data de
sua realizaçào, para qperações do
m-esmo tipo e condições (Lei n9 4.131,
art. 89) •
Art. 16. Os pedidos de registro ~do
contrato, para efeito de transferênbías
financeiras para o pagamento de
"royalties", devido pelo uso de patentes, marcas de· indústria e de comércio ou outros .titulas da mesma espécie, seráo instruidos com certidáo
probatória da existência e v1gencm,
no Brasil, dos respectivos privilégios
concedldos pelo Departamento Nacional de Propriedade IncJustrial, bem
como de documento hábil probatório
de que êles náo caducaram no país
de origem (Lei n9 4.131, modüicada
pela Lei nQ 4. 390, art. 11) .
Art. 17. O registro. dos contratos
que envolvam transferências a título
de "royalties", ou de assistência técnica, científica, administrativa ou se-·
melhante, será feito na moeda do
pais de dàmicilio ou sede dos beneficiários das remes~as.
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Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista o interêsse nacional, a Superintendência da Moeda
e do Crédito poderá autorizar remessas em moeda distinta da prevista
nos respectivos registras.
Art. 18. As somas das quantias devid2:s a titulo de "royalties" pela exploração de patentes de invenção ou
pelo uso de marcas de indústria e de
comércio, e por assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas nas declarações de renda, para efeito da
determinação do rendimento sujeito a
tributação, até o limite máximo de
5% (cinco por cento) da receita bruta
do produto fabricado ou vendido (Lei
n9 4.131, art. 12).
§ 1Q os coeficientes por tipos e ramos de produção ou atividades reuni. das em grupos, segundo o grau de
essencialidade, serão estabelecidos e
revistOs periàdicamente, mediante ato
do Ministro da Fazenda (Lei n9 4.131,
art. 12, § !9).
§ 29 As ·remessas que ultrapassarem
a limitaçáo prevista neste artigo serão
consideradas como lucro (Lei nQ 4.131,
art. 13).
Art. 19. A Superintendência da
Moeda e do Crédito poderá, quando
considerar necessário, verificar a efetivídade da assistência técnica, administrativa ou semelhante, prestada a
emprêsa estabelecida . no Brasil, ou
exigir a comprovaçáo da efetividade
da utilização das patentes e dos registras referentes a "royalties", desde
que, em ambos os casos, haja remessa:;
de divisas para o exterior (Lei ..... .
n9 4.131, modificada pela Lei n9 4.390,
arts. 10 e 11).
Art. 20. Não serão permitidas remessas para pagamento de "royalties" pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de
comércio- entre filial ou subsidiária
de emprêsa estabelecida no Brasil e
sua matriz com sede no exterior,
ou quando a maioria do capital da
emprêsa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro (Lei 4.131, artigo 14) .
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste Decreto, considera-se subsidiária de emp"rêsa estrangeira a pessoa
jurídica, estabelecida no País, de
cujo capital com direito- a voto pelo
menos 50% (cinqüenta por cento)
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pertença, diretamente ou indiretamente, a emprêsa com sede no exterior.
Art. 21. As pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas ou com sede no
B1·asil ncam o'or).gadas a declarar à
Superintendência da Moeda e do Crédito,· na forma que fêr estabelecida

pelo

~·espectivo

t;onselho, os bens e

valôres que possuírem no exterior, inclusive dep"ósitos bancários, excetuados, no c._q.so de ~~strangeiros, os que

possuíam ao entrar no Brasil (Lei

4.131, art. 17).

Art. 22. As pessoas físicas ou jurídic2.S, dOmiciliadcJ.S ou com sede no
Brasil deverão ':linda, comunic::tr à
Superintendência da Moeda e do
Crédito as aquisiÇões de novos bens
e valôres no exterior, indicando os recursos para, tal fim usados (Lei 4.131,
.:..rt. 19).

Pan\gn•,fo único. As comunicações
de que trata êste artigo deverão ser
feitas no prazo de 12 meSes da data
da aquisiçào.
Art. 23. Anualmente, até o dia 31
de jr,neira, as pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou com sede no
Brasii, ~omunicaráo a Superintendência da Moeda e do Crédito o montante .dos seus d_epósitos bancários no
exterlór, a 31 de dezemb~·o do.- ano
anterior, com justificação nas variaÇCes nêles ocorridas (Lei 4.131, m'i;igo ·19, IKJ,rágrafo único).

~

Art .. 24. As pessoas físicas que até
30 de abril de 1955 pedire1n_ retificação das respectivas declarações de
bens, relativas aos exercícios de_)-963
e 1964, para efeito de inclusão fie valôres, bens e depósitos,- mantidos no
estrangeiro, e anteriormente omitidos, fkam dispensados de qualquer
penalidade (Lei 4.506, art. 82).
Art. 25 - AB operações cambiais
serão efetuadas -l..tcavés ·de estabelecimentos bancários autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de
corretor oficial q_uando exigido em
Lei ou Regulamentu, respondendo
ambos pela identidade do cliente,
assim como pela correta classificação
das informações por êste prestadas,
segundo normas fixadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito
(Lei 4.131, art. 23).
§ 19 O formulário, segundo modêlo
aprovado pela Superintendência da
Moeda e do Crédito e utilizado em

cada operação, será . assinado pelo
cliente e visado pelo estabelecimento
bancário corretor que nela interviel",
e dêle constará obrigatoriamente o
textO do art. 23 da Lei n9 4.131, de 3
de setembro de.. 1962.
§ 2'? Os lançamentos contábeis das
emprêsas- compradoras ou vendedoras de câmbio devem co:t:responder
exatamente aos dados constantes do
formulário a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 26. As operações que n§,o se
enquadrm·em claramente · nos itens
csnecificos do Códü;o de Classificação
acfotado pela Superi~tendência, da
Moeda e do Crédito ou sejam classificáveis em rubriear residuais, como
"Outros'' e ''Diversos"; só poderão
sér realizadas atr::tvés do Banco do
Br8.sil S.A. (Lei 4.!31, art. 23, § 1'?).
Art. 27. Os estabelecimentos bancários encaminharão :1 Superilitendência da Moeda e do Crédito (Fiscalização e ReGistro rle C8,pitais Estrangeiros), dentro dos prazos estipulados,
uma via do formulário. -referente às
o:pcrações previstas na- letra "b" do
art. 3'?, em que o Banco fará decla.,.
ração, assinada por quem de direito,
de ter sido a operação liquidada e
feita a respectiva transferência, com
a indicação da data.
Parágrafo único. Os estabelecimentos bancários encaminharão també>m as notas das remessas em cruzeiros que efetuarem para o exterior.
Art. 28. Zm qualquer circunstâ-ncia
e, quaJquer que seja o regime cambial
vigente, não poderão ser concedidas
às remessas financeü·as, decorrentes
de registras feitos na Superintendência da Moeda e do Crédito, condições
mais favoráveis do que as que se
aplicarem às rení.essas para'-' pagamento de iinportações da categoria
geral, de que trata a Lei n~ 3. 244, de
14 de agôsto de 1D57 (Lei 4.131, artigo 34) .
Art. 29. O Conselho d~ Superintendência da Moeda e do Crédito poderá
determinar que ·&S operações cambiais referentes a movimentos de capital sejam efetuadas, no todo ou em
parte, em mercadO financeiro de
câmbio, separado do mercado de exportaçã.<, e importaçâo, sempre que a
situação cambial assim o recomendar
(Lei 4.131, art. :?-7).
Art. 30. Cumpre aos estabelecimentos bancáriOs autorizados a ope..
rar em câmbio transmitir à Superin-
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diante autorização especial do Poder
Executivo (Lei 4.131, art. 33).
Art. 35. As entidades e estabelecimontante a espec-ificaçáo de su~s fimentos de crédito mencionados no
bio, cd_m aserrundo a classificaçao esanigo 33 só podertw conceder emnalida .eds, (L~i 4.131, art. 24).
préstimos, créditos ov financiamentos
tabeleCI a
,
para
novas inversões a serem realiza31 . sempre que se : ~orn~r · das no ativo fixo da emprê·sa cuja
Art· hrvel economizar a utlhzaçao
maioria do capital social, com direito
aconse1 .:as de câmliio, fic2. o Cansea voto, pertença a pessoas físicas ou
de resersuperintendênci::.. da __rvroeda e
jurídicas residentes, domiciliadas ou
lho d~d·to
mediante
Instruçao,
autocom sede no exterior, quando tais
do cre 1 eXigir um encargo financeiemprêsas exercerem atividades ecow
rizado aráter eStritamente monetário,
nôm1cas essenciais e seus émpreendiro de ca irá sôbre a importação de
mentos se localizarem em regiões
que râcaiaS e sôbre as transferências
econômicas de alto interêsse naciomerca ?ras até o máximo de 10%
nal, assim definidos e_ enumerados em
financelr éento) sôbre o valor dos
deci"eto -'~o Poder Executivo, median(dez por ·mportados e até 50% (cinte audiência do .:.Jonselho Nacional de
P~:odutos ~r cento) sôbr~ o v~Jor .de
Economia (~ei 4.131, art. 39).
quenta P transferência fmance1ra, mquai_quer ai·a as despesas com viagens
§ 1° Também a aplicação de recurclus1ve l?ona.is \Lei 4.131, art. 29).
sos provenientes de fundos públicOS
internaci
~
.
As im:RortanCias arrecada- . de inv:estimel?-tos, criados por lei, obedecera ao disposto neste artigo (Lei
.Art. 32ffieio de' encargc. financ~iro,
4.131, art. 39, parágrafo ún:co).
das .P~r no artigo anterior, constituip;eVlS 0 rva monetári~ em cruzeiros,
§ 2ç AB entidades e estabelecimenrao r~e na superintendência da
tos de créditO mencionados no art.
mantl l"' do crédito, em caixa pró33 poderãAJ reemprestar à;, emprêsas
referidas neste artigo os recursos proM?eda ~erá. utilizada, quando julgavenientes
de empréstimos. créditos e
pn~, e rtuno, exclusivamente na comfinanciamentos Postos à sua disposido 0 P0. uro e de divisas, para refõrço
ção por governos estrange:ros, por "nas
pra de ~rvas e disponibilidades ca~
agêrtcias ou por entidades internaciodas. re(sLe 4 131, otrt. 30) .
nais; caso haja risco de câmbio_ pubiais
~
·
derão os concedentes do crédito exi~
3 o Tesouro Nacional e as
3
gir que o mesmo seja assumido pel:>
..A_rt.
·oficiais de crédito público
concedente no exterior ou peLa emprêent1dac:l~~ e dos <stados. inclusive sosa benefic:ária da operação final.
da uma de economia mista, por êles
ciedades as sOmente mediante autoArt. 36 As sociedades de crédito,
c?ntr?ladm' decreto do Poder Executifinanciamento e investimento ::ómenpzaçao d~rão garantir empréstimoS
te poderão colocar. no merca-do navo . po no exterior, por emprêsas
cional de capitais, ações e títulos emiob~tdos. aioria de capital social, com
tid-o.;; pélas emprêsas contrclada.:: por
C':!Ja..ma voto, pertença· a pessoas fícap1tal estrange:ro_ ou subordir.;;:.d.as
~rreitO u jurídicas residentes, domia emprêsas com >ede no e.o:trangeiro,
sicasd 0 ou com sede no exterior (Lei
que tiverem assegurado o d~reito a.e
cilía as
voto (Lei 4.131, art. 40).
4.131, art. 37).
t 34. .As emprêsas .cu~ a maioria
Art. 37. AB infrações ao disposto
Ar · ital social, com direito a voto,
na lei 4.131, ressalvadas as pena.lidade caPa a pessoas físicas ou juríde,o; específicas oonstantes de seu texp~rten~esidentes, domicil~~d?-S ou com
to. ficam sujelta.s a. multa.,.· que vadl~as,no exterior, e as f1ha1s de emr:arão de 20 (vinte) a 5'0 (cinquenta)
se e
estrangeiras não terão, até o
vêzes o maior salário mínimo vigo:pr~s_as comprovado d€: 'suas operações
rante no País (Lei 4.131. art. 58.)
llllCl~tividades, acesso. ao crédito ~as
A1·t. 38. AB multa-s imoo~tas na Lei
out"dadeS e estabelecimentos mencio4.1~1. ex~etuados o.-; ca.sO.:- do art. · 45,
endl
.
artig·o anterior (Lei 4.131,
na os ~10
serao aplicadas pelo Diretar Executiare. 38) ·
VG d-a Superintendência da Moeda e
Parágrafo úni.co. Excetuam-~e das dr Crédito cabendo recurso a.o Con; osi ões contidas neste ar.tigo os
selho da mesma, com efeito suspensid-s~ j. 0~ considerados de alto mteresvo. Os recursos serão interposto" no
~:J;~ra a economia nacional, meprazo de 60 (sessenta) dias1 contados

.. ~ . da Moeda e do ~rédito,
teJ?-~encl::'\e
informações sobreA o
dianamen ·~ comnra e vendh de cam-
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do recebimento da t·espectiva, notificação, o quai pone!'á ser prorrogtado
pelo Direwr Executivo.,
§ 19 AS mu;ta:; w-.·cadas serão recolhcdas. medlante g·uJ,J. exped.'c!.B pela.
<:>upenn '.;entlGncia da Moeàa e do Crédito, às repartições .?..necad'd.dora.., dO
Ministério da Fazenda. no me;;;rno
pmzo a que se refe!:f ê~te arGJgo
§ 29 N.J. hipótese de não ser provido
o recurso será expedida nova notificaçao com o pmzo de 30 dias úteis
paT.a 0 pagamento dev1do..
§ 39 E3gotados os prazos a que se
refere ê~te Grtigo será promovida a
cobrança juàlclal do débito.
§ 49 E' vedact.a qualquer participa-.
çao no principal e ace3sórios da multa
que será recolhld•a integralmente ao
Tesouro N ac10nal.
Art. 39 Serão considerados produto
dr enriquecimento Jicito e. como t.al,
objeco de processo cnminal para que
sejam restituidos ou -~ompensado.o; CDm
os existentes no Brasil, os bens e valOres·, inclusive depósitos bz.nc:irios,
ex~stentes no exterior. pertencentes a
pessoas fi.sica.s ou 'IUrídicas d-omiciLada ou com o;ede n1 País e não declarados à Supenntendênc'a da Moeda· e do ·crédito (Lei-i 4.131, art. 18).
Parágrafo único. Os bens e valôres
exi::tentes no Brasil poderão ser se-questrados pela F·.:tzenda Pública r..a
med.da em que sejam· suficientes pa'l'a
que se restituam ou se compensem
com os ex i ,tenLes n 0 exterior (Lei
4.131." art. 18).
Art 40. Ficam sujeitos a multa de
até o máximo correspondente a 30
!trinta) vêzes o ma.io 1 salário-mini'!llo
anual vigente no P·:::ds triplicado em
caso de reinc:dência. os estabelecimentos bancários que deixaram de cumprir o disposto no ~rt. 30 ·(Lei 4.131,
art. 25).
Parágrafo único A multa será im ..
posta··pela Superintendência da Moeda e do Crédito. cabendo recurso d.(.
seu ato sem efeito -,uspensivo. para
o Conselho da Super·ntenc1"ncia da
M<Jeda e do Crédito, dentro C. prazo
de 15 <quinze) dias da data da intíJll"~ráo (Lei 4.131, modificada pela Le1
4.390. art. 25 parágrafo único).
Art. 41 Constitui infraçã.o 'mputável ao estabelecimento bancário, ao
cor're~or e ao cliente punível com mul·
ta equivalente ao triplo do val-or da
operaçã-o pa.ra ooda um do:;; infratores a declaração de fal<:a identidade
no formulário a que se refere o pa-

·Ex:Eçurrvo
rágr<tfo 19 do art. 25 (Lei 4.131. art.23, § 29) .Art. 42 Const:tui infração de respon.sabilidB..de exclu.::iva do cliente, pun:vel 00m multa eqlllV•3.lente a 100%
(t:em por cento) do valor da c~~~-·""
cã·O, a declaração de inform'3.ÇÕes fa.lSD.s no formulário a que .se refere ,o
P'..l.-rágrafo. 1° do art. 25 (Lei 4.131,
art. 23, § 39) .
.Art. 43. Constitui infraçãó, imputável ao estabelec~mento bancár:o e eo
corretor que intervierem na operaçao,
punív0l com m~úta de 5% (cinco por
cento) a 1Cú% (cem por cento) do
valor aa operação, para cad.a um dos
infratores, a .;J<vssificaçãro. inc.orreta,
dentro das normas fixadas pelo Oonselho da superintendência da Moeda
e do Crédito, ãas informações presta.. ·
àas pelo c1:ente no formulário a que
se refere o parágrafo 19 do art. 25
(Lei 4.131, art. 23, § 4°).
Art. · 44. Em caso de reincidência
nas infraçõa; caracteriz.adas nos artigos 41 e 4~, o Dü·eto.c .l:c:xecmlVo da
Superintendência da rvloeàa e do Cré-.
dito poderá det~;rminar a m.sta)lração
do compNente processo para. com· o
1·eferendo do Conselho daque'le órgão,
propor ao Ministro da· Fãzenda a ca:;;saçã.o da autorização para 'operar em
câmbio ao estabelec1mento bancánOre::..ponSável e. à autondude competente, Idêntica med,da em relação ao
ocrretor (Lei 4.131, art 23, § 59.).
Art: 45. A prã.t:ca J.e fraude adm'l.neira ou cambial que resulte de sub ou
&uperfaturamento na l'xponação D'J
na tmport.:~.ção de Of'!li.~. e memado ·
rias, uma vez apurada em processo administrativo regular, no qual será asseg·urada plena defesa ·,.., acu.wdo. nnportarâ na aplicação ,tos l·esponsáveis,
pelo conselho da SuPt>rmtendêncià da
Moeda e do 1 Crêdit.o. ;e tt.ulta de 10
{dez) vêzes o valor das quantias sub
ou superfaturadas, ou da penalidade
de proibição de exportar ou' importar,
por prazo de 1 (um; <i 5 (cinco) _anos
(Lei 4 .131. art. 1ti)
Al't. 46. O Minis~.éne das R.elaçõe,;
Exteriores e a Superintendência da
Moect.:1 e do Orédlf;ü realizarão. em.
conjunto, estudos e gestões que habilitem o Govêrno Federal a celebmr
aCvl·o.os de cooperaçá,() :•.dm.inistratlva
com países estrangeiros visando aomte.rcàmbio de mform v,.:ões de interêSse fiscal e cambl.il, el,::t-ci~mados
com remessM de d"'l'':i:md.o,s pagamentos dev:dos por "r·.wii,ltiM". a ,.:;1:::"
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tênc;a técnica.. cientifi~:~. admini.s';ratl~
va ou semelhante, preço de bens im~
porta.Qo~,
rdugueres de ti1mê.s cnembt.og:uJJ!cos, máqu<n:L·>, bem com;v
c:n1 qu,aisquer Olltl"V2 elementos que
s~rv2.m de base à :nc1dênc1a _de tributr:JS (~ei 4.131, art. 16).
Art. 47. o Conselho de Política
Adunneira disporá da faculdSI.:!f" cte
reQ.uzir ou de alllllentar atê 30% (trmta por cento) a . . alíquota.o; du impósto
que recaiam sôbre máquinas e equinu.menLos, atendendo as peculiandade~ das regiões a que se dest:nam,
õ. concentração !n'dustrial e.n que venham a ser empreu:a.íoo e ao grau de
UtiEzação das máqw..J.1.as e equipamento& e.ntes de efetiv9.~ se a importação
(Le! 4.131, art. 49).
Parágrafo único. f~uindo ns máquinas e equipamentos forem transferi-dos da reg'.ão a .:tue ínicts,lmente ,se
destinayoa.m, deverã.o os re;3.p[msávels ·
pagar a:o fi.:;.co a q:unntla .:;orrespon~
dmte à redução de impô.S.to dE que
e~as gc"1::ar2.rn quando de sua impo-rtc..çB.o, sempJ:e que removidas para zonas em que a reduçBo não .ser'a concedida Lei 4.131. ax:t. 49. pa.Jágrafo
ún~co).

Art. 48. Em casos d.f'. regL.tro~ requendos e a:nda n 03•. 0 concedict.~s ·nem
denegados, «. Superintendência da
Moeda e 10 Crédito )Vderá ·3.u:;orlzar
até 29 d.e a.gôsto dé 1965. remess•a.s
}L --~i , ' excerior a titulo de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties" assistência técnica dentífic"t,
~:~.dministrativa ou semelhante, medíe.n~e "~&rmu de r e p~,n~abllidaue' firmado peâ< direção d~is empr0~as in. teressadas Le' 4 13~ modificada oela
Lei 4.390, art. 99, § 29).
~ 1<! Na hipótese
de as remessas
nã::> se enquadrarem dentro do valor
cl.o cecf;ificado de registro que posterim·mente venha a ser expedido. a
SFpeY·intendência da Moeda e do CrécCto pr-ecederá. conforme o oo.so, à
c-ompensação do excedente quando da
conces ão dos respe·ctivos reglsLros. ou
exigirá dos re-,ponsáve·s a restituição
das diVisas tre.nsferidas. em excesso.
§ 29 0 Conselho da SuperJntendência da Moeda e d·o Crédi ro e:dgirá dos
inte,. es.sados a. c0:nprovaçáo que julgar nece.s ária para .au~orizllção das
t~an~fe:ências rLe· 4 131
modificvia
peh: Le~ i 39C. art. 99) .
~ :-:'.' A realizacão de remeSsas par:::r.
o extc;riür, prev:stà ne~te artigo, de-·
pendetá de prova de quitação do im-

pôsto de i"enõ.a (L~i 4:.131, modifica,..
da pe~a Lei 4.3f!(), art. gQ § l9J.
§ 4° Anualmente, e antes de expiT•::.do o prazo fixado ne~:;te artigo, a.
Supai:ntendência da Moeda e do
Crédito encaminhará ao Ministro da
.Fg:;::enda exposição sóbre "" r..e(:r~ssi
r1ade ou não de vir a ser prorro:;·~u.ta
a vigência. de6sa concessão (LeJ 4 131,
modificada pel•:a. Lei ~.390. art. 99,
§ 29) .

Art. 49. Semure que oconer gTS\Ve
desequilíbrio nÔ balanço de pagamento.~ ou houver séri.as razões para
prever a iminência de tal Eituação,
poderá o Ooru;elho da Superintendência da Moeda e do. Créd:to \mpor
restrições, por pP"'-ZO limitado, à .irrr ....
portação e àS remessas de ·endimentos dos capitais· estrangeirOs e. p.ara
ê3te ·fim, outorgar· ao Banco do Bra.
Gil monopólio to-tal ou parcial das
0perayões de câmbio (Lei 4.131, ar~
tigo 28) .
··
§ 1° No cáw previsto ne-,..te art:go,
Hoam vedadas as remessa.s a título
de re'ôrno de capitais e limlta.da a
remessa de seUs luCros até 10% (deZ'
por centc) ,ao ano ou até o máxi:rno
de 5% (cinco por cento) pa.ra os
investimentos a que se refere o ·a:rtig0 11, calcula.da, em ambaG a.s hipó~
te~es. rôbre 0 valor de investimentos
e reinvestimentos .. registrad<Js na superillt.end§ncia da MO-eda e do Crê~
dito (Lei 4. 131, mo'dificada pel.a Lei
4.390, art. 28, § lç e Lei .4.390, artigo 29. § 29).
§ 2? Os rendimentos que excederem
a percentagem fixad-a ·pelo Conselho
da. Superin:.endência da MoedG e do
Crédito deve'.'8.o ser comun~cados a
es.:oa superintendência, a qual, na
hipótese de se prolong-,ar por mais
de um exercíc:o a restrição a que
se refere êste artigo, poderá .autorizar .a remefsa, no exercíc!o .<"-eguin_
te da.::: quantias relativa.s ao excesso,
qun:do os lucros nêles auferidos não
atingirem aquêle limite (Lei 4.131,
modificada pela Lei 4.390, artigo 28,
§ 2'?).
§ 3Q Nos mesmos casos dêGte IJ.rt.igo,
poderá o Conselho da: Superjntendência da Moeda e do Crédito limitar
a remes.~a de quantias a título ·1e
pagsmento~ de "roy2.lties" e a.ssis_
tência ·técn:ca admini~:trativ·a ou ~e
me.Thante até o va.:or máximo cumulativo anual de 5% (cinco por cen_
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to) da receita b-ruta da empTêsa (Lei
'4.131. art. 2-8,
§ 49 Aind-:t

§

3").

no.s casos dêste artigo,

fi-ca o Oo·:nselib.Q da Superintendên-cia da Moeda- e do Orédito autori_

2l1do a baixar iustrucões limitando
as despe.:as cambiais ~com "'Viagens
!nterna.cionais" (Lei 4.131, art. 28,
§ 49) •
§ 59

Não h<3..verá, p.orém, restrições
para as rem&SM de juros e quotas
de amortização, constantes à e contrato de empréstimo, devidamente
registrado (Lei 4.131, a.rt. 28, § 59).
Art. 50. A Superintendência da.
Moeda e do cr€dito poderá autori1
zar:
a) a conversão, em investimento,
do princ,.p.al de emp.réstimos re_gi.s,..
trados ou de quaisquer quantias, incluslve, jur-os, renti.ssive$ para o exterior;
b) o registro como emJpréstimo, a
prazo e com juos aprova.dos pela
Superintendência ·da Moeda e do
Crédito, d<Js juras de empréstimos registJ.·ados. dos lucros remissíveis decap!ita.is regi~~ e de quaisquer
outr-as quantias rem.iisshreis para o
exterior.
§ 19 As canver.sóe~ de que tra~a.
êste artigo pod.eráQ ser condiciOnadas à realização de operações simbó,..
lic as dt' câmbiO.
§ 2"' F!.oo- a Sun>erintendência da
Moeda e do crédito, sem prejuízo do
normal proces.sam.ento das demais solicitaçôe.s, autorizada a adotar medidas &peciais visando a acelerar o
exame dos ped.idoo de conversão de
que trata êste ar-tigo.
·
Art. 51. o Conselho ·da Superintendência da MOeda e da Orédito poderá estabelecer condições especiais
para transferênolas que tenham como
contrapartida a entro.da d.e novos re ....
cursos, de vaJ:or pelo meno.':i a eba.s
equivalente. pa.ra oo..pital de giro ou
compra de equipamen~ produzidos
no País,
Art. 52. Os reinvestimentos de lucros e as trant;ferência,s ou ceSSões
de capitais, créditos ou contratos en..
tTe pessoas físicas ou jlll'ídicas domiciliadas ou com sede no ext-erior
não estão sujeitos e. operações simbólica,:. de compra e vend'a. de câm...
bio.

Parágrafo único. QuanC 0 a cessão ou' a/transferência se fizer a pes~
sa-as fí.s~c.as ou jmídicas 1·-esidentes,
C:omicilia-das ou com sede no País,
será cancelado o registroy
ArL 53. E' obrig\a.tória nos ·balanda:~ emprêsas, inclw;ive sociedades ahônimas, a discriminação de.
pa.rcela do capital e dos ~reditos per ...
tencente.s a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com
sede no exterior, registrados IJo3. .Su ..
perintendência da Moeda e do Crédito (Lei 4.131, oart. 21).
Ç'I:J.3

Parágrafo único. Igual di;:-crin:ünação será feita na conta de "Lu,..
cros e Perdas" para. evidenc~ar a
parce!a d-e lucros, dividendos. juros
e Outros quaisquer proventos Creditados a pes.::oas físicas ou juridicas
rezidentes, domiciliadas ou coin Eede
no estrangeiro, cujos capitais estejam
registrados na Superintendência da
M<>eda e do crédito (Lei 4·.131, artt.
go 22).

Art. 54. Aos bancos estrangeiros,
autorizados a funcionar no Brásil, se~
rão 3,plicada.:: as. mesmas veduções ou
!testrições equivalentes às que a legislação vigorante nas praças em que
tiverem sede suas matrizes impõe aos
bancos brasileiros que nelas desejem
estabelecet~se (Lei 4.1~1, art. 50).
§ 19 o Coi1<o:elho da Superintendência da Moeda e do Grédito baixará
as instruções necessárias para que o
di~posto no
presente arjgo seja
cumprido em relação aos bancos €6trangetros já em funcionamento no
País (L.ei 4.131, art. 50, parágrafo
único).
§ 29 E' vedado aos ba,ncos estnm~
geil::os, Cuj-a~s m&.trizes tenham sede
em 'praças em. que a legislação" imponha.. res·trições a.o funcionam~to
de hanco.s brasileiros, adquirir mais
de 30% (trinta por cento) das ações,
com direito a voto, de bancos na...
cionais (Lei 4.131 art. 5·D .
Art. 55. Os critérios fixados para
a importação de máquinas e equipamentos usados serão os mesmos tanto para os investidores e emprêsas
estrangeiras como para os nacionais
(Lei 4:131, art. 47).
Art. 56. A importação de máquinas
e equipamentos usados, quando auto-
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rizada, goza:rá de regime cambial
idêntico ao vigorante para a importa"iiO de máquinas e equipamentos
nC:vos (Lei 4 .131, art. 48) .
Art. 57. AS contas de depósito, no
país, de pessoa.s . ~ísicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou c.om sede
no exterior, qua1q~er que ~eJa a sya
origem, são de llvre mov1mentaçao,
independentemente de qualquer s.utorização, prévia ou p~sterior, qua~
dO os seus saldos provierem ·exclusivamente de ordens em moeda estrangeüa ou de vendas de câm~io, poderão ser livremente transferidas para
0 .extei·ior a qualquer tempo, independente~ente de qua.!quer autori-

mia mista, as entidades de direito
público ou de direito privado que recebem favores do Govêrno e as fun..::
dações prestarão, dentro do âmbito
de sua competência e com a máxima
urgência, as infO!mações ·ou a colaboração que a Superintendência da
Moeda e do Crédito lhes solicitar para o fiel cumprimento dêste Decreto.
Art. 64. Independem de · nôvo pedido de registro, a que alude o art. 3Q,
as solicitações já apresentadas à Superintendência da Moeda e do Crédito antes da publicação dêste Decreto.

zação~

Art. 65. Os membros do Conselho
da Superintendência da Moeda e do
Crédito ficam obrigados a fazei· declarações de bens e rendas próprias
e de suas espôsas e dependentes, até
30 de abril de cada an(l, devendo êstes documentos ser examinados E. arquivados no Tribunal de Contaf'1 da
União, que comunicará o fato ao Senado Federal (Lei 4.131, art. 36).

Art. 58. A Superintendência da
Moeda e do Crédito, a seu exclusivo
critério ou quando solicitada, poderá
remeter aos interessados diretos das
operações submetidas a registro cópia
da correspondência e notificações que
expedir.
Art. 59. A Superintendência da
Moeda e do Crédito poderá aprovar,
quando solicitada e se julgar conveniente, remessas para pagamento de
projetas oU serviços técnicos- especializados e para a aquisição de desenhos e modelos ~ndustriais.
art. 60. Deperide de aprovação pela
Superintendência da Moeda e do Crédito a aquisição, no exterior, de emprêsa·s cujos ativos estejam preponderantemente no Brasil.
Art. 61. A transferência para o· exterior de heranças, prêmios, proventos e direitos autorais recebidos ou
auferidos no Pais e de patrimônio de
pessoas que transfiram residência para
o exterior e outras remessas para
atender a situações semelhantes dependem, em cada caso, de aprovação
d~. Superintendência da Moeda e
do
Crédito.
Art. 62. Para os efeitos do disposto
neste Decreto, a Superintendência da
Moeda e do Crédito poderá, quando
julgar necessário, apurar a veracidade das declarações prestadas, através
de fiscalizacâo, nericia- e levantamentos procedidos funto às emprêsas, ou
solicitar e exigir as informações e
comprovações ·que julgar necessárias.

AJ.·t. 63. Os órgãos da administl'a-

ção pública, ·as sociedades de econo-

~

Pad. gra.fo único. Os servidores da
Superintendência da Moeda e do Crédito que tiverem responsabilidade Cie
encargos regulamentares nos trabalhos relativos ao registro de capitais
estrangeiros ou de sua fiscalização,
nos têrmos dêste Decreto, ficam ígualmente obrigados às declaraçõe>'i de
bens e rendas previstas neste B.rtigo
(Lei 4.131, art. 36, parágrafç único).
Art 66. A Superintendência da
Moeda e do Crédito fará publicar no
Diário Oficial da União, pelo menos
semestralmente, relação dos registras
efetuados no período anterior.
Art. 67. Os casos Omissos serão resolvidos pelo Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 63. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octáviq Gouveia de Bulhõis ·
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DI::CRETO N<? 55.763 DE 17 DE
FEVEREIRO DE 1955

Altera o Capitulo VII da 1~ Parte do
RUPE (Decreto n9 30.163, de 13 de
novembro de 1951) .

6 <?c·esidente da Repúblic8., usando
das atribuições que lhe confere o arti.go 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1<?_ O artigo 27 do RUPE - Decreto n9 SO .163, de 13 de novembro de
1951, pca alterado obedecendo ao seg~inte:

-1) Acrescentar' a letra· l com a seguinte redação:
1) destinada a premiar militar brasileiro que em tempo de paz, no cumprm1'.mto do dever, se haja distinB·uido por atos pessoais de abnegação,
cora:;em e bravura, com risco de
vida:
Meds.lha do Pacificador com Palma.
(E); (Decreto n<? 1.884, de 17 de dezembro de 1962) .
2)

Acrescentar na letra d

Ordem do Méri.to Jurídico Militnx; (Decreto n9 40.556, de 17 de dezembl'O de lD55).
31 Acrescent'ar na letra h
- Medalha Marechal Trompowski;
(Dec:teto n<? 33. 2<15, de S de julho de
1953).

Medall1a Mérito Tamandaré
(Decreto r.. 'I 42.111, de 20 de
agô:.oto de 1957).
(l\II) ;

Acrescentar na letra i
M8da!ha-Premio
"F:waday'';
(Jnstituict3 em Ul23 nela Caoitáo-de..:
Mm·-e-Guerra MàriÕ de -Andrade
Ramos).
- Mi;dalhg-Prêmio "Duque de Caxias" (PMDF) ; (Decreto n<? 29.363,
de 19 de m2xço ele 1851).
- Meda1ha-P:rêmi.o Int. da Mari:nb"': Lll-,yi:::o n~.> 3.~9G~A, ele 21 de outubro de 1955 )'.
Niedalha-Prêmio
"Alr:lirante
Gastáo Mota"· (Avi~:>o nQ 3.470-A, de
2.1 de ouÍubro 'de 19Í55) .

Art. 21.'1 Modificar o nº !:1 do artigo 32 ç,o RU:PE, que passará a ter
~ seguinte redação:
9) as condecorações usadas no peito
s:S.o colocadas ao· lado esquerdo a
nartir da linha de bo.tóes actrna do
bôiso superior, em fileiras hori~
zontais; de quatro no máximo, na segumte ordem:
1)

as nacionais de bravura

de ferimento em açã-o
de c3.-mpanha, cumprimento de
missões ou operações de guerra
4) atas pessoais de abnegaçã9. coragem e bravura com o risco de
vida, ·em tempo de paz no cum. .
primento do dever
5> de mérito
6) 'de serviços relevantes
7) d2 bons serviços mil~tares
8) de esf01·ço nacional de guerra
9) de serviços p1·estados às Fõ~ças

2)

3)

Anr..?od3_S
10)

de serviços extraordinários

aplicaçãq aos estudos militares.
Seguir··se-ão as estrangeiras, obed8cendo a mesma. ordem fixadas para
as nacionais.
Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data de sua pubEcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de fevel'8iro de 1965·
1.1!4º da Independéncia e 779 d~
República.

"11) de

4)

Medalha-Prêmio Fôrca Aérea
Bra.3ileira; (Decreto nl? 41.639, de 31
de maio de 1957) .

H.

CASTELLO BRANCO

Arth"1f-T da Costa e Silva

DECRETO N<? 55.764: -

DE 17 DE

FEVEREIRO DE 1965

Larescenta dispositivos entre o.s itens
a e 4 fia letra "e" do art. ·~ rZo }:;o:egulamento. aprovado pelo Decreto
1~" 3~"~.HD. cte I,3-·1J.-i05J. e ao art. !.1,
do Regulamento ap-rovado pelo Decreto n9 34.999, de 2-2-1954.
0

O Presidente da República, usando
das :;o,tribuiç,ões que lhe confere o ar-

ATOS

DO PODER

tigo 87, inciso I, ·pa Constituição da
·República, decreta:
Art. 19 1t acrescentado entre os itens
z e .t;, da letr<~ c J do artirro 11,9 do Re~
guiamento aprovado pelo Decreto nú~
mero 30 .1G3, de 13 de novembro de
1951, o seguinte:
"3?- Facultativo - Sem túnica,
com gorro de gabardine V O e
com camisa beje, gola aberta, tipo
esporte e mangas curtas. O seu
uso permitido pelos Comandantes
de Guarnif'ão, autoriz8,dos pelos
Comandantes de Exércitos e de
A~·eas. nos r,oe:dodos do ano que a
isto aconselhar, será exclusivamente inte:rno, nos- quartéis, estabcle'cimcntos e repartições.
Art. 2° f: acrescentado ao artigo 11
do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 34.999, de 2 de fevereiro ·de
1954, o seguinte:
f'c. Beje de Verão:
Para ofiCiais, aspirantes-a-ofi-'
cial, subtenentes e sargentos - De
tricoline, brim ou tropical, sem
-cm·cela, colarinho tipo esporte,
dois bolsos na altura do peito com
12 x 14 ou H x 16 centímetros de
forma retanQ:ular e com os ángulos inferiores arredondados, fechados por pestanas também de
forma ret.1nguJar. Os botões da
camisa e do!? bolsos serão de jarina beje. MnngB.s curtas pouco acima do cotovelo. As insignias de
pôsto ou graduação serão usadas:
do mesmp modo que na camisa
beje de mangas compridas.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reV·'JG-aci.o o Decreto n9 53.031, de 30 de
abl'il de 1964.
BrB.silia, 17 ·de fevereiro de 1965;
1~:<18 da Independência e 779 da República.

ExECUTIVO

DECRETO N9 55.765- DE 17
FEVEREIRO DE 1965

DE

Dá nova redaçã 0 ao art. 39 do· De_
creto v,9 '1. 884, de 17 de de:zemõro
de 1962.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I da c"onstituição, de~
creta:
Art. 11? O ar't. 39 do Decreto
n" l. 88'.1:; de 17 de dezembro de 1952,
que regula a concessã.o da "Medalha.
do Pacifi::ador", passa a ter a seguinte redação:

".Art. 39 O Diploma no .caso da.
letra a) terá os seguinGes dizeres~
"O Mitii.stro de Estado dá Guerra.
outOrga a ....... "Medalha do PJ.Gi~
ficador" p{)r ter em teh1pu de paz,
IH> cumt:·rimento do dever, di,:;.tinJ;li~
do-se por atas Pe.3.S{lais de abnég8..~áo,
coragem e bravura, com risco de vida
devidamente comprovado".
No ca.so da létra b) o Diploma terá
os seguinl.e:S dizer~:
"O Ministro de Estado da Guerra
co:0.fere a ........ \"Medalha do P<>.-~~L
f.:.cadpr" por ter pre~tado cooper:...ção
eficaz em prol de maior brlJho e
melhor realização de solenida•.ü:s
glor~ncàao_r<lG- do Marechal Luiz Alves
de Lima e SHva, "Duque de CaxiRs";
e no caso das letra..s c), d), e) t•:

"O Ministto d~ Estado C!a Guena.
ou'w:cga a ......-. "Medalha· do P.s~ificador" ·pelos assinalado.<. ~:-erv;ças
p:re.:;tz.dos ~-o Exército Brasileiro''.
Art. 2" f:ste Decreto entrará em
vigor na c].at.a de sua public;:~ção revogadas as disposições em contr:!i;rL':>.
El·a.s-ília, 17 de fevereiro· de 19ô5;
144° da Independência e 77fJ da ReJ
pública.
H. CASTELLO ERA..'!'ifCO

H. CP.STELLO BRANCO

Arthur da Costa e SilvCL-.
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Arthu1' da Costa e Silva
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DE 18 DE

FEVEREIR,O DE 1965

Cri~ a 2~ compa?Jhia Depósito de
Armamento e Munição.

o Presidente da República, usando
das àtribu ções qUe lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição
Federal, e de ci:mformid·3.de com o
dis.posto no artigo 19 da Lei n9 2. 351,
de 25 de .-agàst& de 1956, decreta:

publicação, revOgadas as disposições
em contrário.
Brasíli•l, 18 de fevereiro de 1965;
e 779 -d·a RePúbi:ca.

1449 da Independência

H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

--,DECRETO N° 55.763 FEVERE'IRO DE

Art. 19 É! criada a 2~ Companhia
DepóSito de Armamento e Mun·ção,
com sede em São Paulo - So?.'
Art. 2° O Ministro da Guerra boai-

xará os atas complementares decorrentes dêste Qecreto.
Art. 30 O presente decreto entra
em V1gor a partir da data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1965';
144ç da Independênci·a e 779 d·l Rep.úbl ca.

,,

H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

'

IJÍECREI'O

N9

55.767 - DE 18
1965

DE

FEVEREIRO DE

Cria a 3.a Companhia Depósito de
Armamento e Munição.

DE

18

DE

1965

Cria a 5~ Companhia DepósitO
Armamento e Munição.

de

O Pr.esidente da República, usando
que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição
Federal, e de· conformidade com o
di.S.pos.to no artigO 19 da Lei n9 2. 351,
de 25 de agôsto de 1956, decreta:
Art. 19 E' criada a 5~ Companhia
Depósito de Armamento e Munição,
com sede em CUr _tiba - PR.
doas' atribu ções

. Art. 2° O Ministro da Guerra baixará os atos complementares decorrentes dêste décreto.
Art. 3° O -presente decreto entra
em vigor a partir da data de su.a publicação, revog.adas as disposições em
contrário.

Brasília, 12 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 d·J. Re-

p.úbl ca.
H. CASTELLO BRANCO

O Pr:esidente da República, usando
d.as atribu ções que lhe confere o
artigo 87, inc1so I, da constituição
Fed·eral, e de conformid·?,-de com o
di.spOS·to no a.rtigo 19 da Lei n9 2. 851,
de 25 de agôsto de 1956, decreta:
Art. 1° f: criada a 3il- Companhi·::t
Dep-ósito de Armamento e Munição,
com sede em Põrto Alegre - RS.

Cri-a a 7~ Companhia Depósitó
Armamento e Munição.

Art. 2' O Ministro d-:1 GuerNI. baixará os ato.s complementares decorrentes dêste decreto.
Art.. 39 O presente decreto entra
em vigor a part.r da data de sua

O Pr.esidente da República, usando
das atribu'ções que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da constituição
Federal, e de conforrnid·3.de com·- o

Arthur da Costa e Silva

DECRETO

Nç

55.769 - DE 18
1965

DE

FEVEI:EIRO DE

àe

1
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disposto no artigo 19 da Lei nQ 2·. 851,
de 25 de agôsto de 1956, decreta:
.Art. 1º li: cr:·ada .a 7f!. Companhia
Depósito de Armamento e Munição,
com sede em _Recife - PE.

o Ministro da Guerra baiatas ·co-mplementares decorrentes dêste decreto.
Ar.t. 29

Xará

05

Art. 3o o presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, r-evogad•aS 0.s disposições em co-ntráriO._
,

.

I

Bra...c:ilia, 18 de feve_rejro de 1965';
144Q da Independênci-a e 77Q d·J. · Repílbrca.
H. CASTELLO BRANCO

DE 19 DE

a jurisdiçáo e secie
· Regiôes Fiscais.

das

o Presidente da República, no uso
,das ,atribuições que lhe confere o artigc{ 87; ·item 1, da Constituiçáo Federal, decreta:
Art. 1º .Para fins de descentralização dos seryiços a cargo do Ministério da Fazenda, fixação de área de
jurisdiçao e sede de seus úrgáos regionais, tica o pais dividido em 10 .
(dez) Regiões Fiscais, assim destribuidas:
lQ H.egUw:
Distrito Federal,
Grosso
Sede: Brasilia

Goiás

Regiâo:

Região:
Espírito Santo, Rio
e Guanabara
Sede: Guanabara
7~

de

Janeiro·

Região:

São Paulo
Sede: São Paulo

FEVEREI,Jl.O DE 1965

Estabelece

6~

Minas q-erais
Sede: Belo Horizonte

8~

Arthur da costa e Silva

DECRETO NQ 55-.770 -

4~ Região:
Rio Grande do Norte, "!araiba;' Pernambuco, Alagoas e Fernando Naranha
Sede: Recife
5~ Regiáo:
Sergipe e BalÍia
Sede-: Salvador

e

9!!- Regiao:
Paraná e Santa Catarina
Sede: Curitiba
101!- Região:
Rio Grande do Sul
Sede: Pôrto Alegre
Art. 2~ Salvo disposição expressa
de lei em contrá,rio; os órgãos fazendários deverão ter sua estrutura
administrativa adaptada ao disposto
neste decreto.
Art. 3º Os serviços fazendários de
carater regional ou seccional deverão,
sempre que possível, ser localizados
num mesmo edifício, a fim de facilitar o aproveitamento, em bases econômicas, de serviços comuns.

Mato

Art. 4º O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Amazonas, P8,rá, Roraima, Atnapá,
Acre e Ronctbnia
Sede: Belém

Brasília, 19 de fevereiro de 1965;
144? da D.ldependência e 779 ·da
República.

2:} .H.egrao:

3!!- .H.egiiw:

Maranhao, Piauí e Ceará
Sede: Fortaleza

H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia àe Bulhões
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DECRETO N° 55. 771 -

DE

19

DE FEVEP.EIRO DE

1955

Aprova o Regimento do Departamento de ·Arrecadação do Ministério da
Fazenda, cria e extingue junções gratificadas

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 21, da Lei n? 4.M3,
de 30 de novembro de 1964, decreta:

Árt. !<.> Fica aprovado o Regimento do Departamento de Arrecadação

do MiÍü~tério da Faze:1da. que com êste baixa.

·

Art. 29 Ficam criadas na Parte Permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda, nos têrmos do,

~xt.

11 da Lei· n9 3. 780, de 12 de

julho de ·1960, as seguintes funções gratificadas, lotadas no Departamento
de Arrecadação:

4 A'3:sessôres do Diretor do DAr ...................... L.....

2-F

1 Secretário do Diretor do DAr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9-F

Chefes .de Divisão do DAr ............................... .

1-}1"'

6 Chefes de Serviço do DAr ................................ .
10 Delegados Regionais,

2-fl'

Assessôres dos Delegados Regionais ._ ................ , ... .

3-F

2

20

10-- Secretários dos Delegados Regionais ..... _........... .
50 ' Chefes de Seçâc- do DRAr ............................. ..

I-P
15-F

3-F

50 Chefes de Turmas das DRAr ............ _............ .

6-.'B'

13 Delegados Secionais . . .. ·.......... .

2-F
1:-F

13 Assessôres dos Delegados Seccionais
13 Secretários dos Delegados Seccionais ................... .
52 Chefes de Seçâo das DSAr ' .............................. .
78 Chefes de Turmas dás DSA::: ...... : ...................... .
107 Chefes de Exatorias de P classe ........................ .
601 Chefes dé Exatorias de 2"' _classe

16-F
5-I-<'

3-F

... ·····················

4-F

Tesoureiros das Delegacias Regionais de Anecadação (Guanabara, São Paulo, Belo Horizonte e Distr·lto Federal) .....

2-F

6 Tesoureiros Assistentes das Delegac!2..s Regionais de Arrecadação (Guanabara, São Paulo e Belo Horizonte)

o±-P

1. 460. Chefes de Exatorias de 3:.t classe
4

I

Art. 39 São mantidas as demais funções gra.t:1ficadas de Tesoureirc:,
previstas no Decreto n9 54.006, de 3 de· julho de 19G4.
Art. 49 Ficam extintas as seguintes funções gratificadas da Parte Per-..
manente do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda:
1 Chefe do Serviço de Coletorias Federais (D.R.I.)

S-F

2 Chefes do Serviço Regional de Co1etorias
Paulo)
...............................

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

~-:F

Chefe da Seção de Administração do Serviço cte Coletorias Federais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •

6-F

·~·

1

(Minas e São
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Chefe da Seção de C6ntrôle e Estatística do S.C.F.
Chefe. da Seção de -Orientação e Inspeção do S C.F.
2 Chefes de Seção de Administração do S.R.C. (Minas e
São Paulo)
...... · · ·...................................
1 Chefe de Seção de Contrôle' e Estatística do S R.C. (São
Paulo)
............................ .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

6-F

1

5:_F

1 Chefe de Seção de Contrôle e Estatística do S.R.C. (Minas Gerais)
........................... ...... ...... .. ...
1 Chefe de Seção de Orientação e InspeÇão do S. R C. (São
Paulo)
...... ·............................. "...........
1 Chefe de Seção à e Orientação e lnspeção do S. R. C. (Mi11as Gerais)
.......... ...... ... ..................... ...
9

Chefes de Seção Regional de Coletorias (Estados de: Amazonas,_ 'Bahia, Ceará, Pará, Param1, Pernambuco, Rio Grande do· Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina) ............. .

6-F
5-It·
6-?

5-F
6-.tfl

4-P

9 Chefes de Seção Regional de Coletorias (Estados de: Alagoas, Espírito SantO, Goiás, Maranhão, M~üo Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Gré!,.nde do Norte e Sergipe) ........... .

5-F
18 Encarregado da Turma de ,Administração da Seção Regional de Coletorias (Estados de A,iagoas, Amazonas, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará
P·::t.ra.íbq_. Paraná. PernambuCo
Plauí, Rio Grande do N.orte,
1
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, -s9,nta Ca.tarina e
17-F
Sergipe)
.............. ·.............................. .
9 Encarregado da Turma de Contr6le e Estati<;tica da Seção
Regional de Coletorias <Estados de: Amazonas, Bahia,
C~ará, Pará, Paranã, Pernambuco, Rio Gmnde do Sul, Rio
2-F
de Janeiro e Santa Catarina) .......................... .
9 Encarregado da Tui·ma de Contrôle/e E::;taListica da Seçáo
Regional de Coletorias (Esta.dos de: Alagoas, Espirita Santo,
Goiás, Maranhão, Mato G1·osso, Parafba, Piauí, Rio 'Gr::mde
do Norte e Sergipe)' ................................... .
9-F
9 Encarregado da Turma de 01·ientaçáo e Inspeção da Seção Regional de Coletorias (Est"J.dos de~ Amazonas, Bahll3.,
Ceará, Paraná, Pern8.lnbuco, Rio Grar~de do Sul, Rio de
Janeiro e Santa Catarina) ........................ •..... ,
8-F
9 Encarregado da Turma de Ol'ientaç§.o e Inspeção da S2ção Regional de Coletorias (Estados de: Alagoas, 'Espirita
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rto
9-F
G1·ande do Norte e Sergipe) .......................... .
2-li'
81 Inspetores de Coletorias
Parágrafo único Tôdas as funçôes grati:fic<>.das existentes atualmente
:nas Recebedorias Federais na Guanabara, S&o Paulo e Belo E-Iorizoute, face
.o que dispõe a Lei nl? 4.503, de 30 de novembro de 1Sb'4, ficam também
·extintas.
Art. 59 l!:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 19 de fevereiro de 1965; 1449 da Independência e 779 da Re_pública.
H. CASTELLO BRANCO

Oc'tauio Gouveia de Bulhões
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:DO

PODER

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
DE ARRECADAÇÃO
CAPÍTULO I

Da F-inalidade

o

Departamento de Arr~
cadação (DAl·), diretamente subordinado à. Direção GeraJ da Fazenda NaAr.t. 1'?

cional, tem por finalidade:

r -

Superintender os serv·ço3 de

aTr.ec<i.dação e r:ecolhimento dos tributos e demais rendas da União, salvo quando tai's atrib-uições sejam conferidas, por lei, a outros órgãos não
fazendári.os;
II - promover a arrecadação deSsas rendas diret.:unente, por interméd

0

da rêde bancária e· "Agências do

Depa-rtamento N•acional de Correios e
Telégra.fO.S";
III - proceder à inscrição das pesjurídicas e administrar o sistema de número c;rdastral básico;
~;;oas

IV - executar, nas localldade3 não
servidas por fi.<::oolização específ ca,
serviços auxiliares relacionadüs com
o contrôle e fiZcalização de tributos
federais, de acôrdo com 0 disposto no
aTt. 26.
CAPITULO II

Da Organização

Art. 2° O Departamento de A_rrecadação compõe-se- de:
A -.órgãos Centra·s:
Gabinete

I -

do de:
a)

b)

do Diretor, coll...stituí-

ASS~soria

Técnica (AT)
Secretaria (S)

-

II
Divisão Técnica (DT), constituída de:
a) Serviço Técnico de Arrec·ldação
(STA)
b) Serviço de Estatist ca (SE)c) Serviço de Cadastro (SC)

III - Divisão de
(DA), constituida de:

Administr.açãO

serviço do Pessoal (SP)
b) Serviço do Material (SM)
c) Serviç.o Auxiliar (SA)

a)

EXECUTIVO

órgãos Reg·onaiS:
I - Delegacia-s Regionais de A.rrecad·:>ção (DRf.,r), con-stituídas de:
a) Gabinete do Delegado, compre-.
endendo:
1 - Assessoria Técnica (ATR)
2· Secretaria (SR)
b) Seçâo de Contrôle de Arrecadação (SCAR);
c) Seção de Estati.stica (SER) ;
d) Seção de Cadastro (SCR);
e) Seção de Administração (SAR),
compreendendo:
1 - rurma de Pessoal (TPR) ;
2 - Turm-a de serviços Aux.tl are.s
<TSARl;
3 - Turma de Comunicações;
j) Seção Ex:atorial:
1 - Turma de Inscrição;
2 - Turma Auxili.ar de Ar.recada . .
ção;
gJ Tesouraria (TR).
B

II - Delegacias seccionais de Arrecadação (DS), constituídas de:
a) Gabinete do ·Delegado, compret:mdendo;
1 - A:;sessor a Técnica (ATS> ;
2 Secretaria (SS) ;
b) Seção de contrôle e Estatística;
1 - Turma de Contróle;
2 - Turma de Est<llistica;
C) Seção de Ca<iastro;
d) Seção de Administração (SAS) ;
~ Turma de· serviços Auxiliares;.
2 - Turma de Comunicações;
e) Seção Ex·3.torial;
1 - Turma de In.scnç~o;
2 - Turma Auxiliar de Arrecada··
ção;
J) Te:.:;ourar:a (TS).

C I -

ni -

órgãos Locais:
Exatorias Federais;
Tesoura ri as.

Art. 3° As Delegacias Regionais de
Arreca.d_,3.çáo, em nUmero de 10 (dez),
terão &ede nas Capitais abJ.ixo indicadas e jurisdição nos seguintes Es-.
tados e Territórios, constituídOs em
RegJões:
H Região: Distrito Federal, Goiás
e Mato .Grosso, sede - · Brasilia;
2>?- Região: Acre, Amazonas, Pará,
Rora.muJ, Rondônia e Am::tpá sede Belém;
3'-~ Reg'ão: Maranhão, Pi·auí e cea~
rã: sede - Fortaleza;
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gão fazendário não integrante do Departamento de -Arrecadação.
·ndo de Norcnha; sede ~ _ :-.. . ., e;
§ 1° SOmente pOderá ser inst-JJ.ada
naS"" geg1ão: serg1pe e Balll·l; sede
a Tesounui~ junto a Ex.atoria que
anecade, dlret.a.mente. Importância
_ salvador;
mensal superior a CrS 50.000.000 (cin11- Região:
Minas Ger.a.Ls; sede
6
qüenta milhões de cl-uzen·os) obedeselo Horizonte; . .
"'
.
cida a correção monetária,
mania Reo·iàO: Espinto S,.nto, RlO de
7 . . "'e auanabara· sede - Guapule,
em
médü1,
mais
de
6. 000 guias
Jane 1 0
'
· de recolhimento por mês.
ed
s-ac
naba.ra;
§ 2Q As re.souraria8 crit.'l.das em ExaS!1- ·aeglãO: são Paulo; s e toria-s poderão contar com um Fiel
paulo;
.
ta
de Tesouro par.a ca.da grupo de 300
g'l' Região: p,nana e Santa Ga documentos operados.
rina. sede - Guritiba;
Região: Rio Grande do Sul;
§ 39 As Tesourar·as junto a Ex.a1
toria.S terão um Tesoureiro-Chefe.
sede _ Pôrto Alegre.
Art. 7<;> As TesouraTias previstas nos
art. 4o AS- Delegacias_ Seccio~ais de
incisos I e II da letra B do art. 2º
Arrecadação são sL~:bordJnadas a.s De...
poderão ser suprimidas, desde que, na
legoaCias Regiona s e msta-lada_s nas
localidade, exista Tesouraria anexada
. OJ.pita-is dos Estados que_ compoem a
a órgão fazendário não integrante do
·ão exceto na Capital sede do
Departamento de Arrecadação, a qual,
e terão juris~ição sôbre todo
por sua local'zação e capacidade disterritório do Estaao.
poniv-el de trabalho, possa, com efi0
ciência desempenhar os serviços de
Art. 5Q As Exitoriã.s. são_ .subordiarreéad.ação.
nadas às Delegacias Re_gw_na~s _ou ?eccionais que exerçam JU!lSd.lçao 1!1)-eParágrafo único. As Tesouro.!I'ias
di>Et.ta sôbre a área de su-a localizaque flmciona-rem junto a órgãqs do
Departamento de Arrecadação serão
ção.
subordinadas, técnica e administrati, § 19 Poderão ser criadas Exatorias
va..mente, aos chefes dêstes; as que
em cidades sede de Delegacia Regiofuncionarem junto a órgãOs fazendánal ou Seccional de Arrecadação,
r:os não integrantes do Departamenquando nece:>sária p,g,ra descentralizato de Arrecadação serão administração de serviços.
tivamente subordinadas aos chefes
§ 2º Para atender a ne?essidade dos
dêstes e têcnicamente aos órgãos re:servi.QOS, poderão ser cnadas. !Urma
gionais do DepHrtamento em cujl.l
d:e Inscrição e Turma Awuhar d-e
área de jurisdição estiverem localiAr.recadação, nas EXatorias, qu-e tezadas.
nh-3-m sob sua jurisdição .mais, de 500
Art. 89 A criação ou extinção de
contribuintes inscritos e ·manipulem
Exator'as, bem assim de Tesourarias
méd~~ mensal de 300 'documentos.
em órgãos fazendários, será efetiva§· 39 As Ex:atori-as serão classifica~a ~o! d-ecreto, precedido de proposta
das anualmente, nas três class-es seJUStlfio:lda do Diretor do Departagu~'tes:
mento de Arrecadação,
1~ classe aS que preencham as
co:pdições previstas no· § 1º· do aTtiCAPÍTULO m
4

a

Reo>ião: Rio çn-ande do Norte'!,

_...._"a "'pernambuco, Alagoas e Ferp araiu •
Re"l·r·

e

é.

{;;r-Ar,'

go 6°;
2r;r. classe

- as que arrecadarem di~
retamente importância mensal superior a Cr$ 25.000.()00 (vinte e c nco
milhões de cruzeiros), obedecidà a
correção monetária, e manipule, em
média, mais de 3·. <lOO guias de recolhimento por mês;
3!.1 ch&<>e - as de~is.
·Art. 6° As Tesourarias prev'stas no
~ciso n da letra c serão criadas
junto às Exa.torias ou a qualquer ór-

Da COmpetênci-a àos · 6rgtlos

Seção

1~

Dos órgãos Centrais

Al"t. 9Q Ao Gabinete
compete:
I -

do

Dlretor

Pela Assessoria Técnica:
colaborar com o Diretor na solução dos processos submet:dos a· des~
pacho;
a)
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b) assessorar o Diretor n:<. fm~mu
ls.çilo de diret-rizes pa1~~ Ol'ientc,çao' e
contrGle da arre.cadaçao;
~J realiz.àr estudos e ta_ref-2S que
f{>l"em determinadas pelo D1retor.

II -

Pelo Serviço de EstatístiC-9.:

proceder ~ apuraçáo, crWca e
.int·3rpretaçáo de da-dos estatístic·:Js
sóbre a GTrecadação da receit•J. pública, à vista dos elementos fornecidos pelo.s órgãos regiona
II _ ·pela secret:n·ia:
b) c<.•mparar e ana:isar dados e.st~
tisticcs. a fim de registrar as oscilaa) manter em ordem o expediente
çõe.~, da arrecadação da rec-e:ta públldo G:J.bjnete e a conespondência do
co, fazendo as devidas comun:cações
Dlreto;;
_
.
às autoridades competentes, para as
bl atender àS pessoas que_ Qe~CJa
providências cabíveis;
rem comunicar-se com a D1reçao e
c 1 proce-der a apuração das qu.-~tas
d!l:gcncür para a boa ?rd-em do ex11 serem distribuidas aos Municlpjos.
Pediente diário do Gabmete; .
cem base na arrecadação do 1mpõ.Sto
c) · execut·1r as tarefas admin:istra:de consumo e cb· :mpôsto de renda na
tiva5 do Gabinete.
forma da legislação em vigor, submetendo .ao Diretor o expediente neces~
Art. 10. A Div:são Técnica t:.."'m-·
~ário à sua d:stribuiça.-_,.;
pete:
aJ aprecia-r e registrar OE• relatórlos
I -- Pelo Serviço Técnico de ArreapresentadGs peJos Mun'cípios st'lbre a
cads.ção:
aplicação, em benefícios de ordem rua) sugerir a adoção de meios e proral de met-ade da quota que . lhN' é
cesso.-. para-· melhoria do sistema de
adjudica-da sõbre · a arrecadaçân do
arreC'!doação dos tributos e seu conimpôs to de renda nos têrmos da· tegis~
trôle:
·
. lação e instruções vigente::•.
b) opinar, quando determin·3.do, sõbre alteraçôes da legislação tributaIII - PelO Serviç-o de Cadastro:
ria r: ,at; vamente à arrecadação e ao
a) organizar 0 Cadastro Gera-l de
rec-..:lj-.,mento de tributos;
C·_~ntribuinte.s ..:n.stttuido. pela Lei nl'l~
c\ 'Jt'ientar os órgãos centr•ais, remero 4.503, de 30 de novembro· de
gion~.is e locais sôbre
a leg·islaç-ão
1964;
fL•·rY no que di-"'ser respeito à arreb) dirigir, supervisionar e orientar,
cadação e recolhimento dos tr~butos;
na- fo!'ma que fôr estabelecida, os seràl prüpor a expedição de Hl.SiJruviços de inscrição no Cadastro Geral
çõe.s c normas de serviços aos órgãoS
da..s firma,"', individuais e demais pessui::o ·dinadoo;
soas jurídicas de dÜ't~ito .;~rivado, ln...
c)
:'_rw-::cíar e informar processo3
clusive as domi.cilladas no exterior,
prove:t.<"ntes dos órgão_s subordmados;
que possuam capitais aplicados no
f; • n.a.hsa.r as decisões dos órgãos
país;
regk~n ~~ e 5'.ugerir prOvidências para
c)
art:cuL:n-se com outros órgãos
a su:1 uniformização;
fa-zendáriü,<J para inter_câmb:o de in·
g) apreciar os rel-:1 tórios · enviados
formações Lscais e .generalizaça-0 d.'.'l
pelo!Js órgãos regionais e opinar a ressistema Qe número càdastral Qásico;
peito:
a) fornec•er aos órgãos regionais ela-h) opinar sôbre as condições
de
dos apurados de outras fontes nara
fU{H';-:::1.qn.Pnto e métodos de trabaatualizaç~o de seus cadastros;
·
lho dos órgãos subordinados sugerine)
elabora. modelos de formul~rto.s
do p ·'vidências para aper,feiçoamenpara inscrição e atualtz::;·-cã.~ desta no
to do serviços;
Cadastro Geral de Contr:buintes;,
i) promover o contrôle da---~rr€ca·
j) executar os demais atos de ad-·
daçfio e recolhimento da receita púministração do c-adastro que lhe foblica. segundo os métodos e prücessos
rem cometi.cl~.s pelo D:retor.
aprov?.dos. quer aquela se proces5'-e
pel.a.s Tesomar.ias e Exatorias, quer
Art. 11. A Divisão de Administraa- que se efetue por intermédio de ção compete:
banco"' e õrgãos do Depart-1mento dos
I - Pelo serviço do Pessoal:
COlTfjos e Telégr.a.tos (DCT) ;
j) p:opor a ·n.stituição de modelms
o:) orientar os órgãt~s- ·centra:s. re_
padronizados de relatórios de inspegiomüs e locais subordinados .;;õbre a
ção.
Rpllca.ç§.o da legiEolaçâo de pess"o-,.H;
a)

·s;
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b) ma-nter atua~izado ')S asse~~a~
dtc- d::> pessoal do Departame_.vo,
m -~ p~- 2 para!· os a tos referen~es a aee mpv;men taçEV~ do pessoal
81"'
"
· d o D'l""tor·
d" competencia
, "' ,
'a) emlt'r 0 ~ documentos de 1deptltificaç:J.o dO.<"· servld.·~~es e. submete-los
à assinatura do _Du_~~or..
,
. e) contro:ar a frequencJ.a do pessoal
do Departam~nto;
_
f) ,,p;nar sobre questoes relat1v~s o.
direitos, vantagens, deveres ~ responsab trJades dOF· .Eervtdores;
.
g) preparar, para rem~ssa aos ór.·âO~ cumpet-er.tez. expectrentes relatJ.
a pagamentú c'L'.~ pe~Dal;
h) executar os demais atas de admtnistmçáo do p~soal que lhe f1')rem
cometidOs pelo D1retor.
!I _ pelo serviço do Matertal.
a) requisitar, .adquirir, receb~r. ~o~
ferir, registrar, guardar e dtstnbmr
material permanente e de consumo,
para uso dos órgâÜ\.c::. do Departamento;
/ o 1 oropur normas para a delegaçà_o
de cÔmpetência aos órgãos regionais
para compra de rri_aterial e equipamento de uso restnto;
c) elaborar instruções g~rais sôbre
requisição, uso e conservaçao do mater:al por parte c1'..:\."< órg-ãos do Departamento;.
d•). controlar as compras O:elegad~
a outros órgãos do Departamento;
e)' administrar a.s c1'Jtações orçamentárias destinadas à compra de mate.
rial e equipamento pará o Depa.rta•
mento, mantendo atua1izados os nece.sfários· registros;
j) orientar -'w"-S órgã-os su-bordinadO:!!
na t:xação das ,quantidades d~ mat:e
rial de escritório necessárias aos seus
serviços;
y)
manter contrôle do material
distribuído;
h.J m.:mter regiStro central do mate..
rial pe:r;manente em uso nos órg-aos dô
Departamento;
t) pl'<'-'Yidene;ar o consêrto, conser
vação e recupeação de móvei~ m~·
quinas e €qu1pameptos em uso no Ue.
partamento;
j) propor a padronização do matê-:
ria~ a ser usado pelos órg-ãos do De-'
pa.rtamento;
l) catok~gaf os mode)o.'l impressos
em uso no Departamento;
m) manter contrõle do estoque m1nimo di? material, de w.o mais fre~
qUente;
· n) apresentar ao Chefe da DivlS§J)
de Administração t~ndo em viSta {)15
1

:,,açá".

;os

pedidos dos demais órgãos -l_c Depar..
tamentc.. a e.stm1at~va de materia-l de
l~so c.-~:c-Tentc que deva_ ser a-dqUirido;
o) propor a w·oca. cessão ou vencta
do ma t:ol'i8.1 conf,:de!·ado em deSU:i:o')
ben. como a h:aixa de respon.sabilidad.e
do mesmo;
p l processar pag-amento <l C.'~nta ao
créd:tos de~tinado.s a material;
q) executar os demais atas cte administraçâ{, de material que lhe to.
rem comet:dos pe'D Diretor;
:r) instruir os processos de :~Iue;w::-~,
compra e construção de imóveis ..
II1 - Pelo Serviço Auxiliar;
a) reeeber, numerar. reg-Jstrar e dls..
l;ribulr ':."'.3 papé:s documentos e processos que transitarem pelos órgãos
centraLc:; do Departamento contro!ar
sua
movimentaçao e arquivá-los
quan<t~ fõr o caso;
O) prestar informações sôbre ~o a-n ..
damento dos exped:eutes;
C) expedir a correspondência ofl.
cm1 1receber e distribuir a que fôr en~
caminhada ao Depa-rtamento;
d) elaborar, em articulação com os
dr.ma:~ orgãos centra~s e ,wbord'nado~
a propo,:;ta de orçament.o do Departamento,
c) manter -~ registro dos se:rvrdore,:o,
dos· org-ãos centraL<> responsáveis pm
a.Oiantamento.""· CtQntro'ar os prazos
de compi·ovação, examinar as comprovações feJtas e propor: seu encaminhamento ao jrgão competente;
J) manter, devrdamente clas&~flc~.
dos, livros, revistas e outras publlcações para o~nsulta dos ~ervidores dO
Departament.o;
g) promover a divulgaçào de at/.j~,
quando de interê~se do DeparUJmento;
h) processar de.s:pe.sas à conta d.'~'l
créditos próprios;
•) ze:ar pela limpeza e con.:;ervaça.o
das dependênc:a.8 dos órgãos centrai~
do Departamento;
j) executar ')Utl'os serv1ços de natur~za auxiliar que lhe forem atribUld.os pe!o Dir-etor.
Seção 2ª'
Das Delegacias Regionais

Art·. 12 .' Ao Gabinete do Delegado
compete:
I - Pela Assessoria Técnica~
a) colaborar com o Delegado na
solução dos processo3 submetidos a
desp.acho;
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b) e,uxil~ar o De;legado na p1·esta~
çao de informações· solicitadas pelo
Poder Judrciário;
c)
real!zat est""Jdos e tarefas que
.forem determinadas pelo Delegado.

II - Pela secretaria·:
a) atender às pessoas que des_ejaw
.rem comunicar-:se co~ . o Del;;g-ad?,

marcar audiências e dtllgenc~~r . pata.
a boa ordem do expediente dmno do
.Gabinete;
b > redigir a correspondência pesooal do Delegado;
c) realmar estudos e e_x~cuta2· tare-

.f.as administrativas auxll:a.res determinadas pelo Delegado.
Art. 13. A Seção de contrôle da

ArrecadaÇão compete:
a) executar o contrôle da arreca.ção e do recolhimenW da teceita e:fe·tuada por intermédio das Exaoor1as,

Tesourarias, estabelecimentos bancá-

rios ou órgãos do DCT !OcaliZaelOiS

na área de jurkdição da Delegacia;
b) velar pela observância dos méWdos e processos de ·arrecadaçao e recolhimento. que tiverem ~id 0 a.prova·O.os;
c) fotnecer à Seçã.o de Estatistioo
dados para elaboração de mapas e
gráficos que possibilitem 3.0S · órgãos
centrai..:> o contrôle geral da arrecadação e recolhimento da. receita fe·deral;
d) orientar os serv:ços de arreca.aacão e recolhimento da rec"}ita a cargo
.das Delegacias Seccionais, Ex:atorias;
Tesourarias subordinadas; órgãos arrecadadores do DCT e est;.a.!Jelec::nb-ntot: bancários·;
e) supervisionar os serv1ços de lns.·peção das Delegacias Seccionais, ExatA.·l·ie.s. Tesourari-as, estabeLecimentos
bancários e órgãos arrec~l>dadores do
:DcT;
j) coordemr os trabalho,-, de mspeçâo na áre:-l. de jurisd1.ção da Delegacia, organ:zand 0 planos, roteiros e
rotínas de irupeção;
g) apreciar relatórios de :inspeçáo,
instruindo-os e propondo providêncie.s
para sanar irregula.fidades ,!onst.ata.·das·
h) propor a remessa de relatórios
de inspeçã..o ao Depat·ta.mento com
parecer conclus:vo sôbn· a. situação
da. repa.r'G1ções il1'3pecionadas~
2) sugerir. justificada.mente, a cria.ça0 ou extinção de órgãos locais, a
transferência. çl.e suas sede~ ou a al·teração de suas áreas de .lurisdição;

J) classiflca.r a receita totai &recadadü nb.. área de -s~1.;. jurisdição;
l)
expedir instruções para a flel
execucão da3 norma.s e mé~·u•:l.o.s de
tr.;:~__paího aprovados por autDridade
superior e instruir consultas que lhe
forem feitas pelos órgãos .5Ubordinados;
m) sugerir a.o Delegado med1da.s
tend~ntes à un:formiz.açã.v dos processos de in.speçáo e ao aperfr~i;oamento do.s ~.ervicos;
·
n) propor a instituiçãn de modelos
pr..dronizadol'; de relatórios de inspeçâ.o e relatórios anuais· de atiYidades
dos órgãos subordinados;
o) aux:Ilar o Delegado na miformização das d<:>cisões proferid·as mantendo par'a êsse fim arquivo.s "! fi·
chários dUs soluções por éle a.dotadas;
p) apreciar os relatórios de ativid.ades dos órgãos subordinados;
q) exercer atividades tendentes- à
boa execução dos serv:ços de inJpeçáo das Delegacioas Seccionais, Exa'torias. Tesourarias, el3tabel-ecimentos
bancárlo.:; e órgãos arrecadadores do
DCT bem como outras que lhe fo ..
rem ·cometidas pelo De!'e"go.do;
r) executar outros serviços relacionado..; com o contrôle da arrecadação,
que~ lhe forem atribuídos pelo Delegado, determinados pelo órgâ0 Central, inclusive a demonstração d:ária
da receita e despesa e o preparo das
guia.'3 de recolhimento da renda diária e do.s depósitos a 0 Banco do Brasil.

Art. 14. A Seção de Elsta.tistica
compete:
a) coligir e fornecer ao órgão central competente dados estatísticos sôbre a arrecadação da receita públ:ca;
h)
organizar mapa.s mensais e
anuais da arrecadaçilo;
c) fornecer MS órgãos cehtrais. em
c.0ordenação com. a Seção de Oontrôle· da Arrecadação. outros elementos
necessários ao contrôle geral da aneoodação;
d) executar· outros trabalho.:; de estatíStica, que J<he fiarem atri'bllidos
Pelo Delegado determinado pelo órgã0 central.

Art. 15. A Seçã.o d-e cadastro compete:
a)
manter 0 cadastro dos contribuintes sob jurLdição da Delegacia;
b) fornecer aos órgãos centrra~s d·a.dos para atualização do Cadastro Gel'a1 de Contribuintes;
c) executa.r outros serviços re}aclonados com a instruçã.o de contribUiu-

ATDS

DO PODER ExECUTIVO

tes e roanuterição de cadastro, na forroa daS instruções eroanadas do Diretor.
Art. 16. A Seção de Administração
compete:
I - Pela Turma. de Pessoal:
a) organizar e manter atualizados
os assentamentos i~dividua~ dos servidores da Delega<:Ia e órgao.s subordinados·
b) orientar os órgãos subordinados
em as_untos de administração de seu
pessoal;
_
c) instruir e encaminhar ao órgao
central os proce.~sos relativos à movimentação do.c:: servidores da Delegacia e órgãos subord-:nados;
d) organizar os mapas de frequência dos servidore.;;
e) opinar sõbre questões rela.tiv~s
aos servidores. inclu-sive quanto à o.çao
disciplinar que sôbre. os mesmos possa
incid:r;
_
j) preparar. para remessa ao órgao
competente, expediente relativo ao pagamento do pe..:soal;
g) ex'êCutar os demais atos de administmçâo de pessoal que lhe forem
comet;ido.s pelo Delegado.
TI - Pela Turma de Serviços AUxiliares:
a.)
requisitar ao ôrgâ.o central o
material permanente e de consun:l.O
necessár:o aos serviços da Delegacia
e Exa.torias diretamente subordinados;
b) manter contrôle ·quantitativo d~
materia1 dLtribuído às Exatoria.s e aüs
órgão.<:; integrantes da DelegaCia.;
c) m-anter estoque mínimo de material de uso mais frequente;
d) organ'zar o_ inventário dos bE!;ns
sob a responsabilidade das Delega..cias
Regional. Seccional e Exatorias §ub-0-rdinadas e zelar pela GOnservaçao dos
mesmos;
e) coligir, para encaminhamento ao
órgã 0 próprio do Departament.o, ús
elementos nece-~.sários à elaboração da
proposta orç-amentária dlo Dep~J·ta
mento. relativamente à Delegac!a e
órgãos subordinados;
/) controlar os adiantamentos_ concedidos a servidores da Deleg.acm;
g) manter ementários de leis. decretos e outros a!ios. bem as~im. ~a
jurisprudência judiciária e ad:r~rms:
trativa, para consulta dos serv1dore~
da Delegacia;
h) processar despesas à conta. de
créditos próprios;
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i) zelar pela limpeza e conservação
das dependências da Delegacia;
j) executar outro3 serv:ços de natureza auxiliar que lhe forem atribuídüs pelo Delegado.

ITI - Pela Turma de Comunicações:
a) receber, numerar. registrar e distribuir papéis e pr_ocessos que tramitem pela DelegaCia, controlar sua
movimentação e arquivá-los, se fôr o
caso·
b)' receber e encamiJ?-ha( quandp
não ex'sl:;ir órgão próprw. na localidade. petições, defesas e documentos
apresentados por pe-.soas, contribuintes ou não_ relativos a qualquer assunto da competência do Ministério
da Fazenda;
c) prestar informações sôbre o andamento de processos;
d) expedir: a_ c_orr~sp~n~<_l.ência of}cial, receber e di.Str:b-wr a que for
encaminhada à Delegac1e.;
e) executar outras ·tarefas, relacionadas com a.s atribuiçõe3 da Turma,
na forma das instruções que forem
baixadas pelo pelegado.

Art. 17. A seção Exatorial compete nos limites da ca.pita.l do Estado,
sed·e da Delegacia:
I - Pela Turma. de Inscr:ções:
a) organizar e manter atoolizado
o c-adastro de r..ontrib~in~es: _domiciliados na área de sua JUrisdiçao, cem
informações indispen..,ávei~ _à ~denti
ficação, localização e class1flc.açao das
firmas individuais e demais pessoas
jurídicas de direito privado, inclusive
a" domiciliadas no exterior, bem como
de seus estabelecimentos;
b) efetuar a in..:.criçã 0 e a baixa
de inscrição de contribuintes, de acôrdo com as normas de serviço e disposições do Regulamento de Cadas_tro;
·
c) autenticar os livros e de:rn.e.is doctunentos fiscais. previstos em lei_ cios
cOnt-ribuintes regi.:;trados excet 0 os das
exigênci.J.s· de lei_? tributári~s atribuidos a outros órgaos;
d) executar tôdas as tarefas relativas à inscrição e cadastro de contribuintes.
D ._ Pela Turm Auxiliar de Arrecadação:
a) orientar o contribuinte sôbre suas
obr:gações fisroi3 no que tang': ao
recolhimento dos t-ributos federais;

AroS DO PoDF,:R iEx.ECUTIVO

418

b) lavrar têrmos de fianca e de responsabilidade e dar baixa :rios mesmos,
QUandú fôr o caso;

c) registrar os contratos de valor
estimativo e dar baixa nos mesmos,
quando fôr o caso;
d) executar tarefas rela.cionada.s.
com B, arrecadação que não estejam
especificamente cometidas a outros
órgãos e. bem a...ssim, · as que forem
determinadas pelo Delegado e as cons
tantes de rotmas e ill~truções de s-erviço fixado pelas autoridades i:ompetentes do Ministério da Fazenda.
Art. 18. A Tesouraria, órgão cen. tralizador dos receb:mentos, pagamentos e .guarda de valôres a. cargo da
Delegacia, compete especificamente:
a) . receber depósitos e cauções;
b) arrecadar a receita proveniente
de tributos;

c) efetuar pagamentos' e restituiçõeJ de re"Ceita. depósitos e cauções.
quando autorizados;
d) dar quiOO.çáo nos documentos re~
lat'.vos à receita arrecadada e recolher o sald-o aos cofres públicos, dentro dos prazos legais;
eJ providenc.iar o suprimento de
valôres que tiver de movimentar e a
guarda daqueles que tiverem de se1'
recolhidos soP a resp0n....a.bilidade da
Delegacia;
_
I> organizar o registro das - procurações para efe:to de recebimento,
examinando se a.'3 mesmas se revestem das formalidades legais;
g) remeter. d1ar1amente. ao Delega.
do e e,o órgão competente da contadoria Geral da República, demonstração sintêtíca do movimento da Te~'
souraria.
Seção

3~

Das Delegacias Seccionais

Art. 19. Ao Gabinete do Delegado
compete:
·
t - Pela Assessoria Técnica, executar as atribuições das alineas a, b
e c do item I do artigo 99.
II - Pela Secretaria, executar as
atribuições das alíneas a, b e c do
item II do artigo 99.
Art. 20. A Seção de Contrôle e Estatística compete:
I - Pela T:urma de Contrõle:
a) exercer o contrOle da arrecadação e recolhimento da receita, efetuada por intermédio das exatorias, Te-

sourarlas, estabelecimentos bancários
ou órgãos do D·. C. T., localizados
na área de jurisdição da Delegacia;
b) velar pela observância dos métodos e processos de arrecadaçáo e
recolhimeiJ.to, que tiverem sido mandados adotar;
c) orientar as Exatorias, estabelecimentos bancários e órgãos do DCT
incumbidos de arrecadar, visando à
perfeita execução dos serviços de ·arrecadação e recolhimento .das rendas
públicas.
II - Pela Turma de Estatística:
a) coligir e
fornecer à Delegacia.
Regional dados estatísticos sôbre a
arrecadação da receita" pública, na
área de sua jurisdição, na coniormidade dos modelos e instruções; recebidos do órgão central;
b)
organizar mapas mensais e
anuais da arrecadação;
c) encaminhar à Seção de Contrõle
da Arrecadação, da Delegacia Regional; os demonstrativos mensais da receita arrecadada pelos órgãos exatoriais, na area de jurisdição d_a Delegacia Seccional;
d) fornecer à Delegacia Regional
outros elementos necessários ao contrôle da arrecadação efetuada pelos
órgãos a esta jurisdicionados.
Art. 2i. A SeçãO de Cadastro compete:
a) -manter o cadastro dos contribuintes sob a jurisdição da Delegacia;
b) fornecer à Delegacia Regional
dados para atualização do cadastro do
contribuinte da área de jurisdiçáo
desta;
c) executar os demais atas de administração de Cadastro, que lhe forem
·cometidos pelo Delegado.
Art. 22. A Seção de Administração
compete:
·
I - Pela Turma de Serviçàs Auxiliares:
a) cuidar dos assuntos inerentes ao
pessoal da Delegacia, velando pelo fiel
cumprimento da legislação respectiva;
b) requisitar cl.o órgão central o
material permanente e de consumo
necessario aos serviços da Delegacia
e Exatorias diretamente subordinados;
.c) fornecer à Turma de Serviços
Auxliares, da Delegacia Regional, os
elementos necessários à elaboração da
proposta orçamentiria do DAR, rela-tivamente 11 Delegacia Seccional;
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a) processar despesas autorizadas, à
conta dos créditos próprios;
e) executar, segnndo as instruções
emanadas dos órgáos competentes,
outras atividades de administraçáo
geral e tarefas auxiliares necessã..rias
aos serviços da Delegacia ou que lhe
forem atribuídas pelo Diretor ou pelo
Delegado.

'
Pela Turma de Comunicações:
a) receber, registrar, distribuir, numerar, expedir e guardar ..L correspondência oficial e papéis relativos às
atividades da Delegacia;
b) receber e encaminhai ao órgão
competente petiçües, defesas e documentos apresentados por pessoas,
contribuintes ou nao, relativos a qualquer assunto de cOmpetência do Ministério da Fazenda;
c) prestar informações sõbre o andamento dos processos, papéis ou documentos recebiC!os pela Dele_gacia.
Art. 23. A Seção Exatorial compete,
nos limites da Capital do Estado sede
da Delegacia Seccional, executar, por
suas Turmas, as atribuições dos itens
1 e II do art·. 17.
Art. 24. A Tesouraria, órgão centralizador dos recebimentos, pagamentos e guarda de ·valõres a cargo da
Delegacia, compete exercer, especificamente, as atribuições das alíneas a
a g do artigo 18.
II -

Seção 41}
Das Exatorias Federais

Art. 25. As Exatorias Federais compete:
a) arrecadar as .rendas da União e
tôda e qualquer receíta que, legal~
mente, lhes J:'O:r atribuída, orientando
os contribuintes sõbre suas obrigações
fiscais;
b) controlar e classificar a receita
arrecadada por intermédio de estabelecimento bancário e órgão do DCT;
c) classificar a receita arrecadada
diretamente;
d) organizar, de acõrdo com as rubricas orçamentárias, demonstrativos
nlensais e anuais da receita arrecadada diretamente e por intermédio
dos estabelecimentos bancários e
órgãos do DCT;
e) organizar e manter atualizado ô
cadastm do contribuinte sob jurisdiçáo da Exatoria, efetuando as inseri-
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ções e baixas de acôrdo com as- normas do serviço e disposições do Regulamento do Cadastro;
f) fornecer à Delegacia de sua. jurisdiçáo os dados necessários à manutenção e atualização do cadastro de
contribuintes;
g) intimar os contribuintes e pessoas indicadas nos processos fiscais
que lhe forem encaminhados pelos
órgãos preparadores e julgadores;
IL) receber e encam:nhar. ao órgào
competente petições, defesas e documento::- apresentados por pessot>s,
contribuintes ou não, relativos a qual~
quer assunto de competência ·do Ministério d.J. Fazenda;
i) executar na forma dos atos ex~
pedidos pelo Dir·et.or-Geral da Fa-r
zenda Nac;onal, os serviçOS a:uxiliare3
relacionados com o contrôle e a fisca.zação de tributos federais;
1) lavrar t:.êrmos de fiança e a.e
respo-nsabilidade, e dar baixa no~
mesmos, quando fôr o olso;
l) reg1str-.:tr os contratos ·de va101
est1mativo e _dar baixa nos mes!l1os,
quando fôr o ca.so;
m) auten~ica.r
os livroS e t:a·!Oel'J
dos contribuintes registrados;
n) requisUn.r à Delegacia Reg1ona1
ou Secccional a que forem jurJsd:cio-..
nados o material permanente e ae
~ consumo necessário aos serviços;
o) a:rquivar papéis e documemo.-.
que não dependam de decisão supe··
r1or;
p) elaborar a propost-3, orçamenta~
ria da Exatoria;
q) fornecer cert~dões;
T) executar· as demais ativide:des 013
adminlst.ração gel"lal e tarefas amO·
liares necessárias ao seu funcionamento , segundo 0:15 d-eterminaçõe~
emanadas ·d-os órgãos competente.<;
§ 19 Os demonstrativos a. que se refere a alínea d dêste arUgo sern.u
encaminhados à Delegacia Regional,
diretG:mente quando se tratar de Ex3.toria que funcione em' Esta-do seae
de DelegacLa Regional e por intl3r·
médio da Delegada seccional, no~
dem.a.Js casos.
§ 29 As· E:Xatorias que nao mspo
nham de Tesourariá cumpre executar
as atribuições enumeradas no uti.go 27~
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Art. 26, Quando a per10dtctda<le ou
o pequeno volume de ta1·efas lOCalli
de contrôle, diligêJlcias, pagamentos e
outros serviços a c·~rgo das Diretona~
da Despesa Pública e <las Renda.8
A<iua:neiras e dos Departamento do
Impôsto de Renda e das Rendas lri.ternas não justJfic1.t a criação à~
órgãoo próprios o Diretor-Gera.l da

CAP!'l'ULO IV

Das Atribuições do Pessoal

Art. 28. Ao Diretor do Departa·
mento de ArrectJ.·daçã.o incumbe:

1)
supermtender os tTabalho8 ílt
D:;parUJ..mento e órgãos $Ubordinados\
respondendo, perante 0 biretor-Ger-3.)
Fazenda Nacional poderá, por soHcJda Fazenda Nac~onal, pela sua regu"
tação dos respectivos Diretores, atriIB·ridade;
DUlr taLs encar·gos a Orgãos toca.ts ao
2) apresentar o..o Diretor-Gerai Ua
D~pr;Lrtamento de Ar!recadação.
Fazenda Nacional relatório anua.! da:
§ 19 Eôbre a delega-ção de atrtbU1atividl]_·des do Deputamento;
.çôes de que trata êste artigo será
3) deGlgnar e dispensar os ocupan ·
sempre ouvido o Diretor do· Departa ..
tes
da~ funções grat;ficada,s de As.sesmento de Arrecad•ação, que se pro.
o.or
Secretário, Chefe de D~vu;aa
nunciara sôbre a conveniência, via..
Serviç.o e Seçã.o integrantes do~ orR
bilidade e condições de execução dos
gãos centraJs; Delegado Regional e
serviçrJs.
S~cional; Chefe_ de Exa tori&, Tesou·
§ .4<t As enttaau-es autarqulcns po.
relro-Chefe
e Tesoureiro-Ass:stente
bem como os r813pectivos .suOOtit.LvD.!
aeràQ na forma da Lei no 1. 233. aé
eventuais;
27 de dezembro de 1950, atribuir às
Exator11;s os serviços d·e arrecadaçâo
4) pz:_op>Ot a lotação do Departa
lle suas nx:el~:!.
menta na forma do § 1Q do artigo 33.
5) distribuir 0 pessoal pelas unida
des de trab13_-lho do DA-R;
Seçà-o 5~Jo
6) movimentar o pessoal do
De~
partamento, respeitada a lotação esDas TesourartM
tabelecida;
Art. 27. As Tesourarias compete,
7) aprovar a esO.."':la de férias do\
centralizar os recebimentos, pagaserv~rdores em exercido nos órgãm
mentos e guarda de valôres à cargo
centr,ais;
do órgão junto ao qual funcionem
8)
elogiar e aplicar penM disc1·
especificamente:
plinares, inclusive de suspensao até
a) n.irecn.dar as rendas da União e - tr.nta (30) dias, aos servidores d;,
DAR e propor ao Diretor-Gera-1 :ia
tôdà e qualquer recelt3. que. legf1l·
Fazenda N.;..<::oiml a aplicação de
mente, lhes fôr atribuld.G:;
penas m~iores;
b) dar quitaçã-o nos
d-ocumenw:'l
9) antecipar ou prorrogar o experelativos a receita. arreoodada e reco·
diente das órgãos centrais bem cOmú
lher o S3.ldo aos c-ofres públicos dml~
est3.·be1ecer horários especiais de tratro dos prazos lege:lb,
balho;
e) receber depósitos em garantia t.
10) convocar, qua.ndo jUlg'.:!r cunoutros;
vemente. os, Delegados Reg:onais e
U) eretuar pagamentos, e res~LUl.
Seccionais para tratar de assunto de
ções de depósitoo, quando autorizn~
in ~rê.sse do serv~ço,
dos;
11 l preencher boletins de merecie) organizar o registro das yrocu"r",:-t·
mento dos .servidores que lhe forem
diretamente .suhord nados;
ções pa·ra efeito de recebimento~
12) autorizar despe.rs.as e pagamenexaminando se s·e revestem das for•
tos e conceder adiantamentos, à conmalidado8 legais;
ta dos créditos próprios concedido:;.
f) requisitar o suprimento de valõao Departamento;
res que tiver de movimenr:.ar e ~
13) distribuir dotação orçamentáguarda daqueles que tiverem de seJ
rias ou créd·tos especiais aos órgãos
recolhidos sob a respOll.S13_-bilida.de d~
regionais e seccionais;
órgão junto ao qual funcioriam,
14) determinar a instauração de
g) organizar, diàriamente, demonSprocesso administrativo;
traçãv sintêt.icG- do seu movrmentCl
15) baixar portar as,
l:irculares,
linanceiJ'o
instruções e ordens de serviço;
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5) designar e dbpensar os ocupatltes de funções gratificadas na Delegacia e seus substitutos;
6) asstnar contratos de !oca.ç§..o rte
imóveis para uso da Delegacia e órgãos subordinados;
7)
localizar os servidores pelas
unidades de trabalho da Delegacia;
8) apresentar ao Dlretor ~·elatóri;)
das atividades da DelegaCla e órgãos
subordinados;
9) preencher boletms de merecimento dos servidores subordmados;
10) designar servidores em f.'.Xf'rcicJo na Delegacia. para execução de
serviços externos, inclusive visitas de
inspe-ção a órgãos jurisdic~cnados;
11) arbitrar dlárias e ajudas de
custo;
12) ~smo.r a-ocumentos de identifi..
cação de servidores da Delegacia;
13) encaminhar ao Depa.rtar.:.1ento
de Arrecadação, se se tratar de Delegado RegiOnal, ou a Delegac~a l"(.eg:onal. se se tratar de Delegad.J seccional, relatório de in.speço/) acum·
panhado de parecer concluSIVO, quando exigidas providênc!e.s da parce
daqueles órgãos;
14) determinar ou suger1r p.cov1dênc1as para sanar 1rregularidade3
constatadas em inspeção;
15) determinar a abertura de in~
quéribo administrativo ~~a apuração d~ fatos e responsabilidad~s;
16) sugerir ao Diretor a criação e
extinção de órgãos jurisd: cwnados;
a transferência de suas sede& ou a
alteração de sua.s: áreas de juriSdlção;
17) sugerir, medidas tendente.'.! a
uniformização dos processos de -Ins~
peção dos órgãos jurisdiCiúnados e
modelos padronim.dos de relatóri03
de inspeção;
18) encaminhar ao DeiJartame:lto
a proposta orçamentária da Delega-..
cia. e órgàos subordinndo.s;
19) conceder adiantamentos à con~
ta de créditos próprios, concedidos 9.
Delegacia..;
.
20)
movimentar, eventua.lmente,
servidores nos cUrsos previstos no
mos·
parágrafo 49 do artigo 33;
2)' baiX.ar portarias, circulare$, 111:!·
21) autorizar despesas e pa.gamen~
truções e orden.s de serviço;
tos ,à conta dos créditos concedido~
3) aprovar a e.sooJa de féria.s d.o.s
à Delegdciá;
serv·dores da Delegada;
22) autorizar restituição de recei4 ~ elogiar e aplicar penas disciplltas, depósitos, e cauções;
nares aos servidores da Delegad&,
23 l antecipa-r ou prorrogar o exinclusive de suspensão até quinze
pediente da Delegacia; ·
ll5l d"as propondo respecti•;omente,
24) exercer outras atribu'ções que
ao Diretor do DAR e ao Delegado
lhes sejam cometidas pelo Di~etor.
a 2.plicação de penalidade mawr;

16)- designar servidores em t:xerúicio no Departantento para serviço,
missão ou eStudo em qualquec ponto do território nacional inclusive
para visitas de in.speção a 'órgãos regionais, seccionais e locais;
17) arb:tre.r düi.rie.s e ajudas ae
custo;
18) fixar a quota sôbre a arrecadação do impôsto de consumo e du 1
impôs to de renda a ser distriburdo aos
Munic_íplos. na forma da legi.:;laçãiJ
em vigor. promovendo o expediente
necessário à sua d str!buição;
19) designar, armoalmente comi&sâo de Servidores para prÔcedzr à
classificação das Exatorias, na for ..
ma do § 39 do artigo 59;
20) opinar sôbre a oonveniênc·~
viabilidade e condlções de execuçã~
dos serviços de que trata o '1rtigo 26;
21) admJtir estabelecimento.<; bancários no convênio para arrecilda.çao
de receitas pública.'$, na formld. das
normas fixadas pelu Ministro doa Fa~·
zenda;
22) in.stalar as Turmas ae C..1dastro
e .de ·Arrecadação nas Exatm·las que
preencham as condições a que a.lu~
de. o § 2° do art:go 59, depois de
cnadas a.s: funções gratificadas ne ..
cessàr1a.s:;
23) instalar Tewuraria.s junte ao3
órgã..os fazendários que preencham
as condições prev1stas no ari;tgo 69;
24) encaminhar ao Direoor-Germ
da Fazenda Nacional, na forma da.s
in.struções em v1gor, ·a pi-oposta orçoamentária do Departamento:
25l delegar, expressamente, aos ór~
gãos regionais, seccionais e locais
atribuições de administração de ma~
terJal, que nã.o lhes tenham sido con~
feridas por êste regimento;
26) assinar doc:umentos de iàent.lficação dos servidores dos órgãos centrais do DAR.
Art. 29 Aos Delegados RegiOnal::.
e Secc:-onais incumbe:
1) superintender os trabulhos aa
Delegacia e órgãos subordinados, respondendo pela regularidade dos mes-
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Art. 30 Aos Chefes de Divisão, de
Sei-viço, de Seção e de rurma in~

cwnbe:
1) superintender os . trabalhos do
órgão re.'Jpectivo, respon.sabil•zanrlo~se
pela sua regularidade;

2) apresentar, anualmente, ao su~
perior imediato, relatório das ativi~

dad-es do órgão;

3) propor ao chefe imedlato, em
ca.::.o de necessidade, pror;:ogaçãi.J ou
antecipação de expediente;
4) distribuir o serviÇQ pelos órgãos

ou servidores imect:atamente subordinrado.s ·
5) emitir parecer em prO<:e&'iOS que

lhes sejam submetidos;
6) proferir- despachos finais / de
arq'livamento de papéis que não de-

pendam de dec'são superior;
7) preencher boletins de merecimento dos servidores subordinados;
8) elogiar os servidores subordina-

doo;

9) ·baixar instruções e normas ln~
ternas de trabalho;
10) propor ao SUIPer~or imediato
quaisquer medidas consideradas ne~
cessárias ao a.perfeiçoamentà dos ser~
v_iços;
11) comunicar ao superior !media~
to qualquer Irregularidade con&ta:ta~
da e sugerir providências;
12) organizar a escala de férias
dos serviàores subordinados;
13) indicar os seus substitutos;
14} exercer._ outras -atribuições que
lhes sejam cometidas pelos superio~
res hierárquicos;
§ Iº Aos Chefes de Divisão e de
Serviço incumbe a.inda:
1}
aplicar penas disciplmares ao
pessoal su'bordinoado
inclUsive de
suspensão até quinze ,(15) dias, e pro~
por ao Diret.or a aplicação de penalidade maior;
. 2J ~-.<Jinar despachos inte.rlocuionos e complementares de correntes
de deSpachos proferidos por autoridade Imediatamente superior.
§ 2° Aos Chefes de secção e Enoorregados de Turma incumbe:· a1nda, a.plicar penas disciplinares ao
pessoal subordinado, inclu.<;ive de suspensão. até _oito (8) d·as, e propoJ' ao
chefe Imedmto a aplie;ação de· penalidade maior,
Art. 31 Aos Chefes de Exatorras
Federais incumbe:
1) superintender os trabalhos da
Exator;.a ·
2) exel-cer o c-ontrôle da arrecaúaç&>o e recolhimenW da receita na.
área de jurisdiçii-o da Exatoria;'

3)

executar e fazer executar nas

locali?~des não s~rvtda.s por ó'rgãos

espec1fwos, os serviços .auxn.sres :preViStos no a1·tigo 26;
4J designar e di.s:pen.sar os· Encarregados de Turlllll. subordinado~
quando fôr o caso;
'
5) a-presentar, anualmente, .ao Delegado, rel.atól'io das atividades da
Exatoria·
6J anÍ:ecLpar ou prorrogar .v eApediente da Ex~üoria,
prêviamente
aprovado pelo _Delegado;
7) aprovar a escala de férias dos
S-ervidores da Exatoria;
~) elog ar e aplic.ar penas di-'CIplmares aos servidores da Exatoria,
inclusive d-e suspensã<J até o to (8)
d!as, pr-opondo aQ Delegado .a aplicaç§_o de penalidade maim·;
9)
preencher boleílns de merecimento do.:; servidores subordi:::12.dos·
10) assinar documentos de ide:Útificação de' servidores da Exatoria;
11) determinar diligências cu sugerir providências para apuração de
fatos de responsabilidades;
12) enoo.m nhar à Delegacia a prDposta orç.amentári.a da Ex:atoria;
13) efetuar despesas e pag.arnei1tos qutorizados;
14) autorizar restituição de iepositos e cauções;
15) visar os demonstrativos mensais e anua~.s da receita arrecadada
antes de serem encaminhados à Deler:racia·
lu) ~xercer out.ra.s atritbuiçiões que
lhes sejam cometidas pe}os- sunerio:res hierárquicos,
··
Parágrafo único. Aos Cheft!s de
Exatoria .·que não dispuser de Tesouraria, é . ~acultado designar um de
seus auxiliares p.ar.a exercer no que
couberem, as atribuições enumerauas
no artigo 32. ·
Art, 32. Aos Tesoureir0s-CJ1e1'e:-.
além das atribuições de Chefia erlu~er.ada, no art. 30 e § 2° incumbe,
mnda:
. 1) zelar pela regularidade dos ::;erVlç-os da Tesouraria, exercendo as
ativida<i-es administrativas que lhes
couberem;
2) a guarda dos valôres sob sua
r~s~onsabilida.de, propondo as medmaaS de segurança que oonsiderar
cabiveis;
3) n~quisito.r e receber su!)r1men.
to de valôres que devam ser movimentados pela Tesouraria·
4) a:ssin.ar gui.r~s de n3co1himent-,>
de valôres ao Banco do Brasil ou à
rel?artlção competente;
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5) representar ao chefe da repartição, logo que receber· valôres de outras repartições ou tiver de re~et~
Iis a outras ~esourarias, ~ ~ fun de
que sejam designadas. com1s..-soes para a sua conferência
lavrando-se
têrm-os circunstanciados e baix,mào·
-se portaria de débito ou crédito;
6)
tomar, diàriamente, as contas
de seus auxiliares;
'7) balancear, pelo menos semanal·
roente, os valôres a cargo de seus
aux·liares, representando ao cbt:.fe
da repartição sôbre qualquer desvio
verificado;
8> assinar, juntamente com o encarregado do Caixa Geral. a demonstração diária sintética do mov1ment.o
da Tesouraria;
9) cumprir a.s demais determ·:nam
cões que lhe impõe a legislaç2.o em
Vigor, bem assim as que forem estabelecidas pelo Departam·ento de
Arrecadação;
10) indicar, quando fôr o caso, ao
piretor do Departamento de Ar~eca
dação os F'éis do Tesouro p.ar8. as
funções de Tesoureiro-Assistente.
11) indicar, de igual modo. o Te-.
soureiro-Assistente que o deva subs ..
tituir em suas faltas ou impedinentos eventuais.
Art. 33. Aos demais servidores, ~em
funções especificadas neste Regimento, compete exercer as atribuições quP.
lhes forem cometidas.
Art. 34. Aos Tesoureiros-Assistentes incumbe:
a)
chefiar os turnos de trabalhü
da Tesouraria, de acôrdo com o quP
fôr
determinado pelo
TesoureiroChefe;
b) indicar substituto, Fie! do Tesouro, para aprovação superior;
c) fiScalizar, diàriamente, O recebimentó do produto da arreca.d::tç-ão
de cada um dos Fiéis do Tesouro, de~
terminando conferência das importâncias e
contrôle dos respecüvos
cheques ao térniino df cada turno;
d) entregar, diàriamente,- ao Te~
·soureiro~Chefe o produto da àrreca-·
daçâg efetuado no respectivo turno.
CAPÍTULO V

Da. Lotação
Art. 35. o Departamento de Arrecada.ção terá lotação, fixada em decreto.
·
. § 19 A lotação dos cargos de Exator e Auxiliar de Exatoria será feit9.

por Estado, os demais cargos integrarão a lotação única do Depo.rtamento.
§ 2Q A movimentação do pessoal
será feita pelo Diretor do DAR, respeitada a lotação que fôr estabelecida e com observância das seguinte·s
regras:
I - a remoçáo de Exator e Auxiliar de Exatoria de um Estado parn
outro, sàmente poderá ser feita -;Jara
Exatoria de classe ou categoria igual
ou imediatamente superior.
II - a remoção será feita:
a) a pedido, atendida a conveni...
ência do serviço~
b) ex ofticio, no interêsse da ad..
ministração.
III - o expediente alusivo à remoção a pedido ou ex o!ticio será
encaminhado ao D. A. R. pelos Delegados Regiohais ou Seccionais, com
observância do critério estabelecido
no item I;
IV - a remoção por permuta sãmente pode1·á ser feita para Exatorias da mesma classe ou cate~;·oria;
V - a remoção de Fiel de Tesou~
ro sOmente poderá ser feita para Tesouraria de igual categoria;
§ 39 o Delegado Regional ou Seccional poderá, eventualmente. movi~
mentar, por tempo determinádo_ se:rvidores na área de jurisdição da respectiva Delegacia a fim de atender
às necessidades esporádicas ou periódicas dos serviços, ou quando previsto acréscimo acentuado de volume de arrecada.çâo e conseqüente aumento de trabalho em determinado
local.
CAPÍTULO VI

Do Horário

Art. 36. O Departamento de Arrecadação terá o horário de trabalho que fôr "fixado para as repartições do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. Os órgãos centrais, regionais e locais poderão te.r
seus horários de trabalho antecipados ou prorrogados, na forma prevista neste Regimento.
Art. 37. O Diretor do DAR. os:
Chefes de Divisão e de Serviço, os
Delega.dos Region.ais e SP.ccionais. os
Chefes da Exatona, os Chefes de Seção e os Tesoureiros-chefes não ficam
sujeitos a ponto.
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CAPÍTULO VII

Das Substituições

ArL 38. Serão substituídos, auto-

màticamente, em suas faltas e impedimentos eventuais até trinta (:30)
dias, mediante designação. prévia:
I - O Diretor do DAR, por um de
seus Assessôres ou pelo Chefe da Divisão. Técnica ,por êle designado:
II - os· Chefes da Divisão Técnica
e da Divisão de Administração, 'por

chefes de Serviços dos órgãos centrais;

III - os Chefes de Serviços' e o
Secretário dos órgãos centrais, por
servidores subordinados;
IV - os Delegados
RegiOnais e
·seccionais, por ocupantes de fu:hr;ão
gratificada na Delegacia;
V - os Chefes de Seçâo, de Tur-

ma e o Secretário, das Delegacias,
por servidores do órgão respectivo;
VI - os Chefes das Exatorias, por
funcionários da série de classes de
Exa.tor Federal, ou, na falta dêstes,
por ocupantes de cargo da Série de
Classes de Auxiliar de Exatoria;
VII - Os Tesoureiros-Chefes das
Tesourarias das Delegacias Regionais
situadas nas 6!!-, 7!!- e 8f!. Regiões, por
um dos Tesoureiros-Assistentes,
os
demais Tesoureiros-Chefes por l"iéis
do Tesouro;
VIII - Os Encarregados de Turma das Exatorias, quando houver, por
servidores designados pelo Chefe da
Exatoria.
CAPÍTULO VIII

Disposições Gerais Transitórias

Art. 39. As designações de Dele~
gados Regionais e Seccionais recai"
rão, prioritàriamente, em ocupantes
da sér.le de classes de Exator Federal,
e as de Chefe de Exatoria obedecerão
ao disposto no § 19 do art. 15 da
Lei n'? 4.503, de 30 de novembro de
1964.
Art. 40. A designação de Tesoureiro-Chefe recairá em ocupante de cargo de Fiel do Tesouro.
. Art. 41. :É ·fixado em quatro (4) o
número de Assessôres do Diretor do

DAR: em dois (2) e de Assessôres do
Delegado Regional, e em um (1) o
de Assessor do Delegado Seccional.
Art. 42. A medida que forem •:;endo instalados os órgãos previstos no
art. 29, passarão a ser exercidos prlo
DAR os serviços de sua compet~n..
cia ainda a cargo do Departamento
das Renda-S Internas, Delegacias Fiscais, Recebedorias Federais e AlNndegas.
Parágrafo único. Tendo em v!sta.
a necessidade do serviço poderá o
Diretor do DAR redistribuir os se"Vidores que
devam ser transferidos
para o mesmo em virtude do di&posto neste artigo, pelos órgãos centrais
e regionais· do Departamento..
Art. 43. Ficam automàticamente
lotados no DAR os funcionários que,
à data da publicação
dêf;te Regimento, se encontrarem servindo no!i
Serviços de Arrecadação, Contrôle e
Estatística e Tesourarias das Recebedorias, Serviço de Coletorias Federais da Diretoria das Rendas Internas, Serviços e Seção Regionais
de Coletorias das Delegacias Fiscais e
Tesourarias-. das Coletorias e Alfândegas.
Art. 44. o Diretor do DAR de-signará comissão de servidores para receber o acervo p~rtencente aos serviços cuja transferência está prevista
no art. 40.
Art. 45. O Diretor do DAR fixará,
em a tos próprios, as rotinas, modelos
e normas de serviço que serao ~·eu
nidas em "Manual de Serviço'-, ubrjgatàriamente existente em can::~ umdade de trabalho do Departamer..to.
Art. 46.
Ficam automàticamPnte
designadas Chefes das Exatoriaf' os
seus atuais titulares, salvo os flUe,
por qualquer motivo, se encontrarem
em exercício em órgãos não perten~
centes ao Departamento de Arreca~
dação.
Art. 47. Os Tesoureiros-Chefes das
Tesourarias das Delegacias Regionais
situadas nas 61!-, 7f!. e 811 Regiões serão
assessorados por 2 Tesoureiros-Assistentes aos quais incumbe a chefia. do.:;
turnos de trabalho da 'Tesouraria.
Art. 48. Os Delegados Regionais
e Seccionais, os chefes de Divisão,
Serviço, Seçâo, Turma, Exatoria., os
Tesoureiros, 'Tesoureiros-Assistentes,
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Assessôres e Secretários perceberão a
gratificação de função estabelecida
,no decreto que aprova o presente Regimento.
Art. 49. Fica revogado o Decreto
n9 42.486, de 17 de outubro de 1957,
cabendo ao Departamento de Arrecadação, no prazo de 30 (trinta) dias
da data da publicação dêste decreto,
promover a
extinção das Agências
existentes.
Brasília, em 19 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República ..
H.

CASTEtLO BRANCO

DECRETO N9 55.772 - DE 19
FEVEREIRO DE 1965

DE

Abre, pelo Ministério da Fazenda
crédito especial de Cr$ 5.000.000.000
(cinco bilhões de cruzeiros) para
atender às despesas que especifica.

e tendo ouvido o Tribunal de Contas·;
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública decreta:
Art. 19. ·-Fica aberto, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de·
Cr$ 5. 000.000.000 (cinco bilhões de
cruzeiros) destinados a atender nos
exercícios de 1965 e 1966, às despesas
indispensâveis ao reaparelhamento,
dos serviços do Ministério da Fazenda e a reestruturação de seus órgãos,
inclusive os decorrentes do provimento das funções gratificadas de chefia,
assessoramento e secretariado a. serenv'
criadas em conseqüência da referida
reestruturação, vedada porém a admissão de pessoal à conta do mencionado crédito.
Art. 2'?. ltste Decreto entrará em.
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1965; __
1449 da Independência e 779 da Re- ·
pública.

O Presidente da República; usando
da autorização contida na Lei número 4. 503, de 30. de novembro ,de 1964

DECRETO N ,9 55, ~173 -

H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouvêia de Bulhões

DE

19

DE FEVEREIRO DE

1965

Dectara pnoritarw, para o ctesenvolviinento ao Nordeste, para efeito de'
isenção àe quaisquer taxas e impostos federais, a importaçáo de equipamentos novos, sem.. sirnila1 nacional registrados
e consignados à.
Ctnrpanhia Cimento Portland àe Sergipe", ae Aracaju (Se).

O Presidente da R-epública. nc, uso das atribuições que lhe confere o
art. ü7, Item 1, da Constltmç::to Federal e nos termos do art. 18, da· Lei
n.'? 3.6/-12 de 15 de dezf·m.brJ de 1959, e, ainda, considerando- que o Conselho
DelibeL"o.{;ivo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENTI.--:- através das Resoluçoes ns. 481 e 865, de 5.6.1962 e 13.12.1963,
respect,:,vamente, apt·ovou parecer da Secretaria Executiva .daquele · Orgâo,.
proponde fôsse. recQnhecidr como prioritã.ria para o desenvolvimento da
reg~ao, parB efeito ele isenç8r- ele in:postos e taxas tederais, a importaçao dos
~auipalllentos novo:_., :oem simila · registrado no pals, neste descritos, a se~~ importados pela "Companhl& Cimento Portland de Sergipe", de Ara~a~·~. ~stado de Setgipe e destiJ;ados à instalação
de uma tábrica de ciment.Q portland comum, no municipio de Aracaju, no referido Estado;
Conside<·ando o atestadJ' pelú Conselho· de Politica Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposiçáo de Motivos em
que o 3uperlntende!H~ da SUDENE encaminhou proposta -do Conselho Delib~'''-kw~ do mesmo órgão, decreta:
Art.. :i..t,> Ftca declarad:,;, pnoritária para o desenvolvimento do NorctestR- par~ efeito de isençáo de quaisquer taxas e impostos federais, com a
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resS.álv\l. D~ste expressa e pertinente aos motores e!étricos que acompanham a
waquinarla, inclusive o grupo de motor diesel de lOCV citado na alinea
a infro., El importação dos eqpipamento novos, sem. similar nacional regis~
trado, ·a seguir descritos e ·consignados à "Companhia Cimento Portland de
. Sergipe'', de Axacaju. Sergipe.

Item -

.'.1.

Quantidade
a ser

E::~pecificação

importada

I

Valor Total
CIF-US$

1._ __
I

i

Conjunto de fôrno rotativo e má-1
quinas auxiliares, para produçàoj
de 150 ts em 24 horas, de cimentoj
portland comum, marca F.L.j
Bmidth, com todos os seus acessó~ 1
rios normais e · necessárias para j
sua prefeita montagem e assenta-I
menta, compreendendo:1
-a) fôrno rotativo de 2, 4x2, lx2,j
4x75 m, para cozedura da pas-[
ta clinquer, provido de arrefe-[
cedor Unax, completo com tu-j
bo em chapas· de aço quatro[
suportes, anel de rodamen to e]
dois rodilhos de apoio :::om suas!
chumaceiras correspondentes. O[
fôrno será provido de um siste-]
ma especial de correntes po.ra 1
utilização eficaz do calor conti-J
do nos gases de fumo, trem de 1
comando com coroa dentada, 1
pinhão, demais engrenagens, ei-J
xo de contra-marcha, redutor de[
velocidade e motor elétrico re-[
gulàvel de 50 CV; revestimento[
de tijolos refratários e isolação[
·especial para o tubo do fôrno,[
grupo de motor diesel de 10 CV]
previsto para girar o fôrno em 1
caso de falta de corrente· elé-]
trica .......................... J
b) britador de martelos, duplos, de[
1. 200 x 1. 200 mm, com grelha [
na entrada, incluindo 2 reduto-[
res de velocidade e 2 motores
elétricos de 60 CV ........ : . ... 1
c) bomba centrifuga de 400 mm[
de diâmetro, para pasta de argi-l
la, com transmissão por cor-[
reias trapezoidais e respectivos[
motores elétricos de 500 CV .. [
·.d) moinho Unidan para moagem]
...-crua, 2. 209 mm de diâmetro,[
8,8 m comprimento, completo,[
com jOgo q.e ·corpos moedores e]
comando com eixo de contra-[
marcha de 2,5 m e 2 chumacei-[
ras,. redutor de velocidade e]
.motor elêtrlco de 500 CV ...... f

!

l
I
I

I
I
I

I
I

I
1

l

226.535

1

I

38.529

2

I

I
I
I

I

I
1

I

80.515
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I
Item -

Especificação

42'1

Quantidade
a ser
importada

I/

Valor Total
CIF-US$

I

I

I

e) moinho Untdan para moagemj
de cimento, 2.200 mm de di~j
metro e 8,8 m de' comprimento,[
completo, com jôgo de corpos[
moedores e comando com eixo 1
de contra~marcha de 2,5m e 2[
chumac€iras, inclui.Ildo peçasf
para arrefecimento exterior por[
água, re~utor de velocidade e/
motor eletrico de 500 CV .....

I

i

I

l
1

I
TOTAL ...................

i

76.634

I

!I

426.363

Parágrafo írnico. Para efeito da isenção de que trata o presente de·
creto e com respeito aos motores, elétricos citados na descriçã.C' retro, inclusive o grupu de motm. diesel àe:: 10 CV mencionado na alínea a, fica sua
simil&ridade para ser examinada pela· alfândega de destino, quando do desembrrraço aduaneiro, na hipótese de· os mesmos seguirem reg·ime tarifaria
própriq, observando~se o dispost.c na Circular n.9 16,- de 28 de agõsto de
1960, db Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 2.q i!:ste decreto entrara em vig·or na data de sua publicaçáo, revogadas a!;': disposiçõ€s em contrário.
Brasília, 19 .de fevereiro cie 1965; 144.9 da Independência e 77.9 da República.
H. CASTEJ.LO BRANC(l

Otávto · Gouveia de BuÍhôes ·
OswaUto Cordeiro de Farias

DECRET()

N,Q

55.774 -

DE

Doclam pnoriiária ao desenvotvimento
ç.ão tie- quaisquer taxa e impostos
menLr·.s novos, sem si1nUa1· ·nacwnal
nados a "S. A. Agenor Goràilho
úur <Ba) •

19

DE

FEVEREIRO

DE

1965

do" Nordeste, para etetto de isenteàetais, a importação dos equipa:..
registraào, neste aescritos e consigComércio e Indústrt_a", àe Salva-

·

O Presiden~e CJa República, usando das atribuições que lhe confe1·e'o
arL. $7. It~m I da Constituiçào Federal .e nos termos do ·art. 18 ·ja L~i
n"' 3. 692, d-.:: 15 de dezembr, de 1959, e, ainda, considerando que o Co:dlho Delibed:~two d~ Supérintenà.encia do Desenvolvimento do Nordeste
(.:.SlJDE:tfFD. através da Resoluçár n.9 890, de 4 de março de 1964, apr'<1vou
pc..rcGcr da Secretari::: Executiva daquele . órgão, propondo fôsse reconheCH.la como pl"lúritâria par11 o >ier><·nvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos,..._ sem
similar nacwnal registrado. ne::>te descritos, a ser efetua:da pela emprêsa
•·s. iL Agenor Gordilho Comércio e· Indústria", de Salvador, Estadc da
Ba.hia, e destinados ac reaparelhamento de sua· fábrica,. sita na cidade de
ItJ.:pr..r!ca, no referido Estado;
·
Coruiderando o atestado pelo Conselho de Politica Aduaneil·a;

428
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CunsideraDdo, enfim. o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Supet'intenclente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
DeliiJerativ._. do mesm.0 úrgão, decreta:
Art. 1.'~ Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordes~
para efc1 tu C.e isençã• de quaisquer taxas e impostos federais, com a
ressalva ne.3~e express~ e pertinente aos motores elétricos que acompanham
a maqUinana, r.l. importação dos equipamentos novos, sem similar nacwnal
registrado, a seguir descritos e cr.nsignados a enipresa "S. A. Agenor Gordilho Lmne;:cio e Indústria'·, de Salvador, Bahia;
~e

I
I
I
Máquina noveleira semi-automáti-l
Item -

1.

.Especificação

1

ca, .tipo RLM 49, com 15 fusos, ca-j
pacidade de 40 _quilos- horários,[
acompanhada dos seguintes acessó-[
rios: dispositivo para cortar e jun-]
tar fios, um jôgo de 15 fusos pa-]
ra novelos até 100 mm de diâme-[
tro; um dispositivo para esticador]
de fios; um dispositivo para aco-]
plamento de fios· até três cabos;]
um motor autoniático AEC, com]
1,5 MM, trifásico, acoplad.o á má~ 1
quina, com pêso bruto total de]
2.610 quilos e :[:Jéso liquido dej
2.350 quilos ..................... [
Todos êsses equipamentos são de]
procedência italiana, fabricação[
de "Tecnomeccanica Lombarda",]
de Milão, Itália.
I
2. Super espuladeira automática, ti-l
po MSL, n.f? 12, de 24 fusos, velo-[
cidade de 12.000 revoluções por mi-l
nuto, equipado com rotor, "l.1imen-..]
taç'ão automática de espulas va-j
zias, ventiladores em ambos os la-]
dos, por cima de máquina, com as-]
piradores de pó e respectivo filtro]
de_ ar, recipientes individuais para]
cada fusO, envolvendo bobinadeiraj
alimentadora e. freio de tensão,]
acompanhada de um motor elétri-1
co de 4 MM, 1. 750 rpm, um motor I
elêtrico. de 0,4 mm, 1.150 rpm e um]
motor elétrico de 2,75 MM, 3.480]
rpm devidamente acoplados à má-]
quina ............................. [
l!:sses equipamentos são de proce-[
dência suiça, de fabricação da]
Schweitei' Engineering Workg Li-]
mitada, de Horgon, Zurich, Suiça]

Quantidade

Valor Total

importada

CIF-US$

a ser

1

II
I
I

5.037,12

I
I
I
i

I

1

11.541,66

I
TOTAL

I

................ ·I

I

16.578,78
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ParágTU.fJ único. Para efeito de isençtto de que trata o presente decreto c com respeito ao~ motores elétricos citados na descriçao retro, fica
sua .:;unilnnd8,de para se:- execQt~da pelt. alfândega do destino, quando do
desembaxai(O aduaneiro, na tüp6tese de os mesmos seguirem regime tarifariú çrôprio, observando-se o disposto na Circular n,9 16, de 20 de agôsto
úe 1b60, Uo Senhor Ministr da Fazenda.
Att.. :3.9 :&ite decretc. 1 entrara em vigor na data da sua publicação, .revogadas ato. disposições em contrário.
Bra:!l111a, 19 de fevereirfl de 1965; 144.9 da Independência e 77.9 da RepulJlica.
ff. CASTEILO BRANCO

Otavio Gouveza de Bu.lhõei.
Oswalao Cordeiro- àe Farias

DECRETO N,'? 55.775

-DE-

19

DE

FEVEREIRO

DE

196!\

Declara pnoritána ao desenvolVimento do Noraeste, para efeito de -isençl'io
de q1.tazsque1 .taxas e 1mpostos federais, a importaçáo dos equipamentos
novos, sem stmilar nacional registrado, neste descritos e consignados à
emprésa "Companhia Empano Industrtal do Norte", de Salvador {Ba~.

o f"n.Mdentc ·da R-epública, usando das atribuições que lhe confere o
art.. 87, rtenl I da Constituiçãc Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
11,9 3. 692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, cónsiderando que o Conselho Deübcratívo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDEN~J. através da H.eso1uça.o n.'? 715, de 3.5.UH:i:i, aprovou parecer da
Secretaria Encutiva daqueJe órgão, propondo fôsse reconhecida como priontatia para o desenvolvimentc da regHlo, para efeito de isençao 'ie impostos e taxa.:. federai3, a importação dos equipamentos novos, sem similar nacional n.6istrado, neste descritos e a ser efetuado pela "Companhia
Empório Industrial de Norte", de Salvador (BA) e destinados a moderni...
;tação de sua indústria têxtil:
'
Considerando o atestadt: pelo Conselho de Politica Aduaneira;
Conside1ando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o bv.perintendente da S'ODENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativ,· Ciu mesm0 úrgáo, decreta:
Art. 1:" 1''1ca declarad8. prwritária ao desenvolvlmento Cio Nordeste,
.para E.feuo de isenção de qua1sq_uer taxas e impostos federais, com a ressalva neste ext)ressa e pertinentt aós motores elétricos que acompanham
algu~ Jos ma.quinismos neste relacionados, a importaçao de equipamentos
ncvos, ser~1 .Jimilar nacional regi:::trado, a seguir descritos e consignados à
"CGmpanhia EmpórJo Indl).strial dt: Norte", de Salvador, Estado da Bahia:
Item -

Especificação

II
I

1. C:,.rda de flates de guarn!.ções ri-1

I

gidas, marca PLATT (fabricaçáol
de Platt Bros Ltd.; fornecimen-1
Lo ..ie Platt Bras. ISales) Ltd.l
Otdham, Inglaterra). de 40" dei
lai"gtora útil, latas de 42' x 18'-,1
sist.ema de sucção. de residtws no I
taquerin, nos flats, no dofferinal

Quantidade
a ser
importada

Valor Total
FOB-US$

li
I

I
I
I
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.

Item -

Especificação

tt

Quantidade

.

a ser
importada

~

-----

I
(

mate-I

1
1
l
1

riaJ em proces.so e indicação dej
de

l~tB.

cheia; sistema de acirma-j

ment.o cum velociaadc regulável!
po melO c.e motor de 3 HP devi-j

1

dament.e

acoplado à máquina.j
Montagem e regulaçâo, incJusivej

coiocaçáo de guarnição, feita pe-j
la .fla.tt Bras. Ltda. - Ingla-1
terra ,,,,,,,,,,. ,,,,.,,.'·"I
2. r:Hmaro.s canelados, com as pe-j
ças, partes e componentes neces-j

1

1
1

16

1
I
1
1

1

sttrio:-; pata substituição elos cilin-j

dro.s atuais e reforma dos passa- j
dore!l, de modo a possíbWtarj
melhor escartamentJ em 20 pas-J
sadoref: (80 sPidas); c.fabrlcaçáoj
de Platt Brother._ Ltd.); torneei-!
menw Uf: Platt Bras. ;Sales) I
Ltct •. Utdham . - Inglaterra). -I
Montagem f•ül;a pela Platv Bros.J
- Inglaterra . . . . . . . . . . . . ...... J
3. Maçaroqueira, marca PLAT (fa-1
brica~_,.-do de Platt. Bras. Ltd.: for-·!
necimento de Platt Brothers ISa-j
les) r_. tu. Oldham - Ing·Iaterra> ,Jj
modêlú MS-2, de 120 fusos, bobi-!
nas de 11' x 5", sístem2- de alta!
estiragew ele 1 _zona, braçQ pen-1
du1ar com manchüo duplo SKF,J
mediUor de produção para 3 tur-1
mas, motor de aciOnamento prin-1
Clpal. com embreagem _mtegral, 1
de"'-'tdamcHte acop1aclo à rnáqt:;ina.l
Monta.::{t:tn feita pela PlatJ:; Bros.1
Ltd.
Inglaterra
...... ·I
4. Filatúllfl mru:ca Platt. (fabr:l,caçáoj
de f'la.Ll nros. Ltd.; form.cimen-J
Lo Cí€. Platt Brothers (Sales) 1
Ltd. Oldham - Inglaterra). mo-J
dêlo MB 3 Mark-11, st-andard de]
320 fusn6. alça de 10' , diãmf'troj
dos anéis de 2'' trem de estua-j
t;:f'W d€ 2 manchões, sistema dei
braçv pendular SKF', cllm aspi-j
radar dr fiu;, partidos (pneuma-j
filJ inclw;we motor de amc.na-1
ment0 J,Jrincipal e motor do pneu-j
man~. atr.hos devidamente
aco-J·
piados B maquina.
Montagemj
feita pel& Plat~ Bras., Ltd. -]
Inglaterra
............. ; ..... ·I

FOB-US$

Jl

calanclrtl saída e na sentinel to- jf
talmentE:. escapaCJ.a com guarniçâoj
n;;wa, sistema de contrôle cGm-j
J:)lPLO iJOl sina! elétric{. e parada)
ya1a -e1nmnar defPit.os do

I

Valor Total

1

II
1

1

1
1
1

I·
1

5.502

1
1

1
1
1
/

1
1
11

2

J

28. 73~

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

25

1

I

317.380

Aros
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I

11

}
I

Quantidade!I
a ser
importada
,I

J

Valor Total
FOB-US$

------------------~-~·~-------.
I
I
6. Engomadmra _de fios marca Coe-!

!ter (fabncaçáo e fOl'neCimento de\
Lindne1 Cox & Hacke1 Inc. -- 681
Hmtsor· Screet, Hoboken N. York!
USA UloCiêlo Standard de 7 cilín- 1
dros de 15eeagem, de aço inoxidá- 1
vel-para ruloF dt: até 72' de 'lar-!
gura, compleL~ provida de pamell
com. instrumentos de registro e re- 1
gulag;em de unidade,. temperatu-j
ra, veloCldade, pressão e t~nsãoj
dos üos, com acionamenk porj
meiO d"" grupo motor-gerador,\
devidamente acoplado a máqui-1
na, de _ve10':Üd8de regulável sem
deg:1aus, aLe 1~7 m;min, e dotada
de umt~ instalação para preparo
de gome.., constituída de: 2 autoclaves para preparar_ cozinhar,
1 tanqile para armazenagem de
goma, t.om co,pacidade: para 565
litros, pame1 com instrumel!tos
e dispositivos de registro e
contrõle de ciClG ·
temperatura
de preparo.~,;;;J,o, 2 n19torc.; de 3/4
HP, devr::tamente acoplados Mon- 1
tagem te1:..a pela Platt Bras. Ltd.j
- Inglaterra . . . . .. . .
. ..... j
6. Maquma atndoro, o.utomitica de]
urdim~ntu marca "pequen.:o US-j
TER .labncação e forneeunen-j
to de Zellwl!ger S. A. 1Jster -1
zuerictr - su~'e). modelo 1 dej
capacidade máxima de 300 nós
minuto, para largura no tear até
120 cm., ·com aparêlho atador
automático, 2 cavaletes móveis,!
peças sobressalentes e motor elé- \
trico devidamente acoplado. Ins-i
talação, regulagem e treinamento\
a cargo da Zeluweger S.A. -1
Suíça ................... ·...... \
'1. Maquinzta marca Yamada (fá- f
bricaçã.Cl cte. Yaroada Dobby Norksj
Ltd. ·Fornscimento d,~ Taka.t.~ &I
Co. Lta. Tokyo - Japão) mo-1
dêlo N, Siandard de 1 cilindro,\
para 16 quadres de ljços, coman-\
do de es~h·a de pinos, para ins-j
talação em teare~ automáticos]
Howa dE. 46''. Montagem feita\
pela Howa de Brasil (valor in-1
cluído na montagem dos teares]

1
I

1
J

J

I
1
1

II
I
11
1
1
1

1
1
1

11

I
j

1

. ; ............. 1

50. BIO

1
1

I

I

Ho\Va NY 3-B)

1

I

I

,

1
1

)

I
I
1

2

1
1

I

9.446

l

I
!
1

I

1

II
1

120

I

14.488
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I

Item -

Especificação

I

Quantidade
·a ser .
importada

I
I
I

I

Valor Total
CIF-US$

I

8. Navalnaaeü·a marca Mensc-herj
(Fabricaçâú Ci.~ Joharmes 11Jens-j
cher
I.>uelken
Alemauha;l
fol'necimcuto de; Reisky T{:Xtil-j
maschinel.l -- G. M. B. H. en-1
dereço. I.>uesseldorf Deiscllstras-1
se 11.':" ~ Alemanha) tlpu SSA,I
.de 190 cm de largura útil, ac 41
facas, VelOLldaa , regulávêl entrej
20.,,a J.OiJ m1min., dotad<>.. dê dis-j
positiVt- pc~,ta costur-) e Iet::fiCa-j
çao, ace~:,;'J"lOS, Inclusiv~:; os se-1
.guintes tnoture~ eletricos, aevida-j
mente aL.upl.ados a uiáquma_ 41
.moLOl'f)l:: d.t aCJonament, dos 'ci-j
lmdros ~.oo.::;quiadores, 1 motor pa-1
ra o ventilador, 1 motor para oj
disposh1'-'..: c:e costura e aparelha-I
gem 21et.nc::. d.a máquina. 111h nta-j
gem e regulagem de Johannesj
Menscfle.::s, Dulken, Alemanh:-. ·I
.9. Máqum~ para estripar espulas 1
marca TJMMEH. üabricação dej
Josef l'lmmt:I
- Maschinenta-j
brik
Cotsfelci - Wesr. F'alienj
-, Alernul.lt«, forneciment de: I
Reisky e~xtllmaschin.en G. M. I
B. H. !1n<lc~·eço: DuesselCion -I
Deich,sr.nl.&,:,C 11.~ -- A~emanha), 1
tipo .Dul-'lex. de capacidade atéj
8.000 e.spulas pm hora, m<.:lusivej
chave e1e1nca e mot01 dt:YlOa-1
mente aGoplado à maquina. Mon-j
tagem Ieha pe!d Josef Tmune1· -!
Masct"lllç:llt8-bril. - Coesfeld -1
Alemanh>'
.........
. .. l
·10. Máquina- ferramenta
ma r c aj
DronsFi~1u (fabricação e forneci-!
menta de Dronsfielr! Bruther j
Ltd., Ar.m.s Work~ - In!:;later-1
ra), moano n5' 218, para retif.l-1
car cilindrüõ de borrach3. a~e 18"1
x 3 1;2, completa. inclusii'P aces-1
sórios c motor de at;wnamentoj
devidamente acoplado a mac!uina.l
Montac;em :::. ser feita pel8. pró-1
pria empresa propunente ....... j
._11. Aparelho Micronaire para testarl
3, qualida•le do algodão. marca\
Sheffi~10
lfabricaçáC' de The\
Sheffiela Corp., fornecimento dej
The Beur:itlí Corp
Ji:nde'reço: 1
Dayton ., Ohio. U S.A.J, modelo I
ACM 30 portátil., nutomát1co.j
Montagem 0 treinmnento por1
cont::-. d<:~ própria. empresa propo-j
nente
....................... · · ·!

11

I

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

1

I
1

24.660

I
I

I
I

II
I

I

I
1

1

3.313

I

1

2.154

1

970
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Item

·Especificação

I
Quantidade
I
a ser
I
importada
I
I
------1

12. Aparelho para medir a regulari-1
dade de fitas, pavws e fios, mar- i
ca 1'USTER" (fabricação e for-1
neclmento de zesswe~ter S. A.,j

Usterzuericb
Suiça), mo-I
dt:.lo B, constitU.ido- de- 1 receptorj
de alta freqüência, 1 i'J.tegra-1
llor eletrOnico automático, 1 re-1
g1str0 ~létrico continu 1, inclusive!
ace.ssónm· e sobre-ssalentes, insta-!
la~,-ão- e reguLagem, a .-:argo dei
2..uuweger S. A. - Suiça ..... -I
13. T~ar alitomático ·xadrez de caixa!
4 ;:.; 1, tnn.rca Toyoda (fabricação!
de 't'oyodu Automatic Loomj
Works Ltu., Japão, Fornec1mentoj
de: c. Itoh ·& eo. Ltd., Osaka!

Valor Total

I

I

CIF-US$

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I

1

1

I
I

3.398

1

I

I
I
I
I
I

Japão), tipo GM-11, de 44 dei

largura ac. pente, sistemto d?. tro-1
c a de mnçadeira, adequado para 1
instalat maqutne~a para acwna-1
menta aos qm,ctx·os dP llço~. in-1
clusive 1 jôgo de rôlo de urdume,j
engrenagem. d~ mudança etc .• 1
porém s.?m motor de acion:.>.mel\1.-l
to princ1pa.1. Montai;el a ser fei-1
t_a pela Toyoia Automatie Loom 1
Works Ltà.. - Japão ...... "' ... j
14. Maquina..Ia marca Yamada (fa-1
bricação de.. Yamada DobbYI
Works Japao; forn€-cimentol
de: C. Itoh & Co. Ltd., Osaka!
- JapâoJ, tiço "MFW' ,. de cilin-1
drQ duplo. para 16 quadros (fa- 1
cas), comande de esteir:. de pi-.
nos para instala?: em tear automático tipo xadrez GM-11, de
44" ·de largu'ra. Montager a ser
feita pela Toyoda . Autom~tic
Loom Wol"J(s, Ltd - 'Japão .. ·I
15. JOgo de peças sobressalentes ei
acessórios para tear ToyodaJ
GM-11 ie 44", na quantidade mi-l
nima imJ.tspensável como seja: I
pente, lamela.:., lançadeiras e es-1
pulas pruprias, rôlo de fios e de 1
pano, barra de lamelas, quadrosj
de liços ere. (Fornecimento daj
C. Itoh & Co. Ltcl. 36-2 Chc·me I
·Hommacm, Higashi-Ku., Osaka -1
Japão) . Sem despesas de mon-1
tagem · ..................... ·I

I
I

I
I
I

I
I
I
I
I

90

I
1

102.420

I

I
I

I
I
I
I
I

I

I
I
1

13.320

i

I

I
I

I

I
I

90

1--------········!
I

·--r
I
I

·---"-·7_6~
737.828
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Farágraio único. Para efeito da isenção de que trata o presente decreLc. e com respeitfl aos motor(;S elétricos citados na descriçã-o retro, fica
sua c;imilarictade pa::a. ser eçxa-q1.mada pela alfândega de destino, quando do

desembaraço aduaneiro, na hipótest. de os mesmos seguirem regiine tarifá-

:~·io

pro}Jrt;..., ob.&ervando-sL~ o dlsposto na Circular ·n.9 16, de 28- de agôsto
de 1Zb8, Uo Sr. Ministro da Fazenda .

.Art. 2.Y t::ste decreto entrar~' em vigor na data de sua publicação, l'eVo·gadas as Ciispo::,ições em crJntrário .
·
Brasília, 19 de fevereiro de 1965; 144.9 da Independencia e 77.9 da Republica.
H~

CASTELLO BRI!-NCO

Otávio Gouveia de Bulhões

Oswatao Co?·àetro àe Farias
DECRETO N9 55,776 -

DE 19 DE FEVEREIRO DE 1965

Declara priorztãria ao dP-sem10lvimento do Nordeste, para ejeito- de isençao
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipq.mentos
novos, sem similar nacional ?'egistrado, neste descritos e consignados
d "USINA SAO JOSE: S!A". de Igarassu, Estaao de Pernambuco.

O Presidente da Repúblicn. usando das atribuições que lhe corúere o
Artigo 87, tte.:n I, da Co:nstituiçã.· Federal e nos termos do Artigo 18, da
Lel número .:LG9Z, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que
ü Conselho Deliberativo da SupPrintendência do Desenvolvimento do Nor~
dcfite (SUDf!.1'fl!:), atraver da f\,esoluçâo nútnero 831, de 6 .11. 63, aprovou
pétrecer da ci~cretarm Executiva daquele Orgá.o, propondo tosse reconhecida
como prioritaria para o dysenvulvimento da :região, para efeito de Isenção
de impostos t. taxas federais, a importação dos equipamentos novos, sem
SlmUar naciOnal registrado, neste: descritos e a serem Importados pela
"USINA SAC J'OS:t S/ A' • de Igarassu (PE) e destinados a irrigação de
canaviais, através ele sis,tema de irrigação por aspersão, do tipo ABC-AMES;
Considerando o atestado, pel~l Conselho de Politica Aduaneira;
Consider ].ndo, enfim, o majs que consta da Exposiçáo de Motivos em
qu0 o Supenm.e:ndente da EUúENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo chJ mesmo Orgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada pnoritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de qumsque1 taxas e impostos federais, a importação
dor:. equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descrito&
~ ~onsignados à "USINA SA.O JOSf! S/A" de Igara.ssu, Estado de Pernámbuco:
EQUIPAMENTOS PARA UM SISTEMA DE IRRIGAÇAO
POR ASPERSAO TIPO ABC-AMES

I
Item -

Especificação

I

1

I
I
I

Quantidade
a ser
importada

Valor Total
CIF:.uss

1. Cano de alumüüo, -laminado, re-1
ferência 150, apropriado parai

engate rápido e flextvel, porj
meio de copias e gaxeta, de ve-1
dação; 20' de comprimento, 7"1
de diâmetro e 0,64" de espessuraj

463

9.312

Aros Do PoDER Ex.Ecunvo

-------"--------c-Item -

Especificação

I
l
l

-----Quantidade
a ser '
importada

I

435

I
I

---------Valor Total

1

1

CIF-US$

j

---

:------------1--

2. Cf1no de alumínio, laminado, re- \
ferência ~ 150, apropriado paraj
engate

rápido

e

flexível,

I

porj

1

meio de coplàs e gaxetas de ve-1
daçáo; 20' de comprimento, 6" dej

diâmetro

e

0,58"

de

espessura]

403

3. cano de alumínio, laminado, re-j
ferencia 150, apropriado paraj
engate rápido e flexível, por]
meio de coplas e gaxetas de. ve-\

1

espessura\
"fêmea",]
em canói
rápido e]

224

1,-759

1

1

metro . . ·······················\
5. Cotlla de alumínio, "macho",]
tipo LH-E, adaptável em cano]
de 7", para engate rápido e]

463

~\~~;~el: ~~~~~~~-~e.. :·.'.-~~-~~~~~

46 ~~

6. Copla

de alumínio, "fêmea",\
tipo LH-X, adaptável em cano]
de 6'·, para engate rápido ej
flexível; dimensão de 6" de diâ-\

~oe;~~ · d~ · ·~i~~1i-Ii~; · ··,;·~~~h~:·:

1
1
1

flexível; dimensáo de 7" de diâ-j

7.

5.851

1
1

daçáo; 20' de comprimento, 4'· dej

dlâmetro e 0,50" de
4. copla de alumínio,
tipo LH-X, adaptável
de 7", para engate

1
l
I
1
I

l

1

\
1
1
1
1

403
1

1.573

1. 729

1

1
1

403

8. Copla

de aluminio, "fêmea",\
tipo ABC-X, adaptável em cano]
de 4", para engate rápido e]

~~~~~el: ~~~~:~~ ..~~-~~....~~-~~~~\
9. Copia de alumínio, "macho",\
tipo ABC-E, adaptável em cano]
de 4", para engate rápido e1
fleXível; dimensão de 4" de diâ-1
metro. - ---·········-··-····-···1
10. Copia de alumínio, "fêmea",\
com suporte de saida, tipo]
ABC-XRO, 1 1/4", adaptável em1
cano de 4", para engate rápido ej
flexivel; dimensão de 4" de diâ-1
metro ................. · · ...... ]
11. Válvula Hidrante, de aluminioj
para cano de 7", reforçada, pro-]
vida de vedação rápida, tipo]
LH-VTS; dimensões: 7" x 6" ... j
12. Válvula ·Hidrante, de alumínio,[
para cano de 6", acoplamento\
rápido, provida de gaxeta de ve-1
dação, tipo LH-VTH; dimensão]
de 6" x 4" . - - -- ....... -......... 1

2.152

1

tipo LH-E, adaptâvel, em cano 1
de 6~', para engate rápido, e]

~~~~~el~ ~~~~~~-~-e.. ~·:.~~-~~~~~

1

!

]
1
1
1

160

!
1
1

1.153

787

1

224

1
1
1

481

1
1
1
1

64

1
1
1

1
12

1
1
1
1
1

65

1

916

2.066

436
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----------------1-Item -

Especificação

--------~-

!
l

Quantidade'

1
·1

a ser

\

I

importada

1

I
I
I

._,

_____

___...

.3. Válvula. de aluminio, em linha,j
tipo LH-VILP, reforçada, comj

1

12

destinado a manter os canos aco-1
piados sob alta pressão; di-!
ru.ensão de 7" de diâmetro ...... j
19. Anel de alumínio, tipo _LH-RL,I
destinado a manter os canos aco- 1
piados sob alta pressão; di-1
mensão de 6" de diâmetro .-..... 1
20. curva de alumínio, em 909, tipo!
ABC-NL; dimensão de 4" de!
diâmetro . . .................... I
21. Bujáo dé alumínio, tipo ABC-W,j
de 4" de diâmetro .............. J
22. Sangrador para contrOle de alu-1
mínio, ·tipo ABC-ONL, em 909; 1
dimensão_ de 4" de diâmetro .... j
23. Cano para sustentação de asper-[
sares, tipo .IPS-R; dimensbes: 6"[
de comprimento e 1-1/4" x 72"1
· de diâmetro ..................... 1
24. Cano para sustentação de asper-1
sares, tipo !PS-R; dimensões: 9"1
de comprimento e 1-1/4" x 108"1
de diâmetro ~ .................... 1
25. Cano para sustentação de asper-1
sares, tipo lPS-R; dimensões: 12''1
de comprimento e 1.:1;4" x 144"1
de diâmetro ..... -............... ·I
26. Válvula de bronze, destinada aj
interromper o fluxo da · àgua e1
com 1-1/4" de diâmetro ....... 1
27. Bujão rosqueado de aluminio,\
tipo .IPS-E e com 1-1/4" de a1a.-1
metro . . . ·.......... .' ........... j
28. Ponta de cano (acopladOl') dej
aluminio, .tipo
!PS-X,
comj
1-1/4" de diâmetro ............ ·I

1

582

1

1
1
2

44

J

1
1

gaxeta de vedaçlio; dimensão de_!
7" de diâmetro ................. f
16. Bujão 'de aluminio, tipo LH-W,j
de 7" de diâmetro .............. I
17. Bujão de aluminio, tipo LH-W,\
de 6", de diâmetro .............. ]
18. Anel -de aluminio, tipo LH-RL,t

CIF-US$

I
I
I

1
1
1

comando externo, e obturador dej
Borboleta, acoplamento rápido; 1

dimensão de 6" de diâmetro .... ]
l4-." Curva de alumlnio, em. 90Q' tipo 1
LH-NL, acoplamento rápido Eq
gaxeta de vedação; dimensão ·ctej
6" de diâmetro .................. 1
15. Curva de alumínio, em 909" tipo]
LH-NL,
acoplamento rápido ej

Valor Total

1

2

61

1

1

2

1
1

18

2

I

15

480

1
1
1
1

1.814

I

I
495

I
1

'I

1.770

1

2

I

30

1

6

1

I

34

1

16

1

482

1

l-

64

!

~27

64

432

64

562

64

235

128

39

64

JO
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---·-----1 ----·
Item

Especificação

----------

-~-

-------

~---

Quantidade
a ser
importada

1

I
I
I

I

13/32"

X

7 /32" ................. ·I

TOTAL . .

I

·················!

I

~~

I Valor Total
I
CIF-US$
I
I

I
I

~9.

Conjun_to "n:ac11o" e "fêmea" de\
a}umimo, t1po DIXON AIR-\
KING, destinª'do a instalaçao e1
~·etir~~a d~- aspersores, e com1
_-1/4 de d1ametro ..............
ao. Tripé para sustentação de asper'sores, com hastes de 6' de com-[
primento e 1-1/4" x 72" de diã.-1
metro ......................... [
31. Aspersores, tipo 80 B-TNT, pres-!
são de 50 PSI, ·distância a atingir i
de 24 metros e ctimensões dej

437

I

I
128

64

I

I

536

I
I

1.079

I

1.157

II
I
I
I
I
I

37.397

Art. · 2? Este decreto entrará em vigor na· data de sua pulJlicaçáo, revogadas as disposições em contrario.
BrS.sília, 19 de fevereiro de 1965; 1149 . da Independência e 779 dll.
República.
H. CAsiEno BRt-N'CC'I
Otávw Gou·veia de BulhDes
Oswa~cto

CordeiTO d.e Farias

DECRETO N9 55.777 FEVEREIRO DE

DE

19

DE

1965

Isenta a Ccimpanha Nacional de Merenda Escolar, do Ministério da
Educação e Cultura, do _pagamento
de emolumentos conSulares,. licenças de importação, pedágios, taxas
.portuárias, aljandedárias e outras
despesas, qUe recaiam sôbre mercadmi.as e equipamentos importados por essa mesma Campanha ou
a ela doados pm entidades ·internacionais, governOs estrangeiros ou
entidades
particulares,
mediante
acô?'dos, convênios e outras formas
de ajuste.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere· o ar-

tigo 87, nQ I, da Constituição, decreta:
Art. 1<? Fica a Campanha Nacional
de Merenda Escolar do Ministério da
Educação e Cultura, isenta de paga··
menta de emolumeritos, taxas, pedágios, quotas e ·outras despesas que recaiam sõbre mercadorias ou equipamentos importados por essa mesma
Campanha ou a ela doados por entidades internacionais, governos estrangeiros ou entidades particulares,
mediante acôrdos, convênios ou outras formas de ajuste.
Art. 29 As mercadorias e equipamentOs sôbre os quais recaiam emolumentos, taxas, pedágios, quotas ~
outras despesas cujos pagamentos, em
virtude de dispositivo legal, não pos-

Aros DO
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sam ser dispensados, pelo disposto no
art. 1r? deverão ser liberados pelos
órgãos competentes mediante têrmo
de responsabilidade assinado pela
campanha Nacional de Merenda Escolar, do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 39 O Poder Executivo solicitará ao Congresso Nacional, anual, mente, a abertura do crédito necessário, através do Minis~ério da Fazenda, para atender aos pagamentos
conseqüentes do disposto no artigo
anterior.
Art. 4Q Ao Ministério da Fazenda,
em colaboração com a Campanha
Nacional de Merenda Escolar, incumbirá promOver a elaboração de Mensagem a ser encaminhada ao Congresso Nacional, visando à isença.o dos
emolumentos, taxas, pedágios quotas
e outras despesas a que se refere o
art. 29.
Art. 59 ~ste decret.o entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revo·ga,das as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevéeiro de 1965;
144Q ·da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Octávio Gouveia de BuZhões.
Flavio Lacerda.-

DECRETO N9 55.778.
FEVERElRO DE

-··DE

19

DE

1965

Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial
de Cr$ 14.600.000,00, para o fim
que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição contida na ·Lei n9 4.443,
de 29 de outubro de 1964, e considerando as disposições contidas no artigo 1CJ da mesma lei, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério
da Justiça 'e Negócios Interiores, o
crédito especi~l de Cr$ 14.600.000,00

(quatorze milhões e seiscentos mil
cruzeiros), destinado a despesas cóm
a elaboração dos anteprojetos de reforma dos Códigos Federais.
Art. 29 O crédito especial de que
trata o presente decreto será, pos têrmos do _que estabelece o art. 29 da
mencionada Lei 1)9 4. 443, de 29 .10. 64,
auto'màticamente reg·istrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas aS disposições em contrái'io.
Brasília, 19 de fevereiro de 196?;
da Independência e 77Q da República.
1449

H.

CASTELLO BRANCO.

Milton Soares, Campos.
Otávio Gouveia de Bulhões.

DECRETO N. 9 55.779 - DE 19
FEVEREIRO DE 1965

DE

Retijica rt clC4>sificação dos cargos de
nível superior da, Superintendência
do Plano de Valorização Económica
da Amazônia.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-O que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o artig-o 9.0 da Lei número 4.345, de 2.S de junho de 1964,
re"gulamentado pelos Decret-Os números 54.015, de 13 de julho de 1964, e
55. OD4, de 13 de novembro de 1964,
decreta:

Art. 1.° Fica retificada, na forma.
dos anexos, a classificação dos. cargos de nível superior do Quadro de
Pessoal - Parte Especial - da Superintendência do Plano de Valorização Econôrnlca da Amazônia, a que
se refere o _art. 1.'? do Decreto número 55.268, de 22 de dezembro de
1964, bem como a relaçã-O nominal dos
respectivos ocuPantes.

ATOS

DO PODER ·EXECUTIVO

Art. 2.Q A retificação prevista neste decreto prevalecerá a partir de
1. 0 de junho de 1964.
Art. 3.<? :f:ste decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrà:r:o.
DECRETO N9 55, 780 -

DE

439

Brasília, 19 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 77\'1 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias

19

DE FEVEREIRO DE

1965

Di.('póe sôbre a e"X€fução do 1·esultaào da quarta série anual de negociações
pa1·a a formação da Zona de Livre Comércio, instituída pelo Tratado
de M otevidéu.

O Presidente da República,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, firmado em 18 de févereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Ntcional pelo Decreto Legislativo
nv 1, de 3 de (evereiro de 1961, determina o estabelecimento entre seus
membros de uma Zona de Livre Co~ércio; a ser instituída grádualmellte no
prazo de 12 anos, por meio de negociações anuais;
Considerando que o Artigo 6 do Tratado de Montevidéu estabelece
que ·a reSultado das negOciações anuais deve entrar em vigor no território
de cada Estado-membro no dia 19 de janeiro dO ano subseqüente ao daS negociações;
Considerando que os PlenipotenciáriÓs dos Estados-membros firmaram,_
na cidade de Bogotá, em 11 de dezembro de 1964, a Ata de Negociações do
Quarto Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, na quàl está· registrado o resultado das
Negociações:
Decreta:
Artigo 19 A partir de 19 de janeiro de 1965, o regime de importação estabelecido no artigo 19 do Decreto n9 53.543, de 6 de fevereiro de 1964, apli~
ca-se aos produtos constantes do Anexo I dêste Decreto, os quais passam a
fazer parte integrante da ~ista Nacional do BraJÚ.
Artigo 2<? A partir de 19 de janeiro de 1965, o regime de importação previsto nos artigos 29 e 39 do Decreto n9 53.543, de 6 -de fevereiro de 1964,
aplicà-se ao.:\ produtos constantes do anexo II dêste· Decreto, quando origi~
nãrios do Equado1· e d6 Pa~·aguai.
Artigo 39 Por intermédio do Coriselho da Superintendência da Moeda
e dO Crédito do Conselho de Politica Aduaneira e demais repartições competPntes, o Ministério da Fazenda determinará as providências necess~rias
ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Artigo 49 O presente Decreto entrará em vig·or em li? de janeiro de
1965, ficando revogadas as disposições em contrârio.
Brasília, 19 de fevereiro de" ·1965; 1449 da Independência e 779 da RepUblica.
H. CASTEL~ BRANCO

1'asco da Cunha
Octavto Gouveia de Bulhões

ANEXO I
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LISTA NACIONAL DO BRASIL
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T O S

I
I
I
I
2

1

---:1

____ I

·I

:1 Queijos

04-.04.2

! De massa semidura
I
II Os dema1s
. ...............
.
1I
I
I
I
I

04.04.2.99 i

'
04.04.3

. . . ... ; . . . . ..

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

I
I
I
I
I1 De

I
04.04.3.99 1
I
1
II

1
1
Aduanel- 1 Outros 1 Depósito
ros
I
1 Prévio
%CIPI%CIP1%FOB
I
I

J

04.04

04.04.2.99

CRAVAMES DA IMPORTAÇÃO

massa dura

Os demais

.. ..

I Direito
.

I
I
I
I

. ...... )

,

LI

I
I
II

10

I

I
LI

I
I
I
I
!I
I
.. ....... ]

I
I

10

I

I
LI

I

I

10

I

T

I

I

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

I
I1
I
I
I
I
I
I

I
I

I

6

.

I
I

1

6

O

I
6

I
I
I
I

II

..
ExlgiVel 1
I
I
- I
. .
I
ExlglVel I

I
I
I
I
II

I
I
II

J

O

OBSERVAÇÕES

i

% FOB

\

I

1

·

I

O

II

I
t
1
'\·consular Ij

l3J41slsJ71

1

1

I

I
I
I1

. . I !,
E1ng1ve

l
11

11
··----~----~-~---

8

1

~

9

I

g

II
I

Ii Queijo tipo Tilsit

(subs~

i
~

1

titui a concessão ou- ~
torgada para o mesmo S
produto na posição . . :;;

1

04.04.1.99

1

1

Queijo tipo Sbrinz (substitui a concessão outorgada para o mesmo
1 -~ produto na posição ..

I
I
I

04.04.1.99

I· Queijo tipo Tilsit (subs1

i

1

titui _ a concessão outorgada para o mesmo
produto na posição , .

04.04.1.99

o

04.04 .. 3.99

15. o7

l ......................... j
I
I
I
I
I
I
I
I
1 óleos
vegetais fixos, u.. r
I quidos ou sólidos, em!
bruto, purificadoS
refinados

J

1

15.07.1

I

I Em

I
15.07.1.01 I
I
15.07.1.99
15.07.2 -

(01)

bruto

De· Soja

I

(12) .Os demais ......... )

I

.

I
I
-1

I
. I
in-1

15.07.2.01 I (01) De Soja ............ 1

26.01

50

6

LI

50

6

I

LI

30

I

o

I Exigível /
I
I
I

I

6

o
o
o

Exigível

I

I

Exigível !

I

I
I

Minérios Metalúrgicos,
clusive
concentrados; 1
1
piritas de fel"ro ustula-j
1
das (cinzes de piritas) I

!

(Tungstê-!

II
I

26.01.1.84 I (Jj) Wolframita <Wolfra-1

I

1

r

1

26.01.1.80

1
1

I

.

De

1·
I
I

24. O!. I. 90

Minérios.
comuns
.
.
Wolfrô.mio
n!o)

de

metais!!

I!

I
I

mato de ferro e rrian- ~

ganês) -. . ............. -!

II Os demais
I

LI

I'
I

26.01.1.-91 I (14.) De titânio; vanádio: j
j
molil:ldênio tântalo .... J

o
Q

LI

i

I
I

1

!

I

tipo Sbrinz (subs-

titui a con_cessão outorga.cia para o mesmo
produto na posição ..
04.04.1.99

I I
I I

Exigível 1

1

26.01.1

1 Queijo

I

LI

1 Purificados ou refinados 1

.I
I
I
I

I
I

I

I
I
.......... ,1

6

10

ou)

I

1

LI

iI

6

o

Exigiv~l

6

o

Exigível \

I
I

I

l óleo de gergeUm (ajonI joli)
/

I! óleo
I

I

e
~

g
de gergelim (ajon-

joli)

"d
~

.
~

g

~

I
i

I Sob l'eserva
J

I·
i

de consumo
prévio
da produção
nacional

I Minerais
e concentrados
de m01ibdênio

l

~·

:::

NABALALC

I

I
I

I'

PRODUTOS

II
I

1

I
I
I

I
I
I
1

2

~--'-~~

26.01.1.95
28.04

1

I
I

r

.

(16) De antimônio ...... \

·

I

s

·1

.
GRAVAMES DA IMPORTAÇÃO

.Actuaneiros

4

28.04.9.05

o

LI

28.04.9.07

1
1

29.04

II

Telúrico ............

1

I
I

LI

I

trosados

·

I
I

o

1

o

1

6

I

6
6

I

I
1
I
I
I

r
I
Ir
I
I
I
I
I
I
1

6

I

1

I

o

Exigível

I
I
I
I
I
I
I

I
.

O

Exigível

O

Exigível

I
I
I

I

I
1

I
I

I

I

I

I

I
I

10

6

o

EXigível

I

8

II

>

I
I
I
I
I

I

I

I
I

1

9

&

I

11

LI

I

I

I
I

29.04.2.06 1 (02) Propilenoglicol (Pro-!
1 panodiol)
............. I

OBSERVAÇÕES

I

'

I

I

Acíclicos e seus I
derivados Halogenados,]
Sulfonados, nitrados, ni-1

1 Poli-alcoóis

I

I

LI

II

1 Alcoóis

1
I

29.04.2

(04)

I

II
I!
I
I

I

Selênio .............

s

I
I

I

(04)

I

~

Depósitq. li Consular-\
Prévio
% FOB 1

·---~--:1__ 1

I

1
1

I

1

I

Hidrogênio; Gases raros; 1
I
outros metaloides

28.04.9

Outros

%CIPI%CIPI%FOBl

1

I
I outros

1
1

I
I
Direito l
,
I

11

I
I

I

8

I
i
~

~

29.16

1

I
29.16.1

1

1

29.16.1.30
29.16.1.31
29.35

·

trados e nitrosados

Acidas láctico, málico,
tárico e cítrico

I•

Heterocíclicos, \
os ácidos nu -1

cleinicos

I

1 Outros compostos
/ . clclicos

29.35.9.01

I Furfural (Furfurol) ..... \
I
·
I
1 Hormônios naturais ou re-J
I produzidos, por sínte- j

29.39.4

29.39.4.99

6

'

I

I

II

i
I
I

o

LI

o

6

I

1

............. ·I

I
I
I

1

I

lI

. I
Exig1vel )
II

I

o

I

1

dema~s

I

I

Hormônios ováricas e se-\
melhantes, seus ésteresl
e seu~ sais

Os

Exigível

I

I

/

ses, e seus derivados 1
utilizados principalmen-1
te como hormônios
1

I
I
I

20

hetero-!

1
1
1

LI
LI

I

29.35.9
..

I

i
I

I

1

I Compostos
incluídos

1

I

I
I

I

II

Ii

tar-1

Acido ·cítrico _............ )
1 Acido cítrico ............ 1
j

I
I

1

1

1

29.39

I

1 Acidos-Alcoóis, Acidas-Al-I
I deidos, Acidos-C.etonas,\
1
Acidos-Fenois, e outros!
1 Acidas de funções oxige-1
I nadas simples ou com-I
I plexas, seus anidridos,~
1
Halogenetos, peróxidos,j
1
seus derivados halo-i
j
genados, sulfonados, ni- i

LI

10

6

o

II
I
Exigível I

I

I
I
I

I

iI

~

II
II

~

tl

"'

g

fJ

I
I

s~

I

I Bidestilado

8

I
I

I
l

i Allil

estrenol (17 alfa17 beta-hidroxi-

i

alll

1

ester-4-eno)

1

c

H o •"'21

32

t:;

I

I

I
-1

PRODUTOS

j

NABAL!\LC

I
li
I

---,-~
29.39.4.99

1
\

3

1

!

!1

LI

29.40

j Enzimas

29.40.0.99]I As
30.01

d ema1s
.

I
1 Glândulas e
1
1

J

!

I1

I
1

I

1

I

II
I

demais órgãos]
para usos opoterápicos,/
secos, inclusive pulveri-

:~~s; op~t~~á~~os, pad~ /
glândulas ou de outros/
órgãos ou de suas se- I
~r~ções; outras substân-~
cias animais preparadas
para fins terapêuticos}
ou profiláticos n~o espe- \
cificados nem compreen-1
didos em- outras posi-1

lções

I

20

I

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

1

I

j

f
LI

"'

1

1

QBS'gRV.t\ÇÕ~

I , I

I ·--- -.................... !

I

.

I

1
I
I
2-------~

I
GRAVAMES DA IMPORTAÇÃO
I'
Direito
~
----------~--~-I
I
I
I
Consular \
1
Aduanei~ I Outros I Depósito r
I
roa
I
I Prévio f %FOB I
I
I I '% CIP I % CIP I .% FOB I
I
I
l
I
I
l
1. ·
4
6
1
7
~--s-~----

,,.

I

I

I1

1
I
1

I
'I

.

·1

I

--~-----------

I

6

I
I
O

I•
I
~

l
I
(
I
I

I
I
I

I

Il

I

I

1

O

·---"~--~------

I

\

Exigivel 1

I

I

I
I

6

I
I

j

I

O

. .

I
I

EXIgwel 1

l
I
I

I\ Estrona
I

I
I'

I
J

I
I
I
I

J

I

/

I

I

I

'I

I

1

i

I

I

I

I

1

I

I

1
1

·l

I

i

i

r

~-

[

I
!
I
I

I

I

3~metil

eter (1,3
5-estratrien, 17 ona-3
metil eten c H -o
19 24 2

. .

I Tnpsma

I

I
I

I

I------·-·---

j

!

9

~
Ul

g

ó'~

!ll

i;!

ti
n

~
~

0

30.01.2.

I Extratos

30.01.2.99

I Os- demais

38.19

1

I

1

I1

·j

1
1
1-

I1

1

30

I

I

l

!

I
I

I
I
I
I

I
I

1
I

I

'I

!

1

I

)
\

.
!

1

1
I

1

l Outros altos polímeros, re~i
sinas artificiais e maté~!
rias plásticas artificiais, 1
inclusive ácido algínico,!
.
seus sais e seus ésteres; 1

I,

!

J

I

i

I

Líqui_Ms ou pastosos; emj
1 pos, grànulos, escamas, I
I
pedaços· in·egulares, blo~ I
I
cos e formas semelhan-1
I
tes
I

1
I
i

6

I
!

I

I

I
!

I

Exigivel !
j

I

l

i

I

I

J

j

!

1

'

I

I

)
l

!
!

!

1

l
!

!

1

I

I
i

I
!

I

t

o

~

I

!
j

I

a1:1.

i

l

I

til

1

1
;

i

~-

I

I
I

1
1
O

1

1~

!
l

.l
l

I

o

Ii

I!

1

I

Exie·ivel

I
l
I
I

1

I

LI

O

I
\
I
I

1

!

lenoxlna.

l

1

1
1

i

I

6

J

. .. I

I
I

I

i

1

r

I

i
I
I

conexas (inclusive os)
que c.onsistem em mistu-1
_ras de produ~os natu·]
rais) não especificados)
nem compreendidos em
outra parte na nomen-1
clatura; produtos resi-1
duais
das indústrias I
químicas ou das indús-1
trias conexas, não espe-~
cificados nem compreendidos em outra parte I
da nomenclatura.
I

38.19.0.20 1 (01) Cal soda . . . . . .

39.06.1

LI

I
I
! Produtos químicos e prepa-]
l
rados
das , indústrias I
1 químicas ou industriaiSf
1

39.06

l

................ í

I

I

w

Própria

para

uso

em

aparelhos médicos,
científicos e semelhantes com adição de indicador de côr

vlh]

g
~

0

i
!
I
!

I

I

I

i
i
l
I

l

J

l
1
·i

*
,s:..

I
I

'

I

I

NABALtLC

I

P R

O

D

u T o s

'
DA IMPORTAÇÃO

J

1

1

1

Aduanei- 1 Outros f Depõsito
ros
1
1 Prévio

I
I
I

57.04

I.Os

57 .11
57.11.0.99
74. 01

··············1

I
I1 Sisal e _outras
.
I
fibras do)
1 gênero agaves, inclusive)
1 seus resíduos. e fibras I
1 de trapos
I
I
T
As demais .. _........

J

...... : ......... [

I

1Mates de cobre; cobre em!

1
(
l

bruto (cobre refinado]
ou não) ; desperdícios e\
SUCflta de cobre.
1

6

O

!I
I
I

OBSERVAÇõES

1
I
I

LI

30

I
:!
1
I
i
I

I

40

I
1

II
I

Exigível

O

9

I
I

6

6

/
I
I
I
I

I!
!

I

I
1

O

I•

I

O

,
!I

1

1

Exigível

;...
Heparina

1

]

lI
I

lI
I
I
i
I
I1
1
I
I
I
I Fique em 'fibra
I
I
I

I

1

I
I
I
LI

I
1

I

J

I
I
1 Tecidos das demais fibras I
1 têxteis vegetais ·
I

II Os demais

I

I

LI

fiadas; resíduos e fibras)
de trapos.
I

57.04.1.99 I (01)

Direito ]
Consular 1
% FOB J

:1::
"'

13i415rsf71sl
----'---~--1____
I
/
1r
·.I
II
II

IJ As demaLS
. fibras
.
- .I
texte1s
I
vegetais em bruto oul
1 preparadas, mas não I

1

57.04.1

.
dema1s.

I

I
.

%CIFI"%CIFI%FOB
I
_I

~~-- _______________I
39.06.1.99

I
I
I

I

'

·i

I

2

GRAVAl'~S

I
I1
1
l
I
I
J

I
1
I
1
Exigível 1

1
l
)
J

1
1 Serrapílheira (tecido paj
ra fabricação de saI cos) de fique
l

!

g
g
"tt
o

~
~

g~

H

:§

74.01.2

Cobre 1üio ?'ejinado

I
I
.
.
.
.
.
.
.
!
74.01.2.01 1 <03) Cobre blis ter
I
I
I
I
74.01.2.02 1 (03) Cobre ·negro ........ ·I
I
I
1

I

74.01.2.03
82.03

82.03.0.02
82.06

82.06.0.9984.11

84.11.1

1

(03" Cobre de cimentação .. [

I

I

o

LI

6

.o

LI

6

I
Chaves de porca ......... j
i Facas e lâminas cortan[
tes para máquinas e]
I
aparelhos mecâniCos. i
I
I
I
1 Os demais ................ i
I
I
1 Bombas, motobombas e tur-1
bobombas
de
ar
e·
de
váT
I
cuo; compressores, moto-[
I
I compressores e turbocom-1
pressores de ar e de ou-[
I
tros gases;, geradores de I
I
êmbolos livres, ventilado-[
I
res e semelhantes.
I
I
1 Bombas ~e compresores
.i
I
I

84.11.1.02 1 Compressores de ar ........ ]

I

84.11.1.02 I

I

i
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .I
I

I
I

o

:
I

LI

o

Tenazes, alicates, pinças e[
J
semelhantes, inclusive[
j
cortantes; chaves de por-T
I
cas; torquesas, cortatu-\
bos, corta-cavilhas, el
I
semelhantes; ci s a 1 h as 1
I
para.metais, liriias e gro-1
I
sas manuais.
I
I

I

o

'

6

1

1

i'
I

i

I

'I
I
I
I

o

i

'

LI

50

6

i
!

I
I

o

I

40

LI

6

I
!
I

o

'
;

!
i

I
I

I

I
I

LI
LI

I
I
'

I

i

I

30

!

6

10

I
I

6

I

I

I

I
I

i

I
I

1

Exigível I

I
I

I
I

I
I

I

o
o

Exigível

1

I

1

1

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1 ;Exigível I
I
I
I
I
!
I

!
I
I
I
I
I
I

1

I
I
1

Exigível i

I
I
I
I
I
!
!
I
I

1 ~igível

I
I
I
I
I

I

!
I

I
I

I
I

]

I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I Exigível 1
I
I
; Exigível I
I
I
I
I

I

I
I

1

Sob reserva do disposto
no artigo 49 da Lel
no 3.244 de 14-8-57
SOb reserva do disposto
no artigo 49 da Lei
n9 3.244 de 14-8-57.
Sob reserva do disposto
no artigo 49 da Lei
n9 3.244· de 14-8-57.

i\"o

m

~

o

Ajustáveis ou fixas.

I
j

I

Seções de facas e "chaI pitas" (Contra-facas)·
I para máquinas de ceiI far.
1

'"

o~
~
~

~

n

d

~

o

I
I
I
I
I
I
I
I
1 Fixos

Jl Portáteis para pintura
!

I

e oficinas - Outros
compressores.

,.,.
~

I

NAIIALALC

1

l
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I

--~I
84.17

I
I
I

l

GRAVAMES DA

I
I

PRODUTOS

1' Aduanei- I Outros
I ros
I
i % CIF I •% CIF

I
3

,2
-0--.~-----

1

Aparelhos e dispositivos,\
mesmo aquecidos elétri-1
camente, para o. trata-!
!
mento de matérias porj
1
meio de operações quej
1
envolvam Ihuãança dej
1
tempemtura tais como: 1
1
aquecimento, cocção, tor~ 1
·I
refaçã.o, destilação, reti-1
1
ficru;ã.o, estertza.ção, pas-1
!
teurização, secagem, eva-1
l
poraçáo, vaporiza ç ã o,j
1 condensação, refrigera-!
I ção, etc., com exclusão!
! dos aparelhos de uso 1
doméstico; aquecedores 1
1
r
de âgua não elétricos. I
1
1

I
I

I

I

I

I

I

4

I

Depósito
1 Prév:io
1

I '%
I

~
OBSERVAÇÕES

Direíto 1
! Consular 1
1

I
I
T
I
I
I
'
I
5
I
5
'i
--~~--~ I
I
I
I
I
'
I
I
I
I

I

1

I

I

IMPORTAÇÃO

I
I
I
I
I
I

F'OB

I
I

% FOB

7

I
!
i
I
i
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
!
i
I
I

3

I
I
I
I
I

I

I
1
I
I
I
I
I
!
I
I
!
I
I

I
I
!

I
i
I

I

I

I
I
I
I
I

I

I

i

I
!
I

9

,,:>
"
o

8

i
11

i

S4.i7.1

84.17.1.01

1
1

De aquecimento ou de re·l

I

I

jri~eraçâo

1

01) Intercambiadores dei
I temperaturas de p1acas1

1

I

.

I

64.17 .1. oz· 1 COl) Intercambi a.d o r e s de I
temperaturas, tubulares 1
I
84.19

LI

I

I

'
1 MáquinaS
e aparelhos pm·a1
limpar ~ secar -garrafas, i
'I
e outros recipiente!>; paraj
I
fechar, etiquetar!
I encher,
ou caps-war garrafas,l
I
caix~, sacos e outros 1
I recip1entes;
para empa·l
I
cotar. e acondicioqar I
I
mercadorias; aparelhos 1
I
para gaseficar oebidas; 1
I
para lavar I
I aparelhos
baixelas.
I
I
I.

I

I

I
I
I
I
I

84.19.1.99 1 Os demais . . . . . . . . . . . . . . . I

l
I

I
I

8~.19.1.99

84.22

LI

I
I
I

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

1 Mâqu'inas

1
1

1

I
I

I

I
I
I

e aparelhos ele- I
vatóríos de cm·ga, de des·j
carga e de movimenta\
ção (elevadores, "Skips",l
guinchos, macacos, ta-j
lhas, gUindaste, · pontesj
rolantes, transportado-i

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

·30
40

I

I
I
I

LI

I

I

30

I

I
I

LI

I

I
I
I
I
I
!

I

I

I

I

6
6

6

I

I
I
I

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

20

I
I
I
I

I
I
I
I
I

6

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

I

I
I

I

i

I
I
I
I

I
I

I

I

o
o

I
I
I
i

..

1 ·~ng1vel j

I
I
1

Exigível

o

1
1

I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
1

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

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

o

I
I
I
I

Exigível

1
1

I
I

I
I

Exigível

I

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
.II
I
I
I
I
I
r;c
I
I
I
8
I
I
~
I
M
I
I
I
I FechadoraS de caixas n~
~

~

~

1

I
I
I
I

de cartão, pesando
até 1000 kg. Colocadoras de fitas de se~
gurança, pesando até

s
:§

1.000 kg.

·Encaixotadoras e de~
I sencai.xota· d o r a s de
I garrafas e recipienH
I tes, pesando mais de
1

I
I
I

1.000 kg.

I

I
I
I

:e

"'

I
I
I
I
I
I

i

I
I
I

NABALALC

P R

o

D

U T

o

8

r

1

I
I ORAVAl\·lES DA :rMPORTAÇÍÍ.O
I
I
I r;
I
.I
I Aduanei- I Outros I Depósito
ros

I

1

1

i
I

I
I

1 % crF 1 J% ciF 1 % roB

1

I
I
1
1
1

2

:
I

I
I
1
1
1
1
I

I

131415

I
I

res, pelefíricos,
etc.) , I
com exclusãó das mã-j

quinas e
]posição,
I 84-23

1

I
I

1

aparelhos da]

84,22,3,05 j Tr.ansportadores mecânicos]

1

]

1

de ação continua ..... ·I
para colheita e]
debulha: enfardadeiraj
para palha e forragens; 1
cortadeiras de relva; I
ma.quina
para limpar I
trigo e mâquinas seme-1
lhant~s para limpeza dei
grãos, selecionadoras de]

60

LI

J

1

f

r
1
J

1

1

1
1

!

·I

1

ovos,

frutas e

outros]

1

1
[
1
1
1
1

1

produtos agrícolas, com]
éxclus!ío das níáquinas,]
. e aparelhOs par~ a in-:-1
dústria de moagem dai

I
I
1

I

I

posição 84,29.

1

I
1

1

6

1

I
I

I
I ,

I
I

I
I
1

o.-

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

1

I

J

I

1

J

r

r

1
I

1
I

I
I
I

I
I

I

j

I

I

I

1

1

I

I
I

I

I
I

I

I
r

j

I
I

I
:
l

1

·:

!

!

I
I
I

1

~

I

!

8

~

)

j

r ~1:aquinaria

1

1

OBSIRVJ.ÇÓM

J

1
I

34,25

1Consular 1
1 % FOB

g

J

I
1
]
1
I
I
I

I

I,
!
I
I
I
)

I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
f Exigível I
I Elevadores· de cereais.
1.
1
1 portãteis
de rosca

J

I
·,
t Elevadores e transportado-!
1 res
I
I
·I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
Dil'eito I

617

I
I
I

84,22,3

J

1 Prévio

J

1

I
I

I

1

I
I

sem fim.

i';
g
J5
ou

o
~

~
·
o

84.25.1

1Mãquinas para colheita:.[
1 enjardadeira de palha e[
I jorrag_em e múquinaSI
1 cortadeiras de relva
I

84.25.1.041 Cortad-eiras de relva_ ..... \

84 .25.3

- II Maquznas
e aparelhos se-[I
1 lecionadores de ovos, jru-:- 1
I tas e outros produtos[
I agrícolas
I .

I
I
60

LI

I

r

!

84.25.3.99 1 Os demais ............... [
84.35
I Máquinas e aparelhos para[

I
1

!
I

I
84.35.1

80

impressão e artes gráfi-1
cas, ma r ,g inadoras, do-I
brador~s e outros apare-[
lhos auxiliares de im.-1
pressão
'
I

! Máquinas

de _impressrfO

I
I
I
I
I
I
I
I

o

6

o

6

\ Exigível

I
I

i

I
I
I
I
I
I
I

LI

80

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

5

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

I

o

j

Exigível 1

I

I
I

84.2~.1.00 , Planas .
84.3::>.1.09 j As dema1s ................ ~
84-.40
·r Máquinas e aparelhos para 1
·J lavar, 1 i m par, secar,[
J
branquear, tingir, e para I
I o apresto e acabamento[
I de fios, tecidos e manu-f
I faturas de matérias tex-1
I teis (inclusive aparelhos[
J
para lavar roupa, passar 1
) a ferro as confecções,[
I enrolar, dobrar ou cor-[
1 tar tecidos); máquinas[
I p~ra revestimento de te-!
I cidos e outros suportes)
I para fabricação de linó-1
I leos e outros artefatos[
I para cobri r assoalhes, 1
1

LI

II

Exigível

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

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

'1 Acionada por motor a
l explosão.

I
I

1 Classificadoras de ameiI . xas ou :Pêssegos.

I
I
I
.l

I
I
I
I
I

~
~

~

o

·>.;

~
~

~-

a

1 Máquinas para. marcar
I :Peças de tecidos, para ~
I a indústria de con- o
I fecção.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

t;
~

I
NABAL!.LC

r

I

I'
p R

o

D

u

1

T

o s

GRAVAM:.ES DA Thfi>ORTAÇÃO

)

I
I

IAduanei·
ros

1

I

o/o

I

l JI

2

I 3
J

j'

CIF

ro, papel de decorar ca-)
sas, papel de embalagem, 1
J
linóleos e outras maté-1
1 rias semelhantes inclusi-)
j
ve capas e cilindros g~a-)
f · vados para estas máqui-)
I na•>
I

I
j

sar.

84.40.3

'

I
I
1 Para o apresto e o acaba·)
I menta
'
)

84.40.3.01.

Para o apresto e o acaba-)
1 mento _. . ............... ]

I
1

I
I
I

I

I

I
I
1
I

I

I
I
·

1

I

.

50

I

I
I
I

I

6

J

LI

50

j

I
I
I
I
I

I
I

I

6

I

I
I
I
I

I

i

g

J

)

'ti

I

1

I

)

1

I

I

I

]
I

1
I
I
I

I

I

I
1

g

camisas, p;indústria
de confecção.
:..

II Máquinas
)

1

!11:

I
. !;J
I
I
~
) Máquinas para passar

).

I

•
~

I
I

I

I
I

9

[

I
O

OBSERVAÇõES

I
I
I

I
Exigível )

l
I
I
I
I

~

~'"'

J
)

)

O

-------

I 8 1I
71

I
I
I
Exigível 1

I
I

)

LI.

I

I

I

I
I

I
I
I

1

I
I
I

I Prévio
I % FOB

I
I

1

As demai~ ......... 1

CIF

I

I

84.40.1.99 1 (01)

I %

I
I
I

) Máquinas para lavaT, ·se-)
car-•. limpar a sêco e pas-)

j

1

I
I
I
I

j"
1

Direito )
Consular I
% FOB 1

I Outros I Depósito

I 5J
I 6
4J

I
I
1 máquinas para estampar[
1 fios, tecidos, feltros, cou-j

84.40.1

I
I

--~-1~·~··-~~-~---

J

I

para formar
"carteiras" de cami~
sas, formar bolsos de
camisas, formar e
1 pa-Ssar pontas de co~
larinhos de camisas,
p/indÚ!ltria de confecção.
Máquinas de faca sem
fim p;cortar tecidos,
P/indú:stria de con~
fecção.

~

84.43

I

preendidos os porta-pe-J
ças e porta-objetos, tar-J
raxas de funcionamento!
automático, dispositivos]
divisores e demais dispo-]
,sitivos especiais para[
montar · nas máquinasj
ferramentas; porta-obje-1
tos para ferramentas ma-l
nuais das posições 82.04,1
84.48.0.01

1

84.51.1.99

84.5.6

I
I

II

84.49 e 85.05
I
Par:::r, as máquinas-ferra-[

)

84.51

mentas da Posição 84.45· 1
M&quinas de escrever, semj
I dl.spoSitivo, totalizador; I
I máquinas de autenticar!
I
I cheques

LI

40

1

1

As demais ................ [

1

Máquinas e aparelhos para[
classificar, peneirar, lavar,!
britar, triturar, misturar[
terras, pedras e outras [
matérias minerais sóli·!
das; máquinas e apare· I
lhos .para aglomerar, dar 1
forma e moldar combus-:- 1
tfveis minerais sólidos,!
pastas cerâmiCas,. cimen~ 1
to, gêsso e outras maté-1
rias minerais em pó ou[
em pasta; máquinas para 1
fàzer m0ldes de areia r
para fundição
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

principalmente, destina-[
dos às máquinas-ferra-I
mentas das posições B4.45.J
A e4.47, inclusive, com-I

LI

26

I
I
I
I
I
li
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

II

I

I

1 PeçaS separadas e acessó-1
rios que se possam reco-[
nhecer como exclusiva ouj

o

6

6

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

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

o

Exigível

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

II

II

1

1

Ir
I
I
Exigível l
·I

I
I
I
I

II

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i

I

i

8
Hidrocopiadoras universais.

I

"

~

n

] Manua.is,

I

~

8 kg.

pesando atJ

"il
H

r
I
I

II

I
I

I

.'"'

O>

NADALALC

PRODUTOS

I
I
I
I

2

I

Direito
Aduaneiros

i

aglomerar ou moldar .. 1
1 Torneiras, registras, válvu-)
I las, e semelhantes (in-1
I clusive as válvulas :fedu-)'
I toras de pressão e as I
I válvulas- termostáticas),
I para canalizações, cal· I
I deiras, reserva tõrios,)
1 cubas e outros recipien-1
1 tés sem~Ihant.es
1
1

84.61

84.61.1
[ Para uso doméstico
84.61.1.01 1 Jogos para banheiro

3

I

4

·I

84.61.1.99

1

cozinha ;. .............. I

Os demais

.. ; ........... j

1 Arvores de transmissão, I
I eixos de manivelas, su-l
portes dé mancai e man~ 1
cais diferentes dos rola~~
1 mentos, engrenagens e
rodas de fricção, reduto~ 1
res, multiplicadores e va~ I

I
I

Outros

1

I·Depósito
Prévio

-1

5

I
I
60

I

I
I
I
I
I
I
!

I

6

I

o
o

I

I

l

7

I

o

I

6
()

II

I
I

Exigível

I
II

9

~

I

I

~

I

1

r Mãquinas

g

I
I
I
I
I
I
I
I

l:l

i

I
I

o
o

8

OBSERVAÇ<í·ES

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I

LI
LI

I
I
I
I
I
I
I

rI

t

I
I

I
I

I
I
I

'6

I'

% FOB I

I

I

LI

-,

1
I

I
I

1

I
I
I
I
I

...."'

I

I
I

Consul~r)

I

I

I

1

ouj

1

I

t

i4. 56. 2. 01 1 Máquinas e aparelhos para 1

I

% CIF I % CIF I % FOB

Máquinas e aparelhos parai)
\ aglomerar ou moldar

84.. 56.2

'84, 63

GnAVAMES DA IMPORTAÇÃO

I
I

i

1

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
Exigível j
Exigível

I
I
I
I
I
I
I

8

I

1

para moldar
blo·cos de cimento.

lil
~

~
._,

~

I

T
l De bronze ou de latao.

IConjunto
de torneiras
sànitárias, de bron'lie
1

I
I

ou .latão.

riadores de velocidade,]
volantes e roldanas (in-J
clusive roldanas para ca-_[
dernais) hlnbreageru, ór-1
gâos
de
acop~amento 1
(mangas,
acoplamentos I

I

I

de articulação (cardan,j
d"oldham, etc.)
,órgãos mecânicos

84.63.1.99

Os demais

85.09

.

.

]

minação e de sinalização,]
limpa-vidros, cliBpositivosj

LI

60

I

1 Aparelhos elétricos de ilu-1
1

J
J

I
85.09.1

J

.............. ·I

I
II

I

I
6

o

fI

I
I Faróis

85.15

1
1

.

I

l

Aparelhos transmissores e
1 receptores de radiotele-1
J
fonia e radiotelegrafia; 1
J aparelhos emissores e re-!
J ceptores de radiodüusão 1
1
e
de televisão com-j
preendendo os receptores 1
combinados com fonó-~
grafos e os aparelhos de
tomada de Vista para [
televisão; aparelhos de 1
radiodireção, - radiodetec-[
ção, radiosondagem e ra.-1
diotelecomando.
I

LI

M

I

I

1

II

\ Aparelhos

85.09.1.01

EXigível

t

I

elétricos contra geada e]
c o n t r a nevoeiro, para 1
bicicleta a motor, moto- I
cicletas e automóveis.
j

l
I
. ............. ····I

I

I

flexíveis, ec.), e jlllitasj

84.63.1

II

1

6

o

f Roletes, conjuntos elxo- ;x:.
1 rolete, rodas guias, 'O
I rodas motrizes, para. tn

1

I

vmnas.

I

I I
I

I
I
Exlgivel I
I

lagarta de tratort:!s e
d~ , :máquinas
rodo~

l_

Faróis_ "bU!Cabuellas''

8
"tt'

i

~

a~
o

I
I
I

I
I

l

I

I
I
I
I

:!:
~

GRAVAMES

PRODUTÓS

JI"AB.ALALC

I

I

2

"
85.15.8

87.06.0.01

·I

I_

90.03.1
90.03.1.01

Para veículos da
ção 87.01 ............... !

LI

50

I :.~~~~~

I

e partes

mâtér!as Plásticas ...

LI

t/

!

/

6

I
1

60

I

I

I

I
I
Direito I
consular I
%FOBI
I
I

Exigível /

I
I
1

1

I

6

o

I
I
II
Exigfvel I
I

/

50

9

I

IlAntena
de transmisolo
para televisão.

a

o

I Exigível li

~

8
~
I P...ntena "Slotted .Rint(' g

I

de transmissão
televisão.

p~ra

, gr

~
~>:~

§
~

_
r Colares (aros) para lagal'tas de tratares e
/
·n:áquin~
rodoviá:r1as.

l l
I

I,

I

OBSERVAÇõES

I
I

I

I

LI

/

,--~-------I

I
O

g;

I
I

I 8 1I
71

1

I

I

I

I

res-~

/ Armaçõ"'

I!De

I

I

Armações para. o.'culos,. lu1 neta, lorgnons e seme-]

1

I 6
51

j

Partes, peças separadas e!
J
acessórios dos veículos 1
1 automóveis citados nas]
I posições 87.01 a 87.031
inclusive.
I

I
posi-1

II

%CIF)%FOB.
I

I

I

I

I
i

90.03

I

s~

I

1 Partes e peças

85.15.8.99/ (03) As demais .......... \

87.06

%CI!F

.

I I

llrrPORTAÇÃO

I
Outros 1 Depósito
I Prévio

Aduaneiros

-~~--

~,-1

DA

/

li Para óculos.

o

16.Jl8

I Partes, peças separaaas eJ

aCessórios .reconhecíveis[
como exclusiva ou prin-1
cipalmente construi-!
dos para os instrumen -I
tos ou apa,relhos das po-11

.

!
I

I

I

90.29.0.02

aos ins-\
trumentoS ou aparelhos]

1

I

da posição 90.24 ....... j

1

98.10

I

.

ga,lO.l.Ol

1
1

I
I
I

10

II

I
I
I

I

Acendedores e isqueiros

I

I

6

Acendedores e isqueiros .. 1

I
I
I

I

-------~-·r---~-·

I

I
I
1

o

Exigível 1

II

LI

·---·~----·

70

I
I
I

!

I
I
I
r
I
I

I
I

II
II

j

I

•-

I

!

I

II

r

1

I

i

I
I
I

I

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

lI

I
98.!0.1

I

I

I

LI

I

I

I

e

II

I
I

I

I
I

I
I

I

I
I

isqueiros]
I <mecânicos, elétricos, de I
I catalizadores, etc.), eT
L suas peças separadas, I
I exceto as pedras e pa-I
vios
I
Acendedores

I

I
I

1

I

I
I

Icorrespondentes

I

I'

de serem utilizados em
um ou em vários dos
1
inStrumentos . ou apare-!
1 lhos dêste grupo de po-1
I
I sições.

I

I

I

sições 90.23, 90.24, 90.26,\
90.27 e 90.28, sucetíveis

1

1

I
I

I

I

6

II

o

Exigível

I

-----·I

I

II
I

i\'o

"I
I
I

"'

8

Partes e componentes
destinados exclusivamente para a fabriI cação de termostatos.

1

I

I
I

'dl
"
~

"

1:1
~

8

"'~

I

I

I

I

II

I
II

II

I
I
I

i
I
I A gás.
I

I

·---------.--

.,.
~

~

ANExd rt

~

"'

LISTA ESPECIAL DE CONCESS6ES DO BRASIL AO EQUADOR

I

I

I

PRODUTOS

JfABALALC J

II

II

~RAVAMES

IAduanei- ~

I

ros
% CDF

1

r

2

I

I
I
I ----------·----- I
I
"I

--,
11.04
Farinhas das frutas cla.ssi~j
ficadas no capítulo 08
11.04.0.01 I De oanana (Plátano. gui-1
\ neo) ·........•........ ·I
15.07
óleos vegetais fixos, liqui-1
dos ou sólid_os, em bruto, 1
purfficados ou· ref.lpados.!
I

!

15.07.1
/Em bruto
·
I
15.07.1.10 (OS),De palma ··········I
15.07.1.13 1 (11) De rícino ............

I

3

LI

1

19.01.0.01 .Extratos de malte •...... j
22.08
1 Alcool etílico não desnatu-1
/ r ado, com graduação i

igual ou superior a ll09; \

álcool etílico desnaturado
de qualquer graduação I

4

ó

I
I
I
I
I

LI
LI
LI
LI
LI

o
o
o
o
o

I
I

II
II
I

I
I
I
I

I·

I

I
I
I
I

.IMPORTAÇÃO

I

5

6

I

r
I

o

o
o
o
o
o

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

o

7

II

I
I
I
Exigível I

iI
I

o
o
o
o
o

I

I

8

----

r

Exigfvel J
Exigível

II

Exigível
Exigivel I

Exigivel

r
I
I

II
I

OBSERVAÇõES

I

I

I

I

I

I

- - - - -T- - - -

I

I

I
II

Direito 1
consular I
% FOB I

1

Outros 1 Depósito
Prévio
'% CIF
% !<.,OB

I

I

15.07.2
1 Purificados ou refinados
I
15.07.2.10 1 <08) De palma ··········I
15.07.2.13
(11) De rícino .............
19.01
f Ex.tratos de malte
1

f

I

I
I

DA

I
II
I

I

I
r,

:>
~
9

o

"'
~

u

~
"
~

~

M

I

II

I

j

c

s01
o

22.08.0.01

t1

Não desnaturado, de

gro·l

duação igual ou supe- 1
i'ior a 809 ••••••••••••• 1

22.02.0.22 1 Desnaturado • . ......... ·I
22.09
j Alcool etilico, não desna- 1

·

I

cação de bebidas

II

o
o

I Cimentos
graduação inferior a :SO<?j
hidráulicos (com-]

preendendo os cimentos[
1 sem pulverizar chama-[
\ - dos ('clinkers"), inclusi-1
Ve coloridos
j

I

58.01.0.99

61..01

inclusive confeccionados.]

Os demais •

. ........... 1

Roupas exterior para hoR)
1 mens é meninos.

69.13

69.13.0.99

Estatuetas,. objetos de fanRI
tasia, para decoração!
/ ornamentação ou adôrR 1
no pessoal.
I

1 Os

I
I

demais

.............. J
I

o

I

LI

LI

o

JI

o

o

o
o
o

I

I
I

o
o

LI

I ---·-- ·-------

o

o

I

o

I
I
I
I
I

Exi~;ivel

I
I
I

o

I
I

I

I

I
I

I
I

I

EXigível 1
I
I
I
Exigível I

o

I

I
Exigível I
Exigível I
I
I
I

o
o

I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

I

LI
LI

Exigível 1
Exigível 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

1

61.0!.0.01 1De algodão ............... J
61.01.0.991 As demais •............. J

I

o
o

I
I
I
I
I

I

o

I

I
I

I

LI

I

I

I
I

j
II
I
I

I

j

25.2-3.0.99 \ Os demais .............. j
58..01
Tapêtes e tapeça.rías dej
ponto de nó ou enrolado. I

o
o

II

I

Alcool

I

I
I
I
I
I
I

I

I

22.09.1.01 j Etílico, não desnaturado dej
25.:J:3

LI

turado, de graduação :in-j
j
feriar a 801?; aguarden-]
1 te, licores e outras be-j
1 bidas alcoólicas, prepara- j
1 dos alcoólicos compostos 1
j
(chamados -"extratos con-j
1 centrados") para fabri-l

l

22.09.1

LI

I
I

g

I Exiglvel

I

t
I

I

I
I

I
I
I
I
I

I

I
I

II
~

I

I

~
~

I
I

8

I

?,'"

I

I

I
I
I
I

•

~t•J

Cimentos

i

I

n

d

""

o<

I

I
I

II
I

I
I
1

I
I

-~---··

Cerâmica decorativa

."'
~

LISTA ESPECIAL DE CONCESSõES .DO El!A'SlL AO PARAGUAI

-·---------

II

I
NAllALALC

.

I

PRODUTOS

I.

I
I

·

r·

GRAVAMES

I

I

I

----~~--

'

I--·-

I

22.09.1

fabricação de bebida,

22.09.1.01 1 Eti1ico
1

1!11.04

81.04.4
81.04.4.01

não

I

dos

I Manganês e
I
1

I

I

manufatura-]

antimónio

(02) Manganês

I
I
I
I

em bruto!

I

O

II

I
1

/

I

I
I
I

I
o

r

LI

I
1

I
I
1
I

I
1
I

T
1
I
I
I

f

I·1

1
1

o

I
I

]
1

I

LI

II

i

1

~~

1 utros metais comuns em[

II

IJ

--- I- - - f

I

]
1

I
I
I
I

I bsoo . ··················I
ou

j

O

I
1
I
I
I
I
I

I

I

J

o

Exigível I

I
f

o

OBSERVAÇõES

------~---

I

I
\

I
1

desnaturado,]

de graduação inferior

bruto,

I

-

;!

I

L
I Alcool
I

% FCB I

.

I
I1

/ A..lcool etilico, não desna-J
1 turado, de graduação in-I
I feriar a aoç., agu:arden- i
tes, licores e outras be-)
bidas alcoólicas, prepa-J
1 rados alcoólicos compos-J
1 tos (chamados ~<extra-)
) tos co_ ncentrados")- para)

1

Direito ]
Consular I

~

lI

1314151617181

2

I
22.09

I

I

-~--~---------------~-

11

I
I1
I

i

Aduanei- ) OutroS ! Depósito
ros
I
I Prévio
: % CJlF I % CIP\ % FOB

I
I

----- I

I

PA IMPORTAÇÃO

--

I
I

Exigível

I
I
I
I
1

I

a

;,
"

g
8
~
~
?

i:':!
~

ii

d
8

461

Aios DO PODER ExECUTIVO

DECRETO Nl? 55. 781 FEVEREmO DE

DE 19 DE
1965

Aprova o aumento de capital e a reforma estatutãria promovUf,a_ pelo
Banco do Estado de São Paulo ...:.A.

o Presidep_te da República, usando
-da atribUição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição da
República, e de acôrdo com o dis~
posto no parágrafo único do art. 59 e
parágrafc único do art. 12 do Regl}1amento baixado com o Decreto nU··
mero 14.728, de 16-3-1921, decreta:
A1·t. 19 Fica aprovado o aumento 9e
capital do Banco do Estado de Sao
Paulo S. A., com sede em bâo Paulo
~(SP), de Cr$ 2. 000.000. ~00,00 para
crs 10.000.000.000,00, bem como a reforma de seus- estatutos ' mciais, na
conformidade do resolvido pelas assembléias gerais extraordinárias de
22-1-63, 28-2-64 e 25-9-64.
Art. 21? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaç~o.
1·evogadas as disposições ".'1.11 r.ontrár10.
Brasília, 19 de fevereiro -de 1965;
da Independência e 779 da República.
-1449

- GB, serviço de Televisão, mediante
a utilização do -canal 4 TV-VHF.
Art. 29 Fica outorgada concessão a
TV Globo Limitada, nos têrmos do
Art. 80, do Regulamento dos Serviços
de RadiodifUsão, · aprovado pelo Dew
creto n<:l 52.795, de ·31 de outubro de
1963, para executar serviço de televl.r;;~o na cidade do Rio de Janeiro GB, a título prec::irio e pelo prazo dB
quinze (15) anos, a contar de- 27 de
agôsto de 1962, de acôrdo com as cláusulas que com êste b:üxa.m, rubricadas
pelo Presidente do Conselho Nacional
de Telecomunicações.
Parágrafo Primeiro. A execução dei
se.rviço de televisão, _ora outorgada.
deverá obedecer ao Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, Decreto número 52.795, de 31 de outubro de
1963, e as normas vigentes oli que ve~
nham a vigorar, baixadas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações.
Parágrafo segundo. O contrato decorrente da presente conCess§,o deverá
ser assinado dentro de sessenta (60)
dias, a contar da data da publicação
dês te decreto no Diário Oficial, sob
pena de ficar sem efeito, desde logo,
o mesmo Decreto.
Art. 3<? Revogam-se as dispOsições
em contrá1·io.

H. CASTELLO BRANCO

Otavio Bulhões

Brasilia, 19 de fevereiro .de 196!~:
da Independência e 77<? da República:

1449

DECRETO NQ 55.782 -FEVEREIRO DE

DE

19 DZ

1965.

Transfere a concessão ouforgada à
Rlidio Globo s. A., pelo Decreto
n9 42.940, de 30 de dezembro de
1957, para executar serviços de- Te··
leVisão na cidade do Rio de· Janei?·o, para a TV Globo Limitada.

o Presidente da República, ·usando
<las atribuições que lhe confere o Artigo 87, n<? I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Art. 5'?, n<? XII
da mesma ~Constituição e, ainda, o
que consta ao Parecer n<? 228, de 4 de
setembro de 1964, do _Conselho Nacional de Tel~comunicações, decre,ta:
Art. 19 Fica revogado o Decretp
u<? 42.940, de 30 de dezembro de 1957,
Que outorgou concessão à Rádio Globo S. A., para executar, a titulo precário, na cidade do Rio· de. Janeh·o

H.

CASTELLO BRANCO

CONSELHO NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇõES
Cláu-sulas a que se refere o Decreto
n<? 55.782, de 19 de fevereiro de

1965.
I

Fica assegurado à TV Globo Li~
mitada o direito. de estabelecer, "sem
exclusividade, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, uma
estação de televisão destinada a executar o serviço de radiodifusão, com
finalidades educativas e culturais,
visando aos superiores interêsses do
País e subordinada às obrigações
instituídas neste ato.
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pulado no Regulamento aprovado pelo
Decreto n9 52.795, de 31-10_-63;
i) irradiar, diàriamente, os boletins
Jlelo prazo de dez (lO) ano~, e
entrará em vigor na data do regiStro
ou avisos do serviço tneteorológico
dêste contrato- pelo Tribunal de Contas
bem como integrar, _gratuitamente,
da União, ·não se responsabili_zan~o
as Rêdes de Radiodifusão sob a direcão da Agência Nacional do Ministério
0 Govêrno Federal t:~or indemzaçao
alguma, caso o contrato, por qualquer
da Justiça e Negócios Interiores,
motivo, não venha a ser registrado.
sempre que para isso seja convocada
pela autoridade competente, quer
III
para a transmissão do' programa "A
Voz do Brasil", quer para a divulgaçã,o
A concessionária é obrigada a:
de assuntos de relevante interêsse
a) ter sua diretoria e quadro social . nacional;
eonstituidos exclusivamente dos brasi~
j)
irradiar, com indispensável
!eiras a que se referem as alíneas I
prioridade e a título gratuito, os
e II do art. 129 da Constituição
avisos expedidos pela Chefia de PolíFederal;
cia local ou autoridade congênere,
em casos de perturbação da ordem
b) admitir para as funções técnicas
pública,
incêndi.o ou inundação, bem
ou operacionais relativas à execução
como os relacionados por acontecidos serviços de radiodifusão, sàmente
mentos imprevistos;
brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida,
l) submeter, no prazo de 6 (seis)
porém, em caráter excepcional e com
meses, a contar da data do registro
autorização expressa do CONTEL, a
do contrato pelo Tribunal de Contas
admissão de especialistas estrangeiros,
da União, à aprovação do Conselho
mediante contrato, em qualquer hipóNacional de Telecomunicações, o local
tese, deverão ser observadas as qualiescolhido para a montagem da estação
ficaçõeS técnicas e h~bilitações estabem como as plantas, orçamento e
belecidas no Regulamento aprovado
tôdas as demais especificações técnicas
~lo Decreto n9 52.795, de 31-10-63;
dos equipamentos:.
c) manter, efetivamente, na totam) inaugurar o serviço definitivo
lidade dos seus serviços, dois têrços
no prazo de n (dois) anos, a contar
(2/3), no mínimo, de pessoal brasida data da aprovação de que trata
leiro;
a alínea anterior;
d) não transferir,. direta ou indin) submeter-se aos preceitos estaretamente a concessão, sem t:~révia
belecidos nas convençÕes internacioautorização do Govêrno;
nais e regulamentos anexos aprovados
e) suspender o serviço no todo ou
pelq Congresso Nacional, bem como
em parte, pelo tempo fiue fôr determinado1, nos prazos previstos nas
a tôdas as disposições contidas em
leis, regulamentos e instruções vileis, decretos, regulamentos. e instrugentes e futuras que regem a matéria,
ções ou normas que exista:q1 ou vetão logo seja notificada pela autonham a existir referentes ou at:~licáveis
ridade competente, fazendo cessar
as transmissões ato contínuo ao repor
ao ·serN"iço da concessão;
isso, assista à concessionária direito
o) não alterar, em qualquer tempo,
a . qualquer indenização;
seus estatutos ou contrato social nem
/) submeter-se, ,na ' forma da lei fazer transferência de ações ou quotas
e dos regulamentos, à fiscalização
sem_ que tenha havido prévia autorido Govêrno Federal, ao qual fornecerá
zação do Govêrno Federal;
todos _os elementos exigidos para êste
fim;
p) manter sua estação em perfeito
funcionamento com a eficiência neg) pagar taxas e contribuições
emstentes ou que venham a ser
cessária e de acôrdo com as normas
estabelecidas em lei ou regulamento;
técnicas e operacionais que estiverem
em vigor ou vierem a ser fixadas
h) manter em dia os registras .de
programação, de acôrdo com o· estipelo CON~EL;
TI

A presenté concessão é outorgada

.l}TOS
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q) manter a sua escrita e contabilidade padronizadas de acõrdo com as
normas estabelecidas pelo CONTEL;
r) não firmar qualquer convênio,
acõrdo ou ajuste, relativo à utilização
das freqüências consignadas e exploração do serviço com outras emprêsas
ou pessoas, sem prévia autorização
do CONTEr,;
s) obedecer às instruções baixadas
pela Justiça Eleitoral, referente à
propaganda eleitoral;
t)
cumprir tôdas as prescrições
contidas em leis, regulamentos e
instruções que existD,m ou venham
a existir, referentes à programação.

ExECUTivo
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vm
Findo- o prazo a que se refere a
cláusula II, será declarada perempta
a concessão, se a concessionana
decair do direito à renovação.

DECRETO N9 55.783 -

DE 19 DE

FEVEREIRO DE 1985
Fixa o preço básico mínimo para o
financiamento ou aquisição de feijão produzido no Nordeste do Pai~.
do gênero "macaca r" ou "àe cor.
da!', para o ano~ agrícola de 1!}&5:

O Presidente da. República, usando da atribuiçã.o que lhe confere o arIV
tigo 87 inciso I da Constituiçã-O e de
acõrdo com o disposto no parágro.fo
Fica assegurado à União o direito
2° do art. 49 da Lei nll 1.506 de 19
sôbre todo o acêrv:o da sociedade,
de; dezembro de 1951 alterada pe!oa Lei
para g·arantia da liquidação de qualDelegada ull 2 de 26 de Setembró de
quer débito para com ela.
1962, decreta:
Art. 19 Fie:;~,_ estabelecido o preço
v
básico mínimo para as operações de
A freqüência consignads, à sociedade
financia.ment-a ou -a.quitsição de feijão
produzido no Nordeste do País do gê ...
não constitui direito de propriedade
nero "macaça.r" ou "de corda" para
e ficará sujeita às regras estabelecidas
o ano agrícola de 1965 de Cr$.- 6 .400
na leg'is1ação vigente ou na que vier - (seis mil e quatrocentos cruzeiros)
a disciplinar a execução do serviço
por sa.ca de Sessenta quilos. para o
feijão vermelho "miudo", tipo 3, de
de radiodifusão incidindo sôbre essa
acôrdo com as especificações baixatreqüência o direito de posse da União.
das pela Portaria nll 41. de 24 de ja_
neiro de 1964, do MiniP.tro du Ag-riVI
cultura, publicada no Diário Oficial
de 6 de fevereiro de 1964.
Em qualquer tempo são apl~çáveis
à concessionária os preceitos da
§ 19 :Jtste pl'eço refere-se ao produto
legislação sôbre desapropriações e
pôsto 'nos principais centr-as de con,..
~umo do País,
~J.ssint
considerados
requisições.
para os efeitos dêste Decreto. os porVII
tos de escoamento de cada Estado.
§ 29 Pa:ç-a a. realização da.s opera_
A inobservância de qualquer. das
çes de financiamento ou aquisição em
estipulações contidas no presente
outras localidoa.des do interior, Berão
contrato sujeita!'á a concessionária
deduzidas as despeSas necess:árias à
colocação do produto nas localidades
às penalidades estabelecidas em leis
referidas no parágrafo anterior, na
e regulamentos. Não havendo penailforma prevista no ·artigo 69 da Lei
dade expressamente prevista, aplicarDeleg-ada n9 2, de 26 de setembr-a de
se-á pena de __ multa a ser fixada
1962.
pelo CONTEL, observados os princí§ 39 Os ágiM e deságios para M
pios do art. 63 do Código Brasileiro
demais classes e respectivos tipos serão fixados em instruções a serem.baide Telecomunicações.
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xadas pela Comissão de Fj.Mncie.~
mento da Produção (OFP).
.Art. 29 :E:ste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação. revogadas M dispo.siçes em contrário.
Brasilia, 19 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e -779 da ReR
pUblica-.
H. CASTELLo BRANCÇ)

ExECUTIVO

Becretaria
3 - DivisãO àe Organização e AISsistência Sindical
a) Seção de Organização e Registro
Sindical
b) Seção de AsSistência Sindical
c) Seção de contrõle, Contábil

4 - Divisão de supervisão da InsR
peção do T_rabalho

Hugo de Almeida Leme

a)

DECRETO

N°

55.784

~ DE

19

Aprova o Regularaento de ,que trata
art. 29 àa Lei n9 4.589. de 196·1.

b)

o

O Presidente da Repúblioa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo · 87 da Constituição Fedeml e
tendo em vista o disposto no art. 29
da Le: n9 4.589, de 11 de dezembro
de 1964, · decreta:
Art. 19 Fica aprovado 0 Regulamento que a· êste acompanha assina·do pelo Ministro do TrabalhO e PreVidênci•:t Social, destinado à execução
dos serviços atinentes aos órgãos
cr::ados, transformados cu atingidos
:pela Le: n° 4.589,_de l l de dezembro
de 1964.
Art. 29 O presente DeCreto entrará
·em vigor- ru:t dat'l de sua publicação,
revogada,s as disposições em contrário.
Brasíl:il:t, 19 de fevereiro de 1965;
14.49 da Independência ·e 779 da República..
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

Arrt. 19 OS órgãos do M.T.P.S.
,criadoS, transformados ou ating'dos
pel:a Lei n9 4.589. de 11 de dezembro
· ~ 1964, terão a seguinte orglaniza-çao:
-

1 -

Departamento

Diretor-Geral

Secretaria.

Nacional

r1Q

Seção de Recursos

5-

Divisão de Ati'Vidades Culturais,
RecreativaB e Assistenciais
a)
b)
c)

6 -

Seção de Atividades Recreativas
Seção de Ativ>dade.s Culturais
Seção de Atividade.s Assistenciais
Seção de Administração

Turma de Serviços Geraig
b) Turma de Expediente e- Docmn. entação
c) Turma de Mecanografia
a)

I:I Departamento Nacional
Emprêgo e· Salário
1 -

d4

Diretor-Geral

secretari13.
2 conselho consultivo de
prêgo e salário

Em-

Secret-ar1~

DivisÍío de Salários
Seção de Estudos e Pesquisas
Salariais
b) Seção de Cálculos
c) Seção de Instrução de Processos
3 a)

4 -

Regulamento de que trata o art. 29
cUi Lei no 4.589, de 11 àe dezembro
de 1964

I

seção d'e Estudos e CoordenaR

ção

DE

FEVEREIRO DE 1965

Tralxüho

ccnnissão de Enquadramento

2 -

Sindical

Divisão de Custo de Vida

Seção de Estudos de custo de
Vida •
b) Seção de índices de Preços
c) - Seção de Supervisão da Cole ta.
de PreçOs
a)

5 - Divisão -de Identificação e Registro Profissionais

Seção de Estudos Prof:ssionais
Seção de Contrôle e Oa.dastro
Profissional
-C) Seção de Distribuição de Carteira-s
a)
b)

ATOS DO PODER ExECUTIVO

6 -

Div-isão de MãO-de-Obra

Seção de Est:.udos do Mercado do
Trabalho
b) S•e'ção de Formação Profissional
C) Seção de Cool'denação dos órgãos de Colocação de Tl">J.balhadores
a)

7 -

Seção de Administração

Tunna de senriços Gera~s
Turma de ·Expediente ·e Documenta-ção
c) Tmma de Mecanografia
a)

b)

· :EII _: Departamento Nacional ·de
segurança e Higiene do. Trabalho
1 -

Diretor-Geral

secretaTia
2 -

Divisão de Higiene do Trabalho

Seção de Higiene _do Trabalho
b) Labora-tório de Patologia Ocupacional
a)

3 balho

Divisão de Segurança do Tra-

4 -

Assistência Juridica

v-

Conselhos Regionais do Trabalho Marítimo

1
2 _

Plendrio
Delegado do Tmbalho Maríti-

mo
3 -

secretaria

VI - serviço de Estatística da Prev'idência e· Trabalho

1 - Diretor
2 Centro de Processamento de
Dados
3 - Seção de Estuào,s e Análises
4 - Seção de Estatística do Tratalho
5 - Seção. de Estatística da PrevidêneJa social
6 - Secão de Contrôle do Abono
Familiar ~
·
7 - Seção de Adminir;tração

Turma .de serviços _Gerais
Turma de Expediente e Documen ta.ção
c) Turma de Mecanografia.
a)

b)

a) Seção de Prevenção e Educação
Sanitária
b) Seção de Pesquisas

VII -:- DelegaCias Regfonais do Tra4 - Divisão de Assistência ao T1·abalho da Mulher e Menor·
a)

bllho

Seção de Serviço Social do Tra-

b) Seção de Assistência ao TI•abalho da Mulher
c) Seção de Assistência ao Trabalho do .Menor

5 -

Seção de Administração

TurnH de Serviço~ Ger.a.is
Turma de Expedi·ente e Documenta-ção
c) Turma de Mecanografia
a)

b)

IV - Conselho Sui)erior_ do Trabalho Marítimo
1 -Plenário
2 - Presidente
3 - Secretaria Geral
a) Seção de Estudos , e coordena-

ção
b) Seção de Recursos
·c) Seção de Administr.lção
Turma de serviçOs Gerais
Turma de Expediente e Documentação
- Turma de Mecanografia

balho
Delegacia Regional do · Tmbalho do
Distrito Federal
1 - Delegado Regional do Trabalho

,Secl;etaria
2 lho

serviço de Relações do Traba-

Seção de FiscaLzação
Seção Sindical
Seção de Multas e Recursas
seção de Atividades Culturais e
&sistencktis
a)
b)
c)
d)

3 - servi,ço de Segurança e Higiene
do Trabalho
, a) Seção de s-egurança e H:giene

do Tl">-1-balho
b)

Seção de Assistência ao Traba-

Hw da Mulher e do Menor.
4 -

Serviço de Emprêgo

Seção d8 Identifioaçã.o e Registro Profissionais
b) Seção de Mão-de-Obra e COlocação de Trabalhadores.
5 - secão de Pesquisas e de Colea)

ta

de nados
·
6 - Seção de Abono Familiar

Aros
7 -

DO PoDER \EXECU'l'IVO

Seção df3 Administração

Turma de serviços Grereis
Turma de comunicações, Expediente e Documentação
c) Turma de Orçamento e COntabilidade
a)
b)

DELEGACIA REGIONAL DO TRA•
BALHO DO ESTADO DA
GUANABARA

1 'lho

Delegado Regional dd TrabaM

serviço de segurança e Higiedo Trabalho

4 -

a) Seção de Segurança e Higiene
do Trabalho
b) Seção de Assistência ao Trabalho óa Mulher e do Menor..
5 Serviço ·de Emprego
a) Seção de Identificação PrOfissio.
na1
b) s·eção de Registr.~ ProfiSsjonais
C) Seçãc- de Emis&âo de Carteiras
d) Seção de Mão-- de-Obra e Colocação de Trabalhadores.
c) POSt{k de Identificação.

6 -

Serviço de Administração

Seção de PeE.soal
b) S8'}ãO de Material
C) Seção de Orçamento
. a) Seção de Cómunicaçõe.s, Expediente e Documentação.
a)

7 - Seção de PesqUiSas e de cozeta
de Dadas
8 - Seção àJ3 ADono Famil'ia1"

DELEGACIA REGIONAL
DO TRABALHO DO ESTADO DE
SAO PAULO

1 - Delegado Regional do TTaOalfto
Secretaria
2 -

Serviço a. FZscaZtza.çáo

Seção de Inspeção
b) Seção de Multes e Recursos

a)

SerViço Sindtcal

a) Seção de Organizaç~ e Registro
SindiCal
b) Seção de Contrôle Contábil
c) Seção de Assistência Sindical
d) Turma de Contrõle do Impô.sto
Sindlcal
e) Seção de Atividad.e& Culturais e
Assistenciais
4 U.)

Secretaria
2 - Serviço de Fiscalização
a) Seção de Inspeção
b) Seção de Multas e Recul'Sos
3 - Se:rviço Sindical
a) SeçãO de Organização e R.egis•tro Sindicai
b) Turma de Contrôle do Impôs to
Sindical
c) Seção de contÍ'ôle contábil
d) Seção de AUvidades Culturois e
Assistenc'.ais

ne

3 -

nal

SerViço de Emprêgo

Seção de Identificação Profissio-

Seção de Reglstros ProfissionaiS
seção de Eml<isão de carteiras
d) Seção de Mão-de-Obra. e Coloca..
ção de Tràbalhadores.
e) Po...<;tos de Identificação.
5 - sermço e segurança e HitPene
õ)
c)

do Trabalho
a) Seção d Segurança e Higiene do
Trabalho
b) Seçáo doe Assisténcia M. Trabalho de. Muller e do Menor.
6 - SerViço de Interior
c) Seção de Contrôle
IJ) Seção de Orientação e Fiscalização
c) PosÍ().S de Fiscalização

7 -

SerViço àe Admtntstraçtlo

Seção de Pessoal
O) Seçãu de Material
c) Seçãt. de Orçamento
d) Seção de ComunicaçõeS, ExPediente e Documentação.
a)

8 - Seção ae pesquisas
dJe Dados

9 -

a de

coteta

Seção de Abono Familiar

DELEGACIAS REGIONAIS DOS
ESTADOS DE P,.;RNAMBUCO,
MINAS GE~AIS E DO RIO GRANDE

DO SUL (para cada Delegacia
1 -

Delegaao Regional

secretária
2 -

se.,vzço de Relações elo Traba ..

lho

Seção de Fisoo.Uzaçn.o
Seção Sindical
Seçãf; de Segurança e Higleiie
do Trabalho
d) Turma .de At1vidades Cultura~
e Assistenciais.
a)
õ)
'c)

ATOS
3 -

DO PODER

Seçáo de A mznz.straçáo

Turma de Serviço..c; Gerais
m Turma de Comunicaç5es, Expediente e D.':l'cumentação
c) Turma de Orçamento e contabL
lidaàe.
a)

5

~

Seção de Interior

6 - Segão d·e pesqUisas
de DaC!Jos !
7 -

e de

cozeta

Seção de AbOno Famtl}ar

Delegado Regzonal

Secretária
2 - Seção de Jnspeção
3 - Seção Sindicai.
- Tunna de Atividades CUlturals e
Ass1stenc1ais
1-

Seção de

Empr~go

a) Turma de Identificaçã-o 1 Regl.!tro profissional..".
O) Turma dê MãO-de-Obra e COlO•
cação de Trabalhadores

5 - Seção de Segurança
tf.o TTabatao

6 -

e Htgtene

Turma de Inte11zar

1 - Turma de PesqUisas e de
letas de naa.os

8 -

Seçdo de Abono Familta't"

9 -

Seção de

co-

Actmin~strctção

Tmma de Serviços 3-era.is
Turma C.e comunicações, Expe.
dientt. e D')cumentação
C) Turma de Orçamento e Cont-a..:.
billda<ie,
a)

b)

ESTADOS DO AMAZONAS, PARA,
MARANHÃO, PIAUí, PARAíBA,
RIO GRANDE DO NORTE, SERGIPE, ALAGOAS, ESPíRITO
SANTO, MATO GROSSO E GOTAS
1 -

Delegaa'D .Regtonal

Seção de Fiscallze.ção
$eção Sindical
4 - Seção de Emprêgo
a) Turma de ·Identif1oação e Registr<> Prof i'&!.~ nats
,
b) Turma de Mão--de-Obra. e de Co.
locação de Trabalhadores.
2 3 -

Seção de Abono Fe.miliar
Turma de Segurança' do Tra:"'
balho
"'
O) Turma de PesqUisa.. e de Celet~
de Dados
c) Turma de In·~ertor.
5 a)

DELEGACIAS REGIO:{AIS DOS
ESTADOS DO t;EARA, BAiriA,
ESTADO DO RIO, PARANA e
cPNTA CATARINA

1 -

467

DELEGACIAS REGIONAIS DOS

Serviço de Emprego

a) Seção de Identificação e Reg·tstro profissionais
b) Seção de Mão-de-Obra e Colocação de Tra~l<dhadores
c) FOStos de -1entificaç~o
4 -

ExECUTIVO

Do Assessoramento

Art. 29 Os Diret<rr"''!. Gera..Js do De-partamento Naciona: do Trabalho, dO
Depa,rtamentr.r Nacional de Emprêgo
e Salário e de Departamento Nacional de Emprêgo e Salário e do De.
partamento N;;',ClOnal de Segurança e
Higiene do •Trabalho serão assessoradOE por um secretário, dois assessores
e um a-uxiliar.
§ 1° O Diretor do serviç.o de Estatística da Previdênçla e do Trabal!W
será asses._"-Drado por um secretário e
um- Assl.3tenL.
§ 29 Os Dir..::tores de Divisão terão
para ;.:.,:;.:,essorá-los um ~ecretárlo.
Ar~. 39 o presidente- do Cõ'E.selho
Superioi do Trabalho Me.rltimo . será
assessorado por um secretário. e um
\.sSe..c:sor.
parágrafo únioo. A Secreteila Ge-raJ ct') ccnselho Superior do Trababo Marítimo .será chefiada por um
secretário geral.
Art. 4° Fic-a -anotada a .:.eguinte ordem e nomenclatura para as Delega..
c!as Regionais do Trabalho:
1\lo - D.R.T. no Estado éb Ama.

zonas

2{lo 3~ -

Mão

D.R.T. no Estado do Pará
D.R.T. no Estru:lo do Mãra ..

ATOS DO
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PODER. (EXECU'riVO

D.R.T. no E.staao d.') Piauí instaraç:ão não ocorra de imediato, de
ácôrdo Com as necessidades do serviD.·R.T. no Estado do ceará
no E.o;;tado do Rio . ço e a ·critério. do ~ilinistm de Estado,
D. ~-.'L

4~·

5.f
{i·

Gra:J.de do Norte
7ª'- D.R.T. no

EstacL~

da Par.aíba
glJ. __: D. R. T. no - Estado <).e PerD.R:.T. no Estado de A1agoas

-

IOl.'- -

D.R.T. nO Estado de Ser-

gip-~

lllJ.- D.R.T. no Estado da Bahia
12:;1. -

D;R.. T. no Estado de Mb,;J.G.S

Gerais
~

Üf:l __:. -.u.R. T. no Estadú do Es~

pfri to San+,o
14~

-

D.T. no Estado do Rio de

Janeiro_
151). -

D.R.. T. no Estad,-:;o de São

Paulo
l.Sl!o - D.R. T. no Estado do Paraná
17lJ. - D.R.T. no Estado de santa.
Catarina
18::& D.R.T. ·no F.E.tado do Rio
Gra-nde do Sul
191.'- D.-R.T. no Estado de Goiás
2&' -

D.R.T. no Estado ·de Mato

Gro.sso
2llJ. -

D.R.T. no Estado da Gua--

nabata
22!J. - D.R.T. do Distrito Federal
§ 1"' Os Delegados Reg·ionats do Tra..:
lbalh<.> dos Estados de São Paulo e
Guanabára serão assessorados por ·um
s.ecretarw, um assis,ente e doiS auXiliares; o D.R T. do D.F. por um
ass1stente
um auxiJiar. Os demais
por um secretário.
'
.§

neces.sá~

:Dispasições 'Gerais

nambuco
9~

. que expedlrá as :tnstruções
1·ias.

' ainda os Seguintes ór.
2? Haverà

gi:i.I'.J.s reg:onais:

ór9ãaos Regwnais: EStado do Acre

·serviço de FiScalização do Trabalho
Chefia
Territórios:

Amapá - Ror.?.ima
Rondônia
Post.,.s de .Fiscalizacão e Identlfica.çã_o Profis&ional
~
J?o Funcionamento

Art. '59 A organização administrativa . prevista no · pr&.ente decreto. po~
derá ser implantada gradativamente
de mhdo a 4.ue os ·órgàos bas:cos
acumulem j funções dos demais cuja

Art. 6? c.. cargos de Diretor Gerai
de Departamento e Diretor de Divi&ão. não constantes do Quadr,.,. do Ministerio do Trabalho e Previdência
SOcial e incluidos nos órgãos estrutu.
rados p:~r êSt·e Decreto, terão oft simbolos, respectivamente, 2-C e 4~C, de
acôrdo com o art. 25 da Lei número
4. 589. de 11 úe dezem'bro de 1964. que
0.3 criou.
Art. 7o para atender ao.s encargoo
de c.tJ.eüa, assessorameniD e· secretariado dos orgM-s estruturado~ por êSte
Decreto ficam criadas as funções gratificadas constantes da. Tabela anexa.
Art. 8° As despesa& atinentes aos
cargof, em comissão alud:d.,..o no artigo 8º e as decorrente-" da criaça.o
das funções gratt:tlcadas de que trata
o artigo anterior dêste Regulamento
e constantes da ta-bela a.r'.exa:- serão,
ateEdidas na conformidade do dispas~
to no art. 18 ·a Lei n9 4.5-89, de 1964.
Art. 9t/ Continuarã-o a correr pelas
verbas orçamentárias próprias do Ministério do Trabalho· e Previdência Soc.ial as desp::-<-~. 3 com o pagamento de
ca:rgoo em comissão ,e d . . .s funções gra.~
tificadas jã existentes atnda que as
respeC't1v.as de110minações tenuam sido alte~·adas por êste Rregulamento,
oonsoante o estatuído na Tabela anexa.'
Art. 10. o c..,.nsell1o Consultivo de
Emprêgo e Salário e o Conselho SuperiN do Trabalho ,Marít:mo. além
do.s repre.--.entantes titul:a.res de que
tratam os. arts. 5 e go da Lei número 4. 589, de 19f34. t.erã~ suplentes deslngados prêvi·amente.
ParágrafO único. os Suplentes ·só
perceberão gratificação qúando substituírem o& titulares e igualmente por
se~.SãiJ a que comparecerem.
Art. 11. A Secretaria. Executiva do
conselho Nac10na1 de puUtica salarial funcionará junto_ à Divisão de
.;ialá.rlos do Depaxt;amentiO Nacional
de Emprêgo e Salário, com a organização ·e atribuições fixadas ein por-
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4 - Seção de Coordenação
t.e.ria do Ministro do Trabalho· e Pre~
'5 - SeçãD de . ProtOCOlo
vidência- social.
6 - . seção de Expedlente
Art. 12. o Presid·ente do ConselhO
7 - Seção de .Serviços G€rats
Superior do Trabalho Marítimo terá _ 8 - Seção de' Mec·anogratia
uma gratifics,ção
c~orr~pondente ~
dmportânola de 30% do valor que re:Parágrafo único. O Ministro de Esceber ·por se.ssão a que comparecer, tado~ dentro das conveniênci-as do
!!lâo f-a-zencL-, jus à represem.açáo men~
serviço poderá designar até três as~
~mi fiXa ou a outra qualquer vantasessores para a Assessoria .Técnica..
gem equiValente.
Art. 13. A Seção Coordenadora dos
Dtsposições Transitória~
órgãos de Colocação_ de. Tra.balhacL':!I['es do Departamento Nac1onal de EmArrt. 1.f3. o Ministro do Trabalho e
prêgo e Salário e as SeçOes autõno~ · Previdência Social subrrieterá ao Premas co.rrespondent•es das Deleg.acta~ sidente da H,Ppúbllca, dentro <1-o pra~
Regiànais-- do Trz.balho agn·ão em en- . zo de 30 (trinta) dias, os ~~rçamento.s
tendimento com os Institutos de-. ApOglobais para funcionamento dos órgãos
s-enta-doria e pem<ões, para ef-eito do
citados transformados ou atingidos,
cumprimento do disposto no art. 55
cujo custeio correrá pela conta espe~
da Lei n° 3.807 de 26 de agõsto de cial "Emprêgo e salário".
1960.
§ 1° Os orçamentos analiticos serão
parágrafo ünico. O Departamento apriQvado.s pelo Mip.lstro do TrabaNacional de: l!1mprêgo e Salário, em lho e as .)resta-ções de C!')nta.s submearticulacão c.-,m o Departamento Na- tida ao Tribunal de Conta,<;- no f:m do.
cional da Previdênc•ia Social ~expedi~ exercício, o::Jservadas as normas do
rá as normas para o aproveita-mento Código de Contabilidade € leis postedos reabilitados profissionalmente, nas
emprêsas com mais de vinte empre~ rk~·res.
gad').S, ~ara cumprimento do dl&posto
§ 29 A despesa com o pagam-ento do
no art. 172 do Decreto número .... pesscal que integra o Quadro Suple_
48.9·59-A, de 19 de setembro de 1960. menta-r, de que trata- o art. 28 da Lei
i.e 11 de dezembro de 1S64.
Art. 14. Fica criado, no Gabiilete n~" 4.589.
como dos !~-:mpantes dos cargos
do Ministro, o Serviço de Ca~dena bem
em comiSSão criados pelo art. 25 da
ção dd.s órgãos Regionais com objé- mesmae das funções gratificadas
tivo de c:~ordenaJ. as atividades dêst.es de que lei
tratam êste Regulamento e a
e dar-lhes assistência em. s-uas rela~
Tabela anexa, poderá ser re3Jizada in~
çõ_es com os demais órgãos do MinlSdep·endentemente da exigência dêste
tério, de modo a permitir o melhor artigo,
observado !) dtsposto quanto à
atend:mento de suas f1nalldades, em :prestação de contas.
decorrência das atribu .. ções que lhes
fr).rem conferldas pela Lei número ..
Art. 17. As atribuições e encargos
4.589 de 11 de dezembro de HHi4.
dos órgãos· de que ,trata ~te Regulamento serão especificados nos respec§ 19 Caberá ao Chefe do Gabinete
tiw-'5 regimentos.
do MÚliStro a Chefia do Serviço.
§ 29 A Chefia do Serviço será as~
Art. 18. Até que sejam aprovado.:.
sesso:ra':ia por um secr€tário e d.,1s os Regimentos mencionados no artigo
assistente.
19, o Ministro do Trabalho e Previ·Art. · 15. Integrarão o Serviço de dência Si'~Ci.al poderá expedir normas
para o ftmcinamento dos
Coordenação dos órgãO[j Regiona.js ~ provisórias
órgãos, inclusive quanto às respectivas
seguintes órgãos:
tl'1buições, observado o disposto· na
1 _,Chefia
Lei n9 4.589, de 11 de dezembro de
1964, e outras Leis qu-e lhes digam
2 - decretaxia
iespeito. - Arnaldo Sussekinà.
3 - Assessoria Técnica

~
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DEPARTAMENTO NA.CION4L JX? TRABALHO

DRPARTAMENTO HAOIOW 00 TRABALHO

1

Dlrotor.. Gaztel
Secretário ao D1retor-Ga:ral

1
1
2

Asseosor do D1retor--Gsral

2-F

l

Auxiliar do llirotor-Geral

12-.P

1

A.uxilial' ao Direto-r-Goral
Encarregado da 'rurlllfl de Adminietrsção

1

Chafs da Seçâ.o de .Administração
Et:tcarrc;gaà.o da Turma de Serv1çoe Geraie

6-F

Enoa~regado da Turma de Expediente e&Documsotaçâo
Eccarregado da Turma de Mecàoografia

8-F

1

1
l

Dirator·Geral

2-0

Sacratá..""io do DiratO.r--GsreJ.

9•F

4-P

8-F

COMISSÃO DO ENQUA.l?R.ttl@i'lTO SINDICAL

1

secretário (Cheta: da Secrotaria)

DIVISÃO DÉ OROANIZ~O . ·E AS§ISTtNc!A

sí@Tc

SINDICAL

4-C

1

Diretor
Secretário do Dirator
ehafe da SeçÕ:o de Orge.oização o Rogietro
Sindical
ebafe da Seçâo da Aoe:tatêcc1..G. Sindic:el

4-P

l

1

4-F

1

Chefa da. Seçê.ó de Contrôie Contábtl

4-F

l
1

1
l

11-F

:!.

1·

Diretor
Secretário do Dir3tor
Chefe ds Seçião Ge Inspeçêo do Trnbsl.to
Chef13 da S-ação d3 Recureoe:
Cihefo da. S$Çali de Ml,llttla

4-C

1
l

Dira"tor
Secretário ·do D1retor

Chefe da Saçâo da Organizag;o a Registro Sinà.ioal
'Chsfe
SoçÕo de As,siatência Sicd1cal
Chefe de Seção de ContrSie Contáb1l

11-P

""

DIVIS!O DE §mRVISÂO DA INSE!QÃO DO TRABALHO

DIVISÃO DE FISC!LI2·A[ÃO

1
l.

9-P

!;!I VISÃO DE OR GANIZ~ÇÂO 'E~ ASSIST:2NC!A

4-C

,_,
,_,

11-F
4-F

1
1
l

Ci:lef'o de Soçê.o do

1

Cbe.fo

Oiro to r
Bt~crctW,o

d<.~.

do D1retor

S-sçêío

li.<;~

Est~J.doa

Recureoa

4-F

4-F

·-·
·-·....

11-P
e Coordenação

4-P

1
1
1
I

1

D1re-tor
S&oretár1o do Di.:reto r
Chefe da Seçã.o d.e A.Uodclad!'ta Reoree.t1vaa
Chefe da Seção de A.t1v1dades CUlturais
Cheta de Seçã.o de A.t1v1dadea Asa1atanc1aia
DEPAB.TA.M:ElrTO NACIONAL DE Eli!IB1:GO í!! SAI..im.O

2

1

J.

D1retor-Geral

2-C

Secretário do D1retor-Geral

9-P

2-F
A.sseseor do D1re"tor.... Geral
L2-F
A.UJd.l1ar do Dire"to~Geral
Chefe da Seçâo de Adm1oie1lraçâo
4-F
Encarregado da ~uxma de Serviços Gerais
s,..'p
EiloCUTegado da TLU'lllB de Expediente e DoeLn!len1aç8o 8.. F
imcarregado da fLU"ma de Mecanografia
S..F

CONSELHO CONSULTIVO DE FXPREGO E BALiro:O

Secretário (Chefe da Secretaria)
DIVT SÃO DE 8A.LÁRI OS
1

1
l

1

D1re'tlor
Secretárto do Diretor
Chefe da Seção de Ee'tUdoe e Peequisalil Sala.r1a1e
Chefe da S,eção de cálculos
Chefe da Seçã.o de Iru~trú.çâo de Proceeaoa

4-C
11-P

4-F

·-·._,

DIVISÃO DE CUSTO DE VlDA

l

,_,
4-0

Di reta r

Secre tár1o do .DiretOr
Chefe da Seção de Estudo:3 do Cus-<:., de Vida
Chefa da SeçOO de Indicas d.e .Preços
Chefe da Seçâo de~ Supe rvt siio d.a Coleta d$

Pre-Qoa

·-·

4-P

--=---·-·----·---

1

1

1

D1reior (ex"t:!.nto)
S(;lcretÓ.:cio do !H.retor

1
11-F

Socrat:árto da·· Dirstor

l
1

Chefe d<! S9ç$:o do E:sr~c:.d.o2 Pr.oiisal.o-tj9J.O

11-P

Chefe da Sação do Idsni:i:!.f:Lcov;Õ.o
Chefe da SeçÍiio elo <Sti:;,stro e R:;gl::~t:CiHl
Profieaionaio

6-F

1

Chefe da S8s~;o d<> Con·<;x-Jle e l':o.de.a'o:::·o ho:fis:'li2,

Chefe da Seção de. c-ont:r,&J.e

6-F

1

Chd'e do Sev~o r;";a D::.s-~l'i'cu:l.~~.::o da Ce.r·~eiras

5-F

na~

DIVISÃO DE ORG!'J:HH()Â.O E tSSIS'i'~fCIA

6-F

Jru'J0ÃCJ,21BJ;QQ-D_~

SI}IDfê-ª-{'D-:lf;T:)' -.......--D!reto:;.•

1
l
1

Cb.efa @

1

0t.c;:?c a~ SGç8.o ê....J Fo~:J:c;;;,O F.;';'G)':'"J.:-?~.Oli-'.ll

2

Cl::f.: fc tz:

1

.Di:'0'tO?-Gil:>.•cl

?·-C

1
2
1

Sacretái:'io dv Dlrator~C-::;.•W.
ll.133G ssor do D:.l.rotor-C-e2·al
Au:o:ili~:r: rlo Di:r·cto:r-Gc?al
Cbd~ da Seç~o ét·3 Ad..-nir~:i.~t:rsçGo
Encarregado ds Ttrr·r::t:. cl.~ S:;.F,•:l.t;C"· 2- G2:>.'.:.:!.:.;
Enco:.:.·rGgP.à.o ~a T~i:::l de E:cpcdi0:~to e Docu;,;~b.
'm:,'8o

s-F

'-0
1.1-F

S9oret&z•io rlo Dlz>otor
C~;:â.o d() E~tl11:Ja éto McX"Ce~o de Trabe. ..

lho

8-F
l
1

4.-F

G2~~o C.;:;.:;;;-;.'l.~~~t~~~~-J c;l~-~-;~~~~;;~ 5 co·l~

2-F
12-F
0-F

G-F
8-F
6-F

DIV!S'Ko DE HIITI.ENE DO :SRA.BALHO
1

l

Secretário do D1retor
Chefe da Seçâo de Higlene do ·Trabe.lho
Chefe da Seç:âo de i·~ed1e.1.ne do Trabalho

11-F

1

Diroto:r

Secretário do Diretor
Chefe da Seçâo de Histene do Trabalho
Chefe do Leborat6rio de Patologt~ Ocupac1ona1

2-F

2-F

.DIITBÃO J)l!J HlGIENF. B SP.C.j!JRf.~.UÇA W TRX8'P..J:.HO /

DI1JI SÃO :pE SEGURANCA- :00 TRABJlLHO

(D_,NoTo)

Chefe de Seçâ.o de Segurança do Trabalho
Chefe> de SeçÕ.o de Pesqu1aa e DivulBSçâ.o

DIVISÃO DE

1

D!reto.r

1

Secrotárto do Diretol"

Cbefe da Seçâo de Prevenção .e Educação Saci tár1a
Chefe d~ 'seçeo do Peéquisa.o

2-F

2-F

DIVISÃO DE ASSISTtNCIA_AO TRABÁLRO

H! GIENE E S~GtTRANOA .DO TRJJ3ALHO
t:D~ II. T.
-

DA MUtijER

Dlretor

I

1

••

Seçào de Inepeçâo Especial do
Tre.balho
Chef6 de Seçâo
Aaa1stênc1e o Mulheres e
Manares
Ch-efe

••

l

seCretÓrio do Dlretol"
Chato de Seoâo de Serv.t.ço Social

·-F

ao

trabalho 1

Chefe de Saçào de Asaistbci.s ao Trabalho da
Mllliler
Chefe
Seçêo de Aseistênoia ao 'l'rabalho do
Menor

4... F

••

....

CONSELHO SUPERIOR DO TRABALHO IdAIÚTThlO

l

1
1
1

l

Seoretá:rio-Gerel (Chefe· da Seereta.rta-Geral)
Assessor do Prao1à.aote
Secretárlo do Pras~dente
Chefe da SoçS.o da Adm1n1straçêo
EocarN&adD da 'l'u..T"ma de Serviços Garals
Encarregado ds Turma de Expedi ente e Documentaçao
En~arrogado da Turma do Mecanograf1o
Che.fe da SeçSo de Estuà.oa e ____.CoOràell9çâo
Chefe àa SeçÔo de- fiecnraoe

2-F
2-F

9-P
6-F
LO-F

1o.:.F
lO ...F

·-··-·

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA
SlMBOLO

J.lENOMlNAÇÃO

I

DENOMINAÇÃO

srM:Boio

SERVIÇO DE ESTATfSTICA DA PREVID!NCIA $

.RABALHj)

Dlretor
6ecretár1c do D1re~or
Chefe do Seçâo de M.m1tl1atraçâo

~-o

ll·P

9·P

l
l

I

1
1
1
l

l

••

••

Seçê.o
Chefe.
Estudoa e Análtijea
Seçâo do Trabalho
Chefo
Chafo de Seçâo de Prev1dênc1e Soe ;tal

,_,

Chefe de Seçâo de Mecanização

5•F

••

Il'lretop
Secretário do D1retor
Aa-siatente do Dlre'tOl'
Chefe da Seçâo de Aàm1n1straçâo
Eaca.rresado de 'I'urma de Servlçoá Gera.u
Encarregado da ~urm.a do .Eltpe<Uen'te o Doc'Q.men~

çao

EnotU'regado da 'l'um:e. do M.ecãnogra:f'1a

Cll.atà do Centro do Prooeaaamen'to de Dadoe
Chefe da Seçâo ~a Ea'tl.l.doe e Anál-1aea
Chefe da Seçê.o de Eatatisnca dQ ~rabalho

4•P
4-P

Chefe da Seç~o de Eetatiet1ca da PreVJ..dênc:w
Social
Chefe da Seçâo de Coutrôle ãb Abono Famil1ar
DELEGACIA REGIONH 00 TRABALHO NO
DÍSTRITÓ FEDERAL

1
1
1
1

fulegado Re'e:J.one.l do Trabalho
Secretário do Delege.do
Assistente

l

Chefe da Seção de Peaqu.ieae e de Colet'à da
DadoS

Au.xilinr

1
1

,,

1

Chefe de Seg:o de Abono Fauiliar
Chefe da Seção ds ádmitústro.çãa
BncarreBado de Turma de Serviços Gor_é..:l.s
Encarregado. ds i'urme. de ComutJ1caçÕ2e-• !;';xpedi•
ente e Documectaça.o
.SacarreGado da i'urma 'de Orçamento ê Co~tabili
da<ie

8-F
6-F
ll~F

n ..F

il.«l'

SEnVI2_0 DE R:ELA~ÕES :2Q T!U.EÚHO;
1

l
1
1

n1retor do ServiQO
Chata da Seção de ~_acalies.ç'ã(;'
Chefe da. Seçãq Sindical
Chefe da Seção de Atividãdee Cul turo.1e-e
Aseistecciaia

Chefe da Seçãa de Multas e necursoe
Sjil1VI90 :OE SEGiJRAN9A -E HIGIENE 00 'rrui.BALft(),
4-~

1

D:l.retar

1

Chofe da SqS'c de S~<;Ur2.nç~ ~ HiGiene do
~~'abt~l

ho

6-F

Chefe da Seçf.;o d9 Assi.::tÔélc:;_s_ no J.'r;,bulho
da ~.lulher o do ·(.;ena:..~
SERVI CO DE K!1PB~OO

1
1
1

Diretor do Serviço

4-F

Chefe da Seção de Identificação e Rogietro
Pro fi flBi o n~i e
Chefe da Seç~o de Mão-De-Obra e Colocação
de TrabalhEidorea

8-F
.8-F

D.§LEGACI A. l.l!GIONAL 00 TRABP.LHO NO ESTADJ DA'·

.

1
1
1

2
1

l

GUANAllARA

Delegado Reg:looal do Trabalho
Secretário do Delegado
Aeaia.tente do Delegado
illXil:!.s.r ào Dslegado
Chefe da Seção de :Peeq_uisa~ e dG Colet.~, de
Di doa
Ghefe da Seçâo' de tbcno Familiar

4-;.C.-

9-F
5-F
l_5-F
6-F

8-F
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SERVIÇO DE FISCALb';.-!9.!9.

1

D1:retor da Serviço
Chef~ da Sação de Inapeção
Cç.efe da Stlção de Multas e Rocuraoa

2-F

5-F
5-F'

SERVIÇO SINDICAL
1
1
1
1
1

Dfretor do SerViço.
Chefe ela SOção de Oi'gt~o'lz;~çÕ.o e Registro
Sindical
Chefe ds Seç~o de ASS:i.stêncie. Sihdi cal
Chefe da J)eção de Contrôle Contáb1l
Chefe da ~_ção de Ati vÚl.ecle s Culturais e
P.seistenciaie
Encar}"e_sado da Turma. de ContrÔlG do lmp8sto
Sincticàl

5-F-

5-F
5-F

9-F

SERvlCO· DF; SEGURA..NCA E HlGIEN.E 00 TRil...B"ALl10

1
1

Diretor do Serviço
Chefe da Seç'io d~ Segurança e Higiene do Trabalho
Chefe da Seçâo de Aseistência ao Trabalho da
Mulher, e do Menor
SERVIÇO DE F.MPRf.:GO,

1
1

1
1

Diretor do Sarviço
Chefe da Seç~o do Ident1 fi oação Pro fi eeional
Chefe da Seção do Regietroe Profie.~ionaia
Ohefe da Seção do E:miesâo de Carteire.EJ
~efe da Seoê:o de Mão-De-Obra e·· Colocaçe'o d•
Trabalhadora e/
Enc.nrtQ.gado de Pô:;;to- de Identifi.cação

2- p;

l-F
6-F'

n~~''"'"·

!
1
1
1

DELEGACIA

,)2DI.EGACIA REGionAL DO TP.ft..BALHO no ESTADO
D.E SAO PAÚLO

Deleeado
Secretário do Delegado

'

AUXil1e.r do Dele gado

1

Chefe da Secâ.o de Aboco F-amiliar

4-0

9•F

•
1

?

jW

to TRABALHO NO ESTADO

SAO FAU.tO

Delegado
Secretário do Delegado
AaBistente de. DelegadO
Auxiliar do Dele gado
Chefe da Seçãc•de Pes~iaas e de Ooleta de

Dado a

6-F

8-F

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Diretor do Serviço
Chefe ·da Seção de Inspeçâo

1

~otor do SerViço
Chefe da Seção de In.speçâo·

Chefe da Se cão de L:íul tas, e Chefe da Seçã.o de
Recursos

l,

Obefe da Sc:;êo de ~luitas e Reeursoe

l

SERVIçO SINIU CAl·

1

at~ONAL

Chefe da Seçâo de A'bonc Familiar

S:ERVICO D:E FISCALIZAC:iO
1

Dil'etor do Serviço
Chcfo ao Seçâo de ~s.e.,D.l
Ohe.fe de ~eção de Ma;terial
C'11efe dn Seção do Or-çamento
Chefe da Seção de Comun1caçÕ~e, Ezpgd12nte e
D:>cum.ent.açao

SERVIÇO SINDICAl,

Di:retor do SerVl.ço
Chefe da Seçêo de Orlent.a.çÕ.o e Registro
Sindical

I

Diretor do Se:rv1ç.o

1

Chefe da Seçâo de Organ1z~çêo e Registr-o
Sindical.

1
Ohefe da Seç~o de Contrôle CoZ!.t~bil

1

Chefo de Seçâo de Aeaistêncin Sindical
Ohof~-da Sação de Ccntrôie Coctábil
Chefe dê SeçÜo de Atividad.o9 Culturais c Aas1,!!
tenciaie
Enoo~egado da Turma do Cont~ôle do Imp5eto
Siodica.l

1
1

2·F

6-F

SlT(I AÇÂO AN·rE:RI OR

SITULÇÃO NOVA

DENOlliiNAÇÂO

DENOMINAÇÃO

Sn'IEOLO

SERVIÇO DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO

SERVIÇO DE HIGIENE E SEGURANÇA 00 TRABALHO

1

Diretor do Serviço
Chefe de Seçâo de Higiene do T~abalho

SIMRllO

D1retor do SeYV1ço
Chefe da Seção de Segurooç-a e. lllgiene tlo

1-1'

l·F

L~efe da Seçâo de Ass1stêoc1a e Mulheres e

Tr~be.lho

1

Me.noree

Chefe do Seçâo de ASBist~ncia ao Trabal'ho ~
rlul:her e do U:ec.or
SERVI CO DE EL1PF!t:{;O

1
Chefe da Seçâo de Identificação Profissional
Chefe do Seçâo de Reg!.stro I'rofisslonal
(Do Serv. Ident. Prof.)
Chefe da Seçào de Emissão de Corte1rae
(Do Serv. Idsnt. Prof~)

lO

7-F

1

I

Ohefe da Seçâo de Emissão de CarteiZaa

7-P
lO

Encarregado da Pôato

2...P ...
5-F

I

l-F

1

?·F
6-F

'

lO

Diretor do Serviço
Chefe áa Seção üe Contrôl9
Chefe da S~çâo de Orlentaçào e Pisoalizeção
Encarregado de Pôsto

D1retor do Servlço
Chefe da Seção de Pessoal
Chefe da Seção de Mate:t:ial
Chefe da Seção de Orçamento
Chefe da Seção de ComunioaçÕea, Ex~edleote
e Docume:ntaçao
SERVIÇO DE !'NTERIOR

SERVIÇO DE INTERJ.9!!

l

Chefe da Seoâo da Mão...De-Obro. e Colocação
De- 'frabalbadorea
Eooarrege.do de Pôeto de Ident1f1ce.çã.o
SERVIÇO DE AJLiiNIST!!AÇÃO

SERVICO DE AIMINISTRAQÃO

D1retor do Serviço
Chefe da Seção de Pessoal
Che:fe da Seçê.o dl3 t.iaterlal
Chefe da 'Seção de Orçamento e Contabilidade
Chefe de Seçêo de ComunlcaçÕee

D1retor do SerV1ço
Chefe da Seção de Identifioar;âo Frofies1onal
Chefe da Seção de Ree;1stroe Prot'1sa1ona1e

l

I

30

Diretor do Serviço
Chef·e da Seçâo de ContrOlo
Chefe da Seçâ.o de Or'.l~nte.ggo e iisoal!zaç;o
Encarree;ado dtl Pôsto de F~.ocflliZaç-ão

6-P

DELEGACIAS REGIONAIS .00 TRABALHO NOS ESTAIOS
~lihíUCO, ilttNAS~GnAIS E lliO Gl@DE DO
~(Para cada

l
l

D.R.T.)

Delegado Regional do Trabalho

Secretár1o do Delegedo

l-F
15-F

Regional do Trabalho

l

D~legedo

l

Secretário do Delegado
Chefe de. Seçâo do Interior
Chefe do. Seçâo de

Pcaqu1~ee

e de Colete

d~

Dado e

Chefe da Seção d.9 Abono Familiar

12-F

Chefe de SeçÕ.o de Abono Fa.milier

12-P

SERVIÇO DE RELACÕES DO TRABALHO
Chefe de Seçâo de Ftscal1zccà.o
Chefe da Seçào Sindioal

....

Chefe do Serviço
Chefe da Seçeo de Fisco.lizaçào

·-·

J-P
<-E

Chefe da SeçÕo Sind1 ce.l

Chefe de Seçào de Segurança e H1e1ene do
Trabalho
Etcnrregado da fum.a de Ati V'idadee Cul 'turoi e
e Aesiateo.oiala
8noarregado do Pôsto de Fiscalização

....

4-F

SERVI CO DE JJJJ>RtGO

Chefe da Seçâo de Identificação Prof1seiooal

Chofe do Serv:Lço

6-F

Chefe da S0çã.o de Identi:f'i_cação e Regl.~stro
Profisoionaia
Chefe da. Seçâo da hlâ.o .. De-Obre. e Colocação de

6-F

i'ro.balhedorea
SECÃO DE ·:Al!t!INISTRACJ.O
Chefe de Seção

SEÇÃO DE A.mfiNISTR.ACÂO

7-P

,_,

l

Chefe da SeQào

l
l

8nca.rregg.do da TlU'IJJa. da Ser,•içoe GBre.1e
Eooarregado da Tu.T>;Jla
.
de Coil1un1oaçÕe_§! f::zpedier::te e Docum.e:ntaçao
Bncc.rregado da Tur:na da O"t'çal!len"to G Contabil!

1

da. de

lL-P

11-F
ll-7

--~~--~-~-------.--~---~--~~·~~~~--·--~~·
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DR

FJN'ÇÕEi~

Delegado Rog1onal do Trabalho

l-F

Secretér1o do Delegado
Chefe da Seção de Fiaca11ze.çao

15-F

Chefo da Seç.âo Sindical

l

4-F

4-P

1
1

I

Delegedo Regional do ·rrabalho
Secre-tário do Delegado
Chefe da Seç~o do ·Inapeção
Ch_afo da Seçào Sindical
Encarregado da Turma do

~tividadêG Cult~ai~
Aaa:!.~ten~:.1.a1 fi

e
Chefe da Soção de_ E:lpr€,go
1

1

I

Chefe da Seçâo de Ident1.ficação ProfisaJ.ana.i

8-F

l

Bno!U"regado

~

t:ro PTof:U<:sionsia
Encarregado ds TUJ.~a da ~-!n .. Obra e ColooaçÕ.o
da Trabalhe.(i.~zoeo

8-P

l

ClMlfe da Bs-Q~O Õ,3 S$g'"'.31ID9:» Co lil,€1-CZl<l

1-P

A
l

oio Er;Ge:rtor
En~~glldo lia Tm-"'.c$ c1Q .Poaq,uiaee e de C61ota. <ie
DJ.doa
Ohaf0 d~ Ss,çã.o t1e A~o'il~ ~1103
Ch~fo da SeQ$o da a~in~Bt~oão

Chefe de Seçâo ao k.bono Frun1liar
Cbefe <i& Seçà.o do Ae!l1IU.etmçêo

E!!Oe!'l"353eo

2-F

1

eo Trabalho

~ 'ê;;u;;::.Jil.

Encer-zoggs.do da

Delegado Regional do TrabalhO

Tlml!e do taant:l.ficoçào e Re61a..

T~'"1íla d~

Serviços

Ce~ie

~carrega.do aa Ttrn!!~~ do Cor:J.unlc.;,çÕai'J, )Fped1 ...
eD/~<G a DooW1l.eotaçao

11-r

EncarJ:'egôcl.o da. TtUllla ds Clrçal!lonto e Oon""Co;bil1 ..
da.de

ll-F

Delegado Reetons.l do Trabalho

(~oeto

o [o

~a1::.

do Pará)

l

Delogedo Regtonal do Trabalho no Eat, do Pará
Secreté.rio do Dõllegad.O
Chefe da Seç;o de F1soal.1.zação
Ch~fQ da Seçê.o S1Cid:l.Ce.l

1-P
1?-P

,_.

5-F

B-F

1
1

Delegado Regiono.l do Trabalho no Estado do Pará
Secr0tário do Delegado
C'aefe
Seçâ.o de Fisc<J.l izaç~o

l

Ch<ilfe da Soe~

••

S.1ndiànl

2-P

l-P
l? ... .F
l-F
5-7

1
1

Chefe dQ Ssçllo do Abono

~il1~!'

Chefe da Seção. dG A~inistr~çào

chora ~a Ssç~.o ilo l!!ll:Prê..gó
Enoal'Z'0&-dO cln ~v.riilêl de !dontifios.çào e Reglet~o
?rofi :a::rionai s
da J:w.•ma de Jrâo-De':"'Obra e Oolocacão
.ie !'raoe.J.hadorea
GhZ:fe da S€çào d.e ;_bor,o ~omHia.r

Chefe da Seçé,o de Ad.."linls~raçé:c
Enc~.rregac\o sl.u I'urma de SegUrança e <ligiena db
i'L'aDalho
8l"!.Ca1'Z'Gg::ldo ria

~~u-rJ.a

àe

Iu-~erior

ll-3'
13-P
B-P

11-F
9-P

E;noan.sg2.d.o· da T<.U"';:JZ. dl';l"Pesquisaa e de ;::ole.ta

de Dados
Chefe C:.o So:rviço de Fiscellzoçào no :!:atado do
AtTI"'A

f.t'.:d.}.iar

)-?

)._5 .. p

{:Este.do do AcreJ

1
GABn"El'E DO .!fiNISTRO

S.8"H.VIÇO DE C0.9,,$-TI:BNAÇÃO

ooS

ÓRGÃOS REGIONAI-S

1
2
l
l

1
l
l

6-•

.!l.ssts-t.entos da
Ch~fe O_ e. SeçCo
Cb.a:?e dn Sççã:o
Chefe da Se:.ç;;o
Chefe da Sçç;;;o
Che·to dg- SeçC.o

Assoeaor

Chefia

5-F

de Cbordenaç;;,o

~,-F

d3 .Protocolo
do Expediente

6-F

de C>;:.rviços Gerais
do MI3CanOgl'afiOJ.

6-F

6-F
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ATOS DO PoDER ExECUTIVO

DECRETO N° 55.785 FEVEREIRO DE 1965

DE

22

Al_tera os arts. 10 e 11 e seu

DE

pará~

grafo 'único do Decreto n° 53.914,
de 11 de maio de 1Q.64.

O Presidente da República, usanrlo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item L da Const:iuição Fe-

deral,

!iéando revogadas a.s disposi-ções em
contrário.
Brasíli-a, -22 de fevereiro de 1965;
1449 da Independênc:a e 77" da República.
H. CASTELLO'• BRANCO

Qctavio Gouveia de Bulh6es
Roberto Campos

decr~ta:

Axt. 1Q Os a.rts. HJ e 11 e seu pa-

rágrafo único do ·Decreto· no 53.914,
de 11 de maio de 1964, passam a ter

a seguinte redação:
Art. 10. o Mini.<;.tro da Faz;enda. colccar:,l, à disposiçã.0 do Mi.:.

nistro de Estado Extraordinâ.Tio
pa-ra o Planejamento e coor.c1enação Econôm: ca os recursos orç.amentários e extr.a..orç.amentários .
que a êste couberem em cada
exercício.
.Al't. 11. Fica o Mii:üstro de Estado Extraordinário para o Pla-

nejamento ·e coordenação Econômioa autorizado a movimenta!' e'
·a aplicar os recurso 8 _ orçamentár_:os e extra-orçamentários, inclusive os a tribuidos ou postos à disposição dos órgãos extintos pelo
ar.t'. 69 dêste ·d'ecreto, sem prejuízo da verificação da bOa aplico.ção dada à parte já utilizada
dê.sses recursos.
Parágrafo único. O Ministro de
Estado Extraord:nário para o Planejamento e OOorden·ação Econômica poderá delegar competência
para a. movimentação e aplicaçê.o
dos r.ecursos mencionados neste
artigo, ou de quaisquer outros
destinados ao Gabinet·e, e ainda
para aUtorização de realização de
coletas de preços para a ~xecução
de serv!ços e obras e aquis.ição
de materi~ais e equipamentos".
Art. 2° o presente decr,eto retroage
:seu.s efei·tos a 1 de janeiro de 1965,

DECRETO NQ 55. 786 -

DE 22 DE
FEV,EREIRO DE 1965

P1·oibe em todo o território nacional
a fabricação, o comérCio e o .nso de
"Zança-perjumes" e outros produtos
perigosos para a saúde pública e dà
outras proviaências.

O Presidente da República, usan ..
do da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal,
Considerando que a "fabricação,
venda, exposição à venda ou, de qualquer forma, a entrega ao consumo de
coisa ou substância nociva à saúde"
constitui ilícito penal previsto no artigo 278 do Código Penal' Brasileiro;
Considerando que na forilla da Lei
n9 2-.312, de 3 de setembro de 1954,.
e do Código Nacional de Saúde (De~
creto n9 49.974-A, de 21 de janeiro
de 1961) é dever do Estado defende!
e proteger a saúde do individuo in~
cluslve através da adoçâo de normas
a serem observadas em todo o terri~
tório nacional;
Considerando que os produtos gew
nêricamente denominados "lança-per..
fumes", contendo, para a finalidade
designada na sua própria denominação . vulgar, substâncias que isoladas
ou em associação acarretam risco pa~
ra a saúde dos indiv~duos quando lan•·
çadas sôbre partes ..sensíveis do brga·
nismo humano ou· aspiradas, quer
com propósito de provocar .emb:ria·
guês, quer fortuitamente, sendo ain
da- tais substâncias inflamáveis e ca.Pazes de provocar explosão;
Considerando que a repressão do
uso perigoso do "lança-perfume", durante o período carnavalesco, torna ..
se evidentemente inexequível quando

ATOS DO PODER ExECUTIVO
pe~mitida

ou tolerada a produção e ~
venda de tal produto com a finali··
dade a que se destina desde a fabri·
cação, em deconência do tumulto e
das aglomeraçes de pessoas que sào.
próprios dos festejos populares nessa
quadra;

Decreto n9 20.397, de 14 de janeiro
de 1946, alterado pelo Decreto núme·
ro 43. 702,. de· 9 de maio de 1958, su·
jetia o infrator às sanções da let pe··
nal e determ.ina a obrigatàriedade da
apreensão do produto pela autorida·
de competente.

Considerando, finalmente, que, a.
par -do notório e generalizado emprê·
go imoral do "lança-perfmnes'', que
os órgãos de imprensa assinalam e
documentam em cada ano à época
do Carnaval, o produto em si é re·
conhecido como perigoso para a saü~
de ' s0gundo os pareceres de ó1·gãcis
técnicos gOvernamentais, decreta:

Art. 7Q; Compete às autoridade::.
polícia1s fazer cumprir o disposto nes"'
te Decreto, providenciando as medi
das legais para promover a responsa..
bilidade criminal dos infratores, de..
vendo ainda, ditas autoridades sobpena de incorrer nas sanções comi·
nadas para a omissão, apreender os
produtos que estejam sendo fabricados, comercializados ou utilizados com
infringência da proibição.

Art. F'. São proibidos, em todo o
tenitório nacional, a fabricação, o co·
mércio e o uso de "lança-perfumes"
Art. 2Q. Par ao efeito da proibição
a que se refere o o art. lQ, considera•
se "lança-perfumes" qualquer reei·
piente que contenha, para fins de as·
persão ou outro modo de emprêgo em
público, isolados ou associação, clore.to de etila, éter etílico, álcool etélico
ou quatsquer outras substâncias con~
sideradas circunstancialmente nocivas
.-a saúde pública, a critério do Serviço
Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmãcia, ouvido o Laboratório
Central de Contrôle de Drogas, Medi·
cameptos e AUmentos.
Art. 3>?. E' igualmente proibido o
emprêgo de aerosois em preparados
que, se destinem a constituir 1nstru·
mento de· folguedos, carnavalesco5 ol\
nao.
Art. 49. AO Serviço Nacional de Fis·
calização da Medicina e Farmácia, no
lnterêsse da Saúde Pública, compe~
te decidir sôbre o licenciamentO para
a fabricaçáo e venda de qualquer pro·
duto de finalidade recreativa que contenha substância ou associacão de
substã.ncias capazes de pôr e:ID' risco
n saúde do individuo, prevista ou não
na Farmacopéia Brasiletra.
Art. 5Q. Serão imediata e definiti·
Vamente canceladas pelos órgãos com~
petentes do Poder Público as Licen~
ça,s, Autorizações e Patentes corícedi·
das no Pais para a fabricação e ven·
da dos produtos enquadrados na proi·
biçã.o a que se refere êste Decreto.
Art. 6ç. A fabricação e a venda db
quaisquer produtos que interessem à
. Saúde Pública com omissão da exigência contida nos arts. lQ ~ 2Q d()

Art. 89~ O presente Decreto entrará em vigor na d.ata de . sua publicação, revogadas as disposiçeõs em
contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1965;
144Q da Independência e 77ft da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Campos
Raymundo de Brito
Daniel Faraco

DECRETO N9 55. 787 L
FEVEREIRO DE

DE

22

DE

196tt,

Dá nova redação ao art. 32 do Re·
gulamento do Banco Nacional. de
Crédito Cooperativo.

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

Art. 1Q O ru:t. 32 do Regulamento
do Banco Nacional de Crédito Coo~
perativo, aprovado· pelo Decreto nümero 52.093, de 4 de junho de 1963
e modificado pelo Decreto nQ 52.J72,
de 26 de · novembro de 1963, ·passa a
ter a seguinte l'edação:
"Art. 32. À Diretoria será integrada por 4- {quatro) diretores,
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brasileiros, de nomeaç3.o do Presidente da I Repúl.Jli~ca, . com., Ul1l

mandato por 3 (tres) anos.

Art. 29 Revogam-se as disposições

em contrário.
.:Brasília

22 de fevereiro d~ / 1965;

1449 da independência .e 779 du República.
H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 55.788 -

DE

23

DE

FEVEREIRO DE 1965

Estabelece normas para a concessão
da garantia do Tesouro Nacional a

empréstimos

contraí~os

;w

exterior.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe c0nfere o artigo 87, item I da Constituição Fe_-

deral ·e tendo em vista o disposto na
lei n'? 4.457, de 6 de novembro de

1964, decreta:
Art. 19 O Tesouro Nacional poclm:á

conceder .aval a· emp:téstimos contraídos por emprêsas brasileiras no exterior, observados os seguintes critérios:
a) A concessão do aval será feita
quando verificada a impossibilidade
de sua obtenção junto a, bancos particulares e outras instituições de crédito ofiCiais ou privadas.
b) O mutuário com.prometer-se-á
a assumir todo o risco de câmbio
durante o prazo de liquidação do em_..
préstimo e oferecerá as garantias julgadas adequadas para ressái'cimento
do Tesouro Nacional, caso êste tenha que honrar o aval concedido.
c} Os avais a serem 'concedidos
destinar-se-ão, prioritàriame11te, a: I)
pí·ojetos que visem o encaminhamento de uma parcela · . da produção aos
mercados de exportação, salvo nos casos em que tal não seja passive! devido à natureza do projeto ou às necessidades do me.rcado interno; II)
pJ;ojetos em setôres carentes da assistência de banCos e .instituições oficiais de crédito; !TI) projetas de pequena e média indústria com difícil

acesso às fontes de financiamento- internaciona1.
Art. 2<:1 As solicitações de aval, devidamente acompanhadas d~ projeto
técnico-financeiro, serão feitas pelos
interessados ao Ministro Extraordin/trio para o Planejamcnto e Coordena·
ção Económica.
§ 1o O Ministro Extraordinário para
o Planejamento e Coordenação Económica solicitará, quando entender
necessáriO, a cooperação técnica ·e o
pronunciamento das instituições de
crédito com as quais, .por sua natureza e finalidade, estiverem rel.aCio~
n~.dos os projetas, devendo essas instituições se manifestarel:T' dentro do
prazo máximo de 15 dias, após comPletadil.s as di1igênci8.S necessárias à
apreciação do projeto.
·
§

29 No caso de projetas relativos

à construção de mm·z.dias e a indús-

trias de materi3.is de construção a que
se refere a lei n<? 4. 390, de 29 de
agôsto de 1964, o Ministro- Extraor~
dinário pa.ra o Planejamento e Coordenação Económica solicitará a coopera'çzo técnica e- o pronunciamento
do Banco Nacional de Habitação.
§ 39 O Ministro Extraordinário para
o Planejamento e Coord~I?:ação Económica terá o prazo máximo de 20
dias, 3.pós verifiC:J.da a instrução do
processo, para apresentação de parecer sóbre os Projetas para os quais
forem solicitados avais, sendo êsse
parece~ enc'aminhadà à"o -Ministro da
Fazenda, ao qual caberá decidir sóbre a concessão do aval.
§ 49 Decidido favoràvelmente,
o
pedido de concessão do aval será encaminhado ao Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, Banco do
Brasil S. A. ou Banco Nacional de
Habitação, conforme o caso, l'4.1.ra ne.:.
gociaçáo das cláusulas de garantia e
a elaboração da minuta final de contrato com o avaliado, incluida, obrigatoriamente, a. prestação de garantias em favor do Tesouro Nacional
para ressarcimento dos avais por êste
honrados.
Art. 39 No caso de empréstimos
concedidos pela A.I.D. a emprêsas
brasileiras mediante aval do Tesouro
Nacional, poderá êste proceder a uma
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novacão da dívida para beneficiarse dãs condições mais favoráveis de
empréstimo dispensr..da.s aos governo3
por aquela agência.
Parágrafo único Os fundos gerados
pelo repasse ao Govêl·no do Brasil
dos empréstimos contraídos por e!!1··
prês::ts brasileiras junto à A.I.D. serao consigm:,c1os a um: fundo es\Jecial,
40% do qual destinados à criação c~e
reservas para cobertur8, de riscoS
ca.mbi:üs no período cm que o Tesouro Nacional se constituir em devedor
único para com a A.I.D.; 30% pa:é'a
refô:r~o dos. recursos do FUNDECE e
30% pa.i·a utilizaçâo pelo FINAM~.
A.rt. \ 4.q Mediante convênio com o
Banco Nacional do Desenvolvimento
Económico e o Banco de Brasil S.A.,
o Tesouro Nacional estabelecerá n.s
,condições em Que êstes, como seu
agente financeiro, negoci.afão ·com 03
mutuários O$ contratos .je }.lV3.1, · fisC9,1izar2,o a exeCução dêstes, ex·3cutando, qurmdo fôr o C8.SO, as g<Lrantias dad2.s ::w Tesouro Nacional e
gerirão os fundos a que se re:fe1·e o
art. 39,
§ 19 O Banco Nacional do Desenvolvimento Eco:1êmico e o Banco do
:g:;_.asil S. A. farão incluir nos con ..
tratos com os mutuários uma t::.xa
destinad8, ao pugamento dos serviços
pm· êles p1·estados com~) agentes fl--.
nanceiros.
§ 29 No .. c<?.so de projetas re1ativos
à coJ:J.struçâo de moradias e ·"" indús-·
trias ·d8 materiais ele construção a que
se refere a lei :n0 4. 390, de 2-D Qç~
agêsto ele 193q,, o Tesouro Nr.cionái
estabelecerá com o Banco Nacional
de HHbitac;ão as, condições em que
êste, como seu agente financeiro, r;umpl·irá as· funções previstas ao ptesente
artigo.
Art. 59 B:ste ·Decn~to entrará em vigor: na data de SU8, publicação, Tevogadas as disposições em coiltrário.
Brasília, 23 de . fevereiro à e 19G5;
1449 da Independência 6 '7'79 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Roberto Campos
Octavio Gouveia. de Bulhões

DECRETO N0 55.789 -

DE

23 n:s

FEVEREIRO DE 1965

Estabelece nonnas de execução fincmceira íJUTa o exercício de 19S5.
O Presidente da República, us2..ndo
da atribuição que lhe confere o artigo 37., núm8ro I, dà Constituição Fed8r<l1, decreta:

A1't. J. 9 A execucão financeira do
Tesomo Nacional, ~visando à continuidEde do plano d0 trabalho de Go~
vêrno, atende:>:{(, às clespesou obrigatórias incluídas quer na parte flxa,
quer na parte vs.1·iável do Orçamento Geral da União e às despesas não
obrigatórias cujos créditos
forem
considerados disponiveis.
Art. 2<? Consid0ram-se disponínis
os saldos das dotações orçame:htárías
nf.o incluidas no F'undo de Reserva,
estabelecido pelo Decl'C'to n<! 5[). G2~-:.
de 22 de' janeiro de 1935 e os que
viel'em a ser liberc,dos pelo Ministro
d3., Fazenda.
ArL 39 Entende-se por despesa
ob:;:igutórlo. não só a constante da
pa.rV:o fixa do Orçamento Geral da
Uni§,o, m:J.S a desp·:sa V2.ftã.vel resul~
tante de empenhos leg·islat;vos cu
ju~!íciais, de :íôlho.s de vencimentos,
remuneração ou sal:?xio de
pessoal
reg-ujarmente admitido.
Pan).grafo primeiro. Consider2..m-se
t<CH'lbónl de natureza obrigatória as
desp(·;sas i!mdiáveis
excedentes- \ às
qu2.nUas fix.::.das no Orçamento Ge~
rR l dn União cujos créditos suple- ·
mentarcs j:J. te11ham sido solicitados
c. o CongTe.sso Nacional, pelo poder
com~ntente.

Pc.J.ráQ;l'afo sGgundo. As despesas a
serem realizadas na forma do parán;rafo p:rec8dente dependem de prévia
gutol'ização presidencial, em processo
cnccminh8.do através e com pltrecer
do Ministério da Fazenda, salvo .às
referentes a pensões, proventos, ven~
cimentos e v~mtB.gens fbms de pes~
soal que poderão ser autorizadas pelo
l\1inist1·o da Fazenda.
II - Das despesas à conta de créditos adicionais e das excedentes dos
quantit~üivoo fixados pelo congresso
Nacional.
'
Art. 49 A abertura de créditos adid:onais . .autoriza.do-s pelo 00'llgTe&SO
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N3.cíonal será condicionada à existência de recursos disponíveis, obed.ecid.as às normas do .art. 43 e seU§

parág!:afos, da Lei 4.320, de ~7.3.6~,
e do § 49 do Artigo 47, da Lel 4.59v,
de 31-12-64.
Parágrafo primeiro. P~ra o _fim de

que trata êste artigo, poderao, em
casos especiais, para atender ao programa de trabalho 'governamental,
serem considerados disponíveis, por
compensação, parcelas integrantes do
Fundo de Reserva.
Parágrafo segundo.
Excetuam-:se
das disposições dêste artigo os créditos destinados à regularização de
despesas
anteriormente
realizadas
cuja autorização já previsse a forma
específica de financiamento.
Art. 59 As despesas sem crédito ou
além dos créditoS serão autorizadas
pelo Presidente da República, nos
mesmos papéis em que constar a exposição do' Ministro solicitante, mediante parecer da Comissão. de Programação Financeira a que se refere
o Decreto n9 54.506, de 20-10-64, agra_
vado pelo Ministro da Fazenda.
UI sas.

Do p•agamento das despe-

Al't. 69 As despesas obrigatórias e
·não obrigatórias orçamentá nas ou à
conta de créditos adi-cionais, serão
pa_gas segundo os cronogr2..m::t-s de
desembôlso estabelecidos pelo Ministério da F\azenda, obed~cidos os limites cumulativos constantes dDS
anexos I e n.
§ 1(' os suprimentos
de fundos
destinados aos pagamentos de. que
t:roata êste artigo serão ajustados ao
calendário esta-belecido.
§ 29 As requisições
ae recursos
para avta.rquias e órgfi.os assistidos
financeiramente pelo Te~-;.ourc Nac:ona.l, sàmente serão a.tend!do.s quando
ib.Struídas com demonstrativos deta-lhados dos fins a que se destin{!m
e remessa mens ai à Comissão de
Progr.amação Financeira de um balancete demonstratlVO Jo resultado
de s.uas operações e situaçã-o financeira, sob pena de t:ereill sustada a
entrega dos recursos a elas. destina-

dos.

Art. 7° Os pagamentos o, sel·em
efetuados pelo Tesoure NR.cional, no
exercício . de 1965, não poderã'J, em

princípio, exceder à soma ,de ..... .
/Cr$ 3.698,0 (tres trilhões seiscentos e
novcmta e -oito bilhões de cruzeiros).
Se a atrecactraçã0 da Receita orçamentária exceder a três trilhões, o
!limite dos pagamentos poderá ser
acrescido da majoração verificada.
§ 1° às pagamentos de que tram.
ê.ste artigo obedecerão à seguinte
distribuição:

Cr$
bilhões
A conta do Orçamento
Geral d.a União e suas
insuficiências
3.063
II - A conta de crédir.os eSpeciais ·e extraordinál·ios utilizáveis
100
ITTI - A conta de despesas
sem crédito, na forma
· do Art. 5º dêste decreto .
120
IV- A conta de Restos
Pagar
310
V - Financiamentos
100
I -

-ª'

§ 2Q Da parcela destinada a Restos a Pagar, poderão ser utilizados,
mediante instruções 'do Ministro da
Fazenda, até 60 bilhões, no período
de març.o a outubro, para pagamento dos resíduos passivo.s ·acumulados
até 1964, além dos já autorizad-os.
§ 3º As importância..s da distribui. ção feita no parágrafo anterior poderão ser modificadas pelo Ministro
da Fazenda, mantida, entretanto, a
limitução g-lobal de que tra.ta êste
artigo.

Art. 3° Fica proibidD qualquer p·a.gamento de despesa..s à
conta de
saldos de an·ecadação. As despesas
se r_ã o pa-gas, exclusivamente, com
suprimento de fundos concedidos àS
Tesourarias ou Pa.gadorias ou com
recursos de contas a.ber+..::J.s no Banco
do Brasil S.A.
§ 1º Excetuam-se desaa regra as
Coletorias· Federais e Agências dos
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Correios e Telégrafos. devídament"B
autorizadas.

quais estrurão condiciona.dos seus su. .
primentos.

§ 29 Para os firu; ~e que trata o
artigo 12 do Decreto-lei n<;> 9.813, de
6 de setembro de 1946. entendewse
oomo saldo da arrecadação a diferença entre a totalidade da arrecadaçã-o e os descontos a que esta,
porventura, esteja sujerta.

§ 19 Sempre
que a iruu.ficiêncla.
dos tetos estabelecidos se tornar prevísív'el, deverá o responsável pela estação pagadora comunicar o f~to â
Direcão Geral da F\:J..zenda Nacional,· a qual se e~ tenderá com a Comissão de Programação Financeira
para as providências cabíveis.
§ 2Q Entende-~e por estações pagadoras pa:ra os efeitos dêste decreto,
as de que traia. 0 a:rt.igo 15-, do. Decre-to-lei n9 9. 813, de 9 de setembro
de 1946.

§ 3° As Delegacias do TesGuro Nacional nos Estados,
a.s Díretorrns
Regionais dos Correios ~ Telégrafos,
-as Alfândegas, as Recebeclorias Federais, cs estabelecimentos de FundoS e demais Repartições Civis e Militares que possuam Tesouratlris ou
Pagadorias recolherão diàriamente
Banco do Brasil s.A .. à conta "Recéita da União", os sal. dos das arreca.dacões do dia anterior, ressalvado o" disposto no artigo 13 do Decreto-lei n° 9.813, de 9 de setembro
de 1946.

IV -

Na prog·ramação fi·nanceira.

Ar.t.. 99 A progT•amação financeira
JVisa<rá à distribuição siste!Ilât!ca de
;recursos pelo TesDuro Nadonal, com
o preparo de cionogramas ·de desem:bôlso compatírvel com a-s disponibH!dades de caixa.
h't. 10. Incumbe à Comissã.o de
Programação Financeír,a _ estabelecer
os quadros de distribuição da despesa e cronogra~as de que trata o artigo anterior:
Art. 11. A Ccmissãü de Programação Financeira aconipanhará a exe. cuJÇã-o da programação es:>abelecida,
cumprindo-lhe el~borar, semanal e
mens·almente, demonstrativos dessa
execução, quer no tocant.e à receit~,
-quer no tooa-nt.e à d-esp-esa,_ vlsando
sua eventual correção.
.Art. 12. .& est:ações :p,a~doras em
nenhuma hipóteBe, poderão ultra..paap
sar Os tetas estabelecidos. nos respectivos oronogramas de des'.çmbôlso, aoS

§ 39 A abertura de contas especlal13
no Banco do Brasil S. A., a que se
refere o artigo 18 do mesmo DeCretolei, fica também condicionada à observância ·do cronog.ra-ma de desem
bôl'.so.
4

Art. 13. Fica
o Min:stro da. Fazenda a.utorim.clo, de C{lnformidade
com a ex·ecuçáo do programa financeiro, .a transferir para o exercício se_
desoes3.s cujos
guinte, parcelas de
pagamentos. venham agravar o deficit
previsto neste decreto.
V -

Dos créditos

indíspo~iveis.

Art.
14.
Consideram-se lndiBpcmív..eis os créditos integrantes ·do
Fundo de Reserva. esta'belec1do pelo
Decreto n<? 55.623, de 22 de janeiro de
19G5, com as ressalvas do parágrafo
primeiro dp artigo 49; não.J oodendo
por isso ser objeto de empenho ou
liquidação pa-ra pagarmento .
Art. 15. Os casos; omissos à mat~ 4
ria dêste decreto serão r·esolvl-dos pelo
Ministro da F-azenda.
.Brasília, 23 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 77Q d•a Re..
pública.
H. CASTELL() BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões
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DECREI'O N9 55.790 -

DE

.23

DE .

FEVEREIRO DE 1965

-Inclui localidades nas ' exceçõe 8 de
Que trata o art. 19 do Decreto número 54.466, de 14 de outubro de
1964.

o presidente da Repú.biica. n&ando
·da atribuição que lhe confere o arti~
.go 87, inciso I da Constituição Federai
e tendo em vista o art. 32 da Lei número 4.328, de 30 de abril de 1964
·Código de'· Vencimentos dos Militares)

decreta:
Art. 19 Ficam incluídas nas exceções de que trato. o item II - Categorh. E - do art. 19 do Decreto
n9 54.466, de 14 de outubro de

Hl6~

as localidades situadas- nos munici~
pío.s de Parno.mirim no Rio Grande
do Norte, JaboC~tão e Bau nalho, em
:Pernambuco.
Art. 29 ltste decreto entra em Vigor
na data de sua publicação, revo~a<kt·S
a.s disposições em contrário.
BrMília, 23 de fevereiro de !965;

1449 da Independência e 779 da Re.PP.blica.
H,

CASTELLO.' BRANCO

paulo BDsisio
Arthur da costa

e Silva

Art. 29 São válidas, par.:1" o curso
de Informações, as prescrições gerais
dos Cursos; constantes do Capítulo
ID - Seção 6 e Capítulo IV dO Re,.
guiamento da Escola Superio:f de
Guerra, aprovado pelo Decreto número 53. 080, de 4 de dezembro ãe
1963.

Parágr.a.fo _único. o Estado-Maior
das Fôrças Armadas baixará, dentro
de trinta· dias, as instruções complementares para o funcionamento do
CUl'so de Informações.
Art. 39 o ·curso de rruormaç:..ões
será dir'gido por um dos AsSis·tente.s
do Comando da Esoola Superior de
Guerra.
'\
Art. 49, Para atender ao funciona~
mento do Curso- de Informações, a
Escola Superior de Gu-erra contaJ.·ã,
com o apóio do Serviço Nacional de
Informa.ções.
Art. 5° O Comando doa Escola su..
;perior de ·Guerra indicará ao Chefe
do EMFA mais wn oficial de cada
Fôrça Armada, espec' alizado em Informações, paro integrar o. corpo
Permanente da ESG.
Art. so O preoonte decreto entrarã
em vigor na data de sua publicação.
revog-adas as disposições· em contrário.
Br.asilia, 23 de fevereiro de 1965;
144" da Independência e 77? d·a. Re-

Eduardo Gomes

pública.
H. CASTELLO

DEORIETO N° 55.791 FEVEREIRO DE

DE

1965

Institui, na Escol'a Superior de Gu...."'T·ra, o cw·so de Informações e da
outras prOvidências.

O P.r·esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.A ·
tigo 87, ~nciso L da Constituição, e
-tendo ·em vista os ar~~gos 29 e 4° da
Lei m 785, de 20 de agôSto de 1949,

decreta:
Art. 1° Fica instituído, na Escoht
Superior de Guena, o Ctrrso de Dlformaçõ~, com a finalidade de· cooperar no estudo e desenvolvimento
de uma doutrina de Segurança Nacional e prepar.a.r civis e militares para
funwes rel.acionadas com as Inforplaçõe.s.

BRANCO

23 DE

DECRETO N9 55.792 FEVEREIRO DE

DE

24

DE

1965

Aprova o Regimento da Consultaria
Jurídica do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, çle~
creta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimen-

to da Consultaria Jurídica do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que coÍn êste baixa, assinado
pelo respectivo Ministro de E;stado.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

, Art. 29 ~ste decretó :entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e '779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO .

Arnaldo Sussekind.

REGIMENTO DA CONSULTORIA
JURíDICA DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E PREVIDJtNCIA SOCIAL

Art. 19 A Consultaria Jurídica (C.
J.) do Ministério do Trabalho e Previdência Social, criada pela Lei número 4. 439, de 27 de Jutubro de 1964,
diretamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por finalidade o
assessoramento_ juridico do órgão, incumbindo-lhe os deveres. e atril:;mições
definidos no art. 49 do presente Regimento.
Art. 29 A C. J. será dirigida por
mim Consultor Jurídico, cujo provimento se farã de acôrdo com a legislação vigente.
1
Art. 39 O Consultor Jurídico tei:á
um (1) secretario, Assessôres, Assistentes e quatro (4) Auxiliares, todos
de sua livre escolha, indicados dentre os servidores públicos federais e
autárquicos.
Art. 49 Ao Consultor Jurídico, além
das atribuições que ille forem conferidas por delegação especial do Ministro, compete:
a) opinar, em matéria jurídica, nos
processos que lhe forem encaminha··
dos pelo Ministro ou Chefe do Gabinete;
b) fornecer ao Ministério Público Os
eementos necessários à defesa judicial de , interêsse da União, nos assuntos da competêncü~ do· Ministro;
c) elabor·ar as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário,
nos casos previstos em lei;
ct) ··propor ao Ministro providências
de ordem jurídica 'que lhe pareçam
reclamadas pelo interêsse público ou
pela
necessidade da boa aplicação
das leis vigentes;
...
e) orientar e superintender os serrviços técnicos e administritivos da
Consultaria, baixando para tanto as
necessárias instruções;
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j)
sugerir a aplicação de penas
disciplinares, nos têrmos da legislação em vigor;
g) sugerir ao Ministro de Estado
os nomes dos funcion'ários que servirão na Consultaria;
h)
submeter ao Ministro a pro~
posta de designação do seu substituto,
para os casos de falta ou impedimento;
i) participar, como membro nato,
das reuniões da Comissão Permanen~
te de Direito Social;
j) representar o Ministério, por ordem. do Ministro e nos têrmos que
a lei fixar, perante o Poder Judiciá~
rio, o Ministério Público, Serviço Ju~
ridico da União e órgão jurídico das
autarquias;
l) apresentar, até o dia 31 de ja~
neíro de cada ano, ao Ministro, relatório circunstanciado das atividades
da consultaria;
m) cumprir e fazer cumprir as determinações do Ministro que lhe fo~
rem 'diretamente transmitidas;
n) determinar diligências em pro~
cessas submetidos à Consultaria Jurídica;
o) designar e dispensar os Assessô.res, Assistentes, o seu Secretário e os
seus Auxiliares, e os respectivos substitutos eventuais.

Art. 59 Os Assessôres e Assistentes
comporão a assistência técnica do
Consultor.
Art. 69. Aos Assessôres compete estudar os assuntos que lhe forem dis~
tribuídos pelo Consultor Jurídico inclusive examinando processos.
§ 19 Os ·Assessôres são de livre escolha do Consultor Jurídico e poderão
ser funcionários federais ou autárquicos.
§ 29 Os ·Assessôres são subordimi.dos
diretamente ao Consultor Jurídico e
perante\~le reSponderão por faltasje
omissões.
Art. 79 Ao~ AssistenteS compete co~
laborar em assuntos de natureza técnica relativamente aos proCessos su~
jeitos a parecer do Consultor.
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Art.. 81? A Secretaria, da Consulto-;ria, chefiada pelo Secretário indicado
pelo Consultor, compete:
a) atender e orientar as partes;
b) registrm· a entrad~ e saída de
processos;
C) distribuir,:, ,executar e controlar
os serviços de mecanogí'::!.fia, correspondência, material \ e arquivo;
cl) controlar o pessoal administJ:a.tivo, inclusive prepondo as medidas
disciplinares cabíveis;
e) apresentar rel~üório verbal ou
não de suas ~1tividades, até o dia ri
de cada mês, ~w Consultor.
Parág:afo único:>. ?-Jos casos de falta ou impedime~t-o ser!? o secretário,
substituído por servidGl lot.ado na
Consultaria.

Art. f}Q Aos Am:illares caberá executar os trabal.hos qup forem determinados pelo Consulto!·; na forma
dêste Regimento
Parágrafo úni.co. Aos Auxiliares
poder-se-á determinar incumbências
especiais de orgamzaçãc e ficham~n
to de legislação,. jun::,prudência; etc.\
conforme e.stru~uracãr internB de
.se.i"Viço que fôr determinada pelo
Chefe da Consultaria Jurídica.
Art. 10. A Biblioteca ficará sol· 'a
orientação de . um Auxiliar que, para
ê.sse fim, fôr designado pelo Consultor, competindo-lhe:
c~)
classificar,; catalogar e consGrvar 2.s obras atualmente existentes;
b) controlat, por meio 'de fichário,
o movimento de empréstimos das
obras;
c) promover o intercâmbio com a.:;
demais bibliotecas do serviço público
e das autarquias;
d) manter fichário da legislação e
jurisprudência administartiva e dos
TribuTiais;
anotar os Pflreceres da Consultaria, com a indicaçãq dél.S decisões
ministeriais;
e).

j) adotar, no que couber, as atribuições cometidas à Secretaria da·
Consultaria. e previstas no artigo anterior.

Art. 11. ·os casos omissos serão dirimidos pélo Ministro, ouvido o Consultor Jurídico.
Art. 12. O presente Regimento entrará em vigor na d·a.ta de· su.:1 publicação, revogadas as disposições em
contrá:ç-io. - Arnaldo , Susselcind.
DECRETO N9 55." 793
FEVEREII\0 DE

DE

24

DE"

1965

Acresce panlgrajo único ao art. 4° do
Regimento do Gabinete do Ministro do Trabalho e Previdência Social.

o

P1'esidente da Repúbllca, usando

:d.:?. atribuição que lhe· confere o a.r~

tigo ü7, n9 I, d·a constituição FederaJ,

decreta:
Art. 19 Fica acrescido ao art. 49
d-o Regünento aProvado pelo D2c1·eto
no. 43 .·02:2:,: de 9 de janeiro de Í958, que

pa.::sa a denominar-se de "Regimento
do Gabinete do rvrinistro do Tr8,balho
e Pl·ev:.dê:ncia SocioJ", um parágra.f?
úni•co, com a stguinte redação:
"Parágrafo único. Além do.s
serviços afetos à Chefia do Gabi,nete, di; que trata o artig-o, h·3.verá uma Secretaria de Servico.s
Auxil.i.a.l·es, ra. cargo de um chefe
suboxdinado ao Secretário do M:-.
nistro".
Art. 2° O presente decreto entraTá
·em vigor na data de· sua publi08:ção,
revoga.das as disposições em contrário.
B1~asilia, 24 de fevereiro de 19G5;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO· BRANCO

Arnaldo Susselcind
"' Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial"
de 26-2-65.
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DECRIEI'O N<? 55.794 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1965
criá a taTJeZa de junções gratificadas
do Gabinete do Ministro do Trabalho e Previdência social.

o

Pr.es.idente da Rep-úblic..a,

w:~ando

da atribuição que lhe ·confere o artigo 87, item I da Constitu~ção, e de
acôrdo com o :::ut. 11 ful, Le: n9 3. 730,
de 12 de julho de 196ü, decrek't:
Art. 1Q ·Fica criada a tabela de fun-ções gn>.tific-:?..das do Gabinete do M'.,inistro do Trabalho c Previdência social, na fonlla dq Anexo a.o presente
decreto.
Art. 2~ A despesa re1ativa ao pagamento .Qas gratifiC·3.ções de funç5es
cr.adas no presente decreto, no exercício de 1965, correi'á à conta da Unidade 4.22.01 - Gabinete do Ministro, .sob a seguinte cl2"::.sificaç.ão:
3.1.1.1 Pessoa-l Civil da rubrica
01.00 - vencimentos e v·:mtagens fixas; 01.()5 - Gr-L\t-ifioaçã-o de função.

"Art. 39 :tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogaclas as disposições -em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 19-85;
1449 da Independência e 779 da Re-

públio:::t.

Art. 59 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho' Florestal Fe-_
deral.
Art. 69 ~ste decreto entr2.rá em vigo:;_·, na data de Su!'l publicação, revogadas as disposições em contrario.

Brasilia, 24 de fevereiro de 1965;
144<J da Independência e 779 da, República.
H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

Arnaldo sussekind

Flavio Lacerda
2~

DE

.T nstitui cm todo o território nacional;

a Festa Amwl das Arvores
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o A:rt.
8~1,

Art. 39 A Festa Anual das Arvores,
razão das diferentes características fisiográfico-climáticas do Brasil,
será comemorada dur lte a última semana do mês de março nos Estados
do Acre, Amazonas, Pará, MaranhãO,
Piauí, ,Ceará, Rio G-rande do Norte,
Paraíba,. ·Pernambuco, Alagoas, Sel·gipe e Bahia e Territórios Fedemis do
Am8,p:;i, R.omima, Fernando Noronha
e Rondônia; e na seba.na com início
no dia :n de' sete'mbro, nos EStados elo
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Dis'Grito
FedBral.
Art. 4.'? As comenlorações ficará::> a
cm·go dos Minis.térios da Ag-ricultura
e da Educação e Cultm:a.

em

H. GliSTELLO BRANCO

DECRETO N9 55.795 - DE
l'EVEilEIIl.O DE 1965
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item I da Constituição, decreta:

Art. 19 Fica iristituída em todo o
território nacicnal, a Festa Anual das
Arvores, em substituição ao chamado
"Dia' da Arvore" atualmente comemorado no dia 21 de setembro. '
Art. -29 A Festa Anual das Arvores
tem por objetivo difundir ensin::ynentos sôbre a conservação das flotestas
e estimulai a prática de tais ensinamentos, bem como O.ivulgar a impor' tância das árvores no progreSso da
Pátria e no bem-estar dos cidadãos.

DECRETO N° 55.796 - DE 24
"'E'" E!U>:IRO DE 19·55

D~

Aliera Uisposit!'-vo do Regulamento
aprovado pelo Decreto n<? 4':' . 973, de
2 de 2btil àe 1SGO.
O Presidente da República, usando
das atrloutçõ~ que lhe confer-e o art.
37, inciso I, da Constituiçáo, decreta:

Art. 19 .!:<'H:a alter·ado 0 i 2° do art.
13 do Regul.JmeLh·~ pl:'tra a Esccla .fa~
val aproYado pelo Decreto nº 47.973,
de 2 de abril de 1960, passando a ter
a segumte redação:
§ 2° O candidato Procedente do Colegi-o Miliva.r devt ter C(.!'ncluício o cur-

so cientifico nesse Colégio no ano anterior ao de sua transferênci-a. para a.

Escola Naval.
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Aros no PoD-ER

Art.. 29 As disposições dêste decreto

portaria, do Diretor-Superintendente
da Comissão do Vale do São FranciscO e dependerão de prévia e expressa
autorização do Ministro Extraordiné.~
rio para a Coordenação dos Organis ...mos Regionais, devendo ser precedi~
das:
a) de apresentação de plano minucioso de desenvolvimento do serviço~
b) de justificação em cada caso da
necessidade para a contratação;
Parágrafo único. Os contiatos -Se·
rão posteriormente registrados no
Tribunal de Contas e serão encaminhados à Divisão de Seleção e Aperfeicoamento do Departamento Adminisirativ.o do Serviço Público os títu ...
los comprobatórios de habilitação téc ..
nica ou especializada dos contratados.
Art. 39 As admissões a que se refere êste Decreto não podem, em nenhuma hipótese, Ultrapassar as dotaçõ_es orçamentárias próprias, ·sob pena de responsabilidade da autoridade
que expedir o respectivo ato.
Art. 49 .ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicàção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 24 de fevereiro de 1965;
1449 da In9ependência e 779 da Re-·
pública.

são aplicáveis a partir de primeiro de
janeiro do corrente ano, revogando~se

as dt;;posições em contrário.
Brasília, :0::4 d:l'o fevereiro' de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repú-

blica.
H.

CASTELLQ BRANQ:;

.f:Jaulo Bosisio

DECRETO N9 55. 797

DE
FEVEREIRO DE 1965

24

DE

Autoriza a admissão de técnicos na
Comissão do Vale do São Francisco.'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, e tendo
em vista o que consta da Exposição
de Motivos n9 21, de 22 de janeiro de
1965, do Ministro Extraordinário pà-

ra a Coordenação dos
Regionais, decreta:

Organismos

Art. 19 Fica permitido· à Comissão
do Vale do São Francisco admitir, na
forma do artigo 26 da Lei n9 3. 780,
de 12 de julho de 1960, até _sessenta
(60) técnicos de várias especialidades
Art. 21? As admissões de que trata o
artig·o anterior vigorarão por prazo
não excedente ao de um exercicio fj~
n<'!rnceiro, serão processadas mediant~

DECHET.O' N° 55.798

~XEcurrvo

H,

CASTELLO BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias.

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1965

Fixa a distribuição e1n. cadu Arma e
em cada pôsto, das junções gerais
àos Oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de dezembro de 1964
O Presidente da Repúb1ic'3-, us::tn do da atribuição que lhe confere o
m·tigo 87, inciso I da Const-ituição Fe dEiral e terido' em vista o parágrafo
ID do artlgo 36 da Lei n? 4.448, de 29 de outubro de 1964, decreta.:
Art 19 Sã-o os efetwos glnbai::. da::; Armas atualmente em vigo:r, distribuídos em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais '(QEMG·
e QSG) e pelas funções priv3.tiv_as da seguinte forma:

I

Postos -

Armas

II

Funções
gerats

(QEM:G/QSG)

Fu...S'J.ções
privativas

i

Cavalaria . . ................, ... i
Artilharia . .
Engenharia . ".:::::::::::::::)
Comunicações . . .............. ,

I.

1,
1

Efetivo ·
previsto
por pôsto

I

'

Infanta1ri;"~RO~~~.............. 1

I

95
51
78

39
24
23

10

20

I
I
1

1
1

1,_

340

ATOS

DO PODER

EXEcUTIVo

Funções
gerais

Postos - Armas

(QEMG/QSG)

TEN GEL

. . . .. ...

Infantall"ia
. . . . .. . . ..;
•• •. •. •. •• . • . . , ••, I
Cavalaria
Artilharia
""''''""'"'''I
Engenharia .
comunica.ções . '"""'"""'I
.......... ,. .,I

111
20
110
8

MA.POR

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

I
I Funções li Efetivo
I
I previsto
I privativas I' por pôsto
I
I
I
II
I
I
I
I
li
177
I
,37
I
I

II

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

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

f368

159
75
. 425
113

-~-

.252
413
198
42

• • • • • • • • • • • • • • l

I
,I

1' TEN

'

I'

·Infanta1ria.
.. ........,. .....,I
Cavalaria
. .. ' ... . I
Artilharia
. . .. .. .. (
Engenharia .
,
,
Qomunica.ções
.. . . . . . . . . . . . .!

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

I

2' TEN
Infantall'ia
cavalaria
Artilharia .
Engenha.Tia
Oomun.icações

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

1.

'
; ................. 1

.................. 1

. . . , . . . . . . . . . . .I
.............. 1

I

111
98,
79
124

488
175
272
116

I
I
I
'I

I
I
I

665

I

CAPITÃO

Infantail:ia
cavalaria
Artilharia
Engenharia .
comunicações

iI
I

249
99
174
105
22

390
210
91
5

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

79
&1
12

I
I
I

!

Infanta1ria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia .
Oümllllicações

(95'

!
I

I

I

1345

II
II
I
I
I

2345

I

I
I

II
\

I
i

1463

II
'

203
101
133
82
53

I
I

1-

l 2391 · de

variável
(Lei
n9
7
·1
jan 55)

I

Art. 2\1 A vigência do presente Decreto é considerada a parti1r de 24
de ctezembro de 1964.
Brasília, 24 ·de fevereiro de 1965;
Il.epública.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa1 e Silva

144'? da Independência e 779 da.
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DECRETO Nf.> 55.799, de 24 DE
FEVERBIRO DE 1965

.Altera o RegulamentO da Escola de
Aeronáutica.

o presidente da. República usando
daS atribuições que lh~ c~n;fei·e o Art.
37, item I; da Constltmçao Federal,
.-decreta:
Al't. 19 A Formação de Oficiais na
Escola de Aeronáutica será feita em
4 (qv.atm) anos letivo;;.
Ps.rágrafo 19
Os dois
primeiros
anos serão dedicados à instrução fun. damenta.l e os dois últimos à instruçiio profissional.
Parágrafo 29
A instrução d:: vôo
será dada no 49 ano e a instrução militar durante todo o curso.
Parágrafo 39 A, jui:~.o do Ministro
da Aeronáutica, m2diante proposta J.o
Esta,G.:::-:Maior da Aeronáutica, a verlficaçfto da aptidão. dos cadetes para
o vôo-solo podeTá ser fcüt:1 imediatr.mente após a matrícula no 19 ano
·ou em um período de férias escolares.
Art. 29 O Plano de AvaJ.iacão do
Enslno, o Plano de Ativid2.des tio Ano
Escolar e os Cunículos serão. propostos anualmente pela Escola de Aeronáutiea, cabendo à Diretoria do Ensino da Aeronáutica a aprovação dos
mesmos.
Art. 3<:> No 3·9 ano o Cadete escolherá, em ordem de preferência, os
demais Quadros: de Oficiais da Ativa
ao , qual desejar pertencer.
P::n·ágrafo único. As vagas nos diversos Cursos especializados do 49
ano, seri?.0 preenchidas de acôrdo com
a cbssificacão do Cadete na turma
e segundo a· ordem de preferência por
êle manifestada.
Art. 49 No período de férias escolares, en~re os 39 e 49 anos, os Cadetes farão:
1 ~ Inspeção de saúde p'ara verlfi·cação de sua aptidão para a pilotagem militar;
2 - Est8.gio de Seleção para pilôto
militar (ESPM), ,os aprov<J.dOs em
inspeção de saúde;
Pa:çágrafo 19 0' Cadete aprovado
no ESPM, cursará o 49 ano para a
formação de Oficiais-Aviadores desde
que esteja classificado dentro do nú·mero de vagas fixado.

Parágrafo 29 O Cadete que não
lograr aprovaçB.o no ESPM ou na
inspeção de saúde para a pilotagem
militar, mas fêr considerado apto pai·a o exel·clcio das atividà.des inerentes aos (iemais Quadros"' de , Oficiais
d:1 Ativa da Aeronáutica, cursará o
18 ano especi.alizado que se seguir na
crdem de preferência desde que esteja clas~;ificado dentro do número de
varias fixado para cada· curso.
Art. 59 No 49 ano~ o Cadete que
fór conside1·ado inapto para a pilotagem militar, será excluído do estado efetivo do Corpo de Cadetes da
Aeronáutica e da Escola. pude-ndo ser
rematricu]ado na Escola, UCl 49 ano
elE. pri01'id9.de que se seguir em
sua
Ol'dem de escolha, cumprid::-ts as· prescri-~ões regulamentares.
Art, 69 O Cmso de Formr,qão de
Oficiais Intendentes (CFOI), com a
duraç2,o de 2 (dois) anos coníorme
rn·evisto no -regulamento aprovado pela Decnd:o n9 30.698, de 19 de abril
de 1952, obedecido o disposto no Art.
2, do p!"esente decreto, continuará em
funcionamento até 196'7, inclusiye.
Art. 79 Pcd.erâo se carididatar ao
CFOI a que se re:fe1·e o Art. 69, os
ex-cadetes do Curso de Formação de
Oficiais-Aviadores (C F O A) desligà.~
dos da Eseola por terem sido julga~
cks, pelo Conselho de. Vôo cu por
.Junt8, de Inspeção ·à.e Saúde, inaptos
para a pilptagem militar.
Parágrafo 19 A matí·ícula dos exC2.detes far-se-á no ano seguinte ao
de;:;Uga.mento, dentro do número ae
'.'agas fixado pelo Ministro da Aeronáutica, mediante
requerimento ao
Comandante da Escola d·2 Aemnáutic9., ~ cumpl.·idas as exigências ref;ulamentares.
Parágrafo 29 Os ex-Cs.detes pode. ;:f'.o ser dispensados, a critério do Comandante da Escola, das :matérias
cursad3.s com
aproveitamento
no
curso ·de origem.
'
Par.ágrafo 3~ Os ex-Cadetes desU·
r;:~dos do 39 ano do C F O A poderão
Sê:!r matriculados diretamente no 29
2.n0 do CFOI.
Parágrafo 49 O preenehimento das
vag:?.s no 20 ano do C FOI será feito de acôrdo com a regulamentacno
em vigor, obedecida a seguinte pilOridade:
1 - Cadetes promovidos ao 29 ano:
2 - Cadetes matriculados direta~
mente no 2° ano, nos têrmos do Parágrafo 39 dêste artigo.
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Art. 8<? Poderão se cz.ndidatar ao
1'? Hno a que se refere o Art. 1'? OB
ex-cadetes do CursO de Formação dé
Oftciais-Aviadores
(C F O A);
pre~
visto no· regulamento aprovado pele.
D;~creto n9 30.698, de l'? de abril ae
1952, desli!_?;Rdos da Escola, por terem
sido julg2.dos, pelo Conselho de Vôo
on Junta de Inspeção de Saúde, inap~
tos para a pilotagem militar.
Parágraio 19 A rematrícula far-seá, no ano seguinte ao do desligamento, mediante requerimento ao Comandant~ da Escola de Aeronáutica.
dentro do número de vagas que n:'í.o
fôrem preenchidas pelos candidatos
p1·ovenientes da Escola Preparatória
de Cadetes do Ar ·ou aprovados no
concurso de Admissão, e de acôrdo
com a seguinte prioridade:
1 - Ex-cadetes do Ar do 39 ano, de
aCôrdo com a classificação na turma;
2 - Ex-cadetes do Ar de 29 ano,
de aCôrdo com a
classificação na
turma;
3 - Ex-cadetes do Ar do 19 ano,
de .acôrdo com a. classificação na turma;

Parágrafo 2º o candidato deverá
satisfazer as seguintes condições:
1 - Dar entrada no requerimento
dentro do prazo fixado pela Diretoria
do Ensino;
2 - Não ter atingido o seu
aniversário no dia 11? de março
ano da rematrícula;
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s - Ter sido julgado aPto em inspeção de saúde;
4 -- Ser solteiro;
5 - Obter parecer favorável do
Ccnselho de Instrução, no que se referir ao conceito pam o oficialato.

f'8.Tágrafo 3° O ex-Cadete rematri~
cn!::-,do nas condições previstas neste
artigo não poderá escolher, ao térmtno do 3º ano, o 49 ano do Curso de
Formação de Oficiais-Aviadores.
Art. 99 Não se aplica o regime 1nsR
tltuídd no Artig·o 19 e seus parágrafos,
assim como o disposto nos Artigos 39.
49 e 5", aos Cadetes que estejam cursando os 29 e 31? anos do CFOA em
1965, 3'? ano do C F O A em 1966, e os
19 e 21? anos do c FoI até 1967 inclu.sive.
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Art. 10. ::€ste decreto entrará em
vig·or na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fev~reiro de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 55.800 - DE 25
FEVEREIRO DE 1965

DE

Dispõe sôbre a dispensa de servidores
dos Serviços de· Propaganda e Expansão- Comercial - SEPRO.

o p:._·esidente da República, usar::l:J
da atribuição que lhe confere o oxtigo 87, n9 I, da Constituição, decl·eta:
Art. 1"' Ficam <tdotadas, com vigência a pa1'tir de 19 J.e março de
1965, as seguintes medidas relat~vas
o. r~ _;:;oal em exercício no r.; Serviços
de :Pr011a ··::mda, e Expansão Comercial
(SEPRO) do ~in.,.,tério das Relações
Exteriores:
I - dispensa das funções que
exercem nos SEPROs e
volta ao · ünistéJ.·io da Indústria e do Comércio, dos
Assessôres pelo mesmo indicados;
II ~ c)spensa das funções que
exercem nos SEPROs e regresso as . repartíções de
origem, do::. Jervidores públkos requisitados;
·
III ,-- dispensa de.;; .wxiliares es..
- tranv iras recruü<.dos localmente;
IV - dispensa dos auxilia.res brasileiros, admitidos 8,pós 11
de junho de 19S2, mediante contrato ~'.i :1ão c pagos
à conta de qualquer verba; e
V - lotação, nos órgãos do Ministério das Relações Exteriores, no Br:asil, ·dos auxiliares Drasileiros admitidos
antes de 11 de ji.fnho de
1962.
Parágl·8.fo único. Os servidores que
assumiram suas funções no respectivo
SEPRO depois de 30 de jUnho de 1964,
ficam dispensados a partir de 30 de
junho de 1965.
·

ATOS

498

DO

PoDER ~ECUTIVO

Art. 29 ~ste ·Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cont1·ário.
Brasília, 25 de_ fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 770 da República.
H. CASTEI,LO -BRANCO

Vasco da _Cunha
Daniel Faraco

DECRETO N!J 55.801 - DE 26 DE
l"EVEREIRO DE 1965
Regulamenta as operações- do seguro
agrícOla.
O Preside-nte da, República usando;
d::J.s atribuições que lhe confere o Art:go 22, da Lei n9 4.430, de 20 de ou-

tubro de 1964 decrero..:
Art. 19 o seguro agrícola. destina-,
se à cobertura das diversas colheitas
O!;! rebanhos, .c·antra os riscos qu:= lh;
sao peculiares.
§ 1') A.s operações do seguro ag'l'ícola serão planeja.das em diversas mod?,lidades, tendo em vista a dive'rsidade e. a .natureza dos .riscos a segurar,
a tecmca :::c-curatórm pertinente à
matéria, e, ainda a capa-c!..::iade do
mercado seg-w·ador brasileiro.
. § 29 Os planos das divc.rsGs modal~dades do seguro agrícolo, sei'áo executados pl'ogressivamente- Ea medida
da conveniênci8.- m!ci..:•n.al e das uos~
si.bilidades técnicas,
abrangendÔ as
diferentes cobertul'I1S, tipos e condições.de apólices e tarifas de prêmios
de segurGs.
·
-Art. 2° A explcl'aç§. 0 ds.s ope-r.ações
de seguro_ ê.gríc?la ::;erá -2xerci-da pela
Gcompanhla Nacion"-1 de Segur-O A.grfc~la, pelas companhias sujeitas ·ao regmle do Decreto--lei n9 2.063, de 7 de
março de 1940, e :pelas cooperativas de
seguro agríool:;t.
Art. 39 A Companhia Nacional de
Seguro AgTícola. poderá organizar e
dirigir Consé:rcio de Cossoguro Agrico~a, com a cc-participação ds, própne.. , Companhia e d.o:ls so.::ie·d. ades
coo~~ra~iva3 de segmo agrícola. para
a a!stribuição das responsabilida.des
assumidas.
A
aceitação
Pa:rágrafo muco.
máxnnoJ.. -de cada. emprêsoa con.sorclada

ct;verá conter-se ct'entro dos seus respectivos limite:;, de retenção, excetuada ~ Oompanhb,. Nacional de Seg·uro
Agncola. que, entretanto deverá res-·
segura.r Os excedentes de sua responsabilidade, na forma estabelecida no
axt. 6'? dê~Ste decreto.
Ai't. 4'~ A Oompanh!~J.. NâCional de
Seguro AgTí-c-ola não poderf!_ reter, em
cada risco isolado, responsabilidade
superior a cinco por cento (5%) do
capital social realiza-do e reservas
pat1·imoniais.
~
1'~ O liml~te estabelecido neste
artigo aplicar-se-á, também, às companhias de seguro sujeitas ao regime
do Decreto-lei n° 2.DG3, de 7 d-e ma.r~
ço de 1940, respeitado o disposto nos
artigos 67 e- 70 do referido diplOm•a.
legal.
§ 29 As cooperativas de seguro agrícola terão seus limites de retent}ãO
aprove.dos pela- Companhia N•3.c:ona.1
d'e Seguro Agrícola.
Art. 5'! Ente.nde~se como um só
risco isolado 0 conju..11to de res.p-:msabilidades assumidas, num mesmo
entabelecimento agrícola ·ou pecuá:do,
pa·ra cada moO.ali-ô:cd'e do seg·uro
agTí-Jola.
§ 1 '? Para fins de conceituaçãd de
risco isolado, entende-Ee como "Um
m2smo esto..belecimento" a prüp-r:e~
dade imóvel ou propriedades móveis
contíguas, rurais ou não, nas quais
se localizem os riséos segurado,;.,
imóveis êsses pertencentes a um ;,nes·mo prcprictâ,r:o ou sob urn.a mesma
adn:inistração ou gerê~cia.
§ 29 Constituem, também, um risco
isoHldo D.s colheit:!:-s O'J. reb>J,nbo-s k:~
calizact-o 8 no mesmo e.st:::.beie·cJmento,
embOr•1· p2l't8l-lCen.tes :l COlOnOS. arn
reildatári.os meelro.s, pnx-ceil'OS ou ter_ceJ.ros inter~ssad'-os na Ch-plOTat;~-D
agríc-Dla.
§ 3'? l'::..s resuonsabilidades
assumid'\3.:; nas -conc.i_iÇ,ões previé:ta.s no3 pa-;_-ãgr.?vfcs precedente;:;· CC'!1::'1tituiirã.o u;n
só ri~co, isol::.-do, 2.inda que seguNd<:..s
em _nome de pessoa.s ou
entidades
dL versaG,
Art. 69 Têdas as responsabilidades
que nã·D forem retidG,s pel-as compnnhias de segmo, pelo Consórcio de
Cosseguro Ag!·fcola cu peb. Compa ..
nQia N):-.ciona-1 de Seg;uro Agrícol·a..
serão resseguradas no Instituto de

A~OS

DQ

~OilER

Resseguros do Brasil, na forma da
legislaçã.p em vígo1·.
§ 19'As companhias de seguro poderão rességurar em outros companhias congêneres, em funcionamento
no país, ou na Companhia Nacional
de Seguro Agrícola as responsabilidades exceden~es de suas retenções,
quando o Instituto de Resseguros do
Brasil não tenha aceito ou haja cancelado o ressegmo das aludidas responsabilidades.
§ 29 Não enoontra.ndo as, c.qmpan.hias de segmo ou a Companhia Nacional de Seguro Agrf.cola colocação,
no país, para os resseguros das responsabilidades a q-q.e se refere êste
artigo, p-oderão fazê-lo no· estrangeino, p<Dr intermédio do Instituto de
Ressegur-os do Br.asil, ou diretamente,
se êste se recusar a intervir na .aPel"·ação.
Art. 79 A Companhia Na.cional de
Seguro Agrícola é uma sociedade por
ações de economia mista, com sede
e fôro na cidade do Ri-o de Janeiro,
E:;;tado da Guanabara, instituída pela.
Lei no 2 .168, de 11 de janeiro de 1954,
alterada pela Lei n9 4.430, de 20 de
outubro de 1964, regida por estas leis
e seus regulamentos pela legislação
aplicável às .sociedades anônimas e
pelos seus estatutos.
Art. 89 A Companhia. tem por objet.0 €Xplora.r e desenv-olver, progressivamente . e.s operações de seguro agri-·
cola, tendo em vista a conveniência
do País, a técnica securatóri.a e aS
.suas· possibilidades econôm~co-fina.n
ceiras.
Pw·igrafo únioo E' reservada à
Compa-nhia a faculdade de decidir sôbTe a,s operações que julgar convenientes nas modalidades dêsses seguros,
podendo, outrossim, restr:ngir ou ampliar a.s coberturas e .a áiea geográ··
fica, seleciün.:u riscos e adotar as medidas que considerar opo1·tunas pa!'a.
suas opm·ações.
Art. 99 As condições das apólices
e respectivas tarifas de prêmio de seguro agrícola serão· elaboradas pela
Companhi.a. Naci{)nal de Seg1irü Agricola, aprovadas oelo DC:'partamento
Nacíortal de Seguros .Privados e Capitalização e postas em vigor me.:Eante· portaria do Ministério da Agricultul"(l.,
Art. 10. A iiquido::tçW de sinistros
de seguro agrícola ~eJ·á p~·ocedida peln,
Companhia Nacional de St>guro Agri..
cola, ou sob sua orientação.
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Art. 11. E' facultada à Companhia
a emissã.o de apólices com prazo de
vigência de até dez (10) o,nos.
Art, 12. A Cümpa.nhi.a é obrigada
a manter representant-es :il.as capitais
dos Estados ou Territórios em que tiver a:póliée.s em VIgor ou respohsabilidades náo liquidadas com podêres
h:istantes nara atender .ao:: _p.)rta.rJf:~
res de n.Pólices ou l.il"l;f'!''esfiados em
càntraGos de segurDs.

.AJ:t. 13. Ó Ministério da Fazenda e
o Banco do Brásil S.A. facilitarão,
dentro de suas respectivas competências, tôdas as operações da Co.m"panhia, inclusive as operações com o
exterior.
Art. 14. Fica a Companhia autorizada a pleitear, junto aos podêres
estaduais e municipais competentes,
a isenção tributária de quaisquer impo:.;;tos, taxas e emolumentos, inclusive de selos exigíveis elh papéis ou doc-umentos em que a Companhia .seja
parte ou interveniente.
Art. 15. A Compailhia I·1acional de
Seguro Agrícola estimulará a mganizaç8,o de cooperativas de seguro
agrícola, prestando-lhes assistência
técnica.
Art. 16. O registro de cooperativa:;;
de seguro agrícola dependerá de pa~
recer prévio da Companhia Nacional
de Seguro Agrícola.
Parágloafo único. A Companhia NaclOnai de Seguro Agrícola elaborará
e submeterá à aprovacão do Ministério da Agricultura as Úormas relativas
à 1nstalação e funcionamento das cooperativas de seguro agrícola.
Art. 17. As cooperativas de :?egu.ro
agrícola poderão admitir pessoas jurídicas como cooperados.
'
Art. 18. As cooperativas de seguro agrícola gozarão de isenção tributária ampl:?, e irrestrita de quaisquer
impostos, taxas e emolLUnentos federais, inclusive dé sêlo federai exigível
em. apól.ice, papéis e documentos em
que sejam partes ou intervenientes.
Art. 19. Os estabelecimentos bancários da União ou em que esta fôr
acionista preponderante, que concedam ou venham a conceder financiamentos à agricultura e .à peCuária,
firmarão acôrdos ou convênios .com
,a Companhia Nacional de Seguro
Agrícola para efetivação dos seguros
que com ela deverão ser contratado~,
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concomi.tante e automàticamente com
a concessão dos financiam<>41tos ·cta
espécie.
§ 1'?. Os- acôrdos ou convênios a que
se refere êste al·tigo séão específicos
para cada modalidade de segm:o agrícola ou. pecuârio e restritos às regiões nas quais a Companhia esteja
em condições de aceitar o risco.
§ 29. Para os fir.s do- disposto no
parágrafo antel'ior a Comp;2!.nhia Naciom~l de Seguro Agrícola apresentará, com antecedência, aos estabelecimentos financiadores, programas de
cobertura compatíveis com a sua capacidade operacional, tendo' em con-

t-'l inclusive a conveniência de sua
:aplicação nas diferentes regiões do

País.
§ 39. Os estabelecimentos bancários referidos neste artigo se obrigarão também a financiar, considerando-os como despesas de custeio, os
prêmios dos seguros.
§ 4<?. O valor pelo qual serão segurados os rebanhos e as lavouras
recebidos em penhor ficará. limitado
ao montante dos adiantamentos· lastreados por aquelas garantias, ficando os estabelecimentos financiadores
como beneficiários das indenizações,
até a concorrência de seu crédito.
§ 59. sempre que os estabelecimentos. financiadores, a seu critério, possuam condições para tanto, poderá
ser incluída, nos acôrdos ou convênios a que se refere· êste àrtigo, cláusula incumbindo-os das inspeções prévias e verificações de sinistros.
§ 6<.'. As despesas decorrentes do
cumprimento das disposições dêste ar-.
tigo serão indenizada,s pela Companhia Nacional de .Se~·uros Agrícola na
forma que fôr estabelecida nos acôrdos ou convênios nêle referidos.

Art. 20, As disposições do artigo
precedente, exceto para eventual complementação de cobertura, não preva-·
lqcerão quando o financiado fizer prova de já 11avel' efetuado o seguro em
cooperativs,s de seguro agdcola ou
outras sociedades -legalmente habiliütdas n operar nesse ra.mo, no País.
A.rt. 21. Independentemente da,
e~dst.Gncia dos acôrdos ··ou convênios
1·efericlos no . artigo 19, os estabelecimentos banc3.rios ali mencionados enviar5.o à Compantüa Nacional de Seguro .Agricola, mens3-lmente, resumo
.dos fmanciam.entos concedidos, como

subsidio aos estudos que deverão ser
promovidos para a implantação ou o
aperfeiço8inento do :::egu.ro res9ectlvo.
ATt. 22. A Companhia Nacional de
Seguro Ag-rícola poderá elaborar planos e condições especiais de seguro
para atender aos agentes financeiros
rtão Pt'evistos no artigo anterior, que
cpera\·em em crédito rural.
Pa!'ágrafo umco. A Coordenação
Nacional de Crédit'o Rural firmará
convénio com a Companhia Naci6nv.l
à.e SGguro Agrícola visando a atingir
ao disposto neste artigo.
Art. 23. A Companhia Nacional de
Seguro Agrícola poderá manter depósitos em quaisque1· estabelecimentos b2.ncários, desde que resultem de
acôrdos ou convénios celebrados paTa
a exigência compulsória do seguro
nos financiamentos agrícolas.
Art. 24. As entidades regionais in;_
cumbidas da aplicação de verbas constitucionais nas· várias regiões· géo-econômícas do Pais deverão, no prazo
de noventa (90) dias, contados da publicaçào dêste Decreto, firmar convênios com a Companhia Nacional de
Seguro Agrícola, para o fim do disposto no art. 4<? da Lei n<? 4.430, de
20 de outubro de 19P4.
§ 19. A contribuição de cada órgão a que se refere êste artigo será
de 1% (um por cento) do ·total da
rubrica que lhe couber no orçamento
da União, para o exercício de 1965,
e de 1;2% (meio por cento) nos exercícios subsequentes.
§ 2°. Os õTgãos acima indicados
deverão presktr à Companhia Nacional de Seguro Agrícola tôda a colaboração que lhes fôr solicitada, inclusive no tocante a pessoal, a fim
de H5segurar um sistema operacional
adequado às necessidades de cada região.
Art. 25. A Companhia Nacional de
Seguro Agrícola e as cooperativas de
seguro ·ag1·ícola são obrigadas a constituir, em garantia de suas operações,
as seguintes reservas e fundos técilicos:
a) res.erva de riscos não expirados;
b) reserva de sinistros a liquidar;
c) reserva de contingência;
d) fundo de gamntia de retroce!ilsões. ·
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de estabilizacão
do
e) fu..11do
qual ficam dcsobrigaãgs ás cooperatiV8..S;

f) fundo de previsão_ - do. qual se
dc::::obriga a Companhm NaciOnal de
seg~u·o Agrícola;
g) fÜndo de oscilaç§,o de titu'!us .
exclusivam.ente pan1. a companhia
Nacional d0 Seguro Agricola.
Art. 26. O Fundo de Estabilizanão tem l)Ol' finalidade garantir a esÚ'I.bilidade das operações da Companhia, lia parte referente às suas retencõss próp1·ias, e das operações da'3
sccfcds.des cooperativas que operarem
em r;::;;mo agrlcola, na forma previst<J.. l";O ;~ 2P do art. 13 da Lei número 4JZ0, d~ 20 d2 outubro de 1964;
nermiiir o gradunl ajustamento das
tarifas de prêmios e atender aos cases de catástrofe ou de insuficiência
da;; d-emais reservas.
Parágrafo úhicc. O Fundo de Estabilização> será constituído:
a) por dez por cento (10%) dos
lucros da Companhia;
b) _pelos dividendos que couberem
às ações do Tesouro Nacional;_
c) por dotações orçanie!1tárias da
União e outras contribuições que ve~
nham 2 ser estabelecidas por Lei ou
por acôrdos com a União, Estados,
:rviunicípios ou quaisquer entidades;
d) pelos recursos especiair; que forem destinados pelos estatutos ou votados, pela _Assembléia Geral.

dos dm·ante os ô:JZ3 meses anteriores à awJiaç5.o, líquidos
de cancelamentos c de resseguros;
III - ps.-r8, os segu:;_·os de cultUras
ter...1poi'árias, loc::'JizRdas em
re~iões cn,io ciclo nol_'ma·! Ue
cuHura não ultl'apasse ::t data da a.v:cüiação; setenta por
cento (70<;·ó) dos prêmios correSpondentes aos contratos
que forem pronogados além
daquela data, !íquidos de cancelamentos. e de resseguros;
IV ~ para os seguros com prêmios.
em cobrançc~ na data da ava-·
liação: cem por cento (100%)
dos prêmios a receber.

20. Não será constituída a Reserva de Riscos nã.o Expirados em re·lação aos seguros de culturas temporários, localizadas em regiões cujo
ciclo normal de cultura não ultrapasse a data da avaliação, ressalvada a
hipótese prevista no inciso III do § 10
dêr,;te artigo.
§ 3Q. A Reserva de Sinistros a Liquidar correspondel·á, na clata de sua
avaliação, à imp':lrtância total das indenizações a pagar por sinistro ocorrido, tomando-se para base do .respectivo c'álculo:
a)' o valor convencionado, no caso
de acôrdo entre o Segurado e a Companhia;
b) o ve.lor estimado pela campa~
nhia, quando o Segurad.o não tenha
Art. 27. A Companhia Nacional de
indicado
a avaliação do dano;
Segmo Agrícola e as cooperativas de
seguro agrícola adotarão, para a avac) o valor igual à meta.de da soma
liacflo de suas reservas e fundos técda impol'tância reclamada e da ofeniêos, as segpinteS bases:
recida pela Companhia, no caso · de
diverg6ncia de avaliação;
§ lQ. A reserva de Riscos não Expirados será avaliada da · seguinte
d) o valor fixado por qualquer proforma:
cedimento judicial, ainda que não deI:___ Para os seguros de animais, fini'tlvo.
de culturas permanentes ou
de culturas mú1tiplas: trin§ 49: I-Ia vendo ::essegUl'o de responta por cento (30%) dos prêsabilid~tdes garantidas pela reserva de
mios arrecadados durante- os Q'...18 t1·aL:::>. o parágrafo precedente, do
doze meses anteriores à avavalor da mesma será deduzida a par~
liação, líquidos de· cancelate conespondcnte. ao resseguro.
mentos e de resseguros;
§ 59. A Reserva de Contingência san - para os seguros de culturas rá constituída ·pela acumulação de 2%
temporárias localizadas em
(dois por cento) dos prêmios auferegiões cujo ciclo normal de
ridos; líquidos de cancelamentos ·e de
cultura ultrapasse a data da
ressegmos, até atingir á metade do
avaliação: setenta por cento valor da Reserva de Riscos· não Ex pi_(70%) dos prêmios arrecadarados.

502

ATOS DO PODER ExECUTIVO

§ G9 o Fundo de Garantis. de Retroccssões será constituído pela transfm·êncis, anual de 5% (cinco por cen··
to) dos lucros líquidos apurados· nas
retro[;e;,s5es auferidas, até atingir a
metac',e do valor dos prêmios recebidos nefiS8,S retrocefisões.
§ 7° O Fundo de Óscilação de Títulos se:_·i igual à depl·eciação total que
se ve1·ificar no ·conjunto dos títulos,
na data da sua avaliação, tomandOse por base a última cotação .oficial
e o valor de aquisição.
§ 8'? As _Reservas de Riscos não Expirados, Sinistros a liquidar e o Fundo de Oscilação de Títulos são reversíveis de exercício.
Al·t. ~-ü. Se, em um exercício .financeiro', a soma das indeniza,ções pag;:;,s e dc<3 Reservas de Riscos não Ex~t:·a.:los, de Sinistros a Liquidar e de
ü:-.:~tingênc1a, constituídas no exercício. subt~·aida.s das Reservas de Risco~; não E;{pirados e de Sinistl'OS a Liquidar, revertidas do exercício anterior, fôr superlor ao montante de prêmio.s r.,uferidos no exercício, a diferença que houver será debitada ao'
"Fundo d~ Estabilizaçáo".
Art. 29. As reservas e fundos técnicos das- sociedades· cooperativas de
seguro agrícola deve1·ão ser. empregados ·em operações ·financeiras diretamente viuculadas à agricultur:3, e à
pecuária, na· forma do disposto no art ..
12 da Lei n9 4.430, de 20 .de outubro
de .1961, que se lhes aplica.

Art. 30: -Para os fins do disposto
no <:l,rt. 1'? da Lei nl? 4:430, de 20 de
outubi'o de 1964, e tendo em vista o
que estabelece o seu § 19; deverá a
Companhia organizar nôvo quadro
disc1·iminativo dos seus acionistas, obsen1ado o seguinte:
a.) a dist~·ibuiçê.o das ações obedecerá a·o me2rno critério de proporcionalidr,de fixado no art .. 22, § 1?, da
L~i nY 2 .168, d;;; 11 de j::meiro de 195_4,
a saber:
· I - 300.000 açõe~ reservadas â
subscrição do Tesouro N acional;
II - 500.000
ações reservadé!.s à
subscrição das sociedades lJancáTic:.,:; ·e re:.:;seguradoras de econor!1ia _misto. e ~.utarquias .destinadas ao amuara e fomento
d3- lavoura, exiStentes na data

III -

da publicação da Lei n9 4.430,
d8 20 de outubro de 1984;
200. 000
ações reservada~ à
subscrição das sociedades de
seg'.Tro e capitali?.:ação nacionais ou .estrangei.ras, em funcionamento no. Pais, na data
da publicação da Lei n9 4. 430,
de ::a de outubro de 1964;

b) a subsc!·ição _das ações pelas entidades referidas :nos incisos II e III
da alínea "a" supra, rar-se-á na propQr.~ão do ativ.o apurado no último
bãlánco l;;vantado no eXercício de
;1963, devendo a integralização do caPital subscrito se!' -feita da seguinte
iorma:
I - 25% (vinte: c cii.1co ;::o~· c:.:::1.to)
no ato da subscrição; a s-er process8,da na data em que se realizm· a Assembléi8, -GG:~al Extraordinária a que se refere o
§ 29 dês te_ a!'tigo.
II - 75% (setenta e cinco por cento), em 3 (três) chamadas
Consecutivas iguais e trimestrais, a contar da ds,ta da subscrição;

c) a paJ:te do capital reservada ao
Tesouro Nacional será integralizada
de uma só vez 110 ato da subscrição.
§ 1'? -O capital subscrito por companhia .de seguro e capitalização se1·á
considerado investimento direto e alten>ativo no Ba..11co Nacional de Desenvolvimento Económico, nós têrmos
da Lei n? 2. 973, de 26 de novembro
de 1956.
s 29 Dentro de 30 dias da data da.
pubJ.icaçã.o dêste decreto, o Presidente da Companhia Nacional de SeguroP..gricola convcca1·á Assembléia Geral
Extraordinária dos Acionistas para
promov~r .8. reforma dos estatut.Js,
ada.ptando-o3 8-s disposições da Lei
- n<:> {.·i:~o, d:; ::o de outubro de 1061:.
â :~o Os novos est3-.tutos, deCOl"l'-2i1".:.
tes. da refo~_-ma de aue tn::.ta f:ste artig·._.:;, cntn;,~·Q._o em vÍgor após aprovação de seu_ texto integral, mediante
cl.Gcreto, referéndado pelo Ministro da
Agricult"tua.
1;.rt. 31. O Pode1· Público conceder{t emnréstlmos, através dos bancos
oficiais: a juros baixos, às cooperativas de 0eguro agrícola que se organizarem e forem autorizadas a funcio-
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metros (4.400ms); 'l.t7n outm loie, sito
no lago do Pixuna, d~nominado "J anauarí", com a área de trezentos cinaüenta e nove mil e quinhentos metros quadrados (359. 500m2) fechado
por um perímetro de dois mil e quinhentos e noventa e cinco metros lineares (2.5.95ms); outro .lote denominado "Conceição", no lago Janauarí",
com a área de quatrocentos mil me~
tros quadrados (400.000m2), e um perímetro de quatro mil duzentos e oitenta metros lineares (4.280ins); outro lote denominado "'fombira" com
a área de trezentos e noventa e oito
mil e trinta e dois metros quadrados
e noventa. e dois centúnetros ...... .
(398. OS2,0092m2) e um perímetro de
dois mil :setecf.ntos e ·setenta e dols
metros lineares e setenta e oito centímetr-os, medindo de frente, em lk
nha reta, quinhentos e quarenta e cinco metros e quarenta centimetros,;
outro lote à marge -do Paracaub~, me.:.
dindo ele i'rente seiscentos metros sô ..
H. CASTELLO BRANCO
bre oitocentos metros de. fundo; oUtro
lote situado no lugar Xiborena, com
Otavio Gouveia de Bulh6es
área de cento e oitenta e um mil,noHugo de Almeida Leme
vecentos e vinte e cinco m-etros qua
drados; out1·o lote situado no JanauaDaniel Faraco
rí, com área de cento e quarenta. e
cinco mil e duzentos metros quadrados, e um perímetro de um mil.- seiscentos e cinqüenta metros lineares,
meclindo de frente, em linha reta,
DECRETO Nl? 55.802 - DE 26 DE
quatrocentos e oitenta metros; outro
FEVERE.':I:RO DY: Ui65
lote no Paraná dà Xiborena, com a
ái:ea de quarenta e seis mil novecenAutoriza. ao Ministério da Fazenda a
tos e trinta e seis metros quadraao~.
ejetivar a compra da "Fazenda
com um perímetro de um mil' oitenta
Santo Antônio", situada entre a
e oito metros lineares; outro lote com
margem direita do Rio Negro e o
Pa?-aná de Xiborena, que'- liga o Rio . o, área de novecentos e dezesseís mil
setecentos e vinte e cinco metros qua ..
Negro ao Solimões, no Município e
drados, e li!-U perímetro de quatto mil
Segundo Distrito de Manaus no Ese auinhentos e onze metros lineares;
tado do Amazonas.
e uffi outro-lote denominado ~·Retiro"
com
a· área total de quinhentos e se•
O Presidente da República, usando
tenta mil, setecentos e no v e n ta e
das atribuições que lhe confere o arseis metros quadrados, com um pe~
tigo 87, n<? I, da Constituição, derímetro de três mil e quarenta e oitu
creta:
metros lineares, medindo de frente.
Art. 19. Fica o Ministério da Faem linha reta, mil cento e noventa
zenda autorizado a efetivar a compra 'Ínetros, contendo Q.uatro casas de mada Fazenda Santo Antônio constante . deira de lei, cobertas de telhas de barde 10 lotes de terra cultas sendo quaro, uma capela de alvenaria de pe·
tro (4) com denominação e -seis (6)
dra- e tijolo, também coberta de te~
sem denominação, tendo um "lote" a lhas, cunais, cercados, diversos camfu'ea de três milhões cento e oitenta
pos para criaÇão de gado, árvores fru·
e quatro mil oitocentos e ·noventa e
t'iferas, foices, enxadas, cavadores,
martelos, serrote's e rriais utensílios
oito metros quadrados (3.184.898m2),
e um -perímetro de dez mil treZentos
próprios para lavoura e existentes na
e vinte e cinco metros lineares .__. ..
referida Fazenda Santo Antônio que
(10, 325úls), medindo de frente, em lise limit!l- ao Norte, com o Rio Negro,
nha reta, quatro mil ·e quatrocentos
pela margem direita; ao sul, com o

n2.1·, na forma da Lei n9 4.430, de 20
de outubro de 1964, pata cobertura
das· despesas inicü:üs de org'anizaç§o.
PaJ.'t\grafo único. As operações a
que -oe refere êste artiso se realizarão
dentro das disponibilidz.des para crédito agrícola e pecuário dos órgãos financiadores e mediante a satisfacão
pelas entidad-c:s postulantes de tôdas
as exigências legais e regulamentares
próprias das aijvidades bancárias.
Art. 32. O presente decreto entra
en-1 vigOl' na data de sua publicação,
·revcgados os Decretos ns. 35.370, de
12 ele abril de 1954, 35.409, de 28 de
abril de 1954, 39.664, de 30 de julho
de 1956 e 51.242, de 2 de setembro .de
1964 e dem:üs disposições em contr_ário.
Brasilia, 26 de fevereiro de 1965;
144° da Independência e 77º da República.
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Paraná do Xiborena, pela margem
-&y:u&rcla; a leste, com o ig>anlpé Araçatuba; e a oeste, com o furo do Ja~
nauari, situadas no Municínio e segundo Distrito de Manaus, fio Estado
do Amü,zonas.
Art. 29. Destina-se esta proprieaa~
de à instalação de invernada, remonta, repouso e seleção de gado leiteiro,
ou engo'rda de gado destinado ao· corte, bem como fundaçâo de um -ceritro
de assisténcia agropecuãria, subordi~
nados ao Serviço Federal de Promo~

DECRETO N9 55.803

ção Agropecuária naquele Estado, do
Depattamento de Promoção Agrope~
cuária, do !VUnistério da Agricultura..
Art. 39. gste Decreto entr·ará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1965;
g49 da Independência e 779 dá República.
H. .CASTELLO BRANCO

Hugo ãe Almeida Leme
Otávio Bulhões.

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1965

Altera a tabela ele saláTio mínimo aprovada pelo Decreto n<? 53.578, de 21
de jevereim àP- 1964, e dá outras providências.

O Presid~nte d?, República, usando da atribtüçáo que-' lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constitu1ção, e tendo em vista o disposto no artigo 116, ~ 2'!, da Consolidaçào das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n<:> 5.45:;, d'3 1'< de m~'tic de 1943, bem como. as ·Resoluções do
Conselhl' Consultiv:J d:J Emprêge e Salário, nos têrmos do estatuido nos
artigos 69 e 23 da Lei n9 4.589, de 11 de dezembro de 1964, atinentes a
revisão dos níveis salariais mínimos em vigor e a revisao do zoneamentu
das 131J. e. 151). Regiões de Sal::írio Mínimo, decreta:
Art. · 19 A tabela de salário mínimo aprovada pelo Decreto n9 53.578,
de 21 de fevereiro de 196<1, fica alteradà na conformidade da que acoinpanha
o presente decreto e vigorará peil -prazo de 3 (três) anos, na forma do
§ 19 do artigo il6 1da Consolidação das Leis do Trabalho; aprOvada pelo'
Deçr~to:..lei n'1 5.452, de 1"' de .maio de 1943.
Art. 29 Para os menores aprendizes de que tratam o artigo 30 e seu
parágra,fJ único, da meneionada Consolidaçâo, combinados com o Decreto
n9 31.540. de 6 de outubro de 1952, o salário mínimo, respeitada a proporcionalidade com o qu_ VIgora para o trabalhador adulto local, será pago
na base uniforme de 50% ·.cinqüenta por cento).
Art. 39 No Município que via· a ser criado na vigencia déste decreto,
vig·orará o salário mínimo do de que tenha sido désmembrado.
Parágrafo único Na hipótese de o nõvo Município resultar do desmembramento cil· · dois ou ma1s Municípios de salários mmimos diferentes,
vigorará nêlc o maior salário mínimo vigente nos , Municipios dos (_jUais
resulte.
Art. 49 Para os trabalharlol'es que, por lei, tenham o máximo diário
de trab8Jho fixado em menos de oito horas, o salário mínimo horário· será
o da tabela anexa, multiplicad1 por oito e dtvidido por aquêle máximo
legal,
Art. 59 Ficam reesti·uturadas, na formr. da tabela anexa a êste decreto,
as 13~ e 151.1 Regiões de Salário Mínimo, correspondentes aos Est~.~dos de
Minas Gerals e H.io ele Jane~ro, respectivamente.
An. 6° O present5 decreto entrará em vigor a 19 de março de 1965,
revogadas as cU~posições em contrário.
Brasilia, 26 àe fevt::reirJ de 1965; 144Q da Independencia e 77!1 ela
República.
H.

CASTELLO BRANCc'

Arnaldo Susseleind

TABELA A QUE SE REFERE

O ART. 1' DO DECRETO N9 55.803, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1965

\ Percentagem do Salário MÍnimo para, efeito
de desconto, até a ocorrência de 70%, ele
1 adulto, calculado na base de 1 que trata o art. 82 da Consolidação
3o dias ou 240 horas
\
das Leis do Trabalho
1
~~-----,d_e_t_r_ab_a_l_h7o ______~l-------,---~-.------,----c-,
1

REGiõES E SUE-REGiõES

Salário Minimo em moeda

J corrente para o trabalhador

1

I

I

I

I

1 Mensal 1 Diário

1 Horário 1 Alimen-

I

Habi-

I

ves- 1 Higie.: 1 Trans-

l~~~~~~~~~~~~~~~~:~~ta~ç~ã~o~_c_t=a~ç~ã~o_c~t~u~i=ri=o~l~n~e~~I~POrte

I

I
I

1"' Região: Estado do Acre .................. . I

I.
21). RegiãO: Estado do Amazonas, Território Fe- I
deral de Rondônia e Território Federal de I
Roraima

3~

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

Regiáo: Estado do Pará e Território Federal

do Amapá .................................
4~

Região: Estado do Manmhão ............. .

48.000

7f!. Rep,iáo:

Estado do Ceará
~stado

I
I
I

I

1.600

I

I
I
I

1.600

i

i 48.000

\

1.600

\

39.600

I

48.000

!

!

!.

39.600

do Rio Grande do Norte .. ' 39.600

t
I

200. 1

J

1:aao
1.200

I

I
J

I

1 1.320 1
I
I
1

81!- Região: Estado da Paraíba ................ \ 39·.600 \
1'!o Sub-região: Municípios de. Recife, Abreu I
]
Lima, Agua Prêta, Aliança, Amaraji, Barrei~ I
1
ros Cabo, cam.arajibe, Carpina; Carua:ru, i
1
Ca-::ende, Cavaleiro, Cortês, Escada, Game~ 1
1
leira, Ganmhuns, Goiana, Igarassu, ;.pojuca, 1
1
Jar.~oatâo, Joaquim Nabuco, Limoeiro, Ma~
1
raiai, Moreno, ~Jazaré (h Mata, Olinda, Pal~
1

1.320

1.320

I

I

~

\

1
I

1
1
1

I

50

1

I
I
I

1

1
I

200

i

200

1
\

1

1

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

I

I

Percent9,gens

l

li

1

51!- Região: Estado do Piauí ................... \ 33.000
6~ Re~iã.o:

I

Cruzeiros

1

165
150
165

165
165

1
/

1

1
l
1

\
1

!
1
I
J

1
1

43
51

1

i
1

I
49 I
I
53 I
I
51

55
55

1

I
1

I

I

I

29

1

I
I
I
23· I
I
I
24 I ·
I

29

1

I
26 I
I
30 I
I
27 I
I
27

I

I

I
I
I
I

I
I

I
I

I
I
I

I

I

I

I

111
I

9

11

23

5

I
I
I
I
I

16

16
13

I
I

1

I
I

1

I
1

I
1

T

111

I
111
I
111
I
I
I
I
I
I
I

5

I

I

1

6
4

I
I
6 I

2

I

3

5

5

I
5 I
I
5 I
I

i

I

!
I
I

1

1

1

I

!

1 Percentagem do Salário Mínimo para efeito
.] corrente pa1~a o trabalhador 1 de desconto, até a ocorrência de 70%, de
J adulto, calculado na base de 1
que trata o art. 82 da Consolidação

1 Salário Mínimo e~ moeda

l

30 dias ou 240 horas

·

de trabalho

REmOOS E SUB-REGiôES

Mensal

Diário

I

das J..eis do Trabalho

I

I

] Horário

I

I

I

.

Alimen1 tação
1

Habi-

Ves-

H:igie-

tação

tuário

ne

I
1
1

Transporte

I

I
Percentagens

Cruzeiros

,

~-

mares, Paudalho, Paulista, Pesqueira, Ponte
dos Carv:::..lhos, Praia da Conceição,' Prazeres,
Quipapá, Ribeü·ão, Rio Formoso, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Serrita, Timbaú-

ba e Vitória de Santo Antão ............. .

51.600

1.720

215

55

27

II

5

I
I

6

1.320

165

55

27

8

5

10?- Região: Estado de Alagos.s ............... .
11" Reg:üi.o: Estado de Sergipe ............... .
12? H.egião: Estado ds, Bahia

39.600
39.600

1.320
1.320

165
16&

56
58

27
34

10

6

2i!> Sub-região: Demais Mun'icipios ....... .
13;J- Região: E;stado, de Minas Gerais
1'!- Sub-regiâo: Municipios de Belo Horizonte,
P..raguàri, Caeté, cataguazes, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Govemador Valadares, ltaúna, Ituiutaba, Juiz

I

3tl .-500

~

5 I

39.600

8

I
I
4 I
I
I

1.720

215

54

30

1.320

165

54

30

10

5
5

I
I
I
I
I
I
I

I

I

i

1
1

•

II

!O

t::~
00

o

8

2q. Sub-região: Demais Municípios ....... .

F Sub-região: :r..tiunicipios de Salirador, Alaé'Oinhas, Biritinga, Brumado, Camaçari,
Candeias, Catu, Feira de Santana, Ilhéus,
Itabuna; Itajuípe, Itaparica,' Lauro Freitas,
Mata de São Jciio, Pojuca, Santo Amaro, 1
São Fmncisco do Conde. São Sebastião, Ser- i'
rinha,- Siffiões Filho e Tucano . . . . . . . . . . . . . 1 51.600

"'o
"'

1
1

I

de Fora, Montes ClanJs, Ouro Preto, Rio Pim.cicabs., SabD.l'á,

Ub~',,

Ub:;rD.ba e

Ub~rlândia

2\' Sub-regiâo: Dçmais Municípios
g;:. Regiào:
15~

Estado

64.320

I
60.000 I
I
5i.COQ I
I

........

do Espü·ito Santo .. " ....

Região: EstB.do elo Rio de Janei:w
11)- Sub'-regiáo: Mmücipios de Niterói, B~n-a
do Pirai, Barra I>1:lnsR, Cr.mpos, Duque de
ca.xia~. Nilópolis, Nova Fl'ib~n·go, Nova Iguaçu, Petrópolis, SS.o (~onça.lo; São João de

Meríti e Volta
2~

~edo~1da

iI

I'
I
I
2.000 I
I
2.144

1. 720

I
I

I

I

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

66.000
60.000

Si.tb-região: De!ll<'..is Mu:licípios ..........

66.000

16"l. Região: Estado da Gmmaba.ra .............

I
I
I
I
I
I
I

2.200
2.000
2.200

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I

!
!

66.000

2n· S u b· re.,Iao.
0'·• D enL,_,,
·~'" }1'1,_mumpws
• • •
...... ~ ... )1 · 60.000,

I
I
I
\

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

275

275

I

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

I

I
I
I
2.000 I

I
I

I

'I

2.200

I

I
250 I

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

I

17'!- Região: Estado de S?.o- Pgulo
P Sub-região: Municípios de São Paulo,
An1ericana, Araçatuba, iH'::waqua:ra, Araras,
Darretos, Barueri, Brés Cubas, Gaieiras,
Campinas, Campo Limpo, CD.rapicuíba, Cru:..
zeíro, Cubatão, Di&dema, Ferraz de- Vascon~
celo~. Francisco Mm·ata, Fro.J}CO da Rocha,
Guarujá., Guarulhcs, Jundiaí,. Limeira, Marilia. Mauá, Mogi dss Cl'uzes, 'Üsasco,, Perus,
Piracjcaba, Poá, E;_;)eir5.o Pires, Ribeirão
Prêto, Rio Clam, Santo André, Santos, São
Bern:udb do Campa, São Caetano do Sul,
São Carlos; São José dos C"ampos, São. Vicente; Soi·ocaba, Suzano, Taubaté, Valinhos,
Vá-rzea Paulista e Votonmtim ... ·.. . . . . . . . . .

I

I
I

I'
I
I
250 I
I
215 I
I
I
I
I
I
I
268

i

275

I
I

I
250 I

54

i

I
54 I
I

51

5·5

I

i

I
I
55 I
I
50 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
46 I
I
46 I

28

i

I
28 I
I

31

27
27
25

I

i

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
36 I
I
36 I

11

G

1

6

1

12

5.

1

I
I
11 I
I

11

I

i

I
I
11 I
I

16

I

i

1

8

6

'o~•"
g

I
I
I

6 -I

I
I
I
I

q

«
·~
o

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

m

o

I

I

14

o

6

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

H

1

I
I
I
I

14

,

6 I

I

6
6

I
I
I
I

4
4

s
~

Salárfõ- Milliino em moeda
corrente para o trabalhador
a.dulto, calcti.Iado na base de
30 dias ou 240 horas
de trabalho
REGiõES E

SUB~REGIOES

1 Percentagem-

I

lll- Sub-região: Municípios de Cm·ltiba. Antanina, Apucarana., Arapon;;2s, Araucárla, As-·
sai, Bandeirantes, Cambé, Campo Largo,

1
I
I

Procópio, Foz do Iguassu, F'rancisco Beltrâo,

i

Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Cornélia

Guarapuava,

Irati,

Mandaguari, :iV.!a.ringá,

Nov~.

2? Sub-região: Demais Municipios ........ :.

19? Região: Estado de Santa Catarina
1 ~ Sub-regíão: Municípios de Flm·ianõpolis,
Blumenau, Brúsque, Campos Novos, Concórdia; ·criciúma, Gasp2.r, Ilhota, Itajaí, , Joaçaba, Joinvile, Lajes, Lauro Müller, Orleans,

1.'ubaráo e Urussa::1g·a ..................... .
2\l Sub-região: Demais Municipios ......... .
.201- R-egião Estado do Rio Grande do Sul ... .
?.1~ Região
Estado de li.:I:J.to Grosso , ......... .
22~ Regiáo
Estado de Goiás .. .. ............. .
~3a. f:.egiâo
Distrito Federal .................. .

60.000
51.000

so.ooo
5LOOO
50.000
5-1.840
.~1' 840

6B.OOO

2.ooo

1. no

2.000
1..7-20
2.000
1.728
1. 728
2.120

I

~--,1

I

I

I

I

'

1
1
1

--

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I
I

I

1
1

1
1
I

I
!
I
I
I

2501
215
250
216
216
265

I

1
I
I
1
I

I
I

!

I
I
i

250
315

_!_ _ _

Pel'Centagens

I
I

I
I

I
I
í

1
i

Esperança, .i'a-

ranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara,
Pont-a Grossa, Porecatu, Rolândia, São José
dos Pinhais, -Toledo e UniãÓ da Vitória ... .

I
I
I
I
I

I

I

I
I

I
I

I

Jacarêzinho, Londrma,

~

das Leis do Trabalho

I
I

I

Cruzeiros
18f!. Região: Estado do Paraná

~

o

HoráriO I Alimen- i Habi- ! Ves- 1 Higie- I Trans1 ta~8,o
1 tação I tuárí.o 1
ne \ porte

Mensar I Diário

I
I

do salário-Mínimo para efeito

I de desconto, até a ocorrência de 70%, de
] que trata o art. 82 dá Consolidação
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ATOS

DECRETO

N<? 55.804 MARÇO DE 1965

DE 3

DE

Declara Zuio oficial

Presidente da República,

O

No uso de suas atribuições, ao ter

notícia do falecimento de Sua Excelência o Doutor Adolf Scharf, Presidente li'ecleral da República da Austria,
·
Considerando o grande pesar que
se abate sóbre a nobre Nação austris.ca e desejando test.tn.~unhar os
sentimentos com que dêle participa o
Brasil, resolve
...
Decretar luto oficial em todo o território nacional, por três dias, con ~
tados a partir do düt Grês de março
de 1965.
Brasília, 3 de m.arço de 1965; 1449
da Independênéia 3 779 da República.
I-I. CASTELLO BRANCO
Vasco Leitão da Cunha

DECRETO N9 55.805
MARÇO DE

DE 4 DE

1965

Altera o Regulamento de Promoções
para Oficiais da Marinha. ·

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de-:creta:
Art. 19 Fica alterado, zm caráter
temporário, até 31 de dezembro de
196~, o Regulamento de Promoçóes
para Oficiais da Marinha, apro·;'ado
pelo Decreto nt;> 42.808, de 13 de deZembro de 195'7, nos seguintes dispodtivos:
cn é disperisada a cláusula de em!Jarquc, constante dos artigos 51, 52,
53, 54, 55, 75, 77, 83 e 98;

é reduzida para dezoito (18)
meses a exigência de exercício de funções, previstas na alínea "c" do artigo 69;
c) é reduzida para um (1) ano a
exigência de serviço de tropa, pl"evista
na. alínea "b" do artigo 62.
Art. 29 E' cancelada a exigência
contida m.1, alínea "c" do artigo 62,
do mesmo Regulantento.
. b)
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DO

Art. 3? As alterações de qu0 trata
este Decreto entram em vigor a partir de 19 de ,janeiro de 1965, revogad~.~; :J..S disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1965' 1<!4?
da Indep'2ndênci.a e 779 da RepÚblic-a.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO N'? 55.806
MARÇO DE

DE 4 DE

1965

Altera o Regulamento para a Pagado-,·ia de !nativos e Pensionistas do
Pessoal da Marinha (PIPM).
O Presidente da Repúblicà, usando
da atr.buição que lhe .cOnfere o artigo 87, inciso ·I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 O Art. 11 do Decr'eto número 51.722, de 18-2-1963, passa a vigorar com a seguinte redação:
'~ Art. 11.
São transferidos para o
PIPM, com to.do o seu pessoal e material, os atuais serviços da Diretoria
de Intendência da Marinha, que tratam de Pensões Militares, Fixação de
Proventos e Inatividadé, Organizações
de Processos de Pagamento de Inativos e Pensionistas, assim ~orno os serviços de pag·am_entq antes da atribuiçãc; da Seção de Asilados do Corpo de
Fuzileiros N~:wais e os da Seção de
Declaração de Herdeiros da Di"visão de
Herança i\tlilitar da Diretoria do Pessoal da Marinha".
A1·t. 29 ~ste decreto entrará em
vig·or na ·data de sua publicação, revogadas a.s disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1965; 14.49
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO

N9

55. 807 - DE 5 DE
1965 .

MARÇO DE

Dispõe sôbre estoques de trigo ',e seus
derivados e dá outras providêneias

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição Federal, de~
creta:
Art. ,19 A Superintendência NaciOnal de Abastecimento (SUNAB), com

510

ATOS DO PODER ExE:CU'XIVO'

a colabáração do órgão competente do
Ministério da Agricultura, procederá
ao levantamento dos estoques de trigo em grão, seus derivados e subprodutos em poder dos moageiros na d3,ta em que entrar em vigOl' o nôvo preço de venda do trigo em grão bem
como dos estoques de íarinhas -de trigo em poder dos comerciantes atacadistas e industriais do ramo.
Art. 29 Ficará a cargo da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S. A. (CACEX) o levantamento das quantidades em trânsito de trigo em grão importado e destinadas
aos portot do País, e a cobrança, junto aos mo8geiros, dro diferença de pre-'
ços respectiva.
Par&.i;rafo único. Para os efeitos do
presente decreto, considerain-se como
quantidade ern trânsito aquelas que
na data em que entrar em yigor o nôvo preço da venda do trigo, estive1·eni
a bordo de navios ainda não atracados em portos brasileiros.
Ar~: 39 Os moageiros, comerciantes
atacadistas e industriais de farinha de
trigo prosseguirão na venda dos subprodutos do trigo e seus derivados,
cont2,bilizandu separadamente a diferen.:;.a entre os novos preços e os ant~riornlente em vigor.
Parágrafo _único. Conceituam-se,
p8,1'fL ps efeitos dês te decreto:
I - Moageiros, todos os estabelecimentos que transformam o trigo em g-rão em f3xinha e dema1s subprodutos;
·u - comerciantes o,t.acadiSte.s, aquê~
les que exercem o comércio' de
farinha de trigo por atacado;
III - Industriais, os estabelecimentos
aue industrializam a farinha ou
Os subprodutos do trigo.

Art. 49 O total mensal das diferenças de preço de que trata o artigo
anterior será recolhido pelos moagei-·
ros comerciantes atacadistas e industria-is ao Banco do Brasil S. A., à ordem da Superintendência da Moeda
e do Crédito, até o décimo (109) dia
útil do mês subseqüente.
Art. 59, O~ recursos provenientes da
execução do presente decreto terão a
seguinte destinação:a) 10%
(dez por cento) para o
custeio, dos serviços . previstos no pre-

sente decreto e para o dos seJ.:viços da
Assessoria do Trigo do Gabinete do
Ministro da Agricultura, prev-istos no
Decrete s;n<? publicado no Diário Oficial, de 4 de janeiro de 1963;
b) 90% (noventa por cento) para
a Companhia Brasileira de AlL.'llentos
(COBAL) atender as concessões de financiamento destinado à execuçllo c
melhoria da distribuição de gêneros
alimentícios.
·
Pm·ág"i'afo único. A Superintendência da Moeda e do Crédito do Banco
do Brasil S. A., ·atenderá as solicitações do Superintendente da Superintendência Nacional do Abastecimento
·oa.:ra o fornecimento das veJ:bas de que
trs,ta êste artigo.
Art. 6'1 A execução das medidas
previstas neste decreto ficará a car-go de um supervisor, que será as,sessorado por funcionário do Banco dO
Brasil S. A., e poderá requisitar os
fWlcionários Civis e militares que se
tornarem necessários.
§ 19 As autoridades civis e milita ..
res prestarão aos órgãos e pessoas que
estejam incumbidas da ·execução dêste decreto tôda a colaboração possível,
atendendo às requisições· para que se-·
jam coibidos com rapidez e eficiência
todos os abusos ou tentativas de defraudações das medidas dêle .resultantes:
§ 2º Para o fim previsto neste artigo, poderá ser requisitada a cooperação de quaisquer órgãos ou servidores
da administração descentralizada e
das sociedades de economia mista, inclusive o Banco do Brasil S. A.
§ 39 O supervisor encarregado da
execução das normas estabelecidas no
presente decreto poderá aplicar as se·
guintes sanções, "ad ·referendum" do
M:\ni_stro da Agricultura:
I - suspensão ou cancelamento das
cotas de trigo importado a distribuir aos moageiros que_ não
recolherem, no devido tempo,
as diferenças ·a que se referem
os arts. 29 e 49 dêste decreto;
II - suspensão ou cancelamento das
entregas de farinha de trigo e
outros subprodutos e derivados
aos comerciantes atacadistas e
industriais que deixarem de recolher, no devido tempo, as diferenças de que trata o art. 49
dêste decreto;
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III -

suspensa a entrega de trigo
de acôrdo com o disposto da Lei núcom fundamento nas disposi- mero 1. 506, de 19 de dezembro de
1951, com ·a nova redação dada pela
ções dêste preceito, o cancelaLei Delegada no 2, de 25 de setembro
mento conseqüente abrangerá a
de 1962, combinada à lei n" 4.303, de
quantidade de trigo que cor23 de dezembro de 196_3.
responde ao seguinte cálculo: a
cota anual do estabelecimento
Considerando:
será dividida por 365, multiplicando-se o respectivo quociente
1) que o preço mínimo básico, vipelo número de dias que hoUgente de Cr$ 3.100,0!) paTa o tipo 5,
ver transconido entre a data
regula1r, estabelecido para as .sa.fl'as
da suspensão e a da comunicade 1964-65 e 1965· €6, pelo Decreto.
nº 54.294, de 18 de setembro de 1964,
ção dt cancelamento feita pelo
tornou-se desatualiz:.tdo não só em
Supervisor à Assessoria do Triface da estJmativa d~:s aumentos ge-go; o produto da multiplicação
rais
de custos, ~orno() também devido
indicará a quantidade de _que
serG. objeto o cançelamento.
· à alteração da taxa cambial.
2) a necessidade de atualizar 03
Art. 79 Sempre que fôr necessário,
poderá a Superintendência Nacional preços com base na· correçüo menetária, atnivés dO-s íudices econômido Abastecime:;.1to (SUNAB) promover,
ccs;
nos têrinos da legis1aç5,o vigente, a desapropriação de estoques de trigo em
3) fiilll1mente
a conveniência- de
grão, seus derivados e subprodutos."
assegur-ar à llwoura justa retribuição,
que lhe permita mante:r o indispell··
Parágrafo ú.11ico. Para -os efeitos sáve-1
pode1· aqu:i.siti\'o· e ·os recursos
dêste artigo sf!.o considerados de utide que precJsa para alcançai' níveis
lidade pública os estoques de trigo em
de maior· produtivid'õlc1e;
grão, subprodutos e derivados de trigo
em poder dos moag:eiros, comerciantes
Decreta:
atacadistaó e industriais.
Art. .1º Os preç.as .bá.c:icm mínimos
Art. 8'! Ficam encarregados das para as operações de aquisição ou
fina.nciecmento de itlg,1dão d:?<, regJão
funções mencionadas no art. 6° o Come-Tidioml do país. P"ssarão a seT os
ronel-Intendente do Exército Abdias
.seg·uintes
para vigo-rm·em nas safras
cios Santos <':u-ruda e o ftmcionário do
1964-65
e 1965-66, oosel'vad3s ·as deBanco do Bra:sn S. A. Sr. Raul Fermais condições dos Dee>ret()s númenanc!es~ Filho.
ros 53.9'03, de 30 de abril de 1984 e
A;:t. 99 O presente decreto entra~·:\
54.294, de 18 de setembro de 1901,
era vigor na data de sua publicaç5,o ora não expressament~ .alteradOs:
revogadas as disposições em contl'áa:.) preços para o a~godao em p1urio.
J113,, com fibra de 28 a. 30 milímetrüS.
Braf)ília, 5 de março de 1965; 1H9 Tipos
Cr$
d8, Indenendênch e 779 da Repú3'
. " " " " " " " ' 12.415,00
blica..
4
" " " ' " " " " . 12.200,00
4/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.835()0
H. CASTELLO BRANCO
Otávio Gouveia de Bi.Llhões
Hugo de Almeida Leme

DECRETO

55. S08 MARÇO DE' 1965
N')

DE

5

DE

Altera o pr2ço básir.:o mínimo pm·a o
financia.w_,ento JU acr. t:Zsição de alqod{io ãa 1·egião me.rid?.or:al do PaíS
das safras :i964-6t> e 1965~66. fixado 1Jelo Decreto ng 54.294, de 18
de setembro de 19.64

o PresJdent.e da República, usando das atribtüções que lhe cünfere o
artigo 87, inciso I da Constituição

5
5/6
6
6/7
7
7/8
8
9

(base)

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

11.440.00
11'. 045,0Ó
lO, 540,00
10.02'•'1,00
9.580,00
9.04500
3,860,00
8. 69·6.00

b) preço .para aquisição de .algodão em carôço:
Tipos
01'$
1 Superior .
. ....... , . 3.835,00
3 Botn .
. ............ . 3.730,00
5 R.egular - Base ..... . 3.550,00
7 Sofrivel .
. ... _..... . 3.llú,OO
9 Inf&ior . . .. , ....... . 2 '760,00

512

ATOS DO PODER

P"rá<>Ta.fo único Os ão·ios dos algodÓes c em' ·pluma dos Üpps ofi~i?--is
não menc:c.11ad·Js na aJínea::. "'-':". deste artig-o e, bem 0..ssim, os ag-1as _e
deságios dos algcrt~~es de ~umpn
mento de flbr.a ~'>u>;n~rlOl' cu mferJ9r
ao fixado na referida alínea .serao
estab-elecidos em in;-;truçõ.õs ~ ser~m
baixadas pela 00n1ÍS"-ã0 de F•nuncwmen't.o da Pr-odução.
Art:. 29 Os preç().S cÔnstantes da
alínea "a." do art 1° dêste decreto
sOmente sc,rão facultados aos comuradcres "maquinistas" ou outras
ÔrgapizHções _que_ cmnp~·ovarmn, mediante apresentaçao de documento
hábil havm· pago aos lavradores p!.'e~
ços ciue, no Estado ~e São Paulo,_ não
sejam inferiores r>.o ... flxad.os na alí-·
ne?-. "b" do aludido art. 1° e nos demais Estados pro_c1.nto;es da zana
meridional do País de conf0rmidade
com o disposto no a\·t. 4° da Lei nú1'Delio 1. 506, de 19 rte dezembro· de
1951, com a nova redaçã.o que lhe
foi dada pela Lei Delegada n9 2, de
26 de setembro
d>:! 1962, além de
atenderem às dispDsições deconentes da Lei n° 4. 303 de 23 de dezembro de 1963, que f.r>r8.m ou venham.
a ser definidas pelo Plenário da co~
missão de , Financiamento da Pro~
dução.
Art. 3° :e:ste deC'rM.o entrará em
vlgor ·na data de s·na' publicaçã-o, re~
voga-das a.s disposie>:".íes em contrário.
BrH.silia, 5 de .m;ll.ço de 1965; 1449
da Ind2pendêncil:l, ~ 779 da República..
H,. CASTELLO BRANCO
Hugo de Almeiia .r.em,€

DECRETO N9 55.809
MARÇO DE 1965

DE 5 DE

Fixa os preços básicos mínimos para
o financiamento ou aquisiçáo do
algodão em pluma da região seten~
trional do pats, da safra 1965.

o Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o ar ..
tigo 87,- inciso I da Constituiçã-o e de
acõrdo com o disposto na Lei ..... ,
n9 1.506; de 19 de dezembro de 1951,
com a nova redaçáo dada pela Lel
Delegada n9 :<:, de 26 de setembro de
1962 e combinada com a Lei n'? 4.303,
de 23 de dezembro de 1963, decreta:
Art. 19 Fica asseguràda ao algodão
em pluma da região setentriolial do

(ExEcUTIVO
pais, da safra do ano agrícola 1965,
a ga:;:antia de preços mínimos prevista
nas mencionadas leis, nas seguintes
condições:
a) preços para o ·algodão em pluma.
base·· FOB, posto armazéns adequados dos portos da região,_ por arrôba.
de 10 quilos líquidos, acondicionado
em fardos com a densidade média de
600 quilos por metro cúbico, do tipo 3
das especificações aprovadas pelo Decreto n9 43.427, de 26 de março de
1958:
Fibras
(comprimento
comercial)
38/40 mm
36j3B mm
34/36 mm
32/34 mm
30/32 ·mm
28/30 mm
26/28 mm

··········'·•\····

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

Cr$

12.125,00
11.480,00
10.825,00
9.815,00
9.500,00
9.175;00
8.845,00

b)
financiamento de até 80%
(oitenta por cento) ou aquisição de
produto em pluma aos preços e condições acima estipulados.
§ 1Q Entende-se por safra 1965 da
região setentrional do pais, aqueJa
cuj:l cOlheita tem início a partir de
julho e· agôsto -de 1965, nos Estados
da BZLhia ao Pará.
§ 29 l!:stes preços referem -se ao produto põsto nos principais· centros de
consumo da regHw· setentrional do
pais, assim considerados, para efeitos
deste Decreto, os pontos de escoamento· de cada Estado, atendidaG as
condições e especificações decorrentes
da Lei n9 1.506, de 19 de dezembl'O
de 1951, com a nova redaçád -iada
pela Lei Delegada n9 2, de 26 de se.tembro de 1962, e adotada a alternativa que mais convier ao proçl.utor. E'
facultado -à Diretorii ExeCutiva da
Comissào de Financiamento da Produção, com prévia audiência do Plenário, eleger centrOs de consumo nos
pontos de convergência da produção
no mterior dos Estados JCentrl){ de
·Convergência), em função dos quais
se·rao precedidas as deduçóes que lncidirem sôbre os preços básico.:s mi~
nimos fixados neste Decreto.
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' § 311 Para a realização das operações
de financiamento ou aquisição em outras localidades do interior nllo definidas conforme o previsto pelo § 29
do Art. 111 dêste Decreto serão deduzidas as despesas necessárias à colocação do produto nas condições rere ..
ridas no mesmo parágrafo, na forma
prevista no Art. 611 da- Lei nll 1. 506,
de 19 de dezembro de 1961, com a
redaçâo dada pela Lei Delegada nll 2,
de 26 de setembro de 1962.
§ 411 Poderão ser igualmente financiados ou adquiridos fardos de algodão com densidade nao in1:erlor a
400 quilos por, metro cúbico, obedecidas- as estipulações constantes du ar ..
tigo 19 dêste Decreto, feita, porém,
sôbre os preços nêle estabelecidos, dedução fixada pela Comissão de Finan ...
Ciamento da P1·odução, para cobrir as
despesas com a elevação da densidade
dêsses fardos a 600 quilos por metro
cúbico.
Art. 29 A fim de descentralizar e
desburocratizar as operações de que
trata o Art. 111 da Lei n9 1.506, de 19
de dezembro de 1951, com a redação
dada pela Lei Delegada nY 2, de 26
de setembro de 1962, e de obter a interiorização do sistema dos preços
mínimos, o Banco do Brasil S. A.
celebrará convênios com bancos oficiais, estaduais e regionais, e ainda
os -bancos privados, para assegurar a
respectiva participação no financiamento à produção. Os convênios
fixarão a extensão da participação de
cada banco, as co:ridições de operação,
subordinando-as às ilormas firmadas
pelo Banco do Brasil s. A.
Art. 311 As operações a que alude Cl
Art. 111 dêste decreto serão realizadas, de preferência, com os lavradores
e suas cooperativas, podendo, todavia,
ser estendidas a terceiros.- desde que,
além de atenderem às disposições dec_orrentes da Lei nll 4.303, de 23 de
dezembro de 1963~ de acôrdo com as
percentagens aprovadas pelo Plenário
da Comissão de Financiamento da
Produção, comprovem mediante apresentação de documento hábil, haver
efetuado suas aquisições de algodão
em carôço, diretamente aos produtores ou suas cooperativas a preços
nunca inferiores às bases segUintes,
observadas, na classificação do produto, as especificações baixadas pelo

Decreto n9 43.427. de ·26 de março de
1958, tomado o tipo "3" ou "Bom"
como referência.
Fibras
(comprimento
Crlt
comercial)
38/40 mm . . . . . . . . . . . . . ... . 3.950,00
oo/38 mm . . . .. . . . ... . . . . . 3. 730,00
34/36 mm .................. 3.500,00
32/34 mm .................. 3.155,00
30/32 mm ................... 3.040,00
28/30 mm ············"····· 2.925,00
26/28 mm .................. 2.815,00
Art. 49 Os ágios e desãgios -'para os
tipos de algodão em pluma das elas..
ges mericionadas na alinea "a" do
Art. 19 dêste Decreto e para os tipos
de algodão em carôço superiores ou
inferiores aos referidos no Art. 3ç
dêste Dee1·eto serão estabelecidos em
instruções a serem baixadas pela co ...
missão de Financiamento da Pro·
dução.
Art. 511 o :M:inistério da Agricultura.
pm· i:p.termédio de seus órgãos especializados nos Estados da regHw se~
tentriona1 aonde exercer diretamente
a flscalizaçao das prensas e descaro·
t;adores e a classificação do produto.
através de acôrdos de serviço firmaM
dos com os demais Estados dós algo ...
doeiros, prestará a colaboração necessária para a boa execução dêste Decreto, nos têrmos do que dispõe o
Art. 12 da Lei n9 1.506, de 10 de dezembro de '1951, com a redação dada
pela Lei Delegada nt? 2, de 26 de setembro de 1962, visando sobretudo a
evitar misturas de fibras e tipos quer
no -descaroçamento, quer no reenfaraamento, bem como mante1· a exata
classificação do produto em pluma.
Art. 69 A Comissão de Financiamento da Produção deverá firmar
convênio com .a Superintendência do
Desenvolvimento do , Nordeste
SUDENE. visando a maior divulgação
dos preços mintmos ftxado:S por êste
Decreto e a orientação dos produtores
e suas cooperativas com relação à politica de garantia do produto.
Art. 711 Este decreto entrará em vigor na data- de sua publlcação, revogadas as disposições em contràrlo.
Brasilia, 5 de março de 1965;
144Q da Independência e 7711 da
Repúl:llica.

..

H.

CASTELLO BRANCO

Hugo àe Almeida Leme
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DECRETO N~ 55.810 -·

DE

5

PODER ExBCU'l'IVO

DE

MARÇO DE 1955

Dispõe sôbTe o reajuste dos pré:ços
' básicos m·lnimos para as operações

de financiamento ou aquisição Ar~
roz, Milho e Soja de produção _naCional. da .safra de 1964-1965, jzxadci pelo D~creto n9 54. 294, de 18 de
setembro de 1964.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, inciso l ja Constituição e de
acôrdo com o disposto na Lei n9 1.506,
de 19 de dezembro de 1951, com a nova redação dada pela Lei Delegada nº
2, de 26 de setembro de 1962 e combinada com .a Lei nQ 4.303, de 23 de
dezembro de 1963, decreta:

Art, 19 Ficam estabelecidos os preços básicos mínimos para as operações
do finaliciamento ou aquisü;ão, no
ano agrícola de 1964-1965, de Arroz,
Milho e Soja, nas seguintes bases:
Milfro

Cr$ 4',350,00 por saco de 60 kg. para o milho do tipo 3 básico, dos gru~
pos semi-duro e mole, das especificações constantes do· Decreto n9 54.858,
de 3 de novembro de 1964.
Soja

Cr$ 6.100,00 por saco de 60 kg. de
soja tipo 3 de qualquer das classes,
de a.côrdo com as especificações baixadas pelo Decreto n'? 4:71, de 5 de
janeiro de 1962.
Arroz

Cr$ 7. 500,00 por saco de 60 k.g. de
arroz em casca, dos tipos .1m e dois
·de classe de grãos wedio<s. de M'-"'rdo
com· as especificações baixadas pP-los
Decretos números 28.098 e 50.814, de
10 de maio de 1950 e 20 de junho de
1961, r_espectivamente.
Art. 29 Os preços consignados no
Att. ·1'? do p1·esente Decteth t~=>ferem
se aos produtos postos nos principals
centros de consumo do Pais. assim
considerados os respectivos partos d~
escoamento ou as cidades ele São Pau~
lo, Belo HoriZonte, Brasília f Curitlba, adotada a alternativa que mais
convier aci prpdutor e atendidas a!!
demais condições decorrenter-- da Lei
Delegada n9 2, de' 26 de .setembro de
1962.

S 1'? A Diretoria Executiva da Comissão de Financiamento da Produção indicará os níveis de preços referindo-se abs centros de convergên~
cia da produção, em função das de·ctuções que normalmente incideM .:;() ..
bre os preços mínimos básicos fixado.<.l
neste Decreto.
.§ 29 Para a realização das operações. de financiamento ou aquisição
em outras lócálidades do interior não
definidas conforme o previsto neste
artigo, serão deduzidas as · despeszs
necessárias à colocação do; produto
nas conéUções referidas no mesmo Artigo, na forma prevista no Art. 69 da
Lei 1.506, de 19 de dezembro de 1961.
com a redação dada pela Lei Delegada n'? 2, de 26 de setembro de 1962.
Art. 39 Os ágios c deságio para
os demais grupos, classes, tipos e sub~
ti.pos não mencionados neste Decreto
serão estipulados em instn!ções a serem baixadas pela- Comissão de Fl..nanciamento da. Produção.
Art. 4'? As operações a que se refere o art. 19 dêste DeCl·eto serão rea~
lizadas de preferência com lav1·adores
e suas cooperativas podendo nCJ entanto ser estendidas a terceiros, beneficiadores ou compradores, atenderem as disnosições decorrentes da Le1
n9 1.303, de 23 de dezembro de 1963,
que ·forem fixados pelo Plenário de
Comissão de Financiamento· da Produção.
Art. 59 :f:'ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o.
Brasília, 5 de março de 1965; 144'?
Ja Indepenqência e 77'? · da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N<? 55.811
MARÇÓ DE 1965

DE

5

DB

Fixa· os. preços básicos mínimos para
o jinanc:amento ou aquisição de
Farinha d;e M and~oca da safra de

1965.

o

Presidente da Repúb'iclt, usando
<la atribuição que lhe confere o a·rtigo
87. inciso I da Constitu:ção, e de
·acôrdo com o diSposto na Lei número
1. 5-J6,, de 19 de qezembro de 1951,
oom a nova ·redação dada pe!a Lei
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Art. 31? os ágios e desé.gios I)'3.I'G.
!Delegada nº 2, de 26 de setembro de
oas classes. ·e tipos não mencionados
::1962 e combinada com a Lei no 4.303,
.de 23 de dezembro de 1963, decreta:
no Art. 19 dêste Decreto serão e.stahelectdos em instruções a Serem b:ai~
Art. 19 Fica assegurada à farinha
.xad~ pela.
Comissã.o de Financiade mandioCa da .safra de 1965 a gamento da Produção.
!l'a.ntia de preços mín:mos para as.
Operações de· financiamento ou àqui~ · I Art. 4º Ab operações a que se reISição previstas nas mendonad.a-s Ie:s
<fere o art. 19 dêste D.scre~o serão
na seguinte base, por saco de cin~
re_aliz,s.dos de -preferênc:a com os lavradores e suas cooperativas, respeiqüenta quilos: Cr$ 3.5úO.OO (três mil
oe quinhento::, cruz-eiros) para a faritadas as disposições decorrentes da
nha grossa do tipo 1, das especifica~ 'Leí nQ 4.3r03 de 23 de d&rembro de
ções do Decreto nQ 7. 785, de 3 de se~ · 1963, que forem fixadas pelo Plenâlio
tembro de 1941, ou das que vierem a
da Comissão de Financiamento da
ser ba.xad.as.
:ProduÇão.
1 § 1Q :esse Preço refere-sê ao proArt. 59 :ggte Dooreto entrará em
duto põsW no.s principa-is centros de vigOr na data de sua publicação, reconsumo do pais, assim considerados rvcgad.as as disposlções em contrário.
os respectivos portos de escoamento
Brasilia, 5 de março de 1965. 144~
ou as cida-des de São paulo, Belo Horizonte, Brasília- e Curitiba adotada da Indepen-dência e 779 da República.
a alternativa que mais convier a 0
H. CASTELLO BRANCO
!produtor.
Hugo d~ A.lmeida Leme
i § 21? A Direto:ria. Ex-ecutiva da Co_
missão de F.nan<:iamento da Produção indicará os niveis de preços refe~
ll"indo-os aos centros de convergênc·a
da produção, em função. das· deduções
DECRETO NO 55. 812
DE 5 DE
que normalmente mcidirem sôbre os
MARÇO DE 1965
preços básicos mínimos fim-dos neSte
Decreto.
·
Dispõe sôbre o pessoal - mão-de-obra
§ 3º Para a realização das operados Estabelecim_entos e Seções Coções de ·financ1amento ou -aquisição
merciais de- Serviços Industrializa-·
€m outra.._<; locali-da-des dQ inter .or não
dos do Ministério da Guerra.
definidas confornie o previsto pelo
parágraf9 19 do art. 19 dêste Decreto
O Presidente da República, usando
serão deüuzidas as despesas necessárias à colocação do produto nas con- da atribuição que lhe confere o artigo
dições referidas no mesmo parágrafo, 87, item I, da Constituição, decreta:
na forma prevista no Art. 6Q da Lei
Art. 1º Fica o Ministério da Guernúmero 1. 506, de 19 de dezembro de
ra autori:(lado a retribuir medhmte re·
1961. com a redação da-da pelá Lei
cibo, até 31 de março de 1966, o pesDelegada nQ 2, de 26-9-19-62.
soal - mão-de-obra - custeado pe~
i Art. 21? A fim ~de descentralizar e
to::: recursos industriais e eàmereiai•.
ldesburocratiz,l.r ~ operoções de que
das Seções Comerciais do~ Serviços
trata o Art. 19, da Lei n!? 1.506 de 19· Industrializados ou dos
Estabeleci..
ode dezembro de 1951. com a redação
mentos Comerciais ·e Reembolsáveis
dada pe a Lei Delegada nQ 2 de 26 de
d.o referido Ministério .
.setembro de 1962, e de obter a _naior
Parágrafo único O disposto nest"'
1
amp ·ação dü sistema de garan~ia de
preços· mínimos. o B>::tnC{) do Brasil artigo sOmente se aplica- ao pessoal
existente nas referidas Organizac;ôe:s
S.A., ce:ebrará .convênios com bancos oficiais, estaduais ·e regionais, e em 2 de julho de 1964, véspera da vi
gência do Decreto nQ 54.003, de 3 de
13inda os bancos privados, para assej nlho de 1964.
~urar a respectiva participação
no
cfinanc:J3.mento à produção. Os conArt. 29 A autorização a que ~~ re·
v~nio; fixarão a exten<:ão da particL
fere o artigo 11? retroagirá, em seus
vação de cada banco as condições d-e
efeitos. à data em que foi sustado o
pagamento dos empregados abrangi·
operação. subor-dinando-as às normas
dos por êste decreto.
1firmad·1S pelo Banco do Bra-sil S.A.
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Art, 3!1 ~ste decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas .as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1965;, 144Q
da Independência e 779 da República.
H. .CASTELLO

BRANCO

A1·thur da Costa e Silva

DECRE'TO N° 55.813

DE

8

DE

MARÇO DE 1965

Aprova a lotação numérica; e nominal
dos cargos de Fiel do Tesouro do
Quadro de pessoal do MimistéTio da
Fazenda e dá outras provtclências.

o Prestdente da R.epública, usando
da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, item I, da Constituição. combinado com .,.· paragrafo 3Q do artigo
7Q da Lei nQ 4.345, de 26 de junho de
1964, decreta:

Art. 1° Fica aprovada á }ot.a.ção nu.
mérica d05 ca-rgos de Fiel do Tesouro

do Quadro de Pessoal do Mtn'stério

doa Fazenda, bem . . orno a lotação nominal resp~ctiva,- constantes dos ane·.
xos I e II do presente Decreto.
§ 19 A 1Qtação ')ra aprõvad.a se d1v1de em p'erma.nente, -Suplementar e
Esp-ecial. correspondendo aOs C'argos
de· Fiel do Tesouro que integrem. reapectivament.e, as Partes Permanente,
Suplementar e ESpecial . (oriundos da.
eXtinta COFAP) do Quadro de Pessoal do. Ministério da Fazenda.
§ 29 Além dêsSes cargos, a. lO~aç[O
aprovada abrange, ainda, os cargos de
Fiel do 'J1esouro considerados excedentes (exMinterinos substitutos efetiva-dos p'.!or fô"'Ça dos itrts. 4° da Lei
. n9 4.054, de 2 de abril de 1962, e 37
da Lei n9 4.069, de 11 de junho de
19432). bem como o.s Fiéis do Tesouro
interinos substitutos ainda nã.o efe.tivados.
Art. 2° A lotação dos Fiéis do Tes')uro excedentes desaparecerá coÍn a
rextlnção dos !'espectivos cargos, ao
V{l.garem.
Art. 39 A lotação dos Fiéis do Te':'
souro interlnos, sub...cotitutos, desapo..recerá.. por sua vez, na hipótese de serem 6s me.smos n,')meados em cara.ter
efetivo em leC'orrência da apllcaça.o
dos arts. .:19 da Le~ no 3. 205-, de 15
julho de 195'7, 12 da Lei n9 3.826, :le

.te

23 de novembro de 1960 e 5Q da Lei
n° 4.0oô1, de 8 de maio de 1962, e efetivactos como excedentes, por fOrça.
dos dú-.positlw:ts ltgais mencionados no
parágrafo 29 do art. l9 do presente
Decreto.
Art. 4° Serão suprimldos, automaticamente, >s claros que concorrerem
na lotaçã-c;> suplementar e espec:a.I.
Art. 59 Dos 88 (,')itents e oito) claros existentes na lotação pei-manente,
só poderão .:;er nrovidos 32 (trmta e
doia), após a supressão de igual número de cargos da PG.Xte Suplementar
e 56 (cinqüenta e seis), após a extinção de igual número de excedentes da
lotação das seguintes repartições: Alfândega ct,., Rio de Janeiro, Diretorta
da Despesa Pública e Delegacia Regional de Arrecad«ção na Guanabara.
Art. 69 A remOção dos Fiéis do Tesouro, de uma para outra repaxtiç9.o
do Ministério da Fazenda, sera feita
pelo Diretor-Gere.-1 da Fazenda Nacto~
nal, cabendo, p.')rém, ao Diretor dO De..
partamento de Arrecadação movivimentá-los de um para outro órgão
dêsse Departamento, quando integrarem a lotação única, respeitada, porém a categoria a que pertencerem.
paragrafo. único. A primeira lotaça.o
de Fiel do Tesouro, quando oCI')rrer
provimento de cargo, sera feita pelO
Diretor do St..o-viço do Pessoal da Frazenda.
Art. 7° Fica alterada. a lotaçrto o.a
Delegacia d,') Tesouro Brasileiro no
Exterior (Nova York), da. qual ~ão
retirados 1 (Um) Fiel do Tesouro, ntvel 18, interino, substituto e· 2 <doiscargo,, de Fiel do Tesouro, nivel, 18,
da Parte Suplementar do Quadro de
pessoal do Ministério da Fazenda.,
com os respectivos ocupantes, que
passam a tlltegrar a lotação do Departamento de Arrecadação (Delegada. Regional em São Paulo) .
Art. 89 Os Fiéis d') Tesouro que.
por ê.ste Decreto, forem lotados no
Departamento de Arrecadação (Delegacias. Regionais e Secionais) só serão desljgcdos das . repartições onde
serviam anteriormente .após a insro.lação· dêsse.s órgãos delegados e sua.&
respectiva-s Tesoura-rias.
Art .. 9' Nas

!Oc<J.lidades

onde jã

existem Alfândegas com Te.sourariM
e tenham sido criadas Delegacia~ Regionais ou Secionais do Departamen-

Aros

DO

PoDER

to de Arrecadação, ha verà uma única.
Tesouraria, junto à.s Alfândegas, que
atendera à arreoodaçli!~ de todo5 os
tributos da- União de que trata o ar~
tigo 10. 1tem II, da Lei n° 4.503, de 30
de novembro de 1964.
p8.fagrafo único. Os Fiéis do Tesouro que. por êSte Decreto forem
'lotados nas Delegacias Regj,':!lnats ou
Seccionais do Departamento de Arre~
oodação, sediada-s em loealidoades onde
já existem Alfând.egas com Tesoura-
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ria, terão exercício
rias.

ness~

Tesoura-

Art. 10. o presente Decreto entra
em vigor na data de . . ua publicação,
rewJ>eadas a.s disposições em contrário.
Brasifia, em 8 de março de 196!>;
da Independência e 779 da República.

1449

H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

ANEXO I
Lotaçêo Numérico do~ Fiéis dQ 7'esouro do Quadro de Pessoal do Mi~
nisterio da Fazenda

I
I
I

P Categoria, n1vel 18

1---

Repartiç~

1

1

Parte

,I
I

Parte

Parte

I
I
! Perm. I Supl.

I

I

I
I
I
I
-1
.I
-1
-1
-1

Alfândegas:

Jaguarão •
Niterói .
Pelotas .
Põrto Alegre
Recife
Rio Grande
Rio de Janeiro

I
2
'1
4
9
8
5

.1
-1

1

30
exc. 6

Salvador
... l
Santana do Livra-I
menta .
·i
Santos . .
·I
Uruguaiana
.I
Caixa de Amortização!
I
Delegacias

cais

f· i

7

3
23

3

1s

I

s-1

I
I
.!

Bahi.a
Minas Gerais
.)
Pernambue.o
-1
Rio Grande elo Sul . r
Rio de Janeiro
-1
São Paulo
-1
Diretorla da Despesal
Pública
-1

1 exc.

i

I

I

!
I
I
I
I

I
I

: I
2

1

''

14
lO

!
I'

1

I
5 I
20 I
30

25

I
I

i

j
11

3

!
I

8

I

11

2
7
4

14
8

5

8

55

1

10

6

3
29
3
84

I
I

I
I

lO

I

I
I

1

i

14

1
I

I

!
I

I

I
I

I

do Tesoum1

Nacional:

!

I

Total

Espec. I como
j exced.

I'

I

I Ex-int.- I

I subst.
I efet.

I
I
I

2
1

II
I

:I

13

15
14
11

9
::!2

73

A'IOS
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I

I

ltJ. Categol'ia, nível 18

I

I
I

1-·-

Repartição

i

I

1
1

Parte

1
1

Parte

Parte

Perm.

1
1

Supl.

Espec.

1
1

I!

11

I
I
I Ex-int.- I
1

I
1

subst. I
efet. 1
como 1·
exced. 1

I

Total

I

I

rw.is:

I,

\

1

I

Bahia.

Distrito Federal
Guanabara .

.I

'i

.,I

·I

12

Bl

1

exc. 25

Minas Gerais .
·I
Pernambuco
·I
Rio Grande do Su1 . \

12
lO
10
4
70

Rio de Janeiro .
São Paulo

·I

I

'i

Exatorias Federais:

Americana
Campinas
Campos . . .

I
I

I
·I

Caxias do Sul

Itatiba .

.I

Juiz de F'ora .

·!·I

Limeira .
Nôvo Ht~.mburgo

·i

Jundiar •

PaUlista ·
Petrópolis ·.

Piracicab::t
l'Ubeü·ão Pl'êt.c.

.!

.[

·I
·I

Rio Claro

.J
.J

Sabará .

·I

.J
Santo André .
Sorocaba . . . . . . . !
São Caetano--.. do Sul . !
São Gonçalo .

São Leopoldo .

·I

.J

:;
4
2

1
1
~

2
2
2
1
3
2
2
1
1

4
2
2
4
2

I
Totais

1

II

201

I
I
2
14

587

1
23

I
:

I

I
I
I

1~ I

~

16
163

3

I

15
10

3

I
I

lO
8

3

I

84

11

)

1

.:I
:(

',
I

11

,'

Departamento de!
Arrecaàação;
1
Delegacias Regio-1

I
I
1 I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

;I

I

4
4
2
1

1
2
3
2
2
1

3
3
3
1

1
11

,'

I
I
I

I
I
1 I
1

·r,

II

4
2

3
5

3

I

I
30

744
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2ª" Categori~, nfvél 17

I
I

t-~

I
I
I
1 Ex-int.-1
I
Parte I Parte I Parte I subst.
I efeL
I
I
como I
I Perm. I · Supl. I Espec.
exced. I
I
I
I
I
I
I
I
I
Alfflnde[Jas~
I
I
I
I
I
I
I
I
Belém
2
1
I
I
Florianópolis
2
·I
I
I
I
Fortaleza .
3
·I
I
I
I
João Pessoa
1
1 I
·I
I
I
N'\tal .
.:
2
I
I
I
Paranaguá .
2
1 I
·i
I
I
São Francisco do Sul[
3
1 I
I
I
Vitória· .
1
·I
I
I
I
'
I
I
I
Delegacias Fis-j'
I
I
I
cais do Tesouro!
I
I
Nacional:
I
I
I
I
I
I
Ceará.
3
I
I
F..spir1to Santo
. ·I'
2
······.'1
·:1
Goié.s
2
'
- I
Pari.
3
·I
I
I
Pa~·aíLa
2
1
I
I
·I
Paraná .
.,'
5
2
I
I
Hb Grande do Nortej
1
1
I
I
Santa Catarina ...
2
I
·I
I
I
Departamento dei
I
I
Af1·ecadação:
I
I
Delegacias Regio~\
I
nais:
I
I
I
I
I
I
Ceara
4
·I
I
I
Parã .
4
·I
I
I
...(.
.I
4
l.:.>a,ranã
1
I
I
I
I
,I
netegac!as sec-1
I
I
cionais;
I
I
I
I
I
I
Espírito Santo
.,'
2
I
I
I
!
Goias .
.,
1
1
I
I
ParaJ.ba . . . .
. -I'
2
I
I
2
Rio Grande do No r te ·I
I
I
I
Santa Catarina .
3
j
-I
I
I
I
I
I
I
Exatorta Federal: I
I
~
I
I
I
I
I
...J
1
Tilumenau
I
·I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Total .
58
1 I
.I
9 I
I
I
I
I

I.
I
I
I

Repartição.

I
I

I

I

I

I

I

I
I

'i
I

I

.

I

Total

"23
2

.,2
"

3
1

3
2
2
3
3
7

2
2

4
4

•

2
2
2
2
3

1

66
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I
li
I

3!!: Categoria, nível 16

L
·,

Aljdndeyas:
Aracaju .
~orumbá

....
Maceió . . . . . .
Manaus .
Parnaiba .
São Luiz . . . . . .

I

',I

Repartição

•I

2

I
I
I

Alagoas .
Arnazonr,s .

Maranhão .
Mato Grosso . .
Piauí . .
Sergipe .
Departamento
A1·recadação:

I
I
-I
-I
·I
-I
.I

-I
I
de. I
I
I

II

1

1

Dele gaci.c: Fis-1
cais do TesoU:ro!

Nacioncii:

2
2

1
2
2
2

I
·I
-I
-I

.,'

-I
·I
I

2

1
1
1

Total . . .

I
I
I
I

II

II

I

I

I
I

I

I
I

I
I
I

I
I
I
i

I

II
I
I

I
I
I
I
I

II
II
I

II
I
II

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

2

1
1

35

I
I
I
I
I

II

1
4
1

I

I
I
-I
I
I

li

I
I
\
I

II

I

De: l e gacias Se-I
cionais:
I

Alágoas .
Amazonas .
Mato Gros:m .
Maranháo .
Piaui . . . . . . .
Sergipe . . . . . :

Ex-int.-

Parte
Parte I subst.
I Parte
Total
I efet.
i
I
Espec. I como I
I Perm. I Supl.
exced.
I
I
I.
I
I
I
I
I
11
I
I
!
I
I
I
I
li
I
:I
I
I
2
2
-II
I
3 I
.,
3
I
I
3 !
3
I
-I
I
2 i
.J
2
I
I
2 I
1
3
-II

6

I
I
I'

I

1
1

I
I
I
I
I

3

\
I
I

g

2

4
1
3
3

3

1
4
1
2
2
2

H
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DECRETO NQ 55.814MARÇO DE 1965

DE

8 DE

Exclui o pessoal em exerctcio nas
Campanho..s de Erratticação da Ma~
lária e de combate a endemias do
Ministério da Saúde, do regime preVisto no Decreto nQ 50.524-61, alterado pelo de n9 52.388-63.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, ·da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 o disposto na aline.'l- a do
art. 3Q do Decreto nQ 50.524, de 3 de
maio d€ 1961, com a nova redação que
lhe foi dada pelo Decreto n9 52.388,
de 20 de agôsto de 1963, não se aplica
ao pessoal em exercício nas Camp'anha.s de erradicação <1a malária e de
comb~te a endemias do Ml.nLstério da
Saúde. cujo serviço exija constante
1
deslocamento da sede.
ATt. 29 A. diár:a. do pessoal a que
se refere o artigo anterior será arbitrada pelo Ministro de Est:.:tdo, tendo
em vista as condições peculia1·es do
serviço, sua duração e a zona em que
deverá ser executado, não podendo ser
superior a 30% do salário-mínimo no
1000.1 onde fôr prestado o serviço, nem
inferior a 1130 do vencimento ou sa1ário do servidor.
'
Parágrafo único. Por proposta dos
dirigentes dos órgãos respectivos o
Ministro de EStado b3.ixará tabelas
na conformidade dêste artigo, as
quais, depois de Pl.Jblicadas no Diário
Oficial, vigorarão até deliber.ação ulterior em contrário.
ATt. 3Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas \l.S disposio&es em contrálio.
Br.a.sn:.a, 8 de março de 1965; 144º
da Independência e 77" da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymuaulc Brito

DECRETO N<J 55.8t5 '-MARço DE 1965

521
DE

8 DE

Estabelece noT11Uts para a esm"i·tu.ração
dos registros criados pela Lei número 4.591, de 16 de dezemb-ro de
1964, que dispõe sôbre Condomínio

e Incorporações .ImObiliárias, no Registro Geral de Imóveis.

o Preside:nt;e da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar·tigo 87, nQ I. da Const:.tuição, de.
creta:
ATt. 1~ Os incorporadores sujeitos
ao r.egime da Lei nQ 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, ficam obrigados1
em todo o teNltório nacional, antes
de anunciar a venda, a depositar no
cartório de Registro de Imóve:s. da
respectiva circunscrição, os seguintes
documentos:
a) título de propriedad-e do terreno
ou de promessa de compra e venda,
irrevogável e irr.etratável, ou de cesR
são de direitos ou de permuta, no
qual conste cláusula de imissão d-e
posse do imóvel, e não haJa éstipul·ações impe"di_tiva.s de- sua alienação em
frações 1de-:.:t1S e inclua consentimento
para demolição e construção, devidamente registrado;
b) certidões negativas de impostos
federais, estaduais e municipais. de
protestos de títUlos, de ações cíveis e
criminais, e de ónus reais relat.iva.mente ao imóvel. aos aLenante8 do
terr.eno e e.o incorporador;
c) histórico dos títulos de -propriedade do imóvel, abrangendo os últimos vinte e.no.s, acompanhado de cer~
tidâ0 dos respectivos regiStros;
d)
projeto de construção devida..
mente aprovado pelas autoridades
competentes;
e) cálculo ~as áreas das edificações
discrlm.inarndo, além da gloh'll, ~ das
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partas cmnuns, e indicando cada tipo
de unidtade e respectiva metr.a.gem da
área , construída;
f) certidá.o negativa de débito para
com a P1·evidência Social, quando

o

titular de direitos sôbre o terreno fôr
responsável pela arrecadação das

res~

pectivas contribUições;
g) memoria.! descritivo das especificações da obra projetada, segundo
modêlo a que s.e refere o inciso IV,
do art. 58, da Le: ng 4.591, de 16 de
dezembro de 1964;
h) aV'aliaçãO do custo global da
obr.a, atualizada à data do arquiva.mento, calcula.cte. de acôrdo com a

norma do inciso III,

da

art. 53, da

Lei n<? 4.591, com base no custo unitário, referido no art. 54, d·l mesma
Lei, discriminando-se, também, o
custo construção de cada unidade
dey·damente autenticada Pelo pr-ofissional respon.sável pela. obra;
i) discriminação das trações .ideais
de teiTeno com as nnidade8 -autôno~
ma.s que a elas corresponderão;
j) minuta da futura convenção de
condomínio que regerá a edificação
ou o conjUnto de edificações;
Z) dechu:ação em que se defna a.
parcela do preço de que trata o in~
ciso II, do art. 39, d3. Lei nQ 4. 591,
citada;
m) certidão do instrumento público de mandato, r·eferido no § 19, do
art. 31, da Lei n? 4.591; ·
n) declaração expressa em que se
fixe, se houver, o prazo. de carência.
Cart. 34) ;
o) atestado de idoneidade finance:ra do incorpora-dor. fornecfdl por es..;
t:ibHecimento dé crédito, CJ.ue opere
no Pais há mais de _cinco anos.
§ 1~ A documentação referida neste
artigo, após exame do Oficial do Re~.
gistro de Imóve·s, será arquivada em
cartório,' fazendo-se o competente registro.
§ 2~ Os contratos ds compra e venda, promes.s.l de venda, .cessão ou promessa de ce~ão de unidades a-utônomras, serão averbados à margem do
l'egiBtro de que trata êste aJ:tigo.
§ 3Q o número do registro referido
11o § 1'?, bem como a indicação do

cartório competente, constará, ob~·i
gatõriamente, dos anúncios, :mpressos e publicaçõ~, propostas, oohtr•l·tos preliminares cu definitivos, referentes à incorporação, salvo os anúnCios "c.lassificados".
§ 4<? O ·R·egistro de Imóveis dará
cerf dão ou fornecerá, a quem o solicitar, cópia fotostática, heliográfica,
microfilma.gem o~ outro equivalente,
dos documentos especificados nest-e
a-rtigo, .ou autenticará cópia apresentada pela parte, interessada.
§ 59 A existênc·.a de ôrtus fiscais ou
rc-a..is, salvo os impeditivos da alienação, não impedem o registro, que será
feito com as devidas ressalyas, men~
cionando-se, em todos os documentos,
extNidos do registro, a existênCia e
.extenSã.o dos mesmos.
'§ 6<? Os of"ciai.s do Registro de
Imóveis terão 15·. dias para apresentar, por escrito, tôdas as exigências
que julgarem necess.árias ao registro
e arquivamento, e, satiSfeitas elM,
terão o prazo de 15 dias para
fornecer cert'dão, relacionandO a
documentação apresent...a.da, e devolver, a.utenticad.as, ·3.:S segundas vias
da mencionada document&ção, com
exceção dos documentos. públicos. Em
caso de divergência, o Oficial levantará dúvida, segundo as normas processuais aplicáveis (Decreto nq 4.857,
de 1939, art. 215 e seguintes).
§ 70 o Ofic 'al do Registro de Imóveis responde, civil e criminalmente,
se efetuar o arqti.ivamentD de
documentacão contrawniente à lei,
ou der cer.tidão sem o a.rquivamento
de todos os documentos exigidos, ca.bendo-lhe f"scalizar o Cumprimento
dos requisitos e exigências legais,
.Art. 2Q Recebido o memorial e os
documentos mencionados no artigo
a.nterior, o Oficia-l do -Registro de
Imóveis, depo·s de autuá-lOS, dará recibo ao 'lpresentante, procedendo a
seguir no exame dos mesmos, observa-dos as prazos estabelecidos no § 6n,
do art. 1<?.
§ 1ç o Oficial procederá ao regiStro se os documentos estiverem em
ordem. caso contrário, o apresentante será notificado Para atender às
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e::og-encias da lei, dentro em praz-O
razoável que lhe será conced'do.
§ 29 Não--.se conformando o apre~
--sentante, o .Oficial suscitará dúvida e
os autos serão, desde logo, conclusos
ao juiz competente para conhecer da
impugnação.
Art. 39 Decidindo o juiz pele. procedência da dúvida. o afiei·~ cance~
lará a apresentação· do memorial e
dos doeU m €i n tos. jevolvendo-cs ao
apresentante, e_ d-eclarando. em certidão, que a. dúvida foi julgMa"_procedente e arquivado o mandado judicial.
I Art. 49 Os reg!stros instituíelos pela
Lei n9 4.591. d'e 16 de dezembro de
1964. serão escriturados no 'Livro 8 Registro Especia..l - sem prejuízo das
13Jlotações e referências aos demais livros do cartório:
a) por inscrição, o memorial da
propriedade edificando;
b) por averbação, os contratos de
compromisso de ve:nda, suas transfe_
· rênc:as. e rescisões.
Art. 59 A averbação dos contratos
d-e compra e venda. promessa de v-&11da, cessão desta ou de -promessa de
sessão aludidos no § 29, do art. 19,
atribui aos compromissários
direito
real oponível a terceiros, e far-se-á à
vista do instrumento de compromisso, em o qual o Oficial lançará a nqta indic:itiva do livro, página e data
do assento.
Al't. 69 A inscrição não .pode ser
cancelada senão:
a) em cumprimento de sentença..;
b) a requerimento· do incorporador,
enquanto nenhuma unidade fôr objeto ci'e compromisso devidamente averbacl.o. ou mediante o con.sentimento
de todos os compromissários ou seus
cess~onários, expre~so em documento
por ·êles assinado ou por procurado_
res com podêres especiais.
'Art. 79 o registro -in.stituido pela
Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de
1964. tantc por in.scrição quanto por
av-erb:ição, não substitui Q dos a.tos
constitutivos ou tra.nslativos · dos direitos reais, na forma e Para os efeitos das leis e regulamentos dos reg·:s_
tros públicos que continuam em vigor (Decretos n.s. 4. 857, de 9 cte novembl'? de 1g.39. e nQ 5.318, de 29 de
fevereiro de 1940) .
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Art. 89 Tôda a dOCUmentaç9, 0 ma_
nu.scrita d-atilogm-f•a.da ou impre.ssa
em.unerada nos incisos c - d -·e . .:::..
~'J - h · - i - 1- l - n - e o, do
art. 19, sera apres-entada a cartório
em duas vias. autenticadas pelos incorporadores, devidamente .reconhecidas ilS firrmas.
Parágraf-o único. E' !nd'ispcnsãvel a
outorga uxóri.a. quando seja casado·
o vendedor.
Art. 99 Será averbada no respectivo registro a desist'ência da incorporação, após a mesma ser denunciada ao Oficial na forma do art. 33,
§§ 49 e 59 da Lei n9 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, no prazo de carênc·.a fixado nos têrmos do artigo
32, alínea n, arquivando-se o do-

cumento.
Art. 10. o falecimento do contrarffintc náo r€solve o contro.to, que se
transmi·tirá aos herdeiros.
Art. 11: Cancela-se a averbação:
a) a requerimento dos contratantes
do· compromisso;
b) pela resolução do contrato;
c) pela transcrição da escritura d~
compra e Venda;
d) por mandado judicial.
· Art. 12. No livro de transcrição. e
à margem do registro de memorial da
propriedade edificanda, averbar-se-á.
a inscrição assim que efetuada.
Art. 13 Será averbada, meci'iant.e
:requerimento. a construção das edificações. para efeito de indiv!dua'ização e disériminação das unidades aurtônomas.
Art. 14. Far-se-á o registro da.
cOnvenção do Condomínio no RegistrO de ImóveiS. bem como a averbação de suas eventuais alterações, e,
instituído o condomínio por unidades
autónomas· a inscrição conterá a individuação, identificaç§.o e discriminação de cada uma, bem como a fração ideal d"o terreno e parte.s comuns
c-orrespondentes.
Art. 1'5. Pehs buscas que efetuar
e pelos registras que fizer. decorrentes da Lei n9 4.591. de 16 de dezembro de 1964, o Oficial de Reiistro de
Imóveis terá direito e.os emolumentos
fixados no Regimento de Custas para
procedimentos análogos.
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Art. 16. :&st(._ decreto entrará em
vigor na data~ de sua publicação. revogadas as disposiÇões em contrário.
Brastia 8 de março de 1965; 144<:!
da Indepéndência e 779 da República.
H.

CAS'IE!.LO BRANCO

Milton somres campOs

DECRETO N9 55.816 MARÇO DE 1965

DE 8 DE

Giustina. do Brasil S. A. - AutoriZ':l.
ção para operar com entidades ofi-ciais de crédito público da União e
dos Estados.

o Presidente da República.., usando
da atr1bu:ção que lhe confere o artigo 87, item l, da constituição e nos
têrmos do parágrafo único do Mt. 65,
do oecreto n9 53.451, de 20 de j&neiI"' de 1964 que regulamenta a Lei número 4.131, de 3 de setembro de 1962,
decreta:
!
Art. 19 As entidades oficiais de
crédito público da União e dos Estados ficam autorizadas e., observadas
normas téC!liCO.S e regulamentares,
operar com a emprêsa Gi'ilstina do
Brasil S. A.
Art. 2<? ~ste decreto entrafá em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de me..rço de 1965; 144~
da Independência e 779 d'a República.
H.

CASTELLO BRANCO

art. 87, item I, da Constituição Federal, tendo em vista a estrutu;:ação
do Ministério da Abricultura flx3-da
pela Lei Delegada n<? 9 de 11 de outubro ·de 1962 e a distribuição de atri~
buições estabe\ecidas no Decreto aúmEtro 1.477, de 26 de outubro de 1962,
decreta:
Art. 1<? Os membros pe1·manentes do
Conselho Nacional de Defesa. Agrícola.,
a que se ref~re os varágrafos 1<? e 29
do art. 121, d'O Regulamento de Defe~
sa sanitária Vegetal, aprovado pelo
Decreto 24.114, de 21 de abril de 1934,
do Govêrno Provis61io da República,
passarão a ter a seguinte denominação;
§ 11?. Serão membros permanente~:

Ministro da. Ag·ricultura;
Diretor-Geral d... Departamento
de Defesa e Inspeção Agropecuária;
c) Diretor do
Serviço de Def&a
Sanitária Vegetal;
d) Diretor do Serviço de Inspeç'Zio
de Produtos Agropecuârios e Materiais
Agricolas;
e) Diretor do E --viço de Padroni~
zação e Classificação;
j) Diretor do Ser"iço de Produç~o
e Sementes e Mudas;
g) Diretor da Divisão de Fitotec ..
nia.
a)

b) _

Art. 2"? Revogam·se as disposições
em con~rário.
Brasília. 8 de março de 1965; 1449
In-dependência e 77Q da República.

d.8,

Otávio .Gouveia de Bulhões.

H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO NO 55. 817
MARÇO DE

DE 8 DE

1965

Altera a composição do Conselho Nacional de Defesa Agricola, criado
pelo Decreto n9 24.114, de 21 de
abril de 1934, e dá outras pro-v-idên~

cias.
o Presidente da República, usando
dM atribuições que lhe confere o

DECRETO NO 65.818
MARÇO DE

DE 8 IIS

1965

Transfere com os Tespectivos cargofl;
para o Conselho Nacional de TelecomunicaÇões, servidores em- exercício na Comissão Técnica de Rádio~

O Presidente da. República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar·
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tigo 116 da Lei n9 4.117, de 27 de
agôsto de 1962, e tendo em vista o
disposto no ar{;. 72 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n9 52.026, de
20 de maio ·de 1963, decreta:
Art. 19 Ficam transferidos, com os
respectivos · cargos, Para o Conselho
Nacional de TelecomunicaçÕes, os servidores abaixo discriminados, que ti~
nham exercício na extinta Comissão
Técnica de Rádio:
Do Quadro do Pessoal do .~.VIi
nistério da Justiça e NegóCios Interiores.
1) Walter da Silveira, Auxiliar de
Portaria- GL-303.8.B.
2) Anità Leão Silva - EscrituráTia, AF-202.8.A.
3) Palmyra Alves Coutinho - Dati!ógrafo, AF-503. 9. B.
4) Yeda de Mello Alvim Escriturária, AF-202.10.B ..
I -

12) Francisca Pinheiro Ney da Silva, Postalista, CT-202.12.A.
13) José Antônio Marques - Pos~
talista, CT-202.16.C__.
III) Do Quadro do Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciârios.
1) Léa Fernandes de Almeida oficial de Administração, AF-201.12.A.
IV - Do Quadro do Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos:
1) Maria da Conceição Pacheco
Carneiro - Oficial de Administração,
AF-201.14.B.
Art;. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~
·gadas as disposições enl contrário.
Brasília, 8 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASl'ELLO BRANCO

Do Quadro do Pessoal do Depart;amento dos Correios e Telégrafos:
1) Lucy de Mello Postallsta, CT202.14.B ..
2) Maria Abreu Ney da Silva · Postalista, CT~202.16.C.
3) Hercílio de Sant' Anna - Carteiro, CT-203 .14. C.
4) Moysés ·de Oliveira Sander Datilógr~fo, AF-503.9.B.
Hélio de Lima Chaves - Telegrafista, CT-207.12.A.
6) Àlmir Cesário - Postalista, CT202.12.A.
7) Roberto Raul de Vic Tupper AsSessor de Eletrônica, CT-110.18.B.
8) José dé Souza Vianna Filho, Oficial de Administração, A~201.14.B.
tn Esmeralda Cavalcanti Melo
Postalista, CT-202.12.A.
·lo) Joaquim de Faria Nogueira
Desenhista, P~l.001.16.C.
11) Sidney Logatti - Oficial de
Administração, AF~201.14.B.
II -

5)

Milton Campos
Juarez Tavora
Arnaldo Sussekinà

DECRETO N9 55.819 -:MARÇO DE 1965

;DE.

8

DE

Cria u.m Grupo àe Trab"alho com a
finalUiade àe estuàcw a organização
dos Serviços àe COntróle, Escuta e
Localização àe Estações Emissoras.

o. .~esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo 87, inciso I, da ConsCituição Federal decreta:
Art. 1>? F:ca constituído junto ao
Conselho Nacional de Telecomunicações um Grupo de Trabalho com a
finalidade de propor ás medidas necessárias à organiz.ação doo Serviços
de Contrôle, Escuta e Locallreção de
Estações Emissoras.
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Art. 29 O Grupo de Trabalho será

ccnstitufdo do," seguintes membros:
l. Ten. Cel. Eng. de Comunicações
Pedro Leon East:de Schnetder - Representante d 0 . conselho Nacional de
Telecomunicações, que será o seu diM
rigcnte;

2. Major Eng. de comunicações Jo1·ge l\1arsiaj Leal, ":epresEmta.nte do
E~tad6-M·J..ior das Fôrças Armada.s; ·
3. capitào-de-Fragata - Francisco
de Mira-nda Souza Gomes representanr.e d-o Ministél'io dá :ryiar:nha;
4. Major Eng. de comurucaçõe3 Hélio R-ubem de C-3-stro Tôrres, re~
presentante do Min:stério da Guena;
5.

!\11:1jDr-Aviador

Eng.

Adinor

Fr.a..nc 0 - representante do Ministério da Aeronáut:ca
6. Ten.Cel. Eng. Carlos Affonso
Figueiras - representante do Depart~mento dos C01'reios e TelégrafoS.

Art. 49 _Para o _melhor desempenho
de suàs funções, o Grupo de Trabalho
poderá c-onvocar servidores públicos
federais e cOnvidar representantes das
a:.ssociações profissionais civis ligadas
às "teleccrnunicações, a fim de assessorar os -sem trabalhos.
Art. 59 o relatór:o final do Grupo
de Trabalho, acompanhado dos pia...
nos· e document.os necessário.., à efetivação da.s recomendações propostas,
deverá ser apresentado até 180 dias,
a contar da instalação- do Grupo, ao
Presidente· da Repúblic::-~ atrav-és d-o
CoiLelho Nacional de Te!ecomunioo~
çõe<s.
Art_. 69- Jtste d&~r-eto entrará em
vig-or n.a data de sua :Publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em C{lntrá.rio.
Brasíta, 8 de març_o de 1965; 1449
da Independência e 779 da República"

Art. 39 Compete ao Grupo de Trá-

H.

CASTELLO BRANCO

balho:
a)
estudar e propor medidas que
visem o aproveitamento eficaz .do espectro de f!'eqüéncia.s rá.dioelétricas e
o. dbcipLnação das atrlbuições de freqüências para os diferentes trpos de
sc"'viçoJ de radiocçmunioo.ções e outros
que utilizem emissões rádio~létricas;
b) estl<.dar a· s:tuação atual e o desenvolvímE:nto planejado dos serviços
de escuta, radiogoniometria e freqüencimetría existentes nos diversos
órgãos _federais;
c) elab01:ar m planos que visem a
oa-Mdjen13-Ção dos serviços existep.tes,
tr.:~.ç·anào normas para func:onamento
do sistema centtalizado;
d) propol' os atos necessários pa.ra
a concret.\zação das medida.s planejadD.s;
e) estudar e propor a aquisição de
equipamento para complementar o
existente, a fim de implan~r Q sistema de contrôle, escutJ, e lo_calização
das estações em:s.soras ·do :É1·asíl

[)EO~ETÓ

N"

55.820

DE 8

DR-

MliRÇO DE 1005

Cria o "FUndo de Financiamento de
Estudos de Projetas e PrOgramas
·- FINEP" e dá outras providên ...
c~as.

o

Presidente de República, usando

das atribuições que lhe confere o Artigo 8'1 item I da Coilêtituição Fe-

deral decreta:
Art. 19 Fica. criado um fundo de
natureza contábil Eob a denomina,..
ç9.o de "Fundo de Financiamento de
Estudos de Projeto.s e programas ·FINEP", deEJtinado a prover. recurws para o financ_iamento da elabo ..
ração de projetos e programas de de,.
.senvolvimento econômico.
Art, 2.9 O FUndo constituirá uma
conta gráfioo nos. livros e papéi.s. d<?:

Aros DO -PODER EXECUTIVO
B"anco Na·cional do Desenvolvimento
Económico (B}ro)IE), e será suprido
por:
a) empré.-:tUnos ou doações de en~
t.idades interna.cionals ou estra:ngeL
ra!l;
b) recmsos coloc-ados ·à sua dispos1~âo por insti~uições financeiras n.a-c10nals;
CJ rendimentos
provenientes
de
5uas operações como l'eembôi.so de
capitais, juros, comis.<sões e outros.
Art. · 3'? A à.plicação dos recursos do_
.F'INEP será coordenada por uma
.runta integrada pelo Ministro Extraordinário para o p:-aneje.mento e
coordenação Econômica, como seu
presidente; pelo presidente do Banco Nacional do De~envolvJmento
Econêmico; pelo D:retor Industrial
da carteira de crédito Agrícola e
!ndu.~trial do Banco do Brasil s.A.,
e por um representante dos bancos o
entid9des regionG-1.8 ou estaduais de
de desenvolvimento econômico.
§ 19 o
MiniDtro
Extraordinário
para o planejamento e coordenaç~o
Econômica será o Presidente da Jun...
ta, com direito a voto em- tôdas as
.- resoluções desta, cabendo-lhe ainda
a repre~ent~J.-Ç.ã{) ativa e pa.:sivra . do
FINEP, ._.celebrando os a tos e contra_
tos de seu j_nterê[lse e m-ovimentando
os recursos dentro, das diretrizes ~ra
çn.das pela Junta, nos têrmos do ar ..
t1go 4<?.
29 O 'Ministro E:Ktraorct-inâ.rlO'
para o Planeja.mento e Coordenação
:Eccnôm1oa. será sulJ.':"tituído na pre~
dência da Junta pelo Presidente do
BNDE.
§· 39 o presidente da Junta de~lg ..
:narâ o Secretário Executivo da mes_
ma, o qual participará de .::ruas reu~
niões sem direito a. voto.

Art. 4.9 caberá à Junta Coord~na....
dora das aplicaçõe.s do FINEP;
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a) a aprovação de p!anos de ap11_
cação e do Regulamento do Ftmdo;
b) a fixação de critérios para npll ..
caçã.o de recursos do Fundo, inclusi ..
ve o estabelecimento de e:.calG.s d~
prioridade;
c) a aprovação de orça,mento.s e
condições gel'lais de operação, beru
como a fiscalização de sua execução
a-través dos agentes fin~mceiros indicados no ar L 79.
à) /a aprovação dos contratos con_
vênios e aoordos necessários ao fun,.
cionamento do Fundo .

A.l"t. 5'? Será con.':"tituído, dentro do
Gabinete do Ministro Extraordinário
para o Planejamento e Coordenaçáo
Econômica, um Escritório, SOb a di ...
reçã.o ianediat•a .do Secretário Executivo da J'Unta coordenadora, com
M seguint€.'3 funções;
a)
estudar e propor à Junta 0'3
critérios de prioridade e os atos nor·
mativos necessários ao funcionamen_
to do FINEP;
b) instruir e processar as opera~
ções de financiamento que se enquadrem dentro dos objet;vos do "FINEP";
c) preparar as minutas e providenciar a assinaturra, com o.s. agentes financeit{JS a que se refere o art.
7?; de convênios para que os mesmos
façam aplicação dos recursos postos
à dié.:POS ção do FINEP;
d) manter a re-lação de emprêsa.s e
escritórios competentes para elaboração de projetos e programas de
desenvolvimenro econômtco;
e) escriturrar a conta bancária em"nome do FINEP e ·sua. movimentação, acompanhar sua aplicação e
prov· denciar a remessa mensal, pelOs
agentes financeiros, de relatórios
acêrca das operações por êles reali·
zadas, bem como das prestações de
contas das aplicações e dos recebitnentos efetuados no período.
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Parágrafo único - Deverá o Es·
crit&rio utilizar-se, sempre que pos"síve1, dO pessoal do Gabinete do Ministro Extraordinário para o Planejamento e coordenação· Econômi~,
com os respectivos serv:ço-? e organ.J.mções podendo a Junta fixar razoavel oo'ta para atender às despesas
respectivas.
Art. 69 A Junta Coordenadora poderá deleg:arr aos agente.s financeiros
o poder de examinar as operações de
_tinánciamento, dentro dos critérios
por ela_ estabelecidOs.
Art. 7° Serão agentes financeiros
para aplicação do FINEP os bancos
oficiais de desenvolvimento económico, notadamente o Branco Nacional
do Desenvolvimento Económico, o
Banco de crédito da Amazônia S.A.,

o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e
ainda outros · bancos governamentais
de desenvolvimento económico indi·
cactos pelo Ministério do Planeja.•
menta, ao cqual caberá distribuir en·
tre .aquêles agentes as cotas que llles
queira atribuir para os fins de aplicação.
Art. 89 o BNDE registrará os contratos e convênios celebrados entre o
FUndo e os agentes financeiros e
destacará, por determinação da JWlta, da conta especial, os recursos necessálrios ao cumprimento dos mesmos atos, fazendo, ainda, o contrôle
contábil relativo à movimentação 'da
conta.
Art. go os agentes financeiros do
Fundo deverão receber uma remune~
t·ação proporcional à parcela dos re.:'
cursos do Fundo que tenham aplicado através de contratos de financiamento. Ao_BNDE deverá ser atribuída, além, disso, remuneração na
qualidade de gestor contábil do FINEP.
A:rt. 10. A colaboração tfllaiiêe1ra
pres~ada. através do Fundo terá como
objetivo auxiliar emprêsas privadas
e outras entidades do Pais na elaboração de projetas e progra.m~o; d~
desenvolvimento económico, não 'POdendo os mesmos recursos ter outra
destinação ou aplicação, constituindo

umdo, obrigação de seus gestores ou
executores a adoção de medidas a.dequn.da.s à sua reconstituição. de .sorte
a poder, permanentemente, manter e
alargar. o seu campo de aplicação.
Art. 11. Poderão ser beneficiários
do FINEP quaisquer emprêsas, Estados, Municípios e entidades. esta:tais ou para-estatais que queiram
contratar a elaboração de projetos ou
programas de desénvolvimento e,conômico.
Art. 12. O~ agentes financeiros
apresentarão à Junta, anualmente, a
conta geral d~ aplicações e recebime-ntos efetuados dmante o exerc.icio, berr. como prestarão min!ldentes
infonnações sôbre as mesma.'3 aplicações. Poderá a Junt.a, se e quando o entender conveniente, substituir
quaisquer dos .agentes financeiros,
bem como escolhe! novos banco-s go~
vernamentais para aplicação dos re~
cursos do FINEP.
A:rt. 13. As emprês-as e entidades
que pretendam obter financiamento
para. elaboração de yrojetos e programas deverão dirig:1r seus pedidos
ao -Escritório instituído no Gabinete
do Ministro Extraordlnário pa.ra o
Planejamento e coordenação Econômica. esclarecendo
devidamente as
características do e.c;.tudo, sua provável dimensão, o custo doa elaboração
do estudo inicial ou do projet-o defmitivo, o nome do escritório ou ·entidade e. que pretende entregar a
elaboração do mesmo, bem como todos os dados que venham a ser exigidos nos atos normativos._ O Esc_ritório examinará a viabiL da de do projeto, podendo deferir, em tese, o pedido, para um estudo inicial, ou para
o
projeto definitivo, autorizando
qualquer dos 'agentes financeiros a
examinar, sob o .aspecto de garantias de reembOlso e mais condições
bancárias, a operação do financiamento e a defini-la dentro dos recursos de que . dispuser, obedecidas
a.s condições usuais de garantia e
reembôlso.
Art. 14. A JWlto. baixará todos os
.atos normativos e complementares
necessários à execução do presente
decreto.
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Art. 15. :f:.ste decreto entrará em
vigor na dat~ de _sua publlcação, rrelmgadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1965· 144°
da Indepelidência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

O"távid Gouveia de Bulhões
Robe1·to de Ollveira Campos

DEORETO N9 55. 82'1 MARÇO DE 19Q5

DE

9

DE

Suprime cG.trgo eXtinto

o Pres.:i.dente da República usando
da atribuição que lhe confer€ o artigo 87, item I, da Con.sti~uição Fe..
dexal, e nos têrmos do artigo 19, alL
neoa. n, do Decreto n9 3 .195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 19 Fica suprimido um
(1)
cargo de Assistente Jurídico, do Quadro I - Parte Suplementa.r - do
Mini-~térío da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da àposentado ..
ria de José Fortuna Andréa dos Santos, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da. Conta-Corrente do mesmo Quadro do referido
Ministério.
Art. 29 Revogam ..s;e as disposições
enr contrário.
Brasília, 9 de março de 1965; 1449
da Independência e 77rr da República.
H. CAS'I'ELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 55.822 MARÇO DE 1965

DE lO DE

Retijica relação que acompanhou · o
Decreto n.9 55. 205, de 11 de dezembro de 1964, que aprovou o enquadramento dos cargos e junções da
Estrada cte Ferro Central do Brasil
e deu outras providênczas.

O Presidente da RepUblica, usando
da atribuição que lhe coiifere o artigo 87, iteli} I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei núme;ro 3. 780, de l~ de julho de 1960,
dec·reta:
·

Art. l.Q Fica l'etificada, na forma
do anexo" I, a relação d6s servidores e
respectivos . cargos
r.;ransferidos nos
têrmos do "art. 2? do Decreto número _55.205, de 11 de dezembro de 1964.
Art. 2.9 Ficam igualmente retificados, na forma aot: anexos Il, III e IV,
o Quadro do Pessoal -. Parte II (Estrada de Ferro Central do Brasil), .::lo
Ministéri0 da Viaçá(l e Obras Públic'aS e a re.\.ação nom111a• dos respectivos ocupanteP a que se refere o artigo l.Q do f:l.l":.letdo decreto.
Art. 3 q Aplícam..;;e as disposições
do art. 6.<:~ do Decreto n.9 55.205,
quanto as vantagens financeiras ao
pessoal por êste abrangido.
Art. 4.9 Este ·"decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogaqas as. dispos1çbes em cont.rárjo.
Brasília, 10 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

':' Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 16 de 'março de 1965.
DECRE'Í'O N<:l 55.823MARÇO DE 1965

DE

10

DE

Institui Grupo de Trabalho para estudo e execução de medidas tenden.tes ao 1'eequipamento hospitalar,
mediante financiamento.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
- Art. 1Q Fica instituído,. no Ministério da Saúde, um Grupo de Trabalho sob a presidência do Ministro
-de Estado e composto de 7 (sete)
membros, sendo 2 (dois) · do Ministério da Saúde; um representante· do
Ministério da Fazenda; um do Ministério Extraordinário de Planejameilto e Coordenação Econômica; um do
Banco do Brasil S. A.; um da Superintendência da Moeda e do Crédito e de um de emprêsas financiadoras de operações para aquisição de
material, equipamento e aparelhamento médico-hospitalar.
§ 19 Os membros do Grupo de Trabalho serão designados pelo Ministro
da Saúde, mediante indicação dos órgãos que representam.
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§ 2Q Parà as· sessoes do Grupo de

Trabalho a que não puder compare~er, o Ministro da Saúde designará
um delegado que o representará, presidindo os trabalhos.

Art. 29 Compete ao_ Giupo de Trabalho a que se refere êste Decreto:
lQ) estabelecer as condições de prio-

ridade a que _devem satisfazer as entidades públicas e privadas de assistência médica, para cbtenção de financiamentos destinado:~ à aquisição

de material, equipamento e apare-

lhagem módico~hospitalar.;
29) determinar, dentro dos limites

de operações de financiamento que
forem negociados, as quotas a serem
atribuídas, regionalmente a Estados
e Municípios e, particularizadamente,
às entidades de direito público e de

direito privado e às pess<J~~ 'física.t.,
ficl:mdo
estabelecido,
desde logo,
quanto a essas últimas, que, além das
demais condições de idoneidade e
prioridade fixad:?.s pelo Grupo de Trabalho, não será concedido financiamento total para a aquisição, devendo os interessados apresenktr ·~.ran
tia bastante de participação 1ireta nn.
transaçâo, mediante depósito de, pelo
menos . 10% do total a ser financiado;
39) fixar os .tetas minimo e máximo dos financiamentos a serem concedidos a cada entidade, e, bem assim, os prazos de cada um;
4º) indicar os tipos de equipamento,
material e aparelhagem Cl)ja aquisição dev.a ser corisiqerada Prioritária,
59) indicar as condições a que devem atender ·entidades oeneficentes,
de fins não lucrativos, para obter dispensa da responsabilidade integral de
resgate do financiamento, assumindo
a União o compromisso parcial do
débito, à conta de dedução de auxilias e subvenções à entidade;
69) estudar as medidas legais e administmtivas que devam ser adotadas:
a) para facilitação do processo de
importação e de liberação aduaneira
dos materiais, equipamentos e aparelhos;
b) para redução ou, quando couber, a isenção de impostos, taxas e
demais tributos ou .::ontribuições;
c) para abreviamento dab formalidades de concessão de Uc8nça de 'importação e de certificado de cobel·tura cambial.
Parágrafo único O Grupo de Trabalho deverá concluir, no prazo de 30

dias, o desempenho das atribuições
que lhe são conferidas neste artigo.
apresentando proposta· objetiva das
medidas mencionadas no item 69 e
baixando normas e instruções sôbre
a matéria dos demais ttens.
Art 39 Encerradas as atividade·s
previstas no artig·o anterior, o Grupo
de Trabalho continuará a funcionar
para:
1 - reYer, periàdic:imente, as normas e instruções sôbre J assunto, .Ll€··
las introduzindo as modiftc<ições ne ·
cessárias, bem como sugcrindc outras
providências que se torn~xf-m indicadas e exce.Je1·em a órbL,t de sua compett~JJCia,

2 _::: atuar como órgão de assessoramento do :r-.1inistro da Saúde,
emitindo parecer sôbre os pedidos de
financiamento formulados pelas entidades interessadas, bem como sôbre
novas operações a serem negociadas
ou sôbre a reformulação das que estiverem em cnrso;
3 acompanhar a execução das
operações de financiamento reali:r; \cias.
Art 49 O Grupo d.e Trabalhi"J fica
autorizado a solicitar, diretamente,
assessoramento técnico e administra~
tivo de todos os órgãos vinCulados à
administração pública vPntrahzada e
descentralizada,, bem cotr.0 sociedade3
de economia mista cie que participe
a União.
Parágrafo único As solicitações do
Grupo de Trabalho serão coHsideradas prioritárias, devendo ser . :itei.didas em reg·irne de absoluta urgência,
sob pena de responsabilidade pela de~
mora ou procrastinação
Art. 59 Meaiante reqt.1is1çâo por iptermédio do Ministério da Sa.úde e
autorização do Pres,idenr.e 111:1 República poderão ser posto5 à ~isposição
do Grupo rie Tra<Jalho 31~rv1dores federais e autárquicos, sem prejmzo dos
vencimentos e demais vantag-ens do.s
seus cargos.
Parágrafo único O número de servidores requisitados, na forma dêste
artigo, será. limitado ao mínimo indispensável para os serviços de Secretaria.
Art. 69 A entidade financiadora,
responsável por determinada operação,
realizada ou em neg·ociaçâo, poderá
solicitar representação direta no Grupo de Trabalho; além do representante geral das entidades dessa natureza que nêle funCionará.
·
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Parágrafo único O representante es·
·pecial de determinada entidade, admitido na forma dêste artigo, só participará, com direito a voto, das :::-euniões em que se tratar de m2.téria
relativa_ à operação de financiamento
do seu respectivo interêsse.
Art. 79 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua· publicação,
revogadas as disposições em contráliO.

Bra.si!ia, 10 de inarço de, -965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. 'CASTELLO BRANCO

Raymundo Brito
Octávio Gouveia de Bulhõe.s
Roberto de Oliveira Campos

DECREI'O N? 55. 824 MARÇO DE 1965

DE 11 DE

H. CASTELLO BRANCO

Revoga o ar·t. 3<? do Decreto número
[i(). 643 de 24 de maio de 1961.
O· Presi-dente da RepUblica, usando
das atribuições que lhe confere L artigo 87, item I. doa constituição e
Coru;iderando a convemencm de
proporcionar maior ·elasticidade para
o preenchimento do cargo em comissão de Di,retor do Depa-rtamento de
Tráfego da Admin-stração do Pôrto
do ruo· de Janeiro, decreta:
Art. )9 Fiol revogado o art. 39 do
Decreto n<:> 50.648. de 24 de maio de·
1961.
Art. 2? O presente decreto entrará
em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1965; 144<:>
da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO BRANCO

Juarez Tavora

DECRETO

NQ

55. 825 1965

DE 11 DE

Y...ARÇO DE

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito extraordinário de ........ .
Cr$ I . 0()0. 000. 000 para os fins que
especifica.

o

tigo 44 da Lei n9 4.320, de 17 de,março de 1964, decreta:
Art. 1<? Fica aberto ao MiniStério
da Fazend9., o crédito extra.ordinár:o
de Cr$ 1. Ó(IO. 000.000 (hum bilhão de
cruzeiros) para {)correr às d-espesas
com o socorro às populações tS às
áreas -atingidas pelaiS immdaQSes
ccorrida.s no ES,tado do Rio de Ja ..
neiro.
Art. ·2? o crédi-to extra{)l'dinário _de
qu-e trata. o pre::ente decreto será re.·
gistrado e distr'buído automàticamente pelo Tribmml de Contas ao Tesouro N•Jcional.
Art. 3Q :mste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vog·adas· as disposi-çõe_s em contrário.
Brosma, 11 de março de 1965; 144<1
da Independência e 779 da República.

Presidente da República, no uso

de suaiS atri,buições e nos têTmos do

parágro3.fo único do art. 75 da Constituição Federal combinado com 0 ar-

Otáv'io Gouvefa de 'Bulhões

DECRETO N<? 55.826 MARÇO

DE

DE

11

D.íl

19~5

Aprova o aumento· de capital e a reforma estatutária promovida. pelo
Banco do Estado da Guanabara

S. A.
O President eda RepUblica, us.,ando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição da
República, e de acôrdo com o disposto
no parágrafo único do art. 59 e· parágraf() único do art. 12 do Regulamento baixado com o Decreto número 14.728, de 16-3-1921, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o aumento
de capital do Banco do Estado da
Guanabara S.A., com sede no Rio
de Janeiro (GB), de Cr$ 3.000.000.000
para Cr$ 4.500.000.000 processado nos
têrmos da Lei n9 4.357-64, bem como
a reforma de seus estatutos sociais,
na conformidade do resolvir:lo pelas
assembléias gerais extraordinárias de
3 de novembro de 1964 e 8 de fevereiro de 1965.
.AJ.'t. 29 o presen~e decreto entrará
em vigor na data de sua P1lblicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março d::! 1965; 144?
da Independência e 779 da República.
CASTELLO BP.ANCO.

Otávio Gouveia de Bulhõcs.
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DEJOREI'O N9 55, 827

DE

11

DE

MARÇO DE 1965

Dispõe sôbre a organização e

jwnc~o

namento do sermço Federal de Processlltlnento de Dados (SEBPRO). ·

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe- confere o artigo 87, i,tem I, _,da ConsütUição Fe-

deral, d-ecreta:
CAPÍTULO I

Da ComPetência
.Arlt. 19 O Serviço Federal de Pro-

cessamento de Dados (SERPRO),
emprêsa públio3. de natureza industrial, dotada de personaLdade jurídica e vinculada ao Ministério d•:l Fazenda, nos têrmos da Lei n(l 4.516,
de l<J de dezembr.o de 1964, tem por
objeto:

I - Executar, com exclusividade,
por processes eletromecânicos e eletrônicCtO, todos os serviços de processamento de dados e tP:.üamento de informações necessários aos órgãos do
Ministér:o da Fazenda;
II Executar .servi-ços congêne-res
que -venha a C<J·n.tratar -com outros
ór.gãos da administração pública feder.al, e.stadw1l e municipal;_
III - Prestar assessoramento técnico a êsses órgãos no campo de sua
especialidade;
IV - Opinar sôbre projetes de lei
que possam ter repercussão no desempenho de su3.s atribuições.
CAPÍTULO II

Da Instalcição e CO'Mtituição do
Capital Inicial

.Ar·t. 29 O crédito especial de que
trata o art. 22, da Lei n9 4.516, de 19
de dezembro de 1964, será aplicado da
segUinte f-orma:
·
I - 10% (dez pOr cento) serão destinados a cobrir os gastos iniciais de
i:t1St3.laçã.o da .emprêsa;
II - 90% (noventa por cento) serão destinados a complementar a
constitUição do _seu capital inicial, na
!forma do art, 49 •

Art. 39 Os recursos a que se refere
o inciso I do artigo anterior .. erão depositados pelo Ministro da Fazenda
no Banco do Brãsil S. A.·, em conta.
especial em nome do Serviço Federal
de Proces~nmento de Dados (SERPRO) que os aplicará nos encargos
iniciais de instalação da emprêsa,
atendido 0 dtsposto na letra c do artigo 89 e artigo 19 da Lei nl? 4.516, de
19 de dezembro de 1964.
Art. 49 A constituição do capital
in:cial_ do SERPRO, a que se r,efere o
a.rt. 39, d13. Lei nº 4·.516, de 1º de dezembr.o de 1964, far-se-á da seguinte
forma:
I - COm a incorporação dos bens
existentes 11.o Ministério da Fazenda
relacionados_ com os serviços de prooe.:;samento de dados, cujo valo1· será
apmado em avali•lção aprovada pelo
titular da Pas-ta;
II - com os recursos de que tra.ta
o inciso II, do art. 29.

Art. 5Q A incorporação ao capital
do SERPRO dos bens a que se refere o i·nciso I do artigo anterior f·a·r.se-á, gradualmente, à medida em que
forem sendo aprovadas pelo Ministro
da Fazenda as a.valiaçõe.:; corr~·pon
d"entes às diversas unidades dos atu•1:is
serviços de meca.niz.ação.
Art. 6Q Os recursos des1tinados a
complementar o capital inicial do
SERPRO (inciso II do arL 49) serão
·a-plicados na aquisição~de .equipamentos ·e serão postos• à disposição da
emprêiS'a na medida em que se tornarem _necessários paxa &tender o
respectivo programa. de compras.

Parágrafo único. O Ministro da Fazenda libera·rá os recursos correspondentes a vista de solicitação do
SERPRO, que lhe será encaminhada
~m antecedência de, pelo menos, 15
dias .
CAPÍTULO III

Da Prestação de Serviço ao Ministério

da Fazenda
Al't: 7ç O SERPRO deverá asSumir
a partir de lQ de janeiro de 1966 rui
funções a que se r:efere o inciso
do
a:t. 19 , dêste decreto, ressalv-ado o
dispos-to no a.rt. 21.
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Allt. 10. Na conformidade do .artiArt. &Q Paia o.s efeitos do artigo Mlgo 14, da Lei nQ 4.516, de 1<;> de deter:or, o.s órgãoo do M~t~r~o da Fa·
zembro de 1964, os créditos orçamenzenda que pretenderem llUClar, mantários ou .adiciona:s destinado.s ao pater ou deSenvolver processamento .elegamento de serviços de processamentromecânico ou eletrônic-o de dados
to de dados, a serem prestados ao
1·elativos às suas ativid•s.des. deverão
Ministério da Fazenda, serão automàencaminhar ao SERPRO a.té 31 de jaticamente registrados· pelo Tribunal
neiro de cada o.no,_ solicitação fortnal
de Contas. e os respectivos montandos serviços a serem executados no
tes creditados no Banco do Bras], em
-ano seguinte, a qual ind:c>3.il'á;
conta especial movimentável exclusi~
I - o volmne dos docU:Illentos ·por
v•amente pelo Serviço Federal de Proprocessar;
cessamento de Dados (SERPRO) .
II - Os elementos a serem compu§ 1?·o SERi?IPO não poderá efetuar,
tados, de cada documento;
em cada mês, saques cujo total exceda o duodécimo dos .Créditos orçamenIII - As apurações, tabelas e retários ou a fração do crédito suplelatórioS pretenclid()s;
menh3.,r determinada pelo .númer-o de
IV - A épooa de início e a periomeses que se contarem da da ta de
dicidade da apr,esenb.1ção dos demonssu.a. abertura ao término do exercício.
Tratando-se de crédito especial. ·o totrativos.
tal dos saques, em cada mês, terá por
§ 19 Para os serviços a serem
li-m:te a fração determinad•g_, pelo núexecutados em 1966. a solici.tação a
;nero de mes~ de sua Vigência.
que se refere êste artigo será enca§ 2Q O disposto no parágrafo anteminhada ao SERPRO llté 31 de m:1rrior não exclui a disponibilidade dos
ço do corrente exercfc:o.
saldos mensais anteriores.
§ 29 o SERPRO, por solicitlção do
§ 39 os saques far-se-ão por cheórgãci ___ inteflessado, poderá assessorá-ia
ques assinados pelo Dir.etor-Superinno preparo dos elementos -indicados
tendente e pelo Pres:.dente do canseneste artigo.
\ lho de Administração.
Art. 9'? No prazo de 30 dias da daArt, 11. Medi-ante representação do
ta de recebimentQ do pedido, o
ór.gão
interessado, e ouvido o SERSERPRO formalizará a sua- acei~ação
PRO,
o
Ministro da Rtzenda poderá
mediante Proposta. de Serviços dia.
bloquear, na- conta especial meneio.:.
qual constarão as especificações técnad•J.. no artigo anterior, l!té determinicas, prazos e preços de execução.
nação em contrário, parcela corr.espondente a serviços não prestados no3
§ lQ As. Propostas de Serviço.s aceitêrmos e prazos conStantes dos aj-ustas pelas unidades administrativas
tes prelim:nares.
farão parte dos ajustes preliminar.es
em que se basearão as estimativas de
Art. 12. o SERPRO prestará servieréditos orçamentários destinados ao
ço ao Ministério da Fazenda a preços
pagamento dos serviços.
nunca superiores aos vigentes no mercado para trabalho da mesma natu§ 29 Nos ajustes prelim:nares a q)le
reza.
se refere o parágrafo anterior, dedu§ 1.'? A necessidade de reajustamenzir-se-á do pf'eço dos serviços as imto de preços, decorrente de elevação
portâncias relativas:
imprevista de custos, será oportunaI - Ao valor locativo das áreas que
mente comprovada pelo SERPRO,
o SE;RPRO eventualmente ocupar em
igualmente em representação ao Miedifícios públicos;
nistro da Fazenda.
II - Ao custo da energi,a, elétriéa
§ 2,9 Ao decidir sôbre a represen-utilizada, quando paga pelo Tesowo
tação, o Ministro:
Nacional;
I - definirá os têrmos do reajusNI - Ao cwto da mão-de-obra
tamento, inclusive quanto aos efeitos
utilizada, correspondente aos s:ervidosôbre pagamentos vencidos e v~n
res públicos requisitad06, ca-lculado
cendos;
segundo ()S padrões salariais do SERII - indicará os recursos q_ue atenPRO,
derão ao atunento da despesa.
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Art. 13. O SERPRO :p'oderá

con~

vencionar compensações financeiras
pelo não cumprimento dos prazos
ajustados para o recebimento doS da~
dos a computar·.
Parágrafo único. Sem prejuízo dr.s
compensações a que- se refere êste
artigo, os atrasos que as determinarem autorizarão o SERPRO a diferir,
por prazos equivalentes, a prestação
de serviços ajustada.
P.:..rt. 14. O SERPRO reservará pelo
menos dez por cento ·cte capacidade
operacional de seus equipa.meiitbs, a
fim de aténder a eventuais solicitações do Ministro da Fazenda, no senN
tido de:
I - executarem-se serviços. para cs
quais não tenha havido previsão orçamentária;
n - antecipar-se a conclusão de
serviços ajustados.
§ 1.'? Pela execução dos serviços a
que se refere êste ·artigo, o SERPRO
será indenizado, apenas, dos t:ustõs
diretos de material e mão-de-obra.
· § 2.Q As solicitações de serviços a
serem prestados com fundamento
neste artigo indicarão os recursos que
atenderão à despesa.
Art. 15 .· Ao Ministério da Fazenda
é assegurada prioridade absoluta nos
ajustes de serviços que· se contiverem na capacidade operacional do
SERPRO, observado o disposto no
artigo anterior.

Art. 18. Aos órgãos federais ds.
direta é facultado· celebrar convênios
com o .SERPRO,
para a execução de serviços de sua
competência, inclusive prorrogá-los,
com dispensa, em qualquer caso, de
concorrência pública ou administrativa, bem como de coleta de preços.
Art. 19. O SERPRO poderá participar. de concorrências públicas ou
administrativas abertas por quai_.squm·
dos órgãos ou entidades menciollados
no artigo 16 para execução de sel'Viços de sua competência.
,
§ 1.9 Em igualdade de condições, o
SERPRO terá preferência para execução de serviços postos em concor·
rência por órg·ãos federais.
§ 2.9 O SERPRO será obrigatOriamente convidádo a apresentar proposta.s nas coletas de preços realizadas por órgãos e autarquias fecterms.
Art. 20. As disposições que regem
a prestação de serviços pelo SERPRO
aos órgã'os do Min1stér1o da Fazenda
serão observadas, no que couber, nos
convênios e contratos que firmar
com quaisquer dos órgãos ou entidades mencionadas no artigo 16.
<'l~dministração

CAPÍTULO V

Disposições Finais e Transitórias

Art. 21. Sem prejuízo do disposta
no artigo 7,9, poderão ser efetua9-os;
entre o SERPRO e os vá:rios ó_r~aos
CAPÍTULO IV
do Ministério da Fazenda _a~~stes
parciais destinados a poss1bll~tar,
Da Prestação de Serviços a outros
ainda no curso do presente exerc1cio,
órgãos
das funções a
0 início de execução
que se refere o inciso I, do artigo 1.9
.Art. 16. Atendidos os órgãos do
Ministério da Fazenda, poderá o
dêste Decreto.
SERPRO utilizar sua capacids.ds
§ 1.9 Às dotações constantes do or·
operacional remanescente, observada
ça.111ento para o corrente _exercício e
a seguinte ordein de prioridade: ·
destinadas a atender aos encargos de
locação de equipamento::> e execução
I - órgãos -federais de administrade serviços -de mecanização, ora a
ção direta;
cargo dos diversos órgãos do Minis·
II - autarquias federais;
térío da Fazenda, serão postas à diSIII - Gove'~"n0s estaduais e respecposição do SERPRO na forma do
tivas autarquias;
disposto no art. 14, da Lei n9 4.516, de
IV - governos municipais e respec1.9 de aezembro de 1964, ao qual iny
tivas autarquias.
·
cumbírá celebrar no limite das refeArt. 17. As solicit'J.ções de serviço _ ridas dotações, os respectivos contratos com as companhias locadoras.
encaminhadas ao SERPRO por qualquer dos órg·ãos ou entidades a que
§ 2.9 A transferência dos serviços
se refere o artigo anterior, serão
de processamento de dados para o
SERPRO
far-se-á gradualmente, por
acompanhadas de indicação dos recursos financeiros para seu custeio e
unidades administrativas, na medida
dos demais elementos referidos no
da disponibilidade de recursos orçaartigo 8,'?.
mentários para custeá-los 'e na pro-
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uorção em que o fôr permitido a caPac-idade opei·acional dà' emprêsa.
Ad 22. Aplicam-se aos contratos
oolebraaos pelo SERPRO o _disposto
·no artigo 6.9 da Lei n.<? 4.370, de 28
de julho de 1964.
Art. 23. O Conselho de Administração do SERPRO será constituído
de um Presidente _ dois Conselheir-os,
dêle também participando o Diretor-Superintendente, na f01ma do
artigo 9.9, da I..ei n.9 4.515, de 1.?. de
dezembro de 1964.
§ 1.9 Aos participantes do Conselho
de Administr&ção do SERPRO será
gtribuída por sessão a que comparecerem, até o máximo de_ oito sessões
mensa.is, uma gratificação correspon~
dente a 1/20 (um vinte avos) do valor do símbolo 1-F.
§ 2.<? Para cada um dos cargos de
Conselheiro serão nomeados um membro titular e um suplente, que substituirá o primeiro em suas faltas e
impedimentos.
§ 39 o Regimento interno do
SERPRO disporá sôbre a substituição
do Diretor-Superintendente e do Presidente nas suas faltas e impedimente-s eventuais.
§ 45' Na· primeira investidura dos
cargos de Conselheiro, um dos membras titulares e respectivo_ suplente
serão nomeados com mandato de um
ano.
Art_ 24. Para os efeitos do dispostu
no artigo 10, da Lei n.? 4.516, de 1.9
de dezembro de 1964, as remuneràções

dos membros da direção do SERPáo
são fixadas nas seguintes bases:
Diretor-Superintendente
I
Vencimento equivalente a quatro~
quintos da fixada para os cargos a
que se refere o it~::m I do artigo 3.9
da Lei n? 4.345, de 26 de junho de
1964;
II -

Pl'esidente - Gratificação de
representação equivalente à metade
da fixada para o Símbolo 1-F;
III - Conselheiro - Gratificaçào
de representação equivalente a um
têrço da fixada para o Símbolo 1-F.
P:uágrato único. Se a designação
para o encargo de Diretor-Super1utendente recair em funcionário público ou autárquico, ser-lhe-á devida,
r.Jém da remune:cação ou vencimento
do Cargo efetivo e suas vantagens, a
diferença entre à respectiva remuneração ou vencimento e o vencimento
estabelecido no inciso I dêste _artigo,
ressalvado o direito de opção.
Art. 25. O Regime~ to interno do
SERPRO e suas r,lterações serão
s.provadas en: ato baixado !Jelo Ministro da Fazenda.
Art. 26. ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ncando revogadas as disposições em
co_:ptrário.
Brasília. 11 de março de 1965; :.44<?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouvêa de Bulhões

DECP...ETO N<f 55.828 ·- DE 11 DE

:MARÇO

DE 1965

Aprova o Orçamento do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado pnra o e:1:ercicio de 1965.

O PrE!.sidente da RepúbliCE.. l!~!lldo das atribuições 1. 1le lhe 0{"111fere
o artigo 87, item r, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da . Lei
n? 4.320, de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto
n? 54. 397 de 9 de outubro de l9G'.í:, alterado pelos de ns. 55.5:34 e 55.535,
de 11 de janeiro de 1965, d_ecreta:
Art. 1º F'ca. aprovl'l.do, conforme o quadro Rnexo, o Orçamen:O para o
exercício de 19-25 do In&tiiuto de Previdência e Assistência ~10S Servidores
do €stado, entidade federal vinculada a-0 r.1:inJstério~ do Traba:ho e PrevidêllCh--;, Social.
Art. 2° gste Decreto enlra:.:á em vigor na d_ata de sua publicaçrt-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de mc-lço de 1965; 144° da Indepe11dência e 779 da Re-pública.
H. CI\STELLO BRANCO
Arnaldo Sussekind

A'l'OS DO PODEIÍ 1E:X:ECUTIVO

INST.i:TUTO DE PREVIDfoNCIA E ASS1S)'l>NCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO
Orçamento para .o exercício de 1965

<Em

milhares de cruzeiros)

Le[ftslação: Decv:eto-lei n° 288, de 23.2.38.

P.arcia.1

RRceita

.Tot(l.l

1.0.0.00--:- Recettas correntes
1. 1. o·. 00 -

Receita Tributária

1. 2. o, 00 -

Receita Pah"imonial

1. 3. o. 00 -

Receita Industrial .

19.003.600

82.2.700
3.293.190
)

1.4.0.00- Transferências correntes
1.5.0.00 -Receitas Diversas

Deficit . . .

.. 33.178.621

......... .

66.927 b6.365.033

.. ....... -......... , . .- ................

1.016.381
57.381.419

2. O. O. 00 -- Receitas de Capital

2.1.0.00- Operações de Crédi-to
2.2.0.00- Alienação de

412.122

Bens Móveis

e Imóveis
2.3.0.00- Amortização de Empréstimos concedidos .... ·····,····

17-!.CUO

1.430.000

2.016.122

Deficit . . . . .......................... 14.732.020
16.718.142
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Despesa

3.0.0.0-

DestH~sas

Parcial

Subtotal

Total

Correntes

3.1.0.0- Desp"s"-s de Custeio
3.1.1.0- Pessoal . . . . . . . . 19.767.737
3.1.2.0- M8,terlal de Consurra •
4.458.210
3.1.3.-0- Serviços de Tercenos .
2.222.487
3.1.4.0 - Encargos
Diversos 7.030.908 33.479.342
3.2.o.o·- Transferências
correntes
3 2.3.0 --!nativos ........ 2.603.430
3.2.4.0 ·-·Pensionistas . .
19.780.835
3.2.5.0- Saláno Famllia .. 1.458.000
·13.2.3.0-:- contr1buiçõe::
de
Prevldênc.ü3 social
44.032
3.2.9.0 -Diversas
Tl'ansferéncie.s
Correntes
15.780 23 .902. IJ77 57.381.419
Deficit do Orçamento Corrente . .

l.Dl6.381

4.0.0.0- Despesas de Capital
4.1:0.0- Investimentos
4.1.1.0- Obras Públicas
4.1.3.0- Equip.a.men tGs
e
Instalações
4.1.4.0- Material
Permanente . .
4.2.0.0 -

Inversões

oetras . .

9.300.000
2. 250. (}{lO
484.759 12.034.759

Finan-

3.697.000 3.697.002 15.731.761

- - - - - - - -16.748.142
R.ESUMO

Receitas

\. Despesas

I

'

Receitas e Despesas correntes ..... -~56.365. 038 I 57. 381.419
Re·ceitas e Despesas de Capital . , ..
2.016.122 115.731.761
Deficit . . · ........................ 14.732.020
TOTAIS ......................

I
I

"I

73.113.180

73.113.180
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DECRETO N9 55.829 MARÇO DE

DE

11

DE

1965

Reajusta os preços básicos mínimos
relativos à safra do ano agrícola
1964~65, para a juta e malva da Re~
giáo Amazônica, constantes do Decreto n9 55.061, de 24 r:te novembro
de 1S64.

creto n9 55.061, de 24 de novembro de
1964.
AJ't. 29 :e:ste Dec'reto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílla, 11 de: ma;rço de 1965; 1449
da, Independência e 779 da Répública.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I da Constituição, e de

acOrdo com o disposto

na

Lei número

1.506, de 19 de dezembro de 1951 com
a novo, l'edação dada pela Lef D~lega
da n<;~ 2, de 26 de setembro de 1962,
comb~nadas

à Lei n° 4.303, de 23 de
dezembro de 1963, decreta:
_
Art. 1<? Os preços básicos mínimos
pal'a as operações de financiamento
ou aquisição de juta ou malva da Região Amazônica, da safra de 1965, pas-

sar5.{) a ser os seguintes:
a) ao produtor -- o prêço de Cr$
260 (duzentos e sessenta cruzeiros)
por quilogr!lma de fibra do tipo 5,
pôsto no porto da prensa;
b) ao beneficiador - -o pr'êço de
Cr$ 395 '{trezentos e noventa- e cinco
cruzeiros) por quilograma de fibra, do
tipo 5, prensada e enfardada em voR
lumes de aproximadamente 200 quilos, à densidade mínima de 400 quilos, por metro cúbico nos portos fluviais de embarque, FOB, livre e d·esembaraç~.do de quaisquer ónus, inclusive remedição.
Parágrafo 1? ·A alínea a do Art. 2?
do Decreto n9 65.061, de 24 de novembro de 1964, passa a ter a se"'uinte redRção:
o
c) financiamento
de no max1mo
80% s:Jbre o preço de Cr$ 395 (trezentos e noventa e cinco cruzeiros)
observadas as disposições do § 2? do
Art. 29 da Lei n9 4·. 303, de 23 de dezembro de 1963, e as demai .. cOndições da alínea b, do Art. 19 do presente decreto.
·
ParágTafo 29 O item III do Art. 39
do mencionado Decreto n9 55.061, de
24 de novembro de 1964, fica assim
redigido:
Ill - que o produt·a a ser finan- ·
ciado ou adquirido não contenha maisde 20% e 10% de fardos dos tipos 7 e ·
9, respectivamente.
Parágrafo 3'? Continuam em vigo1·
:2-s demais disposições prev~stas no De~

H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 55.830 MARÇO DE 1965

DE

12

DE

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar uma área de terrenO em Lapa - PR, destinada ao
Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ·o artigo 37, inciso I. combinado com o ar-

tigo 59, inciso VI, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica ó Serviço do Patrimõ~
nio da União autorizaria a aceitar a
doação que fez o Mtmicípiu de Lapa,
no Estado do Paraná, de um lote de
terreno com a área df! 1. G4~m 2 (um
nül e quar€nta e dois metros quadrados) situado naquela cidade, à Avenida Dr. Manoel-Pedro, n9 1.359.
Art. 29 o imóvel em aprêço caracterizado no processo protocolizado sob
o n? 4:2.9-65 - GAB. MG, destina-se
ao -Ministério d::-, Guerra.
Art. 3Q O presente Decreto entrará
em· vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em rontrãrio.
Brasília, 12 de março C.e 1965; 144~
da Independência e 779 da República.
'H. CASl'ELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva
fJctavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55.831 MARÇO .DE. 1965

DE

12

DE

Declo:ra de utilidade pública, para
fins de desapropriaçáo, o imóvel que
menciona necessário ao Ministério
da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso· I; da Constituição da
República, decreta:
Art. 19 :É: declarado"de utilidade pública, para fins· de desapropriação, de
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acõrdo com o . artigo 69, combinado
.com a .letra a do artigo 5'i', tudo do
Decreto-Lei n9 3.. 365,. de 21 de Junho
de 1941, o imóvel situado à Avenida
Joaquim Nabuco n9 1 6·75, em Manaus
- AM, de propriedade do Sr. João
-àe Paula Gonçalves.
Art. 29 O imóvel a que se refere o
a·rtigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a desapropriação em aprêço, corr~nr:'lo as despesPoS respectiv8,S à conta dos recursos próprios do referido Ministério.
Art. 49 O presente 1eereto entrará
€m vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõe:::: em ;:ontrário.
Brasília, 12 de ma!'ço de 1.965; 1418
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur àa Costa e Silva.

DECRETO N'? 55. 832 MARÇO DE 1965

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, :O imóvel que
menciona necessâl"io ao Ministério
da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ('Onfere o artigo 87, inciso I, da Constituição da
República, decreta:
Art. 1'? ~ declarado r:le utilidade pú..:
blica, para fins· de d::;sapropnação, de
acôrdo com o arti~O ôr, combinado
com a letra a do artigo ·59, tudo do
Decreto-Lei nº 3. 1ü~ cte 21 cie junho
de- 1941, o imóvel situado à Avenida.
Jo~quim Nabuco n9 t. 683, em Manaus
- AM, de propriedade do Sr. Alberto
Gioia.
· Ai't. 29 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-sP. ao Ministério da Guerra
Art. 3'? Fica o Ministério da Guerra
autorizado a promove! a clt~apropria
ção em aprêço_ correndo as despesas
respectivas à conta dos rectnsns próprios do referido (1/ilnistério.
Al-L. 49 O nresente Ot:creU• entrará
€m vigor na- data de sua publicação,
revogada:: as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva
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DECRETO N9 55.833 MARÇO DE 1965

DE

12 tia

Faz inclusão de cargos em Parte Especial, nos Quadros de Pessoal do
Instituto Brasileiro de Bibliografia
e Documentação, .do Instituto de
Mat"emática Pura e Aplicada e do
Instituto Nacional de Pesquisas da
A.mazônia, órgãos do Conselho Nacwnal de Pesquisas.

O Presidente da República, na forma do artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista ·o
disposto no artigo 56 da Lei n9 3. 780,
de 12 de julho de 1960, e o que consta do processo n9 1.203-64, da Comissão de
Classificação de Cargos,
aecreta:
Art. 19 Ficam incluídos, em Parte
Especia:I nos Quadros de Pessoal do
Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e do Instituto Nacional de Pesquisas, da Amazônia, órgãos do Conselho Nacional
de Pesquisas, os empregos do Pessoal
abrangido pelas Leis. números 3.967,
de 5 de outubro de 1961, e a 4.059, de
11 de junho de 1962, bem como aprovados os nomes dos ocupantes dos
cargos respecttvos, a saber:

············· ........... ............. .
;-

Art. 2'? Os· valores dos níveis da
vencimentos, constantes dos Anexos
a que se refere o artigo anterior, são
os da Tabela de Retribuição (Anexo
III) da Lei n9 3. 780, de 12 de· julhfl
de 1960, até 30 de novembro de 1960,
reajustados, a partir de 19 de dezembro de 1960,_ 19 de abril de 1962 e 19
de julho de 1963, respectivamente,
pelas leis ns. 3.826, de 23 de novembro de 1960, 4.069, de 11 de junho de
1962, e 4. 242, de 17 de julho de 196S ·
e 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 39 o enquadramento a que se
refere êsse Decreto· não homologa situa_ção que, em virtude de smdicân. cia, devassa ou inquérito administrativo, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas eJ!l vigor.
Art. 49· As vantagens financeiras
dêste Decreto vigoram a partir de 6
de outubro de 1961, para o Pessoal
amparado pela Lei n~ 3. 967; de 5 de
outubro de 1961, e a partir de 15 d~
junho de 1962, para o pessoal beneficiado pela Lei nl.l 4.069, de 11 de
junho de 1962.
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Art. 59 O órgão de pessoal compe-

tente apostilará os títulos dos servi":'
dores abrangido5- por êste Decreto, ou
providenciará· a expedição dos respec·
tivos titulas, quando fôr o caso.
Art. 6Q As despesas eom a execução
dêste Decreto continuarão a ser atendidas pelas atuais dotações dos referidos órgãos.

Art. '79 l!:ste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas ·as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de março de 1965, 1449
da Independêiicia e 77° da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo 1'?, foram publicados no Diário
Oficial de 17 e retificados no de 25

de março de 1965.
DECRETO N9 55. 834 -

1

DE

12

DE

MARÇO DE 1965

'/orna

insubsistente o Decreto ...... .
n9 1. 863, de 11 de dezembro de 1962
e dá nova Tedação ao Art. 51l ào
Decreto n9 37·.406, de 31 de maio d'e
1955, modificado pelo de _n9 95, de
31 de outubro de 1961.

o Presidente da República usando
das atribuiÇões que lhe confere o Artigo 87, inciso I da Constituição Federal,_ decreta:
Art. H' Fica insubsistente o Decreto
n9 1. 863, de 11 de dezembro de 1962.
Art. 29 O Artigo 59 do Decreto .....
n9 37.406, de 31 de m,aio de 1955, modificado pelo de n? 95, de 31 de outubro de 1961, que institui a "Medalha
Marechal Hermes - Aplicação e Estudo", passa a ter a seguihte l'edação:
"Art. 59 .......................... .
a), b), c), d), e), f) e g)

••.•...•

Academias Militares Estrangeiras: - o oficial que terminar em 19
lugar o curso da Academia Militar do
Exército de seu faís. Tal concessão
refere-se, em princípio, às Nações
amigas que venhain a proceder de
maneira semelhante com relação ao
Exército Brasileiro. Caberá ao Estado-Maior do Exército submeter ao
Ministro da Guerra a proposta para
outorga e cientificar, posteriormente,
a Secretaria do Ministério da Guerra,
para, a confecçao do diploma e expedição da Medalha' .
h)

Art. 39 o presente decreto entrará
em vigor na data dt> sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRE\!'0 N9 55.835 MARÇ-O DE 1965

DE

12

DE

Aprova os Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ELETROBRÁS.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe eonfere o artigo 87, n? I, da Constituição, e tendo
em vista o--disposto na Lei n9 4.400,
de 31 de agôsto de 1964 e no art. 5?,
da Lei n9 3.890-A, de 25 de .obril de
1961, decreta:
·
Art. 19 Ficam aprovados os Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras
S. A. - ELETROBR .S, de conformidade com a deliberação de sua
Assembléia Geral :mxtraordinária, realizada em 14 de janeiro de 1965.
Art. 2!? ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os atas e disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1965; 144~
da Independência e 77? da República.
H. C ASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ESTATUTOS DA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S. A.
ELETROBRAS
Capítulo I
Da,, Organização, Denominação,
Objeto e Duração

Sede~

Art. 19 A Centrais Elétrica.s· Brasileiras S. A., que usará a, abreviatura ELETROBRAS, é uma sociedade
por ações, constituída pela Uni~o. na
forma da Lei n!? 3.890~A, de 25 de
abril de 1961.
Art. ~ 29 A ELETROBRAS reger-se-a
pelas Leis· nQ 3.890~A de 25 de abri!
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c.e 1961 e n9 4·. 400, de 30 de agôsto de
1964, pela legislação - federal sõbre
energia elétrica, pela legislação· das
sociedades anônimas, no que lhe fôr
aplicável, e pelos presentes estatutos.
Art. 39 A sociedade tem sede na Capital Federal e funciona por tempo
indeterminado, podendo criar sucursais, filiais, agências, escritórios ou
crganizar eh1prêsas subsidiárias, onde
convier, e associar-se a outras emprê.sas.
Art. 4º A Soci'edade tem por o!Jjeto
a realização de estudos, projeto.s, financiamentos, construção e operação
de usinas
produtoras e linhas de
transmissão e distribuição de energia
elétrica, bem como a celebração aos
atos decorrentes dessas atividades. ~
CAPÍTULO II

Do Capital e das Ações
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Art. 89 As ações preferenciais não
se podem converter em ações ordinàrias e terão prioridade no reembôlso
do capital e na distribuição de dividendos não inferior a 2% (dois por
cento) ao ano, à taxa legal de remuneração de investimentos das emprê ..
sas de energia elétrica.
Art. 9<:J A integralização das ações
obedecerá a normas estabelecidas pe ..
la Diretoria Executiva (D.E.E.), que
poderá determinar, verificada a mora
do acionista, se promova a cobrapça
da importância devida, mediante ação
executiva, ou a venda, por conta e
risco do acionista.
Art. 10. A Sociedade poderá emitir
títulos múltiplos de ações, de .J"alor
não inferior a 100 (cem) ações. Os
agrupamentos ou desdobramentos serão determinados pelo Presidente, mediante solicitação do acionista, que
pagará as despesas com a substituição de titulas,- de acôrdo com a tabela
aprovada pela Diretol'ia Executiva

.Art. 59 O capital social é de Cr$ ..
tD. E. E.).
~
110.000.000.000 (cento e dez bilhões de
c1·uzeiros), dividido em 110.000.000 Art. 11. As emissões de obrigações
(cento e dez milhões) de ações ordi- ao pol'tador pela Sociedade poderão
nárias nominativas, no valor de Cr$ · ser feitas com ou sem a garantia do
1. 000 (um mil cruzeiros) cada uma, Tesouro Nacional.
subscrito integralmente pela União.
CAPÍTULO III
-.Art. 69 Os aumentos de capital da
Sociedade serão realizados mediante
Da Administraçtlo
subscrição pública ou particular, podendo também ser decorrentes da inArt. 12. -A Sociedade será dirigida
corporação de reservas facultativas ou
por um Conselho de Administração
de fundos disponíveis da Sociedade, da
<C.A.E.), com funções deliberativas,
valorização ou de outra avaliação de
e uma Diretoria Executiva (D. E. E.) .
seu ativo.
Art. 13. E' privativo dos brasileiros,
Parágrafo único. Nos aumentos <te · acionistas ou não, o exercício dos carbapital será assegurada preferência às gos e funções de membros da Direpessoas jurídicas de direito
público toria Executiva (D.E.E.) e do· Coninterno para a tomada de ações da selho de Administração (C.A.E.).
Sociedade, devendo a União subscreArt. 14. O Conselho de Administra\'er, em ações ordinárias, o suficiente
para lhe garantir o mínimo de 51% ção da ELETROBRAS, abreviadamen(cinqüenta e um~ por cento) do capite C.A.E., constituir-se-á:
tal votante.
a) de 1 (um) Presidente, nomeado
Art. 79 Para os aumentos de caplpelo Pr€sidente da República e demistal poderão ser emitidas ações nomisível "ad nutum ';
nativas, ordinárias ou preferenciais,
b) de 3 (três) a 5 (cinco). Dire.toestas sem direito a voto, salvo nos
res, conforme fixação em decreto, pelo
casos dos artigos 81, parágrafo llllico,
Presidente da República,- eleitos pela
e 106, do Decreto-lei nQ 2.627, de 26
Assembléia-Geral, com mandato de
de setembro de 1940.
três anos;
Parágrafo único. Na emissão da::~
c) de 2 (dois) a 4 (quatro) Conseações preferenciais não prevalecerá a
lheiros, conforme fixação em decreto,
restrição do parágrafo único do arpelo Presidente da República, eleitos
tigo 99, do Decreto-lei n\1 2.627, de 26
em Assembléia Geral, com mandato
de setembro de "1940.
de três anos;
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d) de 2 (dois) Conselheiros, com
mandato de três anos, sendo um eleito
pelos acionista~ pessoas jurídicas .~e
direito público mterno, exceto a Umao
e outros pelos 3,cionista.s pessoas ,ti-

sicas e jurídicas de direito privado.
§ 1Q Para-- os cargos de Conselheiros
a que se refere a letra c dêste arttgu,
deverão ser indicgdas, de preferência,
pessoas de reconhecida experiência
técnica, econômico-financeira, ou administ.rativa, na, gestão ou a serviço de
concesisonárias do serviço público fe-

den;'.l de energia elétrica.
§ 21? A eleição
dos
Conselheiros
mencionados na letra d dêste artigo,

será feita mediante convocação, pelo
Presidente, de assembléia dos acionistas aos quais caiba elegê-los.
Art. 15. A Diretoria Executiva da
ELETROBRAS, abrevíadamente D.-E.
E., compor-se-â do Presidente e dos
Dh·etores.
§ 1~ Não podem ser membros da
D.E.E., além dos impedidos legal~
inente, os que no mesmo órgão tive~
rem ascendente, descendente, colate~
ral ou afim, até o ·3º grau.
§ 29 O' Presidente e os Diretores não
poderáo exercer funções de direção,
administração ou consulta em emprêsas de economia privada concessioná~
rias de serviços públicos de energis.
elétrica, ou em emprêsas de direito
privado ligadas de· qualquer forma à
indústria do material elétrico.
Art. 16. Cada membro dR D.E.E.
deverá, antes de entrar em exercicio,
caucionar, para garantia de sua gestão, 50 (cinqüenta) ações da Sociedade, de sua propriedade, ou de qualquer outro acionisttts, que para tal fim
as tenha cedido, bem como ap1·esentar
declaração de bens pessoais, que será
registrada em livro próprio.
Art. 17. A investidm·a nos cargos
da C.A.E. e da D.E.E. far~se~á mediante têrmo lavrado em liVro :próprio, subscrito pelo Presidente e pelo
Conselheiro ou Diretor empossado. No
caso de ser o Presidente o empossado,
assinara o têrmo o Ministro de Estado das Minas e Energia. ·
Art. 18. O C.A.E. e a D.E.E. deliberarão com a p1·esença da maioria
dos seus membros.
Parágrafo único. De cada reunião
1avra-se-á ata, que será assinada por
todos os membros presentes.

CAPÍTULO TV

Do Conselho de Administração
(C.A.E.)

Art. 19. Compete ao C.A.E. a fixacão de diretrizes fundamentaiS de
adÍninistração, por iniciativa dos seus
membros, ou a êle propostas, para fins
de exame e deliberação, pela D.E.E .•
bem como o contrôle superior di So~
ciedade, pela fiscalização ·da .::bservância das diretrizes por êle fixadas.
acompanhamento da execução dos
programas aprovados e verificação dos
result:::.dos obtidos.
Art. 20. O C.A.E. reunir-se-á uma
vez por mês, ou quando convocado
pelo Presidente ou pela mataria de
seus membros.
Art. 21. Perderá o mandato o Consellleiro que deixar de comparecer a
2 (duas)· reuniões consecutivas, sem
motivo justificado.
Art. 22. No exel'cício das suas atribuições, cabe ao c. A. E., também, deliberar sôbre o seguinte:
-1 organização de emprêsas subsidiárias ou cessação da participação
da Sociedade nas ditas subsidiárias;
II - tomada de ações, ou obrigações ao ,portador, de emprêsas de energia elétrica sob o contrôle dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
qualquer que seja a participação da
Sociedade no capital das referidas emprêsas;
ID - Concessllo de financiamentos
às empresas referidas nos itens anteriores;
IV - Tomada de ações de emprêsas produtoras e distribuidoras
de
energia elétrica que não estejam sob
o contrôle da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
V - Negociação das aÇàes, ou obrigações ao portadorJ mencionadas nos
itens II e IV, acima;
VI - Empréstimos·· a contrair no
Pafs ou no exterior;
VII - Prestação de garantia a financiamentos, tomados no País ou no
exterior, a favor de emprêsas subSidiárias;
VIII - promoção oi.l desapropriações, nos têrmos da legislação em vigor;
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IX - Aprovação, mediante proposta da D.E.E., apresentada pelo Presidente, da distribuição de encargos
dos integrantes da D.E.E., bem como
de .J.lterações na sua própria estrutura de 01·ganiza.ção ou na da D. E. E . ;
X - escoL."'1a, por maioria de votos,
dos representantes da ELETROBRAs
na administração de sociedades, subsidiárias ou não, de que esta participe;
XI - Autorização Sôbre a aquisição, alienação ou• oneraçâo de bens
jmóveis pertencente;. ao pa.trimônio da
ELETROBRAS, ou
bens móveis,
quando a transação possa vir a comprometer a sua estabilida.-) económica.
XI! - Aprovação, em cada exercício,- das estimativas da receita, das
dotações gerais das despesas e da pr~
visão de investimentos para a Sociedade;
XIII - Aprovação do· plano de organização dos serviços basicos da sociedade;
XIV - Assuntos de relevância para
a vida da Sociedade, quando consultado pela D.E.E.
XV - Convocação extraordinál'ia
da Assembléia Geral de acionistas,
sempre que julgar necessário.
XVI.- Aprovação do seu Regilnen~
to Interno.
CAPÍT-ULó V

Da Diretoria Executiva
(D.E.E.)

Art. 23. Compete à D.E.E. a direção geral da Sociedade, respeitadas
as diretrizes fixadas pelo · c. A. E ..
Art. 24. A D.E.E.
reunir~se-á
uma vez por semana, ou sempre que
necessano.
Art. 25. Os integTantes da D.E.E.
não poderão afastar-se do exercício
do cargo por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos, salvo em caso de férias
ou licença, sob pena de perda do ,
cargo.
§ 1"' A concessão de férias ou licença será de competência do Ministro de Estado das Minas e Energia, em relação ao Presidente e da
D.E.E., quanto aos demais Diretores.
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§ 2<? No caso de impedimento temporário, licença ou férias de qualquer
dos membros da D.E.E., a ;- subst
pela forma
tituição processar
determinada uor seus pa. . ~s. não podendo, no entanto, ser escolhida pessoa estranha à· Sociedade.
§ 3<? Vagando. definitl.vamente carg·o da D. E. E., esta designará um
substituto para exerc~-1o interinamen:te, v,té a primeira Assembléia Geral
que se realizar, a qual preencherá o
cargo vago pelo prazo que restava aosubstituído.

Art. 25. Nà exerciCIO das suas atribuições, compete à D.E.E., especialmente:
I - Propor ao C.A.E. as diretrizes fundamentais da administração
qUe devam ser por êste examinadas,
nprovadas e expedidas;
II - Administrar a Sociedade e
tomar as providências adequadas à
fiel execução das diretrizes e deliberaçôes do C. A. E., completando~2.s, se
fôr o caso, mediante a expédição de
normas e resoluçôes;
III - Aprovar as alterações na. estrutura de org·anização da Sociedade,
s.té o nível de Departamento, ou correspondente;
IV - Delegar autoridade aos Diretores para decidirem dentro de suas
ãreas, sem necessi
de consulta, ou
encaminhamento de questões para
aprovação pela D.E.E.;
V - Aprova:· os nomes indicados
pelos DiretQres para preenchimento
de cargos de nível igual ou .superior
a Cllefe de Departamento;
VI - Aprovar planos que disnor..ham s.Sbre admissao, carreira, acesso, vantagens regime disciplinar pam os empregados da Sociedade;
VII - Pronunciar-se nos casos de
admissão, elogio, punição, transferência e demissão de empregados de nivel igual ou superior a Chefe de De·partamento;
VIII - Aprovar a criação e a constituição de Grupos de Trabalho e de
Inspeçâo, e fixar as respectivas· atrib
uições;
IX - Delegar podêres a Diretores
e .Cllefes para autorização de despes~s. estabelecendo limites e condições;

:Aros DO. PODER ExECUTIVO

544

X - examinar e aprovar, em· cada
.exercício, o balanço geral da Sociedade, a demonstração ·-de resultados, a
proposta de dividendos e a aplicaÇão

dos recursos excedentes, para serem
submetidos à apreciação do Consell1o

FisCal e ao exame e deliberação da
Assembléia Geral;

XI -

Designar representantes

da

Sociedade nas Assembléias das subsidiárias e _das associadas e expedir

instruções para a sua atuação;
XII - Decidir sôbre casos omissos
nos estatutos.
CAPÍTULO VI

Das Atribuições do Presidente

A1't. 27. Cabe ao Presidente a orientação da política administrativa e
â representação da Sociedade, presidindo e coordenando os trabalhos cto
C.A.E. e da D.E.E.
Parágrafo ünico. Nas, deliberações
do C.A.E. e resoluções da D.E.E., o
Presidente, além do voto pessoal, terá
o de desempate.
Art. 28. Compete ao Presidente:
I - Representar a Sociedade em
juízo ou fora dêle, perante as subsidiárias_ ou associadas, os acionistas ou
o público em geral, podendo delegar
tais podêres a ·qualquer Diretor ou
Conselheiro, bem como nomear procuradores, propostos ou mandat~rios;
II, - Convocar e pr'esidir as Assembléias Gerais, as reuniões do C.A.E.
e da D.E.E.;
III - Admitir e demitir os empregados da Sociedade, em geral, conforme especificação constante do plano
de organização dos serviços básicos;
IV - Tornar efetivas as nomeações
aprovadas pela D. E. E. de acôrdo com
o artigo 26, V;
V - fazer publicar o relatório anual
das atividades da Sociedade;
VI - Juntamente com outro Diretor, movimentar os dinheiros da SoCiedade e assinar atas e contratos, podendo esta faculdade ser delegada aos
demais· DiretoreS e a procuradores ou
empregados da Sociedade, com -a
aprovação da D.E.E.

CJU'ÍTULO Vll

Do Conselho Fiscal

Art. 29. o Conselho será constituí-

do de 5 (cinco) membros efetivos e i

(cinco) suplentes, com rnãndato de
um ano, todos brasileiros, acionistas
ou não, eleitos pela Assembléia Geral.
Parágrafo único. Na composição do
Conselho Fiscal, um mmebro efetívo
e seu suplente serão eleitos pelos titulares de ações Preférenciais, sendo
que para cada urna das outras vagas
a Assembléia Geral elegerá candidatos
cujos nomes, em lista tríplice, serão
fornecidos, respectivamente, pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, pelo ·
Conselho Federal de Economistas
Profissionais e, sucessivamente, uma
em cada ano. pela Confederação N8.cional da Indústria e COnfed·etação
Nacional do ComéTciO.
Art. 30. o Conselho Fiscal exercefá as atribuições previstas na lei das
sociedades por ações. Parágrafo único. Por fôrça do artigo 13, § 2<>, da Lei n9 3.890-A, de 25
de abril de 1961, não se aplicarão ao
Conselho Fiscal da ELETROBRAS aS
disposições do Decreto-lei n9 2.928, de
31 de dezembro de 1940.
CAPÍTULO V!II

Das Assembléias qerais_
Art. 31. A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-â dentro dos quatro
primeiros meSes após o encerramento
do exercício social, em' dia e hora préviamente fixados pelo Presidente. Cabe-lhe tomar as contas da D.E.E.,
examinar e discutir o balanço e o pa.:.
recer do Conselho Fiscal e sôbre êles
deliberar, na forma da lei, procedente
também à eleição dos membros do
Conselho Fiscal e, se fôr o caso, dos
membros do C.A.E'. e da D.E.E., e
à fixação dos respectivos honorários,
remunerações ou -demais vantagens.
Parágrafo umco. A remuneração
dos Diretores e Conselheiros constará
de uma parte fixa e outra variável,
estabelecidas pela Assembléia ·a~ral.
Art. 32. Além dos casos previstos
em lei, a Assembléia Geral reunir"";'"seá extraordlnàriamente, sempre que o

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Presidente ou o C.A.E. o achar conveniente.
Art. 33. A mesa. que dirigirá os trabalhos ds. Assembléia Geral será constituída pelo Presidente, ou seu subsLHuto legal, e por um Secretário, escol..t.:lido entre os Diretores da Sociedade.
Art. 34. Será representante da
União nas Assembléias Gerais da Sociedade, o Ministro das. Minas e Energia, ou pessoa por êle credenciada.
CAPÍTULO IX

Do Balanço e Exercício Social

.Art. 35. O exercício social encerrarse-á a 31 de dezembro de cada ano e
obedecerá, quanto a balanço, amortização, reservas e dividendos, aos preceitos da Lei n9 3.890-A, de 25 de
ab'ril de 1961, e suas alterações poste..;
riores, da legislação federal sôbre
energia elétrica, da legislaç§.o sôbre
as sociedades por ações e aos presentes estatutos.
§ 1Q O valor das ações recebidas pela ELETROBRAS de suas subsidiárias
ou associadas, provenientes de correção monetária do ativo· imobilizado,
será levado a uma conta especial de
reserva, para posterior transformação
em capital social.
§ 29 Dos lucros líquidos verificados,
poderá também a Assembléia levar as
impo~tâncias que julgar convenientes
a "Reserva para Estudos e Prc\jetos"
e ao "Fundo de Assistência".
Art. 36. SOmente quando os dividendos atingirem a 6% (seis por cento), poderá a Assembléia Geral dos
acionistas fixar percentagens ou gratificações, por conta dos lucros, para
a Administração da Sociedade.
Art. 37. Prescreve em 5 (cinco)
anos a ação para pleitear dividendos,
os quais, não reclamados oportunamente, reverterão em bene1icio·da Sociedade.
CAPÍTULO X

Do Pessoal

Al't. 38. Aos empregados e servido:..
res da Sociedade aplicar-se-ão os preceitos da legislação do trabalho, da
Lei n9 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
e suas alterações posteriores, · e dos
presentes estatutos.
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Parágrafo único. A D.E.E. expedirá normas gerais sôbre o pessoal da
Sociedade, inspiradas no sistema do
mérito, que visem aos interésses permanentes do servico e disponham sôbre admissão, carréira, acesso, vantagens e regime disciplinar.
Art. 39. A Sociedade disporá, para
a execuçào dos seus serviços, de pessoal admitido para cargos de· carreira permanente, mediante provas de
seleção ou de títulos e 11 Curriculum"~
de ocupantes de cargos isolados, de
livre nomeação do Presidente, ou de
pessoal. admitido por contrato com
prazo determinado .
Parágrafo único. O Presidente poderá, ainda, solicitar servidoreS públicos, paraestatais, ·ou de sociedades
de economia mista, federais, ·para servir em comissão, na ·ELETROBRAS,
ouvida a D.E.E.
Art. 40. os militares e os funcionários públicos civis da União e das
entidades autárquicas, paraestatais e
elas sociedades de economia mista, federais, poderão servir na ELETROBRAS, em tunções de direçâo, de chefia e de natureza técnica, na forma
do Decreto-lei n9 6.877, de 18 de setembro de 1944, não podendo, todavia, acumular -vencimentos, gratificações ou quaisquer outras vantagens,
sob pena de serem considerados como
tendo renunciado ao cargo primitivo.
Art. 41. Após o encerramento de
cada exercício financeiro da Sociedade, os empregados e servidores terão
direito a uma participação nos lucros,
quando ,êste alcançarem" 6% (seis por
cento) do capital.
§ 19 A cota do lucro líquido, para
a participação de que trata éste artigo, será fixada pela D.E.E. em importância não inferior a 15% (quinze por cento) da despesa global com
os empregados e servidores, durante o
exercício, as&im compreendidas as despesas diretas' Com o pesso2.l legalmenté obrigatórias, tais como salários,
gratificações ou quaisquer outras remunerações, previdência social, impostos, assistência, indenizações e auxilias.
§ 29 O C.A.E. fixará diretrizes para a distribuição da participação nos
lucros, que não. poderá ser, em caso
algum, superior a 50% (cinqüenta por
cento) da remuneração anual do empregado ou servidor·. Nessas diretrizes
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serão levados em conta fatôre_s tais co:

mo o salário, o tempo d_e. serviÇO, a as
siduidade, a responsabl~I~§Lde_, os ~n
cargos· de família, a eflciencm, o lUterêsse e 0 zêlo Pelo serviço.
Art. 42 . o disposto no artigo ante~
rior e seus parágrafos, preva~ec~ra
até que seja regulamenta~o ? _illCISO
IV, do artigo 157, da Constltmçao Federal.

Art. 43. A Sociedade contribuirá
para a ·formação de pesosal técnico e
preparação de operários qualificados,
através da organização de cursos especializados, concessão de auxílios aos
estabelecimentos de ensino do País, ou
bôlsas dé estudo no exterior e assinatura de convênios com entidades
que colaborem na formação de pesosal
técnico especializado.
CAPÍTULO XI

Das Operações,. Direitos e Obrigações

Art. 44. A ELETROBRAS operará
de acôrdo com os objetivos estabelecidos no artigo 49 dos presentes estatutos, aplicando os recursos qu~ lhe
forem adjudicados, no desenvolvimento energético do País, coordenando e
assistindo. técnica e administrativamente as suas ubsidiárias e associadas, e colaborando com os plano~ e
programas da política naciona:l ~e
energia elétrica, conforme as diretnzes emanadas do Ministro das Minas
e Energia, podendo promover desapropriações, nos têrmos da legislação em
vigor.
Art. 45. ·Eniiuanto não fõr aprova.:
do o Plano Nacional de Eletrificação,
a Sociedade poderá executar, diretamente ou através de subsidiárias ou
associadas, de preferência de .âmbito
regional, empreendimentos com o objetivo de reduzir a falta de energia
elétrica, nas regiões em que a demanda efetiva ultrapasse as disponibilidades da capacidade firme. dos sistemas
existentes, ou esteja em vias de ultiapassá-las.
Art. 46. A Sociedade poderá, diretamel1te ou por intermédio de suas
subsidiárias, contratar com a "Çnião a
execução de obras e serviços condicentes com o, seu objetivo e não constantes do Plano Nacional de Eletrificação, para os quais forem destinados
recursos· finanCeiros especiais.

§ 19 As insta~ações co~strufdas ?a
forma dêste artigo poderao, se assrm
o decidir a União, ser incorporadas à
ELETROERAS, ou às sua subsidiárias, desde <iue, na respecti~a exploração, seja observado ·a regime le~al
do serviço pelo custo.
§ 29 Enquanto não fôr ·preen?hido o
requisito do parágrafo anten_or, as
instalações previstas neste artigo I??derão, mediante convênio com a Umao
e por conta dela, ser operadas pela
ELETROBRAS, o'u por suas subsidiárias.
Art. 47. A ELETROBRAS, por intermédio da sua direção, é obrigada a
prestar as informações que lhe forem
solicitadas pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal, ou qualquer de
sus.s Comissões.
Parágrafo único. O Presidente,
quando convocado, é obrigado a comp~recer pessoalmente
perante qualquer das Comissões de uma ou de outra Casa do Congresso, para prestar
informações acêrca de assunto préviamente determinado, sob pena de perda do cargo, na falta de comparecimento com justificação.
Art. 48. As atividades da Sociedade obedecerão a um plano de organização de serviços básicos, que_ c?r:terá a estruturação geral e deflmra a
natureza e as atribuições de cada
unidade de execução, as relações de
subordinação, coordenaç~o e contrôle,
necessárias ao, seu funciOnamento, de
acôrdo com os presentes estatutos.
CAPÍTULO XII

Das Subsidiárias e Associadas

Art. 49. A Sociedade poderá .org~
nizar subsidiárias para a reallzaçao
dos seus fins, nas quais deverá ter a
maioria das ações com direito a voto,
podendo, entretanto, fazer ces~ar .a
sua participação desde. que a~ s~bs~
diárias· atinjam matundade economica e quando isto se íizer n~essário
para, com a rápida re~uperaçao do
capital investido, possib~htar novos
investimentos em outras areas do território nacionaL
Parágrafo único. O dispost_ç> neste
artigo está sujeito à aprovaçao préVia do Conselho Nacional de Aguas e
.Energia Elétrica.
NQ 50. Nas /subsidiárias que a sociedade vier a· organizar serão obser~
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vados, no que forem aplicáveis, os
princípios gerais da Lei n9 3 .'890-A,
de 25 de abril de 1961, salvo quanto à
estrutura da admlnistração, que poderà. adaptar-se às peculiaridades e à
!mportâneia dos serviços de cada. u:na.
bem como às condições de participação dos demais acionistas.
Parágrafo único. A Sociedade estabelecerá para as subsidiárias normas
administrativas, financeiras, técnicas
e contábeis, tanto quanto possível
uniformes. ·
Art. 51. A Sociedade poderá associar-se a emprêsas. de energia elétrica ·sob contrôle dos Estados. Distrito
Federal e Municípios, pela tomada de
.ações qualquer que seja a sua participação no capital das ~·~feridas e~
prêsas, bem como adqum.r-Ihes obngações ao portador, ou conceder-lhes
financiamentos.
Art. 52. SOmente com autorização
do Presidente da República, ouvido o
Ministro das Mmas e Energia, poderá
a Sociedade tomar ações de emprêsas
produtoras e distribuidoras de energia
elétrica que não estejam sob o contrôle da União, dos Estados, do Dis ..
trito Federal e dos Municípios.
Art. 53. Ós representantes da ELETROBRAS na administração elas sociedades, subsidiárias ou não, de que
esta participe serão escolhidos pelo
C.A.E., por maioria de votos.
CAPÍTULO XIII

Disposições Transitórias

Art. 54. Enquanto as ações da ELETROBRAS não forem oferecidas à licitação pública, a caução dos membros da D.E.E. será prestada mediante depósito, em dinheiro ou títulos
emitidos pela União, de soma correspondente ao valor nominal das ações.
Art. 55. Até constituir-se completamente, o c .A .E. funcionara com os
Conselheiros eleitos na forma da Jetra a do artigo 12, da Lei n<? 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, modificada peJo artigo !9 da Lei n9 4.400, de 31 de
agôsto de 1964.
Art. 56. Os mandatos dos Diretores
e Conselheiros que forem eleitos a
partir da vigência dêstes estatutos
terminarão juntamente com o do Diretor eleito pela Assembléia Geral
realizada em 1964, para que seja assegurada, a partir de 1967, a coincidência de mandatos na Diretoria Executiva e nO Conselhó de Adniinistração.

DECREI'O N9

55~836

MARçO DE

1965

DÉ

12.

DE

Concede à sociedade Brasilmar M eridional de Navegação Ltda. autori:zação para continuar a frtncionar
como emprêsa de navegação de ']abotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Rederal, e nos têrmos do Decreto-lei
n9 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Brasilmar Meridional de Navegação Ltda., com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
autorizada a funcionar pelos Decretos
números 26.77:3, de 13 de junllo de
1949; 27.296, de lO de outubro de 1949;
29.778, de 18 de julho de 1951; 40.943,
de 14 de fevereiro de 1957; 1.214, de
20 de junho de 1962; 52.816, de p de
novembro de 1963; e 54.384, de 6 de
outubro de 1964, autorização para cont1nuar a funcionar como emprêsa de .
navegação de cabotagem, com as alterações contratuais apresentadaS e
com o capital social elevado de Cr$ .
189.000.000 (cento e oitenta e nove
milhões de cruzeiros) para Cr$ ....
498.000.000 .(qUatrocentos e noventa
e oito milhões de cruzeiros), por meio
da reavaliação do Ativo imobilizado,
inCorporação de reservas e lucros em
suspenso, nos têrmos da Lei n9 3.470,
de 28 de novembro de 1958,' e Lei número 4.242, de 17rde julho de 1963, e,
posteriormente, de Cr$ 498.000.000
(quatrocentos e noventa e oito milhões
de cruzeiros) para Cr$ 654.000.000
(seiscentos e cinqüenta e quatro milhões de cruzeiros) , em virtude da
correção monetária 'dos valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei
n9 4.357, de 16 de julho ·de 1964, capital êsse dividido em 218.000 (duzentos e dezoito mil), cotas, do valor
unitário de Cr$ 3.000 (três Ihil cruzeiros), distril:midas entre 9 (nove)
cotistas, sendo 8 (oito) pessoas físicàs,
detentoras de 60% (sessent:? por cento) do capital social, e 1 (uma) pessoa jurídica de direito privado consoante escrituras públicas de altt:ração contratual, firmadas a 31 de março de 1964 e .30 de setembro de 1964,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e re-
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guiamentos em vigor, ou que ~enham
a vigorar,. sôbre o objeto da presente
autorizaÇão~

Bmsma 12 de março de 1965; 1449
?a Indep~ndência e 779 da República.
H. CASTELLQ BR.'I.T>JCO

Dl!niel Fãraco

DECRETO NQ 55.837 -

DE

12

'IJE

ll.fARÇO. DE 1965

Aprova o Plano Mestre Decenal para
Av-aliaçãO dos Recu.rsos Minerais do
·Brasil e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confe:r·e o artigo 87, itsm I, d.a const.itui:;ão e ten~o

em vista o que consta da Exp·Osrçao
de Motivos nl? 3{). 285, do
l00a6 e EneTgia, e

M:n~;:;t·:·a

das

Co11side1·ando que a produção brasileira d:; minerais só se flefere a alg;u-

mas dezenas de minerais dif€rentes,
enquanto uma civilização industrial se
baseia em mais de 300, ;::onvindo, por-

tail1to, loC'aliz.a-r e klvrar prQgressivamente todOs os recursos de q_ue o País
neCessita e a-tuai-mEãite im-pm·.ta;
Considerando que é inevitável a
depend.ê:nc.in de importação de produtos do subsolo alheio, ainda que se
possa desenwlv,er, .ao máximo,._a nossa produção mineral, po-r não ocbrrerem certas matérias-primas em nosso
subsolo ou por ser antieconômica a
sna. exploração;
Oonsidrerando que o consumo de divisas dcoorzentes da tmpo:.··~&Çã{) de
produtos do subsolo alheio, podeiá ser
ameniM.do Pela export~..ção U.e noSS03
exc·edentes minerais;
Considerando que as inves-tigaç.ões
geológicas, embora demoradas e despendiosGs, são básicas o~'l.ra o bom
aproveitamento dos bens miner2.is;
CC'llSiderando que, não havend;) possibilid·ad•e de estudo universa.J sistemático do subsolo br8.si1eiro como mn
todo, em praw razo.ável, em vi-rtude
da carência de pessoal técni-co, e também, d-e recursos à altura· da t.a1·efa,
se impõe a seleção prioritárJQ de
:ireas sôhre as quais tais mvesti·ga.ções
devem incidir de modo a q.umder aos
apelos para o desenvolvimento econômico do BT.asil;

ConSiderando, fiilloalmente, que a indispensável oontinui·dade des&::ts inVestigações exige a segurança de ,<,Uprimento ininte·!'Tupto de re~ur.sos adequa-dos, por prazo não inferior a 10
(dez) anos; d-BCl,eta;
.Art. 19 Fica aprovado o Pl,a,no Me.stl~e Dêcenc..I pura A y,aJiação de Recursos Minerais do Brasil, q:.J:e a.companha êste decreto.
Parágrafo único. A ::tdminisbf'a.ção
do Plano a que se refere êste axtigo
competi.rá ao Depa.rktm8nto Nacwnal
da Pro·dução Mineral, do Minist-ério
das Minas ·e Energia, que 0 executará
fazê-lc, · ta:;n<ilretamente, p{ldendo
bém mediante a ooh.boraçâo de institui-ções N.pecializa.das J1ac1cn.ais e
est.r8;ngeiiras, ou, ;;J..inda, fltr<Wés de
co-nvênio.:; oom os se-rviços ~·eJ-lógicos
oficiais, estaduais e federais, autarquias e outros órg-ã-Os gôveJ:n.ament.ai.&
devotad{)s a_o assunto.
Art. 29 o Departz..ment(l Nacional
~t:?. P.rod.ução
Mine·ral "Promoverá o
estabelecimento de normas e padrões·
pará os assun-tDs de: terminolo6ia.,
simhologi.a, oonceitu.ação g~•jJógioo. fotografias aéreas para geologia, cartografia geológica e ~emais ~e.nta.s_ relacionados com a Geologi·a. e a Mlneraçã,o, visa,ndo .a uma LUlif:caç2.o que
poss·a. acseg·ma.r melhür àe;:;envolvimento das c!ência.s g·eoló,gica,s e das
téc..'li·ca.s de mineração no Pais.
Art. 39 O Depa·:rtarmento Nacional
6.2, producão Min-e11al concentrar-á tódas as iJ.Íformações geológie·as. e mine!rais exís·te.ntes· no País, quer obtidas por seu.s próprios meiDs, quer
a.tr.a,vés de outros órgãos fed.Ctro.is ·ou
es'ua.du.ais, a.ssim como en~;Idades estata.is ou priv;a·das que militem -:1os
c9..0pos da gGologia e da lmnera.ção.
Art. 49 Fica crie..d0 o cons<>.Illo do
Plano Mestr-e D"Beenral constitTI.ido pelOs ex-Dk;;.tores-Gem.is ·io. Departamento Nacional da Produção Mineral,
na qu.a.Iidade àe membms na.t.o.s e por
mais cinco (5) especialistas de notória compeGência profissi-onal, indicados ao Pr::.sidente da RepúbE-ca pelo
Ministro das Minas e Energia.
§ 19. Compete ao Conselho examimn· periOdicamente os l~esultados al~
ca.nçados com. a ex2ouçã0' elo Pl-'1-nO e
indica.r ao Minist11o de Est.':ldo as alr.eTa.ções que nêle se fi2lerem necessárias.
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§ 2º. S>S.Tão consi<).:e;r.ados de na.tUire-

z:?, relevante os &erviços pre-stados pe-

los integrantes dêste Conselho.
.AT.t. 59 O aovê:rno fará r.onsignar
na proposta oiçamentária da Umão,
caos próximos dez_ anos, ao Depa.rtamento Naciona-l da· Produção Mineral,
par.a a administraÇão do Plano 2.pr:?vado pelo pr·eseJite- decreto, d-otê.çao
suficiente para at•ende.r, em cada exercí-cio financeh"O, ~ execução do progi~ama quadrieru.l que es_tive.;.· em y~
gor à éP<JCa da e1a'bomçao da ref:;nda proposta.
Art. 69. O custeio· da parte do ~
grama quad.Tienal r·elativa ao exe.Tcício financ.eiro do corrente ano correll"á à cont•a d~ vig,ente iotaçáo o-rçamentária, que será suplementada por
[l.'ecursos do Fundo Nacional de MineTação e outros que vi-erem a ser obtidos.
AU·t. 7Q. Os recun:os destLnados ao
Plano Mestre Decenal para Avaliação
dos Recursos Minerais do Brasí1 s·erão
aplicadOs sob o regime da Lei nú.me ..
ro 1.489, de 10 de dezembrv de 1951.
Art. 8Q. &ste Decreto ent.rará .em
vigor na data de sua publicaçãn, revoge.d,as as disposições em contrário.
Bra.síli.a, 12 de maJ.·,ç.o de 1965; ·144º
da Independência e 77º, da República.
H. CIISTBLLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 55. 838, DE 12 DE
MARÇO

DE

1965

Retijica 0 Regulamento aprovado pelo Decreto n'? 55.784, d'e 19 de fevereiro de 1965, nos dispositivos que
menciona.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da COnstituição Federal e tendo cm vista o disposto no
artig 0 29 da Lei número 4.589, de
11 de dezembro de 196~, decreta_;
~ Art. 1Q Fica ret:ficad<J o Regulamento aprovado pelo Decreto número 55.784, de 19 de fevereiro de 1965,
nos .seguintes dispositivos:
"Art. }Q ...................... .
I - . Departamento Nacional do
Trabalho.
4 - Divisão Supervisora da Inspeçã0 do Trabalho.·
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5 -

Div1são de Atividade.s Oultue Assistenciais.
,
Delegacias RegiOnais do Trabalho .

ra~s

VII -

Delegacia Regional do TrabalhO ne
Estado da Guanabara.

Serviço Sindical.
e) seção de Assistência Sindical.

3 -

4 - serviço de Higiene e Segurança do 'Trabalho.
a) Seçã.o de Segurança do Trabalho.
b) Seção de Higiene do Trabalho.
c) Seção de AssLt.§ncia ao Traba:""
lho d1.:l M u.!her e do Menor.
Delegacia Regional do Traibalho dO
Estado de São PUulo:
5 S&rviço de Segurança e Higli:me do Trabalho.
a) Seção de Segurança do Tr.::.ba.Jho.
b) SeçãQ de Higiene do Trabalho;
c) Seçãro de Assistênc~a ao Trabalho da Mulher e do Menor,
'

Delegacias RegW1/J[1;is dos Estados
do Amazonas, Parâ, Maranháo, Piaui,
Rio Grande ào Norte Sergipe. Alagoas. Espírito santo. Mato Grosso e
G-oiás.

Seção de Abono Familiar.
Tmma de Segurança e Hig·iene do Trabalho.
7 - Turma de Pesquisas e de Colet.3. de Dados.
8 - Turma de Int€rior".
"Art. 79 P.3.ra atender aos encargos· de chefia, assessoramento e secl·etariado dos
órgãos estruturados
por êste Regulamento ficam criadas
as funções gratificadas con.:.ta.ntes da
Tabelr. anexa, cujo provimento poderá ser feito cGm servidores do. Qua..
dr·o único "do Pessoal do Ministério,
ou do Quadro Suplementar de que
tl:at.a o .rart. 28 da Lei n'? 4.589, de 11
de dezembro de 1964, ou a:nda com
servidores das autarquias vinculadas
ao Ministério devidamente re'quisita.dcs".
"Art. 12 - O Presidente do ConSelho S"uperior do Trabalho Maxitimo
terá também :uma gratificação de repre.~entação t:xa mensal, no valor de
30% (trinta por cento) de uma vez
e meia o salário-mínimo de maio1·
val-or do País. devendo dedicar aos
serviços do Conselho" 0 tempo de expediente necessário, além do comparecimento àS sessões.'.
5 6 -
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":Tabela de cargos em ccmissão e
funções gratificadas.
Départamento Nacional

do.._

Trabalho

n:vi.são Supervisor,:l da Inspeçü.o do
Trabalho.
Divisão de Atividades Culturais e
A.ssistencia.is.
Delegacila Regional do Trabalho no

EstG!do da Guanabara.
ServiÇo de Segurança e Higiene do
Trabalho·.

···································

1 Chefe da Seção de Seguro..nça do
Trabalho 3F.
1 Chefe da. Seção de H!giene· do
Trabalho 3.F.

Delega.cia Regional do Trabalho no
EstGdo de São Paulo.

Sei-viço de Segurança e Hiigene do
T1;abaJhoi

r ·cb.ef~) d~ ·SêÇã'o' ·ct~ ·S'efs·u;~nçã· d~
Trabalho 3~F.
1 Chefe da Seção de Higiene do
Trabalho 3-F.

········.····························
Gabinete do Ministro

Serviço de coordenação dos Ól'gãOc'>
Regionais.
1 .Chefe da 1 Seção de Mecanografia
4.F".
Art. :119 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica~
ção, revog.<ldas .as disposições em
contrálrio.
·
Brosilia, 12 de março de 1965; 1449
da IndependênCia e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DECRETO

N9

55. 839 -

DE

15

DE

MARÇo DE 1965

Revoga dispositivos da "Regulamentação da Lei do Magistério da Marí··
nha", aprovada pe1o Decreto número 53.721, de 21 de outubro de 196.3.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. 19 Ficam revogados os artigos
20 e 21 da ''Regulamenta9ão da Lei

do Magistério da Marinha", que foi
aprovada pelo Decreto n'? 52.721, de 21
de outubro de 1963.
·
Art. 2Q Itste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~
gada'S as disposições em contrário.,
Brasília, ~5 de março de 1965,; 1449
da Indep<:;ndência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANco,
Paulo Bosisio

DECRETO N'? 55.840 -

DE 15 DE

MARçO DE 1965
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóveis destina~
dos à Universidade do Ceará.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
a.côrdo com o disposto no Decreto-lei
nq 3.S65, de 21 de junho .de 1941, alterado pela Lei n'? 2. 786, de 21 de maio
de 1956, 'decreta:
Art. 19 São declarados de utilidade
pública, para fins de desapr.opriação,
os imóveis,. com tôdas as suas ã.cessOes, benfeitorias e servidões, localizados no chamado Parque José de Alenca.r, no Distrito de Messejana, no Município de Fortaleza, Estado de Ceará,
com a área aproximada de cinco (5)
hectares, limitando ao norte, nascente
e sul com ruas sem denorriimi.ção, do
aludido Parque, e ao poente com a
Avenida Perimetral de Fortaleza, con-:,__
tíguos ao antigo prédio em que nasceu
José de Alencar, pertencente à Prefeitura Municipal de Fortaleza, e .tombado pela Diretoria . do Património
Histórico e .Artístico Nacional, e compreendendo as ruinas do igualmente
antigo e histórico sítio do Alagadiço
Nôvo, imóveis êste·s hoje de- pro'priedade de Adolfo Ca.mpêlo Gentil.' Francisco Nogueira DiógEines e Francisco
Costa Ferreira.
Art. 29 Destinam~se os imóveis em
causa às obras que, por iniciativa da
universidade do Ceará, deverão ser
realizadas com o objetivo de preservar.
n. memória do escritor cearense e vulto nacional José de Alencar, promover
o estudo e a divulgação de sua produção intelectual e resguardar e p"erpetuar o chão e· a casa em que nasceu, como monumento nacional.
Art. ·3Q A Universidade do Cearã
provid_enciarã no sentido de ser ef e-
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tuada a desapropriação, correndo a
respectiva despesa à conta de seus
recursos p_róprios.
Art. 4ÇI ~ste decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário .
.Brasília, 15 de março de 1965; 1449
da Independ~ncia e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

ções internacionais ratificad'as, dos
atos e decisões das autoridades competentes e das convenções coletivas
de trabalho, no que concerne à duração e às condições de trabalho bem
como à proteção dos trabalhadores
no exercicio da profissão.
CAPÍTULO

n

Da organização

Raymun!lo Moniz de Aragão

DECRETO N9 55. 841 MARÇO DE 1965

DE

15

DE

Aprova o Regulamento da Inspeção
do Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que estabelece a
Convenção n9 81, da Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho, aprovada pelo Decreto. Legislativo n9 24, de 29 de maio de 1956,
e promulgada pelo Decreto n9 41.721,
de 25 de lunho de 1957, bem como o
disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Inspeção do Trabalho, que
a êste acompanha, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2Q ~ste Decreto entrará eÍn
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em"' contrário.
Brasília, 15 de março de 1965, 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arnaldo Susselcind

REGULA.l'I[ENTO DA INSPEÇAO DO
TRABALHO
CAPÍTULO I

Da finalidade

Art. 19 O sistema federal de inspeção do trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, sob a supervisão do Ministro
de Estado, tem por finalidade . assegurar, em todo o território nacional,
a aplicação das disposições legais e
regulamentares, incluindo as conven-

Art. 211 São arttoridades competentes, no sistema federal de inspeção
do trabalho, sob a supervisão do Ministro do Trabalho e Previdência Social:
I - De direção superior ou de direção intermediária, aquelas indicadas nas Leis, Regulamentos e demais
atos atinentes à estrutura administrativa do Ministério do Trabalho e
Previdência Social;
II - De execução, os Agentes da
Inspeção do Trabalho, a saber:
a) Inspetores do Trabalho;
b) Médicos do Trabalho, quando no
efetivo exercício de funções de inspeção da higiene do trabalho;
c) Engenheiros, quando no efetivo
exercício de funções_ de inspeção da
segurança do trabalho;
d) Assistentes Sociais, quando no
efetivo exercício de funções de inspeção do trabalho das mulheres e me~
nores.
Art. 3ç. Para os fins da inspeção,
o território de cada unidade federativa (Estaâ.o, Distrito Federal ou Ter..
ritório) será dividido em circunscrições e fixadas as correspondentes sedes.
l Parágrafo único. A escolha da sede
de circunscrição recairá na lqcalida~
de de maior desenvolvimento industrial ou no centro comercial mais im.portante.
'
Art. 49 As circunscrições que tive~
rem dois ou mais Agentes da Inspeção do. Trabalho, de qualquer das ca~
tegorias mencionadas no art. 29, item
II, poderão ser divididas em· zonas.
Parágrafo único. A distribuição dos
Agentes da Ins,peção do Trabalho pe~
las diferentes zonas da mesma circunscrição obedecerá ao sistema do
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rodÍzio, de três em três meses, efetUado em sorteio público, vedada a.
reConduçào para a mesma zona, no
período seguinte.
CAPÍTULO TII

Da inspeção

Art. 59 A inspeção do trabalho será

promovida em tôdas as em:prêsas, es-

tabelecimentos e locais de trabalho
sujeitos a legislação do trabalho, estendendo-se aos profissionais liberais
e instituiçÕes se!ll fins lucratlVos que

mantiverem trabalhadores como seus
empregados.
Art. 69 Os empregadores e seus
prepostos exibirão, obrigatOriamente,
aos Agentes da lnspeçâo do Traba.lho o quadro de horário, livros ou'
fichas de registro de empreg·ados, fõlhas de pagamento, relação~ de em-

pregados, relação de empregados menmes, acôrdos de compen.sação e prorrogação de 'horário, carteiras de tra~
balho de menores, guias de recolhi~
menta do impôsto sindical, apólices
de· seguro riscos de acidentes do tra~
balho, cartões ou livros de ponto,
atestados ou carteiras de saúde, recibos
de férias, Jivro de regtstro de inspe~
cão, reg·istro de firma, contrato social,
atas constitutivos de sociedade anôni~
ma e outros documentos julgados necessários- à inspeção do trabalho.
Parágrafo único. A recusa de quaisquer exigências julgadas necessárias
pelos Agentes da .Inspeção do Traba~
lho implicará, para o infrator, as san"'
ções previstas na Consolidação das- Leis
do Trabalho, sem prejuízo da ação penal cabivel.
'
Art. 7Q Os empregadores, por si ou
seus prepostos, -ficam obrigados a franquear aos Ag·entes da Inss;leção do Tra..
balho os seus estabelecimentos, respectivas dependências e locais de trabalho,
P.ara o desempenho das suas funções
legais.
Art. 8° Para a fiel execução da acão
fiscal, compete aos Inspetores do Ti·abalho:
o;) proceder ao exame de livros o
outros documentos exigidos pela legislação do trabalho, bem como copiá-los
ou extrair .dados, mediante têrmo de
exa!lle de livros e doRumentos;
b) interrogar, seja só ou em prese.nça de teste:rhunhas. o empregador ou os

empregado'§ sôbre qualquer matéria re ..
lativa ·à aplicação das disposições legais;
c) apreender, para fins de análi:5e,
amostras de materiais e substâncias
utilizadas, lavrando o competente têrmo de apreensão e encaminhando~o,
dentro de quarenta e oito horas, à au~
toridade superior;
d) proceder a inspeções nos locais de
,trabai11o e ao c o n t r ô 1 e Ci.o f-uncionamento· de máquinns e da utilização de· equipamentos, bem como
realizar outros exames e inquél'itos,
semore com intuito de apurar o efetivo- cumprimento de disposições le~
gais;
e) exigir a afiXação de. avisos previstos- pelas disposições legais;
/) ministrar informações e canse ..
lhos técnicos aos empregadores sôbre
os meios mais eficazes de observar as
disposições legais;
·
g) inspecionar com freqüência -os
estabelecimentos e demais locais de
trabalho para assegurar a e_fetiva
aplicaçfi.o das disposições legais;
h) realizar inspeções a quaisquer
horas - diurnas ou noturnas - e
em quaisquer dias úteis ou não, observado o disposto no art. 14;
i) levar ao conhecimento ·da autoridade competente as deficiências
ou abusos que não estejam especüicamente compreendidos nas disposições legais;
j) solicitar, quando necessário ao
desempenho de suas funções, o. auxílio da autoridade policial;
l) realizai' com presteza as diligências que lhes forem cometidas;
m) proceder ao levantamento de
débito do impôsto sindical;
n) devolver, devidamente informados, dentro do prazo de oito dias, os
processos e demais doCumentos que
·
lhes forem distribuídos;
o) organizar, mensalmente, em 2
(duas) vias, devidamente autentica..
das, as quais. serão entregues à repartição, até o décimo dia do mês
subseqüenie, . circunstanciado :relatório de suas atividades;
p) notificar os empregadores no
sentido de que adotem medidas de
imediata apUc::tção - sujeitas a posterior confirmacão técnica - quando
ocorrer pe'rigo ~iminente, a seu ver,
para a saúde ou para a segtll'ança dos
trabalhadores;
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q) proceder à lavratura de_ autos
de infração por inobservância de dis~
posições legais;
r) lavrar- o competente auto de infração, sempre que surpreender gra•
ve e flagrante violação de disposiçM
legal, mesmo que· ela ocorra em estabelecimentos ou locais de trabalho
situados em zona diferente daquela
que lhe compete em yírtude do rodí ..
zio de que trata o art. 4'? parágrafo
único.
Parágrafo único. A atribuição Pre-,
vista na alínea "r" deste artigo impõe ao Inspetor do Trabalho a abri..
gatoriedade "de proceder à imediata
lavratura do auto de infração - o
que se dará no pràprio local da oco~·
rência - com posterior comunicaçao
à autoridade a que estiver dh·etamente subordinado.
'Art. 9'? A inspeção do trabalho,
sempre que se fizer necessário, . solieitará o concurso de especialistas e
técnicos devidamente qualificados em
medicina, em mecânica, eletricidade
e quimica, assim como recorrerá a
la:boratórios técnico-cientificas governamentais, a fim de assegurar a,aplicação das disposições legais relativas
à higiene e segurança do trabalho,
não implicando, todavia, tal colaboração qualquer vinculação ao sistema
da inspeção do trabalho.
Art. 10. Aos Médicos do Trabalho
e aos Engenheiros, de que trata o
art. 2'?, item II, alíneas "b" e "c",
compete, no âmbito de sua especialização:
a) ins:pecionar os locais de traballlo, a· fim de verificar o cumprimento
da legislação de medicina, higiene e
segurança do trabalho;
b) proceder à.s ve!'ificações locaJs
promovendo, quando fôr o caso, o levantamento da respectiva ficha cadastral;
c) , realizar perícias, no campo de
suas atribuições, emitindo laudos e
relatórios;
d) fazer coleta de materiais, nos
locais de 'trabalho, a fim de que possam ser analisados;
e) proceder a pesquisas no campo
da fisiologia do trabalho, da patologia ocupaciona.l, da toxicologia industrial, da higiene e segur::mça do trabalho e da medicina preventiva do
trabalho;
'
f) determinar medidas técnicas de
proteção ao trabalho, de imediato e

irrecusável cumprimento pelo empr:egador, sempre que comprove a existência de perigo iminente para a saúde ou para a segurança dos trabalhadores;
g) lavrar os competentes autos de
infração pela inobservância das exig·ências constantes das notificações
extraídas, referentes às disposições legais de higiene e segrnança do trabalho.
PB,rágrafo único. Aplica-se também, aos Médicos do Trabalho e Engenheiros o disposto no art. 8\'1, com
exceção do que se contém nas alíneas
"a" e "m".
Art. ll. As Assistentes Sociais, de
que trata o art. 29, item II, alínea
"d", aplica-se o disposto no art. 8'?,
com exceção do que se contém na
alínea "m".
Art. 12. Os Agentes da Inspeção
do Trabalho, observadas a competência dos órgãos onde estão lotados e
as respectivas determinações, poderão, ainda, notificar os empregadores no sentido de que liminem os deteitos condenados, nas instalações ou
nos métodos de trabalho do estabelecimento, e, que constituam perigo
para a saúde ou para a seg·urança
dos trabalhadores.
§ 1'? Quando as modificações que
se flzerme necessárias não dependam
de soluções técnicas que exijam prévio e adequado pronunciamento dos
órgãos competentes, a notificação fi~
xará o prazo ·dentro do qual deverão
se1· executadas, visando a assegurar
a aplicação efetiva das disposições legais concernentes à higiene e segurança- do trabalho.
~ 2C: Aos notifics,dos é facultado recorrer, com efeito suspensivo, pat:a a
autoridade competente, no prazo de
dez dias contados do recebimento da
notificação contra as imposições Constantes da mesma.
§ 3'? No caso de perigo iminente
para a saúde ou segurança dos trabalhadores, o:S Agentes da ·Im;:peçá,o
do Trabalho dirigir-se-ão à ~:mtori
dade competente para a adoção de
medidas executivas de efeitd imediato.
Art. 13. Aos Agentes da Insnecão
do Trabalho serão fornecidos cârtóes
de identidade fiscal, que servirão
como credenciais privativas e serão
renovados bienalmente.

"
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§ 19 Para conhecimento dos interessados, a expedição de creden~iais
será publicada no Diário Oíicial da
União, coni o nome do portador,- cargo que ocupa, número de ·matricula,

órgão em que se encontra lotado e
cargo da autoridade emitente.
§ 29 É obrigatória, no momento da

inspeção, a · exibição da credencial,
ressalvada a hipótese do parágrafo

seguinte.
·§ 39 A exibiçião da creQencial poderá ser feita após a apuração do
fato, quando o Agente da Inspeção
do Trabalho julgar que tal identificação prejudicará a eficiência da
fisc~lização; mas, em nenhuma hipótese, a exibição de documentos poderá ser exigida sem a prévia ap!'esentação do cartão de identidade
fiscal.

Art. 14. O Agente da Inspeção do
Trabalho, munido de ci"edencial a
que se refere o artigo anterior, tem o
direito de in&Tessar, livremente, sem
aviso prévio e em qualquer hora, em
todos os locais de trabalho sujeitos
à sua fiscalização, na ocorrência da
prestação de serviços regulados pela
legislação do trabalho.
Art. 15. As inspeções serão efetuadas de forma imprevista, cercadas de
tôdas as cautelas, na época e horário
mais apropriados à sua eficiência.

Art. 16. Todos os órgãos da administração pública federal, estadual
ou municipal, bem como as entidades
autárquicas, paraestatais, de economia mista e demais instituições
públicas ou privadas que exerçam
atividades análogas, ficam obrigadas
a proporcionar efetiva cooperação aos
Agentes da Inspeção do Trabalho.
Art. 17. As entidades seguradoras
que operam no ramo de acidente do
trabalho, inclusive as instituições de
previdência social, sob regime de exclüsividade op. não, são obrigadas a,
remeter mensalmente, até o último
dia do mês subseqüent~ ao vencido,
ao Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho (DNS
HT), por intermédio da respectiva
Delegacia Regional do Trabqlho, a
comunicayão dos acidentes ocorridos
e das moléstias profissionais verificadas, destacando os seguintes dados:
·I - Nome do empregador';
II - Nome do acidentado e dos
respectivos beneficiários existentes;

III - Dia, hora e local do acidente ou do diagnóstico, na hipótese
de moléstia profiSsional;
IV __:_ Natureza da lesão e respectiva causa.
§ 1Q As comunicações previstas
neste artigo poder~.o ser substituídas
pelas cópias de comunicações de acidentes, enviadas pelo ·segurado, desde que contenham os dados aludidos
nos incisos de I a IV.
§ 2Q De posse de tais éomunicações,
o D.N.S.H.T. promoverá a investigação das causas ou agep.tes, determinando ou sugerindo as medidas
que possam ·evitar a repetição do
acidente ou da moléstia profissional.
Art".' 18. Os Agentes da Inspeção
do Trabalho têm o dever de advertir, dar conse)hos técnicos, or-ientar
empregadores e ~mpregados no. cumprimento da legislação trabalhiSta, e
observarão· o critério da dupla vissiJ;a
nos seguintes casos:
I - Quando ocorrer prom,ulg:ação
ou expedição de lei nova, regulamento ou portaria normativa, sendo que,
com relação exclusiva a êsses atas,
será feita, apenas, a' orientação do
responsável;
II - Quando se tratar de esatbelecimento ou local .de trabalho recentemente inaugurado.
Parágrafo único. Decorrido o prazo
de noventa dias da vigência ,das disposições a que se refere a alínea "a",
ou do efeti:vo funcionamento do nôvo
estabelecimento ou local de trabalho,
a autuação das infraçõeS não dependerá da dupla visita.
·
Art. 19. A tôda verificação, em que
o Agente da Inspeção do Trabalho
concluir pela existência de violação
a disposições 'legais, deve corresponder, com exceção do que se prevê no
artigo anterior e sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração.
Parágrafo único. A autuação farse-á de preferência, ao fim do espetâculo, nos estabelecimentos d~ diversões públicas, e, quando se tratar
de veículos de transporte coletivo, no
mais próximo estabelecimento da emprêsa.
Art. 20. A obrigação do· Agente da
Inspeção do Trabalho de inspecionar
os estabelecimentos e locais de trabalho situados na zona 'que lhe compete
em virtude do rodízio de que cogita
o art. 49, parágrafo único, não o exo-
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dicais, que tenham por objeto a inspeção do trabalho, determinando,
quando fôr o caso, por intermédio do
seU Presidente, a realização de diligência pelos agentes da inspeção do
trabalho e emitindo o seu pronunciamento com a proposta da medida cabível;
Ill - Entender-se com as autoridades competentes para obter informações a respeito das 'providências ou
soluções decorrentes dos processos a
que alude o item anterior;
IV.- Participar de estudos que se
re1ac10nem com a aplicação da legislação de proteção do trabalho, quando convocadas pelas autoridades
competentes;
V - Elaborar o seu Regimento Interno, que deverá ser aprovado pelo
Ministro do Trabalho e Previdência
Social.
Parágrafo único. Aplica-se aos
membros da C.S.C.I.T. o disposto
. no art. 36, incisos I e II."
Art. 25. As C.S.C.I.T. comporse-ão de oito membros, escolhidos
pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social em face das indicações constantes das , listas tríplices
organizadas pelas ·confederações 'sindicais, no caso da étue funcionar
junto ao Departamento Nacional do
Trabalho; ou pelas Federações sinCAPÍTULO DI
dicais de âmbito estadual, no caso
das que funcionarem junto às D.R.T.
Da colaboração sindical
·§ 19 O _mandato dos membros das
C.S.C.I.T. será gratuito e terá a
Art. 23. Haverá jnnto ao Deparduração de dois anos, sendo permitamento Nacional do Trabalho e cada
tida uma recondução.
uma das Delegacias Regionais do
Trabalho, uma Comissão Sindical de
§ 2\1 Serão :indicados, . juntamente
Colaboração da Inspeção do Traba- · com os membros, os respectivos sulho (CSCIT) integrada por-igual núplentes.
mero de representantes indicados
Art. 26. As C.S.C.I.T; prestarão
pelas respectivas entidades de classe
colaboração às Comissões Internas de
e sob a presidência, respectivamente,
do ·Diretor da Divisão de Supervis~o
Prevenção de Acidentes (CIP AS).
da Inspeção do Trabalho do Departamento e do chefe do serViço ou
CAPÍTULO V
seção de inspeção das Delegacias Regionais.
Dos Relatórios semistrais e anuais
Art. 24~ São atribuições da C.S.
Art. 27 .. As autoridades de direção
C.I.T.
intermediária elaborarão relatórios
I - Colaborar para o aprimorasemestrais que deverão conter, dentre
mento da inspeção -d.o trabalho, sem
outros, os elementos seg~tes:
que isto implique. em influência, cont.rôle ou cerceamento na ação dos
I - Relação de leis e regulamenagentes da inspeção do trabalho;
tos, não mencionados· nos Relatórios
n - Examinar as denúncias e re- anteriores, dispondo sôbre as ativielamações, ç.ritmdas de entidades siridades dos serviços de inspeção;

nera· do dever de, sempre que verfficar, em qualquer zona, a existência
de violação a disposições legais, comunicar a ocorrência, imediatamente,
à autoridade competente, salvo se
ocori·er a hipótese de que trata o artigo 89, alinea "r".
Art. 21. Aquêles que violarem as
disposições legais, objeto da inspeção
do trabalho, ou .se mostrarem negligentes na sua aplicação, deixando de
atender às advertências, intimações
ou sanções da autoridade competente, serão passíveis de reiterada ação
fiscal, por parte· dos respectivos agentes que poderá perdurar até o defínitivb cumprimento da norma inobservàda.
Art. 22. As autoridades de direçãO
superior ou as de direção intermediária, 'por determinação daquelas,
organizarão periOdicamente grupos
gerais de fiscalização, integrados por
agentes de diferentes categorias,
quando houver.
Parágrafo único. As autoridades de
direção superior ou de direção intermediário, sempre que se tornar necessário, poderão desempenhar pessoalmente ftmções de inspeção do
trabalho, com as mesmas prerrogativas e as mesmas atribuições conferidas por êste Regulamento aos
Agentes da Inspeção, do Trabalho.
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VII - Estatísticas das doenças pro\fissi'onais com a seguinte especificação:
principalmente:
a) Número de casos de doenças
a) Número total d~ ag~ntes de insprofissionais declarados;
peção e sua discrimmaçao; . . .
b) Informações sôbre a classificab) rllfonnações sôbr~ a d!s~nbm
ção dêsses casos segundo a ativids.de
ção. geográfica dos serviços de mspedo empregador e a profissão ou fU..."'lção.
ção do empregado;
III - Estat!sticas dos estabelecic) Informações, sôbre a classit'ica'mentos sujeitos ao contrôle da inspeção dos casos de acôrdo com as t•aucão e número de empregados nesses
sas ou características (natureza da
estabelecimentos, com a discriminadoença profissional, das substâncias
ção:
tóxicas, das providências de insalua) Do número de estabelecimentos
bridade, etc.) , da doença I?rofis.'5i.qna1.
sujeito ao contrôle da inspeção;
Art. 23. Os relatórios de que trab) Do número médio· de empregata o artig·o anterior serão entregues,
dos nesses estabelecimentos dura_nte
em três vias, ao Diretor-Gerál do
o ano;
D.N.T., ·no prazo de 30 (trinta)
c) De informações sôbre a classidias contados do término do semes-·
ficacão de empregados, segundo os, tre a que corresponderem, sendo a
critérios seguintes: homens, mulheres
1. a via destinada ao Ministro do Trabalho e Previdência Social, a 2.r. ·w-ia
é menores.
à Comissão Perma~ente de Dil'eito
IV - Estatísticas das visitas de
Social (C.P.D.S.) e.:a 3.f.l ao referido
inspeção, discriminando:
D,epartamento.
a) Nún;tero de estabelecimentos vi§ 19 Incumbe ao Diretor-Geml do
sitados;
D.N.T., até 28 de fevereiro de cada
b) Número de visitas de inspeção
ana, elaborar o relatMio anual·- da
efetuadas, com a discriminação das
inspeção do trabalho alusivo ao exerque se fizerem durante o dia ou ducício anterior, encaminhando a 1.a
rante a noite;
via ao Ministro do Trabalho e Previdência Social e a 2!" e a 3.a vias
c) Número de empregados nos esà Comissão Permanente de Direito
tabelecimentos visitados;
Social, promovendo, ainda. sua publid) Número de estabelecimentos vicação no Diário Oficial da União.
sitados mais de uma vez por .ano.
§ 2('1 Ca,mpete à C.P.D.S. promoV Estatísticas das infrações: e
ver a remessa da 1.a via do relatório
penalidades, com a discriminação segeral à Organização ·Internacional do
guinte:
Trabalho. (QIT) e extrair,. dos relaa)' Número de infraçõeS deferidas
tórioS recebidos, os elementos necesàs autoridades competentes;
sáriOs à elaboração dos expedientes
b) informações sôbre a classificadestinados à
0.1. T., rela, ti vos ao
ção· das infrações segundo as. disposicumprimento por parte do Brasil, das
ções legais a que se relacionem;
Convenções retificadas.
c)'· Nfunero de penalidades imnostas;
··
CAPÍTULO VI
d) Informações sôbre a natmeza
Do aperfeiçoamento dos Agent~s da
dás penalidades impostas pelas autoridades competentes nos diferentes
Inspeção do Trabalho
casos (muita, prisão, etc.).) ·
VI - EStatísticas .do número de
Art. 29. Aos Agentes de Inspeção
acidentes do trabalho, com a seguinte
do Trabalho serão ministrados eurclassificação dêsses " acidentes:
sos necessarios tw ape1·feiçoamento de
sua especialização.
a) Por atividade do empregador e
por profissão ou função do empreArt. 30. Os cursos de aperfeiçoagado;
mento serão organizados pelo lfinisb) Segundo a causa;
tério do Trabalho e Previdência Soc) Acidentes mortais ou não mor- cial, em estreita colaboraçao com instais.
tituições públicas e particulares. ·

II ....:.,_ Infol'mações sôbre os serviços de inspeção do trabalho, contendo
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Parágrafo· único. O Ministro do
TrB,balho e Pl'evidência Social baixará as instruções para a realização dos
referidos cursos.
CAPÍTULO VII

Disposições Gerais

Art. 31. A autuação dos infratores
e seu processamento, a imposição de
multas e os recursos, bem" como o depósito, a inscrição e a cobrança das
mult?-s, reger-se-ão pelo que a respeito dispõem o Título V da Consolidação das Leis do Trabalho e a respectiva leg·islação complementar.
Art. 32. Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal,
ou representante legal de associação
.sindical, poderá comunicar à autoridade competente cto Ministério do
Trabalho e Previdência Social as infmções que verificar.
Fará,grafo único. De posse dessa
comunicação, a autoridade competente promoverá, imediatamente, as di...
ligências necessárias, eanendo ao
agente da inspeçâo do trabalho que
fôr designado proceder a autuação do
infrator, se estiver configurada a infração, ou, em caso contrário, devolver o expediente,, com sua infmmação, no prazo de n horas.
Al't. 33. Os Agentes da Inspeção
do Trabalho, salvo quando descolocados de sua sede ·em oJ:;ljeto de serviço,
deve1·âo comparecer diàriamente à repartiçáo, para recebimento ou entrega de processos e· demais expedientes,
observado, quanto à devolução, o prazo estipulado no art. 8t?, alínea n.
§ lç Além do compareci.meúto a
que1 se refere êste artigo, os Agen~
tes da Inspeção do Trabalho ficarão
obrigados a um plantão ua .repartição
de acôrdo com a escala, que obedecerá ao sistema de revezamento, para
o fim de atenderem· ~s pessoas que
necessitarem de orientação e assistência.
§ 29 O comparl;)cimento dos agentes
escalados para o plantão será· consignado em livro especial, com o visto do respectivo chefe.
Art. 34. Mediante requisição do
chefe da respectiva repartição, as empresas de transportes, mclus.ive as ex
pioradas pela União, pelos Estados,
Pelos Territórios e pelos Municípios,
c::mcederão passe llvre aos Agentes
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da Inspeção do 'Trabalho, no território de exercício da sua funcão (art.
630, parágrafo único, da Consolidação das Leis do TrabalhO) .
Art. 35. Aplicam-se aos Agentes da
Inspeção / do Trabalho as disposições
do Estatuto dos· l''uncionários Civis
da União e da respectiva legislação.
complementar.
Art. 36. lt vedado aos Agentes da
Inspeção do Trabalho:
I - Revelar f:iOb pena de responsabilidade, mesmo na hipótese de afastamento do cargo, os segredos de fabricação ou comércio ou os processos
de exploração, de que hajam tido conhecimento no exercício de suas funções;
II - Revelar as fontes de informações, reclamação ou denúncia;
IU - Inspecionar emprêsa em quE:;
tenham qu,alquer interêsse direto ou
indireto, caso em que deverão declarar o impedimento.
Parágrafo único. Os agentes responderão civil, penal e administrativamente pela infração ao disposto
neste artigo.
Art. 37. Constituirá falta grave,
para os efeitos legais, o fornecimento
ou a requisição do cartão de identidade · fiscal a estranho ou funcionário que a _êle não tenha direito.
Parágrafo único. Será considerad~
igualmente falta grave o uso do car ..
tão de identidade fiscal para fins outros que não os da fiscalização, sendo o uso indevido ounido de acôrdo
com a legislação em vigor' inclusive
com o afastamento imediato do agente do serviço externo de fiscalização.
Art. 38. Em. tôda repartição em
que houver autoridades da inspeção
do trabalho, deverá ser reservada uma
sala ao uso exclusivo de tais servidores com as condições estipuladas no
item 1 do art. 11 da Convenção nú~
mero 81 da O.I.T.
Art. 39. ~ vedado às autoridadeS e
chefes de serviço do MinistériO do
Trabalho e Previdência Social, sob
pena de responsabilidade, adir, às respectivas repartições, Agentes da Inspeção do Trabalho e dar-lhes encargos ou funções diversas das qUe lhe
são· próprias, salvo se para o desem ..
penha de cargos de direção, de funções de chefia ou de asSessoramento,
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bem assim criar obstáculos ao exerw
cício das funções da autoridade da
inspeção. do trabalho e prejudicar de
qualquer\maneira a sua autoridade ou
a süa imparcialidade, necessárias nas

relações com os empregadores e em-

pregados.
Art. 40. 1!: vedado, também, conferir qualquer atribuição pertinente à.::.
autoridades da inspeção do trabalho
a servidor que não :Pertença ao sis ..
tema federal da inspeção do trabalho,

sendo responsabilizada a autoridade
adm:nistr.ativa que o fizer, com a
pena de demissão ou destituição da
função.
Art. 41. Após o "visto" do corres ..
pondente chefe e as anotações que
interessarem, a segunda via do relatório a que se refere o art. 89, alínea
"o", será- -encaminhada ao órgão fn ..
cumbido das questões de pessoal, para.
o fim previsto' no artigo seguinte.
Art. 42. Os Agentes da Inspeção do
Trabalho, nos dias em que tiverem
realizado serviço e_I{terno, comprova~
do pelo rela tório a que se refere o
art. 89, alínea "o", farão jus à indenização dos gastos de locomoção não
atendida pelo passe livre a que se
refere o art. 34 e das despesas aces~
sórias realizadas no desempenho do
mesmo sei.'viço (art. 11, item 2 da Convenção 81), cuj,a classificação constará de Portaria Ministerial, efetuando-se mensalmente o seu pagamento, à conta dos recursos orçamentários próprios.
§ 19 A indenização de que trata o
artigo não poderá exceder' a mn têr ...
ço (lj3) do valor diário do vencimen ...
to do respectivo Agente da_ Inspeção
do Trabalho,
§ 29 Para os fins dêste artigo, passará a ser incluída na proposta orçamentária da União, na parte referente ao Pessoal Civil (Ministério
do Trabalho e Previdência Social),
a seguinte rubrica: "02.12 - Despesas especiais de inspeção do trabalho (Convenção n9 81 da O.I.T., art.
11, item 2) ".
§ '39 A percepção da indenização de
que trata êste artigo não prejudicará
o direito do servidor a diárias e a
outros direitos e vantagens, de conformidade com o Estatuto dos Funcio:rlários Públicos Civis da União 'e a
respectiva legislação complementar.
Art. 43. A locução "disposições legais", referida neste- Regulamento,

compreende as leis, convenções internacionais ratificadas pelo· Brasil regulamentos, · portarias normativa~ de
autoridades competentes, convenções
coletivas de trabalho e sentenças nor·mativas e acôrdos homologados pela
Justiça do Trabalho.,
Art. 44. Compete ao Ministro do
Trabalho e Previdência Social aprovar os modelos e expedir as instruções que se tornarem necessárias à
execução dêste Regulamento, bem
como dirimir as dúvidas suscitadas.
-

A1'1Ul-ldo

Sus~Sekinà.

DECRETO N<? 55.842 -

DE' 16 Dl!l'

MARÇO DE 1965
DiSpõe sObre a aplicação do Fundo àe
Des·e'J!VOlvimento d,a Indú.stria SaUneira e dá outras providências.

O Presidente . da República., usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I. da Constltuição Federal
decreta:
Art. 19 o Instituto Brasile1ro do Sal
aplicará, no desenvolvimento da Indústria saühelra e na melhoria do
sistema de distribuição do produto. os.
recursos resultantes da diferença entre o preço de venda e G custo do sal,
nas importações que fizer para atender à demanda do mercado interno.
Parágrafo único Igual aplicação terão outros recursos que o Instituto
advierem, .em decorrência de importações que autorizar.·
Art. 2° A 9-p!lcação dos r.ecu:so.s (J,
que trata o art 19 setá feita sob a
fOrma de finanCiamentos concerlidos a
emprêsas salineiras, para os 5 eg . untet
fins:
a) racionalização e mecanização dos
processos de extração do sal, inclusive
para aquisição é instalação de equi.,
pamentos;
b) aquisição de embarcações auxilim·es e veículos para \traru;porte dG
sal. das salinas aos navios;
c) , construção e aparelhamento de
armazéns para depó.Sjto e. beneficl'à·
ment') de sal,
Art. 3ÇI Os empréStimos !a.r-se_ao de
acõrdo com instruções que, ouvldo o
Instituto Brasileiro do Sal, serão baixadas pelo Ministro da Indú.st•·ía e d~
Comércio. observadas as seguintes
normas:
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a) o valor cto empré5t1mo nao excederá a se.~.senta· por centO <bO%) ·ao
valor do investimento a ser feito _Jela
empresa nem a setenta pot cento
('70%) da importância result.arte da
multiplicação da quota da ,sallna peto
preço do sal no atêrro em ca.da zona
salineira;
b) o prazo será o necessário à amortiza-Ção· do empréstimo. de a.côrdo co.rn
a c'ipacidade de pagamento doa emprêSa, e não excederá de ci0.co ano.."i;
C) os empréstimos terão garantia
real;
à) ().3 contratos conterão cláusuti:\
de correção monetárla, dentro oe li·
mites que serão fixados na.-5 inst.ruç6es
a que se refere ê&te artigo.

Art. 49 Os empréstimos serão realizados por intermédio da Carteira de
Çrédito Agl~ícola e Industríoa\ do BanCtl do Brasil S. A.
Art. 59 o presente decreto entrera.
em vigor na da.ta da ~ua p lbl;caçao,
revogadas as disposições em con trá.
rio.
Brasília, 16 de março de 1965; 1449
da Independência e '7'7? da República.
H, CASTEÜo BRANCO
Daniel Faraco

" DECRETO NO 55. 843
MARÇO

DE 18

DE

DE 1965

Aprova o enquadramento dos cargos
e junções do Quadro Ordinário do
Pessoal da Universidade do Brasil.

O Presidente da República, usando
das atribuiçõ.es que lhe confere o ar~
tigC' 8'7, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei nú-·
mero 3. '780, de 12 de julho de 1960,
decreta:

Art. 1?. Fica ·aProvado na forma
dos anexos, o enquadramento dos
cargos e funções da Universidade do

Brasil, de acôrdo com o disposto no
Decreto .nl? 48.921, de 8 de setembro
de 1960, beni como a relação nominal
dos respectivos ocupantes, a saber:
Art. 2°. Os valore.s. dos niveis de
vencimentos e respectivas referências
constantes dos anexos a que se ref~~
re o artigo 1° dêste decreto, são ·o~
previ.Gtos no Anex.o III - Tabel·a de
Retribuição - da Lei n9 3. '780, d0
12 de julho de 1960, observadas as
posteriores altGTaçõeG "determin·'ldas
pelas Leis nl?s 3.826, de 23 de novembro d'e 1960, 4.069. de 11 de junho de
1962, 4. 242. de 1'7 de julho de 1963 e
4.34·5, de 26 de junho ae 1964.
Art. 31?. O órgão de pessoal competente apOstilará os títuloG dos servidores .abra.ngidos por êste decreto ou
os expedirá aos que os possuírem.
Art. 4° o enquadramento a que se
refere êste QleCreto ná<J homologa. <;ituação que. em viJ:tude de sindic§.n ..
ci.a, devassa ou inquérito adminisJJra ...
tivo, venha a ser considerad-a nula
ilegal ou contrária as normas !ldministra.tivas em vigor.
.Art. 59 AS despesas .com a execução
dêste decreto continuarão .a ser, .q.tendidas pelas dotações orçamentárias
-próprias. na conformidade do diGpOSto
no aTt. 79 da Lei nl? 3. 780, de 12 d:e
julho de 1960.
Art. 69 As va:ntageniS fillll.nceire.s
dêste decreto vigorain a partir de 1-9
de julho de 1960.

'

Art. 79 t!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publica-ção, xe·
_vogadas aG disposições em contrário.
Brasília. em 18 de março de 1965,
1409 da Independência e 779 da Re'""
pública.
H. CASTElLLO BRANCO
1

Raymundo Moniz de Aragão

* Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Ojici.al
(Suplemento) de 30-3-65.
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DECRETO NQ 55.844 -

DE

18

DE

MARÇO DE 1965

Retijica O Quadro Extraordinário do
Pessoal da Universidade do Bra3il
e dá outras· providê~ias.

C .PreSidente da R:epública, usando
das atribuicões que lhe confere o artigo 87. iÚ;m I. d·a ConstJtuiçào e
tendo em vista o art. 56 C.a Irei núme!'o 3. 780, de 12 de julho de 1960,
resolve:
Art. 1<? Fica retificado, na form0..
do~ anexos, o Quadro Extraordináno
de Pe.s..soa1 da Universi-dade do .srasiL aprovado pelos arts. 19 e ·t<"! i o
D-ecreto n'? 51.366 de 6 de dezembro
de 19-61, bem como a t'elação nominal qur~ ,. acompanha, e. saber:

Art. 29 A retificação ·a que se refere
êste Decreto, prevalecerá a partir de
19 de julho de 1960.

Art. 39 A despesa com a execução
dêste Decreto sera atendida pem
ba própria concedida á referida
versidade.

ver~

Uni~

Art. 49. :il::ste· Decreto entrará em
vigor _na data de sua publicação, revogs.das as disposições em contráriO.
Brasilia, 18 de março de 1965; 1_449
da Independência e 779 da _._iepública.
H. CASTELLÓ BRANCO

Raymundo _Moniz_ de Aragão

* Os anexos a que se refere o texto
1
foram publicados no Diário Oficial
(Suplemento) de 30-3-65.

art. 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o art. 99 da-Lei n9 4.345,
de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto n9 54.015, de 13 de
julho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma
do anexo, a relaç_ão nominal dos
cargos de :iüvel superior do Quadro
do Pessoal - Parte Permanente do Departamento Administrativo do
·, $erviço Público, relativ?-.mente à série
de classes de Engenheiro.
Art_ 29 A retificação preyista neste
decreto prevalecerá a partir de 19 de
junho de 1964.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de mm·ço de 1965_,
1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Relação Nominal a que se retere o
art. 19 do Decreto n9 55.845 de 18
de março de 1965.

Departamento Administrativo
do Serviço Público
Quadro do Pessoal
Parte Permanente i
Série de ·classes: Engenheiro
Código: TC-602.22.B
15 cargos

DECRETO N9 55.845
MARÇO DE 1965"

DE

18

DE

Retijica a relação nominal dos cargos
de nível superior do Departamento·
Adm-inistrativo do Serviço Público~
aprovada pelo Decreto nl? 55.095,
de li? de dezembro de 1964, e altemda pelo de n9 55.284, de 24 de
dezembro de 1964.

• • • • • • • · · · · · · · · · •· · •• •• • • • · · · · • · • • • •
5 -

Código: TC-602,2l.A
15 cargos
(10 vagos)
1 -

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

Ari Gomes da Silva

Helmuth Gustavo Treitler

................. ................. .
~

A'J;'OS
DEcRETO N9 55. 84.6" -

D:J· Po::J~R

DE 1a nE

M/I.P.Ço DE 1955

Abre pelo lVIznistério da Fwo:enda o
credito especial de Cr$ .......... .
10.COO.OOO.OOO, para o fim que especifica.

o P1·esident8 da República, usando
da autorização contida na Lei número 4.4G7, de 12 de_novembro de 1964
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93, do Regulament.o-Ger?.l de Contabilidade Pública, decre~a:
Art. 1" Fica aberto, pelo Ministério
da "pgzcnda, o Cl'édito especial de Cr$
10. oco. 000.000 (dez bilhqes de cx·uzeiros), consignado à Su:oerintenclência
do Plano da Valorização Econêmica
da Amazônia, para regularizar o prosseguimento çlas obras e servi\-OS sob a
responsabilidade da .RODOBRAS e
destino.do a m::omter cm trarego regular a BR-14 (Belém - Brasllia).
Art. 2<:> O crédito de que se tmta
será rcg·istrado pelo T1·ibunal de Contas e di.Stdbuído ao ":'esouro NacionoJ.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revog·adas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1965; 144<:J
da Independência e 770 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Go1weia de Bulhões
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ramento à Ishikawajima do Brasil ~
Estaleiros S. A., de terrenc-' :c;·t.:rescidos de marinh2, situados ns Bahia de
Guanabara, Estado da Guanabara, de
que trata o de:.pacho éxa.ra.c.o o.a Exposicão de M-otivos n9 1. 5·00. de l:i de
deze!nbro de 1958, do Mmlstério tia
Viação e Obras Públicas,
integrada
no processo P. R. n<? 55.493-53, de
acôrdo com CG e~eme~lü.< uuc cem~
põem o proces,~-o n<? 92. 793-t\i. do Mlnistério cl1. Fazenda, exc.'uida.::: as
áreas descrita.s, às quais se a.plique a
disposição contida D<J a~·t. 7<"1 ~:a Lei
nQ 3.421, de 10 de julho elE: 1953.
Art. 'W Dr:stinam -~~e CJí'i te~·renos a
que se refere o artigo anterJ.O:t à cons_
trução de estaleiro n:?oval e demais
indústrias comp-lementares ou sub.:il~
d:árias
tornando--se nula a cessã-o,
sem·. direito a qualque1 indeniza-cãD,
se fôr dada ao terreno no todo .uu ·em
parte, utilização diversa, ou, ainda, se,
houver imJ..dimplemento (:\e cJfi.w:.ula
do c·ontra.to que deve1·á ser lav1·ado
em livro próprio no Serviç"o do Património da União.
Brasília. 19 de marco de 19-65; 144<:>
da IndependSncia e "f7o la Repúblico...
H.

CAsTELLO BRANCO

Otávto Gc,mveia de Bulhões

DECRETO N9 55. 81.l:8
Ainda n3.o foi publicado no Diá1'io
Oficial.

Oswaldo Cordeiro de Farias

DEORETO N° 55. 847

DE 19 DE

MARÇO DE 1955

DECRETO N9 55. 849

DE

19

DE

MARÇO DE 1965

Autoriza a cessão de terrenos actes,..
cidos de marinha sob o regime de
aforamento, nos térmos dos artigos
125 e 123 do DecretO mlei n'? 9. 760
de 194"6.

O Presidente da República, u.~ando
da atribu:ção que lhe confel'e o útigo 87, inciso I da Gonstj L.u.tcãc Federal, e de acôrdo com o disp:ôsto nos
arts. 125 e 12ô d.o Decreto-le:: número
9. 760, Je 5 de setembro de :94-€ de_.,
creta:
Art. 10 Fica ratificada a autorização de cess3.o, sob 0 reg1rne de afo-

Concede reconhecimento ao Curso de
Psicologia da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
·

O Presidente da Repúbl'oa, no uso
da atribuição que :he confere o artigo 87 I, d-1 Const1tuição e tei'..do em
vista o que consta no processo MEC
n° 101.671-62. de-creta:
Art. 10 É concedido reconhecimento
ao curso de Psicologia da Faculdade
à.e Filosofia da Pontifíc·a Universick1de Católica do Rio Q1·ande do Sul.
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Art. 29-f:ste Decreto entrará, _em vigor n-1 data da sua publicação.
Brasilia !9 de março de 1965; 144<)
da Incte:Peridência e 779 da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

DECRETO N9 55. 850 -

DE

19·

DB

Declara luto oficial

H. CASTELLO BRANCO

o Presidente da R~pública, nl? uso
de suas atribuições, ao· ter notíc:a do
faleClmento de_ Sua EXcelênci~;L o Senhor Gheorghe Gheorghiu-Dej, Pre:..
sidente do Conselho de Estado da República Popu ar Romena,

Desejando testemunhar a pal"ticipaçã0 do Govêrno e do povo brasileiros no pesar que se ablte sôbre a Nação romena,,
Resolve decretar luto oficial em todo o território nacional, por três di•3.s;
cont•3.·jos a partir do dia 19 de março
de 1965.
Brasina., .19 de· março de 1965; ~44\"l
da Indepcndêncif.t e 77º d.>:l Repúbllca.
CASTELLO BRANCO

A. B, L. CasteCo Branco

DECRETO Nç 55.851
MARÇO DE 196·5

DE

Art. 29 O presente decreto entr•'lrá
em vigor a partir da data da sua
publicação ..
Revogadas -as disposlçôe.:; em contrário.
Bra.silia, 22 de março de 1965; 144<.>
da IndependênCia e .779 da República.

MARÇO DE 19{i5

H.

junho de 1964, dos saldos dos Decursos mencionadqs no artigo a~
dêste decreto e dos dema s créditos orçamentários e especiafs,
prestando contas dessa aplicação
ao Presidente da República:'

22

DE

Altera a rerlA-ção do art. 10 âo Decreto nt? 54.026, de 17 de julho de
1964.

O Presidente da República usanào
das atribuições que lhe conlfere o
art. 87, item I, da Constituição, resolve: .
Art. 1<:> O artigo 10 do Decreto número 54.026 de 17 de julho de 1964,
passa a ter ·:l segu'nte redação:
"Art. 10. O Ministro Extraordinário para a CQordewação dos
Organi.smos· Regional..:; pOderá delegar competência para Hplicação
do crédito especial aberto pelo artigo 3Q da Lei m 4.344, de 21 de

Oswaldo Oordeiro de Farias

DECRETO

N9

55.852 1965

DE

22

DE

~ARÇO DE

Aprova o Regulamento
do Sêlo.

do

Impôsto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'? 1, da Constituiçiio e. nos
têrmos do artig 0 55 da Lei n9 4· 505
de 30 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19. tt. aprovado o Reg·ulamentado Impôsto do Sêlo que com êste
baixa.
'
Art. 29. ltste Decreto entrará em
Vigor. na data de sua pub-licação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1965 144º'
da Independência e 77<.> da República.
H. Cr.sTELLo Bn.ANCO
Octávio Gouveia de Bulhões

REGULAMENTO DO IMPOSTO DO
S•ltLO A QUE SE REFERE O
DECRETO N° 55.852, DE 22 DE
MARÇO DE 1965

CAPÍTULO

I

Do Impôsto

Art. 1Q. O Impôs to do Sêlo inCJde
sôbre os atos regulados por le 1 federal, especificados na -Tabela anex'l.
a êste Regulamento.
P.arágrafo único. compreendem -se
no d:sposto neste artigo os at05 .>raticados no· estrangeiro, que ~iverem
de produzir efeito no país.
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Art. 20. O impôst.o tem como fato
gerador a prátic_a do ~to,_ por qJ.!.al~
oue1· forma de exterionzaça 0 prevLSta
~este Regulamento, com abstra~ã.o de
sua- v&lidade Ou eficácia jurídica.
Parúgrafó único. No . caso do :parár.:rafo .único do art1go anter::or,
ooÜstitUi fato gerador do ·impôsto o
recebimento, no país, do instrumento
referente ao ato ou o seu lançamento
se houver contabilização antes do
recebimento.
Art. 39 A palavra "obrigação",
q,uando usada neste Regulamento de
modo geral. designa qualquer ato sujeito ao impôs to na. forma do q,rtigo
1'? e "instrumento•', qualquer papel
dÓcum_ento ou registl'o que o exteriorize.
CAPÍTULO TI

· Dos L'ont1 ibuintes e Responsáveis
1

Á.rt. 4'? São ccntnbuintes C.'() impôsto:
I - oHginàriamente, os que praticarem ato tributável;
II ~ como substitutos, os car~órios,
em relacão aos atas lavrados em .suas
notas. ~

Art. 59. Responderão solidària~
mente pelo impôsto, ainda que um só
responsável esteja incumbido do seu
pagamento:
I ~ os que forem partes na obrigação;
II _ os que forem partes na abri~
gação e os que estiverem na p-osse
do respectiVO 'instrumen·o por títu1o
q,ue legitime qualquer interêsse nêle;
III _::_ os que forem partes na obrigaçã_o e_ 0 cartório, nos atas lavrados
em notas públicas, ressalvada ~ nipótese de complementação do impôsto prevista . no artigo 41.
Art. 69. Nas obrigações em que figurarem mais de um responsávPl, ~n
cumbirá o pagamento do jmpôs•o ao
que possuir~ o livro Registro do Impôsto c!o Sêlo (modêlo n9 1) •
§ 19. Se houver mais de um res_pD-nsável obrigado ao livro, mcumbirá o pagamento, sucessiva' e excludent-emente:
I - ao que mantiver or.g-an1zaçã:>
especializada para a prátiCa do ato
sujeito ao impõsto;

.rr - a qualquel' aêles, nos e18mais
tasos.
§ 29. Quando forem partes na obrigação cmltribuintes de localidades diferentes, 0 pagamento caberá ao pl'imeiro signatário
do
mstrum~nto,
qualquer que seja o regime fiscal a
que estiver ..-sujeito.
§ 39, No caso do item II c!o ~ 19,
cumprirá aos dema:i.s re.spons:he~s
lançar a obrigação em seu.s !.lvros
(modêlo n9 1), com exclusão do im··
pôsto ·e· com indicação de q,uem ;:!fetuou o pagamento.
§ 49. Quando nenhum düs responsáveis estiver sujeito ao livro, caberá
a qualquer dêles o pagamento rlo 1mpôsto, ressalvada a hipótese do § ~9.
Al't. 79. N-Os contratos realizados
por correspondência, epistolar ou telegráfica, incu..__mbirá o pagamento C.·o
impôsto ao aceitante ou, quando a
aceitação fôr expedida do· estrangeiro,
_ao proponente.
Parágrafo único. Prova-se a aceitaç~o por qualquer f-orma que a C!:Lracterize.
Art. 89. Pel 0 mandante domiciliado ou residente no estrangeiro. responderá o mandatário que o nouve1·
npresent<tdo na obrigação.
Art. 99 Na obrigã,ção em que uma
das pa1·tes gozar de isenção, o lm!ls
do impôsto - recairá sôbre as C.emais,
atendido o disposto no artigo S0 •
Art. 10. Na falta de pagamento ou
recolhimento do impôsto, responderá,
pelo ca-rtório 0 seu titular.
CAPÍTULo TII

Das Isenções
Art. 11. Além dos casos prevjstos
na Tabela, são isentos do impô~to:
I - Entidades nacionais e estrangeiras:
a) soci-edades de economia m1sta,
assim consiC:eradas as sociedade.:; de
cujo capital a União, Distritu Federal, Estado, Território ou MunJC!pio
participe com a maioria das açóes;
b) fundações instituídas pelo poder
público;
c) estados estrangeiros, dire~am€n
te ou por seus representantes diplomáticos e consulares;
d) agências e representações no
país, de organ:smos internaciona..:s ·de
que seja membro o Brasil, por fôrça
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-de tratac?.os ou convênios ratif\icados
pelo Cül1gress 0 Naci<mal;
e) instituicóes beneficentes e de
assistência so"cial, sem objeüvo de lucro e cujas rendas sejam integralroem-e aplicadas no país;
j) ;nstituições de ensino oficialmente reconhecidas;
g) instituições de pesquisas técnicas
ou cient:ficas;
h) emprêsas que produzam, tnmsmitr..m 0 u distribuam enm·gia elétrica.
II -- Opera.ções de crédito, financiamen·.o e seg;ur.o, de interêsse da
agricultura:
a)
financi::J.mentos, inclusjve por
meio c'.e abel'tura de crédito ou adiantamento, destinad-os a al:.ividades
rurais, quando a operação fôr feita
direC::unelYce com o produtor ou suas
cooperativas;'
b! cédulas de crédito rural, compreendid·Os os atos de inscrição, ave:rbação, c<:ssãa, t1"-8,nsferência e endó.sS:::J;
cJ opençõe~ de crédito s-ob warTants de produtores rurais representativos de produtos ag:·icolas;
d) operaçôes de fin~n•cüunento, locacão de serviçO e arrendamento de
miquina..s e im:plemen:os destinados à
mecanização da lavou~a:
el ope•rações de seg:H"o e .atas correlativos, em que seja parte ou intervenien~e a corr.pan!1~a Nacional de
Seguro Agrícola;
j) as ope1·ações de seguro a.~rárlo,
conforme o definir o Departamento
Nacwnal de Seguros Priwtdos c Capitalização.
III - operaçõ·es referentes às- cooperativás:
a! opE!rações entre as cooperativa..s
e seus as~ociados, referentes à ativid>ade específica daquelas;
b) operações de financiamento efetuadas com as Cl>t>perativa.s pelo
Banco Nacional de Crédito Cooperativo e Banco do Brasil S .A.

IV -

Operações

re•aJ.iz~óas

por fir-

mas e sociedades civis e comerciais:

a)
aumentos de ca.pital resultantes da correção monetária de que tratam os §§ 49 e 13 do artigo 3° da
Lei. n9 4.357, de 16 de julho de 1!)G~;
b) os la.ncamentos relativos à atualizaçEi.o do Val<J'l.' em moeda nacional
dos débitos em moeda estnmgeinL
resultantes da correção monetária a
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que se referem o artigo 3<.1 0 p8..rigrafos, na Lei n9 4 357, de 16 de julho
-d.8 1964;
c) negóci·os entre m·cJ.trize.s' e fi1~ais
e destas en~re si, quandu est::~,beleci
nv terntól'io naciünal;
d) atas de oonstituição. e respectivas alterRções, das .-õOCiede.des que
se destmcm ~- explma;; at:.lVidndes dz
fur::d.ament::ü interêsse !JJ.ra o d2scnv.olvimento económico do pnís.
d!CL':i

V -

Operações de câmbio:
operações de cân1bi0 manual,
i·nclusive por traveller's· checlt-s e respectivos endo.:;sos;
b) opel·ações de câmbio realizadas
entre bancos, inclusive :o)O:r arbitragem, de acôrd-0 c-Om o di.sposto.no artigo !}9 do Dec>·eto-lei no 9.025, de
27 de fevereiro de 1946;
c) ope'l'açá:::s de c:?cml:.rio :r:ehltivas à
eXJportaGáo de prc.dntes industria.li:r,ados, na fm·ma dos §§ 39 e 49;
a)

ã) atas relativos a ope~·o.çõe:;; cam<'biais, qu&ndo o câm·bi<J 1õr compra'•C.o, por entidades isent;:ts do ir:..'lpóst.:::J
a. e.sh-'Lbelecimentos Oancárips, ainàa
que êstes nã.o gozem de isenção.

VI - Financiamento
mentos:

de

investi-

a) financiamento de investi"!!lentos
realizra.do pelo Banco Naci"Onal do
Desenvolvimento Econômico;
b) financiamento de investimentos
feibo pela· carteira de Crédito Agrí~
cola e Industrial do Btmcv do Bras!!
S.A., a.ssim consideiados a instal.s.ção inicial ,a ref(llrma ou a ampli2ção de indústria de fun::l<:!men.tal interêsse para o desenvolvimento económico do puís;

c) operações "de financiamento do
Plano do Carvão Naciona.J, nos tél'mos do artigo 17 da Lei n° 1886, de
11 de junho de 1953;
d) finan.ciamento, por outra,<; enti~
da.des oficiais, de investimentos dê
fundamental interê.sse para o desenvolvimento econômico do pais.

VII ,~ Operações cl<J sistema. financeiro da habitação, instituído pel:3.
Lei n9 4.380, de 21 de agôsto de 1964;
a) letras imobiliária;~, c-ompreendidos os atas de emissão, . colocação,
tn1nsferência, ciessão,
endôsso insorição ou averbação;
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b) operações de qualquer n:1.tur~za
entre as entidades ini;c~-ra.ntes do SIStema;
c) oPerações contrat:~!ais àe que
psu·ticip.em entidades i-.'1t82'i'_2.~·ltes do
sistem'l e que tenhJ.:n pm· OOJeto habit8.eõe~; de menos de c!nqüenta. metros· quadrados não incluidas as partes comuns, se fôr o caso, e de valor
inferior a ses,"enta vêz('s o maior salário-mínimo legal vigente no país;
d) constrruç§o,_ promessa de venô:t
a prazo e prome~sa de _cessão de_ ~a
bit·acões que sat1sfaça-m os reqUlsltos
da letra anterior.

VIII - Operações divers.as:
a)
atos jurídicos em que forem
pa2·tes a União. Estados Distr~to Fe ·
dervJ Terntórios ou l\!Iunicíplos ou,
aind~ as respectivas autarquias;
b) atos relativos à 2J.quisiçáo e fiI!o.nciamento da aquiSiç>ã-o de imóvel
de valor não superior a CrS 6. 000. OOü
(seis milhões de cnizeirc.s) que se
destine à residência de quem não
posSua outrQ imóvel reslcien::;ial r..o
país;
c) títulcs da divid::t pública da.
União dos Estados, cto Distrito Fe-dtral e dos Muni-cpics compi·eendi"'
elos os atos de emis::'ê.C., substituição,
subdivisão, cor..versão,
transferência
e re~gate;
d) o-ueracões
renlizsdas entre o
Banco CenÚal da República. do B!·asil e os eStsttelecimPn'.os b::mcá•lü~,
e entre os estabelecimentos bancári•JS
e o Banc-o do Brasil S. A., QuandO
êste atuar como agente d•3. autoridade monetária ou do Tesouro Nacional;
e) operações
real:zada.s entre os
Ó!'gàos da previdência social e seus
se6·urados;
j) obrigações de valor até
CrS, 20.000 (vinte mil ~ruzeirQs), excluídas as notas pl·-cmissórias e letras de câmbio.
1° A isenç§.o de ooeta.r;08s de financürmento n~io alcanc(-t as notn.s
prom:ssõrias e letras c-~ "cãinbio, salVo
se estiverem comprovndamente
vinculadas à üperação isenta.
§ 2?. As isenções pl'evist.as nos itens
IV, let2·a "à", e VI, letra "b'' e "d",
ser8.o declaradas pelo Diretor do De~
parta.mento de Rend·as Int.ernas ouVido o
órgão técnico
competente
quanto à impo-rtànc·ia do empreendi~-

ment-o em relação ao desenvolvimento
econôm:co do pa-ís.
§ 3<?. Pa.ra 0-s efeitos cto- item V.
letra "c", consideram-se produtos lll"'
dustri.alizados os QUe assim forem deJ
finidos na le.gislação d-0 ir.:1pôsto de
consumo.
§ 4<?. Ainda no c·aso do item V,
letra. "c:', a isenção- alcança taw.bém
os endossos la.nçadüs nos ê'e&p-:c>:..vos
instrumentos, embora
a exportação
seja feita para pagament.) em moeda.
na-cio-nal.
·
§ 5Q. Nüo estão compr2end'idos na
isenção do item VITI, letrr. '·a", os
contratos realizados entre terceiros.
com a in-terveniência ou assistência
da União, Estados, Distrito Federá!,
r_re2'ritórios ou Municípios ou ainda,
das respectivas autarquas.

'* 69. Para habilitar-se· ~f ~Dzc da
isenção ·de que trata a letra "b" do
item VTII deverá o interesfOado apreserita-r atestaão, passado p-or duas pessoas idôneas. de que não p.o..-:sui outro
Luóvel residenciaL

Do Cálculo do Im·pôsto

Art. 12. O impôsto será calculado
sôbre o valor da obrigação de confo::•midade com o 'disposto nes~e Czpftulo e espec:Lfiro.ções coruta!1tes da
Ta-bela.
'
Parágrafo ún:co. Na determinação
do impôsto serão arrendondadm para
Cr$ lO <dez cruzeiros) as f::açõe.,_, inferiores a e.sta quantia.
Art. 13. Quando, num mezm-o instrumento, se
formalizarem várias
·obrigações. o impôsto 5etá calculad-o
sôbre' cada uma, isolada.mente.
Art. 14. Para efeito de cálculo do
impôsto, serão consideradas puras e
simples a..s obrigações -::ondicwnals.
Art. lEi. Na prorrogação de prazo

não vencido, o ilnpôsto ;er<:! ca.lculad.~::>
apenas sôbre os acréscimos decorrentes do nôvo pra.zo.
A~t. 16.
A novacão inclusive a
prorroga.ção de pr.azo· u.pel.'dcla depois
do vencimento da obrigaçB..o sujeita
ao pe.,.5amento de nôvo lmfi5sto.

5SG
Art; 17. No cálculo do impôst.c· rew
lativo a instrumento 111e c<mst:tua
cumprimento de prome.ssJ ou ra.tifi~
cação ã:e obrigação, já trib•1ta.dns, se~
rá levado em conta o impOsto comprov.aàamente pago.
A::rt. 18. Nos contrato.~ em vi:i-tude
d()s quais se· passem. n~ mesma q.at_a,
letras de câmbio ou no•as promtssow
rias, será .levado em conta o '.mpôsto
pago nesses títuJ()s, _des<lf qt<e tenha~l1
inequívoca vinculaçao ao contrato, mw
sejam de emissão ã:e ~erctlr()s nem
~eiU'1am vencimento em branco.
Art.' 1~. No cc.w dos artigos 17 e

la, o impôsto levado em conta se1·á ·
declarado:
I - na escritura pública - pelo
serventuário de ofício;
II - no escrito particular (tôd2.s
ns vias) -- pelos que 8Sti í'Brem sujeitos ao Registro do Impô.:;W ·do 8êlo
ou, no caso do impôsto pa.gí' por guia,
pela rep•;ntição ru:recadado:-a.
§ 19. Da ã·eClaração const.lõJ,rão aina:a quanto ao
impôsto levado em
conta:
I - o nome de quem tiver efetm:.ào
o lançamento, bem como a data e
número déste, quo.ndo se tratar de
pagamento feito no Registro de Impôsto do Sêlo;
TI - o nome do ó:-gão arrecadador
e a data e núme:m- do recebimento~
no caso de pagamento po1· guia.
§ 29. N()s títulos e outros instrumentos, será declal'ada sua vincuJa.çiio ao nôvo ato.

Art. 2(}. N 0 caso de a.brlgaç:S.o de
valor determinado
em que hou"Ver
promessa de pagamen~o ~'i'e tribut<Js,
despesas de condomínios ou administração e prêm:os de seguro, cujo montante não seja desde logo conheC!CiO,
o impôs to será calculado sôbre o· valor do principal. ac::>escido de :dO%
(vmte por cento).
Plut.grafo único. Se não se conflgu!·arem 'tôdas as hipóteses de pro~
rnes:::a de pa.:?;amento, o contri'ol!inte
poderá opVar pelo pagament. 0 do lmpôsto na forma do artig() 24.
Art. - 21.
Quando da
obr:gaçáo
constar promessa de pta.g8.mento d;::
juros, comissões ·e outr.as vantagem;,

o valo.cr tributável senl 'a soma do
principal e dos a.ce.ssórios. calculadoa
êstes por um período de dojs aaos,
se não fôr estipulado prazo menor.
Parág-rafo único.
Se o prm...o 1ôr
a dois anos o -lmpósto sôbre
o.s a.c·essórios
será comp}eme.nt.ado
depois do pr:meiro biênio,
~urperwr

Art. 22. Na ob21igaçâtJ em que fôr
lndetermins.à'o o número de prestações, o impôsto será calc:utarto e p:éigU
.Sôbre o valor correspondente a dois
anos e complementado posteriormente.
Art. 23. No ooso, de locação sem
contrato. com contrato a prazo indeterminado, ou na hipótese do artrg() 1.195 do Código Civ:l, o ünpô.sto
será calculado sóbre o valor relativo
a seis meses, sujeito a complementaç.:o depo:s dêsse período.
Art. 24. Se o valor da obrig:<tçáo
n:ow puder ser determinado por uepender de apuração post.enor o ciJ~
cuJo e pagamento do rmpôsto sc~·ão
feitos -cor estimativa do contribumte, sob- sua exclusiva responsabili-dade,"
St;m prejuízo da cómplemen~ação cto
tFlbuto.
P.arf:grafo ún~co.
Trat.g;ndo-se da
ato 1•'3. vra-do em notas pú!J;lcas, a e3timat.iv.a será da responsa.lJilJdade da.s
partes interessadas.
Art. 25. O cálculo do impõsW. nos
casos de
complementaçã•J pre-vistos
nos artigos 21 a 24, ;;erá feito por
períodos semestrais, vencíveis em 30
de junb.o e .Zl de de7,embro, ou, se o
vencimento da obr~gaçâ{) ccorre11 on~
tes cte qualquer des..o:.as dat-as, pel10
tempo decorrido entre o término do
último período. semestral e o vencimento.
Parág-ra.fo único. Qn.:mdo o p?;rfoM
do suje:to a compleme:ntaç}o com.eçar na segun-da metade d'o semestre, o valor d•:ts' operar:ões pndaá ser
&e!'escido ao do
semestre sesuinte,
Para efeito de cálculo e pa.Jamento
do 1mpôsto.

Art. 26. Na obrigação em que o
valo-r estíve1· expresso em. moeda estrange:ra. ·o impOsto :;e•·a calcuJad.o
sôbre a quanti,;l. equival?r.te em mcec::a n.8.cional, ao cámblc de d'ia ámer.or ao da Ocorrência do respec:..ívo
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fato gerador, se não houver taxa estipulada de C!Ue resulte .nnpôsto mais
elevado.
Pa:::>ágrafo único. No.s cas,~s do ar~
tigo 25. a taxa de com,e..::são será a
v:gent.e no dia anteTior ao da complementação ã:o impõsto.

CAPÍTULO

v

Do Pagamento do Impâsto
SEÇÃO 1~

Do Pagamento no Registro do
lmpôsto· do Sêlo

Art. 27. Os contribnint,~s ref&ridos
no art:go 28, inclusive as sncied2.des
de economia mista, pagarão· o tributo. ·sob sua exclusi-va responsabilidade, mediante lançamento no liVTO
.Registro do ImpôstO do Sêlo (moctê1on91),
Art. 28. São obrigados a manter o
Registro do Impôsto :lo s§lo:
I os estabelecimentos bancã,rios;
I:! - as sociedades de crédito, financiamento e investimmlio;
UI - GS companhias de seguro e
-ca.p:talização;
IV_- os· cartórios, pa.ra os atas lavrüdo.:;; em suas notas;
V - a.s firmas e sor::iedades distribuicNnas de filmes c~ne.matográficos;
VI - as firmas e sociedades que
upe)em na venda ·de- mercad::>nas
pelo sistema de cred:ário;
VII - as firmas e sociedades ad~
ministra.-dora.s de bens ~móve:s;
VITI - as firm~ e socied:ada"
0onstrutoras ou
incorpora.-dor.a.s de
imóveis, e a.<r que operem na venda.
de terrrenos loteados, com capital
i_zual ou superior a
Cr$ 50. 000. OtJO
(cinquenta milhões de c:ruze:l'os).
~ 19 • São igualmente obrigadas a
manter o Reg-llitro do · Impôsto do
Sêlo:
1""'- as socü:d-a.cte.s
de economl:o~.
mi.sta .. de acõrdo com o diS.-;,:Josto no
artigo 33;
II - as firmas e sociedades que-,
em 31 de dezomb~·o de 1B64, possu·am
lançamento n~ ReJistra do lmpôsto
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pelo extinto regime de "veTba especial".
§ 29. Quando a conveniência . do
serviço o ·aconselhar, o Depart.amento de RenQ.as Internas püderá este-nder o ~egime de pag·am~;n~o IT'ediante
lançamento no Registro do . Impôsto
do Sêlo a outras classe::: de contribuintes ou
dêle excluir
Qualquer
contribu:nte ou classe- de contribuinte~;.

§ 3Q. A .a.plicação do disposto no
parágr·alfo anterior faJ.'-.')e-á:
I - ·por iniciativa do Dlretor à·O
Departamento de Rendas Internas;
LI por p~oposta . ~os Delega-dos
REgionais do Departamento· de Ren~
d.a.s Internas ou do Dirf>tor do Departamento de Arrecadação;
TI1 .....::.. por solic~tação das parte.,;
interessadas.

Art. 29. Ress2..1Yadas as exceçõ~
previstas neste Regulamento. o lançamento do impôsto no Registro dO
Impôsto ão Sêlo será feüo em rel-&ç._-~o a cada ato tributado, dentro de
trê.s dias da oconência do .resnectivó
fato gerador.
' § 19. Do la.nçamento deverão constar, alé-m do impôsto d8-Yido, as ci:e~
mais indicações cto mod'êio n\1 1.
~ 29 Os lançameribs serão jnd!v1dua.dos por um número de ord<:m,
renovável no 1níc1o ae cacra ano.
§ 39. No caso do artigo 64, o :cumero do lançamento de CJ.da livro
aux:li.ar se1á d:llitinguido por seriação alfabetica.

Art. 30. Ter-se-á como pago e r<:~
t:do'' pelo contribuinte; inch.tSl'le pelas
sociedades de economia mista o lmpõsto lançado no Re,Jistru do Im-pôsw
to do sêlo.
Art. 31. Aos que est-:v8"rem obrtgaw
dos ·ao_ Registro do Ifu.pô.stc do, S-êlo
e pra.~ca.rem, em série. ar.o.:: comp-reend:dos num mesmc ;nc1so õ:-a Tabela., será permitido relar1oná-Jo 3 em
fôlhas soltas. efetuando _u lançamento pelo total .correspond2nte ao movimento de cada dia.
Pan'.grafo únlco. As relações conteráo a.s ind:cações co'Jstan tes do
modêlo n" 1 e serão arquivadas, por
oni'em cronológica, em pastas espec:H2S, que pas:::arão a fa~ec part.e int:~$-~·ante do Reg;stro do lmpôsto do
Sêlo.

568

ATOS

DO

PC:rJER

Art. 32. O impôs to Qevido nas 1e~
tras de ·câ.mbio e no+kl.s prbmissonas
em moeda nacional quando passadas
o. favor de contribuint.t::!:=: sujeitos ao
Registro do lmpôsto 1o .Sêlo, inclusive as soc:eci'ades de e•~onom~a mista,
poderá se::> pago median~e la.nr:amen-

to nesse lh·TO.
•
Parágrafo único. Nas mesmas cundições po-derá ser p.ago pelos cartarios o
impôsto devirl;.l
no:: títJJtos

vinculadcs aos atos lavrados em suas
notas.
r
Art. '33. As sociedades de economia mist.a 1-ançar.J.o no Registro do
[mpô.sto à'o Sêlo o tributo dev:do nos

atas

em que forem partes e cujo

ónus tecaia sôbre os demais responsáveis, nos têrmos do a.!'tig·o gç_ respondendo oelo seu recolhlmen'co, que

será feito

aa forma prevista neste

Regulamento.
Parágrafo único. O disposto neste
nrtigo só se a-plicará a-os a.to.s em
que a soc'edade de economia ::nista
estiver na posição do contribuinte ao,
qual por
expressa diSP•>Sição
das
notas da Tabela. cai.b:J. o pa-gamento
ão tributo.
Art. 34. E1fetua·do o lançamento
no Reg1stro do Impôsto do Sêlo, o
seu res-ponsável declarará, na.s dive:;:r~
sa~ vias ou
exemplare..<> do instrumento e a:·nda, quan-do !6r o caso,
nas relações aludidas n.o al'tigo 31:
I - seu nome, enderêço e
de inscrição;
II Tiii -

núm~ro

o impôs to pa:_s.o;
o número e data do

lança~.

menta.
1q_ Os dizeres fixos da declara..
ção poderão constar de carimOo ou
ser impressos no p:::róprio instrumen~

to.
2q_ Tratando-se
em cartório, ca.berá
de ofício declarar no
lado, e Ílas certidões
elementos constantes

de ato lavrado
ao serventuário
resoectivO trasque exped'ir, os
dos itens 11 e

DI.
§ go. Ainda quan-do se tratar de
ato lavrado em D':lrtól'io e o cálculo
do imr,ôst 0 fôr feito pm estimativa,
cumprirá ao- serventuário de ofíc\o
declorar ess-a circunstância na escritura, bem como no traslado e cel·t~
ctões que fornecer·.

E-X~CU"""TIVO

SEÇÃO 2?

Do

Faga·mento POT

Guia

Art. 33-. Os contribu\"!!.tes ·não obdg.a.dos ao tvro Registro do Impêsto
do sno pagarã<J o trib·.1to, sob sua
excllLSiva re~pDnsn-bJidade. media1:.te
a guia modêlo no 5.
PnrágT<lfo único. Se o impôsto estiver sujeito a comple'TlPnta.ç.}o pos~
tel·ior, a guia Será a do modêlo número 6.
Art. 36. O pag.amen-t;r_, do \mpõsto
ser:i fe•to dil'.etamente ao órgão arrecaéi:?odor local. d:mtr'J de oito dias
da ocorrênc:a do respecti-vo fato gerador.
Art. 37. O agente que receber o
pn<:>·8monto d8clarará, em cada uma
das vias· ou exemplares do 1nstrumento o i.mpôsto pago e o número
e d.ata do recebimento
Parág·:>a.fo único No caso do artigo
38. a declaração será fei.ta pelo própl'iQ co.ntribujnte.
Art. 38. Os contrib11intes referi-dos
nesta Seção, que prat'carem, em série atos Gompreend'idos num mesmo
inciso da Tabela e cu,io3- instrumentos pertençam permantntemente aos
seus arquivos. poderão pa.ga" 0 impôsto
respectivo, pelo valor total,
numa guia única,
§ 1'?. Os a too serão discTiminado-s
no verso da guia de paga.mento ou
constarão de relações q'le serão or~
ganizad8.s com as indicações d:t guia
e ficarão fazendo parte integrame
desta.
§ 2'?. Ao contribuin';e .::umprirã arquivar a guia por ordem cronológica,
em pa.sta es·:Pecial.
SEçÃO

3~

Dà complementação do Jrnpôsto
Art. 39. A ccmplement.â.ção do lmpôsto referida no artigo 25 será feita
até o último dia do mês subsequente
ao semestre v:enc.ido ou, quando íôr
o caso, dentro de trint.a dias depois
de vencici:a a obrigação.
Parágrafo único. Se c- vencimento
da obr~gação se ve1ifi.car ·na segunda
metade do semestre, a complementação poderá ser feita 'il.té o último dia
do mês subsequente 10 -semest11e em
que ocorreu o vencimento.
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Art. 4:0. Far:..se-á a. complementação do unpôsto:
r - pelos contr!buint.es obrigados
aO R.eo-istro do Impõsto do Sêlo. me&:entc"' tança.n1ellto
n~:~-sse livro,
de
conformidade com o d1sposto na Seção 1~:
II pelos demais contribuintes,
mediante a
guia mod&1o U0 7, dz
ao::ô 1·do com o disposto na Seçüo 21.';
.Art. 41. Tr:J.tando-se de ato lavra~
do 'em cartório. -cabera exclusivamente às p~rtcs nêle int2~·essadas a responsabihdade pela comoplcn:.ent-aç~o
do impôsto.
SEÇÃO

4~

nas Disposições Complementares
Art. 42. A decl!a.raçãu Ce que t.rat?m os arti~·os 34· e 37, inclusive

r! OS

casos de ca.mplementacJo dç; :mpôsto,
será feita, sucessiva e excluél.entcmente. nos seguintes instrumentos:

r - mstrumento form·::'Li, correspoildente à nR tureza ã'B. obrig·ação, na
forma do direito aplicável;
II qualquer documcn:;o escr!to
que comp.,ove a existênria da obrig·aGã-o, a!nd8. que ná.o observada a.
forma. prescrita em lei;
III - documento de quit.açJ.o. plena ou p-a.rc'Rl, da obrl;;-!'!çãn;
IV - ficha de caix"! 'm de lanyamento, relativa à· operaçào:
V - livro "Diár'o" em que a operação foi registrad'a.
§ 1~'. Tratando-se de instrume-nto
emitido em várias vias ou exempl.a.res, a declaração será fe't3. em todos
êles os qua.Js, excedido o :p1'azo de
pagamento ou recolhimeento do impOsto, só pode1·ão ter O'Jl'SO wna vez:
satisfeita essa- exigência.
§ 2~>. A:::, letras de crrmblo e nota3
promissórl.a.s só terão curso, em Qualquer caso, com a declaração referida
neste artigo.
§ 3q. NO caso de complement.açJ.o
do impôsto. a declaração poaera Se!"
feita
apenas na prim~:ra
via ou
excm!)lar do instrumento.
Art. 4:3. Para os efeitos do dispoSto no artigo anterior, as vias ou
exemnlare:> do instrum(;mto serão nurnrro.dos, em cads, caso, a po.rtil' de

um.

Art. 44. A declaraç§.o referida nos
artigos 34 e 37 po-derá :)er feita pelo
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de
esta::np-a~e.n: 'TI8câmca,
ate.nct·ctas as medid-a::; de segurança
e contrõle que fo:•em Cc.ixo._das pelo
Dep'a.rtamento de Rei1d"cls lnt.m·nr..s.
fl.rt. 45. Obsel'VD.d8-s
as normas
e.stab'21ecid'as pelo Derl21't2-:n?nto de
Rendas Internas .. os o::gct,)t a.rrecc'dadores provido.s de eq:.üpnmentos de
estam:p8.gem mecânica a que se refere o l1.rtigo· anterior poderáo rJdmit'ir
o p::tg[l.mcnto, numa 511!~~ úni0a, do
impõsto relativo a :nstrum·entos '-7lllltidos em série. quandu comp!"eendià.'os num mesmo inciso da Tabela..
P:uáv,rafo único.
'\ e.St-amp1ge;n
seri fçita em cada illstrumento .. decb.rach. e.o;ta circunst8.ncia na g·uia
de pagamento do impôsto,
Art. 46. os que estivrt·em autcrrlzados a aàotar o p!•ocessu t1e estamp~:l
g·em mecânica, nil forma do arti10 44,
poderão substituir as rel2.ções de que·
trata o artigo 31 por •.tmc:t indlco.çh.o,
no th'1·o .Regi.Stro do [mpôsto do Sêlo.
dos Emites ui;Jizados '1,)."- acumuladores de ca.rga invioláve1s d?. má-quina de estampa.r, · des.de que sati.sfacam as exigências est-abel!;cidas pelo
Departamento de Re!ld.a.<: Internas.
Art. 47. Ter-se-."l.o Oor vencidos os~
p?azos pua pagame:rito d'o impôsto
relativo a instrumento n§.o datado.
Art. 48. Em instrumento sujeH.a .a
mais de uma assinatura, a a-posição
de qualquer del2.s cara~teriza o fato
gerador do impâsto_
proce.s.~-o

Art. 49. A segunda via da guia de
pag·a.mento do impôsto. rc.$tituído ao
contribu'nte na forma Ô"(T § 19 do
artigo 65 sera anexada à primeira
via do instrumento. da qual passa.:oá
a fazer parte integrante.
Art. 50. Qu-ando a ;~partição, ou
o a.gente fiscal em visit::~ ao c-Dntri-·
bulnte, t:ver elementos o~ra .impugnar a estimativa. nas ·Jbrigações a
ela sujeitas, inclusive nos cas-os da
nota 1~. iten.s I e II. da Alínea IV.
deverá fazê-lo pl}r escrito intimando
o contribuinte a pagar. uo preze de
o:to dias e sem qualqm~r penalidade,
a ã';fe;oença de impôs to ex;gida. Desatend)da a intimacão. reoresentará
o f 1~nci-onári-o contra o contribuinte.
CAPÍTULO

Do Recolhimento

VI

do ·Jmpôsto

Art. 51. Ressalvadqs as excessões
p1·evista neste Regulamento, o 1m-
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pôsto lançado nO Re:;istro do Impôsto do Sêlo em cada quin?ena do mês
sert. recolhido, ao órgão dl:rec2.da.dor
lcicaL pela gu:a moõ:êlo n<? 8, dentro
dos oito p:1imeiros dias da qumzeno.
·seguinte.
§ ·.1~>. No prilZo estabelecido neste
arV~go, o Banco do Brasil S.A., por
suas ao-êncws, creditará à GúllW. "Receitá da União" o impOsto que lançar. remt:tendo à. reparl;1çâo fiscal

competente dentro de oito dias,

'~

guia relativa ao tributo creditada em
cada quinzena.
§ 2~'.

Os demais contribuintes réfe-

rn, do artigo 28, inclusive as sociedacJao;; de ec0nomira. zn.i,sta, recolhe:r•úo o impôsto
d;retamente ao Banco do Erasil S.A.,
a
crédito da conta "Receita.
da
União".
ridcs nos incisos I, II e

CAPÍTULO Vli

Do Registro · das Gbrigações Sujeitas
à Complementação do ImpôSto

Art. 52. As obrigações compreendidas no artigo 24 serão resgiStradas:
I - pelo contribuinte no livro modélo n9 4, no prazo de três dias do
pagamento do · ~ôsto, quando esti::ver sujeito ao Registro do Impósto do
Sêlo, seja o tributo pago no seu liVl'O ou, se se tratar de escritura, no
livro do cartól'io;
·
II pela repartição arrecadado'ra
lccal, no livro modêlo nº 3, nos dema.ls casos.
Parágrafo único. No caso de ato lavrado em cartório em que
houver
mA.is ele vm irlteressado sujeito ao Registro do :unpôsto do Sêlo, caber.í o
1'8glsíxo àquele que estiver incumbido
da compleme:r;ttação do impôsto, nos
têrmos do artig·o 6~.
Art. 53. O instrumento relativo a
obrigaçào sujeita a registro, no ·ca5o
do item II do· artigo anterior, será
ap1·esentado à repartição arrecadadora local:
I dentro de quinze dias do pagamento do impósto, para registro;
II - dentro de quinze dias ·do término do prazo pre•1isto para a última
compleD.!-entaçho
do impôsto, p11xa
baixa do regisk'o e fiscalizacão, ainda
que náo tenha havido difêrenca de
impôs to a pagar.
. Jl.:rt. 54. O contribuinte ou a repar,tlçao, conforme o regime de pagamen-

to do tributo,. declarará o número e
data do registro em tàdas as vias ou
exemplares do instrumento, os ·quais
vencido o prazo previsto no item I do
artigo 53, só poderão .ter curso uma
vez satisfeita essa exig·ência.
Art. 55. Quando se tratar de atas
levados em notas públicas, caberá ao
serventuário de oficio remeter à repartição arrecadadora local, no prazo de quinze dias da data da escrj.tura cópia autenticada do ato lavrado.
§ 1'? Ressalvada a hipótese do par6g:rafo seguinte a repartição fará o
registro dentro de oito dias do recebimento da cópia do ato.
, § 29 Quando as partes interessat:;tas
ou uma delas, estiverem sujeitas ao
Registro do Impôsto do 8êlo, a repartição encaminhará a cópia do ato ao
agente fiscal que tiver a seu carso
a í'iscalização do contribuinte responsãvel pelo registro e complementação
do impôsto.
Art. 56. Os Contribuintes referidos
no item I do artigo 52 anotarão, no
livro modêlo nº 4, o impôsto complementado, dentro de três dias da data
da ·complementação.
Art. 57. Quando o ato fôr registrado na repartição e não couber a complementaçao do impôsto em qualquer
dos períodos ,semestrais compreei1.didos entre o inicio da vigência e o vencimento da obrigação, cumprirá ao
cont"ribuinte comunicar o fato, por
escrito, à repartição que tiver feito o
registro, dentro de .:tuinze dias do
prazo previsto para a complementação.
Art. 58. Serão apreendidos, e registrados pela repartição anecadado:ra, os instrumentos que, sujeitos a registro, forem encontrados com inobr.;ervància dessp, exigência, sem pre-,
juizo da açáo fiscal cabível para .imi-JDSiçào de penalidade.
Art. 59.· O Departamento de Ren.das. Internas poderá alterar o sistema_
de reg·istro de que trata êste Capi"~u
lo ou suprimi-lo mediante o ~stabe
lecimento de outras medidas de segurança e contrôle.
CAPÍTULO VIII

'Dcs Livros àe Regist1·o e das Guias de
Pagamento e Recolhimento do
Impôsto

Art. 60. Os livros de registrO c as
gtuas ele p3.g:nmento e recol~ümento
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do impôsto exigidos por êste Regulamento obedeceráo aos modelos_ qu_e .o
s.companham, numerados na segumte
ordem:
1. Registro do Impôsto do Sêlo;
2. Registro ' do Impôsto do Sêlo
(P.,egistro Global) ;
3. Registro de Obrigaç.ões Sujeitas
à Complementação do Impôsto (Para
uso da Reparti.ção) ;
4. Reg-istro de Obrigações Sujeitas
à Complementação do Impêsto- (Para
uso do Contlibuinte) ;
5. Guia de Pagamento do Impôsto
do Sêlo;_
6·. Guia de Pagamento do ImpôsGJ
-do Sêlo Sujeito a Complementação;
7. Guia de Complementação do Im~ôsto

do Sêlo;
8. Guia de Recolhimento do Imp6sto do Sêlo.
9. Guia de Recolhimento do Tmp5sto do Sêlo s6bre Seguros e Capitalização;
10. Requerimento - Guia;
11. Guia de Recolhimento do Im-

pôsto do Sêlo (DepóSito para Reçurso) .
Parágrafo único. Os modelos de Ji.:..
vros poderáo ser adaptados às necessidades do contribuinte, desde que não
lhes sej::m. modi~icados os requisitos
funcülmentais.
Art. 6!.' Os livros terão as fôlhas
nvmeradafl tipog-ràficamente e serão
autenticados pela reparti(jâo competente, na forma estabelecida pelo Depart<~mento de Rendas Internas, mediante prova de que o contril'minte
atencl.e aos requisitos previstos no artigo 28 Ou, se fôr o caso, niedümte
apresentação do livro ou livros <:J.nteriormente autenticados para o mesmo
fim.
Parág-rafo único. Não serão autenticados novos livros sem a comprovação de sua necessidade, feita pelr"
e presentação do!?_ anteriores.
Art. 62. Os que estiverem obrigados
30 Rexistro do Impõsto do Sêlo deve-

rão manter êsse livro em cada um dos
est;-1bel2cimentos que reali.zem atos
tl"ibutados.
Art. 63. Na escritun,cão do livro
Registro d.o Impôsto do · Sêlo poderá
-ser adotada um.a fôlha ·para cada nlí-
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nea ou, quando conveniente, livros
distintos para as diversas alíneas.
Art. 64. Nos estabelecimentos de
grande movimento, Süjeitos ao Registro do Impôs to do. Sêlo, poderão ··ser
mantidos li•iros auxiliares
(modólo
n9 1) corresnondentes às várias seçôes, caso eni que o livro de registro
global (modêlo n'? 2) consignará ap2nas as importâncias totais, diárias, de
cada seção, atendida a escrituraç5,o
por alinea e incisos.
Art. 65. A~ guias de pagamento e
de recolhimento serão em.itidas em
quatro vias, numeradas de uma a quatro.
§ 1° A segund.8. via será restitu~da
quitada, a quem p8.gar ou recolher o
impôsto, retidas _.as demais, pelo ôrgão arrecadador, conforme dispuserem
us instruções
do Departamento de
Rendas Internas.
§ 29 Quu-ndo a guia fôr emitida e:fu.
cinco vias, por iniciativa elo contribuinte, a excedente, igualmente quitqda e numerada, ser-lhe-á restituída.
§ 39 Salvo o as exceções
Prevista.s
neste Regulamento, a cada instrumento, :>.inda que compreenda vária.s obl·igações, corresponderá uma guia.
Art. 66. O Departamento de Rendas Internas podera modificar os modelos referidcs neste Capítulo, bem
como alterar· o número de vias dsS
gui::;.s de pagamento e recolhimento e
a 1·espectiva destinaç-ão.
CAPÍTULO !X

Dàs

Injrações

e Pena.lf.àades

Art. 67. Sem prejuizo da ação pt!nal cahível, flca:-ão suj-e:tos:
I· - à multa de va1or 1gual ao à o
impô.sto devido, a qual n~;,c será ·r..ferior a CrS 10.000 (dez mil cru::>.e~
ros). os que, tendo DHgo o impôsto
por estimativa_. deixarem de promover o registro da obrigação na fm·Ut::o;
dos artigos 52. item I, e 53,_ item J:
TI - à multa de três vêzo:s o vedar
do im!]ôsto devido a qc10.l não ;;erá
i:nfer'.or a Cr$ 10.000 {de?. mil Cl'Uzeiros) :
a) os que. sujeitos ao R:>gistTo elo
imDô.<:t-o do S2lo. deixarem de l:::n'çar o im~ósto, no todo 0~1 em p':l'li~;
b) os que, tendo lanç,lrl'o o iml::üsto n-o Reg-istro do Impôsw do Sêlo,
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d8 xarem de efetuar o re.spectivo reco:himento;
c) os que, não sujt?itos ao Re,.;istl'o
do Impôsto do Sflo, de~x<'.rem de p.agar o impôs to no todo PU cm parte;
d) os qui?, tendo atend:ido ao dispo.::to no;:; arttgos 52, ;-;:;em I, e 53.
item I deix~trem de complçmentar o
impôsto nos atos suje'tos ao t'egime
de cálculo por estimativa ou não reap:·esent:l:>em os
respecf,!vo,:, instrumentos. à repartição comp2tente de
acôrdo com o disposto ao item II do
mesmo artigo 53:

III - à multa de •lll\ettro vêzes o
valor do impôsto. a q•Jat não será
inferior a Cr3 20.000 1 vinte mJ cru:r;elrOs) os que, intimctrl J:'i. n5.c apresenta..rem, com a ci'emo.'1strac_b do
seu valm os- in.strument.l)~ cÍ.ljO :mpôsto tenha sido pag·l) pl..'! estimatJva. salvo se a auto~idade tiver elementos p_ara apLcar mult:;a mais eleva-da;
IV - à multa de cinco vt1zes o valor do impôsto devido n.'> que extraviarem ou sonegs.rem o livro Reg:.stro
do Impôsto do Sêlo;
V -- à mult?_ dr vtn'te vêzes o vnlor do impôsto .cl·evido a qual nã.o
será inferior a Cr$ 50. ODO (cinquenta
,nil cruze~ros) :

a) os q'.le fizerem dechuaçãQ de
pa.g·amento do
impôst.o em ino;trumento. sem -o cor,•espondent.e lRnçamento no livro Registro do I-ffipõSto
jo Sêlo;
bl os que usarem 'ie falsidade na
decluação de que trs.ta o artigo 34,
aO:ulterarem ou fa.1s:ficare:n declaração em instrumento. em g!.l.ia de pagamento ou recolhimento ou no livro Registro do Impôsto do Sêlo. ou
contribui!'em para a sua adrllte:i.'acão
ou falsificaçã-o;
c) . os que deixarem de pagar o impôsto em raz~o da pr8.Lca de .operações ilegítimas de câmbio;
VI - à multa de Cr$ 50.000 rcinq•;e'nta mil cruzeiros) a Cr$ 2DO.OOO
(à'uzentos mil cruzeiros>, os que, por
C_!Ualq_uer forma, embar:<tç.ar.em, impedirem ou iludirem a ação fiS(;al, ou,
anda se _l'ecusarem a a.uresen::ar livro~ ou papé:s exigi_do.:> "pela fiscalizaçao;
VIl - à multa de valor ig·ual ao
inscrito no cheque, a qual nüo será

inferim· a Cr$ 50.000 (cincoenta mil
c:c·1.neiros) :
a) os emitentes de cheques para {JS
qu~is niio haja cobertura na data de
sua apresentação aos sacs,dos;
b) os qv.e emitirem, aceitarem, negociarem, pagarem ou conservarem
cheques sem data ou com _data falsa,
O'.l por qualquer outra forma lhes derem curso;
VIII - à multa de Cr$ 5. 000 (cinco
mil c:·uzeircs) :
a) os que, tendo lançado o imposta
cieixarem de fR-zer a declaraçáo extgicla no artig·o 31:;
b) os que não prestarem inrormaÇões solicitadas para fins estatisticcsj
c) os servidores públicos em .. geral,
Inclusive os serveniuários de oficlo,
que fttenc1erem, informarem ou encaminharem papéis com infração- dêste
[iegulamento, sem
que representem
nesse sentido;
d) os que, nos registras de comercio; de imóveis, de títulos e documentos, de hipotecas ou nos registras m:..rítimos, arquivarem, reg·istra.rem ou
mandarem arquivar ou registrar instrumento com infração dêste Regulamento;
e) os que cometerem infraQ.ão dêste
Regulamento para a qual não hajapenalidade específica.
§ lQ Para efeito de aplicação aa
multa do item I, considera-se impôsto.
devido O corresuondente à estimativa
feita pelo contribuinte, ou, no caso de
operações já iniciadas, o q_ue hoUVf'~'·
sido P.purado pela fiscalização, se mals
elevado.
§ 2Q No caso do item II, :se a inrracáo l'e.'>ul tar de artifício doloso ou
tl.presentar evidente intuito de fraude,
t1 multa será agravada para vinte. vêzes o valor do impôsto devido e nunca inferior a Cr9 50.000 (cinqUenta
mil cruzeiros) .
§ 3Q Ainda no caso do item II, se
:se tratar de nota promissória ou letra
de câmbio, ·a multa será, em qualquer
bipótçse, de vinte vezes o V8Jor do
hnp5sto .devido, igualmente aplicável
gos que, embora no prazo regulamen- tB.r, aceitarem, pagarem ou negociarem tais títulos, ou, ~ünda, lhes det'em cu:;:so, sem o p8. gamento do im •
p6sto, no todo ou em parte, atendido
o disposto no parágrafo seguinte.
§ 4'i Ressalvada a hispótese de dolo
uu evidente intuito de fraude, a respons·r,bilidade pelo pagamento daS"
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multas aulicáveis no caso dos itens I,
II, letra ·"c" e "d", e Tli, terá cara ..
ter solidário.
§ 59 Não sendo possível apurar o
impósto· referido· no itell!. ry, _a multa
será igual â soma dos tres ult~mos recolhimentcs, não podendo, em qualquer caso, ser inferior a Cl'$ 100.000_
(cem mil cruzeiros) .
§ 69 Inco:.:rerão na multa do item
v letra "b", os que conse:rvoxem por
m.'ais de oito dias instrumento com
àeclaração- falsa ou adulterada, tendo,
em qualque1· caso, conhecimento dessa
circunstância.
§ 79 No oJ.so de· rec-usa de apr.e~enü:ção de livros ou pa.péis a que
se refere o item VI, a multa será
colic.ada independentemente do pedidÔ de exibiç§_.o judicial e de qua-lquer
outra penalidade que, no ca~o, venha
a caber depois do exame.
§. 80 Responderão s-olidàris.ment-e pe-las multas previstas _n2ste -9 rtigo,
conforme o caso, os que derem cur.so
a instrumento com i n f r e. ç ã o dês-te
Regulamento, ou o ·conservars;n por
ma~s de oito dias.
§ 9!l Não se aplica.Tá

o disposto no

item VII:
I ao emitente de cheque s:;m
cobertur•::t, q_uailldo êste fôr honrado
antes de i:rric:ad 0 qua-lquer procedimento fiscal ou o protesto -cambi·:>.l;
.JI - ·:ao porta-dor ou endoss-atário
de cheq_ue .s-em ctata ou com da-ta
falsa, de.sde que tenha atendido ao
C'isposto no art. 132.
Art, 68. Os que, antes de qw::dquer
procedimento fiscal. espontâneamente
pagan:m ou r-ecolherem o :c.mpósto,
for.a dos prazos previs-tos neste Regulamento, ficarão sujeitos às multas de 30% (trinta por ce-nto). 50%
(cinqüenoo..· por cento) e 100% (cem
por cento) do valor do :mpõsto. conforme o pag-amento ou recolhimento
se efetui, respectivamente, •:3.té trinta.,
se.."-Sehta e após sessenta dias do têrmino dos 1·eferidos _prazos.
§ 11 Tratando-se de nota promissória ou letra de câmbio e multa
será, em qualquer caso, d-e dez vêzes
o v.alOl" do impôS-to.
§ 2Q vencido o trimestre civil em
qu-e se -esgotou o pl"3.ZO de pag-s,mento ou reco-lh'mento do impê-sto, o
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cálculo da multa será precedido da
c-orreção monetária do tributo.
§ 3'1 continu-arão sujeitos à multa
os que deixarem de lm1ç-.á-loa no r:wgistro do Impê-st-0 do Sêlo ou cornputá-l.a ns.s : gwas de pagamento ou
recclhimento na forma pr.evist-3. no
artigo segui-nte.

Al·,t. 69. A multa rele~·ida no a"·tigo anterior será cobrada, _ndependentemente de despacho ou outxa
í'onnalidaae:
I -

no Registro ao Impôsto do

Sêlo, qua11do se trata.r de l·3.llÇ8.mento do t-ributo fora do prazo _·eg·ula-

mentar;
II - na g-uia de recoih-lmiJnto, no
c:1.so de re·colhimento fora ào pr.azo
do impôsto lançado no Registro do
Impó-sto do Sêlo;
III - na guia de P'2.game·nt.o, quando ocorrer o pagamento do imp6!'>to,
fora do prazo, por contribuinte nao
sujeito ao Reg_stro do Impõsto do

Sêlo.

Art-. 70. O t-ituloar do cartõrio reSponderá p-elas infrações dêste ReguLcmento praticatlas em suas :tOV:ts,
aind.a -que pelo seu sub.sthtuto ou
outro serventuário ou preposto.
Art. 71. A indenização do impósw
sempre devida, independentement-e da multa que houver si-do apli-cB.da .
s~erá

P..rt. 72. A cada responsãvel, condenado em processo, aplicar-se-á a
multa relativa à falta cometida.

Art. 73. Apurada a infr.ação de
m::li.s de um dis-positivo pela mesma
pessoa,
maior.

ser-lhe-á ap1icad,l

a pena

Parág-rafo uni c o. O dl.srpcs-to neste
ar.tig-o nã 0 se aplioa aos castos G.·e
multas proporcionais ao impôsto devido.
Art; 74. A reincidência punlr-se-a
com multa em dôbro; ·:3. cada reincidê-ncia subseqüente aplicar-se-á essa
uena acresdda de 20% (vinte por
Ôento).
Parágra-fo único. COnsi<l.el\1-se re·ncidência a nova infração, cometida
p~13. mesma pessoa natu:ral ou jurídica, sob a mesma cap!tul•3.Ção regulamentar, den~ro de cinco ~nos da
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data em que passar em julgadÓ adç&o da f•:<.lt·a de c1·édito do infrator,.
mL'listrative.inente, a decisão conde- -- perante a Fazenda Nacional, au~-ar
r.ai,Ql·ia referente à in:fr:;:,Çào anterior.
quia.s federais e sociedades de economia mista em que a União sej•3. rh·>Art. 75. os que, antes de qualquer
jor:tária, de importância superior ao
proced~mento
fiscal, procurarem a
tributo náo recolhido, excetuo.dos us.
repartição competente p~ra ~~nar ir.....
créditos restituíveis· nos têrmos da.
regula.rid•lde serão ate:ndldos IndepenLei n9 4.155, de 28 de novembr.o de
dentemente de\ p_enal1dade salvD se
se tratar de f·alba de pagamento ou
1962.
recolhimento do impõsto. caso em
§ 39 A ação penal será inkia,da por
que será aplicado o disposto· no armeio de representação da Proclll'atigo 68.
dori>::t doa República, à qual . a a1lto-..
ridade julgadora de primeira .nstânArt. 76. Não se procederá contra
quem, apo·•3.do em decisão inecor-licia é obrigada a encaminhar as pe~
vel e no per!o~o em que prevaleçrrr
ças principais do feito, destin.ad2s e..
comp:rOV'lr a existência do crime, logo
a interpretação sancionada pelo jul~
após a decisão final condenatória
gado, tiver agido pago ou deixado
de pagar o impôsto.
proferi-da na _esfera adminis-tra-tiva..
Art. 77. Não será passível de mul-

ta quem, base>1do em decisão de pri-

meira instância. adminis'~rativa de seu
domicílio, e no período em que prevalecer essa deci.S-ào tiver agido, pago
ou deix·ado de pagar o impôsto.
Art. 78. O procedimento fiscal paf·1 imposição de pen&lidade

pres-crev~

em cinco anos, contados da d·s.t.a da
infração.
Parágrafo único. Quando o ·prazo
de vig·6ncia da obrigação que rest..tr
na d·~ tR da infmçáo fôr superior a
cmco anos, a prcscriÇao c.o:nciàh".á
CGm o términ 0 dê~se prazo.
Art. 7f1. Quando a concessão de
isenção do impôsto estiv21 con,:J.icivnada a a.pres~ntaçf;o de pi.ova, a fuls d::.de de.:.ta tonw.:·á inexistente o
benefício e obriga ao p:lgament-o do
tributo e da muJta .aplicável indeR
pendentemente da ação penal q:..;e no
caso couber.
Art. 80. Inclui-s-e entre os tatos
const.ítutJvo.s do crime de apropriação
indébit,;, definido no art. 168 da. Códrgo Penal, a falt.a de recolh men ro,
em qualquer ooso dentro de noveYJ.~,a
di.as do término dos prazos regulamentares, d.o impô.sto lançado no Reg:IStl''o d.Q Impôsto do Sêlo.
§ 19 O fato deixará de ser penalme-nte puni·vel S€ o respomável recolher o débitq -antes da deci:;ão admin1.strativa de primeira instânci-a, n 0
r>espect vo p-rocesso fiscal.
§ 29 Extingue-se
a punibil :dade
p-ela existência, na da t2 da a.pur:a-

CAPÍTULO X

Do Processo Fiscal

Art. 8!1.. As infrações dêste Regulamento serão apurad•J:S em prooes.s-o
administrativo que terá por u-ase o
auto ou a representação, conforme o.
verificação da falta se -dê no serviço
externo da fiscalização ou no seniç.o
interno das r.epartições.
Art. 82. Só se a-dmiti-rá d-enú.'1CÜL

ocm a firma reconhecida desde que
inencione a residência e profissão do
dennncülnte.
Parágrafo único. A denúncia ãeverá ser acomp-.>nhada de prova mc::.tenal da infração ou ind1car, na sua
falta, elementos que ·a caract.erize1:'1.
Art. 83. Os processos serão org'anizçdos com as fôlhas numel"J.da.s e
rubricadas e os documentos, informações e p.:1receres, em ordem âOnológica ..
Art. tH. As omissões do procesw
não ~arr.etarão nulidade, quando dêk:~
consta.rem elementos suficientes p?.-ra
determin•.:>r com seguranÇa a ·nfração e o infrator.
Art. 35. No oaso de ação fiscal que
envolva documento em idioma e.s:..
trangeiro, será feita a sua tradução
p::tra o vernác.ulo pelo autor'· do procedimento, por funcionário da Tep.<t.rtiÇão prep-~radora do proCesso ou pessoa que e.st.a designar.
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Parágl'afo único. se o acusado impugnar a tradução, providenc:ará outn,- à.S suas expensas, por tradutor
público.
Art. 8G. Quando ho.uver apreensão
d-e instnunentos ou outros papéis, ou
qu.ando se fizerem exames preliminares, lavrar -se-á tênno do ocorrido,
para, que instrua a peça inicial do
processo.
§ 19 O têrmo será submetido à c.ssinatura do .acusado, ou de .seus representantes ou prepostos, ma-s a a.ssinatlll'a não :mplica em confissão,
nem a recusa em agravação da falba.
§ 2Q No· oas0 de recusa da a..o;sinntura,_ far-se-á menção de tal circul1Stã.ncia.
§ 3'? Quando a infração r:onstar de
livro . da escrita fiscal ou comerci•ll,
devidamehte autentioo.do.s, não ..,e fa.rá -a apreensão mas, lavrado o têrmo, anotar-se-á no próprio livro a
ocorrência.
§ 49 Não h•nendo inconven'ente à
comprovação âa falta; o instrumento
ou papel apreendidO poderá ser entre;nle, visado pelo chefe Q.a repartiç~.o desde que· fique cópia autenti-c·a.da no processo.
Art. 87. Se ficar pr-ovada a prática
da mesma infração em outros instrumentos, não apreendidos, serão éles
computodos pana cálcu~ da penalidade e exigênc a do impôs to.
Art. 88. veriflCada, pel•3. escrita comercial ou dQcumento do contribuinte a exisLência de contrato 'ou titulo
sujeito ao impôsto. e cuja pos.se, pela·
própria natureza dos instrumentos,'
lhe caiba, exigir-se-á do mesmo cont;ribuinte o pagamento do impôStÜ r·espectivo e d·J multa que no c~so coube!'-. se, intimado a fazê-lo em prazo
nunca inferior a s.etenta e duas horas. não ·~presentar ditos instrumentos à fiscalização ou não comprovar
o p:;gamento do tributo.
Art. 89. No caso de responsabilidade. solidária, o processo padera instaurH-se ccntr•:: qu-alquer dos co-respo-n.sáveis, a2segura-do ao -1.Ue pagar
a mult•'l, 'direito regressivo contra o.s
demais.
·
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Al't. 90. Ao acusado será assega~
rada defes.•a ampla, no prszo de trmta dias, contados da intimaçao.
§ 1º A intimação será. :eita por
·qualquer dos seguintes modos:
a) pessoalmente·, ao próprio acusado ou a q~em o repl'esente;
b) pelo correio. comproV!-3.da pelo
recibo "A.R. ".
§ 2Q Se o acusa-do, ou quem o re.:.
presente, omitir a data no recibo
"A. R.", da:l'-s•e-á por feita e. \intimação quinze dia.<> depois de entregue
a ca,rta ao correio.
§ 3º se não fôr possível a intimação por qualquer dos meios indicaaos, far-5e-ã por edital.
Art. 91. Após a defesa do acusado,
será ouvido o autor da represenjação
ou auto; na sua ausência informará
o funcionário designado pelo ~hefe d•l.
repartição preparadora.
§ 1Q No caso de denúncia, infor ..
mará 0 funcionário designado, podendo ser ouvido o denunciante, se
a repart:ção julgar necessário.
§ 29 Se der)-o:is da defesa Iorem
·anex·::dos ao proc-esso documentas de
acusação. terá vista o acusado p:3.r:ct
dizer, no prazo de oito dias.
Art. 92. Se no decorrer do processo fôr indioada pessoa diversa co:..
mo respousável pela f.alt>J., ser-lhe-á
rassinado praZo para defesa, independentemente de outra qualquer for~
malidade; da mooma maneiro se procedera qu•Jndo apura-das novas fal-

tas.
Art. 93. OS prOCe.'Ssos instaurados
contra a. mesma pessoa e referentes
à meiS!Yia infração serão reunidos em
um só
para efe·to de julgamento,
salvo se o acusado repetir a infNção
quando já ciente do inicio do pru-

ceoso.

Art. 94. A decisão de primei-ra ins:..
t§,ncia será proferida uma vez reuni-dos os elementos nece.<:s.á.rios.

' conArt. 95. Proferida a decisão
denatótia, o acusado será intimado
G efetuar o pagamento no prazo de
trinta dias, contados da intimação,
SOb pena de cobmnç.a executiva: salvo recurso no prazo legal.
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Parágrafo único. ~ intimaç~o f~r
se-á na forma prev1sta nos §Sl ,!'9 a
3'1 do a.rt. 90. com indica-ção do pr8~.z;o
· para recurso.
Art. 96. D:lS dedsões pr.oferidas po1·
s.u:orida.de de prlme:.ra instância,
ainda que só resultem TI>J. exigência
do impôSto, caberá reémso pa1·a o
Terceiro conselho de Contribui.ntc.s.
Art. 9'l. Sob pena de perempção,
o recurso voluntá)'io será interpcsw
dentro de trinta dias. contados da
intima<_,~ão, mediante prévío depósito
Q,a qtmn tia exigi-da, pekt guia modêlo n'-' 11.
§ 19 Quando a importânckt tot-al
em litígio eXceder de Cr$ 10.000 IO.ez
mll c;_·uzeiros)
pennitir-se-á, para
interpcsiçáo do recurso voluntário,
fi.?..nça idônea, cabendo ao chefe da
mp;rUção julg·ar da idor..eidade ·do
fiador. O despacho que autotizar a
lavratunt do têrm-ç> marcara o praz;o,
entre cmco e dez dias, para- a sug,
-•3ss1natura.
I
~ 2'! O r.equerimcnto que indicar
fi.ador para interposição de recurso
deverá conter a aquiescência. expressa do indicado, sob pena, de não pro ·
duzir efeito.
§ 39 Não serão aceitas como f18.~
doras as pessoas físicas, as que faç.am parte da firma. reoorrente e as
que não est1ver.em quites com a Fazenda Nacional.
§ 4'1 Se o prime:ro fiador não fôl
julgado idóneo, o contribuinte po~
derá depoi.,s de devidamente int-imJ.,do e dentro do prazo igual ao que
restava quan.cJ.o preto colada a respec- ·
tiva petição, mdicar mais um ~egUil
do e um terceiro fiadores, não se
admitindo, depois dessas, nov•a. indicação.

Art. 98. Os recursos interpbst.os a
instância superior contra decisão
proferida em processos fi.Scai.s pode-,
rão versar apenas sôbre P•a.rt,e da
quantia ex·.gida, -desde que o inte~
ressado o decl-ne, em requerimento.
à r.s-partiçã-o prepa.padora do processo.
P<~-rágra.fo
único. O contribuinte
deverá pagar nr;:- pn~_-zo regulamentar a 'pa-rte nã'J liti-giosa. cabendo,
qU•J.nto à quantia objeto de diwu.ssfvO,
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o depósito ou fiança, obedecidas 3.$
exigéncias legais.
Art. 99. O prazo po2ra pedidos de
reconsjderaçfto ao 'Tercairo co:nselho
de Contribuintes será de trinta. dias,
contados d.a data d-1 intlmação dos.
intere...<:;,sados.
Art. l<JO.
A decisB.o de pnmeirr:,
instânciá favorável às partes, ou qurl
desclassifique a infração c.a.p1tulad•.:t
no processo, obriga .a recm·so de ofício, salvo se a importància total em
litígio não exceder de crs lo.n::JO (dez
:u.1a cruzeil·os) .
Paí·ágTafo único. Tratando-se de
decisão da qual ca-iba recurso de o-fício e êste, pcír qualquer motivo, nào
tenha sido interposto, cumpre ao funcionário autor C.o procedimento represe11-tar à autoridade prolatora. d':l
decisào pmpondo a interposição do
recm·so.
Art. .101. As decisões por eqütdade
sã-o da competência privativa rio Ministro da F'azenda,. med:·::mte proposta
do Terceiro Conselho de Contr1bu~
intes.
Parágrafo único.
A proposf,a de
aplicação da eqüidade só será ad'mitid.::L em casos excepcionais r deverá
ser encaminhada ao Ministro d-a Fazenda, devidamente just:fiúada e
acompanhada de informações sôbre.
os antecedentes do contnbumt-e.
Art. 102. Das decisões do Terceiro
Conselho de Contríbuintes será cientificado ·o contribuinte, pelos meios
indlcaC.os no~ §§ 19 e 3'-' do a.rt. 90.
Art. 103. AOS autores do procedim-ento fi.scal será dada ciêncla tia de-cisão, qualquer que ela seja, ~ogo que
o processo esteja fi.ndo administrativamente.
Art. 104. Julga.do o processo em
primeira instância, o contribuinte,
conformando-se com a decisão, gozará da redução de 20% (vinte por
c-ento) sôbre o valor da multa apli~
cada, se efetuar o pag~mento das importâncias deviC.a5 no pra:.::o de vintedias, contados da intimação, caso em
que o processo considerar-se-á !indo
administrativamente.
Parágrafo único. O pagamento ser§,
feito mediante o requerimento-gula
modêlo 10.
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A.rt. 105. Os dénitos resultantes· de
rocessos, instaurados por i.nfração
~êste Regulamento e superiores a Cr$
100.000 (cem mil cruzeiros) poderão
per pagos em pa_rcelas ~t:nsars, ...i.guais
e sucessivas, ate o max1mo de _selS,
desde que os interessados o requeiram
à repartição preparad"ora d.o processo
dentro do prazo previsto para _o ,cumprimento da decisão de primell'.a ins~
tã.ncia.
parágrafo único. Desatendido o pagamento de duas prestações .:;ucessl~
vas. vencer-.se-ão automàtwamente
as demais, devendo a repart1çtto providenciar a cóbrança executiva d()
.'restante do débito, na forma de legislação em vigor.
Art. 106. A inscriçãu do C:ébito fiscal sujeita o devedor à multa moratória: de 10% (dez por cento) .
Parágrafo único. ·No caso de cobrança ex-ecutiva, se procedente a
ação, serão acrescidos ao prm..:ipal,
além da multa, uS juros moratórias
de 1% (um por c.ento) ao mês as
custas fixadas em l-ei e outras comina.çõ~ da sentença.
CAPÍTULO X[

Da Consulta

Art. 107. E' assegurado aos contribuintes o direito de consulta sobre a aplicação dêste Regulamento.
Parãgra-fo únlco. A consulta poderá. ser igualmente formulada por
órgãoS da aC.ministração púbhoo em
geral, por sindicatos e outras enudades representativas de atividades
eoonômicas e profissionais.
Art. 108 As consultas serâb dlrigldas originàriamente à repartição fisca.l do domicílio do contribumte e
encaminhadas, por esta, no prazo Cl.e
quinze dias, à autoridade competente
para solucioná-las, já iJ;lformada.,s pelo
a~ente fiscal da respectiva seção ou
cucunscrição.
Art. 109. As consultas serão solucionad.as, em primeira instância, pelos Delegados Regionais do Departamento de Rendas Internas e, em grau
de recurso. pelo Diretor do mesmo
Departamento, ressalvada a hipótese
do art. 118.

Parágrafo único. Caberá ao Diretor do Departamento de RendM Internas, em úmca instância, somcwnar as consultas formuladas pelos
órgãos centrais da admlTII.straçâo pública federal, mclusive os aut:lrquicos, pela,s sociedades de economia
mista controladas pela Unlão e pe~
las entic!ades representativas de atividades econômicas e, profissionais de
âmbito nacional.
. Art. 110. Não produzirá efeito a
consulta, a qU·9..l será arquivada depois de cientificado o contribuinte do
despacho que determinar. o seu arquivamento, nos seguintes -"casos:
I - quando o contribuinte estiver
sob- ação f~cal;
II - quando tiver objetivo mtldamente protelatório;
III - quando ·não fôr cLara e precisa ou não contiver os elementos in•
di.spens_áveis ao seu exame e solUção.
Art. 111. Solucionada a consulta
em primeira instância, será o contribuinte cientifi.cado da soluçãO na forma d~os §§ lll e 211 do art. 90, for ..
necendo-se-lhe cópia autenticada da.
decisão.
'
Parágrafo único. Se não fôr p·ossivel a ~.Iência pelos meios indlCados, será· o contribunte -intimado, por
edital, a· comparf'.cer à repartição no
prazo de oito diaz,. a fim de receber
a cópia da decisão, oori.siderando-se
feita a ciência no término do prazo,
se não fôr atendida a int!.mação.
Art. 112: O cont!'ibumt~ adobará."
o entendimento da solução C.-ada à
consulta, dentro de trinta dias 'contados da data da -ciência, exceto nos
ca.sos concreto.s de falta de pagamento ou recolhimento do irnpô.sto, hipótese em que será êste satLSfelto no
prazo igual ao originàriamente prev.sto para o pagamento ou recolhimento.
§ 19 Excedido o prazo constante d.o
!mal dêste artigo, o pagamento ou
recolhimento será feito, se ainda não
houver procedimento fiscal instaurado, com a multa d.o art. 68.
§ 2° Quando a consulta tiver sido
formulada fora do~ prazo previsto
para o pagamento ou recolhimento,
exigir-se-á igualmente a multa do
art. 68, no grau em que se tornou
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aplicável na apresentação da consulta.
§ 3'! Far-se-á o pagamento do impõsto, quando fôr o caso de pagamento, inclusive da _multa refenda
nos parágrafos Gntecedentes, por meio
de lançamento nO livro Regisi;ro do
Impô.sto do Sêlo ou mediante guia,
conforni-e o regime a que o contribuinte estiver sujeito.
Art. 113. D2s decisões f"'-LvorãvE:is
ao contribuinte haverá rec_urso d~ ofício, no próprio C.espacho decisório.
Art. 114. A solução dada à consulta, pelo Diretor do Departamento
de Rendas Internas, tem caráter normativo, éom efeito em todo o território nacion~l.
Art. 115. Das _decisões proferidas
em processos de consulta ,pelo· Diretor do -Departamento de Rendas Internas será 'dada ciência ao contribuinte na fOrma· prevista no art 111,
mé!,rCado o prazo de oito dia..o:; para
cu..'Uprimento da decis2.o.
Art. 116. venciC.o o prazo de trinta.
dias a que se refere o art. 112 e não
tendo o contribuinte recorrido à instância superior ou, quando fôr o caso,
f-eito prova da garantiá de instância,
será o processo encaminhado ao agente fiscal da respectiva seção o-J circunscrição para que tome conhecimento da solução e, nos casos referidos no_ art. 118, verifique se foi
cumprida a decisão, instaurando, em
caso contrário, o procedimento cabível.
P·arágrafo único. Será o processo
igualmente encamú1ha.do 'ao agente
fi.S>cal, para os fins previstOs neste
artigo, após i ciência, pelo contribuinte, da decisão proferida, em grau
de- recurs@, pelo Diretor C.o Departamento de Rendas Internas.
Art. 117.
Nenhum procedimento
.será in.sW.uradlo contra o contribu-
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inte que tiver agido de acôrdo com
a espécie por ê:le consultada, enquanto
não fôr solucionada a consulta
Art. 118. Nos casos concretos de
pagamento ou recolhimento do impôsto ou de aplicação da multa do
art. 68, quando a solução da consulta.
fôr Contrária ao contribuinte, a. impugnação da exigência., por parte
dê.ste, abrirá a fase C.a controvérsia.
no pr-ocesso, obedecendo o recurso as
normas do Capitulo X.
Art. 119. Aplica-se à garantia de
instância, para a interposição de re~cmrso, o disposto nos §§ 19 e· 2=? do
art. 112.
CAPÍTULO XII

Da Fi'ical;zação

Art. 120. A fiscalização_ do impôsto compete especialmente ao Ministério da Fazen(ia e em geral a todos os que exerçam funções públicas.
§ !9 No serviço externo, cabe aos
Agentes Fi..scais de Rendas Internas,
privativamente, a instauração de processo por infração dês te Regula~
mento.
§ 29 Nenhuma autorrdade do MiniStério C.a Fazenda poderá, sob, pena
de ·responsabilidade, designar outro.c;
servidores para ·a fiscalização externa, salvo o.s casos previstos em lei.

Art. 121. Ás firmas e socieaades
comerciais e industriais, os estabelecimentos bancários, as .sociedad-~ de
cré-dito, financiamento e investimento, as companhias de seguro e de capLOalização, as sociedades -civis que
revestirem a forma comercial, ~- cooperativas, os leiloeiros, os correto-res
e outros intermed!ários de negócics.
e todos os que são obrigaC.os a manter escrita comercial ou fiscal, não
poderão escusar-se de exibir à ·fiscalização os papéis e livros de sua es-
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crituração e arquivo, ainda que guarC.ados em armáriOS, estantes, gayeta.s,
çofres, casas-fortes e locais semelhantes.
§ lv No caso de recusa, ~ autorJ.~
·dade ·administrativa prov1de~r~I.ara
· nto ao representante do Mmrste·
JU
"b"
rio Público para que se taça a. ex1 1ção judicial.
§ z,. Quando se tratar de serventuário de ofício, a providên~ia será t~
mada junto à autorida.de a que estiver subordinado.
§ 39 .Ainda no caso de recusa, a
fiscalização poderá lacrar os move1s
ou depósitos onde pó.ssslvelmeme estejam os papéis e livros exigidos, la·
vrando têrmo â.ês&e procedimento_ do
qual deixará cópia com o contribu.:.
inte.
Art. 122. De poss·e da relação referida no art. 138 ou· independentemente dela, os Agentes Fiscais r . e
Rendas Internas pi·ooederão, _a par-tir do dia imedrato ao vencimento
dos prazos estabelecidos neste Regulamento, contra· os que deixarem de
recolher o ·tributo.
CAPÍTULO XIII

Disposições Gerais
Art. 123. As notas con&tantes da
Tabela; em relação a cada alínea,
prevalecerão como exceções às normas de caráter geral.
Art. 124.~- A autoridade que vel'if:.car falta ou insuficiência do impqsto
em instrumento constante de processo
admimstrativo ou judiei~! não sastará o andamento dêste, devendc,· :JDrém, se o aconselhar o interêsse da
Fazenda -Nacional em razão do vulto
da importância· devida, substituir pür
cópia o instrumento e encaminhã .. Io
à repartião f:i.Sca-1 para ·cobrança <lo
débito.
·
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Parágrafo único. E' facultad') a
qu0Jquer pessoa recolher o tribute e
fazer
prova do seu recolhimentü.

a

Art, 125. Os praZos estabelecidos
nes-te Regulamento entendem-se cm
dias corndos, e se computam excluindo o dia do comêço e inclum<lv c
do vencimento; se neste c!ia não fu..'lcionar, por qualquer motivo, o órgão
onde deva ser cumprida a. obrir;açáo
fiscal, o prazo se prorrogará até ó
dia útil seguinte.
Art. 126. Na arreca"dação do 1n1
pôsto, é dispensada a expedição de
. conhecimento de recerta.
Art. 127. Quando ocorrer a hipótese de várias obrigações contidas
num só instrumento mas compree.:.1did.as em incisos diferentes da. Tabela, a classificação da receita, ria
guia de pagamento, será a do inci :m
em que o valor do impôsto tiver
maior expressão, ~cabendo ao contribuinte demonstrar, na coluna de
observações da _guia ou no verso deóta, o cál.culo do tributo de acõL·-do
com as alíquotas dos diversos incisos.
Art. 128. Ainda que não haja im·
pôsto a recolher, os que estiverem
obrigados ao R~gistro_ do Impôs';o do
Sêlo apresentarão, no prazo. previsto
para O' recolhimento, ao órgão ·arrecada-dor, a guia modêlc n9 8, com a
declaração de que não houve iffi~
pósto lançado.
Art. 129, Aos signatários de representação ou auto e aos denunciantes
será -adjudica.da metade das mW ~as
impostas por infração dê.ste Regul:~,
mento.
§ 1º No caso C.e processo inictado
por mais de um funcionário, a cota
será repartrda igualmente entre os
signatários.
~ 2º Quando a multa provier de divers-os processos reumdos, a cota s-erá
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dividida proporcionalmente entre os
respectivos signatários.
Art. 130.
Se, para apuração da
falta, fôr necessário exame que nã-o
possa ser feito pelo signatário da representação ou auto, o funcionà.~·lo
que realizar a diligência terá direito
à cova-parte. da multa na forma do
artigo anterior.
Parágrafo único. Na hipótese de
denúncia, adjudicar-se-ão aos frmcionários incumbido~ do exame de
escrita ou de papéis em poder do de··
nunciante ou ·de terceiro 50% ~cln ·
qüenta' por cento) da cota reservada
ao denunciante.
CAPÍTULO XIV

Disposições Fmais e Transitónas

Art, 131. os estabelecimentos bancários e outros que estejam au!An'izados a abrix contas movimentáveis
.por meio de cheques, quando recus::..rem. como sacados, ·a pagamento de
cheques, mencionarão nci verso .dêstes, em- declaração datada e assinada,
o motivo da recusa,
§ 19 Inc!ependentemente de qualquer outro motivo, deverá ser declarada, sempre que ocorrer, a falta ou
insuficiência de cobertura.
§ 29 Se a falta ou 1nsuflclênc1a de
cobertura, quando fOr o oo.so, não estiver sanada na segunda apresentação do cheque, feita pelo menos quarenta e oito horas depois da primeird.,
.o estabelecimento renovará a declaração e comuníéará o fato, no mesmo
dia, à repartição fiscal competente,
1ndicando relativamente ao cheque
recusado:
I - número e série;
T I - data;
m - valor, em algarismo e pol'
extenso;
IV - espécie e número da conta
do sacado;

V §

nome e enderêço do emitente.

39 No caso do Parágrafo ante-

rior, deverá ser feita .uma comuni.-·
cação para cada cheque.
§ 49 O estabelecimento arqu:vará
em pasta especial, por· ordem cremo~
lógica, cópias das comunicações que
expedir.
§ 59 quándo a apresentação do cheque se fizer através do servko de
compensação a cargo do Banco do
Brasil S. A., a comunicação será expedida, simultâneamente com a segunda devolução c!o cheque recusado,
por intermédio dê&se estabelecimento,'
a9 qual cumprirá encaminhá-la à. re~rtição a que se destina.
§ 69 A repartição distribUirá o. comunicação ao agente fiscal da ·respectiva seção ou circunscrição, para
que êS.te promova. no prazo de quarenta e oito horas, a instauração do
procedimento cabível.
§ 79 quando se _tratar de cheque re•
9ebido em pagamento· de tributos federais, o procedimento a que se re..
fere o parágrafo anterior será ínstaurado à. viSta do cheque recusado,
inc!.ependentemente de sua segunda
apresentação ao sacado.
Art. 132. O portador ou endossa.tário de cheque sem data ou com
data falsa deverá, apl'esentá-lo à repartlção fiscal competente, no prazo
de três dias contados da data em
que o- recebeu, cabendo ao agente fiscal de plantão lavrar têrmo do oco-rrido, do qual fornecerá cópia ao J.Presentante do cheque.
§ 19 Não se fará a apreensão do
cheque, mas constarão Co têrmo tô ..
das as suas características.
§ 29 O têrmo instruixá o procedimento cabível.
§ 3\' A apresenWção do chGque a.
cartório pai-a: pTotesto cambial dispensará a providência referida no
caput dêste ~ugo.
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Art. 13 3, o Banco Central da,
República do Brasil, no. curso das
inspeções a seu cargo, fiscallzar[t o
mprimento do d'i.sposto no a.rt. 131,
nomunicando à repartiçãü
· t·1sca1 com~
~etente as faltas verificadas.
Art. 134. O Ministério da Fazenda
romoverá a estatística do impôsto,
P
. I
l
.
atendida, quando posswe, a c.-a.ss ~
ficação por alíneas €) incisos.
1

Art. 135. para fms estatíSh.cOs e
de contrôle, o Ministério da Fazenda
poderá desdobrar ou reagrupar as incidências ·previstas na Tabela, e darlhes nova distribuição ou numeração.
Parágrafo único. No cumprimento
desta disposição, o Ministério poderá
providenciar a republicação, mtegral
ou parcial, dêste Regulamento.
Art. 136; Os casos omissos neste
[Regulamento serão resolvidos pelo
Departamento de Rendas Internas,
aplicanc.o-se, quanto à parte prQces~
sua1, a legislação sôbre o ImpÔSto de
consumo.
Art. 137. Anualmente,· no mêS de
dezembro, o Ministério da Fazenda
pro~overá nova publicação dêSte Regulamento, com a correção monetária das multas, limites e outros valôres nêle expressos em .cruzeiros,
adotando,~ara êsse fim, os co~fici
entes estabelecidos pelo Conselho Na<:Ional de Economia.
Art. 138. Serâ. oiganizado, pelo ·setor competerite do Ministério Ja Fazenda, contrôle dos recolhimento'3 do
impô.sto . feitos pelos qut esr'verem
sujeitos ao Registro do Impôs~c do
Sêlo, cabendo-lhe fornecer, quinzenalmente, aos enoo.r!·ege..dos da fL3·"'.ahzadw relaçáo dos que de:xarem
d;.: ~·e .. o:her o tributo nos prazos previ.:;tos neste Regulamento.
Art. ~39. Os que possmrem, estampilhas do Impôsto do Sêlo pvGerão
uti~izá-.as, até 30 de junho d~ 1935,
em Gb~~gações cujo impôs-to, em eada.
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uma, r.ác exceda de Cr$ 20.000 (Vinte
mil cruzeiros) .

Art. 14{). Os que em 19 de julho
de 19-65 ainda po.sst~írem as estampilhas referidas no artigo anterior
poderão recolhê-las ,dentro C.e quinze
dias à repartição arrecadad'ora loc'll,
por meio de guia, em três vias, para
exame de sua legitimidade pela ca.sa.
da Moeda e posterim rest.tuiç5.o do
seu valor, mediante anulação de receit~t.

Art. 141. Os contribuintes que

pas~

Sf-1-' em

a fazer ·em seu próprio esLabe:er'meiito o J'egi<-t'!'c, das obrlgações.
su~e Las a.o impõsto por estimativa.
la..nçarão. no livro mod"êlü n!? 4, aen~
trú Ci~· sessent.a dias C.a vigência dêste
Regulamento, os instrumentos registrados na repartição arrecadadora.
§ 19 Cump,.uá ainda' aos cont:--H)umte.s organi:ã<"1r relaç~o dos instrumentos registrados cqm indicaç§.o do
mimero de or-dem e data do n.giStro tanto nn. repartição como no li··
vro modêlo n9 4, encaminhando-a à
repartição nos dez primeiros dias
sub.seqüenteS ao término do prazo d.e
que trata êste artigo.
§ 2º De posse da relação aludida no
parágrafo ~nterior, a repartição promoverá a baixa do registro das obrigações relacionadas, dando ciência do
fato ao agente fiscal que \iver a seu
cargo a fiscalização do contribuint~.
para .que faça, no livro dêste, a conferência da transposição do registro.
Art. i42. As obrigações· sujeitas ao
impôsto por estimativa, registradas
até 31 de dezembro de 1964, estão suborilinadas aos prazos e normas previstos neste Reg;ulam.ento.
Pai.'ág-rafo único. O impôsto relativo às operações realizadas até 31 de
dezembro de 1964 será acumulado com
o que fôr devido no primeiro semes~
tre de 1965 e pago até o último dia
do mês subseqüente a êsse semestre.
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Art. 143. Nas locações de que trata
o artigo 23, vigentes em 31 de dezembro de 1964, o primeiro período semestral sujeito à Complementação do
ilnpôsto contar~se-á a partir de 11? de
jarieiro de 1965.
Art. 144. Na venda de mercadorias
mediante parCelamentq do preço, sem
contrato, as prestações pendentes de
liquidação em 31 de dezembro ·de 1964
pagarão o--impêsto pelo mesmo sistema a que estavam sujeitas no regime
fiscal anterior ao dêste Regulamento.
Art. 145. ~o caso dos itens I e III
da nota 4~ à Alínea VII, cujos atas_
tenham sido realizados mas não ar-:
quivados até 31 de dezembro de 1964,
o prazo de trinta dias, estabelecido
para o pagamento do impôsto, será
contado da data da publicação dêste
Reg·ulamento.
Art. 146. Continuará a cargo do
Terceiro conselho de Contribuintes a
f:.olução das consultas sôbre o impi~s ..
to. em grau de recurso, nos procc,s ·
sos exiStentes no mesmo ConseU1.0
E'm 31 de dezembro de 1964. -·-~Art. 147. Enquanto não fôr organizado o cadastro geral de cont:ihu1ntes, instituído pela ·Lei nl? 4.50'1;
de 30 de novembro de 1964, os clà. ·
ros dos modelos ns. 5 a 11, destinaàos aos números de inscrição da
firma e do estabelecimento do contribuinte, serão preenchiàos, respectivamente, com o número da ir~s
c:rição no Departamento do Impô.5to
de Renda e com o número da .Patente de Registro.
Octávio Gou,veia de BulhõeS-'

TABELA

1.3. Empréstimo por _meio de
obrigações ou debêntures ..
1.4. Financiamento de compra
de bens móveis,. mediante parcelamento do preço
ou abertura de crédito ...
1.5. Empréstimo não especificado, sob qualquer modalida- lidade, incluídos o mútuo,
o financiamento, o adiantamento, o suprimento de
caixa e o _depósito não bancário . . ..................
1.6. Confissão e sub-rogação de
dívida ·. . .................
1. 7. Letra de câmbio e nota
promissória . . . . . . . . . . . . . .

1 %

1 7;;

1 o/o
1 o/o
1 %

No~as

liJ.) Equiparam-se a abertura de
crédito, para efeito de tributação, as
retiradas feitas em estabel~cimento
bancário ou sociedade de crédito, financiamento e investimento:
I independentemente de contrato;
II - aléffi dos limites contratuais;
III - além dos saldos em conta ...
corrente.
21!-) No caso da nota anterior, o
impôsto será devido sôbre o ma1or
saldo devedor em cada semestre do
ano, acrescido dos respectivos juros,
comissões e outras vantagens, denuzido, quanto ao item II, o valor do
limite contratual, a fim de que o impôsto incida apenas sôbre o matar
excesso verifiéado no semestre, mais
a diferenÇa de juros, comissões e outras vantagens, se houver.

ALÍ!-."EA I

Operações de Crédito Crédito

Títulos

de

1.1. Abertura de crédito
1 %
1.2. Desconto de títulos cambiais, inclusive faturas ou
suas duplicatas ........... 0,5%

3~)
Os contratos -ae abertura de
crédito firmados por estabelecimentos
bancários ou sociedade de crédito, financiamento' e investimento, a- prazo
indeterminado ou sujeitos a acréscimos cujo montante não seja desde
logo conhecido, pagarão as diferen-
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ç2,s do impôSto semestralmente, na
forma da not;l 5!!-, e_ ficarão dispensados do registro de que trata o Capítulo VII.
4r:') Se se verificar abertura de crédito sem limite, o impôsto Será pago
também semestralmente, pelo montante do crédito utilizado, acrescido _
dos juros, comissões e outras vantagens.
51!-) Verificada qualquer das hipOte~
ses previstas .aas notas anteriores, os
estabelecimentos banca.rios e as .sociedades de crédito, financiamento e
investimento organizarão, dentro dos
oito primeiros dias subseqüentes ao
término de cada semestre, relação. das
contas atingidas pela tributação, da
qual constarão, em referência a· cada
~anta e .além de outras indicações d~
cará.ter geral, o nome do titular, o
maior saldo devedor, o maior excesso
no limite contratual ou o total do
c1édito utilizado, conforme o caso, e
~inda os acessórios creditados ou pagos_no semestre, e o impôsto devido.
Dentro do m~smo prazo, a rela~ao
será lançada no Registro do Impôsto
rlo .Sêlo, pelo total_ do tributo deVido.

61!-) No caso de desconto de títulos
cambiais (inciso 1.2), observar-se-á o
seg:uinte:
I -: o impôsto será calculado sôbre o valor do título e pago, pelo descontador, independentemente do que
nele porv~ntura· fôr devido;
II - quando o descontador estiver
sujeito ao Registro do Impôsto do
Sêlo, o tributo será calculado sôbre o
total dos títulos descontados em cada
dia e lançado mediante relação orgaÍlizada na forma do artigo 31;
nr - o cheque não se inclui entre
os títuloS cambiais, para efeito da
tributação.
7~J.) No caso do inciso 1.4, o impôsto
será calculado sôbre o valor do financiamento, facultado o lançamento

ou pagamento -do tributo mediante
relaÇão diária, organizada na forma
dos artigos 31 ou 38.
81!-) Ainda no caso do inciso 1.4.
quando fôr usada --a relação prevista
na nota anterior, a declaração de que
trata o artigo 34 será feita apenas
nessa relação e nos contratos, se houver, mencionando-se nas diversas "ias
das notas fiscais e faturas expedidas
que o impôsto foi ,ou será pago mediante relação diária.
91J.) No caso do inciso 1.5, quando
o empréstimo fôr representado por
nota promissória, emitida pelo próprio tomador do empréstimo, será devido apenas o impôsto relativo ao
.título.
10!!-) Para efeitos fiscais, não se
considera financiamento a condição
a prazo ou a crédito na compra e
venda, desde que não haja parcelamento do preço.
111).) Os titulas mencionados nO inciso 1. 7 estarão livres do impôs to
quando êste fôr devido çl.e acôrdo com
os incisos 2.4 e 2.5, da Alinea II.
121).) Não estão sujeitos ao impôsto:
I - a antecipação do pagamento de
salários, comissões, gratificações, honorários e "pro-labore", de empregados, viajantes, vendedores, representantes, sócios ou diretores de entidades comerciais ou industriais, assim como a distribuição de lucros ou
de diVidendos apurados em balanço
ou p01 reversão de fundos de reserva, desde que, em qualquer caso, não
haja fluência de juros ou estipulação
de prazo para pagamento ou-·entrega;
II - o recebimento ou pagamento
de aluguéis, seguros, impostos ou taxas, de responsabilidade das pessoa,s
mencionadas no item anterior, observada a mesma restrição quanto à
fluência de juros ou estipulação de
prazo;
IIJ - o fol;necimento de dinheiro
feito por estabelecimentos ('omerc1ais
ou indu·striais a seus .viajantes vendedores ov representantes, inclusive
comissários ae despacho, rara cobertur:::. dE. despesa de contt1. das referidas entidades;
IV - a entrega de dinheiro feit':t
por sócios ou acTonistas p;.:~,:·a aumento de capital das l'GSpf.lcctivas sociedades, desde que nâo '."8-~a fluência
de juros e o aumento sejr.. reuizado
no prazo máximo de 5es'jenta dias;
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V - a entrega de dinhP-i.ro a . s::~ ·
ciedades de crédito, finanCiamento e
investimento, para utilizaç5~ na forma t: nos prazos estabelecidos pelo
e~ r_co Central da República do Brasil;
VT - o .'3-dia:rrtamento fAito por estabelecimentos 1·ancários a exportadele~ por ~o ma do valor de_ contr~
tos de câm'JiL· desde que nao. haJa
flw'mcia de juros;
VH ......, o adiantamento par· conta
do preço, nos c.0ntratos de · compra e
VEnda, desde que não h::tia fluência
de ;uros;
VIII - o financiámento da compn>, .
de· benS móveis, para fins mercantis;
entre comerciantes e produtores, in~
clusive industriais, salvo se, haveHdo 'parcelamento do preço, u prazo
ultrapassar de cento e vinte dias;
IX - a transferência de crédito de
uma conta para out"ra, ainda que de
titulares diferentes, com .) rr~esmo
creditador, feita por estabelecimentos
bancários mediante simples lançamentos;
X - o redesconto;
XI - o comodato;
XII - a promissória rural, inclusive a operação de desconto.
ALÍNEA TI

Operações de Cambio e Afins

2.1 Cheque em moeda estrangeira
..................... 1'7o
2.2 Cheque em moeda nacional:
a) emitido no exterior_ ou
sôbre o exterior; b) emitido
no pais, a favor de pessoa
natural ou jurídica e por esta
endossado a entidade do exterior
....................
2. 3 Endôsso de cheque, letra de
câmbi-o, nota promissória e
outros. títulos em moeda estrangeira, . .· ................
2.4 Carta de crédito, letra de
câmbio e ordem de paga··
menta, emitidas no país sôbre o exterior ou vice-versa
2.5 Nota promissória emitida nu
éxtei'ior, quando negociada ou
cobrada no Brasil ......... ,

1%

1%

1%
1%

2. 6 Transferência ou remessa de
quantia do ou para o exterior, em moeda nacional ou
estrangeira . . ............ . 1%
2. 7 Pagamento, recebimento ott
tranferência, de qualquer natureza, efetuados no país, em
moeda nacional, a débito ou a
crédito de entidade qo exte,..
rior .
1%
Notas
P) Responderão pelo impôsto:
I - nos casos dos incisos 2 .1, 2 .2'
e 2.5:
a) o emitente, quando se tratar de
papel emitido no Brasil;
b) _ o primeiro portador no país,
quando o papel fôr emitido no exterior;
c) o endossante, na hipótese da letra· "b" do inciso 2.2;

II - nos casos do inciso 2. 4:
a) quando se tratar de papéis emitidos no país, o emitente;
b) quando se tratar de papéis emitidos no exterior, o intermediário da
operação no p3.ís, quanto às importâncias pagas .ou creditadas· ao beneficiário de carta de crédito ou ordem
de _pagamento, e o primeiro portador . no Brasil, no caso de· letra de
câmbio;
III - no caso do incisa· 2.6, à intermediário da transferência;
IV - no caso do inciso 2. 7, o creditador ou debitador.
:::~) O impôsto de que trata o1 inciso 2.4 Oetra de câmbio) será também devido:
I - quando, não tendo havido. saque relativo à mercadoria importada,
o respectivo preço fôr coberto Por
abertura de crédito no estrangeiro ou
ou_tra forma de pagamento;
II - quando ~ liquidação de contrato de câmbio se processar por meio
de recibo, ordem telegráfica ou outro
documento nâo previsto nesta Alínea.
3~) Será pag·o mediante Iançaníento no Registro do· Impôsto do Sêlo,
no estabelecimento bancário interveniente da operação cambial, o tributo
incidente sôbre:
I - saqtles de exportação, pelo valor FOB das mercadorias a que di-
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zem respeito, (nota 7f!.) '· entregues ao
estabelecimento ba:J?.cáno c.o:l?-prado_r,
qual deverá arqmvar .a uhm'la_ v1a
0
dêsses saques, para efeito de fiscalização;
II - saque~, ~heq~es, or~ens e
eqüivalentes, nao mclmdos no 1tAem · f,
entregues ·pelos vendedor~s. de cambio
ao estabelecimento_ b~ncano comprador;
III - saques girados do exterior
contra os importadores;
IV _ letras de câmbio, cheques ou
eqüivalentes, não compr~endidos no
item III, sacados do extenor p~ra cobrança a cargo de estabeleCimento
bancário;
v~- pedidos de câmbio,'" faturas ou
documentos que declarem o valor a
cobrar, nos casos de importação sem
saque;
. VI .,--- f.ichas de contabifdade relativa.s a lançamentos que obriguem a
liquidaç_ão de. compra ou venda de
câmbio (nota 2~ item ID . Para Iins
·de fiscalização, essas flchas deverão
ser num·erada." e ax-qulVada.s ·pelos es~
tabelecimentos bancários.
49) Na arrecadação do impOsto, será
observado o segu.inte:
I - nas lista-s de compra ou de ven~
da de câmbio serão !·ançados os contratos realizados anotando-se, em coluna·- especial o impôs to que fôr ·dev~~o
pelos papéi.s emitidos ou por emltl!'
em cumpr,mento dês..:-es contratos;
II - no tvro Registro do Impôsto
do Sêlo será lançado o total diário
do 1mpõsto consw..nte das listas refe~
ridas no item anterior;
III - os papéis aludidos nos itens
DI, IV e V da nota 3<J. serão lançados
um p-or um no R.eg;stro do lmpQ.sto
do Sêlo, pelo valor do tributo devido.

59). A declaração a que se refere o
artigo 34 será feita:
1 - nos saques, cheques, ordens e
:mais documentos emtddos ou expedidos pel-as estabelecimenLos 0ancários
vendedores de câmbio em cumprimento dos rc.spectivos -;ontra.tos;
I I - no__; diversos exemplares ou vms
_dos papé s referidos nos i.teru I a IV
e nas fichas de contabilidade mencionadas no item VI, tud·o da nota
3f!.;
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III- no cas-o.do item V da nota. 3ÇI-:
a) nos pedidos de câmbio, sôbre os
qwJ.~ inc:dirá 0 !mpõ.sto nos casos em
que havendo importação sem .:,aque,
os importadores adquirem a estabele-cimentos bancários do país ch-eques ou
equivalentes sôbre o exterior, reme~
tem-nos aos exportadot;e<: estrangeiw
ros e recebem as meroodorias ou Jo...
cumentos que a.c; repre~entam, sem lriterferênc:a senão P•J.ra simples entrega de tais documentos de qualquer
estabelecimentq bancáno;
b) nas faturas, ou outros documenw
tos_ recebidQ.s do exterior q,ue decla~
rem 0 valor a cobrar dos impor:.adores. nos demais caso:; inclu jve
quando o câmbio tiver sido fechado
par.a entrega futura.

61J.) Nas vendas de câmbio para ex·
portação, condlc~onad:as à transferêncla da.s desp·esas de fretes .segur 0 .e
comi-ssões para pagamento no exterior
e cujos valôres fôrem incluídos nas
respectivas cambiais de exportaçio
os estabelecimentos bancários obse. ·.
varão o .seguinte:
1 - as vendas de câmbio para exportação 1imitar-se-ão ao valor FOB
das mercadorias i

II - o valor FOB, referido no item
anterior conipreende o custo da mercadQria ,acrescido de:
a) margem de lucro do exporta~
dor;
b) tôda.s as despe:;as feJDa.~ em cruze:ros até a colocação da mercadoria
a bordo do navio no úU:mo põrto brasileiro ou no veículo condutor na fronteim, incluídas as tiax·1-s p.agáve·-s no
país e que incidam sôbre 0 frete deduzldo o importe das. conâssôes pagá..
ve.is no estrangeiro;
III - ·n@.o estão suje:tas a operações de compra e venda de câmbio as
parcelas que se referirem a frete seguro e comissão;
IV ~ os estabeleciment-os banctil':os
poderão emitll· cheques ou ordens de
pagamento a favor dos transportadores, segurado·re__; ou agentes no ex~
terior em troca ·(por arb:tragem ou
compensação) das parcelas incluídas
nas letras de exportação e rel.ativas
às despesas referidas no item anterwr;
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V - e..s operações de que trata _o
ltem precedente deverão ser submetidas ao Banco Central da República..
do Bra.3il;
VI - poderão a'.nda os e':itabeled_mentos bancários manter em seu~ 11 ...
vros em nome dos exportadores, con-

tas em moeda estrangeira as quais
por sé destinarem .ao· simples registro

ALÍNEA m

Seguro e Capitalização
3.1 Seguros de vida, pecúlio,

3.2

transitório dessas operações se denominarão "Contas Gráficas'';

3.3

VII . . . .,. não incidem no impôsto os
atos rela.t:vos às transferências de que

3.4

trata esta not·a.

7'~-} Para efeitO de fiscalização dos
benefícios declarodos na nota precedente. deverão os estabelecimentos
bancários conservar em seus arquivos
junto à última v,a do s.;;.,que \Item I
da nota 3~) a carta de entrega em
que estejam discriminada.<: as pa.rce~
las relativas a -frete, seguro e comi.s-

sã.o.

3. 5
3.6

rendas, anuidades e 90n2
gêneres
Capitalização e congêne1
res
Seguros de acidentes pes5
soais
Seguros de acidentes do
4,5
trabalho
Seguros de bens, valôres,
coisas e outros não espe~
cificados ·. . . . .
20
Responsabilidades p_rovisórias de seguros, em ge'-

%

%
%

%

ral . . . . . . . . . . . . r 0,01 o/o

.

8!!-) Não estão sujeitos a 0 impôst:):
I - quanto e.o inciso 2.3:
a) o primeiro endôsso de t.ítulo em
que tenha sido pago o impôsto, desde
que não seja feito em branco; '
b) o endôsso. feito pe!o estabelecimento bancário compr.a<ior das cam..
bial.s emitidas pelos exportadores;
c) o_ endôsso-ma.r.dato:
n - quanto ao inciso· 2.6 a transferência ou remessa quar,dc o impôs
to tiver sido pago em instrumento
emitido para o mesmo fim;
III - quanto ao .incis0 2. 7-:
a) os Lançamentos referentes a despesas ou r.endas de bens exi.stepte8 no
pais e pertencentes ao t:tul~r da .::on
t{~. compreendid.as as embarcações e
aeronave-3, ainda que de nac~onali<ia~
de estrangeira quando a serviço em
portos ou aeroportos do país;
b) os
lançamentos referentes 3
câmbio comprado ou vendido desde
que já tenha sido pagtl o impôsto devido;
c) os lo3.llçamentos relativas a ins.trumentos em que o impôst{) já telll1a
s:do- pago;
d) os lançamentos referentes à 1mportação de mercádorias sujeita à t.rL
butação prevista no inciso 2.4;
e) os lançamentos a débito relZLVoQS à "utilização de crédito_"' de entidades do exterior em aumentos de cap:tal ctà SüCiedaQe devedora.

%

Notas
1~) O impôsto será devido no ato
da aceitação da apólice de seguro ou
da emissão · da responsabilidade pro~
visória ou ainda, quando se tra:ar
de caPitali~ação, no ato da inscrição
do Contrato ou título no registro d&
sociedade.

2ª') o impôsto será lançado e_ recolhido, pela guia modêlo nl? 9, ate o ultimo dia do segundo mês subseqüente ao em que se tornou devido pela
companhia seguradora ou de capitalização, onde esta tiver sede.
·
3!!-) Far-se-ã o lançamento pelo valor totál do impôsto, mediante relação das apólices ou títulos, organizada na forma do art. 31.
41!-) Na hipótese de cosseguro, com
emissão de apólice única, o lança/menta e recolhimento do impôsto caberão à sociedade líder.
5t:~) A guia de recolhimento do impôsto. será visada pela fiscalização do
Departamento Nacional de Seguros
Privados e Capitalização, antes da
api·esentação ao órgão arrecadador.
61!-) calcular-se-á o impôsto:
qUanto aos incisos 3.1 e 3.2;
a) sôbre 0 valor total do contrato,
ainda que o pagamento seja feito parceladamente, salvo se se tratar de capitalização, caso em que o tribp.',o
incidirá inicialmente sôbre a impo;:I -
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tãncia -máxima a ser pag_a pelo por·
t dor do titulo em razao do co~~ ~
t~ato e, pm;;t:riormente, sôbre a d~
:í rença verificada entre o valor tnp~tado e o que fôr pago, pela contJ.·anhia, ao portador; a títu~o de paL•
ticipação de lucros e sorteiO ou re;.~
gate;
_ b) sôbre o valor da prestação de um
ano, se o contrato ob~igar ao paga~
menta de certas quantms, por tempo
indeterminado, durante 3: y_1d_a do segurado ou de seus benefwmrws;
c)
sôbre a importância. mínima
prometida, se o contrato estabelecer
diferente5 capitais a serem pagos, e,
ainda, sôbre _ a diferença~ se af~nal
houver pagamento de cap1tal mawr;
d) sôbre o menor v8Jor convencionado pela vida de um dos segurado.s,
nos seguros em gTupo, e, ainda, sôbre
0 total que fôr .pago, quando ocorrer
qualquer sinistro, e sôbre os capitais
oue forem excluídos ou cancelados.
Nesta última hipótese, o impôsto será calculado sõbre o total contratado,
na data do cancelamento, deduzido
o que tiver sido anteriormente pago,
não estando compreendidos na tr1hutaçã0 os cancelamentos e exclusõe.:;
independentes da vontade da ·tompanhia seguradora ou decorrentes de
disposições de ordem técnica aprovadas pelo Departament( Nacional de
Seguros Privados e Capitalização;
e) sôbre o valor previsto nas cláusulas acessórias- ou suplementares relativas ao eventual pagamento de capitais;
'~
f) sôbre os lucros ocasionalmente
pagos no curso ou na liquidação do
contrato.
II :- quanto aos incisos 3.3 a 3.5·:
á) sôbre o valor do prêmio, incluílas quaisquer. outras importâncias cobradas do segurado em razão do contrato, tendo-se em vista, .entretanto,
para efeito da isenção prevista n 0 art.
11, item VIII, letra "f", o valor do
contrato e não o do prêmio;
b) sôbre o total contratado e, po::;teriormente, sôbre qualquer excesso de
prêmio, por ocasião de cada averbação nas apólices de averbação com
valor declarado, ou se se tratar de
apólice sem valor declarado sôbre ,a
:Upportância relativa a cadà averbaçao, separadamente.

III - quanto ao inciso 3. 6: sôbre o
valor da responsabilidade assumida,
por período de trinta dias ou fraçã.o,
levado em conta o impôsto no ato de
adeitaç&o do título definitivo (apó~
lice).
7!!-) A reforma, renovação, reabilitação, prorrogação ou alteração de
qualquer dos atas previstos nesta Ali~
nea, dentro do prazo contratual, fica
sujeita ao impôsto sôbre a diferença
de valor ou de prêmio, conforme o
caso, salvo se houver emissão de nôv0 contrato,_ hipótese em que o impôsto será devido integralmente.
8~)
Não incidirão no impôsto as
operações:
a) de resseguro;
b) de seguro de crédito à exportação;
c) de seguro de transPorte de mercadorias em viagens internacionais.

ALÍNEA IV

Transterênciçt de. bens, créditos
e direitos

4.1 Promessa c:l.e compra e
venda, de permuta e de
doação de bens nióveis. ou
imóveis . . . . . . . . .
4.2 Promessa de compra e
venda de imóve'is rurais. .
4. 3 Cessão e promessa de cessão de crédito ou de direitos, inclusive a dação
em pagamento de iítulo
de crédito . . . . . . . . .
4.4 Procurações, e seus substabelecimentos: a) com a
cláusula in rem' propriam
ou cláusula equivalente; b)
com podêres irrevogáveis,
fora dos casos previstos
nos itens II e III do -art.
1.317 do Código Civil . . 4.5 Endôsso de qualquer títu:..
lo, depoi~ do vencimento. .
4.6 Operações mediante emissão de títulos para sorteio
na forma do Decreto-lei
n9 7. 930, de 3 de setembro
de1945 . . . . . . . · . . .

1

%

0,5%

1 %

1 %

1 %

1%
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desde que, sôbre o mesmo ato, tenha
sido pago o impôsto de transmissão

Notas

1~) O impôs to será calculado:
na promessa de permy.ta, sô~re
de maior valor; se nao for mdicado valor, por estimativa;
II _ na promessa de doação, por
estimativa;
III - no caso do, inciso 4.3, sôbre
o valor do crédito cedido ou prometido ceder, e não sôbre a importânc}a:
I -

A

O bem

por que foi feita a
messa;
IV - no caso do
valor -do objeto da
v - nos demais

cessão ou a proinciso 4.6, sôbre o
compra;
casos, sôbre o va-

lor da obrigação.
2~J.) Na hipótese de dação em pagamento de título de crédito, será 1evado em conta o impôsto que houver
sido pago no endôsso, de,sde que êste
seja feito e:Xpressafi1ente para o mes-

mo fim.
3!!-) Nas operações referidas no inciso 4.6, que se equiparam para efeito
fiscal, a promessa de compra e venda,
o impôsto será- pago pelas organiza~
ções autorizadas e incidirá ainda:
I - sõbre o valor excedente. q_uando os titulas emitidos forem sorteados
com valor superior ao do objeto da
compra;
~
II ~ sõbre a transferência de títu-.
los· de prestamistas ou de plano, den:..
tro da meSma organização ou en~re
organizações diversas.
4~) Nãs incorporações imobiliárias
de que trata a Lei-n9 4.591, de116 de
dezembro de -1964, é facult_ado ao incorporador pagar o impôsto, sôbre os
contratos preliminares, até dez dias
do vencimento do prazo de carência
a que se refere o art. 34 da mesma
quanto aos incisos 3.3 a 3.5:
sôbre o valor do prêmio, incluídas quaisquer outras importâncias cobradas do segurado em razão do contrato, tendo-se em vista, entretanto,
lei, extinta a obrigação se, dentro dêsse prazo, fôr denunciada a incorporação (Art. 45 da Lei nº 4.591, citada).
5!J.) Não estará sujeita ao impôsto
a promessa· de compra e venda de
bem imóvel, quitada e irrevogável,
II a)

inter vivos.

6a) Não incide no impôsta o endôsso-mandato.
ALÍNEA V

Arrendamento ou locação
5.1 Arrendamento, locação ou
outros atos que transmitam
uso e gôzo de bens imóveis . . . .
5.2 Locação de bens móveis e
de serviço .

1%

1%

Notas

Nos casas· previstos no art. 23,
o prazo para pagamento do impôsto
contar-se-á:
I - da data do contrato escrito, Ge
houver;
II - do término do prazo _estipulado, quando ocorrer a hipótese do art.
1.195 do Código Civil;
III - da data da ocupação do im6-v€1, na falta. de contrato escrito.
21J.) Quando ocorrerem as hipóteses
dos itens II e III da riota anterior, o
pagamento do impôsto incumbirá ao
locador.
FI)

3ª') o impôst:o do inciso 5.2 incidirá no contrato escrito. ·
4~) ·A ,locação de serviço, quando relacionada com a empreitada de obras
ligadas ao solo, estará sujeita ao impôsto de acôrdo-com o inciso 6.1 da
Alínea VI.
~!!-) Não estão sujeitos ao impôsto:
I - a constituição e a extinção de
aforamento e de usufruto;
II - a locação de imóvel para fim
residencial, com ou sem contrato,
compreendidas as obrigações acessórias de pagar tributos, despesas de
condomínio e outras, inererites à locação;
III - a locação de serviço em que
o locador (pessoa física) apenas fm·~
neça o próprio trabalho;
IV - a -locaçáo de seryiço entre
estabelecimentos bancários e seus correspondentes, quando versarem exclusiente sôbre assunto de natureza bancária.
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Notas

ALÍNEA VI

l!J.) o impõsto incidirá, nas StJCiedades comerciais e nas civis que re~
:Empreitada· de obras ligavestirem forma estabelecida em leis
1
1%
comerciais, exceto as cooperativas:
6· das ao .solo . ·: · · · · · · · · · · · ·
outras modalidades de em62
I - na constituição - sõbre o ca1%
. preitada
•· · · · · · · · · · · · ~ · ·
pital declarado, e na alteração -- sôbre qualquer entrada, aumento ou rt:Notas
tirada de capital;
~) No caso d~ acréscimo a!J valor
II - no distrato, liquidação ou dis1
·ustado,
0 imposto será· dev_Ido ~ô
solução - sõbre a quantia que se rt:valor
acrescido,
ou,
s.e
na?
exispartir pelos sócios ou acionistas.;._
0
t~e contrato escrito, sôbre as ImporTil - na fusão - sõbre capital aa
tâncias _entregues ou creditadas ao
nova .sociedade, e na incorporação ewpreiteiro.
·
sôbre o capital da sociedade incorpo,.
2 ~) Na empreitada -a e mão-de-ob~a, rada, devido ainda o impôsto, em
·o impõsto recairá sôbre as quantias . qualquer caso, sôbre as retiradas de
entregues, pagas ou creditada~ ao em- capital;
reiteiro· para remunerá-lo, amda que
IV na amortização de açoes
~ titulo de reembôlso de mão-de_,..obra
sôbre o valor das ações amortizadas;
de terceiros, fornecida por seu mtermédio.
V - nas "Partes Beneficiárias" sõbre o valor do resgate ou da per3~) Na empreitada de mão-de-obra
e material, o impôsto recaira sobre centagem de lucro, no ato do pagaas quantt.as entregues ou creditadas mento ou do crédito correspondente,
ao empreiteiro, a título de adianta- ou, ainda, da conversão em ações.
mento ou pagamento do preço da
2~) Havendo alteração social de que
obra.
resulte a saida de todos os sócios,
4\\) O impôsto do tnclso 6.2 Incimenos um, e entrada de ·outros sódirá no contrato escrito.
cios, considera-se, para pagamento d.a
impôstd,/Que na hipótese há um dis6~) o pagamento do impOsto intrato da antiga e a constituição de
cumbirá ao empreteiro.
nova sociedade.
6") Não estão sujeitas ao impôsto:
3ª') Também, para efeitos fiscalS,
considera-se alteração social, imporI - a empreitada de atividades ru1
tando·
em entrada e saída de capital,
rais;
a cess.ão ou tr~nsferência de cotas das
II - a empreitada de lavor em que sociedades limitadas, ainda que de um
o empreiteiro (pessoa física)
a outro sócio, levado em conta o ltnapenas foineça o próprio trapõsto porventura pago em separado,
balho.
no instrumento de ceSsão.
Empreitada

tiJ

ALÍNEA Vll

Constituição de Sociedades e Atos
Afins

b,1%
7.1 Constituição
7. 2 Alteração ............... .. 1%
7.3 Distrato, liquidação ou dissolução ..................•
l%
7. 4 Fusão e incorporação
l%
7, 5 Amortização de ações ... ~
1%
7.6 "Partes Beneficiárias" (ar:
tigo 31 do Decreto-lei nú...
mero 2. 627, de 26 de se tem ..
bro de 1940) ............. . l%

41J.) Quando se tratar de sociedaae
anônima ou em comandita por ações,
o impôsto será pago:
I nos, casos de aurríento de capital e de amortização de ações - t~.té
trinta dias após a data da assembléia
que aprovou o aumento ou a amorti~ação;

II - no caso de dissoluç!lo ou 11quidação - até trinta dias após a organização do inventário e balanço
· (art. 140 do Decreto-lei n9 2.627, de
1940);
'
III - nos demais casos - ate trinta dias após os- respectivos a tos. , ,

A'IOS DO PoDER ExECUTIVO
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5~) Se se tratar de sociedade que
dependa de autorização do qove~no,
0 prazo para pagaf'!lento do lffiP~?Sto
será contado a partir da data do orgão oficial que publicar a autonza~ão.
6~)

Quanto a sociedade con;t s~ae
no estrangeiro, .calcular-:se-á o Imposto sôbre o cap1 tal destmado às ope-.
rações no Brasil.
']r:-) Nas soCiedades em
conta <1~
partiCipação, o impôsto incidirá sô-

bre o capital entregue ·pelo sócio oculto ao sóclo ostensivo, considerandose alteração, para efeito de cálculo e

pagamento do impôsto, a entrega de
capital para emprêgo em opera..;:io

que constitua a atividade especifica
no sócio ostensivo.
8:).) A prorrogação Ievaaa a efetto
após o término' d9 prazo cte vigência

equipara-se a liquida'çâo da antiga so~
c.tedade e constituição de nova, tn~
cidindo o tributo sôbre o -capital so~
cial, em cada mn dos atas menc.to~
nados.
91).) Não estão sujeitos ao impOsto
os atas de conversão e transferêncht
de ações.
ALÍNEA VIn

Obrigações Diversas

8. 1 Promessa ou obrigação de
pagamento, de entrega ou
transmissão de! bens mó~
veis ou valores .. . . . . . . . .
8.2 Distrato, exoneração e sub·
rogação, excluída a subrogação de divida, já prevista na Alínea I ....... .
8. 3 Comissão e representação
mercantis
8.4 Extrato de cOnta, quando
ajuizado ................. .
8. 5 Juros de mora e cláusula
penal .................... .
8. 6 Sinal ou arras ........... .

1%

II - no caso do inciso 8. 4, sôbre a
importância do saldo, antes da apresentação da conta em juízo;
III - no caso do inciso '8. 5, sõbre o
valor dos juros ou da cláusula, no ato
do respectivo recebimento ou lançamento;
IV - no caso do inciso 8.6, sôtlt'•! o
valor do sinal, salVo se , caraCterizar
obrigação prevista em Outra partGo
desta Tabela, sujeita a impôsto mais
elevado, hipótese em que apenas êste
será devido.
2~)

1%
1%

1%

Notas

P) O impôsto será devido:
I - no- caso do inciso 8.3, sôbre o
valor das comissões pagas ou creditadas cm cada mês, e será satisfeito
pelo comissario, dentro da primeira
quinzena do IJ}.ês seguinte, observado o
di9posto na nota 2Q.;

do

disposto

no

I - o cOmissário relacionará, na
pi'imeira quinzena de cada mês as
comissões que lhe tenham Slcto pagaa
ou creditadas no mês anterior, sôbre
as qus.is caLCulara o tributo, que será
lançado, pelo total devido, no R-egistro
do Impôsto do Sêlo, ou pago por guia,
conforme o regime de pagamento ca•
bivel;
II - se houver contrato escrito, nêle
será pago o impôsto, sem prejuízo,
quando se tratar cte pagamento por
estimativa, do registro de que trata
o Capitulo VIl e da corriplementação
semestral d.o tributo;
III - as relaçôe.:: e os contratos,
quando fôr o caso, serão arquivados,
por ordem ,Jronológica, em pastas es·
peciais, para efeito de fiscalização.
Nâo estão sujeitos ao impôsto:
I - a compra e venda de oens- mó ..
veis, ainda que sob a forma de opera~
çôes a têrmo;
II - a compra e venda de titulas,
públicos ou náo, e de metais preciosos,
ainda que sob a forma de operações
a prazo;
III - os atas translativos de· em·
barcações;
IV -- o frete, inclusive quando hou~
ver contrato de fretamento ou carta..
partida;
V - o contrato de transporte;
VI - o contratO de compra e vem""a
de câmbio;
VII .- a parceria com colonos, ainda.
que haja emprêgo de capital, máqui..
naS; trabalho de pessoas da família
do colono e braço assalariado;
3~)

1%

Para -O fim

~~':.~ ~ ~:gu~~i:: precedente, observ~r-

A'IOS DO PODER ExECUTIVO

vrn - a operação que consista ·em
transferência de crédito, em moeda
nacional, de uma conta para outra, da
.mesma pessoa fisíca ou jur1diCa, domiciliada no pais ou no ~xteno~, com
. mesmo creditado:r;, mediante -.;l.IlJ.plea
0
l(mçamento;
IX - a proposta de desconto de
letras de câmbio, notas promissórias,
{aturas e suas dUI?ll~atas, feita a esta~
beiecimento bancarlO! desde q~e. a
obrigaçáo nela assumida se resl;nllJa a
promessa de reembOlso, independente·
mente de protesto, quer por falta de
acej.te, quer por falta de pagamento;
x-o aval;
XI ~ as garantias, reais ou fidejussórias;
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XII - o distrato, a exoneràção e
a sub-rogação, quando decorrentes da
obrigações isentas ou não tributadas;
XIII - a comissão e representação
mercantis,
quando desempenhadas
pelo comissário ou representante <pes·
soa física);
XIV - os extratos de contas (inciso 8.4) relativos ao desempenho de
funções cuja demonstração seja abri ..
gatória em .lUlZO,
XV - as duplicatas e triplicatas a
.que se refere a Lel n" 187, de 15 de
janeiro de J93b, assim como o respectivo reconnecimento;
XVI - os lnstrumentos de depósito
de mercadorias em armazén'l ge·rais.
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2%
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20%
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13'. Impôato ........................................................ A
14.

15.

Cr$.._ ...- ................ ___... _,..,..._

TI-PAGAMENTO FORA DO PRAZO
Corre<;ão monetária do impôsto:
14 .1. A x tndlce de correção monetária Cr$ ... ___ ................ _.. ___ ........_ .. , __ B
.14. 2. Acréscim.n resultante da corrcção monetária, ( B - A) ....•... C
i\fulta (Art. 00 do Reg. do Impôsto do Sêlo) (B x._. _,_: ____ .%) ....... D

Cr$ ......... -...... _ .....' .................... -.---.. Cr$......... - ...................... - ........... _, __

llK-T01'Al. A PAGAR (A+ C+ D): .._...........................- ....... ---·---....
·

{Por cxtenao)

.................................. ,......................................................_....., .................._..__ ............. - ..................... - ..,.. -·--·--E
Obse;rvações: ..........................................................................................................- .......................... ~.-........- ........ - ....·--·---..·---,-·..............................- -

............................................................................. ·--..-·-.. -•..-·---..de.......................... _ ..... _ ..._, ______ , ......de 19__.
"'"""-"""'" .. -"""'"""""""'""-""'"'"''""""-'"""-"""'"I'·•··"""'""""""""~M~·"""~'",...,m,. .... _,~,-

AIJ3lnntUt!l. d'o CdzltrlbuJnto

QU!TACAO PELO ORGÃO

·

ARRlili"AnATVlR

NOTA: ESTE MODELO BEP.Ji. USADO TAMB.€M PELOS CONTR!:SUINTES NAO :rtll::GISTTIADOS, CASO EM QUE
NÃO SI!: PREElNG:HERAO OS BS:PAÇOS RES.ERV ADOS AO NqMERO Dlil l:NSCRIÇAO E SEÇ.ã.O FISCAL.

MODtLO No 6 (TAM..

~Bx.2.2.)

-I

MIN!STSRIO DA FAZENDA

--- - VIA

II IIIIIIIII

GUlA DE PAGAMENTO DO IMPôSTO DO SÊLO

DA FIRMA

IMPOSTO SUJEITO A COMPLEMENTAÇÃO

Nt'JMERO

........_,,_,

___

,..~

...... ,_,_,.,.
............ -

....... q

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

(Enderl!ço: Rua., Avenida., Pra.ç.e..

................... _.. ,, ........

etc.)

._,, .. ,,~---·"'"-•"'""A·,,,,-.,,.,.,.,.,,.,,..,.,,

(Eairro)

CMunJc(piol

_. .· · - - - - - - - - - - - - - - - ·

••

N~~ ... -

DO ESTAB.

INSCRICA.O

.... - .. ..- ..·-----· ---·--.. - ........___ , ...

----------........... _____ __ _
.

CUn14ade da Federação)

Zona ~o Correio.-......................... ____________ _

1.

I

DE

_11_1_1.

u

~ I 1I I I I I

I I I I 1-1

Natureza da obrigação.......................... .

LU

Alínea .... - ...............Inciso........................ -

3.

Nomes das outras par-tes interessadas: ______________ .. __ , ___________________________:--·----,~~-------------·· ...................... ..
....... ,.,,_ ___________________ .,,.. ____ ,_ -----------------........ .
..................... ___ ...................,, __________________ ., _____________________________________ _

4.

Data da obrigação;··-·······-·· ..... ../ ....

..... ./19·-····-·-·--

6. Instrumento emitido em ....................... via(s).

B.

5.

Vencimento;··--···-····-··.! --·-·--····---../19 .......... .

7. Valor tríbutado; Cr$. ... ·-··--····-····---L--·-·····-·-··--··-···--·c········-·····
O impôsto foi calculado de acôrdo com o Regulamento do Impôsto do Seio;
Art. 21 I I "Sôbre o principal mais aces.aórios correspondentes a dois
anos
Art. 22
Sôbre prestações relativas a dois anos

n

I I I

r

Art. 28 1
Sób1·e o aluguel referente a seis meses
Art. 24 \ I Por estimativa.

I Ni!.o liso!

~~~~~----·---·~.---c.~.~--~----~------~--------~·--------~-----------------~--~~
-· -·.
. I-- PAG..~Y.l."ENrO DENTRO~ D~ PRAZO.
D. Impôsto ................. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A

Cr$. . . . . . . . . . . -..·. · · · · ·-· · · "· ·-· -· · ·

II- PAGAMENTO FORA DO PRAZO
Correção monetária do impôsto:

1l.

.lQ .1.

A Y. !ndice de corregão IUDnetária Cr$-······--·-·····-·--·-·--········--·-·-·-···· B

10.2.

AcrésciiUD rellllltante da correção monetária lB-Al .. ·.· .. ··C

Multa (Art. 69 do'Reg. do Impôsto do Sêlo) (B ><. ........-·-············%) · ·. · · · · D

Cr$ ..

Cr$

fi-TOTAL A PAGAR (A+ C+ 0).: ..... ·-···-··· ··-····-·-·--····· ···-·-····-···-····
<Por extenso)

Cr$1=.

!

==:::=--·····_
.....
·-·---··..-···----·-··-···--·-··· ..·-····-············--·······-···-···-·-··-·--··-····--····-·- ·-·-····---······-························E
Observàções: ....... ".............................~ .........~.......... u........... -..,... _................~........------------------.. ---u·-------- ....... -....................................................
..._..._.......................,...,_, ...-._ .. ~................... ---------·-·-t·· ...... ~.......de ..................... ..

................ de 19 .

·QU1TAÇLO PELO óRGÃO ARRECADADOR

NOTA.
•

~STEl

NA~•

J.10DB:LO SERA USADO TA:r&Ef:M. PELOS CONTRIBUINTES NAO REG~STRADOS, CABO EM QUE
SE PREENCHEP.J,Q OS ESPAÇOS RESERVADOS AO NúMERO DE INSCRIÇÃO E SEÇAO "FISCAL.

I l I I I I I I li

MIN'IS'I1:IDO DA !i'.=\.ZENDA

·. GIDA DE PAGAMENTO DO IMP6STO DO Sl'?J~O

.~

............. -............................ .......................................................................
~

õi.~·;,~

...

l

DA FIRMA

CONTRIBUINTE NÃO OBRIGADO AO LIVRO DE REGISTRO

;;,~-·c~·ü·fb;i;;teT

NCMERO

DE

DO ESTAB.

INSCRIÇAO

..- -....... --D. . -.. . __ . . . . . . . . . . . . . . ___ _

"""''"-""'"~""'~'m'"""""""""''"H'"-"""" ....'''"""""n .. ooo~nwo.-_.._,~N">N9 .. ,__..,...,......._.,,_,.~-·•-"N'~' ...... -~ •• uo.o-••-•n

................................ ~-·""""""""""""'""'""(iii~d~;i~o: Rua, Avenida, PrnÇa; etc.)

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

,,,,_

_

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

~···--~-

(Mwliclplo)

Zon:1 do Co:.·reio .................................................

..........................
,_,, .....................
(Urtlda<l.-c da Federaçi\o)

Seçüo FiscaL ...·--····-·····---···· ....

...,.,.,,.,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,,. """""""""""""'"""'"'"'""'"'''"'"""'"'"""''""'"'"""'"""""""""""""'"'"''""""'""'"""''"''''_...''"'"""'""""""""''"""'""_'
..
arreClldaãor)
(~rg!o

1. _Natureza do. obrigação .................................................. ~~· ..... ~ ............. 2. · Alinea.........
S., Nomes das outras partes interessadas : ... _,, .... _...... _:.........................._,_ü.... ~ ......

4.

......... ./19 ................ ..

Data da obrigação: ......................./

6. · Instrumento emitido em...

"~"'"

5.

wu .........

u .. , _ , ... a .....

i Illl
1

"'~"'""'"'""""'"

,Inciso ..

-JTLLU
i\

·j I I
_1_1

u, ... _ .............. _ .

~·~·~·-···""""""" ................................... ;.........................

Vencimento: ....................... / .........- ........... ./19. .... - ... .

.. .........via (s}.

I -'PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO

S.. Impôsto .................... , . ·-· .................................... A

ii-PAGAMENTO FORA DO PRAZO

· 9.

Correção monetáriD, do impôsto:
9.1 A 't índice de correção monetária

Cr$ .. _,_ ..._ .._. __ ..._ ... _... _.,, ___ . ~

9.2 Acré·scimo resultante da cofreção monetária (B-A) ........ C

Cr$---·-----·-·---·

10 .. Multa (Art. 69 do Reg. do lmpôsto do Sêlo) (B x. .............. - ...... %) ....... D

Cr$......--·-----··--··

!11- TOTAL A PAGAR. (A

+ C + D): ·--..··-..·-·-"
---···---·'Po/ extens.o)

.

..................................................... - ..- - . - ·'-··----'----·E

Cr$' .. -·

Observações:

..................- .................__...........___ .,. -··--·-'·•---<le... - ... -·--····-·-·~- .................... de 19.........

......:.....,._..;.________·~··~··~"·=-~··_..._..._.m....~--"----_-_;A:;-;;,:;·Üz::;,~:.:;.~;::·;:;.;,::do;..:;C';:"":.::,::'ibu;::':;"Í~;,:·w;_··:.:::~··~"·.-_..._..~.. ·~·_...~m·~..·~··~"'m"",...,._ __
"""

Xtl:i

:L;

QUITAÇÃO PELO ORGÃO ARRECADADOR

[-=-=========·==-=-================~
.L
TAMB~:r&
." _

:NO'l'A:·.:C:STE MOD!i:LO SEliU\. USADO
PELOS-:GONTRinUINTES NA.o REGISTRADOS. CASO .)]K" QUE
NJI.O SE i?mm:NC".!IERAO. OS ESPAÇOS RESERVADOS AO NDIIIERO DE INSCIDÇAO E SEÇAO li'ISCAL.

----------~~~==~==:~~~~~~~~~~==~'

REGISTRO _DE OBR!GAÇOES SUJEITAS AO
(PA.aA

N•

DATA

-

om

ORDEM

-

I

PRAZO
·IN.'tClO

.,,.

USO

00

IMPOSTO _DO Sf;LO POR ESTIMATIVA
MODELo No

CONTRIBUINTE)

-

LJi.NÇA1iENTO DO tMPóSTO E 'COMPLEMENTAÇÃO
NO· LIVRO MOD:€~0 N" 1
AUNllA/rNCISO

DATA

IMPOSTO

No OE ORDEM

OBSERVAÇOJ?S

PAGO

-

"

li
!

Formato: 22 x 33 cm.

REGISTRO DE OBRIGAÇOES SUJEITAS AO IMPOSTO DO Sll:LO POR ESTIMATIVA
Cl'ARA
PR A Z O

N• DE

PATA

~-----

ORDEM

I N t C.I O

FIM

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

USO

DA

MODZLO

REPARTIÇAOl

NOMES E ENDEREÇOS DAS
PARTES INTERESSADAS

N~

3

GUIAl') DE PAGAMTI:NTO DO D.1POSTQ E COMPLEMENTAÇAO
NO~!EP.O

------------- .-----·····

P.o.TA

O!l.Cl.\0 AP.l:ECADADOrt

I:MP(ISTO PADO

-·----------- ---------------------------------

1-··---- ---------------- ---· ...•.••.••

------- ----------------·- .,

.,.

.. ___ .... -.... --

-------------···-------------

----- ..····--.,..-------- -- -"""1- ··--

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

----------·--- f---------

---------------- ~----------··
------------- ~-------- ..

------11-----11---~1-----~~----~~~~~~~=-~--~--~--~r·~-~--~-~---~

REGISTRO

DO IMPOSTO

DO SCLO

cREQISTRO ~OL084·~J

DAT.\

~

SEÇÃO DO
ESTABELffi/CI,MENTO

I

$:tRre oo
LIVRO
AtrXIUAR

~

I M p

PERIODO
nEFERENJE AO
LA.&'{Ç,U.!ENlO

'
n

ALINEA

i INCISO

1

o s

T

.

o

AL1NEA

ALL"<EA___;

n-:ClSO

INCISO

MULTA

MODELO N• ,.

OBSERVAÇOES

S!»1A••······-·~·-,-•. -..

Forrilato: 22 x 33 cm.

I

IMPORTâNCIA: A RECOLHER

1. ImpÔsto __ .. :.....- ........·---·········-··· -~·-··--·:- ............... ·-·-.. --....... ...:.. ....................................;.;; .._ ..~_: A
2. Milita ---..--........- ................. - ......- ................................................................................................... _ .... B
.......... ., .. ,. .......,..,_ .. ,,_,, .... ,,,_ .... ,........
3. TOTAL A RECOLh"ER {A+ Bl : ........ ..
<Por ex.tom:Jo)

--•mno-••••n-•••••~•"'N""'>n'H""'''"'"' .. ''""' __ ,,,.,_.,,,.,

''''''"''""''"'"" •••••••-''"'"'''"''''''

Cr$ .........- ...~...-~C'r$............-~~··"--•.-q--· ·- "·'"'":'l!l

-----,

Cr$ \............................... =\

•••''"'''''""''''"'~"''''""''''"'''"'""'"'"'"'"

Observações: -.......... ,_.,_ ...................... _...................... _....... -........ ·········-····---.... ··--········· ...................................................... ., ................... , .................................. __ _
.............. ~....................de 19... --

...... ,-...-.......... de .......

... ···-··"···-·
Assil;ntura

do Cont>'ib't:inte

---=---=~~-·--.,P'"'A"'R'"P'"c~-U::õS~O::-:D:-A:-· RÊÍ..;.íillTIÇiÕ7ISCAL·---~~-,-·~··~·~·~,,=-=~--

Os valores supra conferem cem os exigidos no. processo.
D.E DIVERSAS ORIGENS/DEPôSITOS PARA RECURSOS.
Repartição~-··..·-···
.. .,.,.,.,,,.,.,,,..,n,.,,.,,.,.,.,.,,.,ü>••"''' • """'"''''~''"'""'

I

I· -

....•. 9·- ........ - ....

de ..............T''

............................ n

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

d·~

19.......... ~

I
r

,,,,,~.~--·-· ______!

sm

ATOS DO PODER E~ECUTIVO

DECRETO NQ 55,853 -

DE

22

DE MARÇO DE

1965

Aprova o Begimcnto do Departam.ento de Rendas Internas, e dá outras
providências.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

:J.,t-

tig·o 87, n? 1, da ConsU.tUlçao, E tendo em vista o disposto no art. 111, § 29,
da Lei nº 4.502, de 30 de nc.vembt·o de 1964, decreta:

Art. 1'?. Fica aprovado o Régimento do Departamento de Rendas ln ter~
nas que com este baixa, assinado pelo MinistrC? de Estado dos Negócios da
Fazenda.
Att 29. O c<1..rgo isolado, de provimento ém Comissão, de Diretor das
Renci~<s

lntern,l..s, s:.mllolv

~-C

d•~-

2artc Permanente _do

Quac~ro

de Pessoal

do Ministério da Pazenda, pássa. mantidc o nosso símbOlo, a denomimcr··Se
Diretm do DepartamE-nto de Rendas Internas.
Art. 39. Ficam criadas, na Pane Perm::mente do Quadro d8 Pessoal do
Minü:.térlo da Fazenda, nos têrmo:::; do art. 11 da Lei n<:> 3. 780, de 12 de JUlhO
de 1960, as seguintes tunçóes gT<:>.tifiC<:I..d2,s, lotadas no Depm·w.mento de Rendas Internas:

I
Número
de

1
1

I

DENOMINAÇA01

funções (
11

10
6

1
40
100
15
1

li
1:

li
;I

1

10

Inspetor-Auxmar

li

I
I
I
I
I
I
I

115

....................... [

I

...... ,;[

Assessor Técnico (Delegado)

I

!

I

Chefe de Divisão

Inspeto1'-F'iscal

I

...................... I
I
....... ·I

··························

I

...... [

I
Chefe de Serviço .................................. 1
I
ChefE: ele. Seção
............ 1
Secretâ.!.·i.o (Diretor)

........ , ...................... 1

Secretário da Junte. Consultiva do Iinpôsto de

S1 U~O

~

::
I
I

I

1-

F

2 .. F

2-F
3- F

3- ~
3-F
3-

F

4-F

5- F

1
Con- [

•. , • , ••• , •.• , . , , • , , , ..• , • , , , , , , , , ........ , .:[

Secretário (Delegado) ............................. ;, 1

I

• 295

10

Assfssm' Técnico (Diretor)

I

,I

S5

1

11

Delegado Regional ................................. 1

5- F

6~F

Enc;.rregado de Tutrna............................. [

6-F

EncarrE>gado de Depósito .........................

6- F

J
I

Enc::.rregado de Intimaçao .......... ·, ........... ; .J

I

I

7- F

ATOS DO PoDER. EX:SCUTIVO

Art. 4q. "Ficam extint~s
Ministério dl3 Fa·!.end:. t'·es
t~r da Re~tt>e~oria f'edf!!al
como as srgumte-:: Tunçoes
Númer•J

de

&11

na Pa1·te Permanente do Quadro de Pessoal do
(3) cargos, em comissão, ·símbolo 3-C, de :.Jire~
(Guanabara, São Paulo e Belo Horizonte),- hem
gTatificadas:

Símbolo

DENOMINAÇÃO

funções
DiTetoria das Renclas Internas
2
1

1
27
1
1

1
1

1

2

1
13

3

8
9

li
I

Chefe de Sr::!rviço <Arrecadçâo - Cadastro
con-1
trôl.::; e Estatistica - Preparatório de Julgamen-1
to) - Guanabara e Sào Paulo ............... j
Chefe de Seção O:<'if.calização)
Guanabara el
Sã_,-; l?aulo .................................... ·I
Encar·egado de Depósito - Guanabara ......... -I
Encarrega(1o da Tunnu de Cadastro e Informações I
- ITerWcação e Cálculo -.Preparo de Conheci-i
mf'nto - n~pósi+o:c e Restituições, do Serviço)
de Arrer.ad:õ~.ç.ão; Mecanização - Contrô1e - Es-[
tattsticc, do Serviço de Contrôle de Estatística; l
In1pôsto de Con:mmc> e Outros Tributos - Sêlo 1
nas_ 01:)eraçõe.s .Bancárias, da Seção de Fiscali-1
za.;;ao: Autos - Notificações e _Representações,!
do Serviço Preparhtório de Julgamento; Pessoal
- Material, da Seçãc de Administração -'- Gua-1
nabara
................................ · · ..... !
Chefe de Portaria - Guanabara, São Paulo e Be-1
lo Horizonte ................................... ··I
Delegacias Fiscais

3

I

I
Assii):ent<=> Técnico ........................... ~ ..... I 2-F
Sec"etário
......... , ........... : .................. ·I 9-F
2 ~F
Fise~-d Geral do Sen(içn dé Fiscalização de Loteri.asl
Inspetcr-·Fiscal .................. _................ -I
2-F
Sect et:1rif da Junta Consultiva do Impôsto de Con-1
~urrro
. ..
. ........................ -......... ·I 5 •• F
Chefe ih P Subdil't'tOria ...................._..... 1 3-F
Chef ~ ds, 21J- Subdirel;Gl'ia ........................ ·1
3-F
Superintendente de Fiscal de Vendas Mediante
Sort.eiC'
.- .. - ......._..................... ·········I 10- F
Supet'':·:üe:o.dente da Fiscalizaçao dos Tributos doi
Código.... de Minas, d:o: Garimpagem e elo Comér-1
cio de Pedras Preciosas no Estado de Minas!
Ge-rais .............................. , .......... 1 10- F

Recebeàorias Fedewis
8

I

3-F
5-!l'
5-F

6-F

7-F

:1

Chefe do Se::-viç0 de Estudos e Fiscalização
São 1
Paulo, Riú Grande do Sul e Minas Gerais ... ·I
Chefe da S~ção de Estudos e Fiscalização - Ama-[
zona~, PernambucO, Bahia! Pará,_ Ceará, Rio dei
Jane1ro, Paraná e Santa Catarma .......... .
Chefe da S"!çi:í.o de Estudos e Fiscalização - Ma-~
ranhão, ~ia ui, Rio Grande do . Norte, Paraíba,

fola~~~ 80se_r~.i~~:. ~~~í.r~~~. -~~~-t~:. ~~~~~. ~. -~~~

I

5-F

ATOS DO PODER EXECUTIVO

612

Art. 5<? Até que se processe á lotacão do Departamento de Rendas Internas fica autorizada a requisição
de ser'vidores com lotação em órgãos
do Ministério da Fazenda, para atender à necessidade do funcionamento
do referido Departamento e órgãos subordinados condicionando-se o afas,tamento à autorização do Ministro
da Fazenda.
Art. 6<? As promoções à série de
classes de Agente Fiscal de Rendas
Internas; da Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda, poderão ser feitas indepen-

dentemente de aprovação do enqua-

dl'amento definitivo dos funcionários
do tnesmo Ministério.
·

Art. 79 As despesas com a instalação e funcionamento dos órgãos
centrais, das Delegacias Regionais e
Inspetorias, inclusive as de constru~
ção,' reforma e locação de imüveis,
bem coino as decorrentes das funções
gratificadas criadas neste Decreto,
cp:rrerão por conta do crédito espe~
cfãl aberto pelo Decreto n9 55. 772, de
19 de fevereiro de 1965, transferindo~
se, outrossim, para o Departamento
de Rendas Internas, o saldo das do-'
taçõe::: orçamentárias atribuídas às
· Recebedorias Federais na Guanabara,
São Paulo e Belo Horizonte.
Art.· SI? íl:ste decreto entrará em vi~
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

II .-:- fiscalizar as emprêsas autorizadas a realizar vendas de bens imóveis e mercadorias, por meio de sorteios, distribuição de prêmios, quinhões, bonificações e processos .semelhantes; a extração de loterias, e praw
ticar os atas previstos nas leis de rcw
gência;
III - interpretar as leis e os regulamentos fiscais relacionados com
as suas atribui.ç6es, baixando atas
elucidativos;
IV ~ julgar em primeira instância
os urocessos fiscais relativos aos tributõs incluídos no âmbito de sua
competência, bem como os instaurados por infrações às leis -e regulamentos cuja fiscalização lhe incumbf;
V - responder, originàriamente ou
em grau de recurso, as consult2.s formuladas pelos contribuintes regulares ou eventuais. bem como as relativaS à interpretação de leis e regu~
lamentos cuja fiscalização lhe compete;
VI - responder, em única instância, as consultas relativas aos tTibutos de sua competência, formuladas
pelos órgãos centrais do Serviço Público, autal'qUÜ!s federais, aciedades
de economia rrlista controladas pela
União e .entidades de classe de àmbíto nacim~al.
CAPÍTULO

Brasília, 22 de março· de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bttlhões

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
DE RENDAS INTERNAS
CAPiTULO I

Da Finalidade

Aü. 1° O Departamento de Rendas
Internas (DRD, diretamente subor'dinados à Direção Geral da 'Klazenda
Nacional, tem por finalidade orientar e fiscalizar a aplicação das leis
e regulamentos relativos aos tributos
internos, exceto o impôsto Je renda,
incumbindo-lhe, especificamente:
I - promover o contrôle e a fiscalização doS tributos incluídos no
âmbito de sua competência;

II

Da Organização

Art. 29 O Departamento de Renda-s
Internas compreende:
A _:_ órgãos Centrais:
I - Gabinete do Diretor, constituído de:
'""'"'
a) Assessori:;~, Técnica (A. T .) ;
b) Secretaria <:;:;.).
II - Junta Consultiva do Impôsto
de Consumo (J .C.I...C.), Jonstituida de:\
a) Plenário;
1;) Secretaria (S.).
III - Div_isão Técnica (D~T.), coru;tituída de:
a) SeÇão Técnica de Tributação
(Sç.T.T.);

b) Seção de Contrôle da Fiscaliza-

ção (Sç.C.F.);

c) Seção

(Sç.A.E.).

de

Análise-

E~tatística

ATOS DO

PODER EXECUTIVO

3!!- Região - Maranhão, Piauí e
Ceara
Sede: Fortaleza
4[)- Região - Rio Grande do Norte,
(Sç.S.Ax.).
Parmba, Pernambuco, Alagoas e Território de Fernando Noroilha
B -Delegacias Regionais (D.R.),
Sede: Recife
constituídas de:
5~ Região Sergipe e Bahia
r - Gabinete do Delegado, com~
Sede: tialvador
põsto de:
6[)- Região ..,.__ Minas Gerais
a) Assessoria Técnica (A.T.);
·b) Secretaria (SR).
Sede: Belo Horizonte
II - Seção de Cadastro e Estatís~
7f!. Região - ESpírito Santo, Rio de
tica (Sç.C.ER.);
Janeiro e Guanabara
Sede: Guanabara
TII - Seção de Preparo do Zulgamento (Sç.P.J R.), constituída de:
8~ Rêgiâo - São Paulo
a) Turma do Impôsto de Consumo
Sede: São P;lulo
(T.CR.);
gq. Região - · Paraná e Santa Cata~
b). Turma
do Impôsto do Sêlo
ri na,
(T.SR.);
Sede: Curitiba
c) Depósito (DR.).
10(1.
Região - Rio Grande do Sul
IV
Seção de Administração
Sede: Pôrto Alegre
(S.AR.), constituída de:
Art. 49 As lnspetorias-Fiscais' serão,
a) Turma de Pessoal· (T .PR);
no máximo, em número de 100, in~
b) Turma de Serviços Auxiliares
cluídas nesse total as· Inspetorias-Fis(T.S.AxR.) ;
cais-Especiais a que alude o § ()!.>, e as
c). Turma de Com~nicações (T.CR.).
lnspetorias-Auxjlian:!s, no máximo, em
V
Inspetoria's~Fiscais (I.F.),
número de 15.
constitui das de:
§ 19 Para efeito de ,fiscalização e
a) Turma de Contrôle da FiscalifixaÇão da zona de Júl'isdiçâo das Ins-.
zação (T.C.FI.);
petorias-Fiscais e Jl:),spetorias-Auxiliab) Turma de Serviços Auxiliares . res, os Estadós serão divididos em Cir(T.S.AxiJ;
cunscrições-Fiscais e estas em Seções~
c) Seções~Fiscais.
Fiscais.
VI - Inspetorias-Auxiliares '<r.A.),
§ 2° A zona da Inspetoria-Fiscal ou
constituída de:
da Inspetoria-Auxiliar poderá compreender diversas Circunscrições-Fisa) Turma de Fiscalizacão de Mercais ou, apenas, algumas seções de
cadorias em Trânsito (T-.N. T.);
uma Circunscrição-Fiscal.
. b) Turma de Fiscalização da Ga§ 3<? Cada Seção-Fiscal ficarâ sob
rllUpagem, Faiscação e do Comércio
de Minerais (T.G.M.);
a responsabilidade de um AG;ente-Fiscal de Rendas Internas, diretamente
?) Turma de Fiscalização de Sortews e Loterias (T.S.L.).
subordinado ao lnspetor-Fiscal.
§ 49 A ação do Agente Fiscal de
_Art. 3<? As Delegacias Regionais, em
Rendas Internas poderá estender-se a
numero de dez (lO), terão sede nas
qualquer ponto do território hacional,
c_apitais abaixo indicadas e jurisdidesde que se trate de apuraçáo de
ç~o nos s~guintes EstadoS e Territóevasao de impOsto ou de -fraudes fisnos, constituídas em Regiões: .
cais, obedecidas as instruções que forem baixadas pelo Diretor.
J.f;l Região - Distrito Federal, Goiás
e Mato Grosso
§ 59 Os Fiseais-Auxiliares de Impostos Internos exercerâo' as atividades
Sede: Brasilia
de fisca.liza,çao da competência das
:1~ Região - Amazonas, Pará, Acre
Inspetorias-A uxiliares.
e Territórios de Roraima Amapá e
§ 69 Poderão ser criadas InspetoriasRonçiôma
'
Fiscais especiais para a realização de
Sede: Belêm
tarefãs especlficas de fiscalização.
IV séViço de Administração
(S.A.), constituído de:
.
a) Seção do Pessoal <S.ç.P.);
V) Seção
de Serviços Auxiliares
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ATOS DO ~ODER ·EXECUTIVO

Art. 89 A Divisao Técnica compete:
I - Pela Seção Técnica de Tr.i.butaç"ão:
·
.a) reali;;;ar estudos ·sôbre a evolução
e técn:ca dos trilJo..:ttos fi;:;callzados pelo DcJ-'8-l'Üt:..-r:ent.o;
b) upinal' nas pl'opos'lções relativas
a alte!:ações da legislação tri.butária,
quando o:·denado seu pronunciamento;
CJ sugerll' a adcçào d0 medidas nara o aperfeiçoamento do sistema tr1butário, be:.·n como de normas para
m::<is eficiente contrôle e fisc::~Jizacão
das rencl.as internas;
·
d) cDligir e regwtrar 'a l3G"islaçôlo,
as decis5es e os julg·ados administrativos e judiciários, relativos à tributa~
ção indireta;
e) org:amzar o ementário da legislação e jurisprudência administrativrv
e judiciária;
f) apréciar, informar e preparar os
pfocessos, provenientes das Delegacla.s RBgionais e Inspetorias, relativos
CAPÍTULO III
<:>.03 assuntos tribe.tários cm geral ~.
especialmente, os de consulta, ressalDa Competência dos Orgãos
vado o disposto no m·t. 7;
Çj) analisar :J.S decisões dos órgãos
SE·ÇÃO llJ.
regionais e sug·cr!r providências paTa
Dos Orgãos c;entrais
a sua uniformização;
h)
apreciar e informar processos
rel<>,tivos a isenções;
Art. 6° Compete ao Gabinete cl.o Diretor:
i) estuãax os processos alusivos u
"
licenç<J.s, concessões ou autorizações
I ....:.. Pela AssesSoria
Técnica:
· que se incluam nas atri'ouiçõ~s do Dia) colaborar com o Diretor na sor~tot• ou de autoridadBs su~criores;
lucão àos processos submetidos a desj) informar os proce.ssos :rçl2-tivos a.
pa-cho;
restituição de impostos e taxas;
b) auxiliar o Diretor na prestação,
l) mi.nutar, segundo orientacão do
-de intormações solicitadas pelo Poder
Dlretor, as decisõe:5 sôbre collsuits:s
;Judiciaria;
formuladas p8los órgãos centrais da
c) reali·zar estudos, tarefas e misServl•~o Público, das autarquias re~
s6es que fol'em cleterminadas pelo Diderais, sociedades de· econom.ia mista
reter.
controladas pela União e entidades de
II - Pela Secretaria:
cl~s;<;e de .?.nibito nacional;
a) mant~r em ordem o expediênte
?n) colabm·ar cem o Coordenadordo .Gabinete e a correspondência elo
dos Cursos de Aperfeiçoamento na or"'
Diretor;
(;anização de cursos e programas c1.c
estágio para treinamento e aperfei~
b) atender as pessoas que desejem
çoamento de sm·vidores do -Deuarta,
comunrcar-·s8 com o Diretor e marcar
r.aento~
~
audiências;
C) exeeutar as tarefa·s· administraII - Pela Seção de Contrôle;, d~" Fis~
tivas e diligenciar para a boa ordem
calizaçâo:
do expediente di<'trio do Gabinete.
a) propor métodos e processos de
Al't. 79 A J'unta Consultiva ào lmfiscalização dos impostos e· taxgs;
pôsto de Consumo competem as atribuições defimdas ho Regimento aprob) Conti'o1ar a fiscalizac?,o dos im..
vado pelo Decreto n" 1~.221, de 19 de
postos e taxas, de acôrdo -com os mé..,
julho de 1945.
todos e processos api·ovados;
§ 79 As Inspetorias-Auxilial·es pow
derão compor-se apenas de _ algmm>i~
das turmas Indicadas no mc1so V-•
atribuindo-se, quando necessá::io, a
qu;:-,lquer outra Tu~·I?a! as funçoes da
que tc:i.lha siclo suprmuda.
§ 8'} As
atribuições cometidas às
!nspetõrias-Auxil~res
eventualmente
pocteráo ser exercidas pela.s lnspetorias-Fiscals, e sewlo-ão por estas obrigat61·iamente desempenha:das! nas 1_?calià.ades em que as pr}me1ras nao
exis,tam.
Art. 5'? O Departamento de Rendas
Internas sera dirigido por um Diretor,
nomeado em comissao pelo Presidente
da República dentr·e os ·funcionários
lotudos no Departamento.
Parâr;mfo ú.nico. Será.o igualmente
exercidas pm· servidores lotados no
Departa.me!lto as funções gratificadas
no mesmo existentes.

ATOS DO

PODER E~ECUTIVO

propor a criação~ e extinç_ã<? _de
) torias e opinar sobre as d1v1soe.s
~~~ais e setoriais propostas pelaE
~''i~gaciaS ou Inspetonas;
t~n manter atualizado o cadastro dos
. o·ente"S Fiscais de Rendas Internas C
. g~s Fiscais-Auxiliares de Impostos Intel·nos;
.
.
e) ;ceceber. e anallSRí.' os relatór!0-'5
das Inspetonas;
f) propor a instituiç~o de m?delos
padi·onizados de relatóriOs de flscanb
zaçáo;
~
.
g) promover o cont:i.'Ole da fwca1z~
zação das _mercadorias em trânsito nas
· rodovias, ferrovias e das depositadas
nas emprêsas de transporte e arma~
Zéns gerais; .
·
. h). promoVer o contrôle da fiscahzaf")ão das at.tvidades de garimpagem,
faiscação e lapidação, bem como do
comércio de peQras preciosas, semiprecics8.s, minérios e .ouro;
i) promover o contrôle da fiscaliza ..
ção das emprêsas que realizam sorteios de prêmios e extrações !otéricao.
c

III - Pela Seção de Análise Estatística:
a) coletar dados e preparar estatísticas relacionadas com as atividades do Departamento;
b) receber, analisar e arquivar devidamente classificados os resumos
estatísticos sôbre arrecadação;
c) coletar e classificar dados de
:p.atureza econôm.ica, "financeira, comercial e ir~dustrial, passíveis de afetar a composição dos negócios tribUtados;·
d> proceder à ~.málise dos dados estatísticos disponíveis, sugerindo providências e programas fiscais.
. Art. fW Ao Serviço de AàJninistraçâo incumbe:
I -

Pela Seção do Pessoal:
aplicar a legislaçào · de pessoal c
~rientar, a respeito, os órgãÕs regionais;
b) organiza1· os boletins de fr8qüé'J1cia Cos servidores, bem- como as fô}has de pagamento;
c) preparar os atas referentes ao
·1Je.ssc:1l dos órgãos centrai.s e os que
sejam determinados pelo Diretor;
d) ·manter atualizados os assentamentos individuais dos servidores do
.Departamento;
a)
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e) emitir os cartões de identificacão dos servidores dos órgãoS centrais
submetê-los à assinatura do Diretor.
II - Pela Seção de Serviços Auxi~
liares:
a) ·promover a requisiç3.o e aquisição do material permanente e de consumo necessàl'io ao serviço do Departamento, distribui-lo, gua;.·dá-lo e conservá-lo;
b) propor a padronização do material a ser usado. pelos órgJ.os regionais;
c) zelar pela limpeza e asseio do
recinto dos órgãos centrais, bem· como
pela conservação dos móveis e demais
objetos;
d) r.eceber,. numerar, registrar edistribuir napéis e documentos, bem como cmitrolar a movimentação dos
processos em trânsito pelos órgãos
centrais e arquivá-los, quando fôr o
caso;
e) pl'estar informações sôbre andamerito de processos; ·
/) expedir a correspondência oficial
e distribuir a que fôr recebida;
g) elaborar a proposta do orç8,mento · relativa à despe.3a do D2partamento;
h) manter, devidament.e catalogados, livros, revistas, le!.s, decretos e outros atas, para consulta dos servidores do Denartamento ·
i) execUtai: os serviços de mecanonTafia·
" j) Pro!Uover B. divulgação dos atos
de in~erêsse do sel'viço.

e

SEÇÃO 2\l-

Das Delegacias Regionais

Art. 10. Ao. Gabinete do Delegado
incumbq:
I - Pela Asse~soria-Técnica:
a! colaborar com o Deleg-rcdo na soh:u;.S.o dos processos submetidos a despacho;
b) auxiliar o Delegado na prestação
de informações solicitadas pelo Poder
Judiciário;
c) rcaEzar est.udos, tarefas, e missões que forem determinadas pelo Delegado.
II - Pela Secretaria:
a) manter em ordem rJ expediente
do Gabinete e a correspondência do
Delegado;

ATOS DO !PODEJ:t EXECUTIVO

b) atender às pessoas que desejarem Comunicar-se com o Delegado e
marcar audiências;·
c) executar as tarefas administrativas e de secretariado determinadas
pelo ·Delegado e diligenciar para a
boa ordem do expediente diário.
·
Ait. 11. A Seçf~o de Cadastro e Estatística incumbe:
a) organizar e manter atualizado o
cadastro-geral de todos os contribuinte·s jurisdicionados a Delegacia, tendo
em· vista as informações forneCÍd&s
pelas Inspetorias-Fiscais e Auxiliares;
b) fornecer às Inspetorias-Fiscais e
Auxiliares dados obtidos de outras
fontes para atualizaç3o de seus cadastros;
c) receber, analisar e arquivar devidamente classificados os resumos estatísticos sôbre a arrecadação;
d) coletar dados
preparar a estatística sób1·e aSsuntos de competência
da Delegacia;
e) coletar e classificar dados ..;ôbre
negócios de n~tureza económica, comercial, industrial e financeira, rea~
lizados na área de jurisdição da Dclega'cia;
/) proceder, tendo em vi~ta_ os lnterêsses da fiscalização, à análise dos
dados estatísticos disponíveis, sugerindo providências e programas fiscais, a fim de apurar desvios de padrões conhecidos;
:.
g) receber, registral"·e -controlar as
guias de depósitos emitidas pelaS Ins- ·
petorias;
h) proceder a jôgo de contas e escriturar, em contas individuais as
importâncias que devam ser atrib~id'as
a servidores.
Art. 12. A Seção de Preparo doJulg::.mento incumbe:
I - Pela Turma de Impôsto de
Consumo:
a) minutar, segundo orientação do
~ Delegado, despachos saneadores e decisórios em processos fiscais insta ura.dos por infraç.áo à legislaçã-o" do
impôsto de consumo e outros tribu~
tos incluídos na competência do Departamento, excetuados o imr·ôsto do
""
sêlo e taxas diversas~
b) rhinutar, também Sob orientação
do Delegado, decisões em processos de
consultas relacionadas com os triiJu~
tos a que alude o item precedente;

e

c) manter fichário atualizado das
decisões proferidas pelo Delegado, assim como coleções das mesmas.

II - Pela Turma do Impôsto do
Sêlo:
a) minutar, segu~do orientação do
Delegado, despachos saneadOl'es e de~
cisórios em processos fiscais instaurados por infração à legislação referente ao impôsto do sêlo e outras não
previstas na let1·a "a" do inciso procedente;
b) minutar, também sob ol'ient2.çi'io
do Delegado, decisões em processos de
cànsulta relacionadas com as questões
a que alude o item p:recedente;
c) manter fichários atualizados dcw
decisões proferidas pelo Delegado, assim corria coleção das mesmas.
III - Pelo Depósito:
-/ a) receber e guardar as mercadorias e as amostra& ou espécimes que
interessarem à instrução de processos
fiscais, mantendo escrituração apropriada, conforme modelos de livru.<.>
que ser,ilo instituídos pelo Departamento;
b)- fazer entrega das mercadorii1s
apreendidas, quando determinado;
c) 1·elacionar, para efeito de leilão,
as mercadorias que tenham caído e.m.
comisso, bem assim as que tE;nham
sido ·declaradas ·perdidas em favor da
Fazenda Nacional.
Art. _13, A Seção de Administr:?,ç~.o
incumbe:

I -

Pela, Turma- de Pessoal:

a) mante~ atualizados os assenta~
mentos individuais dos servidores da
Delegacia e das Inspetorias sob juris~
dição desta;
b) organizar os boletins de freqUê:ncia dos se1·vidores, bem qomo as !àlhas de pagamento;
c) préparar os atas' referentes ~o
pessoal da Delegacia e das Insneto··
1·ias, sob jurisdição desta, que lhG sejam atribuídos pelo Delegado ou fixn ..
xados em rotinas especiais de serviços;
à) preparar o expediente relativo à.
movimentacào- dos servidores da Delegacia e dâs Inspetorias;
e) emitir os cartões de .identificação dos servidores da Delegacia c
submetê-los à assinatura do Delegado.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

.n - Pela Turma de Serviços Auxiliares:
a)
classificar, codificar, guardar e
distribuir o material permanente e de
consumo;
b) providenciar a aquisição ou requisição de.. materi!ll necessário ·aos
serviços da Delegacia;
c) compilar e classificar leis, decretos portarias, ordens de serviço e outro~· a tos de interêsse do serviço, para
consulta dos serv~dores da Delegacia;
d) executar os serviços de mecanografia;
e) p1'omover a divulgação dos atas
de interêsse do serviço;
j) realizar os serviços de conservação e consertos nas dependências. da
Delegacia;
g) proceder, anualmente ou quando determinado pelo Delegado, M balanço, e inve11tár~o das mercadorias
sob responsabilidade do Encarregado
do Depósito;
h). dirigir e executar os serviços de
portaria e limpeza.

III ções:

·Pela Turma de Comunica-

a) receber, numerar, .registrar· e distribuir papéis, çlocumentos e processos
de interêsse da Delegacia, bem como
controlar o seu andamento e arquiválos, quando fôr o caso; ,
b) prestar informações sôbre o 9.ndamento d,os proc~ssos, papéis ou
documentos recebidos pela Deleg-acla;
c) receber, guardar e coiJ.Se1·var
papéis e documentos apreendidos pela
fiscalização.
·

Art. 14. As In~petodas- Fisc8'.is
incumbe:
I - Pela Turma de Contrôle da
Fisca:ização:
a) manter cadastro dos contribuintes sob jurisdição da Inspetoria.;
b)
manter contrôle C.os recolhimen~os efetuad"Os;
c)
receber relatónos dos' Agentes
Fi:::cais sob jurisdição da Inspetorb;
d) ms.nter a2·quivada e classit'icada.
a jun~prud.ência e· legislação de interêsse do serviço;
e)
manter, sempl'e que possível,
plantto diário de Agente Fiscal de
Rendas Internas pm:a assistênda ao
c.cntribuinte.
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II _ Pela Turma C.e serviços Auxiliare-s:
a)
receber, nruner~U', regiStrai' e
distribuir papéis, documentos e processos entregues na Inspetoria, bem
como controlar 0 seu andamento e
arquivá-los, q,uando fôr o caso;
b) registrar os fat-os relatiVOs à Vida funcional dos servidores da In.spetoria;
c)
receber, guardar e conservar
papéis, documentos e mercaderias
apreendidos pela fiscalização, observado o C.isposto na parte final d.o art.
12. rn letra a;
d) realizar tôdas as tarefas administrativas da Inspetoria,
III - Pelos Agentes Fiscals de
Rendas Internas, res:po-nsáevis pelas
Secões Fiscais - exercer a fiscalizaçãÓ externa relativamente aos ~ribu
tos ele competência do Departamento.
Art. 15. M
incumbe:

Inspetorias-Auxtlia.J'es

I - Pela' Turma de Fiscalização de
Mercadorias em Trânsito:
a) velar pela exata observânc;a dos
preceitos reguiamenta1:es apitcáveis
às mercadorias ·em trânsito, por es,trad.as de rodagem e outras vias internas de comunjca.ção, e ainda atuar
junto às estações ferroviárias, entrepostos e em qualquer lug·a.r onde se
recebam ou despachem mercadori:as;
b) receber relatórios dos fi'i.sc::ti.sAuxil:ares de Impootos Internos . en~
Cill'l'egadcs dessa fi-Scalização;
c)
manter, sempre que possível,
plantão diário para assistência ao
contribuinte;
d) receber e registrar os process.os
fiscais, bem cerno as defesas apresentadas, e contrDlar o seu andamento;
e) receber e registrai' 0 expeCiente
que lhe fôr encaminhado;
j)
executar tarefas de naturezfl.
admin!strativa;
g)
receber, guardar e conservar
papéis, documentos e mercadorias
apre.:;ndidos pela fiEcalizaç<:>o, observado o disposto na parte final do
o. 1·t. 12, III, letra a.
II P2la Turma de Fiscaliznç.ão
da G~ll'imp.P,gem da Eaiscs.ção e do
Ccmé1·cio de Minerajs:
a) exerce1· B.S atribuições constantes
das letras "b" a "g" do item anterior, cDm relação aos assuntos de sua
ccmpetêr.cia.;

ATOS DO !PODER EXECUTIVO

b) manter cadastro das emprêsas
e p2ssoas autorizadas a exercer atividades sob 0 oontrôle da T.urma;
c) exercer fis'cálizilç§.o
'junto aos
pro.O.ut-ores e comerciantes de peC.·t3S
e mecais. preciosos em bruto e de
substâncias minera~s em geral, em
bi'uto e de substâncias minerais em
o-eral' em bruto ou beneficiadas_ m.e~ân!camente, e 2.Inda junto aos lapidadores, faisc-a.dores e garimpçu·os.
III - Pela Turma. de FiscaHzacã_o
de .Borteio e LOterias:
~
a) exercer as atribuições constantes
das l:.otras "b'• a "g" do item l com
relação aos assuntos de sua cÓmpe-

tênci-a;
b) manter caC.astr 0 das emprêsPvS
aut•:J!'iza\l:cos a exercer as atividades
.scb o conü-õle da Turma;
c) realizar a f'iscalizaç9o dos sorteies e praticar os atos pr_evistus na_
legislação própria, jnclusive promovendo a - instruçã 0 d·::>S processos de
habilitação e de aprovação. de planos;
d) fiscalizar as concessionárias de
loterias, aS extrações lo~érica.s bem
corno instruir os process-os relativos a
planos lotériCOs e conceder licença
para venda C.e bilhetes.
Art. 16. Os Inspetores r:o1erão
promov:::r a transferêncü:, das mercadorias apreendidas para o Depós[to
da Delegacia_ Regional, sempre· :me, a
seu crit~Tio D.s d8pendênrias da I;ns:·
petorla nã-o ofereçam donvenientes
condições de segural).ça para sua
guarda.
Art. 17. Nas Inspetorias haverá um
servidor encarregado das intimações,
a quem. caberá:
a) expedir port8..rias e editais de
~íntimac:ão, ·na forma dos despachos
do Inipetor;
b) proceder, pessoalmente, à entre~
ga das portarias de intimação_ aos
contribuintes residentes ou domiciliados nas localidades onde a !nspetoria
tenha sua sede;
c) promover a intimação dos contrihaintes residentes ou domicil!.ados
em outras localidades, por via- [Jostal
ou por outras formas admitidas em
lei ou regulamento;
d)
expedir guias de recolhimento
das importâncias exigidas em processos fiscais;
e) praticar os demais ates relacio~
nados com a- intimação dos contribuintes.

CAPÍTULO IV

Das atribuições do pessoal

Art. 18. Ao Diretor incumbe:
I dirigir, orient::o.r e coordenar
as atividades do Departamento;
II -- expedir ates normativos e declaratórios;
III - Qecidir, em grau de recurso,
as consultas s6bre legislação do impêst:o de consumo, do sêlo e outros
tributos de competência do Departamento;
!V - responder, em única instància., ·co:nsultas relativas aos tributos
de sua competência, quando formula~
ds.s pelos órgãos centrais do Serviço
Público, das autarquias federais, das
sociedades ae ec·onomia. mista controladas pelo Govêrno Federal e das
entidades de classe- de âmbito nacio-

nal; --

V designar e dispensar Delegadcs Reg·ionais, Inspetores, Chefes de
Divisão~ de Serviço e Seções do órgão central, Assessm· e Secretál'io do
Gabinete e Secretário da Junta Consultiva _do Impôsto de Consumo L! seus
subs~itutos eventuais;
VI - presidir as reuniões da Junta
Consultiv<~. do Impôsto de Consumo
e aprovar ou reformar seus pareceres;
VII - autodzar, nos casos admitidos em lei, a restituição de impostos e taxas arrecadados em exercícios
encenados;
VIII _.. __ cria-r e extinguir I:nspeto..:
ri:?.s e fix:u-lhes a sede, a jurisdição
e, no caso d8~S Inspetorlas·-FiscaisEspeciais, também suas atribuições;
IX - 'inspecionar as repartições regiomüs e lccais, ou promover a sua
isenção;
X - conceder autorização para a
compra e venda de minérios;
XI - conceder autorizações e licenças para a pr-átic·a de comércio ou
atividades especiais, nos casos previstos em leis e regulamentos;
XII .- autorizar empenhos de despesa e determinar pagamentos por
conta de créditos concedidos ao Departamento;
XIII - distribuir dotações orçanientárias ou créditos especiais aos
órgãos regionais;
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XIV - designar, quando a necessidade de serviço o aconselhr-..r, flg.::mtes
Fisc~is de Hend~J? Inte~~a~ p_ara a
execução de ~e1:v1ços, _dillg:enm._as ou
encs.rgos especw.Is de flscallz9.çao;
;.r.v - ctesig·nar, pelo prazo má:r.imo
de três anos, Agentes Fiscais de Rendas Internas, pa1~a, no Distrito Federal e nos Estados, exercerem funções s.uxiliares ela fiscalizaçã-o do im··
pôsto de consumo, ou integrarem turl).l8.S de flscali<;açâo das lnsl)etm:iasFiscais-Est:eciais, limitada, porém, a
des:lgnaçi:io ~w núm'2ro fixado pelo Iviinistro da Pazenda;
XVI - distribuir o pessoal pelas
unidades de trabalho que constituem
o Der;artamento;
XVII - determinar a insta.mação
de inquérito-administrativo;
XVIII - antecipar ou pror:..·ogar o
expediente, relativamente aos órgãos
centrais;
XIX - ~n·bitrar ajudas de custu e
diárias para os servidores dos ó;:gãos
centr2"Js, aos Dr.legados e rnspetores;
XX - preenchei· os boletins de merecimento dos servi:dm·es que !he estejRm imediatamente s:.JbmcUnado:-..;
XXI - elogiar os servidm:es do DepartamenLo e impor-lhes penas C.isciplinal'es, inclusive de sus·~1ensâ.o até
30 (trinta) dias, propopdo ao Dil"etorGera! da Fa%enda Nacional a apl.icaçâo de penas maiore:s;
XXII.- aprovar a escr:.h de fériGs
dos servidores com exercício nos órgãos centrais;
XXIII - fix2.r, semestl·~~lmente, a
pauta de valores das substâhcias minemis pr-ra efeito de cálculo do impôsto único;
XXIV - aprova1· a divi.sào do Es ..
'tado em Clrcunscricões-Fiscais e a
destas em Seções-FiScais e fixar as
sedes das primeiras;
. XXV del8gar com:;Jetência aos
Chefes de Divisão e Sel"vi:;o para o
cie."empen.ho .::le ittribuiçóes de .suo. alÇJ.da.

Al't.' 19. Aos Delegados Regionais
incumbe:
J dil'igir, mientar e coo':denar
a.:; q.tivid3.des das Delegv.cio.s Regionais e Inspeto.riQS que lhes forem sn·
bo:rdinadas;
II b2.ix.m· circulares, portarias,
instruções e Sll"dens de serviço;
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III - ju.lg::::.r, em primeira instância, os processos fisqa1s a que alude
o art. 12, i:1c.tso 1, 1tem "a.", e inciso
II, item· •·a··-, recorrendo, aos Conse".ihos de Conü·ibuintes, ctas O.ocisôe~
cori.trárias à Pazenda Nacional, nos
_cases previstos em lei;
IV - decidi!·, em primeira instância, os processos de consulta a que
al.ude o art. 12, inciso I, item "b", e
inciso II, item "b", recorrendo ao
D.i.reto1·, na forma da lei; das decisões úworáveis ao ::cntribuinte;
V -- propor, ouvidos os InspetoresFisc:rris, a d)visão dos Estados em Circunscrições·· Fiscais e a .destas, em 8~
çõe.'J-F.i.scais, com a fixação de Sede
para as pr lmeiro.s;
V'I - designar e di.sponsa.r Os Assessôres e o Sec:retár.iü" de 3U 3-abinete e os Chefes de Seções e Turmas
da D'2legacla e seus substitutos;
VII -- autorizar a restituição de
impostos e taxas arrecadados no
eXe•·c!cio e a compensação do impôsto p~~go na aquisiçfto d2 matéria-prim~. quando nào eletuada pelo contribuinte·, nos pra~os e -condições rcgula!nentai'es;
VHI - propor a criação 01..1 extinQào de rnsnetorias. bem como a :rans:Lerél"lc~a d~ s'..18. sede ou modificação
àc sua jurisdição.
XX inspecionar ou prcmoyer a
inspeçã6 dos órgáos subordinados;
X - autori>~ar a re8.lizacão de despesus e determ.in2.r seu ·pagarllento,
per co:-1ta dos cYédit03 e dota<;ões orçamcntâri:?.s fixadas para a Delegaeis,;
XI distribuir os Agentes Fiscais de Rend:::,s Inter11as ri os FiscaJsAuxiliares de Impostos Internos, ~om
éXei·cíci.o. na DdegEcia, pelas ~nspe
tarir\S de sua .iurisdl·~:?,.o, tendo em vista, f1tmr:·to P0S primeiros, as condições
de lotaçto e exel·cicio fixadas em IGi;
. XII --· distribuir os demais ,ervidores pcl:J.s unidades à.e trabalho cJ.a
Deleggcia e pelas Inspetorias, de acôrdo com a conveniência do serviço;
XI:G
determinar a instauração
de inq:.Jêl·itÓ<.J.dministrativo, .)ara apurar irregulsxid:?.des na Dclt:g'lcia;
XIV antecipar ou prorrogar o
expediente dv. Delegacia;
XV - arbittar ajudas de custo e
diária:3, pí:!.ra o pessoal da Delegacia,
ressalvado o disposto no item XIX,
ão al"tigo anterior;
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XVI - nreencher os boletins de
merecimentô dos servidores q':le . ' es
estejam imediatamente subordmados;
XVII - elogiar os servidores ?a p~
legacia- e impor-lhes penas ~lS<':~lPl}:
nares inclusive de suspensao _aLe
quinz~ (15) dias, propondo. ao _.un·etor cJ.o, Departamento a apllcaçao de,
penalidade maior;
xvnr _- aceitar fianças. e autorizar levantamentos de depósitos e pagamentos de quotas-partes de rr:ultas
e percentagens sôbre produto de leilão;
XIX - determinar às Inspetorias
a· fiscalização sôbre contribuintes,
iClasses _de contribuintes, setores de
atividades ou zonas fiscais, tendo em
vista o resultado de análises estatísticas do comportamento da arrecadação ou denúncias recebidas;
XX - aprovar a escala de férias
dos servidores da Delegacias;
XXI - del~gar compe~ncia aos
chefes de seçao para o desempenho
de atribuições de sua alçada.
Art. 20. Aos Inspetores-Fiscais e
aos Inspetores-Auxiliares incumbe:
I - dirigir, orientar e coordenar as
atividades da Inspetoria;
II - expedir portarias e ordens de
serviço internas;
III - supervisionar, acompanhar e
orientar os servicos dos Agentes Fiscais de Rendas ·Internas e dos Fiscais Auxiliai·es de Impostos Internos
que lhes estejam subordinados;
IV - instruir os contribuintes;
V - estudar os efeitos do impôsto
na vida comercial e industrial do país,
t1·ansmitindo suas conclusões ao Delegado Regional, coni sugestões convenientes ao desenvolvimento da política fiscal;
VI - dirigir-se a órgãos federais,
estadúais e municipais localizados na
'Zona de sua jurisdição, solicitando
informações ou exames de livros ou
documentos, no interêsse do Fisco;
VII - exercer tôda e qualquer
atribuição inerente aos Ag::ntes Fiscais de Rendas Internas e FiscaisAuxiliares de Impostos Internos ·que
lhes sejam subordinado&;
VIII - determinar aos Agentes
Fiscais de Rendas Internas e Fiscais-Auxiliares de Impostos Internos,

;subordinados, a realização de diligências ou exames de escrita em
qualquer estaJJelecimento;
IX aplicar penas disciplinares,
inclusive de suspensào a'Gé oito (3)
dias, a Agente Fiscal de Rendas lnternas, Fiscal-Auxiliar ·de Impostoc
Internos ou outro servidor da Inspetoria, e propor ao Delegado RegiOnal
a suspensão por prazo maior, se for
o caso;
X distribuir os servidores pelas
turmas da Inspetoria;
XI - ·distribuir os Agentes Fiscais
de Rendas Internas e Fiscais-Auxilia-res de Impostos .fnternos pela3 diversas seçóes ou setores de fiscalização;
XII - designar os chefes de Turma.
e seus substitutos;
XIII - verificar, conferir e preparar os processos fiscais instaurados
na área de sua jurisdiçáo, encaminhando-os para julgamento à autoridade competente;
XIV - solicitar a cooperaçâo das
Fôrças Armadas ou da Policia Est~
dual, quando necessária;
XV - aprovar a escala de férias c1os
servidores da Inspetoria;
XVI - requisitar, no 111teresse do
serviço, franquia postal-telegráfica;
XVII - pree~her os boletins , de
merecimento dos servidores que lhes
cs_tejam imediatamente subordinados;
XVIII - determinar a realização,
uma vez por ano. ou sempre que julgar necessário, do balanço e inventário das mercadorias recolhidas ao
p.epósito das Inspetorias.
Art. 21. AoS Chefes de Divisão, Serviço e Seçao incumbe:.
I - dirigh·, orientar e coordenar ~
atividades dos respectivos setores;
II - organizar a escala de férias
do pessoal subordinado;
III - preencher oS boletins de merecimento dos servidores que lhes eetejam subordinados;
IV
proferir despachos interlocutórios e· de arquivamento em proCessos enéetrados.
§ 19 Aos Chefes de Divisáo e Serviço incumbe elogiar e aplicar pemut
disciplinares aos funcionários da Di-
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yisáo ou -'lo Serviç~, inclusive SUSJ?en·
são por mais de mto (8~ até qum~e
(15>. diaS, prop~ncto ao J:?tretor ·a ap!l.ca.çáo de penalldade mawr.
§ 2u Aos Chefes de Secão incumbe
~plicar penas disciplinares, inclusive
de suspensàn até ~ito (8) dias, aos
servidores d~ Seçao, propondo a_o
chefe imediato a aplicação de penalidade maior.
§ 3<? Aos. Encarregados de Turma incumbe dirigir os trabalhos a cargo
desta, segundo orientação do chefe
imediato.
Art. 22: Aos Ag·entes Fiscais de
Randas Internas, além dos deveres
atribmdos aos funcionários públiC_?S
cm geral, compete velar pela execuçao
das leis e regulamentos cuja fiscalização incumbe ao Departamento, _cabendo-lhes, no serviço externo, a mstauracao de p!·ocessos fiscais, por meio de
au"to ou representaç5,o e, ainda:
I - proceder, no interêsse da Fazenda Nacional, ao exame da escrita
g·eral ctos contribuintes, quer direta·
mente, à vistr. dos elementos constantes dos Sti!Us livros, papéis, documentos
de escrituraçâo e arquivo, quer indii·etamente, mediante diligências e pesquisas, em bancos, firmas ou sociedades com quem aquêles transacionem;,
II - proCeder ao confronto dos elementos da escrita fiscal com os dados
da escrituraçao comercial ou indusll.rial do. estabelecimento fiscalizado,
ou da escrita dé.St!'! com a de outros
estabelecimentos; podendo, para este
fim, recorrer a informações bancárias
ou cadastrais nas fontes em que .se firerem necessárias;
III - proceder ao levantamento do
custo e valor da venda dos produtos,
a fim de verificar a produçac. dos estabelecimentos tabris, levando em
conta, para a determinação desta, o
valor ou a quantidade da matéria-prima ou secundária adquirida ou empregada na confecção dos a·rtigos fabricados, as despesas gerais efetivamente feitas, a mao-de-obra empregada e dem~is compOnentes de custo
da produção, as.sim como as variações
dos estoques de matérias-primas ou
.secundáriaS;
IV
proceder, diretamente, nas
fábricas ou, indiretamente, nos seus
fornecedores, ao levantamento da matéria-prima e outros produtos sujeitos
ao impõsto de consumo,. adquiridos de
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fabricantes ou importadores ou dire·
tamente importados, para emprego na
fabricaçáo e acondicionamento de
produtos tributac!os, tendo em vista
apurar a exatidáo das parcelas de
impôsto recolhido ou a recolher;
V - proceder à pesquisa e à coleta
de- dados nas repartições federais, es~
tactuais, municipais ou autárquicas,
relativos ao pagamento de . tributos,
fornecimento de mercadorias, celebracão de contratos e outros elementos
Subsidiários para confronto com os
ass~mtamentos da escrita fiScal ou co-:mercial do contribuinte;
VI - visitar, com freqüência, os estabelecimentos sujeitos ao .pagamento
do· "impOsto de consumo e outros tributos internos, exceto o impósto de renda, ·examinando suas dependências,
bem como os armários, arquivos, estantes, gavetas, cofres, casas-fortes,
caixas e móveis nelas exist,entes, ou
existentes em outros locais, mas de
propriedade do estabelecimento ou
por êle locado;
VII - estabelecer rigorosa vigilã,ncía ·sóbre as mercadorias em transito
pelos logradouros públicos ou em poder de emprêsas de transporte ou de
mercadores ambulantes;
VIII -

apreender:

a) mercadorias, rótulos, notis, faturas, guias e livros de escrituração
em situação irregular, lavrando o
competente têrmo;
b)
máquinas, aparelhos, vidros,
cápsulas, rolhas e outros objetos,
quà.ndo necessários à comprovação da
infração, ou quando, com intenção de
fraude ou de falsificaçáo, houver fabrico clandestino ou oculto de qualquer produto tributado;
IX - autuar os comerciantes ou ta~
bricantes que, dentro dos prazos regulamentares, nâ.o tenham registrado
seus estabelecimentos ou o tenham
feito de modo incompleto ou __. irregular;
X - visar, datando, depois de feita
a necessária verificação:
a> as guias quitadas de recolhimento de tributos em poder dos contribuintes;
b) as guias ou notas relativas
a
produtos remetidos ou recebidos pelas
fábricas e que sirvam ao preparo,. be-
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neficiamento ou acabamento de outros b2.no, nas agências de emprêsas denavegB,ção aérea, onde se recebam
produtos;
ou despachem me:rcç.dorias entre
c) a escrita fiscal dos estaiJeleciaeroporto::; nacionais, n::ts construções
em geral, feiras-livres e· vias-púmen'tos, cancelando os _lançamentos
ouando apresentarem dúvidas, e ins- blicas;
II - instaurar processos fiscais, por
taurando o competente processo ou
:ressalvando as emenCIB.s ou enganos _ meio de auto ou rep;:esentação e proceder à a.preens?,o de mercadori8.S e
justificados;
efeitos fiscais, em situação irregular;
XI _ Solicitar, qmmdo ·necessário
ao deilempenho de suas· funções, o auIII - exercer a fiscalizacão do coxilio dO-s autoridades locais ou da
mércio de pedras preciosa-s e sem".tôrça pública;
preciosas em bruto e de minérios· e
das ativiclades de lapidação, garimXII - realizar qu2.lquer diligência
pagem e faisCação; '
ou serviços especiais dê fiscalização
IV - fiscalizar a rea-lizRção de·
pata que fór designado; tiscalizar o
sorteios e a pnUica dos c1em~üs atas
pagamm.1to do impôsto do sêlo, inclu- previstos na legisJ.&ção pcrtlnente;
sive nas operações cambiais e tJancáV - fiscalizar a extraÇão de loterias, do sêlo penitenciário, cto impôsto rias;
de ·venda e consignações nos TerritóVI - efetuar as diligê!lcias dete!"rios Federais e de q-uaisquer outros
minadas pelas autoridades competentributos internos; fisCalizar os 3erviços
tes, em ação cori.junta com os Agenlotéricos, as emprêsas que realizam
tes Fiscais -cte Rendas Internas e sob
sorteios de prêmios em mercadorias,
a direção dêstes;
a garimpag·em e o comércio de subsVII - auxiliar, no que fôr necessátâncias minerais;
r.io, a fiscalização do impôsto de ConXIII - exercer a fiscalizacão das
mercadorias d.e procedênCia estrangei- sumo, podendo, quando acompanhado
cl.e Agente Fiscal de Rendas InternaS,
ra em cu·_culaçao no territOrio nacional, 1·essa1vados os casos previstos na
estender sua ação ao interior dos esConsolidação das Leis das Alí"4ndegas;
tabelecimentos industriais . e comerciais e, bem assim, às suas escrit~s.
XIV - comparecer às respectivas
repartições nos dias determinados;
fiscal ou comercial;
XV - comumcar a repartiçao seu
VIII - executar outras tarefas de
afastamento, tôda vez que tiverem de fiscalização Que forem determinadas
seguir para outra !ocalidá-d.e;
pelo Inspetor-Auxiliar.
·XVI - residir na sede da circunscriçào;
CAPÍTULO V
XVII - auxiliar · os trabalhos de
fiscalização ezp qualquer Seção-Fiscal;
Da lotação
XVIII - acompanhar o InspetorArt. 24. o Departamento de Ren.:..
Fiscal, quando em inspeção a suas
das Internas terá lotação fixada em
seções ou circunscrições.
decreto.
Art. -23. Aos Fiscais-Auxiliares de
§ 19 À lotação numenca dos AgenImpostos Internos cabe:
tes Fiscais de Rendas, Internas é a
I - velar pela ex a ta observância
fixada na alteração 131?, item I, da
dos prefeitos regulamentares aplicáveis às mercadorias em trânsito por
Lei n9 3. 520, de 30 de dezembro de
estradas de ·rodagem e outras vias
1958, combinada com ·-o disposto no.
terre·stres de comunicações, exercendo
a.rt. 114, da Lei 4.502; de- 30 de nofiscalização permanente nas estações
vembro de 1964, atendida a seguinte
ferroviárias, nos entrepostos das emprêsas de· transporte rodoviário e urdistribuição por Estados e categorias:

A'l'OS

I
j

1

aUanabat;a
pern:UUbUCO • •
'Bahia: . · · .. ·.·

Minas Gera1s
Rio de Janell'b j
são p~ulo ....

·1

paranacatanna.
· : ..
stn.
R· G. do sul

2
105
21
20
20
10
110
10
3
28

cea.-li. . · · · · ·1
pa.raib:J.
.. · ·

Esp. Santo ..

1

II
I

II

27
20
50
50
120
16
20
53

I
I
I
I
I
I
I

I
330

I

§ 29 Os demnis carQ,·os intPp.Tarão
a lotação única do DB:padamento. ·
§ 3º A movimentação do pessoal,
inclusive dos Agen,tes Fiscais de Renàus ·Internas; saá feita pelo Diretor
do 'Departamento, respeitada a lotação .existente.
Art. 25. o Diretor do D:;;partamento fixará, conforme a necessidade ào serviço, o número de Agentes
Fiscais de Rendas Internas que :JeVam ter exercício nas capitais dos Estados de Segunda e Terceira Categorias.
Art. 26. Não poderá ser removido o Agente Fiscal de Rendas Internas que não tenha' o inte1·sticio de
setecentos e trinta (730) dias de efetivo exercício na classe ou no Estado em que servir.
§ li? Poderá, entretanto, a juizo do
Diretor, ser dispensado o interstício,
n~ caso de remoção, desde que esta

I
I

I

I

I

13
13
8
10
11

I

8

II

72

9

I

78

51
40
70
GO
230
26
23

18

I

I

2

tos-

81
19

11

II
I

I

356

I

I
I!

II

I

II

I
II

19
18
15
14
12

Total

I

I
I

I

I

Terceira,
Categoria
Nível 14

I

I

I
I
II

II

·1

····I

I

I
I

Goiás . . . · · ·
Mato Grosso ..
Totais .
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Segu:'1cla
Categoria
Nível 15

Nível
16

Nível
17 e 18

pará . · ····· ·
Alagcas
··
Sergipe
Amazonas
Maranhão
piaui ... · .....
:R. G. do Norte

ExECUTivo

li.L caetegoria

I

p., Federal

PODER

Categoria Especial

I

ESTADOS

D9

I

I

II

15
14
12
13

13
8

lO
11
9

8

I

II
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se processe a pedido, inclusive 'por
permuta.
§ 21? _Não sérá nermitida a remoci'i.o
a, nedlclo. inclusive por permuta, mesmo quando conte mais de setecentos
e trinta (730) dias de efetivo exercicio, de A;;;ente Fiscal de Rendas Internas- que esteja em condições de
ser promovido pâr antiguidade.
Art. 27. Os Agentes Fiscais de
Rendas Internas, níveis 18-E e 17-D,
poderão ser lotados · indistintamente
ll8.S C~mit<J,iS dos Estados de primeira c:::.tegoria e nos de categoria especial.
~ 19 O provimento mediante
remoção será limitado à metade dos
claros verificadOs por efeito de promoção.
§ 21? Fica assegurado
aos atuais
ocupantes dos cargos de nível 18-E a
permanência no Estado da Guana. bara, admitida, porém, a remoção a
pedido, inclusive por permuta.

ATOS DO TODER EXECUTIVO

624
CAPÍTULO

VI

Do Horário
A.Tt. 28 _. 0 horário do . expe~iente
·nterno dos órgãos centraiS s~ra estabelecido pelo Dit·e.tor, r_espeltado o
número de horas se~ana1s ou men~
sais fixr>.do como penado normal de
d;J.ncção do trabalho no serviço pú~
blico civil da Uni~o.
§ 19 Os ,Agentes Fiscais de Rendas
Internas e , os Fiscais-Auxiliares de
Imoostos Internos exercerão suas
furlções a qualquer hora do dia ou ·da
noite ~ se há noite funcionarem os
estabelecimentos sujeitos à fiscaljzação.
§ 2° Os Delegados
e Inspetores,
autorizados pelo Diretor, determinarão o horário . de expediente interno
das respectivas repartições.
Art. 29. Não estão su]·eitos à assinatura de ponto o Diretor, os Delegados, Inspetores, Chefes de Divi··
são, de Serviço e de Seção, AssessõTes "récnicos e . Secretários.
Parágrafo .único. Os funcionários
designados para serviços fora da sede das repartições onde forem lotados, bem como os Ag·entes Fiscais de
Rendas InteJ:nas c Fiscais-Auxiliares
de Impostos Internos, quando em Ser,;iços de fiscalização externa, ficarão
também dispensados da assinatura de
ponto, apurando-se a freqüência e a
prestação dêsses serviços na forma
das instruções que forem baixadas
pelo Diretor.

IV - O Inspetor-Fiscal ou Inspe~
tor-Auxiliar por um Agente Fiscal,
ou Fiscal-Auxiliar, conforme o caso,
designado pelo titular da funçáo;
V - O Chefe de Seçáo de Divisão
ou Serviço, por um Encarregado de
Turma, qu~.ndo houver, ou funcioná~
rio da Seção, designado pelo Diretor;
VI - Os Chefes de Seção das Delegacias por um Encarregado de Turma, desig·nado pelo 'Delegado Hcgio~
na1;
VII - Os Encanegados de Turma,
por um servidor, designado pelo superior imediato;
VIII - O Encarregado da Turma
de Fiscalização das Inspetorias-Auxiliares por um Fiscal-Auxiliar de Impostos Internos, designado pelo Inspetor-Auxiliar.
CAPÍTUL§

VIII

Disposições Gemis e Transitór-ias

Art. 31. A designação de Inspetores-Auxiliares
recair'á em funcio~
nárius das carreiras de Agentes Fiscais de ~endas Internas ou de Fiscais-Auxiliares de Impostos InteTnos
e a de Encarregados de Turma de
Fi~calização das Inspetorias-Auxiliares, em Fiscais-Auxiliares de Im.postos Internos.
Parágrafo úniCo, A função· de Ins, petor-Fiscal será exercida por Agen~
tes de Rendas Internas.
Art. 32. lt fixado em 6 o número
cl.e Assessôres do Diretor e em 4 o de
Assessôres de Deleg:::tdo Regional.
Art. 33. A fiscalização do ImpôsCAPÍTULO VII
to do Sêlo nas. Operações Bancárias
passará a constituir Inspetorias FisD.as Substituições
cais Especiais, com a estrutura prevista neste Regimento para as Ins~
Art. 30. Serão substituídos, autopetorias Fisca,ts. ,
màticamente, nos impedimentos ocasionais ou nas suas faltas, até trinta.
Art. 34. Nas localidades em que
(30) dias, mediante designaçã"o pré~
existü·em repartições admmeiras, os
via:
serviços atinentes à fiscalização do
imuôsto de consumo junto às mesràas
I - O Diretor pelo Chefe da Diserão atendidos pelos Agentes Fiscais
visão Técnica ou Assessor Técnico,
de Rendas Internas designados pelos
por êle designado;
Inspetores Fiscais com jurisdição na
·n - O Delegado Reg-ional por um zona em que se situar a repartição
Assessor Técnico ou Chefe de Seção,
aduaneira.
por êle designado;
Parágrafo único-. Passarão a ter
III - Chefe de Divisão ·ou Servi~
exerc!cio- nas aludidas
Inspetol"iasço por um Chefe de Seção d'e DiviFiscais os Agentes Fiscais de Rendas
são- ou Serviço, designado pelo Di- . Internas atualmente servindo junto
retor;
às repartições aduaneiras.

'
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cal

Em cada

ID:spetoria-Fi~-

35 'rnspetoria-Auxllral· poder3:o
·-00 cicio no m~ximo 20 e no nu-

:Art.

ter exerÁctentes Fiscais de Rendas lnFiscais A uxi~iares de Imterna In'""'rnos
resp8ctlvanwnte.
po::tcs
~....
'
.
.
·. t 36 . Passam a m~eg_ra:,~ ~s De•· Ar: Regionais com JUnsmçao nas
Iega<:1;:des em qUe atualmente se silocal! os serviços, -o pessoal. e o matue..m{ dos seguintes setores das Deteria. s Fisca-is e Recebedorias Fe- lega~Ja em cujos locais de trabalho
derp.IS,aquelas instaladas.
sen!.O
.:_ oa.s Delegacias Fiscais:
1
~a> serv_iços ou Seções de Estudo e
Fi"cauzaçao;
~
.
.
..
1,). Superintendencta ?::1: F1scallz~"
- doS Tributos do Codigo de Mtç~~ da Guimpagem e do Comércio
~e Pedras_ Preciosas no Estado de ~i
nas GeraiS.
IÍ - Das Recebedorias Federais;
a) Gabinete do_ Dii'etor;
'b) serviço ou Seçã~ ~e Cadastro;
c) serviço Preparatono do Julgamento;
d) Seção de Fiscalização;
e) Arquivo;
j) S2ção de Administração;
Art. 37. O Diretor, tendo em vis-ta a nec!'!ssidade do serviço, poderá
redistribuir os servidores que constituiam a lotação da antiga Diretoria de Rendas Internas e os que foram absorvidos em virtude do artigo
anterior, pelos diversos setores dos
órgãos centrais e das Delegacias Regionais.
Art. 38. Os casos omissos neste
Regimento, bem como as dúvidas sô~
bre a competência dos órgãos integ-n:ntes do Departamento e as atribuir;ões dos funcionários serão resolvidos. pelo Diretor.
nilllO s5 0 ;

DECHE-'!'0 l'T9 55. 054 - DE 22 DE
MARÇO DE 1965

Altera o Regulamento da Diretoria
do Pess-oaz da Aeronáutica·.

O Presidente da República, us·:::ndo
da atribu ção que lhe conf.2re o artigo 87, item I, da Constituição Federal decreta:
Art. 1 9 O artigo 12 do Regulamento
a-p:rovado pelo. Decreto nQ 27.001, de

3 de agôsto de
com a seguinte
"Art. 12. A
tem por fim a

pG.ss.a a vi-gorar
redação:
Seção Administrativa
execução dos serviços
administro.ti~_'os da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica e_ compõe-se de:
1949,

Chefi.a
Formação de Intendência.:
-serviço de Finanças
-Serviço de Material de Int8ndência
3 - serviçp de Registro,
§ 1\1. Compete ao Chefe da Seção
Administrativa:
a) exercer a função de Agente F:scalizador;
b) f·a.zer r.equisições de pa..ssagen.s
·e transporte 'de bagagens para o pesscal que se deslocar a serviço;
c) ter a seu cargo ~ direção e conservação da cripta dos a.vi·Jdores;
d) esclarecer junto à Alfândega do
Rio de Janeiro a situação do p~soal
da Aeronáutica, de regresso d 0 _exterior a flm de permitir o processamento do desembaNço d·as respect:vas b agagen.s;
e) ter a seu cargo o serviço de
transporte da Diretoria.
1 -

2 -

§ 2<? Ao Chef.e- da Formaçã-o ae Intendência cDmpete:
a) coordeMr, orient3.1' e supervisionar oo serviços dos órgãos que lhe
estão subordinados, baixando as orden.s complementares que se façam
necessárias;
b) est.l;dar, opinar e encaminh-n e.o
Agente F1sca.lizador toào o exped ente
que tenha ongem na Diretoria do
Pe~Ssoal da Aeronáutica ou que por
ela transit(tr sôbre questão de Jin·ui~
ças e materiaJ;
C) secundar o Chefe da Seção Administr-ativa na função de Agente
Fiscalizador·
d) sugeri~ ao Agente F·.sc·lliz,ador
nol'mas que 'acautelem os interêsseG
do serviço e da Fazenda NacionaL
§ 3ç O Chefe da Formação de Intendência no desempenho das atri-buições previstJS no parágrafo ante~
rior, tem sua l'e.S.ponsabiJidade vin~
culada na forma dos artigos 2r01. e 206
do Regul(tmento da Administração da
Aeronáutca (R.A.D.A.), aos utos ou
cmissõ[ . que pra.tice.-1'."
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Art. 2Q As letras "d" e "g" do artigo 23, do mesmo Regulamento passam a vigorar com as seguintes redações:
·
"Art. 23 .......... · · · · · · · · · · · · · · · · ·
d) um Tenenbe-Corone1 ou M•3.jorAvi·3.dor - Chefe da Seção Administrativa;
g) um Major-Intendente Chefe
da Formação de Intendência
Um Major ou C-apitão-Intendente

(Gestor de Finanças)

e dois Tenentes-Intendentes (Gestor de Material e Registro)."
A.rt. 39 :f:ste decreto entr.ará em
v:gor na d·3.ta de sua publicação,
ficando revog·adas as di.S·pOSições em

contrário.
Br.asília, 22 de março de 1965; 1449
da Independência e 77<~ &a Repúbli-ca.
H. CASTELLO BnA~CO

Eduardo Gomes

DECRETO NQ 55.855 -

DE

24

DE

MARÇO DE 1965

Aprovo, o Regimento do Departamento do Impôsto de Renda, cria.
e extingue junções gratificadas.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1 da Constituição, e nos
têrmos do art. 79. da Lei. nQ 4.506, de
30 de novembro de 1964, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regimento
do · Departamento do Impôsto de
Renda, que com êste. baixa. ·
Art. 29 O carg·o isolado, de provimento em comissão, de Diretor da
Divisão · do Impõsto de Renda, símbolo 2-C, da Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda, passa a· denominar-se Direter do Departamento do Impôsto de
Renda.
Art. 39 Ficam criadas na Parte
Permanente do Quadro de· Pessoal do
Ministério da Fazenda, nos têr·mos do
art. 11 da Leí n9 3.780, de 12 de julho de ~960, as funções gratificadas
constantes da Tabela anéxa a êste
Decreto, lotadas no Departamento do
Impôsto de Rendá.

Art. 49 São extintas na Parte Pe1·~
manente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda tôdas as funções gratificadas lotadas na Divisão
do Impôsto de Renda e a que se
refere o anexo que integra .o Decreto
-n9 49.593, de 27 de dezembro de 1960.
Art. 59 As despesas indispensáveis
ao reaparelhamento dos serviços e à
reestruturação dos órgãos que integram o Departamento do Impôsto de
Renda, inclusive as decorrentes das
funções gr& tificadas criadas neste
Decreto, correrão pelo saldo das dotações orçamentárias próprias e por
conta do crédito espec).al aberto pelo
Decreto n9 55.772, de 19 de fevereiro
de 1965.
Art. 60, :G:ste Decreto-entrará em vigor dentro de 30 (trintà) dias contados d~ data da sua publicação.
Parágrafo único. O Diretor do
Departamento do Impôsto de Renda
baixará, dentro do prazo fixado neste
artigo, os atas de designação para
preenchimento das funções gratificadas de Delegado Regional, Delegado
Seccional e Inspetor do Impôsto de
Renda, com vigéncia a partir do térR
mino do mesmo prazo.
Art. 7'l Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de março de 1965· 1448.
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia. de Bulhões

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
DO IMPOSTO DE RENDA
CAPÍTULO I

Da finalidade

Art. 19 OF Departamento do Impôsto de Renda (D. I. R.) , diretaR
mente subordinado à Direção Geral
da Fazenda Nacional, tem por finalidade:
I - dirigir, superintender, orientar
e coordenar os serviços de aplicação
das leis relativas ao impôsto de renR
da e proventos de qualquer natureza;
II - promover o respectivo lançainento, cobrança, contrôle e fiscaliR
zaçáo;
III - interpretar as leis e regulaR
mentes relacionados com suas atri~
buições, baixando atos normativos.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CAPÍTULO II

Da organização

Art. 29 O D.I.R. compreende:
a)

órgãos centrais:

I - Divisão de Tributação (D.T.);
II Divisão de Inspeção e Fiscaliz:lçã.o (D .I. F.) ~
III Serviço de Administração

(S."A.l.
b)

órgaos regionais e secc10nais: ..

Delegacias REir;ionais do Impõsto de Rend~ (D.R.I.R.);
II - Delegacias Seccionais do Impósto de Renda CD.S.I.R.);
III Inspe~ol'ias do Impôsto de
Renda (I. I. R. ) .
Art. 39 O D.I.R. será dirigido por
urr.. Diretor nomeado em comissiio
pelo Presidente da República, dentre
funcionários lotados no Depart:J,mento.
Àrt. 49 As Divisões e o Serviço terão Chefes designados pelo D1retc1·,
dentre funcionarias lotados no D.I.R.
Art. 59 As Delegacias Regionais terão Delegados Regiollais designados
pelo DireLor, dentre tur~cionanos lotados no D.i.H.
Art. 69 As Deleg·acias Seccionais e
Inspetorias
terá.o,
re-spectivamente,
Delegados SecciOnais e lnspeturt:., -1esignados pelo Diretor, dentre funcionários lotados no D.l.R.
Art. 79 O Diretor terá um Secretário e quatro Assessôres Técnic.os
por êle designados, dentre funcionários-lotados no D.I.R.
Parágrafo único. O Diretor terá,·
ainda, um Assistente de Relações Públicas por êle designado.
Art. 89 Os Chefes de Divisão e o
do Serviço terão, cada um, um Secretario· por êles designado, dentre
funcionarias lotados no D. r. R. ·
Parágrafo único. Os Chefes de Divisão terão, ainda, cada um,, um Assistente Técnico, e o Chefe do Serviço, wn Assistente, por 'êles designados, dentre funcionários lotados no
D.I.R.
I _-

Art. 9\1 Os Delegados Regionais terão, cada um, um Secretário por êles
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designado, dentre funcionários lotados no D.I.R.
§ 19 Os Delegados Regionais na
Guanabara e em São Paulo terão
ainda, cada um, dois Assessôres Técnicos por êles designados, dentre funcionários lota.dos no D.I.R.
§ 29 Os Delegados Reg·ionais em
Brasília (D.F.), Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Curitiba e Pôrto Alegre ter8.o também, cada um, um Assessor Técnico por êles designado,
dentre funcionários lotados no D.I.R.
Art. 10. Os_ órgãos Integrantes do
D. I. H. funcionarão perfeitamente
articulados, em regime de mútua colaboração,· sob a orientação do respectivo Diretor.
CAPITULO III

Da éstrutura dos órgãos
SEÇÃo I

Da Divisão .de Tributação (D. T.)

Art. 11. A D.T. compõe-se de:
I - Seçâo de 'Estudos da Tributação (ScE.-T.);
ct)
Turma de Estudos Fiscais
CT.E.F,J;
à) Turma de Legislação (T. L. ) ;
II - Seção de Consultas (Sc.C.);
III - Seção de 'Isenções e Reduções Tributarias (Se. I: R.);
IV ..,..-- Seçâo de Restituições e Recursos (Sc.R.R.);
V - Seção de Lucros Extraordinirios csc.L.E.).
Art. 12. As Seçôes terão Chefes
desig·nados pelo Diretor mediante
proposta do Chefe da D. T., dentre
funciOnarias locados no D.I.R.
Ar~. 13. As Turmas terão Encarregados designados pelo Chefe da
D. 'I'., mediante proposta do Chefe da
Se. E. T ., dentre funcionários lotados ,no D.I.R.
SEÇÃO II

Da Divisão de Inspeção e Fiscalir:ação
W.I.F.)

Art. 14. A D.I.F. compõe-se de:
I Seçâo de Planejamento de
Serviços (Se PI.) ;
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Seção de Inspeção de Servi~
I.);
III _ Seção de Orientação da Fis~
calização (Sc.o.F.);
IV - seção de Contr61e de Lançamento e Pagamento <Se. C. L. ) ; II _

ÇOS (Se.

v -

Seção de Estatística (Se .E.) ;

Turma de Apuraçiõi.o (T .Ap.);
b) Turma de Análise (T. An.) .

a)

Art. 15~ As Seções terão ChefC3
designados pelo Diretor, mediante
proposta do Chefe da D.I.F., dentre funcionários lotados no D. L R.

Art. 16. As Turmas terão Encar-

reg·gdos designados pelo Chefe da
D.I.F., mediante proposta do Chefe

da Sc.E.,- dentre funcicnários lOtados
no D.I.R.
SEÇÃO III

Do Serviço de

Adminis~ração

CS.A.)

Art. 17. O S.A. compõe-se de:
I -

Seçâo de Pessoal (Se. P.);
a) Turma de Movimentaç§.o e Registro (T.M.R.);
b) Turma de Direitos e Responsabilidades (T.D.R.);
II_--' Seção de Matel'ial (Se. Ma.);
IIX - Seção de Orçamento <Sc.O);
IV
Seção de Documentação
(Se. Do.);
v
Seção de Comunicações
·<Se. Co.);
VI
Seção de Mecanog;rafia
(Se. Me.).
Art. 18. As Seções terão Chefes
designados pelo Diretor, mediante
proposta do Chefe do S.A., dentre
funcionários lotados no D.I.R.
Art. 19. As Turmas terão Encarregados designados pelo Chefe do
S. A., medümte proposta do Chefe da
Sc.P., dentre funcionários lotados no
D.I.R.

SEçÃo IV
Das Delegacias Regionais do Impôsto
de Renda (D.R.l.R.) ·

Art. 20. As D.R.I.R. têm sede no
Distrito Federal e na Capital doS Es-

tados do Pará, Ceará, Pernambuco,
Bahia, Minas Gerais, Guanabara, São
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul,
estendendo-se .sua jurisdição, respectivamente, às Unidades da Federaçào
compreen~Udas nas
Regiões Fiscais
estabelecidas pelo Decreto n9 55.770,
de 19 de fevereiro de 1965.
li.rt. 21. As D.R.I.R. na Guanabm·a e em São Paulo compõem-se de:
I - Serviço de Tributação de Pessoas Físicas (S.T.F.):
a) Seção de Inscrição e Cadàstro
(Sc.I.F.);
1 - Turma de Recepção e Inscrição (T.I.F.);
2 -

Turma de Cado.stro e Infor<T.ca:F.);
b) Seção de Contrôle de Declm·ações (Sc.D.F.);
1 - Turma de Preparo do Lançamento (T.L.F.);
2 - Turma de Arquivo de Decla~
rações (T.D.F.);
c) Seçâo de Revisão (Sc.R.F.);
maçõe~

1 - Turma de Revisão e Instrução
(T.R.F.);
2 - Turma de Espólios e Conven~
ções Civis (:J."'.E.C.);
3 - Turma de Tarefas Auxiliares
(T.A.F.J.
!I Servico de Tributacão de
Pessoas Jurídicás (S.T.J.): a) Seção de Inscrição e Cadastro
(Sc.I.J .) ;
1 - Turma de Recepção e Inseri~
ção (T.I.J.>;
2 - Turma de Cadastro e Informações _(T.ca.J.);
b) Seção de Contrôle de Declara~
ções (ScD-.J .) ;
1 - Turma de Preparo do Lançamento (T.L.J.);
2 - Turma de Arquivo de Declarações (T.D.J.);
c) Seção de Revisão.
I - 'l'urma. de Revisão e Instrução
(T.R.J.);
2 - Tur1ha .de Tarefas Auxiliares
(T.A.J.J;
d) Seção de Lucros Extraordinarioa
(Sc.L.E.);

Aoros
1 _ Turma de .contrõle de

rações
2 3 _
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Decla~

(T .D.E.);

Turma de ReVisão (T .R.E.);
Turma de Tarefas Auxiliares

(T.A.E.l.

\

III - Serviço cie Tributação nas
Fontes (S.T.Fon.):
·
a)
s'eção de· Lucros Imobiliários
(Sc.L.I.l;

Tmma de Cadastro (T.Ca.l.).
2 - Turma de ReVisão e Instrução
1 -

(T.R.I.);
3 - Turma
(T.A.I.l;

.
d~

Tarefas Auxiliares

Seção de .Rendimentos do Trabalho (Sc.R.T.);
1 - Turma de cadastro, (T.Ca.T.);.
2 - Turma de Revisã.o e Instrução (T.R.T.);
3 - Turma de Tarefas Auxiliares
b)

(T.A.T.l;

.. V - Serviço de Reclamações e Re~
cur:::os (S.R.R.):
a) Seção de Reclamações de Pessoas Físicas (SsRe. F.) ;
1 - Turma de Preparo do Julgamento (T.P.F.);
2 - Turma. de Tarefas Auxiliares
(T.T.F.);
b) Seção de Reclamações de Pepsoas Jurídicas (Sc.Re.J.);
1 - Turma de Preparo do Julgamento (T.P.J.);
2 - Turma de Tarefas Auxiliares
(T.T.J.J;

c) Seção de Reclamações das Fontes (Sc.Re.Fon.);
1 - Turma de Preparo do Julgamento (T.P.Fon.);
2 - Turma de Tarefas Auxiliares
(T.A.Fon.);.
d) Seção de InfOl'inações Judiciais
(Sc.I.Ju.);
1
Turma de In:fmmações

c) seção de Rendimentos de Capitais e de Residentes no Exterior

<T.I.Ju.);

(Sc.R.C.l;
1 -Turma de Cadastro (T.Ca.C.);

(T.A.Ju.).

2 - Turma de RendimentoS de Capitais (T .R.C.);
3 - Turma de Residentes no Exterior CT.R.Ex.);
4 - Turma de Tarefas Auxiliares
(T.A.C.).

IV - Serviço de Fiscalizaçãq Ex~
terna (S.F.E.):
a) Seç§,o de coordenaçr"o (Sc.Cd.J;
12-

Turma de Orientação CT. O.) :
Turma de Revisão e Instrução

(T.R.Fe.);

3 · ~ Turma de 'rarefas Auxiliares
(T.A.Fe.);
b) setor de Agricultura, Extraçao
Vegetal e Produção Animal (Se.A.);
c) Setor de comércio, Indústria e
Transporte (Se. C.) ;
d) Setor de Mineração, Energia e
Serviços Públicos Concedidos (Se.MJ ;
e) Setor de Seguros, Crédito e ln·
vestimentos (Se. S.);
j) Setor de Diligências Especiais
(Se.D.)

2 -

Turma de Tarefas Auxiliares

VI - Servico de Contrôle de J... ançamento e Pagamen_to (S.C.L.): ·
a) Seção de contrôle de Lançamento (Sc.C.L.); ·
·
1 - Turma de Lançamento (T.L.);
2 - Turma de Expedição CT. Ex. ) ;
b) Seção de contrôle de Pagamento (Sc.C.P.);
1 - Turma de Pagameni:;o das Pessoas Físicas (T.Pa.F.).;
2 - Turma de Pagamento das Pes ..
soas Jurídicas (T.Pa.J.);
3 - Turma de Pagamento das
Fontes (T.Pa.Fon);
c) Seção da Divida Ativa (Sc.D.AJ;
1 - Tmma da Dívida Ativa d20.s
Pessoas Fisicas (T.Da.F.>·;
2 - Turma da Dívida Ativa dãs
Pessoas Jurídicas _(T.Da.J.);
3 - Turma de Certiàões (T. c e. )
VII - Serviço de AdminiStração
(S.A.):

Seção de :Pess_oal (Sc.P.);
Seção de Material (Sc.M.);
c) Seção de Documentação ...... .
(Sc.Do.);
a)

b)
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d) Seção de comun'icaçôes (Sc.C.) ;
e) Seção de Mecanografia (Sc.Me.) ;
j) Arquivo.
VIII - Seção de Estatística (Se. E.)
Art. 22. As D.R.I.R. em Belo Horizonte e Pôrto Alegte compõem-se
de:
I - Secão de Tributação de Pessoas
Físicas eSc. T .F.):
a) Turma de Inscrição e Cadastro
(T.!.F.);
b) Turma de Contrôle de- Declarações (T.C.F.);
c) Turma de Revisão e Instrução
(T.R.F.).
II - Seção de Tributação de Pes~
soas Jurídicas (Se. T.J.):
a) Turma de Inscrição e Cadastro

VII -

Seção de Administração

(Se. A.):
a)

Turma de Pessoal (T .P.);

..b) Turma de Material (T.M.);

Turma de Comunicações (T .C.);
Turma de
Mecanografia (T.
Me.);
e) Arquivo.
c)

d)

VIII -

Turma de

Estatistica

(T. E.).

Art. 23. As D.R.I.R. em Brasília,
Recife, Salvador e Cmitiba compõemse de:
I - Seção de Tributação de Pessoas Físicas (Se. T.F.):
a) Turma de Contrõle de Declarações CT.C.F.);
b) Turma de Revisão e Instrução

(T.I.J.);

(T.R.F.J.

Turma de Contrôle- de Declarações <T.C.J.);
c) Turma de Revisão e Instrução

II - Seçâo de Tributação de Pessoas Jurídicas esc. T.J.):
a) Turma de Contrôle de Declaraw
ções CT.C.J.);
b) Turma de Revisão e Instrução
CT.R.J.).
III - Seção
de Tributação !?-as
Fontes (Se. T. Fon):
a) Turma de Lucros Imobiliários

b)

CT.R.J.J;
d)

rios

Turma de Lucros Extraordiná(T .L.E.).

III - Seéão de Tributação nas Fontes (Se. T·. Fon):
a) Turma de Lucros Imobiliários
(T.L.I.);

(T.L.I.);

Turma de Rendimentos do Trabalho (T.R.T.-);
c) Turma de Rendimentos de· capitais e de Residentes no Exterior

balho CT.R.T.);

CT.R.C.).

(T.R.C.).

b)

IV - Seção de Fiscalização Externa (Se. F.E.):
a) Turma de Orienta'ção (T.O.) ;_
b) Turma de Revisão e Instrução
(T.R.I.).

V - Seção de Reclamações e Recursos (Se, Rr. ) :
a) Turma de Preparo do Julg·amento (T.P.J.);
b) Turma de Informações Judiciais
(T .I.Ju. J;
c) Turma de
Tarefas Auxiliares
(T.T.A.).

VI - Secão de Contrtlle de Lançamento e Pagamento (Se. L):
a) Turma de Contrôle de Lançamento (1:.-C.L.);
b) Turma da Dívida Ativa (T.D.A):
d) Turma de Expedição (T. Ex.).

b)

Turma de Rendimentos do Traw
.

Turma de Rendimentos de ca~
pitais e de Residentes no Exterior
c)

IV ~ Seção de Contrôle de Lançamento e Pagamento (Se. C.L.):
a) Turma de contrõle de Lançamento (T.C.L.);
b) Turma de Contrôle de Pagronen-

to CT.C.P.);
c)

Turma de Expedição (T. Ex.) -

v -

Seção de Administração (Se.

A.):

Turma de Pessoal (T.P.);
Turma de Material (T .M.);
c) Turnla de Comunicações (T .C.) ;
d) Turma de
Mecanografia (T.
Me.);
e) Arquivo.
V! ~ Turma de Estatística (T .E.).
VII - Turma de Fiscalização -ExN
;erna (T.F.).
a)
b)
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Jtrt .. 2~·

As

"'-::selem e

.-~

Delegacias Regionais
Fortaleza compõem-se

S ão de Tributação e Fisca-

- (Se.
eç
p)·
_ .l ção
T ..
· •

JfZa Turma de Declarações de Pes-

t~) Físicas (T.D.F.);

,.,.,

,,
d p
e es.
Jurídicas (T.D.J.) •
.
.
· · . Turma de Tnbutaçao nas Fon~)(T.T.F.);
_
_
à) Turma de Revisão e Flsc,allzaÇão (T.R.F.) ·
· rÍ Turma de Contrôle de Lançae Pagamento (T.C.L.).
.men
.
III _ Turma de Estatística (T.E.).
IV _ Turma de Administração
b) Turma ue Declara?oes

..,..

-

·t;

(T.A.).

.,Art. 25.
Os Serv~ços, Seções, ~e
tores e Arquivcos terao Chefes deslgados pelos
Delegados
Reg10na1s,
~entre funcionários lotados no D. I. R.
Art. 26.' As Turmas terão Encarre.gadós designados pelos Delegados. Regionais, dentre funcionários lotados
no D.I.R.
_
SEÇf\.0 V .

Paulo; Londrina, no Estado do Paraná; e Goiânia, no Estado de Goiás,
terão estrutura idêntica à das Delegacias a que se refere o art. 24.
Art. 32. As
D.S.I.R. em Rio
Brinco, no Estado do Acre; Manaus,
no Estado do Amazonas; São Luiz,
no Estudo do Maranhão; Terezina,
no Estado do Piauí; Natal, no Estado
do Rio Grande do Norte; João Pessoa, no Estado da Paraíba; Maceió,
no Estado de Alagoas; Aracaju, no
Estdo de Sergipe; Cataguazes, Curvelo, Itajubá,
Juiz de Fora, Lavras,
Ponte Nova, Teófilo Otoni, Uberaba
e Varginha, no Estado de Minas Gerais; Barra do Piraí, Campos e Nova
Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro; Araçatuba, Jundiai e São José
do Rio Prêto. no Estado de São Paulo; Maringá e Ponta Grossa, no Estado do Paraná; Florianópolis, Blumenau, Joaçaba e Joinville, no Estado de Santa Catarina; Cachoeira
do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Livramento, Nôvo Hamburgo, Passo
Fundo e Pelotas, no Estado do Rio
Grande do Sul; e Çuiabá, no Estado·
de Mato GrOsso, compõem-se de:
I - Turma de Tributação de Pessoss Fisicas (T .P .F.);

nas Delegacias Seccionais do Impôsto
de Renda <D.S.I.R.) ..

II - Turma de Tributação de Pessoas Jurídicas (T. P .J.);

.art. 27. As D.S.I.R. localizamse nas cidades indicadas na tabela
anexa a êste Regimento.
Art. 28. A jurisdição das D. S. I.R.
será fixada em ato do Diretor, segundo a conveniência dos serviços e
o .interêsse dos contrib,tintes, atendendo-se ·àS condições locais de transporte e comunicações.
Art. 29. Excetua.das as D.S.I.R.
localizadas nas Capitais dos Estados,
a sede das demais poderá ser transferida para outro local da sua jurisdição, por ato do Diretor-Geral da
Fazenda Nacional, mediante proposta
fundamentada do Diretor.
Art. 30. As D.S.I.R. em Niterói,
no Estado do Rio de Janeiro, Santos e Campinas, no Estado de São
Paulo, terão estrutura idêntica à das
Delegacias a que se refere o artigo 23.

III - Turma de
Fontes (T. Fon) ;

Art. 31. As D.S.I.R. em Vitória,
no Estado do Espírito Santo; Araraquara,
Bauru, Botucatu,
Ribeirão
Prêto, Rio Claro, Santo André, Sorocaba e Taubaté, no Estado de São

Tributação nas

IV - Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.).
Art. 33, As Seções terão Chefes e
as Turmas, Encarreg'ados, uns e outros designados pelos Delegados Seccionais, dentre funcionários lotados
no D.I.R.
SEÇÃO VI

Das Inspetorias do Impôsto de Renàa
(L L R.)

Art. 34. As I. I. R. localizam-se nas
cidades. indicadas na tabela anexa a
êste Regimento.
Art. 35. Media:hte proposta fundamentada do Diretor, serão estabelecidas I.I.R. em outras localidades
por ato do Diretor-Geral da Fazenda Nacional.
~ I<? Só poderão ser instaladas novas LI.R. em localidades cuja jurisdição compreenda mais de 3. 000
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(três mil) declarações de· rendimentos, entre pessoas físicas e jurídicas,
com arrecada.cão anual superiOr a CrS
500.000.000 (Quinhentos
milhóes de
cruzeiros), valor êste atualizado '!e
acõrdo com os indices de correçao
monetária baixados
pelo Conselho
Nacional de Economia, nos têrmos do
Art. 39 da Lei nQ 4.506, de 30 de
novembro de 1964.
§ 21? Nas localidades onde se tornar necessária a assistência direta do
D.I.R., a juízo do Diretor, serão designados funcionários para promover
a cobrança e fiscalização dos tributos da sua competência.
Art. 36. Aplica-se à jurisdição das
I.I.R. o disposto no art. 28.
Art. 37. A sede das I.I.R. poderá
ser transferida para outro local da
sua jurisdição, por ato do DiretorGeral da Fazenda Nacional, mediante
proposta fundamentada do Diretor.
CAPÍTULO IV

Da Competência dos órgãos
SEÇÃO I

Da Divisão -de Tributação (D. T.)

Art. 38. A D.T. terá a seu cargo
as atividades relacionadas aom a· in··
terpretação da legislação tributária.
§ 1Q A Seção de Estudos da Tributação compete:
a) Pe1a Turma de Estudos Fiscais:
I- - estudar as questões sUrgidas
na aplicação da legislação em vigor,
atinentes à tributacão de rendimentos, objetivando .o Seu maior aperfeiçonmento;
II - efetuar estudos sôbre a evolUção do impó:;-.to de renda e tributos conelatos, no país e no exterior;
XII - opinar nas proposições relativas às alterações da legislação tributária, quando determinado o seu
pronunciamento;
IV. - -sugerir a adoção de meios e
processos Q.ue forem julgados convenitentes para melhorar o sistema de
tributação dos rendimentos.
b) Pela Turg,m de Legislação:
I.--: coligi< e registrar a legislação,
demsoes e julgados na esfera administrativa e na judiciária, de interêsse para a tributação;

II - organiza,r o ementário da jurisprudência administrativa e judiciária;
III - encaminhar ao órgão próprio,
para divulgação, devidamente classi!'icadas, as decis6es ou julgados de
carâter normativo,
para orientação
dos órgãos integrantes do D.I.R. e
dos contribuintes.
29 A Seção de Consultas compete:
I - apreciar e informar as consultas sêbre a interpre~ação das disposições leg·ais, no que se relacionarem
com a tributação de rendimentOs;
II - opinar sõbre as questões feferentes aos tF-ibutos da competência do
D.I.R., que sejam submetidas à sw1
apreciação;
III ~ submeter à Seçâo de Est12dos
da Tributação a matéria que envolvs,
ou recomende qualquer ·modificaç2o
dos preceitos em vigor.
§ 39 A Seção de Isenções e Reduções Tributárias compete:
I ~ apreciar e informar os processos de isenções e reduções do impôsto de renda e tributos correlatas;
II - propor as medidas que julgar
convenientes ao contr6le da observância das condições indispensáveis
para a manutenção dos favores e incentivos fiscais concedidos;
III - manter fichário atualizado.
d!::.s isenções e reduções deferidas.
§ 4:9 A Seção de Restituições e He~ursos compete:
I
apreciar e informar os proces~ sos de restituição de impôsto de renda e tributos correlatas, da alçada
do Diretor, na forma da lei;
II - apreciar e informar os proces··
sos de l'ecursos, em casos de restituição e d.e f-iança;
III - apreciar e informar os proCe3sos em g·mu de recurso ex ojjicio
enc<ml inhados pelas Delegacias R-egionais e Sec'cionais;
IV - instruir os processos recebidos em grau de recurso voluntário,
para o necesstrio encs.minhamento
rws Conselhos de Contribuintes, após
a verificação do
cumprimento das
formalidades legais;
V - informar os 'processos, em
grau de recurso, submetidos aos órgãos superiores do Ministério da Fà-
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da quando seja determinada a
;e~íê~cia do D.I.R.
o A Seção de Lucros Extraordi~
. §. 5 · co:rnpete realizar os. trabalhos
nárlOS se refere êste artigo, concernen~
·a que ·impôstO adicional de renda sôtes ao luc1·os das pessoas jurídicas em
bre 0a~o aÕ capital e às reservas.
re1aÇ
SEÇÊÍ.O II

Da Divisão de Inspeção e Fiscalização
<D. I. F.)

Art. 39.·A D.I.F. terá a seu cal'gO
as atividades rel~ciona?-as c~m o c_ontrôle coordenaçao, onentaçao e mspeçã~ dos trabalhos dos órgãos· integrantes do D.I.R.
§ 19 A Seção de Planejamento de
serviços compete:
I .,-- planejar os t:rabalhos a cargo
do D .I. R. e organizar as instruções
a serem observadas na execução dos
set:viços;
II - sugerir as medidas convenientes à perfeita coordenação dos
serviços, visando especialmente à
perfeita coordenação dos serviços, visando especialmente à simplificação
dos trabalhos dos ·órgãos incumbidos
do. cobrança e da fiscalização do
tributo, quanto à apresentação· daS
declarações, aO lançamento e ao pagamento das eontribuições· devidas;

III -organizar os modelos qficials
dos formulários que devam ser aprovados pelo Diretor;
IV estabelecer a padronização
do material de expediente a ser utilizado nos serviços do D. I. R., bem
como as rotinas para a realização
dêsses serviços;
V - orientar os órgãos integrantes
do D.I.R. sôbre a execução dos trabalhos que 1hes forem cometidos;
VI elaborar e fazer executar
programas de aperfeiçoamento e treinfl.mento dos funcionários;
VII - elaborar planos de reapar:e~
)hamento dos órgãos integrantes do
D.l.R.;
VIII - preparar manuais de serviços e mantê-los atualizados.
§ 21? A Seção de Inspeção de Ser~
viços compete:
I - inspecionar os serviços a cargo dos órgãos integrantes do D.I.R.,_

examinando o cumprimento das instruções expedidas, em face dós IÍlétodos estabelecidos para a sua
execução;
II apreciar os relô,tórios das
atividades das Delegacias Regionais,
Seccionais e Inspetorias, indicando as
providências cabíveis para. o aperfeiçoamento dos respectivos serviços;
III encaminhar à Seção de
Orientação . da Fiscalizacão os ele··
mentos relativos aos trabalhos de
fisça!ização realizados pelas Deleg·acias Regionais, Seccionais e Inspetorias, para a devida apreciação;
IV - sugerir à Seção de Planejamento de Serviços ãs medidas que
forem julgadas convenientes à uniformidade dos serviços, em face dos
resultados apurados em relatórios ou
trabalhos de inspeção.
§ 39 A Seçâo de. Orientação da Fiscalização compete:
I - estabelecer os prog-ramaS· para
a execução dos serviços de fiscalização do impôsto de renda e tributos
cOrrelatas;
II - prpceder a estudos e pesquisas, visando à orientação racimml d(1.
fiscalização, atl·avés da análise dos
resultados das atividades económicas
e àos rendimentos indicados à tributação;
' III - apreciar os resultados dos
trabalhos de fiscalização do tributo
a cargo dos órgãos regionais e seccicnais do D.I.R.;
IV - propor as diligências que se
façam necessárias à vista dos processos submetidos ao seu exame;
V - apreciar os resultados das diligências determinadas pelo Diretor e
propor as medidas que cada caso
comportar;
VI - transmitir à Seção de Estudos da Tributação sugestões para
alteração da legislação tributária, em
fs.ce das observações colhidas nos
trabalhos de fiscaiização.
§ 40 A Seção de Contrôle de Lançamento e Pa..gamento compete:
I
registrar, glàbaltnente, por
Delegacias Regionais, Seccionais e
!nspetorias, os valores referentes aos
lançamentos efetuados por êsses órgãos;
II - acompanhar o comportamento
da arrecadação, por Deleg·acias Re-
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gionais, Seccionais e Inspetorias, re~
gistrando _a receita arrecadada, a divida ativa e os depósitos;
III - transmitir à Seção de Esta-

tística os efementos controlados.
§ 5Q A Seção de Estatística compete:
a) Pela Turma de Apm~çâo:
I - centralizar os elementos relativos às declarações de rendimentos
das pessoas físicas e jurídicas, respectivO lançamento e cobrança, e
bem assim os ãados correspondentes
à cobranca nas fontes, apurados pelas Delei~wias Regionais, Seccionais

e Inspetorias;
II fazer a apuração estatística

das atividades do D.I.R., bem como

das despesas efetuadas
execução de seus serviços.
b)

para

a

Pela Turma de Análise:

comparar e analisar os dados
estatísticos apurados;
I -

II - elaborar os quadros e gráficos
necessários à ilustração dos relatóR
rios, boletins e sinópses do D.I.R.
Seção III - Do Serviço de Admi.nistração (S. A.).
Art. 40. O S.A. terá a seu cargo
cs atividades meios necessárias à realizá.ção dos serviços do D.I.R.
§ 19 A Seção de Pessoal compete:
a) Pela Turma de Movim~:ntação
e Registro:
I - orientar, coordenar e controlar a movimentação dos funcionários,
de acôl'do com a legislação em vigor;
II - prepa.rar o expediente relativo à movimentação dos funcionários;
III - organizn.r, averbar e manter
atualiza-dos os assentamentos individuais do.s funcionários;
IV - emitir carteira de identificaçfl. o dos funcionários.
b) Pela Turma de Direitos e :aesponsabllidades:
I - aplicar a legislação referente
ao provento, direitos e vantagens, responsabilldade e ação ct-:sciplinar concernentes aos funcionários e orientar os órgãos integrantes a respeito;
II ,- controlar a assiduidade dos
í'uncionários;

III _ organiza!' fôlhas de freqüêncla 'dos funcwnál'ios, bem como fôlhe..s de pago.mento;
IV - organiza-r a escala de férias
dos funci{lnátios, de acôrdo com oS
elementos que lhe fOr€m encami~
nhaC.os.
§ ~ A Seção de Material compete:
I - providenchr a requisii;ãO do
material necessário aos serviços do
D.I.R., e aceitar ou rej~itar o material reqmsitado de acôrdo com a
legislação em v1gor;
II - fiscalizar a entrada do ma~
teria! no almoxarifado, tendo em
~:sta a data. .da entrega, espécie, quantidade, qual~dade, pêso .ó: valor;
III - proc·eder a concorrências ou
coletas de preços para aquisição d.e
material, quando fôr o caso;
IV -- zelar pela guarda e conser~
va.çã{l do material permanente e de
consumo e providenciar a sua d;stribuição pelos órgãos mtegrantes do
D.I.R., de acôrdo com as necess1~
da-des dos serviços;
V - controlar o estoque do material;
VI - organizar a pauta do consumo;
VII - catalogar os modelos impressos de uso do D.I.R.;
VIII - organizar o inventário dos
bens móveis;
IX - fazer a classificação, coc!.ificação e marcação do material. perma~1ente;

X - registrar as dotações cumignad-as no orçamento,· .m parte relativ-a ao- material, bem ass1m o.s empenhos feitos para sua aquisiçho ·de
modo a serem a:pura-d·os, de pronto,
os S•::lldos existentes;
XI -- providenciar o repar-o e conserto do material permanente;
XII - propor a troca, cessão ou
ba;xa do matenal;
XIII - arquivar os pedidos, notas
e faturas do rriaterial;
XIV - provldenciar as requisições
de p.assagens oara. servidor-e.s ouP. se
deslocarem em· objeto de serviço,
XV - promover o transporte C.e
material, livros e docume\!tos;
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XVI - zelar ,,pela limpeza e asseio
como pel-a conservação dos mó~
veis e demais objetos exlstente.s nos
órgãos centrais do D.I.R.
§ 39 A Se'ção de Orçamento compete:
I - solici~r, coligir e fomecer
elementoa para a elaboração da pro.posta do orçamento relativa a pessoal, material e serviços do D.I.R.;
II - elaborar a proposta do ar~
çamento;
Til - preparar as t:=tbela.s de dls~
trlbuiçàJo de créditos orçamentários
e adicionais, providenciando junto as
autoridad'es competentes o nece.ssãno
registro;
IV examinar as comprovações
dos ac:!iantamentos, promovendo D
necessário expediente junto ao órgão
julgador;
V - escriturar os créd!tos orç·::tmentários e adJcionais dis-tribuídc1s ao
D.I.R., bem -como outros recursos de
fundos especiais que lhe fmem concedidos;
VI - fazer o balancete mensal dcs
créditos orçamentários e adicioDai!3,
assim como de outros recursos de
fund-Os especiais, de modo a evlC.enciar o saldo disponível, por subconsignação;
VII - manter o registro dos responsáveis por adiantamentos, contro.lando os respectivos prazos de
comprovação.
§ ~9 A Seção de Dcrcument.ação compet.e:
I - selecionar e promov.er a aquis:çâo do material bibliográfico n;:-<eJo~
nal e estrangeiro, de acôrdo com a
.<;ua especi·alização, por compra., doação e permuba;
II - registrar, cla.s.s.ificar, cata.lo~
gar e preparar para consulta ou empréstimo livros, revistas e folhetos;
ITI - catalogar analit.ioamente os
periódJcCS .que forem considerados de
maior interêsse pa.ra a Seção;
IV - estabelecer e manter interc!?.mblo de publicações e informa'ções
com bibliotecas, associações. inst-ituições e.specializaC..a.s e serviços do Impõsto de renda de países ~tmn6enos;
V - promover a encadernação e
restauração daS publicg,ções; · ·
a~snri

VI .- organizar e manter atualizados catálogos destin8dos a con~
sulta, bem como fichário de referência Jegisla.twa. por assunto. e dr)s atas
oficiais an esfera administrativa;
VII - dar conhecimento aos 6rw
gãos que integram o D I.R. dos atus
oficiais que lhes digam diretamente
re.spe:to;
VIII - OTganizar e fazer ·pubLc:.Lr
ooletâneas de instruções, portarJa.s e
ordens de sérviço;
IX :..__ preparar a edição c!o boletim informativo, p0.ra divulgação de
matêria t~cnica do D.LR.
§ 59
A Seção de Comunicações
con1pete:
I - receber, numerar, registrar e
distribuir os papéis e documentos e
controlar a sua movimentaçâo;
II - prestar informações sôbre o
and·amento dos processos;
nn - expedir a r.orrcspondência
oflcial e distribuir a recebida.
§ 69
A se'ção de Mecanografia
compste d·::tt:lografar. mimeD·sr:Jf::<l'
ou reproduzir por outros meios papéis referentes aos serviços do D.L·R
SEÇÃO IV

Das Delegacia.s Reawnais rlo Impôsto
de Renda (D.R.I.R.)

Al't. 41. As p.R.I.R., .pelas s-eus
Serviços, Seções, Setores e Tmms.s,
têm a seu. cargo a admmi.stração. Ian.
ça.mento, cobrança, contrôle e fisf!a.·l::;mção do lmpôsto de renct.a e pro.
ventos de qualquer natureza, nos Hmites da respectiva jur1&dição.
Art. 42. Ao Serviço de Tributação
de Pessoas Físjcas das D R I- R ;1a
Guanabara e em São Paulo competem as a.tividades discrimm.ada., nos
parág-rafDs dêste artigo, as quais serão exelcidas por mtermêdio das respectivas Seções e Turmas.
§ 1<? A Seção de Inscrição e Ca.~
da.stro compete.:
a) Pela Turma. de Recepção e L'J.Scrição:
I ~ proceder à inscrição das pessoas físic-as como contribumtes;
II ~ receber as declarações de rendimentos;
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III tomar providências para a por falta de declaração e por decla.~
raçáo inexata, ou à revisão das deins.tauracão de processos-, de ~iLllÇ~
clarações.
mento ,;ex off'cio'·, quando apurar
falta de declaí·ações;
b) Pela Turma de Arquivo d:e DeIV - encaminhar as informações
clarações:
das fontes à Turma c.:e CadasGrc <"
I manter em ordem cor..ven~
Informações e as declara'ções de renente as declarações de rendimentos;
dimentos· à Turma C.e · Preparo do
Lançamento da. Seção de Contrôle de
· I! - a tender às requisições de C.eDeclarações;
c!8.rações.
v - proceder ao registro e aUten§ 3<:J A Seção de Revisão compete:
tica.ção d:Os livros de ass-entamento:;
a) Pelá Turma .de ReVisão e Insdos contribuintes, de acôrdo com us
determinações da legislação do imtrução:
pôsto de renda.
I - rever· ·as declarações de ren-,
d!mentos e a.preciar os pedidos ele
b) Pela Ttnma de C(t.dastro e fnretificaç2.o de decla.l·ação;
·
form·açõe.s:
I _ manter fichário da sitnaça.o ,
II - instaurar processos de lancamento "€){ officlo''. à vllita das infiscal dos oont..-ribuintes;
formações que lhe forem encamiII -· pre.'3tar as informações que
nhadas;
lhe forem solicitaC.as;
III - informar os processos in..sIII - coligir e classificar ~nform:,~taurados, -a fim de serem submetida.s
ao chefe da S~ção;
~~~s Ee~~~a~ ~~;~~~~e das d-eclaraçõrs
IV - encaminhar à .Turma C. e PreIV - encaminhar ao ól'gão pr6pno
paro do Lançamento . da Seção d-e
de mecanização as informações de
Contrôle de Declaracões Os proyes..."-00
fonte, seleciona-das, para o d'eVJd')
decidi-dos, para os rins cabíveis.
Pl'oCessamento e conseqüente · co.lb) Pela Turma de Espólios e Contrôle de rendimentos;
venções Civis:
V fazer as devidas representaI - apreciar os processos reteren·
ções, quando couber .,: apllcaçao de
tes -a. inventários, apuração de havepenalidade ou se tornar necessál ia
res e extinção de convenções civis,
a realizaçáo de diligência, em 'vir-·
ccmo desquite, extinçã-o de US'!.Ifruto,
tude de falta ou inexatidão de i!lfideicomi.sso e sub-rogação;
formações das fontes;

VI - encaminhar às _demais repartições incumbidas da. cobrança €
fiscalização d() tributo as informP-,ções qu€ lhe.s. interessarem.
§ 2<> A Seção de contrôle de Declarações compete:
a) Pela Turma de Preparo do :r...~an~
ça.mento:
I - preparar as minutas de l.an ..
çamento para emissfto das ·llot\flr:a.çôe.s corre.spond-entes;
II dar vista aos contribuintes
de declarações e process·os lanç~.a.Jo:;;
III ·- confrontar as decLaraçõeS cte
renC.imentos com as informações re~
cebidas;
IV - eilcaíninhar às· Turmas Comp
P"'tente.s da Seção de RevJsão os elementos nece.ssárics à mstauração de
processos de lançamento '·ex off"lC-'J'

II - iJl.staurar proces.sos do lançamentos "ex officio'.', em relação à
matéria de sua competência específica;
III informar os processos il15t<W1Tvdos; a flm de .s·e1'em submetidos
ao chefe da. Seção;
· IV - encaminhar à T'J.rma de Pl'Z-pr,.ro do Lançamento <tn Seç§.:J de
Contrôle de Declarações os proces.so.:..
dec.ididos, para os fins cabíveis.
a) Pela Turma de T9,refas Au:ti.
!iates:
I - expedir aoS intimações ref&ren·
tes aos processos de lançamento "ex
Dfficio" instaurados e outros pe-d!.do:~
de esclarecimentos ou intimaçõ~s;
II - encaminhar à Turma de Re·
•1isão e Instrução e à Tunna de Es~
pólio e Convenções Civis os processo8
instaurados, com os esclarecimentoi>
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que tenham sido prestados,. ou ap63
esgota_dos os pr~zo~ estabeleCldo.s, para
a ctev1cta c.prec1a.çao.
AJ.'t. 43. Ao Serviço de Trib,ltaçãClC.a Pessoas Jurídicas das D.R.I.R
n.a Guanabara e em São Paulo compe-tem as ativ1dades d.Jscrimimo..àa...,
ncs parágrafos dêste artigo a-s quais
serão exercidas por intermédio das
re.;;:pcct .. vas Seçôe.s e Turmus.
§ 1? A Seção de Inscrição e Caaa.:;tro compete: ·
a) Pela Turma de -Recepçao e Ins
críção:
T. - proce-der à inscrição aas pes~
sos.s jurídic'Js como contr~buintê:;;:
TI ~ ests. belecer escal8.s para a en~
treg<l ci.a,s dec!afaÇões de ren-cHm~nto:>
e pc;ra o vr:ncnnento da Dnmeit'J
quota ou quota única do impôsto de·
yieo.

III
receber a.s de"CI-:uaçôes dt.
;-endimento.s, inclusive do impôsto
adicwnal sôbre os luCl·os das pe.iilioa~
jurí<licas;
IV - providenciar a lnstaur.l:1e<i..:
de prOc.e.::·sos de lançamerito "ex ofncio" quando apuro..r ·falta de decla,ro.çâo;

V -

-providenciar

a instauração

ae renc:Um-enLo;:; po..go,s ou

ere,1üa:...J.':

9. Tmr::1a de Cae!astro e Inform2çõe.s
ela Seçào de rn.scr;ção e Cadastru ao
Scrv:.ço de Tributacão da_s Pes-:was
FísiCas, e as decla.r8.ções de t·.mcti,
mentos. à Turma de· Preparo do Ulncam-ento. da Seçã.o de ContrOle iltl
b-ecla.rações do serviço de ·Trtbutaç:1.() da.s. P&so~ Juridic&s;
VI - proced.er ao registrD e ::tu·
tentica.çâo dos livros de escrltmação
dcs contribuintes. O.e acôrdo cam a·s
determmações ·da legislação do lm·
põ.sto de r-enda.
"b)
Pela Turma de Cadastro e in~
forrnaçoe.s:
I- - manter fichário da situação
!isca! rt·os contribu,ntes, m-clu:::,ye ao
impôsto a-<.l.icional sôbre os lucros da.s
pessoas jurídicas;
n - prestar as infonnaçôes que
lhe forem solicitadas;
III - coligir e cl>assificar illfurnu.-tçbes pa.ra o contrôle C.as declat·açõe~
das pessoa.s jurídrca.s;
IV - fazer as devidas represen~
tlaçG-es, quando couber a aplicaçaú .:ie

.
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penalidade ou se tornar neceS-3á\'11\ a
realiza'ção de diligência, 0m vlrtuds
de falta ou inexatidão de infor·
mações;
V - encaminhar às demais rep:.-n· ..
tições incumbidas da cobrança e fiscallznção do tr!buto as informaçó~
que lhes interes·sarem.
§ 29 A Seção d-e Contrôle Ce D(;claraçõe.s compete:
a) Pela Turma de Preparo ao Lan~
çc~.mento:

I - preparar a.s minutas de ll{(i~
ÇBmento p8.-ra emissão das notiftr,a.,
ções correspondentes, quando 60Ubê;l';
II - dar vista aos co:ntribumt:~s d€
dE-clarações e Processos Jançado..'i:
III - confrontar a.s declarações ue
renci.lmentos com 8.::, mforr:naçbes 1·-e
ceblda.s;
rv - encaminhar à Turma coinpet.ente da Seção de Revisão os elementos nece~sários à instaura~ão dE.
processo.s de lançamento "ex ofticlO"
ou a revi.são d.as declarações.
b)
Pela Turma de Arquivo de De~
claraç.ões:
·
I - manter em ordem conveu1ente
declarações de rendimentos;
II - atender às requisições de de~
clare.ções,
§ 3~ A Seção de Re_visáo compete~
a> Pela Tm·ma de Revisão e Ins~
c.::;

trur_~:J.o:

I - rever as declarações de ren-:
dímentos aa.s pessoas ~uríd1cas ~
apl'aciar o.s pedidos de retlfJcaçao:
II - informar os processos ütstau1'-.1.-dos Oll que lhe forem encammha~
das,· a fim de s-erem submetidos ao
chefe da Seção;
III - encaminhar à Turma competente da Seça-o de Contri'He de D~··
clarações os proce.::sos decididos,, par.:l
os fins ca!Jiveis.
b) Pelu Turma de Tarefas .auxt~
Iiares:
I - expedir as intimações refel'ert~es. ao.s processos de t.a:nçamento "e~
offlc,o'' instaun::Ldos e outros perildos
de esclarecim-entos ou mformaÇ-i'JP..s;
n - enca.minha1· à Turma de Re...
visão c rnstl ução os processos .n:-.t.aura-dos, com os esclarecimentos que
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§ 1<:> A Seção de Lucros Imobiliâtenham sido prestados, ou após e,j~
1
r!GS compete:
gotado.s os prazos marcados, p·"-l.';t o
devida apreciação.
a) Pela Turma de CaaasLr'o.
§ 4Q A Se~.;ão d2 LUCros Extraora1~
I - receber e numerar as gUlas ti~
nários compete:
recolhim::·nto ou negativa.'>, rcferr:'rJ.·
a> Pela Tunna de ContL·ôle de .De ..
teE ao impôsto sôbre os lucro~ uas
pesso'as fisicas na venda cte propriedarações:
dades llllObi!Htnas;
I ~ preparar· as minut«s de lanÇ0.mento -do impôsto adicional sôbre
II proceder ao exame sumário
os lucros da.s pessoas jurídicas. pa'-~1
das gmas e Ja comprovação ::~.pn::~
emi.s·.são das notiflcações correspunsentaQa;
tlentes;
IIi - manter registro próprio \!a~
II ~ provid'Bnciar a instauraçâo ae
guias e dos processos que lhe foren·
processos de lançamento "ex oftlencaminhados;
·
cio". segundo as iníormaçôes que lhe
IV
encaminhar
à
Turm::t
de
Rt;
forem encaminha\las;
v<Sáo e In..<>trução. para revisão d.efl·
DI - dar vista aos oontribumr.ps
nit.wa. as g·uias apresentad·ss e a G.·::>
de declarações .~ processos }ança.dos; · cu.mentaçao correspondente;
IV - manter em Ol'dem conveniV prestar as informações qllr!!
.cnte as declarações 1·elativas ao lln·
lhe forem solicJtadas.
pôsto adicional;
b) Pela Turma de Revisão e Ins.
V ~ !ttender às requisições d'e üe~
truçao:
elarações.
I proceaer à revisão defmitl \-'(~
bJ Pêla Turma de Re 1nsão:
~as gmaS e iniciar ação fiscJ.l, no3
e;.a.sos em que couber;
I rever as declarações do ímpóSto aà.c onal e aPi:ec.. ar os ped~·.:\(Jt.
ii - informar os processos que lhede retificação;
f-orem encaminhados ou decorreute&
dEi açâo fiscal, a fim de serem sub·
U - nt.taurar processos de 1·mça.
metic!os ao chefe d,a Seção, co~n o;;.
men to "ex officio";
cálculos dos débitos apurado~;
. III - informar os processos tns·
III - encaminhar à Turma de Tn ..
1ta'Urados, ou que lhe forem enr·~. ,.
1'e!as Auxill·ares os processos deci·
minhados, a fim de serem submeu·
didos e as guias revistas, P·al"a os
t1os ao chefe da Seção;
fins ca.bívéis.
IV ,_ enca.mmhar à Turma de Uonc) Pela Turma de Tarefas Auxitrôle de Declarações os processos d.e.
liares:
cididos, pa·ra os fin.s· cabíveis.
I - manter em ordem oonvemente
c) Pela Turma de Tarefas Auxi~
as gula.s apresentadas e a respectiva
Uares:
documentaçáo;
I - expedir as intimações referenn - preparar as minutas neces~
ces aos processos d2 mnçamenw "!:!-"
sãrias p.ara emissão de notificações
tlfficio" in..staurados ~· outro.t. oecl.ldO.ó"l
-de recolhimento de impôsto ou multa,
ae e.sc!·:Írecimentos. ou informaçod;
III - dar vista dos processos aos
U -~ enc.aminhar à Turma de Rt.·
contnbuintes;
visão os processos instaurados, co~11
IV atend.er às requisições que
c-s esclarecimentos que tenham Sldc·
lhe forem dirigidas.
prestados. ou após esgotados os pra
zOs ·estabelecidos, para a devida :.tpre ..
§ 29 A Secão de Rendimentos do
cjação.
Trabalho coillpete:
·
Art. 44. Ao Servico de Trlbl.l~?%~
a) Pela Turma de cadastro:
nas Fontes das D. R. I. na Guanabara e em São Paulo, competem l!.B
I - receber e numerar os gUlas de
aciv:dades discnminadas nos pan\
recolhimento relativas a.o impôs(;{ degrafos d:êste artigo, as quais ~-erão
vido nas fontes sôbre rendimento.':> dO
exercidas por intermédio das respectr.a.balhb, inclusive ·cotas~partes de
tlvas SeçDe..::; e 1:urm.a.s.
multas;
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n - proceder ao exame .sumário
da.s guias;
III - manter fichário d::;s fomes
pag>J.doras;
IV - enc-aminhar à Turma de Revi.sã·O e Instrução, para revisão definitiva, as guias apre.sentac!as e os
elementos de con'trôle que obtiver;
V prestar a.s informações que
lhe forem solicitadas.
b) Pela Turma de Re-l'lsão e Instrução:
I - proceder à revisão defln.it.iva
daà guia.s em Cünfronto com os elementos de contrôle e lm2ia1: 3.Cão
fisCal, nos casos em que 0ouber; ·
II - informar os processe.', que lhe
forem encammhados ou decor:entes
de ação fiscal, a fim de serem submetidos ao chefe da Seção, com o
cálculo dos débitos apurados.
III - encaminhar à Turma de T-arefas Auxiliares os proces~·os deci-di<!os e as· guias revistas, para os fins
cabíVeis.
c) Pela Turma de Tarefas Auxiliares:
I - manter em ordem conveniente
as gmas .apresentadas e os ewrncnws
de contrôle que lhe forem encaminhados;
n - preparar as minutas neces.sãnas -p·~ra e:m.ssão de not..Lca;;ao ...:.e
recolhlmento de impôsto ou mlllta;
III - dar vista dos processos aos
contribuintes;
IV atender às requisições que
lhe forem dirigidas.
§ 39 A Seção de Rendirneni:l)s ct.e
capitais e de Resi-dentes no Exterior cmnpete:
·
a) Pela Turma de Cadastro:
I - receber e numerar a.s gmas de
recolhlmento relativa-s aos Impostos
deVJdos nas fontes sôbre rendimentos
de capitais e de pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas
no exterior;
II - procOO:e1· ao exame sumáJ.·io
das guias;
III - manter fichários dos contr1buintes residentes no exter1or, do.s
seus procuradores e das fontes pagadores;

IV - encaminhar à Turma de Rendimentos de Cap1taís e à Turma d~
Residentes no Ex tenor, pam ;·ev1sã:)
defimtlVa, as guias apresentadas e os
elementos de contrôle que obtlver;
V - prestar as informações que lhe
forem solicltad·as.
b) Pela Turma de Rendimentos de
Capita1s;
I proceder à revisão definitiva
das gulas e91 con~r-on to .c~m os el~ ·
mentos de controle e Imc;ar açao
fiscal, nos casos em que coub-er;
II - informar os processos que lhe
forem encammha-dos ou decorrentes
de ação fiscal, a fim de s·erem submetiC:os ao chefe d·a Seção. com o
cálculo dos débitos apurados;
DI - encaminhar à Turma de Tarefas Auxiliares -os processos d~>dl
dos e as guias rev1stas, para n.s fins
cabíveis.
c) Pela Turma de Resident.as no
Exterior:
I - proceder à revisão defl!lttiva.
das gu1o.s em confronto c-om os elementos de contrôle e iniciar ação
fiscal, nos casos em que couber;
II - informar os processa.<; que lh8
forem encammhados ou decon·entes
ele ação fJ.scal, a fim de serem submetidos ao chefe da Seção. com. o
cálculo dos débitos apurados;
III - encaminhar à Turma de Tar-efas Auxiliares os processos d'eciõ.idos e as guias revistas, para os f,ns
cabíve1s.
d) Pela Turma de Tarefas Auxiliares:
I - manter em or-dem conveniente
as guia.s apresenta.das e os elementos
d-e contrôle que lhe forem encaminhados;
II - preparar as minutas riecessárias para emissão de notificações
de recolhimento de impôsto ou multa;
DI - dar vista. dos processos aos
contribuintes;
IV - itend'er âs requisições que
lhe forem dirigidas.
Art. '45. Ao serviço de FiscaJizqção Externa d-as D.R.I.R. na GUanabara e em São Paulo competem
a.s atividades discriminadas nos parágrafos dêste artig·o, as quais serão
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exer-c~ct,·-l.S por interméd;o õ.<J$ l·e.:;pectiya.s Seções, -- Setores e Turmas.
§ 1'-1 A Seçã.o ·cte Coordenação com-

pet-e;
a) Pela Turma de Ol'ieutação:

I - estabelecer os programas, métod.os ou processos a sel·em observados nos trabalhos da flscalização externa.;
n propor a distribuição dos
Agentes Fiscais do Impôsto de Renda
peles sê_,tOl·es da fiBcallzação externa;
III ~ fazer a C.istribuiç.ão áo." trabalhos

de fiSC8.llzB,çãc

80,

~:::entes

Fisca.1s e controlar a devolução dos
procç,ssos nos prazos marcactos,
IV - a.purar os resultados dos tra'balhos da fiscalização. externa.
b) pela Turma de Revisão e Instrução:
I - l'ever os laudos de percias f1s-

c·::t.is e outros trabalhos da fisca-liza-

ção externa;
I1 - informar os processc.s inst:omrados ou que lhe forem encaminha<los, a fim de serem submet1dos
a.o chsfe d~ Seção;
III - prcpor as medidas convenienteS ao aperfeiçoamento des serviços Ce fiscalização externa, -em face
da.s. oh~PrV•1CÕes colhidas nos proces,sos examinados.
c) Pela Turma de Tarefas Amüliares:
I - preparar mmutas de lançamenbo e de exlgência de recolh:mento, pal'a emi..<::sã-o da.s notificações correE-pondentes;
II - dar vist:l de processos aos
contribuintes;
III - encaminhar às outras Turmas, das 8-eções competentes, os elementos que lhes interessarem e requü::ftar- os elementos de interêss·e da
fiscalização externa;
rv - executar as tarefa:-: r-elacionadas com o expediente _da Seção.
~

?'? l\0<

Set"o~es

cl"

:·,~

V.éG

ci~

'F'i-S--

calização Externa, exceto ó de Diligênc.8s l.!~pEC.·ak, con.LYO:V::
I - executar os trabalhos de fiscnliza.ção exu;rna de .'1\!ul\.10 com cs
planos est.B.belecidos 2 o;.;- processos
-que lhes forem distrKmído.s-;

II - tran.::mitir à Secão de CoOTde-n..ação ol:rservações cÓlhida& pelos
Age-ntes Fiscais no a~~,~·:mmenho de
suas atribuições, que possam concor-rer para. o aperfcwo-am<:mt>l) dt..\s serviço,:; de fi.~caliz.ação Oll ad-oção de
medids.s destinadas a coibir a evasão
fisc·:ll.
§ 39 Ao Set~r de DiHe;ências Esp_eciais cornrJete a f'XeCl!eão dos tnlbillhos de tiscalização externa junta a
Cartórios, órgâos da Administraçâo
Pública, A-"•-'--'C!ações úo> Oldsse e de·
ma:s entldz.des ou pe.s5o-.a.5 olYrig)J.das
a presta.r- informações n0s têrm0s. d-a
lcgisl8. ção em vigor.
Art. 4·5. Ao Servico de Reclamações e Recursos daS D. R. I. H. na
Guanabat'a P em S8.o PRnlo competem as atividades discriminadas rios
parágra.fés dêst..e art1go a.-; quais se·
rão exercid<:\;:; por intermedio das respectivas Seções e Tm::nas.
§ 19 A Seção de Reclamações
de
Pessoas Fí.:oi'ca.-:. .compei:e:
a) Pela Turma de P.1·eparo do JulgB.mento:

I - . aprec!8.1' os orocesso. de re-clamaçiw, restituição ou recurso, ou
referentes à apresentação de fiador,
de que trata o item l. da lF!tl·a ·• b";
II - informar os pro·.:e,'>so.s de consulta de intell'ês.Se das pe~;.soa-s físicas;
III . instruir os p:·ocessos, com
parecer conclusivo 0.. f!m de serem
su•bmetidos ao chefe do .Serviço, por
intermédio do chefe da seç5.o;
IV - encaminhar os processos de·
cididm à Turm'< de l?~·e-parr do Lançamento da Seção de Contrõle de
Dee ?1ro.rôe. ri ,..,ervic·G de ·J c
acão
de Pessoas Físicas, para os fins (:a..
bíveis;
b) P.el•a Turma de Tarefas A_uxi·
liàres:
I - requisitar os elementos necessári-c.s à ,n-trução do.:; p;·o·cesS{JS de
reclan1a,--.§o <"0"t t-,,;,.,,,, ,,,, ·ec-,1 se, e
os relativos à apresentação de fiador, de interesse das. pessoas físicas;
II ~ la vr.ar os têrmo.s d8 fiança,
nos ·casos de recur&:J:
III ~ Preparar e expedir !ntnna ·
çôes a:cs con~ribuinte;:. e outro::; pedidos de esclarecimentos ou informações;
IV - encaminhar à Turma d·e Pre·
paro do Julgamento o<; proce.s.<;os que
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devam ser submetidos à sua apreciação.
§ 21?
A Seção de Reclamações de
Pessoas J.urídicas compete:
a) Pela Tw·ma de Preparo do Julgamento:
I - apreciar os processos de recla·
mação, restituição ou recmso, ou referentes à apresentação de fiador, de
que trata o i~em I da letra "b~';
II - informar os processos de consulta de interêsse das pessoas jurí·
dicas;
III - insh·uir cs processos, com
parecer conclusivo, a fim de serem
submetidos ao chefe do Serviço, por
intermédio do chefe da Scç~ão;
IV - encaminhRw os pr-nceSs{ls decididos à Turma competente da seção de Contrôle de Declar;;;_ções ou da
S;3ção de Lucros Extraordinários, do
Seniço de Tributação das Pessoas
Jmídicas, para os fins cabíveis.
b) Pela Turma de Tarefas Auxi·
ua.res;
I - requisitar os ele::r..entos necessários à instrução dos prccessüs de
treclamação, restituiçâ-:. ou recurso, e)
os relativos à apresenta,_ção de fiador
de interê.sse das pessoas jurídicas;
II - lavrar os tê1'mos de fiança,
nos cas-os de recursos;
TI! - preparar e expedir intimações aos contribuintes e outros pedi·
dos de escla.recimentos ou informações;
IV - encaminhar à T~nna de Pre·
~a.ro do Julgamento os processos que
.devam ~ser submetidos à sua apr~cia·
ção.

§ 3? A Seção de Reclamações das
Fontes compete:
a) Pela Turma de Preparo do Julgamento:
I - apreciar os processos de reclamaç;lo, re;Stituição ou recurso, ou r·e·
ferentes à apresentação de fiador, de
que trata o item I, da letra "b".
II - iliformar os processos de conM
sulta sôbre a tributaçW no.s fontes;
III - instruir os prOcessos, com
parecer conclusivo, a fim de serem
~ubmet!d?s ao chefe dn Serviço, por
mtermedw do chefe da Seção;
IV - encaminhar os processos de·
cididos às Turmas de Tarefas Auxi-
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liarres das Seções competentes do Serviço de Tributação nas F'üntes, para
os fins cabíveis.
b) Pela Turma de Tarefas Auxilia·
res:
I - requisita.r os elementos necessários à instrução dos proce~sos de
reclamar.ão, restituição ou recurso, .ou
referenteS à apresentação de fiador
quando se tra.ta~t de l'f'ndünentos sujeitos à tributa_ção nas fontes;
II ....,... lavrar os tênnos de fiança,
n-os casos de reeumo;
III ...:._ preparar e ~xpedir as iritün.ações às fonte.s ou eos reSponsáveis pelo recolhimento do impôsto e
outros pedidos de e.sclarecimen~os Oll
inform•ações;
IV - encaminhar à Turma de Preparro do Julg·amento os pl·oc·essos que
d~vam ser submetidos à su3, aprecia·
çao.
S 4° A Seção de Informações Judiciais compete:
a) Pela Turma de Informações:
I - emitir· parecer fundament-ado
sôbre as questões judiciais, de natureza tributária, submetidas a seu
exame;
II - preparar ,paro. encaminhamento . à Procuradorila da Fazenda.
. Ne.cional, os elementos necessárrios à
defesa da União nas questões d::t mesma natureza, relativas a atos E'mattado;o·· da D.R.I.R.;
III ~ preparar nara. remessa à su·
perior direção do D.I.R. as informações necessárias, sôbre as mesmas
questões, quando interposto recurso
à instância superior.
b) Pela Tunna de Tarefas Auxi·
liares:
I ~ organiza.r e mfl.nter atua~izado
o reg·istro das ações em l]!le fôr par·
te a Uniã-o. em andamento na primeira instância judiciária, relativas a
a tos emanados da D.R.I.R.;
II ~ executar as ta'refas relacio·
nadas com o expedientE! da Seção.
Art. 47. Ao Servi c o de Contrôle
de Lançamento e Pagamento das
D.R.I.R. na Guanahara e em São
Paulo compõem as atividades discriminadas nos parágrafos dêste artigo,
a-:; quais serão exercidas por mermédlü elas respecivas Seçõe.s e Turmas.
~ 1? A Seção de comôle de Lan·
çamento compete:

ATOS DO ~ODER EXECUtiVO

642
a)

Pela Turma de

I -

receber

das

Lança~ento:

'1\l':'.!lW.S

co.:rnpe~

tentes as minutas de lançamento e encaminhâ-las sob contrôle, ao órgão
próprio para emitir as notificações e

demais documentos.
II - conferir as notificações e demais documentos referentes ao preparo da· arrecadação, à vista das .respec-

tivas minutas devolvidas pelo órgão
emissor;
III - controlar a emissão das notificações e classificar os valôres 1ançados de acôrdo com as instruções
baim.das;

IV - registrar ou anotar o cancelamento ou suspensão do lançamento~
·de acôrdo cem as comunic.:<çôes ou
avisos recebidos das Turmas ou Se·
ções competentes;
V __. enooaninhar- à r!'urmr~ de Expedição as notificações, recibos e documentos que devam ser distribuídos;
VI - devolver as minutas de lançamento às Turmas competentes para
juntada às declarações ou processos;
VII - enoaminhalf a;<, c6pi8,~. das
notificações às Turmas competentes
da Seção de- Contrôle de Pagamento.
b) Pela Turma de E:~p8d:ç5.o:
I prepa.rar a expedlção e enc3.minhar ao Correio, para entrega, as
notificações, recibos, informações· ou
outros papéis que lhe forem transmitidos para êsse fim.
n· - proceder à entrega por men·
.s.B.g·eiros, quando conveniente, <las notiücaçõe.s, recibos, int;im.ações ou ou,tl·os · papéis referidos no item ante·
rior no domicílio dos destinatários;
III - contro12.r as notificações devolvidas e provi-denciall: a sua re-ex·
pedição ou nova notificatão, <'.onfor:me o caso.
§ 2° A Seção de Conbrôle de Pa!:!:>a·
menta compete:
a) Pela Turma de Pagamentos das
Pessoas Fisicas:
I - controlar os pagamentos daS
pessoas físicas, individualmente;
II - manter, em fichãl'ios próprios,
cópias das notificações, recibos e
AA. RR. correspondentes aos débitos
das peSsoas físicas;
III - anotar, nas cópias das notificações, a suspensão, anulação ou

cancelamento doS débitos lançados, a
vista das coml.micações que rece))er;
IV - visar as guias de depós,_t.os;
V - encaminhar a Turma c('mpetente da Seçáo da Divtd::J Ativa o~ elementos necessários D cobrança dor:.· débitos vencidos e não pagos, depois de
decorridos os prazOs fiXados;
VI - encaminhar ao Arqui vo, do
Serviço de Administração, os documentos correspondentes aos pagamentos liquidados;
VII - atender 'as requisições que
lhe forem feitas;
b) Pela Tmma de Pagamentos das
Pessoa~ Juridicas:,
I controlar os pagamentos das
pessoas jurídicas, individualmente;
II - manter, em fichários próprios,
cópias das notificações, recibos e
AA. RR. correspondentes aos dêbitos
das pessoas juridicas;
III - anotar, 'nas cópias das· notí~
ficações, a suspensáo, anulação ou
cancelamento dos débitos lançados, à
vista das comunicações que receber;·
IV - visar as guias de depósito;
v - encaminhar à Turma compe~
tente da Seção da Dívida Ativa os elementos necessários à cobrança dos dé~
bitos vencidos e não pagos, depois de
decorridos os prazos fixados;
. . VI - encaminhar ao Arqui;ro, do
Seryiço de
Adnünistraçáo, os do~
cunlentos correspondentes aos paga~
mentes liquidados;
VII - atender as requisições que
lhe forem feitas;
c) Pela· Turma de Pagamentos das
Fontes:
I controlar os impostos :recolhidos pelas fontes, individualmente;
II - manter, em fichários próprios,
cópias das notifiCações, guias, recibos
e AA. RR. con·espondentes aos débi~
tos das fontes;
III - anotar, nas cópias das notificações, a suspensão, anulação ou
cancelamento dos débitos decorrentes
de exigência de recolhimento pelas
fontes, à vista das cOmunicações que
receber;
IV - visar as guias de depósitos;
V - encaminhar à Turma competente da Seçãb da Divida Ativa os elementos necessários à cobrança dos débitos exigidos e náo pagos, depois de
decorridos os prazos fixados;
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VI - encaminhar ao Arqmvo, do
.serviço de Administração, os documentos correspondentes aos pagamentos liquidados;
VII - a tender a;s requisições que
lhe forem· feitas.
· § 39 A Seção da Divida Ativa compete:
a) Pela Turma da Divida Ativa das
Pessoas Físicas:
I ---:--- providenciar a cob.rança de débitos das pessoas físicas não liquidados nos prazos fixados, inclusive como
fontes responsáveis pelo recolhim"ento;
II - controlar o recolhimento dos
débitos referidos no item .anterior, in·clusive os que tenham sido parceladoS;
III - fornecer ao órg5.o competente
os elementos necessários à inscriçao
.das dividas, para a cobrança executiva.
b) Pela Turma da Divida Ativa das
Pessoas Jurídicas:
I - providenciâr a cobrança de débitos das pessoas jurídicas nã,o liquidados nos prazos fixados, inclusive
como fontes responsáveis pelo recolhimento;
II - controlar o recolhimento dos
débitos referidos no item antei'ior, inclusive os que tenham sido parcelados;
III - preparar o ·expediente para
aplica~ão da.s sanções legais às pessoas
jmidicas com débitos em atraso;
IV - fornecer ao órgão competente os .elementos necessârios à inscrição
das dividas, para a cobrança executiva.
c) Pela Turma de Certidões:
I -. atender os pedidos de certidão
de quitaçao, depois de convenient~
mente informados pelas Turmas competentes;
h - fornecer às demais Turmas
das Seções da D. R. I. R. os elementos constantes dos pedidos de certidão,
que lhes interessarem;
III - atender aos pedidos de informaçõeS das autoridades judiciárias
sôbre a existência de débitos, depois
de convenientemente informados pelas
Turm:as competentes.
·
Art. 4<,1 Ao Serviço de Administração das D. R. I. R. na Guanabara
e em São PaJ.Ilo,-.competem as ativida-
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des discruninaaas nos parágrafos dêste
artigo, as quais serão exercidas por
intermédio das respectivas Seções e
Arquivo.
§ 19 A Seçâo de Pessoal compete:
I - preparar o expediente relativo
à movimentação dos funcionários em
exercício na D. R. !. R.;
II - org·anizar, averbar e manter
atualizados os assentamentos individuais dos funcionários lotados na
D. R. I. R.;
III - controlar a assiduidade dos
funcionários;
IV - organizar fõlhas de freqüência dos funcionários, bem como fõlhas
de pagamento;
V - aplicar a legislação do pessoal
referente a direitos e vantagens, deveres, responsabilidades e ação discinlinar em relaçao aos funcionários lotados na D. R. 1. R.;
VI - organizar a escala de férias
dos funcionários em exercício na
D. R. I. R., ouvidos os chefes imediatos.
§ 29 A Seção de Material compete:
1 - providenciar a aquisição ou requiSiç?..o do material necessário aos
serviços da D. R. I. R.;
II - classificar, codificar e marcar
o material permanente;
III - càtalogar os modelos dos impressos em uso na D. R. I. R.;
IV - zelar pel<L conservação e guarda do material. permanente· e de consumo;
V - organizar pauta de consumo;
VI - distribuir o material, conforme as requisições que ~he forem dirigidas;
VII - arquivar, em ordem conveniente, as cópias dos pedidos,· as notas
e fatur~s do material adquirido ou re.quisitado;
VIII - verificar as contas do material entregue e dos serviços prestados à D. R. l. R., a fim de ser processado o respectivo pagamento;
IX - elaborar os cálculos relativos
ã.s deSPesas do materia.l e serviços da
D. R. I: R., para organização da
proposta orçamentária;
X - empenhar, escriturar e controlar as despesas de material e serviços,
de acOrdo com os créditos distribuídos
à D. R. 1. R.;
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XI - promover concorrências e coletas de preços, para aquisição ~e ma_:terial e prestação de serviços a
D. R. I. R.;
XII _ promover ~ auenaçáo, ..inutilizaçáo ou incineraçao de matenal _ou
papéis inservl.v~71s, 9bservact?-~ a~ disposições da 1eg1slaçao espeCifica,

XIII _

promover a abertura e o

fechamento
das dependencias
da
D. R. 1. R. às horas regulamentares,
ou de conformidade com as determi-

nações da autoridade competente;
XIV - zelar pela ordem, limpeza e
asseio no recinto da D. R. I. R.,
bem como peÜt conservação dos móveis e demais objetos nela exü?tentes;
XV --,- promover o transporte de
material, livros, processos e documentos dentro da D. R. I. R.;

XVI -

coordenar

e fiscalizar

os

trabalhos dos porteiros, auxiliares d,e

portaria e serventes.
§ 3'.l A Seção de Documentação com~
pete:
I - manter, devidamente cataloga~
dos, livros, revistas e folhetos SObre
assuntos técnicos, bem como o Diáâo
Oficial da União, para consulta imediata dos servidores da D. R. I. R.;
II - compilar e classificar leis, decretos, portarias, ordens e. instruções
de serviços de interesse da D.R.I.R.;
III - promover a divul[ação dos
atas que sejam de interesse da
D. R. I. R.;
IV - atender as requisições e prestar as informações que lhe forem solicitadas;
v - executar os trabalhos de miáofilmagem e fotocópia de papéis e
documentos referentes aos serviços da

v - providenciar a entrega da correspondência oncial, que lhe fôr encaminhada para êsse fim.
§ 5S" A Seção de Mecanografia compete executar, de modo geral, os trabalhos datilográficos e mimeográficos
da D. R. !. R.
§ 69 Ao Arquivo compete.:
I - clasSificar os papéis e processos
que devam ser arquivados;
II - mallter, em ordem conveniente, fichário dos papéis e processos arquivados;
III - prestar as 1ntormações que
lhe forem solicitadas:
IV - arquivar os papéis e processos
e zé lar pela sua conservação;
V - atender as requisições que lhe
forem dirigidas.
Art. 49. A Seção de Estatística
compete:
I - coletar os- dados necessários sôbre os serviços a cargo da D. R. I. R.
e dos órgaos· que lhe forem subordinados, bem com os respectivos resul.
tados;
II - preparar as informaçÕes que
devam ser encaminhados periàdicamente â superior administração do
D. I. R., sôbre as atividades da
D. R. I. R.;
III - proceder à análise dos ele-

mentos apurados;
IV - fornecer os elementos, que lhe
forem solicitados, necessários à elaboração do relatório anual das atividades da D. R. l. R.
Art. 50. As ·Seções e Turmas das
D. R. I. R. em Belo Horizonte e
Põ1·to Alegre terão, respectivamente, a
mesma competência dos Serviços, ~e~
ções e Setores que integram as
b. R. I. R. na Guànabara e em
Paulo, sendo que o Arquivo abranD. R. I. R.
gerá, também, as atividades da Seção
§ 4º A Seção de Comunicações comde Documentação.
pete:
Art. 51. As Seções e Turmas das
1 - receber, numerar e registrar os
D. R. I. R. em Brasília, Recife, Salpapéis e documentos apresentados à
vador e Curitiba competem as ativiD. R. I. R.;
dades indicadas nos parágrafos dêste
II
distribuir aos órgãos da artigo.
D. R. I. R. os papéis ou proeessos
§ 19 A Seção -de Tributação de Pesque lhes interessa~em;
soas Físicas compete:
III - controlar a movimentação dos
a) Pela Turma de Contrõle de Depapéis ·e processos em trânsito na clarações as atividades constantes dos
D. R. I. R.;
§§ l\1 e 29 do art. 42;
IV - prestar informações sôbre o,
b) 'Pela Turma de Revisão e Instruandamento dos processos;
ção as atividades constantes do § 39

ATOS DO PODER

do art. 42 e do § _19 do art. 46, e,
ainda, do § 49 do ·mesmo artigo em
relação às pessoas físlcas.
§ 29 A Seção de Tributação de Pessoas Jurídicas compete:
a) Pela Turm·a de ContrOle de Declarações as atividades constantes dos
§§ 19, 29 e 4"', letra a, do art. 43;
b) Pela Turma de Revisão e Instrução as atividaâes constantes dos §§ 39
e 49, letras b e c, do art. 43 e do § 29
do art. 46, e, ainda, do § 49 do mesmo
artig·o, em relação às pessoas jurídicas.
§ 39 A Seção
de Tributação nas
Fontes compete:
a) Pela Turma de Lucros Imobiliãl'ios as atividades constantes do § 1Q
do art. 44 e do § 39 do art. 46, e,
ainda, do § 4\1 do mesmo artigo em
relação àqueles rendimentos;
b) Pela Turma de Rendimentos do
Trabalho as atividades constantes do
§ 29 do art. 44 e do § -39 do art. 46,
e, ainda, do § 4\l do mesmo artigo, em
relação àqueles rendimentos;
c) Pel,a Turma de Rendimentos de
Capitais e de Residentes no Exter:or
e.s atividades constantes do § 3q do
art. 44 e do § 39 do art. 46, e, ainda,
do § 49 do rÍlesmo &rtigo, em relaçãO
àqueles rendimentos.
§ 49 A Seção de contrôle de Lançamento e Pag·amento compete:
a) Pela Turma
de Contrôle de
Lançamento as e.tivid•J.des constantes
<iO § 1Q, letra a, do art. 47;
b) pela Turma de Contrôle de Pagamento as atividades constantes dos
§§ 2~ e 39 <io ar.t. 47;
c) pekt Tmma de Expedição as
,at.ividades constantes do § 19, letra b,
do art. 47.
§ 59
A Seção de Administração
compete:
a) pela Turma de PessoaJ as atividades .constantes do § 1Q do art. 48.;
b) pela TurlThl de Material as atividadeS constantes do § 29 do art. 48;
c) p.cla Turma de Comunioações
as atividades constantes do § 40 do
art. 48;
d) pela Tm·ma de Mecanografi..l a.s
atividades constantes do § 5'? do artigo 48;
e) pelo Arquivo as atividades cons~
tantes dos §§ 3'? e 6~ do 3..rt. 48.
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§ 69 A T-urma de Estatist:ca competem as ativid-ades consta,ntes do
art. 49.
·
§ 70 A Tul'J-na de Fiscalização Ex~
terna. competem as atividades cor.stantes do art. 45.
Art. 52. A Seção e Turmas das
D. R. I. R. em Belém e Fortaleza cabem as atividades indicadas nos par~rafos dêste artigo,
§ 19 A Seção de Tributação e Fisca-lização compete:
a) pela Turme. de Declarações ·de
Pessoas Físicas as atividades constJ:J.ntes do8· §§ 19 e 2'·' do art. 42;
b) pela Turma de Declarações de
Pessoas Jurídicas as a.tividades -constantes dos §§ 1'?. 29 e 49, l-etra a, do

aTt. 43;
c) pela Turma de Tr.ibutação n1s
Fontes as atividades constantes do
§ 19, letras a e c, § 2Q letras a e c,
e § 3'?, letras a e d, do art. 44;
d) pela Turma de R-evisã.o e Fisc·:tlização as a:tividades constantes do
§ 30 do art. 42; do § 3'? .e do § 4Q,
fetr.as b e c, do art. 43; do § 19, Je~
bra b, § 2'1, letra b, e § 39, letras b
e c do art. 44; do art. 45 e do art. 46.
§ 2'? À Turm·a de Contrôle de La.n~
çamento e Pagamento competem as
ativi:d•ades cohstantes do art. 47.
§ 39
A Turma de Administração
competem as atividades constantes do
art. 48.
§ 49 A Turma de EStatística com,..
petem as atividades constantes do
art. 49.
SEÇAo V

Das Delegacias Seccionais do Impõsto
de Renda (D.S .I.R.)

Art. 53. As ,D.S.I.R., pel.a.s suas
Seções e Tw·me.s, têm a seu cargo
a administração, lançamento, cobran~
ç..a., contrôle e fiscalização d-o impôsto
de r,enda e proventos de qw:'llqtu-er
natureza, nos limites da respectiva
jurisdição.
Art. 54. M Seções e Turmas das
D.S.I.R. de que tl~a.ta o ar.t. 30 te~
rão a mesma competência d.as seç.ões
e Turmas que integram es D.R.I.-R.
a que s.e refere o art. 51.
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Art. 55. A Seção e Turam.!s das
D.S.I.R. de que trata o art. 31 terão a mesma càmpet6ncia da SeçP.o
e Turmas que Integram as D.R.LR.
a que se refere o art. 52.
Art. 56. As TUrmaS das D.S.I.R. ·

de que trata o art. 32 comp.etem as
c.tividades indicadas nos parágrafos
dêste artigo,
§ 1Q A Turma de Tributação de
Pessoas Físicas competem as ativida~
des constantes do art. 42.
29 A Turma de Tributr-.ção de

§

pessoas Jurídicas competem as at.ividades eonstim tes do art. 43.

nss
utivi.a.a:dés cons-

39 A Turma de TributRcão

§

Fontes competem a;s
tantes do art. 44.
§ 49 A Turma de Serviços Auxilia-r,es comp~tem as atividades co-nstantes -dos arts. 47, 48 e 49.
·§

59 Comp2tem ainda às Turma.s

referidas nos §§ 19, 29· e 39 as ativí- ·
d•J<des que lhes digam respeito €Speciflcadas nos arts. 45 e 46.
SEÇÃO VI

Das Inspetorias do ImPôsto de Rend<'t>
(I.l.R.)

Art. 57. As l.I.R., que integ·ram
Q15 D.R.I.R, cu as D.S.I.R. a que

estão subol1din.3.das, têm a seu c..?H'go

os serviços de insoriçãD e cadast!'O,

prepa.ro- do laillçamento. r.evisão de
declarações, fiscalização. exte1:na, lançamento, contrôle do pagamento e
administraçã-o, necessár:os à cobr<!l.nÇa e ·fiscalização do impôs to de :renda.
e proventos de qU>alquer natur.eza na
respectiva jl.U'iSdi~.ã?.
Parágl'.afo únioo, As rec1am&ções
cont.::a exigência fiscal das I.I.R.,
bem como os pedidos de restituição e
de parcelamento de déb:tos serão -encaminhados, devtdamente informados,
às respectivs. 8 D.R.I.R., ou D.S.I.R.,
:para decisão da a-utoridade competente.
CAPÍTULO V

Das. atTibu'lções dos funcioná-rios

Art. 58. Ao Diretor incwmb0:

I - orientar, coorden•l.r, diricr:1· e
supervisionar os trabalhos do D~I.R.,
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expedindo as i·nstruções e or.de:ns necessárias;
II - dirimir as dúvidas quanto à
inteligênci-a, dos textos leg:a:s sôbre a
cobranç.l .e fisca.Uzaçã.o do impêlsto
de ;·end•a. e proventos de qualquer natureza;
III - sol uciona.r as -consultas, l'econhecer o dlJ:eito à isençãv ou redução dv tributo e recorr.er ex vjj'icio.
quando fôr o caso;
IV - reconhecer o direito à re.s'ftuição do impôsto pago ou recOlhido
indevidamente, nos càsos de sua -alça&::t;
V julgar os recursos ex Dfficio
e os recursos voluntári(),S, nos casos
de sua competênci>l;
VI - determinar a realização de
-exame de livros e documento3. de
contabtlidade, promov-endo a sua exibição judicial. quando o conkbui~te
se opus·er à períci-a- contábil;
VII - -declarar sem idoneidade,
per.;~.nte as repartições do impôsto de
renda, o profissional responsável pe13,
fa.l.s-idade de docu'mentos contábeis e
fl'audes de escritu-ração, nos casos
pr.evistos em le:;
VIII - propor ao Dir.etor-Geral d•l
Fazenda Nacional nova localização
para a.s D.S.I.R. e I. I. R.;
IX- - propor ao Diretor-Geral da
Fazend·3. Nacwnal a extinção ou criação de I. I. R.;
X - fixaJ" a jurisdição das Delegaci"s.s seccionais e Insvetorias do
Impôsto de Renda;
XI - sugerir ao Diretor-Geral da
Fla7.leTI.da Nacional a designação de
funcionários para as vagas na8 C&mara.s do c-onselho de Contribuintes
que julgam as ques-tões relativas e-o
impôsto de renda e prov-entos de
qualquer naturez:.a.;
XII -'--: designa.t· e dispensar o .:;eu
substituto eventua-l;
XIII designar e diSpensar os
seus Assessôres Técnicos, secretário e
.Ass:stente de Relações Públioas;
XIV - designar e dispens·n os
Ohef,es das Divisões e do Serviço ql.!e
integram os órgãos centrais ·do DIR
e seus substitutos eventuais;
XV - designar e disperu:IJ.r Os tnefe.s de Seção das Divisões e do Se:-
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viço e s-eus substitutos eventua: s, mediante propvsta dos chefes daqueles
órgãos;
XVI - designar e dispensar os Delegados Regionais do Impôsto de Rend·l e seus subStitutos eventuais;
XVII designar e disperu><i.r O-'
Delegados Seccionais e Inspetores do
Impôsto de Rendia e selLS subGtitutos ·
eventuais, ouv:dos o.s roopedivos Delegados Regionais;
XVIII - autorizar os Delegaaos
Regionais e seccionais a deS.ignar
Agentes Fiscais do Inip&s.l.o de Rend·lincumbidos da orient<l.ção e coordenação dos trabalhos de fiscalizacão externa, na quaUdude de Inipetor,e;
Fiscais;
XL~ designar funcionárias para
orienl:>lr e ins.pecionar os traba-lhOS"
dos órgãos integrantes do D.I.R.;
XX - designar funcionários para
diLgências, investigações ou -.Jutros
serviços de interêsse do D.I.R.;
~I designar funcionários para
auxi!tar os trabalhos da compet.Sncia
dos órgãos regionais ou seccion:.üs, ou
par·~ realizá-los nas localidades ém
que nao exist8.m tais órgãos;
XXII -. remover o.s Agentes Flbcais· do Impi).Sto de Renda de umà
pa.ra outra repartição em que os c-argos sejam da mesma classe, observ.ad•::.L a r;spectiva lotação nu..Llérioa.;
XXIII - remover os demais ftmc~O_!lários de uma p3ra outra repart1çao~ ?bservada a respectiva lotaçãe>
numenca.;
XXIV - arbitral' diárias e (tjuda.s
de custo e promover o ·expedi-ente necessár:o ao cálculo da remuneração
e vs,ni>3.gen.s a que fazem jlLS, · na
fo:r:-na da lei, os funcl.tJnários lotados
no D.I.R.;
XXV - empenhar de.spes.as e re~
quisit.a.r pagamentos ou ad.io,nt:tmen~
tos, dentro dos créditos distribuido;:;
?O. D.I.R.;
XXVI
req_uisitar matenal pel'minente ou de consumo ao Departamento Federal de Compras;
XXVII - requisitar passage:ns, ínclus:ve por via aérea, bem como
tmlk"''JOl'te, nas emprêsas de proprl·e.da-de da União ou por ela adm1nis~
tNda.s;

XXVIII - autoriZiar a troca, ces.são, incineraçEo ou inutiliza-ção de
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material e documentos inservívei"s,
bem como aprovar a baixa de re.sponsabiLdade;
XXIX - .antooip·3.r ou prorrogar o
período nonnal de tr-aba-lho dos órgãos centrais do D. I. R. ;
xx:x - aprovar a escala de féri•3.!3 dos funcionários em exercltc.i:O
nos órgãos centrais do D.I..L~. e coacedê-las aos selLS Assessôres Técnicos
Secretário e Assistente de Relaçõe~
Públicas; .aos ch-efes das Divisões e
do Serviço e aos Delegados Reg:onais;
XXXI - expedir os boletin.s de
merecimento dos funcionários que
lhe forem diretamente subordinados,
incltLSive dos Delegados Reg·ionais;
XXXII - determinar a inst.aura.ção de inquéritos administrativos;
XY>....<~III --; elog·iar e aplic·ar penas
disciplinares, incltLSive a de suspensão a.té 30 (trinta) dias, propondo à
autoridad-e superi-or a aplicação de
penalidade que exceder de sua n.lçoJda;

XXXIV - promover a execuçno
crirn:nal- dos infratores, nos casos em
que couber, sem prejuízo da ~:plic9-
ção das pena1id.::J,des tiscai.s;
XXXV - proíbir a entrada no r.ecinto dos órgãos integrantes do DIR
V•.s pessoas que se torn·:nem su_:.neitas
aos interêsse da }<"taZenda NacioxiB.l ou
cuja presença fôr incompatível com a
m.dem e o decôro;
XXX"VI - designar ou autorlzar a
designação pelos Deleg,ados Reg·onais
c1e funcionários para a re-alização de
cursos de aperfeicooamento e treinamento em serviço~ especializados, ob ..
servada.s as prescrições legais;
XXXVII - apr.esent1r anualmente
à autori~ade competente relatório dM
a tivi·doa.des do DIR.
Ar.t. 59. Aos Chefes de D:visão e
do Serviço, que integram o5 órgãos
centrais do Dl'R, incumbe:
I - dirigir e fiscalizar os trabalhos dos'· órg-ãos sob sua rõ~ponsabi
lidade e propor ao Dirdo.r rc; medidas convenientes aos· serviços;
II - organizar anualmente plano
de trabalho;
III - despacha·r com o Diretor o
expediente que dependa da sua decisão;
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IV - proferir despacho~ intel'locutórioS e -!lssinar o e):.."J)ediente de
sua competência;
v - propor ao Direfor a ~e.s.ig
nação e diSpensa de seus substitutos
eventuais;
VI propor ao Diretor a designação e dispensa d9s Chefes de ?eção e de seus substltutos eventuais;
VII - designar e dispensar, mediante proposta dos respectivos Chefes
de Seção, os Enoar.regados de Turma
e seu.s substitutos eventuais;
VII·! - distribuir pelas 2eções os
funcionários que lhes forem subordinados;
IX - propor ao Diretor <... antecipação ou prorrogação do período normal de trabalho dQs funcionários subordinados;
X - .organizar a escakt de 1 férias
dos funcionários subordinados e concedê-las aos Chefes de Seçã.o;
XI - elogia-r e aplicar penas dlsc:pnnares, inclusive a de suspensão
até 15 (quinze) dias, propondo .ao Diretor a aplicação da penalidade que
exceder de sua alçada;
XII - expedir os boletins de merecimento dos Chefes de Seção; XIII - apresentar anualmente ao
Diretor relatório das atividadzs do
r.espectivo órgão.
§ 1? Aos Cl~efes de Divisão lncmnbe, amda. designar e dispens-ar o seu
Assistente Técnico e o seu SecretãTiO, conceder-lhes férias e expedir os
respectivos boletins de merecimento.
§ 2Q Ao Cllefe do Serviço incumbe
também designar e dispensar o se~
Assistente e 0 seu sec1·etário, conc~er-lhes .férias e expedi-:: os respectivos boletms de merecimento.

Art. 60. Aos Delegados Regionais
1-:n,cuanbe :
·
I - dirigir e fisca1izxu os trabalhos da D.R.I.R. e propor ao Diretor as medidas convenientes aos serviços;
E organizar anua.Jmente o plano de trabalho da D.R.I.R.;
III - dar instruções àS D.S.I.R.
e I.I.R. diretamente subordinadas
sôbre a execução dos senviços de cobrança e fi.scaliz.J.ção dos tributos da
competência do D.I.R.;
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IV - consultar o Diretor sôbre as
dúvidas que tiverem, quanto à ~nte
li.gência da legislação ou à execução
dos serviços;
·V determinar l•ançamentos "ex
officio" e exigir recolhimento de impô.sto e de multas por infração d·:ts
dispc6:ções -Jegai.s;
VI julgar as reclamações contra lançamento ou exigêncifl, de r.eoolhimenta feitos pela D.R.I.R. e
pelaiS I.I.R. diretamente subordi!vid-as;
VII - determinar o cancelamento
ou retifi.caçãD de lançamento ou exigência -de recolhimento, recorrendo
"ex officio" ao Diretor, sem efeito
suspensivo, na forma da lei;
VIII - reconhecer o direito à restitu,ição de impostos, adicionais e
multas, na f01ma da lei;
IX - autor.izar o p-:1g.amento parcelado dos débitos vencidos;
X dar solução aD-8 pedidos de
1·etificação de declaração e de prorrogação de prazo para entrega de
decl!flJração;
XI - julgar a i-doneidade dos fiadores;
XII - submeter à decisão do Di~
retor as consultas, pedidos de isen·
ção e recursos, devidamente informados;
XIII - designar Agentes Fisca.' s
para a realiza·ção de exame de livros
e documentos de contabilidade ou outras diligênci>:1s;
XIV - designar funcionários pam
autenticar livros que devam ser registrados pelas repart:ções do impõsto de renda;
XV - providencl,ar a exibição judicial de livros e documentoo, quando
houver emb•3.I'3.ço à fiscalização;
XVI - promover a execução criminal dos infratores, nos casos em que
couber. sem prejuízo da aplicação das
penalidades fiscais;
XVII - solicitar de o.utras autoridades .as investigações e informações
de interêss·e da fiscalização;
XVIII - propor ao Diretor a designação e dispensa de seu.s substitutos eventuais;
XIX - propor ao D:l·.etor a designação e di.spensa dos Delegados Sec-
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cionais e Inspetores do Impôsto de
Renda e de seus substitutos eventu-::ds;
XX - designall" e dis.Pen&ar os Chefes de .Seção e o.s EncarreJiados de
Tunna da D.R.I.R. e seus substitutos eventuais;
XXI - designar o seu Secretário;
XXII - distribuir os funcionâr:os
que lhes torem subordinados 1:elos órgãos integra.ntes da D.R.I.R.;
XXIII - ar.bitrar as diárias c •Jjud·as de custo ·dos funcionários que designa.rem, de acôrdo com a autorização do Diretor, para os trab[!lhos fora
da sede d·J repartição;
XXIV - empenhar despesas e requisitar pagamentos ou adiant.amenrtos, dentro dos créditos distribuídos à
ordem da D.R.I.R.;
XXV - requisitar passagens, inclusive por via aérea, bem ·como transporte, nas emprêsas de propriedade
da Uniáo, ou por ela administradas;
XXVI - autorizar ·a troca, ce'3são,
incineração ou inutilização de -lateria! e documentos in.servíveis, bem
como aprovar a baixa de respons-3.bilidade;
XXVII - aprovar a escala de férias dos funcionãr:os da D.R.I.R. e
concedê-J.as aos Delegados ~eccion-:üs
e Inspetores do Impô.sto de Rend2..,
que lhes forem subordinados, aos
Chefes de Seção, aos Encarrega.dos
de Tmma e ao seu secretário;
XXVIII - expedir os boletin.s de
merecimento dos Delegados Se.ccionais e Inspetores do Impôsto de Renda, que lhes forrem subordinados, dos
Chefes de Seção e do seu SeCretário;
XXIX - antecip-ax ou prorrogar o
!Período normal de tr.aba1ho da re,pa.rtição;
·
XXX - determinar a instaUração
de inquérito administrativo, em relação aos assuntos de sua competênc1a;
. ~~I - .elogia'r e aplicar penas
di.sc1plmares mc1usive a de suspensão
até 20 (vinte) dias, propondo ao Diretor a aplicação de penalid·J.de que
exceder de sua alçada;
XXXII. - declarar .s·em idoneidade,
,pa,ra ass.rnar qua.isquer peç·1s ou doc:unentos contábeis sujeitos à apreCiação das repartições lançadoras de
Gua. juris.diçã~. o profiss:onai responsável pela falsid~de de document.os e
fraud.es de .escrituração nos casos pre-
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vistos em lei, fazendo as neçes.s.ária.s
comunicações ao Diretor;
XXXIII - proíbir a entrada no
l'ecinto da repartição às pessoas que
se torn·Jrem suspeita.s aos interêsses
da Fazenda Nacional, ou cuja presença fõr incompatível com ~ ordem
e o decôro;
XXXIV - apresent-ar anualmente
ao Diretor relatório das atividadcs d·::t
D.R.I.R ..
§ 19 Aos Delegados Regionais na
Guanabara e em São Paulo incumbe,
ainda, designar e dis.pen~m· os seus
Asses.sôre.s Técnicos, bem como os
Chefes de Serviço, os Chefes de setor, os Chefes de Arquivo .e seus substitutos eventuais concedér~lhes férias ..
e expedir os resP.:ectivos bOletins de
clnerecimento.
§ 29 Aos Dt?legados Regionais em
Brasília, Reci-fe. Salvador~ Belo Horizonte, cm·itiba e Pôrto Alegre incumM
be, também, designar e dispensar o
conceder-lhe·.
seu Assessor Técnico,
férias e e~edi.T o respectivo boletim
de merecimento.

Art. ·s1. Aos Deleg.ados seccionais
incumbe:
I - dirigir e fiscalizar os tr-abalhos
a cargo da D.S.I.R. e prDpor ao
Deleg'0do Regional a.s medidas convenientes aos serviços;
Iíi - org.amizar anu.almente o plano de tr·J.balho da. D.S.I.R.;
III - dar instruções às I.I.R. diretamente subOrdina.das sõbre a eXecução dos serviços de cobrança .e fiscalização dos tributos da. competência do D.I.R.;
IV - julgar as reclamações contr·.'1
lançamento ou exigência de recolhi~
menta" feitos pela D.S.I.R. e pela.s
I.I.R. subordinada..s;
V - propor o.o Delegaxlo Regional
a des:.gn·Jção e dispensa de seus substitutos eventuais;
/
yrr - designar e dispensar os Chefes de Seção e os Encarregados de
'I1urrma da D.S.I.R. e seus substitutos eventuais;
WI - distribui\!.· os tuncionáJt·joo.
pelas Seções e Turma.s da D.S.I.R.;
VIL.! - empenhar despesas e requisitar p-ag·amentos ou adiantamentos dentro dos créditos d:stribuídos à.
ordem da D.S.I.R,;

ATOS DO iflODER EXECUTIVO

VIU - apresentar ?._nu~lmente aos
Deleiados Regicn·1is ou Seccionais a
que estiverem subordin•3Jdos o relatór~o das atividades da I.I.R., encaminhando cópia diretamente ao Direte-r.
Parág~.rafo único. Aos Inspetores do
Impôsto de :R~enda incumbem ait1d•a.
as 9,triJJ.uiç.ões especifioo.das nos itens
V· X· XIII· XIV· XV· XVII· XXIX
XX.."r' e x:b..."l!II 'do ~rt. 60.'
'
Art. 63. Aos chefes de Ser.vlço das
Delegacias Regiona.:s na Gu8.l1abara
e em São P·3.uJo incumbe:
I dirigir e fiscalizar os tra-balhos a cargo do ser-viço e propor ao
Delegado Regional as medidas necessárias à sua execução;
II c-- organizar anu·l·lmente o pl·l·no de trabalho do serviço;
ITI - ·despachar com o Deleg·ado
Regional o expediente que depende
de sua decisão;
rv - proferir despa:chos •.ntel'locutórios e assinar o expediente de
Art. 62. Aos Inspetores do Impê&ta
sua competên.'cia;
de Renda incumbe:
v - propor ao DelegGdo Regional
a designação e dispensa de seus subsI - dirigir. e fiscalizar os trabalhos
titutos eventuais;
a cargo d.a LI.R. e ·propor aos DeVI - propor ao De1ega,d0 Regiole@":t<ios Regionais ou secctonai,s a que
estiverem subordinados as medidas nal a- designação e d:spensa dos Chefes de Seção e de seus substitutos
convellientes aos serviçDs;
eventuais;
II - organi~·ar anualmente o plaVII -. propor ao Delegado Regiono de trab-alho da I.I.R.;
nal a dfSign.1ção e dllipem:oa dos EnIII - consultar os Delegados Recanegados de Tmma e de seus subsgionais ou Seccionais .a que tiverem
titu,tos ev~ntu.ais, ou;vidos os -resp~c
subm'dinados sôbre a inteligênc~a ela.
tivos Chefes de Seção;
legislação ou execução dos serviços;
VIN' - distribuir pelas Seções os
ry - encaminhar ao.s Delcgad,os funcionários
subordinados;
ReglOnais ou seccionais a que e-stiIX - propor ao Delegado Regi-overem subondina.dos as rec-1-J.maçses
na.] a antecipação ou ·prorrogação do
contra exigência fiscal da I. I. R.,
período normal de tr·lhalho dos funbem como os pedidos de restituição
cicnários subordinad-os;
e de parcelamento de débitos, devidamente informados;
X - organfzar a escala de férias
dOs funcionários subordinados c conV - . a·ssinar certi-dões e têrmos de
cedê-las aos Chefes de seção;
fia.nc,a passados e 1-::wra.ctos !la I.I.R.;
XI - elogiar e aplicar penas dlsVI - conceder férias aos funcioc:plinares, inclusive a de Q&pensão
náhos da I.I.R. e expedir os respeca.té 10 (dez) dias, -propondo ao Detivos boletins de merecimento;
legado Regional a aplicação de pe_17!-I - elagiar .e aplicar penas disnalida-de que exceder de sua alçada;
·Clplmares, inclusive a de suspensão
XII -:- expedir os boleti-ns de meaté 10 (dez) dias; .Pr.Opündo aos Derech.lllento das Chefes ·de Seção;
leg,~dos Regionais ou Seccionais a que
estiverem sub-ordínados a aplicação
XUI - ~presenb-n anualmente ao
de penalidade 'que exceder de · sua Deleg,3.do Regional relatório das ati-.
alçada;
vidades d-o 8Nviço.

IX - aprovar a escala de fél'ias
dos funcionários da D.S.I.R. e concedê-las @.Os Chefes de Seç:ã{), Encarr.eg.ados de· Turma e rnspetores do
Impõsto de Renda subordinados;
X ;_ expedir os boletins de merecimento dos Chefes çle seção e do-s
Enc-1rl'egados de Turma e Insp:::'tores
dõ Itmrpôsto de Renda subordinados;
XI - elogtar e aplicar penas di.s.ciplisa·r.es, iriclus:ve a de suspensão
ate 15 (quinze) dias, propondo ao Deleg·ado Regional a aplicação de pen:tIidade que exc.eder de sua - Jçada;
XII - apresentm· anualmente a.o
Delegado Regional o re1atório
das
ativida-des da D.S.I.R., encamL'lhan_
do cópia direta:mente ao Düetor.
P8Jrá.gr..9,fo único. Aos Delegados
Seoclon.ais incumbem ainda as atribuições especificadas nos :tens IV, v,
VII, VIII, IX. X; XI; XII; XIII;
XIV; XV; XVI; XVII; XXV; XXVI;
XXIX; XXX e XXXIII do artigo 60.
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Art. 64. Aos Chefes de seção, quer
dos órgãos centNüs, quer dos ó1·gãos
regiona.ls e secc:onai.s, incumbe:
I - d,.iTigir e fiscaliz·3. 1' os tra-balhos a carg0 d·l seção e propor à
autoridade a que estiverem imediatamente subordinl-do8 a 8 medidas necessárias à sua execução;
II - despachar com a autm·ida.de
a que est:verem lmediatamenk~ subordinados o exp_ediente que dependa
da sua decisão;
, III - org.a.nb:t.i· an ua.lmente o plano de tr·3.balho da Seção;
IV - proferir despachos interlocutór-io8 e assinar o expedient€ de
sua c-ompetência;
V ....,.-- propor à autoridade a que
estivel~em imediatamente subordinado.s a des:gooção e dispensa de seus
substitutos eventu-ais;
VI - propor à mesma autoridade
3, designação e dispensa dos Encarregados de Turma e de seus substitutos eventuais;
VII - distribuir pelas Turmas os
func1onários que lhes forem subordinados;
VIII -- propor à autoridade imediatamente superior a antecipação ou
prorrogaçã-o do período normal de
trabalho dos funcionários subordinados;
IX - organizar a escala 'de férias
dos funcionários da Secão e concedê-las aos Encaneg'ados -de ·Turma;
X - expedir os boletiv..s de merecimento dos Encarregados de Tmma e,
se- fôr o caso, dos funcionários diretamente subordinados;
XI - propor à autoridade a que
estiverem diretamente subordinados
elogios e penas disciplinares, em relação aos funcionários da Seção;
XII - apresentar anualmente à
mesma autoridade relatório das atividades da Seção.
·
Parágrafo único - Aos Chefes de
Arquivo, nas D. R. I. R. na Guanabara e em Sáo Paulo, incumbem, no
que lhes í'orem aplicáveis, as atribuições especificadas ne-ste m·tigo.
. Art. 65. -Aos Chefes de Setà1·es das
Delegacias Regionais na Guanabara
e em São Paulo, além das atribuições
enumeradas no art. 64, incumbe çlar
orientação técnica aos Agentes Fis-

cais ·n:1 realizacão dos trabalhos de
fiscalizaçáo extefna específicos de cada Setor.
Art. 66. Aos Encarregados de Turma, quer dos órgãos centrais, quer dos
órgãos regionais, cabem, no âmbito
da competência da resp"'ctiva Turma,
as atribu~ções enumeradas no art. 64.
Art. 67. Aos Assessores Técnicos,
Assistentes Técnicos e Assistente de
Relações Públicas cabem as atribuições específicas que lhes forem cometidas pelas autorid8,des a que estiverem diretamente subordinados.
Art. 6B. Aos Secretários d.o Diretor,
ãos Chefes de Divisão e do Serviço,
órgãos centrais, e dos Delegados Regionais incumbe:
I - atender as pessoas que desejarem_ comunicar-se com as autoridades junto às quais servirem;
II - redigir a correspondência pessoal das mesmas autoridades;
III datilog.rafar ou providenciar
uara crue sejam datilografados os exPedielÍtes redigidos pelos respectivos
superiores hierarquias.
Art. G9. Aos funcionários que não
tenham atribuições específicas :ndicadas neste Regimento incumbem os
trabalhos que lhes forem cometidos
pelas~ autoridades a que estiverem diretamente subordi;nados.
,
CAPÍTULO VI

Da Lotação

Art. 70. O D.I.R., composto de órgãos centrais, órgãos regionais e seccionais, constituirá uma só repartição para os fins de lotação.
§ 19 A lotaçã.o numérica será esta-:
belecida em decreto, que fixará o número de cargos do D.I.R.
§ 29 A lotação numérica e nominal,
em cada órgão, será fixada em Portaria do Diretor, observada a lota·
ção de que trata o parágrafo anterior.
CAPÍTULO VII

Do' Horário

Art. 71. O horário normal d~ trabalho será estabelecido pelo D1retor,
respeitado o número de. horas sema~
nais ou mensais fixado para o Serviço Público Civil da União.
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CAPÍTULO IX
Parágrafo único - os Delegados Regionais, Delegados Seccionais e Ins·Disposições Diversas
petores do Impôsto de Renda determinarão devidamente autorizados pelo
Diret~r, o horário normal de traba- ·
Art. 74. A'os funcionários é veda ..
lho das respectivas repartições, obdo prestar serviços a pessoas e r.. Jcieservado o disposto neste artigo.
dades em geral, como empregados~
guarda-livros, contadores, consultores,
Art. '72. Não estão sujeitos à assladvogados, economistas ou orientadonatura ·de ponto o Diretor, os Delegados Regionais, Delegados Seccionais "-res.
e Inspetores do Impôsto de Renda,
Art. 75. As Delegacias Regionais,
bem como os Chefes de Divisão e 'de
Delegacias Seccionais e Inspetorias
Serviço.
do Impôsto de Renda encaminharão
mensalmente às Delegacias Regionais
Parágrafo único. Ficarão dispenou Delegacias Seccionais do Departasados da assinatura de ponto os Agenmento de Arrecadação ouma vi11 dos
tes Fiscais· em serviço de fiscalização
demonstrativos dos pagamentos efeexterna.
tuados nas exatorias ou estabelecimentos bancários, elaborados de acôrCAPÍTULO VIII
·do com as guias de recolhimento ou
recibos que lhes forem transmitidas
Das SubstitUições
por êstes órgãos.
Art. 76. Os serviços de cobrança e
Art. 73. Serão substituídos, autofiscalização do impôsto de renda remàticamente, em seus impedimentos
lativos aos contribuintes que recebam
eventuais ou faltas até 30 (trinta)
rendimentos por intermédio da Deledias, mediante designação pi-évia:
gacia do Tesouro Brasileiro no ExI - o Diretor, por um Chefe de
terior, ou de qualquer autarquia ou
Divisão;
sociedade de economia mista que funcione fora do território nacional, conII Os Chefes de Divisão e de
tinuarão a ser executados pelo setor
Serviço, órgãos centrais, por um chefe
especializado da mesma Delegacia,
de Seção;
com subordinação técnica ao DeparIII - Os Delegados Regionais na
tamento do Impôsto de Renda.
Guanabara e em São PaUlo, por um
Chefe de Serviço;
§ 1Q Os trabalhos técnicos de tributação, no setor a que se refere C:ste
IV - Os demais Delegados Regioartigo, serão executados por funcionaiS, por um Chefe de Seção;
nários lotados no D. I. R., para êsse
V - Os Delegados Seccionais, por
fim designados pelo Presidente da Reum Chefe de Seção ou por um Enpública.
carregado de Turma se não houver
§ 29 li: mantida a competência do
Chefe de Seção;
do Tesouro Brasileiro no ExVI - Os Inspetores, por um fun- -Delegado
terior para resolver, como primeira
cionário da Inspetoria;
instância, as questões atinentes ao
VII - Os Chefes de Serviço das
impôsto de renda devido pelos conDelegacias Regionais na Guanabara e
tribuintes sob sua jurisdição.
em São Paulo,. por um Chefe de SeArt. 77. o D.I.R. editará um boção;
,
letim informativo paia divulgação de
VIII - Os Chefes de Seção, quer
matéria
técnica de sua especialidade.
dos órgãos centrais, quer dos órgãos
regionais e seccionais, por um EncarArt. 78. As disposições que especiregado de Turma ou por um funcwficam as atribuições dos .funcionários,
nário se não houver Encarregado de
nos têrmos dêste Regimento, não exTurma;
cluem a competência do Diretor para
desempenhar os atas ali previstos, salIX - Os Chefes de Setor e de Arvo determinação legal em contrário.
quivo das Delegacias Regionais na
Guanabara e em São Paulo}.._ por um
Art. 79. Os casos omissos neste Refuncionário;
gimento, bem como as dúvidas sôbre
X - Os Encarregados de Turma,
as competência dos órgãos integrangue; dos órgãos, - centrais, quer dos
tes do D.I.R. e· as atribuições dos
orgaos regionais e seccionais por um
funcionários, serão resolvidos pelo Difuncionário.
'
retor.
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TABELA A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 2T E 34 DO REGIMENTO
APROVADO PELO DECRETO .NO 55.355 DE 24 DE MARÇO DE 1965
DELEG.!CibS SEcc:.:oNli.IS DO ~

,Est,,do
.-A era

1!, RENM

D.S,I.R ..

, •• , , , •• , • , ••• , ••• , , , • o.

Lwu.zcn.o'ts
Mannh~o
Piaui , • , , , .o • • • •

Rio Bra.nco,
N.anáus,

o ••••

,,,,~,,,

Rio Grande do Norte,,,,. ooooo

S~o ~izo
'l'erezinao
Na:1ialo

Paraiba

Jo~o Poasoa..

Alagoae

Maco16,

Serglpa

Ara. caju.,

liin<>.!l Oeruis ., • , • ., , • , , ••• ••

CataguE'Zee,CUrvelo~Ite.jubá~Juiz

de Fora.,Ln ...

vrae,ronte Nova,Teófilo Otoni 1 Uberaba e Var-

Espiri td Santo

ginha,
Vitq;-ia,

·

Hio de Janeiro

NHer6i,_llar:ra do Pi'I'ai,Campoo

G

Nova

Igu2.çu~

Sâo Paulo , ••• , •• , • , o, .• o.,., ·Araça tuba,Aral'iJ.qua.ra., Ea'uru, Botuca tu, Campinas,
Jundini 9 fibo1rao Pr~to,Ri~ Claro,Santo Andró 1

'so.ntos,Sao Josá do ..Rio h·e'Go~Soro~bn e Taub~

.f.araná , , ~ •.• ,,,o ... ,.,,,.,, ••
Santa Catarina , , ,, , • ,

o, ••• , ,

"·

Londrina.,Ilaringá e Ponta Grosaa.
Floria.nópolie,Bl\llil.enau, Joaçaba e Joinville.

Rio Grande do Sul ··,,,.,,,,,, D

Ceclcoeira do Sul, Caxias do Sul,Cruz Alta,L1vral!lerito.;1~Ôvo Hamburgoi Passo Fundo o Pelotas.

Goi}..a • •• o o••.••• o••.•• o

Goi3nia,

l~a,to

•••

o,,

G!'oSso

Cuiabá,
INSPETORL\S DO H!PÜSTQ

Jm ~

h..!:...E·
Pin.u1

Parns.1M,

:Geiz-á , • , ••• , o.,,, o. o, o,,,,,,

Crato o Sobral,

.Pnra:!'oa ••• , •• , ••. , , o,,, o,,, •

C=pinil Gr.:J.nde,

?erno.:nbul?o . , o.,, o oo.,.,, o....

Curuaxu e Ga:ranhuns,

Ilbéus,Jua~eiro e S~o FeliXo
~;:-a:'.. e ••••

o••. •o •• , •••

Govern,~.dor Va.hdares, !Jberlândia. e Poços de

Ccld2.s,

Eapiri to Snnto .•• , •• , , • , • , , • ~

Co.clloeiro do Ito.pemirim,

lUO do Janeiro ........ oooooo

Nov~

S~o Pc.ulo , , ,, , , , , o o.,.,,,,, •

Franco, Santo Amaro e Presidente Prudent~.

Pe.r2.'nti

•••••••••••o•••••o••••

:$anta Ca,to.r1na ••••••••••••••

Friburgo e Petr6polie,

Casco.v€11, Parilnag'UIÍ. e PCl.to Branco.

Lo..gtrs,

Rio Gro.nde do Sul' ••••o••••••

&gá 1Estrslc. 1 R1o q:ra:rtd.e,Sonta &ri~eU~"'-

{loi.5.o , , , , , •• , , o,.,. o,,.,. ••.

Anépolis.

I{.,·~o

Car.:po G:!".'o.ndo e Col'1.l.!Jbdo

Gl'C81JO , , , , , , , , oo,,,, o • •
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TABELA DAS FUNÇõES GRATIFICADAS DO

DEPART,AMENTO DO

IMPõSTO DE RENDA, A QUE SE REFERE O ARTIGO 3" DO DEOThETO
N' 55.855, DE 24 DE MARÇO DE

19~5

Símbolo

<'JRGÃOS CE!FTIUIS

2 p

4

ABeee30~ Tóc~ioo

1

Aosietan~oe d'3 RelaçÕse PÜ'olicM do Dir·etor

4 F

1

Secretário do Direio?

1 F

2

Chefes de Divisão {T:r:.'ibutaçâo - Im:lpeçCo e Fiscs.li-

1

:z.açíio) ............................................ .
Chefo de Serviço do Administração

2

Asaietente TG.cnioo de Chefe de Divie~o

J F

1

Assiatemts do Chefe do Serviço d'3 A.d.ninü:tração

4 F

3
lO

do DirGtor

••••••••••

~o

o •• o ••••• o

· Secratllrio de Chefe de Divisão a de Serviço

••••••

1 F

2 F

9 F

Chefe de Seç'ão de Dirisão (Ea!ucloa ds. Tl"ibutaç'iio
· Consultes - Iosnçdes a Reduçoes Tributárias - Rea
tituiçÕss a RecuraoB ~ Lucros E%traordin&rioa
-

Ple.nejamento de Servi-çoa

- Inapeç'Co de Ssrviçoa

Orientação de. F1scalizagã.o - Cont:rôlo .de Lmtçam.en... ·
to e Pagamento - Eeteti~tica) ••••o•••••••••••••
· Chefe da Seção do S~:rviço (Peseca.l)

) F

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

4 F

l

Chefe da Seçã.o do Serviço {Material - Ü!'92.1::tento Dcoumontação ) ••• o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • •-. o.;. o • • • •

5F

2

Chefe de Ssç'ão do. SGlrviÇo (Comu.:n1oc.çÕE:a e Macano..
grafia) ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••

6 F

2

Encarregado de Turma da Se2ão da Estudos da TribUta
çã.o da. D1vieã.o de TributQ.9a.O (Estudos Fi.scais -Lã
gialeç&o ) •••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••7

5 F

2

Encarregado de TÚrma dG Seção de Estat!etica da Divisão de Inspeção e Fiscalização (Apuração ·- An!1:\.ae ) ...... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
EnoarTegado de Turma ds Seçâo da Pessoal do Serviço (Movimentação e Regio-tro - Direitos e Respons!:
bilida.des) •••••••••• s> •• a ~'• o • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • •

l

6 F
6 F
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~=r------Denominação ' - = - " " " ' ·.....,,,..__.._{Simbolo

---'---,1---

I

OUQÃOS R...'9GIOID..I8 iZ SECCIO?..i!S

1 F

2

Asoeogo::r- Téonioo

4
2

SGC!'~tário

Chefa de_Servi~o

12

9 F

(Tribut~gP~ dO Pes~?CS ~~Eioaa

'J:•:r:ibU.tiJ.ÇS-0 (l..G ressoa;! Jv:idica~

... 'fl'ibuta._sc:.o

r..a,e

Fouteo

-

?i!!odizeç~p

cu.rzoe

-

Oontr6J.e de ~atl'$amonto o P<t.gar::cnk• ) " •••

l..'""'::ternn.

- F..:<cd. .;-,m2.ço-<:'c o Re-

Chofe do Serviço ds__ Adminiratraç;l.o

2

3 p

~O 0 0"0 0 0 ~· 0 0 0 0 0 ÇO O 0 O 0 O O 00 0,> ~ 0 O 0 0 0 0

o'Q•••·"~··~ó•-•••••o•c••••~••••"••••••••

••• o

•••••

~

2 F
3 F

o •••••

Chefa de SGç'e.o (Inr:._8:rição 0 Cal".r<.fJt:ro c).o S•!•F'•
Co::r~I.·8l0 dB Decl~o.çoea <'!.O s._T.F.
RGV1Se.CJ
do
S.T.P. - Insc~igao a Cco.da;::;tro· do
Con.tY$.<->:
lG de Declar&çoee do S.T.J. - Ro~ioao do S.ToJ~
Lu.oroa fu:.trs.ordin&ics - !"u.o::r-os I;;:::obili§.:ri.o::; -llszt
éi.iu:e-n...~os do 'ITcbalho - RGnd:i!'i!enton d8 Cs:p:i·l::;,.io
-;;
dG Tioraider;-l;0s no ~ts:riozo - Coordsn"'-c':io - ~acla~m.
çÕe~ de P.àbsoas P1oicr80 - Recl~Je.cõe9 d-0. Poesoo.Õ
Ju:d:tliCe~ ·~ Reclzin.8-ç.Q~q c!a2 For{Ge.;
b~fcr~c.gÚe:'.l
Judioi:tis - Cor/~r!Jla do :tanoo..mtmtcCc:J.trô'!e d-e

38

s.z.J. -

Pe-sc'!1l(l.h"'"O

2
4

4

I

2

10
66

1,

- Iifvid:J, Ath•a

- ·1:--:z.i;o;bfGti~e) ••• , •••••

c:cefc iio ~hgão cl.~ S~l''7iço

(:Pe;;;Bo~l)

(J:!:J.e.f9 de ~o,~3'.o !o 8~1"Vlço

(~lat!õ:rir:.J. ~~ ?.:oç:.:=~~:rr'~e!.<Jtío)

4 F
5 F
6 F

• o. c." •••••••

~~~!~'~; ~;~~~~: ~~~~~~~:: ~~~~~~~;~~~~~:: ~: ~~~~~-

6 F
6 F

5F

E';.lOD.Y"~8t;:2.i'.o e_~ '?-~~:!.·mr:. de SeçÕec d.os 3e!"""'-'is-os

( Ro CB?Ç~O p lm:Gr:i.çn.o c:.a 12-'-'·I.F. - Csd.::--::>-~1.'0 o Info:c1~~1
çÕIJs do, Sc.r.Io~. - hGp;:.ro dv Lsnc;:;.;rtB'-1-tC ela Sc.D.F.

elo reola'l.'_n.çÕe~.: da. Sc,D.F. · - lV::7i~;J:o
In;: ...
t:rUç:Go da So.RS. - :f.s"Oólio o Començ0es c:..·.-ü:J
I Ar,..u.:ivo
'

E>

?.eDf,:PÇ;:O 0 I:nscriç;o da· So.!.J. - c.,ule,o'~:rw o Info.E_I
m"'-çoeo c..,. Sc.!.J". - F':rto"Ocro do LNJç~u:mn·~v d.e Soo11:í".

Ii e~~~:oo_;e r:~~~~~cQ=~~o~L~~;Dd~. De~l;~~:~~:~ o-I~::
!I
l

viE~O C'ca Gc.L~}J,

-· C<:...iestro d."' ~}c.LL ·
?.cvi::~ão
e In'oü·nç"t;o ela Sc.L.Io - Cc,tl.a,,,·h.. o ela S::.RoT. -.!~e·..-i
cão e Ir:s·~:rucão da. fkoRoTo - CIJ.d;J.Eit:;:oo d.a, fh~n. C~-Rer..dimcmi;os do Cupi tais - Reeidente:~ no Ei;l:'~o:rior ~

I
t
i

ATOS

;;;-i[·- I•\mç~~

EXECUTIVO

DO PoDER

'

Denominação

~

I

S!i!lbolo

--~-------·-"'"""----+-·--

Orientac8.o - Il.avis'á.o e Ins·~ruç'P.o de So:ca.. -. Preparo do.Julg~ento d~ Se. ReR.-- Prepel'O do Julgeme;;to da Sc.R~J.,..- h'eJl~O do Juleam,e,nto da So.RG.
Fon. .- Info:rmaçoo9 - Lençu.11en·~o - P~.g:;.mento d.n..s ,
Pessoe.s Ffsicas - PagaJ;J.ento das Pse:eo8.S Ju::-íO.icas ...
Pa.ga!no:r.to das Fontes - IlÍYida Ativa do.s Pooaos.s Fi
sicas - Dívida ~tiva daa Peaoo&B Juridicaa - Cer-

·····~·····•••••••••••••••••••••••••••

6 ~

2

EnCni'::.'egado de Turma da Sec';.o de Contrôla de T.e..nçatll-o:nto e Paga.manto (Rqle.d.iÇ'io) •••••••••••••••••••

tidÕ~s ),

8 F

22

Encaxreg."W.o de Turma de SeçÕes ·doa Serviços
(Tar~
faa !.m::iliares: Sc,R,F. - Sc.R.J, .. Se. L.E,
Se. 1.1. - Sc,R.T. - Sc,R.cr. - Sc,C.D, - Sc.Re.F.S·:Joita.J·. - Sc_.Re,Fon .... So.I,Ju,)
•••• •••••• •••.

9 F

!)elep.cias RG{{ionais em

~

Borizonte

~

!'.§!::.

~ :Uegre

2

D9legMo

o •••••••••.•••• -••••••••

2 F

2

Assoasor T8cllico

3 F

2

SOfzoetâ.rio .......... o, ••• :••• o o o •• o • • • • • • • • • • • , . , • • •
Chofe de Saçao (Tributacao de Peseoas FÍDicns
Tributação C.e PesSOE.fJ Ju.;ídicas - 'I':ribu·Gação nas
Fontes -Fiscalização Extorna ·- RoclanaçÕoe eRacuroot> - Co:atrôlo de LaJ.1ÇaDlento ~e J?agCl'1lo:ato Y ••• ,

9 F

Chefo de Soç'io

5

12

2

36

••••• o ••••••• o •••

(J..dn!ini:3traçâo)

••••o•••o•••oo••••

F.!lCJ:>.rregs.d.o de T·urr.:ta ( Inecriç'ii,o o Cc.dn3't:::-o
d.:.l.
Sc.'í'.F, - Cont:rôle de Declarn;;:Ões ds. Sc.T.F. - Ra
Vi9ão o lnBt~uç~o da Sc.T.F, : Inscricão e Cedas
tro da ec.';~.J, - Contr8le de Dcolnre,çÕr.,s ela Sc.'.i'.J...
Re";ri3'ào e Inot::-u.çio da, So.T.J o - Lucroe E:d!'l.'.ord.in~ion - L'.l.croa IoobilH.rioa - Rend.im~ntos do T:rn
balb.o - Rendimenton de Ca:pi te.:ia o da RGaid::~ll.ta.e n'"õ
~terior - O:rientação - Revisão e Inat~uçeo -Pra
paro do JulgEI.!llento - InformaçÕes- Judiciais - Con=
t:r8lo da Lançll.lllento - Contrels dB Pagamcm·~o - Divida .A.ti;ra - EstatfEltica. )•••••o••••••o••o•··~··••

4 F
F

=

6 F

4

Encaxregado do T~m~ de SeçÕes (Tarefas ~iliarea

2

R!CB:rl'egadO de Turma.

ooQoo"ooooooooooooo

8 F

6

Encz~·:eee;a.d.o ds Ttu'ma (1í~tarie.l - Co:nturicaçÕo<~
Heca=togrefis. }•~••••••o•••oo••••••••o•••••••••••·~·

~ F

da Sc.R\',

2

- F;:tJ>ed..içã.o da Soo!,.)
(Pe9fJOa.l)

••••o•••••••••"''

9

F

9 F
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D<lnomina.çio

~t'Ji9inl! Seooion,'!!J.s em !:Ltor5:i:, ~. .!
CS.mDiii.~

3
12.

2 p
Ch~::~fo de...,S3çÜo (Tributavã.c-. çle PoGGOe9 :Visicas
'l':d.btt"ta9ao d.e· Pesr:loaa ·7 t::ríd.."l.o.:.a - 'I'Z'ibu"tn9ão

,PGleP,<lcie.s !!..egio~ 2
~

4
16
4
44

l

Chefe d:9'··SeçÕ.o ·(Tl'ibotaç'e.o de P0ssor_a FÍsicas
Tribute..ç:io de PeBBOE>.s Jur:fdicaG - T~1':l.bu·tnç.'~.c .
Font;::H - Cont:!.'Ôla de Lanç.!!.l!lOTito e Ps.g.~ento )
Ctcfa

de

Seç:9.o . (Aclli:lnictrag.ilo)

2 F

3F
9 F

llaG

•••••• , ••••• o •••••

4 F

5F

JTinc~.T:"';;:cgc;.do de Tv..:rna

( Co:i1trôle do Dtlclc.rs.çÕea
da
So.T.F, •. RoviaÜo '" Inr,;t:ruçlio da 8c. 1.P.lP,
Con trDle de D8clF.x.::.çÕoa cl.c. So,T.J • .:_ l1o't"ia~o e Instru
ç.f,.c, da Sc,T.J,
- IAtcroa Imobilifuios
Rendima;:
Jcoe do 'i'rab2-1ho
- P..8nd.im0nt~ do Ca:pi tn.ie 0 de ne-:
tJidcn·~c:'l l'l.O fu;tQl"i.or
- C~Ylt:1.-!H0 dú Lançame.nto
C~.n·t::-rna clc,?&3a.!t'~nto
- E-::;t;s.;'drr:tioa - Plocoliz.!;(l
Ç2.0. 1Jzt0Z'TI2.)

4
20

Cu.:ritib~

Delegado ·······················••o••••••o•••·····
Asasosor T8onico .....•............. o... o. o • • • • • • •

4
4

.2.

nas

Branilia~ E.Et.~' ~

o o o

o~ o o o o

EncarraB'.ldo de Turmll.
:t:n~:xragado

muc:tcaçoos

o o o o o

o o o o •'o o o o o o o • • o o o o o o •·• o

6 F

~o•·••·•o•••••••••

8 F

(Po$(:0!11)

(~.....70diç;o - D1~.tcri.?J. - Co- .
Mooa:aografia -· trqui vo ) o. o o • • o"~.

ele 'l'\2.,":'\llO.

9

F

2

2 F

2

9 F

···•o•oooo••••oo•••·····••<>••••••o•••••

4 F

2

l2

Pillce~Gbndo ~~ Tul~a

(nealar~çÕea

d9 Vesoon~ F1oi-

oe.o

- llilcltll'e•;Õoe dG PoaaoafJ J"llrfdioG.fJ - T'.f'ib•ltaçM naa Fo11tea - I~e·o1ü:io e Fioca.lizsç'à.:> Coi!trDlp ds L~~çum~nto o Pegruaento - Eotatf3tioa) •••••

2

Enosr1•ogudo de Turma da .AW:!linis~raçâo
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N!l

de

Danomine,..ão

]s'~mbolo

-Fun--~çÕ·'-'-+----~-------·----------'-------------~~------Fontes
3
33

3

15

Contr31e de Le.nçem0nto o Pag!O.Z:E<Y:-'~o ) , ••• f

Chefe de Seç~o (Adminiotração) •••••o~o••·~··o••••i
Enol:'.:rrega.do ;e Turum ( Con·~rôle de DeolaraçÕoa
dai
Sc.T.F. - Rav!aão e Instrução da S~·!•F• - Co:-tr0-1
la de Declarnçoes da So.T.J. - Rev1aao o lng~ru ção da SooT.J. -Lucros Imobiliirioa - Rondirnentoa!
do Trabalho - Rendimentcode Capitais e de Re8identea no Exterior
- Contrôle de Lançabento - Contr~
le de Pagamento - Estatiatioa - Fiscali~ação ~ :
terna). •••o••• .. •••••••••••••~oo••••o••o••••••••••
Encarregado de Turma (Pessoal) ••••••••••••o•••••o
Rnce.rre5ado de Turme (Expedição - ~ta.terinl
Comunicaçoes
- Mecanografia - .Arquivo ) ••• o • • o o o o o
Delegacias Seooionaio

4
5 F
l."

6 F'
8 F

9 I'

~

Vit6ria (ES), ArB.l"aquare. (SP), Bauru (SP), Batucatu (SP); Ribeizoão Pr€1to (SP)~ Rio Cle.ra (SP), Santo
Andr~ (SP), Sorocaba (SP), Taubat~ (SP),
Londrina
(Pr) a Goi&nia (Go).
11
11

66

11

Delegado o•••••oo•o••o•••o•o••••••••.••,•••••o•••••••
Chefe de Seçào , .• o o ••••••••••-............ o o. o. oo. o •••
EnoB.l"regado de Turma (D~claraçÕes de Pessoas Fiai cas - DeclaraçÕes de Pessoas Jurídicas - Tributa ção nas Fontes - Revisão e Fiscalizaçno
Contr8l~ de Lançamento e Pagamento -Estatística) ••o•••
Encarregado de Turma_ de· Administraçio
Delegaciaá Seccionais em
Rio Branco (AC), lo!2nauB (AM), São Luiz (MA)·, Terezi
na (PI), Natal (RN), João Peasoa (PB)~ Mac~i5 (AL)7
Ar acaju (SE), Cata.guazes (MG), Curve! o (MG), Itajubá (MG), Juiz de Fora (MG), LaVras .(MG) 9 Ponte Nova
(MG), Te6filo Otoni (MG) l Uberaba .(J.IG), VB.l"ginh.a
(MG), Barra do Pira! (RJ), Campos (RJ), Nova Iglta,çu (RJ), Araçatuba (SP), Jundia!. (SP), são Joe~ do
Rio Pr~to (SP)l ·Maringá (PR}, Ponta Grossa (PR),Flo
rian6polia (SCJ, Blumenau (SC), Joaçaba (se)~ 'Joi~
ville (se), Cachoeira do Sul (RS),_ Caxias do
Sul
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4 F

6 F
8 F
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(RS), Cruz Alta· (RS), Livramonto (RS) 1 !Wvo B91DburCuiabá (MT).
go (RS), Passo Fundo (RS), Paletas {RS) e

37
lll

37

:Delegado

• o.-•. o • • • • ,

o . • • • • • • , o • • • • , • • • • • • • , . , • • , , o.

3 F

Encarregado de _Turma (Tributaç~o da PoGsoas ~ísi cas - Tributaç;;.o d.0 Paesoae Juxidicaa •. Tributação nas F'ontea ) • o, • • • o • • , • • • • , , . o • • o • • • , , . , o • • • ,

6 F

Encarregado

7 F

~e

Turma ds Serviços Auxiliaras

.Lnspetoriaa

Gl'n

Parnafba (PI), Crato (CE}, Sobral (CE), Campina
Grande (PB) 1 Caruará (PE), Garanhune (PE),
Ilhéus
(BA), Juazeiro (BA), São Felix (BA), Governador Valadares (MG), Uberllindia (Ma), Poços de Caldas (f4o),
Cachoeiro do Ita~emirim (ES), Nova Friburgo (RJ),Pe
tr6polis (RJ}, Fr~~ca (SP), Santo Amaro (SP), Preoi
dente Prudente {SP), Cascavel (PR),. Para.naguá (PR);
Pato Branco (PR), L&gea {se), Bag~ (RS),
Estrªla
(RS), Ri.o Grande (RS), Santa Ms.r~a (RS), Urugu&ie.na.
(RS), Anápolia (ao), Campo Grande (MT) e Corumbá(MT~
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DECRETO N9 55.856
MARÇO DE 1965

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DE

23

DE

Dá nova nidação ao artigo 384 dO Regulamento Geral da Previdencia
Social~ aprovado pelo Decreto número- 48.959-A~ de 19 de setembro
de 1960.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Cpnstituição e,
Considerando a conveniência de
ampliar os serviços da previdência social, a fim de que possa ela atingir,
cada vez mais, ao maior número de
beneficiários;
Considerando, outrossim, a conveniência de utilizar s, aaministração
pública, em certos casos, os recursos
locais da comunidade, mediante con\>ênios para prestação de serviços, dec:reta:
Art. 19 O art. 384 do Regulamento
Geral da Previdência Social, aprova-

4 F

do pelo Decreto n9 48.959-A, de 19 de
.setembro de 1960, P,assará a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 384- Os serviços dos representantes ou correspondentes a
que se refere o parágrafo único
tio artigo 381 serão objeto de convênios realizados, de acôrdo com
110rmas expedidas pelo D. N. P. S.,
nas localidades em que não hou, ver possibilidade imediata de instalação de Agência ou Pôsto, nos
quais serão estabelecidas as bases
de rétribuição dos serviços, não
podendo, no caso de arrecadação,
ser superior a 4% (quatro por
centoJ do valor arrecadado.
§ 19.
Excepcionalmente, mec5:1ante prévia autorização, em cada caso, do D.N.P.S., poderão
também ser constituídos Repree:entantes em localidades onde já
existam Delegacias ou Agências,
para o fim de arrecadar contribuições e pagar benefícios, apro-
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vettando-se, pá.ra isto, as disponibilidades dos serviços de firmas
·Lradicionais ou estabe!eCimentos
bancál'ios.
.§ 2<?. Nos casos previstos no § 19',
g
retrlbuicão ao correspondente,
pelos serviÇos de arrecadação, nao
poderá ultrapassar a taxa de 1%
wm por cento) sôbre os valores
arrecadados''.
Art. 2<). O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ção, 1·evogadas as disposições em c,ontrário.

Brasília, 23 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

Art. 29 ~ste decreto entrará em vjgor na data da sua publicação, -revogadas as disposições em contrário. 1'
Brasília, 24 de março dEo t965; 14.49'
da Independência 779 da República .
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO

NQ 55.853

DE 24 DE

MARÇO DE 1965

Reguln:me:nta os artigos 24 a 27 e
da Lei n9 4.239, de 27 de jUnho
1963, que C&spõem sôbre o ~"'unct.o
Emergência e Abastec2W.ento
Nordeste (FEANE).

33,
de
de
elo

O Presidente da República no uso
da atribuiçâo que lhe confere o artigo
37, item I, da Constituição Federal
Arnaldo Susselcind
decreta:
·
Art. 19 O Fundo de Emergênci.a e
Abastecimento C.o Nordeste (FEANE)
cnado pelo artigo 24, da Lei nº
DECRETO N<? 55.857
DE 24 DE
4.239, de 27 de junho dt. 1963. operado pela Superintendência do DesenMARÇO DE 1965
volvimento do Norde3te - SUDE__.."I\j"E,
na forma previSta na citada ·r..ei e
Dispõe sôbre fichas consulares nas
neste Regulamento se constituirá
viagens aéreas.
dos recursos .especificados no presente decreto e terá por finalidade
O Presidente da República, usando
assegurar à SUDENE meios finandas átribuições que lhe confere o arceiros que lhe permitam contribuir.
tigo 87, Item I, da Constituição l'·ena área de sua _atuação:
deral, e 1endo em v'ista o :expos·:c pciWa) para assistência imediata às poComissâc Intermimsterial para Faci~
pulações vítimas C.e calamidade pú-·
litação do Transporte Aéreo. constiblica, decorrente de Sêca ou enchentuida · por representantes dos Ministe, reconhecida pelo Conselho Delibetérios da Aeronáutica, das Relações
rativo
da SUDENE, por 'ndicação de
Exteriores, da Justiça e Negócios inqualquer dos seus membros, ou da
teriores. da Fazenda, da Saúde e da
secretaria Executiva dessa autarquía;
Agricultura, decreta:,
b) para formação, manutenção reArt. 1<? No o.esemba!·aço dos pasnovação e preservação de estoques de
sageiros transporh~dos OO:!" via aérea
9Jimentos precipuamente destinados a'
será recolhido pelf1 anto!'ldade policial
o cartâo de embarque e. ·:le~embarque · facilltqt a prestação de alilnentüs de
o,ue trata a alinea anterior, e a. "eprevisto no Anexo 9 à Convenção da
gularização da oferta de alimentos.
Aviação Civil Internacional, cujas
normas sao observadas no Brasil "E:X
Art. 2° são recursos do Funde- de ·
vi" do Decreto u.<? 54.?0:1, de 24 de
Emergência e Abaswecimento do No!;agôsto de 1964.
deste (FEANE) :
Parágrafo único. O ca'r'tãn je emI Os recursos constitucionais,
barque e desembarque. que s:..lbst.ituía2sim discriminados:
rá, para todos es efeito;:;, a ficha consular , de qualificação prevista no
a) a Reserva Especial de Emergênart. 43 do Decreto n<; 3.010, de 20 cie
cia correspondente à importância.
agôsto de 1938, e a ficha de turista
anualmente depositada em "caixa esinstituída no art. 29, item 2, do Depecial'•, nos'têrmos do art. 198, ~ 1<?
creto n<? 38.315, de 16 de dezembro de
da C-onstituição Federal, e .do § 1<?1955.
C.o art. 19, da Lei n'? 1. 004 de 24 de
H." CASTELLO BRANCO
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dezembro de. 1949, respeitadas as disposições da Lei nQ 1. 649, de 19 de
julho de 1952;
b) O saldo existente no 'Tf')>OUro
Nacional, em 1.2 de julho de 1963,
data da t:mblicação da Lei nQ 4.239 de
27 d.e junho de 1963, relativo aos
0',2% (dois décimos por aent.w da
importância anualmente depositada
em "caixa especial", nos têrmos do S
1Q do art. 198, da Constituição;
c) parcela correspondente à Clfel'ença entre o total jos depósitos efetuados no Banco do Brasil .s, A.,
pelo ·Ministério da Fazenda, a crédito
da con t.a "Fundo Especial das Sêc-as", em decorrência C.u estabelecido
na letra "b", n9 I dêste artigQ, e o
valor global das apljcações feitas Pelo referido Banco por conta dQS mencionados depósitos, verificada em 12
de julho de 1963.
TI - Os "Recursos de Movimento".
formados por:
;
a) dotações orçamentárias e outros
créditos que forem atribuídos;
'b) dotações de qualquer natureza
que lhe fôrem feitas por entidades
nacionais ou estrangeiras;
c) o saldo do crédito extraordinário
de crs 1' 000. 000 '000 (hum bilhão de
cruzeiros), aberto pelo Decreto nQ
1.138, de 5 de junhQ de'· 1962;
d) os créditos extraordinários abertos à SUDENE para atendimento de
despesas com obras, serviços .; doações onde se verificar estado de calamidB.de pública reconhecido :pe!o $eU
Conselho Deliberativo e Decretado
pelo Poder Executivo;
e) juros, lucros e quaisquer outras
1'2Ceitas derivadas da aplicaçá.o dos
mesmos re;:;ursos.
~ 1'?
Os recm:sos correspontZ.;;"ltes à.
"Reserva Especial" que fOrem apura~
dos na confOl'midade do que estabelece a alínea "c",_ do item 1, d.Bs-Le
artigO, serilo transferidos para ,a con..
ta que o Banco do Brasil S. A ab!"in\ em no:me da Sup2rintendênc'q do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cüm o subtítulo "Fu:hcto de
Emergência e Abastec:mento no Nor ..
deste (FEANE) - Reserva Esnecia1
C.e Emergência", dentro de 3-(} (trin··
ta) dias contados da publicação dês··
te Decreto e sob aVi.SO à SUDENE,
cabendo ·a esta, em convênio com· o
mencionado Banco, estabelecer normas

pc.ra a utilização ou aplicação da Re ..
serva que fôr apurada, respeitadas as
formalidades especificadas no arti,..,.o
19, dêste Regulamento.
'"'
§ 2'? O Ministério da Fô,zenda depositará, no Banco do Nàrdeste do Brasil S/A, em conta especial a ser aberta
em nome da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)
com o subtítulo "Fú.ndo de Emergên~
cia e Abastecimento do Nordeste
(F'EANE) Reserva Especial de Emergência, o valor global das dOtações orçamentárias referidas nas alíneas "a"
e "b", do item I, dêste artigo, cabendo ao aludido Banco dar à SUDEt>.TE
imediato aviso das importâncias rece~
bidas.

§. 3!? A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)
depositará, no Barico 'do Nordeste do
Brasil S;A, em seu nome, em conta
especial com o subtítulo "Fundo de
Emergência· e Abastecimento do Nordeste (FEANE) - Conta de Movimento", todo e qualquer recurso, orçamentário ou não, que receber, ou
que, a qualquer titulo, lhe venha a
ser entregue ou pôsto à disposiçf'.o, como parte integrante dos re~ursos do
FEANE não vinculadOs à "Reserva Especial de Emerg·ência", de que tratam as alíneas "a", 1'b" e "c", do
Hem I, dêste artigo.

Art. 3!? Os recursos representativos
da "Reserva Especial de_ Emergência", mencionada nos §~ 1!? e 29, do
art. 29 O.éste Decreto, sOmente poderão ser aplicados em casos de calamidade pública decorrente de sêca e
ocorrida na área denominada "Polígono dr.s Sêcas", reconhecida nela
Conselho Deliberativo da SUDEi'iE,
na forma do art. 1°, déste Regulamento, e com a seguinte finalidade:
a) abertura e manutenç§.o de t!·entes de tmbalho, para execução de
obras e serviços de emergência, nas
condicões fixadas pelo Conselho Deliberatilm da SUDENE, por indicação
da Secretaria-Executiva dessa autarquia;
b) pagc,mento semanal, em dinheiro, ao pessoal admitido nas obras e
serviços previstos na -alínea anterior,
respeitado o salário-mínimo da re~gião;

c) fornecimento gratuito de 'gêneros
e objetos de uso pessoal de primeira
necessidade, iacluindo se como tais os
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produtos quimicoterápicos e biológicos,

material de enfermagem e artigos correlatos no local das obras e serviços
de er.dero·ência às pessoas inválidas,

inclusive ,viúva~, mulher~s sem arrimo
e velhos de idade supenor a 60 (sessenta) anos, mediante prévio alista~
menta, para efeit~ de contrôle e fiscalização dos servrços;
d) manutenção obrigatória de pos-

tos de venda de gêneros e objetos de
uso pessoal de ,Primeira necessidade,
nas frentes de trabalho a que se refere a alínea "a", dêste artigo, para fornecimento direto e exclusivo ao pessoal no local de revenda;
e) formação, manutenção, renovação e preservaÇão de estoques de ali-

mentos precipuamente destinados a
facilitar a prestação da assistência a
que se refere a alínea "a" do art. 19,
dêste Decreto, e a regularização da
oferta de alimentos.
Art. 49 Os recursos do Fundo de
Emergência e Abastecimento do Nordeste (FEANE), de que trata o item
II, do art. 29, do presente decreto,
serão aplicados em casos de calamidade pública decorrente de sêca ou
~nchente, reconhecida pelo Conselho
Deliberativo da SUDENE, por tndicação de qualquer de seus me.mbro·s, ou
da Secretaria-Executiva dessa autarquia, sob a forma e condições estabelecidas nas alíneas a, b, c, d, e e, do
art. 39, dêste Decreto.
Parágrafo único. A aplicação dos
recursos previstos neste artigo, na
formação, manutenção, renovação e
presei-vaçâo de estoques -destinados a
facilitar a prestação de assistência e
a regularização da oferta de alimentos, indepeiide da prévia declaração
do estado. de calamidade pública referido no art. 39 e neste artigo.
Art. 59 A Secretaria-Executiva da
SUDENE, sempre que a situação exigir, poderá utilizar recursos integrantes do FEANE para aplicação em
qualquer das finalidades previstas rios
arts. 39 e 49, dêste Decreto, conforme
fôr a hipótese, "ad rcferendum'' do
Conselho Deliber~tivo da autarquia.
Art. 69 A execução das obras e serviços referidos nos arts. 39 e 49 dêste
Decreto, ficará a cargo dos órgãOs da
Administração Pública Federal mediante prévio convênio ~om a
SUDENE, ou a cargo desta, na re-

gião onde não fôr possível a atuação
dos referidos órgãos, facultado à Secretaria-Executiva da SUDENE, na
forma do art. 59, anterior, anteciparse na execução dos referidos serviços
e obras, até a assinatura dos convênios que venham a sGr necessáTios.
;.
§ 19 A SUDENE, mediante cmivênio
firmado pela sua Secretaria-Executiva, poderá deleG·ar às sociedades de
economia mista com sede no Nordeste
e _ das quais a União ou a própria
SUDENE participem ou /venham a
participar com maioria das ações com
direito a voto, a execução e administração de obras e serviços a seu car.:.
go, em virtude dêste decreto, ficando
essas sociedades isentas de todos e
quaisquer impostos, taxas, adicionais e
, direitos federais que, de qualquer modo, incidam sôbre os equipamentos,
materiais ou gêneros que venham a
ser necessários à execução dos convénios firmados, quer nas aquisições feitas no exterior, quer no mercado interno.
§ 29 Igualmente mediante convênio
firmado por sua Secretaria-Executi-ya,
a SUDENE poderá delegar às sociedades de €conomia mista sediadás nas
áreas de sUa atuação e das quais os
Estados participem com maiona das
ações com direito a voto, a execução
das operações necessárias à formação,
manutenção, renovação e preservacão
de estoques de alimentos destinadoS à
prestação da assistência a oue se refere- a alinea "a", do art. ~ 19, dêste
decreto, a regularização da oferta de
aiimentos.
Art. 79 A formação, ma:nutencão,
renovação e preservação de estociues
previstos neSte decreto serão feitas
mediante compra e venda no país ou
exterior, a preços de mercado, ou desapropriação, e sob o mesmo regime
de iro unidade tributária de que goza
a União, que comnreende todos e
quaisquer impostos, -taxas, adicionais
e demais ônus de natureza fiscal ou
parafiscal, quer nas aquisições feitas
no exterior, quer no mercado interno,
mesmo perante as repartições alfandegárias e emprêsas concessionária-s
de serviços públicos.
Art. 89 A SUDENE, inclusive com
recursos do FEANE, previstos no a.rt.
49, diretamente ou através dos órg·âos
executores das obras e serviços rle
emergência previstos neste Regulamento, poderá co?stituir estoques de
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utensílios e ferramentas para utiliza~
.ção nas frentes de trabalho de que
trata o presente decreto, independen~
te da prévia declaração do estado de
calamidade pública, a que se referem
os arts. 39 e 49.
Art. 99 Fica a SUDENE dispensa~
da do processo de licitação formal' para a aquisição e venda de materiais e
execução de serviços, sempre que destinados a estado de calamidade pública decorrente de sêca ou enchente, reconhecida pelo seu Conselho Deliberativo, por indicação de qualquer dos
seus· membros ou de sua SecretariaExecutiva, inclusive na hipótese prevista no art. 59, dêste decreto.
Art. 10. Os órgãos da Administração Pública Federal que dispuserem
de recursos destinados a obras e serviços no Nordeste, deverão firmai' convênio com a SUDENE, para utilização
planejada dos referidos recursos, no
combate aos efeitos da calamidade pública, reconhecida na forma da alínea
"a" do art. 19, dêste Regulamento.
Parágrafo 'único. Para os fins dêste
artigo, os referidos órgãos comunicaráo à SUDE;NE, dentro. do JJrazo de 90
(noventa) dias da publiOO.ção dêste
decreto, o montante dos recursos à sua
disposição e destinados a obras e serviços no Nordeste, especificando sua
origem e finalidades' a que estão vinculados.
Art. 11. Correrão por conta do Fundo de Emergência e Abastecimento do
Nordeste CFEANE) . ~-õctas as despesas
realizadas com sua· operação, bem como os prejuízos que vierem a decorrer da aplicação dos seus recursos, no
atendimento das suas finalidades.
Parágrafo· único. As cJpspesas e os
prejuízos referidos neste artigo serão
custeados, conforme sua orig:em, pelos recursos integrantes da "Reserva
Especial de Emergência" ou pelos
('Recursos de Movimento", do FEANE.
Art. 12. A Secretaria-Executiva da
SUDENE baixará normas de caráter
geral, ou especificamente aplicáveis a
cada caso concreto, para disciplinar o
processo de utilização c aplicação dos
recursos do FEANE, e a execução dêste decreto, submetendo-as à aprovação do ConselhO DeliberatiVÇl.

8&3

Art. 13. Constitui crime de responsabilidade.' a infração às alineas "a"•
"b", "c" e "d", do art. 39, dêste Re~
guiamento.
Art. 14. ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de nl.arço de 1965; 1449
da Independência e 779 da · República.
·
H.

CASTELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias
Otavio Bulhões

DECRETO N<? 55.859

DE

24

DE

MARÇO DE 1965

Aprova os Orçamentos das Universidades de Goiás, Paraíba, Recite.
Paraná, Rio Grande dá Norte, Santa Maria, Rio Grande do Sul e
Bahia.

O Presidente da -República, ll{3ando
das atribuições que lhe confer-e o artigo 87, item I, da Constituição, nos
têrmos do art. 107 da Lei n<? 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acõrdo
com o disposto no Decreto _19 Li4.397,
de ~ de outubro de 1964, alterado
pelos· de na. 55.534 e ó5.535, de 11
de janeiro de 1964, decreta:
Art. 19 Ficam aprovactós, conforme
os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercicio de 1965, das Universidades de Goiás, Paraíba, Recife,
Paraná, Rio Grande do Norte, Santa
Maria, Rio Grande do duJ e Bahia,
entidades federais vinculadas ao Ministério da Educação ·e Cultura.
Art. 29 :íl:Ste decreto entrará em
vigor na· data de sua publicação, revogadas as disposições P.m -.:ontrário.
Brasilia, 24 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da rlepública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Raymundo Moniz de Aragão.

Os anexos a que se refere o
texto foram publicados nO Diário
Ojicial de 1-4-65.
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DECRETO N9 55. 860 -

DE

DO

24
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DE

:MARÇO DE 1965

Aprova o Sistema de Classificação de

CaTgos da Caixa Económica Federal
do Ceará.
0 Presidente da República, us<tndo
das atribuições que lhe _co~~re o ar-

tigo s·7, item I, d_a const1tmç~~· e ten_do em vista .o diSposto no a1 ~ 56 da
Lei n9 3. 780, de 12 de julho de 1960,
combinado com o Decreto nQ .:8,923,
de 8 de setembro de 1960, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados

n~

forma

dos anexos, que constituem parte integrante dêste Decreto, o enquadramento dos Cargos, funções e ;mpregos da Caixa Econôm.ica Feders,l do~
Ceará, de acôrdo com o- disposto no
Decreto n<:J 48.921, de 8 de setembro de 1960 alterado pelo de número
50.571 de io de maio de 1961, bem

como 'a relação nominal dos respectiVos ocupantes.

º

f>arág·rafo único. A partir de 1 de
dezembro de 1960., fica alterada .a Iocaliz'ação dos servidores mdlcados nas
relações nominais, obedecidos os critérios fixados na Lei n<.> 3. 'i'SO, de 12
de julho de 1960, devendo se1· mvradas as competentes aptn:it.ilas pew órgão de pessoal respectivo, com fundamento no art. 21" da Lei n? 3.~26, de
23 de novembro de 1960.
Art. 69 Fica igualmente retificado,
na forma do anexo, o Decr~to número 54.213, de 26 de agôsto de 1964, que
aprovou o enquadramento dos cargos
de que trata o art. 99 da Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 79 Fica incluído na Parte Especial do Quadro de Pessoal da Caixa
Económica do Ceará, um cargG de
Procurador de 3<\lo Categoria em nv..ão
do enquadramento de João J:ilernando
Santa Cruz. Marques, decorrente do
amparo pelo parágrafo único 1o artigo 23, da Lei nº 4.069,'de ·11 de junho de 1962.

Art. 29 Para atendE(r às peculiaridades da administração de pessosl da
Caixa Econômica Federal do Ceará,
ficam criadas. além das. ja existentes,
mais as seguintes, classes:
I - Avaliador de Penhores, Código
AF-710-17.
II - Conferentes de Firmas, Código AFC7Q9.17.

Axt. 89 O orovitnento e a vacância
dos cargos e- funções integrantes do
Quadro de Pessoal são da competência do Presidente da Caixa Económica Federal do Ceará.

Art. 31" o pessoal beneficiado pela
Lei n<! 4.06g, ãe 11 de jllHho üe l!J62
passa a con~tituir Parte &:~pecial do
Quadro de Pessoal da Caixa Económica FederaL

Art. 10. Aplicam-se à Caixa Econômica Federal do Ceará no que c ou-·
ber as demais disposições da Lei. Púmero 3.. 730, de 12 de julho de 1960.

Art. 49 Ficam mcluíctus e classificados, <2m caráter orovtsório na forma da Tabela ~nexa us s~mbolos dos
cargos de provimento em comissão e
das funções gratifkadas.

Art. 59 Os valores dos níveis de
vencimentos e os 30!'.1boln~ do::i can;os
em comissâo de que.' trata o art. lQ
dêste decreto, são J8 da Tabeht de
Retribuição - Anexe, III- -- ·la .Lei
11° 3 .'iBO, dz 12 de Jl.Ül""\.Cl de 19{~0, reajustados a partir d::: }_(! de de2embro
de 1960 de acôrdo com a Lei número
3.826 .jp 19 de dezembl'(J de 1860, pela
Let número 4.069 'le ·:..1 de junho· :le
1962, pela Lei nll 4 . ..:!1?.. ~le J'! de }ull1o de 1963, e pela Lei n? 4.345, de
2ô de junho de 19G<~.

Art. 99 Os atas relativos ao pessoal da Caixa serão publi.cados no
Diário Oficial, observadas as normas
em ·vigor.

Axt. 11. O órg·ão de Pessoal ~om
petente apostilará os títulos dos {5ervidores abrangidos por êste Decreto
ou expedir~ aos que não os pos-Sdrem, observando em cada caso o disposto no art. 188, da· Lei n<J -1.111, de
28 de outubro de 1952.

Art. 12. As vantagens flns.ncciras
dêste Dec1·etc vigoram a -partir de 1?
de julho de 1960, salvo Q'.;.;--tr:to aos
provimentos feitos posteriormente
àquela data e às decorrentes .ia aplicação da Lei n9 4.069, de 11 de junho
de 1962, que vigorai:âo a partn· de
15 de junho de 1962.
.Art. 13. A despesa com _a execucão dêste Decreto será atendida
pelos recursos próprios da Caixa Econômica Federal do ceará.
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DECRETO N9 55.861 - DE 25 DE
:MARÇO, DE 1965
aumento de capital e a reAprova 0
.forma estatutarza do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.
0 Presidente da República, usando

aa. atribuição que lhe confere o arti-

go 87, inciso I, da Constituição ~a
A

República, e de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 5Q
e parágrafo único do art. 12 do Regulamento baixado com o Decreto
h9 14.728, de 16-3-1921, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o aúmento
de capital do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S. A., com sede
em Pôrto .Alegre (Rio Grande do
Sul), de Cr$
1.000.000.000
para
Cr$ 5. 000.000.000, parcialmente processado em cumprimento à Lei número 4.357, de 16-7-1864, bem como
a reformu. ae seus estatutos sociais,
na conformi.dade do . resolvido pelas
assembléias gerais extraordinárias de
12-10-64 e 27-11-64.

Art. 2'! O presente decreto entrará

em vigor na data de sua publicação,

revogadas as àisposicões em contrá,rio.
·

Brasíli9,, 25 cte março de 1965; 144<:'
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO

N9 55. 862 Mt.RÇO -DE 1965

DE

25

DE

DeclarJ de interêsse social para fins
de desapropriação areas de terras
situadas nos municipios de Lajédo,
lgarassu e Paulista, no Es{ado de
Pernambuco e dá outras provi~
dências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso I do artigo 87 da Constituição Federal e nos termos do artigo :n_ mciso n... da Lei n"' 4.504, de
30 de novembro de 1964, combinado
com a Lei n9 4.132,· de 10 de setembro·
de 1962 -e o Decreto-lei nQ 3.365, de
21 de· junho d~ 1941 com as modifica~
ções que lhe introduziu a Lei n9 2. 786,
de 21 de 'maio de 1956, e considerando·
que a faculdade de de::;apropriar incluída entre os podêres da UnH:to ,é
preminente face a igual faculdade
de que ·g·ozam as demais entidades públicas brasileiras, uma vez que podem
os ben.-> dessas enttdades ser d,esapropríadas pela União, e assim,
considerando que pode a União
avocar para sua. órbita a ação, desapropriações de bens cujo interesse social
já tenha sido declaracto
pelo
poder executivo estadual;

considerando que é normal êsse
procedimento, especialmente em casos
em que â iminência de tensôes sociais
esteja aconselhando a intervenção da
autoridade federal, detentora de recursos superiores aos de qu0 dispõem
os Estados-membros; e, í'inalmente,
considerando que essa é' a hipótese
em quz .se acham o imó-.'el Quatis, situado no Município de 'L8,jêdo e o
imóvel ·lnhamã, situado nos municípios de Igarassu e Paulista, todos no
Estado de Pernambuco, declarados de
interesse social pelo poc1er executivo
.:::stadual a fim de serem por êle desapropriados, decreta:
Art. 19 E' declarado de interesse
social para e:Leito de ser desapl·opriadopela Uniáo, representada pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o
lmóvel Quatis, com a área de cêrc&
de SGO ha., situado no município de
Lajêdo, Estado de Pernambuco, i:i que
se refere a transcrição imobiliária
u<? 539 do L. 3, fls. 93, do Cartório
de Registro de Imóveis local, e que
assim se descreve, individua e collfronte: Uma fazenda de terras com
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suas

benfeitoria.s,

limitarido~se

ao

Nascente com o Patrimônio de ~áo
Francisco e d~mais confro_ntaçoes
constantes da planta e memonal_ descritivo do levàntamento topográflc.o e
planimétrico; ao Norte, ?o~ Anto~to
Tiburtino, Valdemar Ollvei_::a? Joa?
Lei''" e José Arcoverde, · Antomo Lmz
:sim<-õ~s; ao Poente, com Miguel Jorge,
Antônio Domingos e _~amed_e Ama1·al; ao Sul, com Antomo C:hico, Lu1z"

Prêto e a Fazenda

V.a~souras; se~do

certo que o referido imov~_l f~l ub]eto

de autorizaçao para doaçao a Santa
casa de Misericórdia do Recife, cons-

tante do decreto legislativo n9 858,
de 14 de junho de 1907, baixaao pela

mesa do Senado de Pernambuco.

DECRETO

N9:

55.863 1965

DE

25

DE

MARÇO DE

Prorroga prazo de ces·são de zmóvel
da União.
O Presiàente da República, us,ando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n° 1, da const.it.uíção e de
acôrào com o dispostú nos ar-tigos
64, § 3º, 125 e 126 do Decreto-lei número 9. 760, de
5 de setembro de
194,5, e
co:nsiderando a relevância das ra·
zões que determinaram a expedição
elo Decreto n° 50.344, àe 15 de março
de 1961, e expressamente decle.radas
na sua introdução;

Art. 2Q E' declarado de interêsse
social a fim de ser desapropriado pelo
Considerando que ainda não está
mesmo Instituto Brasileiro de Reforconcluído, na Cidade Universitária,
ma Agrária, o imóvel Inhamã com
ora em edific.ação no Est:.a.do da Gua·
cêrca de 350 ha., localizado nos munabara, o prédio de.s;jmado à .jnstanicípios de Igarassu e Paulista, Es ..
lação <la Faculdade Nac1omrl t.:.e Fitado de Pernambuco, conforme .translosofia, da Universid'é~.de ·do Brasil,
criçáo n'? 1.858 do L. 3-G, fls. !H ae:;
cujas a.comodações condnuam,
de
reg;istro imobiliário de Igarassu e
~no pal:a ano, mais insuficientes para
n'? 1.988, do L. 3-F, fls. 53, do regisabrigar as várias cent,enas de alunos
tro imobiliário de Paulista, com esali matriculados, decret-a:
critura pública de transmissao lavraArt. 19 Fica prorrogado, de-sde o
·no Cartório do 59 Oficio de Nota:!!i
dia quinze de março do corrente c.no
do Recife, L. 305, fls. 50, em que fiquatro anos, o pra~o a
guram com adquirente . Arthur Axel · equeporse·mais
refere o art. ? 0 do Decreto
Lundgren e Alberto Herman Theodoro
n<J 50.344. de 15 de março de 1961,
Lundgren.
que autorizou a cessão, em cornadato, à Faculdade Naclona; de FilosoArt. 3'? E' declarado extinto o atofia. da Oniversiàade do Bmsil, do
ramento de dois terrenos de marinha
prédio situpdo na Aven1dB Pre.;;idencontigua à área referida no artlgo ante Wilson n° 231, e do .respectivo
terior, restituída a posse dos mesmos
terreno .de marinha e acre-scidos de
à Uniho, obedecidas aS normas espem.a.rinha, na cidade do Rio de Ja·
cíficas da Lei, com a área de ......•.
neiJ.·o, Estado da Gu<:Lnaba.ra.
120.214,05 m2 e, 264.817,16 m2, respectivamente, des.crito e confrontados nos
Art. 211 Integram-se neste Decreto,
competentes têrmos de aforamento.
com a alteração constaate do art. 1º
tôdas as disposições dü De·cretü núArt. 4'? As desapropriações a que se
mero 50.344, de 15 de n1.~ rr·o de 1961.
refere o presente Decreto são declaradas de urgência, para o efeito de ser
Pa<rágrafo único. O Servico do Pa·
trimônio da Uniáo adotará, no que
·O
Instituto Brasileiro de Reforma
lhe couber, as medidas necessárias à
Agrária imitido na posse dos imóveis
perfeita. execução do presente decreto.
especificados nos termos com as cautelas e para os fins consignados na
Art. 3° f:ste Decreto e~tra em viLei.
gor na data de sua publicação.
Art. 5"' !';1ste decreto entrará em viBrasília.., 25 ·de março de 1965; 1449
gor na data da sua publicação,· tevo- ·
.gadas as disposições em contrário.
da Independênci~a e , 7"7° da Hepública.
Brasília, 25 de março de 1965;
144'? da Independência e 779 da
H, CASTELLO BRANCO
República.
Ota.vio Gouveia de Bulhões

cta

H.

CASTELLO BRANCO

Raymurulo Moniz eLe Aragão
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DECRETO N° 55.864 ~ DE 25 DE
MARÇO DE 1965
Dispõe sôbre a unijicw;ão dos for, mulários de "Licença de F:xportação" e de "Guia de Embarque".
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, inciso I, da Constituição Federal; e
Considerando a necessidade de simplificar o processamento das formalidades burocráticas a que estão sujeitos o licenciamento e o embarque
dos produtos brasileiros destinados à
exportação, decreta:
Art. 19 Os formulários de licença
de exportação e' da guia de embarque a que se referem o art. 41 do Decreto n9 42.820, de 16 de dezembro
de 1957, e o Decreto n9 44.916, de 28
de novembro de 1958, serão reunidos,
com as devidas modificações, em formulário único.
Art. 29 A Carteira de Comércio
Exterior, do Banco do Brasil S~ A.,
ouvida a Carteira de Câmbio, baixará
as instruções estabelecendo os caractéristicos do formuláriO único, ü•_clusive a ,quantidade de vias, sua· destinação; côr e numeração, tendo sem.:.
pre em vista simplificar e facilitar o
cumprimento da exigência legal pelos
-exPortadores.
Art. 39 :Este Decreto entrará em
vigor sessenta (60) dias após a sua
assinatura, revogado o § 4Q do art.
43, do Decreto n9 42.820, de 16 de
dezembro de 1957 e demais disposições em contrário.
Brasíli~.• 25 de março de 1965; 1449
·da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões
Daniel Faraco

DECRETO N9 55 865 Mii.RÇO DE 1965

DE

25

DE

.Altera a redação de artigos do Regulamento do Serviço de Identificação do Exército (R-115), aprovado
pelo Decreto nr:> 51.329, de 6 de setembro de 1961.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Passam a ter a redação
.abaixo, os seguintes artigos do Re-

guiamento do Setviço de Identificação do Exército CR-115), aprovado
pelo Decreto nQ 51.329, de 6 de se-.
tembro de 1961, modificado pelos DeCl'etos ns. 52.269 e 54.106, de 17'de
julho de 1963 e 7 de agôsto de 1964,
respectivamente:
'Art. 15.

1

6)
autenticar os "espelhOs" para
Carteira de Identidade e os Cartões
de Ideiltidade a serem fornecidos aos
Gabinetes de Identificação Regionais
que estiverem sob direção temporária
de oficial n~o especializado."

"Art. 48.
§

49

ll
10) A pessoa que viva sob sua exclusiva dependência econômica, no
mínimo há cinco anos e desde que
essa dependênciz seja expressamente
declarada pela Organização Militar
pagadora do militar."
"Art. 64. Os oficiais especializados
do'· Servico de Identificacão do Exército s-e
o os respollsáveis pela
execução dos trabalhos de natureza
técnica relativos à especialidade, no
àmbito da subseção de que 10rem os
respectivos encarregados, cabendo-lhes
nas subseções de identificação, autenticar os "espelhos" das Carteiras de
Identidade e os CartQes de Identidade."

rã

Art. 29 A expressão "Válido sàmente com o ·carimbo e a rubrica do Chefe do S Idt Ex", constante do Anexo
VII - Modêlo de Cartão de Identidade, passa a ter a seguinte redação:
1 'Válid~; sàmente
com o carimbo do
ServiçO de Identificação do Exército
(S Idt Ex) e a rubrica do Encarregado do Gab Idt Reg."
Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1965; :'.44Q
da Independência _e 77ç. da República.
H. Cti.STELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
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DECRETO Nç. 55.866

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.
DECRETO Nº 55.867 -

DE

25

DE

MARÇO DE 1965

Altera o Regimento do Conselho de
Fiscalizaçáo das Expedições Artísticixs e Científicas no Brasil, do Mi-

nistério da Agricultura.

Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Cientificas no

Brasil, aprovado pelo Decreto n9 ..
de

1963,

passa a vigorar com a seguinte redação:

·

"Art. 29

O Conselho é constituído

de treze membros, representantes dos
seguintes órgãos:

............... ) ..................... .
10)

Ministério da Aeronáutica;

'

Art. 29. O presente decreto entrará
eril vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposiçõ,es em contrário.
Brasília, 25 de março de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H. CASTEI,LO BRANCO
Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 55.868- DE 25 DE
MARÇO

Art. 29, Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de março de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCÓ

OtáVio Gouveia de Bulhões

Juarez· Távora

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. !'?. o art. 29 do Regimento do

52.664, de 11 de outubro

de que trata o artigo 10 da Lei n'?
4.452, de 5 de novembro de 1964.

DE 1965

Regula o art. 10 da Lei n'? 4.4:52, de
5 de novsmbm de 1964.

o Presidente da República, no uso
da a tribuiç8.o que lhe confere o artigo
87, item 1, da Constituição ,federal,.
e tendo em vista o artigo 10 'da Lei
n9 4.452, de 5 de novembro de 1964,
decreta:
Art;. 19. Durante os exercícios de
1965 a 1969, inclusive, o Banco do
Brasil S. A~ cre-ditará, direta e diàriamente, à conta e ol:dem do Ministério da Aeronáutica as percentagens

_Eduardo Gomes

DECRETO N9 55.869
MARÇO DE

DE 26 DE

1965

Abre, pelO Ministério da Viação e
O(Jras Públicas, o crédito especial
de C~$ 200.000.000 para o fim ,_·ue
menczona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 .... , da Constituição Federal,
çia autorização contida no art. 1.4 da
Lei n'? 4.663, de 11 de dezembro de
1964, publicada no Di(t-rio. Oficial de
14 seguinte. e tenda ouvido o Ministério da Fazenda e " TribunaJ de
Contas, <'!m rumprimimto ao que determina o i:Lrt. 9:1 do Regulamento
Geral de Contai.Jilidadt. Pública, de··
creta:
Art. 19 Fica aberto rwlo Ministénc
da Viação .S· Obras Públicas, em· faVOl' do Cons<'!lho Nacional de Transportes, o créidtc especial 1e Cr$ -..
200 000.000 ·(duzentos milh.Je~ de cruzeiros), destinado a atE>:nC.h"t no exercício de ·L965 ao pagamenf.o de despesas de qt1a1quer natur~~a. com a
m·ganiz2cac t- funcionamen~n do m"enciànado Conselho.
Art. 21? f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas 8.~ disposid'i:::.~ "'fl1 contrário.
Brasília, J6 ae março cl.e l96f; 1449
da Indepe!ldência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Otdvio Gouveia de Bulhões

DECRETO NS. 55.870 A 55.874
Ainda nã.o foram · publicados no
Diário O jicial.
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DECRETO N<? 55.875 MARÇO DE 1965

II -

DE 29 DE

669

Seção de Estatística Demagrá-

fica· (SED)

Ap-rova o Regimento do
Serviço de
Estatística Demográfica, Moral
e
Política do Min·istério da JuStiça e
Negocias Inte12ores.
·

o Presidente da República, usando
'(las atribuiçõe.s que lhe confere o arti-.
go 87, item I, da Constituição FedeTa!,
decreta:
Art. 1<? FiCa aprova.do o Regimenta
do serviço de Estatística Demográfi.ca, Moral e Política do 1\illnist.ério da
Ju.s!iç~. e Negócios Interiores pelo res~
.pectivo Ministro de Estado, que com
-êste balxa .
Art. 2!? :t;:ste Decreto entrará em
vig·or ll'l. dat:.s de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 29 de março de 1965; 1449
.-dà. Independ-ância e 77<? da Repúbli~

III - Seção de Estatística Policial
e Judiciária <SEPJ) ,
. IV - Seçâo de Estatística Moial. e
Política (SEMP)
'
V - Seção de Apuraçã~ Mecânica
(SAM)

Seção de Administraçã-o (SA)
Art. 3<? As Seções terão chefes e

VI -

as Turmas

encarregadas, designadas

na fo:cma dês te Regiment.p .
ATt. 49 O Diretor t.e:r1. três assistentes e um secretário deslgnaclos na
forma dês.te Regimento
Art. 5° Os órgã-as que integram o
S.E.D.M.P.
fl.mcionarã.o perfeitamente cpordenados, em regnrJ.€ de mútua co!ahoração, sob a orientação diJ
Diretol'..

ca.
CAPÍTULO

H. CASTELLO BRANCO

ll!ilton soares campos

Da Competênc•ta dos ór_gãos

REGIMENTO DO SERVIÇO
DE ESTATISTICA DEMOGRAFICA,
MORAL E POLíTICA
CAPÍTULo I

Da Finalidade

Art. 1<? O Serviço de

Estatística
Demográfica, Mor:1l e Polít:ca (S. E.
D. M .l:-'.). subor,dinado administrati-vamente ao Ministério da Justiça -e
Negócios InteTiores e obeC.iente à
orientacão técnica do Conselho Nacional de Estatística, constitui um. dos
órgãos execut:vos cent-rais do Instituto Brasileiro de Gecgra.na e EstatísU ..
.<:a (!.B.G.E.r e tem por finalidade

levantar as estatisticas referentes

à,s

atividades demográficas, morais, adw ...
nistrati.vas e políticas, bem como pro~over,

em publicações próprias ou por

intermédio do .serviço de Ducumentação e C.o I.B.G.E., a divulgação des ...
sas estat~sticas.
C.>\PÍTULO

m

"zr

Da Organização

Art. 2º o S.E.D.M.P. comprer:mde:
I - Seção de Estudos e coordena-·
ção <SEC)

Art. 6° Compete à Seção de Estudos e coordenação (SEC) ;

I - Através da Tur-ma de Estudos
e Análises
1 - proceder à anállse dos. trabalhos est1ti.sticos realizados pelas ou ..
tras seções;
2 - elaborar trabalhos expositivos
ou analíticos sóbre as est-atistico.s;
3 - estudar e executar traba.l.hos
destinados às ::repartições do Ministério e outros da Administra.gão Federal,
desde qm; os assuntos se enquadrem
nas atribuições do S.E.D M..P., e não
haja p:rejuízo para os seus serviços
normais;
4 - elaborar trabalhm~ p:a-m atender a consultas que exijam .apurações
especia~s de elementos de que disponha o S.E.D.M.P .. e nà<.· haja preiulzo para os seus seniçvs normais.
LI - Através da Turm:a ãe Pla"neja.mento e Coordenação
1 - proceder a. estud'>s sõbre pla..
nejamento e coordenaçã-o C.os trabalhos estatísticos rea-lizados pelas outras seções;
' 2 - planejar e executar campanhas
e pTojetos de estatistieãE que se re ...
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lacionein com as atividades do serviço;
'3 _ ofganizar e elaborar :a C3tatístiCa ad:..rninistrativa do Serviço;
4 - Organizar ou reve1 oo . planos
necessários aos trabalhos t.écmcos do
Serviço;
5 ....:... realizar inquéritns ou pesquisas
especiais que não s_ejam da.. competência da.s outras seçoes-.
Til Através da Tucma de Documentação e Divulgaç§.o:
1 - prepal'ar as publteações técnicas dos Servicos destinados à divulgação estatística, no pal.s e no estrangeiro, ou a documentação, primitiva da repartição;
2 - preparar a contritluição do Serviço às publicações próprias ci:o I.B.
G.E.;
3 - organ1za.r e execut.~r gráficos
e documentá"J~ios para r:Bmpanhas, fei-

ras e exposições nacionais e internacionais;
4 - orgamzar registra~ e Conservar .. a documentação· gráfioa, livros,
revistas e documentos parl'! consulta;
5 - organizar e manter em dia a
documentação informaüva doutrinál'ia, técnica, ou cientifica e colecionar
cópias dos trabalhos ela.1Jorados pelo
Serviço, recortes de j.orna.s publicações e quaisquer informações necessárias aos interêsses da repa1·t1çS.o.
Art. 7" Compete à, Beção de Estatística Demográfica (SEIJ):
I - Através da Turma de Registro
Civil:
1 - coletar e criticar os dados de
nascimentos, casamentos e óbitos;
2 - coletar e critica.r o{ dados sôbre desQ:uites;
3 - promover o contrôlc e o cadastro específico dos oficiais de re~
gistro civil no país;
TI - Através da Turma àe Coàifi~
cação:
1 - classificar todos os dados coletados das estatísticas demográficas
e da. popúla.ção;
2 - executar trabalhos de nature~
za técnica de codificaçfi.o das demais
estatísticas a cargo da seção.

llLI ção:

Através da Tllrma de Apura-

1 - apurar todos os dados coleta ..
dos das estatísticas derr.ográficas;
2 - executar trabalhos de apura~
ção de tôdas a.s demais estatíSticas a
car·;o da seç.ão,
IV - através da Turma, de Estudo
da População:
1 - executar 0 cáJcu!o da estima-tiva da populàcão, ca.raderfstica.s e
localização;
-·
2 - calcular a densidade demográ~
fica urbana e rural;
3 - executar as estatísUc?..S de mi~
grações externas e internas;
4 - executar estudos e cálculos sàbre os assuntos específicos das estatísticas de .População.
Art. 89 Compete à Seçào de Es~
tatíStica Policial e JudiciáJ"ia (SEIPJ);
I - Através da Turma de Estatística Policial:
1 - ·colet-lr, criticar e apurar as estatísticas do ;movimento geral de
assistência policial;
2 - coletar, criticar e .apurar as
estatist:caG. de desastres e acidentes;
3 - colet:u, criticar e apur-ar as es~
ta.tísticas de prisões efetuadas;
4 - coleta.r, criticar e apurar as es ..
tatísticas de incêndios.
LI - Através ãa Turma de Estatística Judiciári-a:
1 - coletar, criticar e apura!' as
estatísticas de crimes e contravenções;
2 - coletar, criticar e apurar as
~tatísticas do
movimento ca.rcerário;
3 - coletar, criticar e fl.pm·ar as
tstatisticas de suicídios e tentativas;
4 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas do movimento dos feitos
judiciáxios.
ITI - Atr-avés da Turma. de Estatística de Identificação:

1 - coletar,
estatisticas ãe
2 - coletar,
estatíSticas de

critiqar e ap:urar ·as
identificação civil;
criticar e. apurar as
identificação criminal.
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IV _ Através da Turma. de Oadas-

tro:

.
organiza.r e manr.e< em dia. o
ca~;;t.ro geral dos Cartórlos do ~a.lS;
_ orgnizar e manter el? d1a o
.2 tro do pessoal da ma~1~tratura
~a~~s ministério público brasileiros;
_ organiz~r _e manter em dia o
3
cada.stro de prisoes;
4 _ organizar e manter em dia o
cadastro de organizações poHciais.
Art. g<:> Compete ~. Seção..., de Estatística Moral e PohtlCa (S.r!.iMP) :
I _ Através da Turma de Estatística Religiosa:
I coletar, criticar ~ apurar ~s
estatísticas sóbre o movimento rehryioso compreendendo as organizações,
~orporações e missões;
2 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sêbre o movimento a.ssistencial, particularmente, asilos e recolhimentos mantidos _por entidades
leigas ou religiosas.
II - Através da Turma de Estatística Política:
1 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sôbre as natui"alizações;
2 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sôbre extradições;
3 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sôbre expulsões;
4 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sôbre permanência de estrangeiros.
III :::-·Atravesda Turma de Estatística de Segurança Pública:
1 coletar .. criticar e apurar as
estatísticas sôbre os efetivos e material das fôrças policiais;
2 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sôbre os efetivo8 e material dos corpos de bombeiros voluntãrios e oficiais;
3 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sôbre a guarda-civil;
4 - coletar, criticar e apurar as
estatísticas sôbre a fiscalização de
veículo pessoal e emissão de cartcira.s.
Art. 10. Compete à Seção de Apuração Mecânica (SAM) :

EXECUTiVO

I - Através da Turma de Codificação e P~rfuração:
1 ~ codificar os documentos recebidos e proceder à perfuração de cartões.
II - Através da Turma de Apuração:
1 - apurar e totalizar, em impressos próprios, os elementos constantes
dos cartões oriundos da Turma de
Codificação e Perfuração.
Art. 11. Compete à Seção de Administração:
I - Através da Turma de Comunicações e Arquivo:
1 receber, registrar, distribuir,
arquivar e expedir a correspondência;.
2 -· manter atualizado o cadastro
do.s endereços de pes.soa.s. repartições
e entidades nacionais e estrangeiras
para remessa e intercâmbio de publicações;
3 - manter estoque de formulários
e circulares para coleta e comunicação com os órgãos informantes e interessados.
II - Através da Turma de Serviços
Gerais:
1 - manter em dia os registras e
o expediente relativos a pessoal, material e orçamento no que diz respeito à repartição;
2 - manter em dia o inventãrio dos,
bens existentes na repartição;
3 - manter intercâmbio com o Departamento de Administração do Ministério nos assuntos pertinentes às.
su.:1s atividades, observando as normas e métodos de trabalho pr€scritos.
pelo mesmo.
CAPÍTULO IV

Das atribuições do pessoal

Art. 12. Ao Diretor incumbe:
I - orientar e coordenar as ativi...
çl.ades do Serviço;
II - despachar, pessoalmente, com
o Ministro de Estado;
III - baixar portarias, instruções .
e ordens de serviço;
IV
comunicar-:se diretamente,
sempre que o interêsse do serviço O·
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diretamente submdinado e a;provar
a dos demais servidores;
XXI - elogia.r e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão
V - assegurar estreita colaboração
até 30 di'as, a()s servidores lotados no
entre o Serviço e ~,s repartições cen~
Berviço e propor ao Ministro de Estrais e regionais do sistema est8,tís~
tn.do a aplicação de penalid<Ules que
tico brasileiro;
exce-der de sua alça.da.;
VI _ executar e faz0.r executar as
XXII - determinar a instauração
Resolucões do Conselho Na.ciomü de
de processo admini:strativo;
Estatística;
XXIII - · anteciiJa.r ou prOrroga.r
VII submeter, anu::dmente. ao
o peTíodo ncrmal de trabalho.
Mini::.tro de Estado, o plano de tra·
Art. 13. Aos Chefes de seção inb.alho do serviço;
cum;be:
'
VIIT - apresentar·, anualmente, ao
I diri;>;iT e fisêa.~izar os traba·
Ministro de Estado. o , ~la. tório sôbre
lhc-.s da :!."e.spcctiva seçã.o;
as a.t.ividad.es do Serviço;
II ~
disU.ribuir cs trabsJhos ao
IX - propor ao Ministro de Es~
·peSEOal que lhe fôr sub-ordinado;
tado as providências necessárias ao
aperfe~çoamento ào .3erviço;
III - orientar a execucão dos traX: - ·reunir, periOdicamente,
os balhos e manter a coordenação entre
t'eschefes das seções para discutir
e · os elementos 00mpunente,-; d.a
assent>a1·
providências relativ.a.s ao
:pectiva secão, determinandD · as normas e métodos que se fizerem acon.serviço, e compar.ecer às l·euruões
selháveis;
;para as quais seja convocado pelo
IMini.stro ele EEtado;
IV
despachar, pessoa.lmente,
XI -- 2.;prov-ar planos de trabalhos,
com o Diretor do Serviço;
pe.::qui-~as
e estudos sôbre assuntos
V apresentar, mensalmente, ao
estatísti'cos;
Diretor, um boletim dos trabalho:::- da
seção, e anualmente, um relatório dos
XII - opinar em todos os assunrtos relatiNos às a.tivid.ades da re·
trabalhos realizados, em andamento e
planejados;
partição, dependentes de solução d~
.autGíridaà.es superiores, e resolver os
VI propor ao Diretor medidas
demais, ouvidos os órgãos que comconvenientes à boa execução dos trapõem o Serviço;
balhos;
XIII - organizar, conforme a ne. VII responder às cons•ütas que
cessidade do serviço, turmas de t.ra·
lhes forem feitas por intermédio do
balhC> com horto,rio es})eCial;
Diretor, sõbre assuntos que se rel:::~.
XIV - det.erminax e eutoriza.r a
cionem com as suas atribuições;
·execução de sei'Viço externo;
·
VIII distribuir o pt~:~soal de
XV - f2.zer publicar os trabalhos
acôrdo com a conveniência do se;~
ele..borado.s pel.o Serviço;
viço;
IX - expedir boletins de mereciXVI - propor ao Ministro de Esme'nto dos funcionário'S que lhes 'f0t21do s, a.dmi.ssã.o e dispensa, na forrem
d.lretamente subordmados;
ma d·~ legisl.f'.çáo, de pessoal admiti·do pEla verba global;
X - organizar e submf'ier à aprovação do Diretor a ·f:'scala. de férias
XVII - "designar e dtspensar os
do pessoal que lhes fór wbordinado,
ocupantes de funções gratificadas e
bem como as alterações subseqUenseus substitutos;
tes;
XVIII - movimentar, de
acôrdo
XI
a.pl'car penas disciplim.l.r€.s,
com a conveniência do Serviço,
o
inclusive a. de suspensão até 15 dias
pessc-al lotado;
aos SP.US subordinados, e propor 20
Li:tretor a. aplicação de penalid:õ~Aie que
XIX - expedir boletins de mere·
escape à sua alçada;
cianentos dos funcionários que
lhe
forem ditetamente subordinados;
XII - veJar pela disciplina e marutençã"D tia silêncio nos recintos de,
XX -- organizar· e alterar a escala
Ue .féria~ do ptESool que lhe fôr.
trabalho.

ex1g1r, com quaisquer autoridades públicas respeitadas a.S normas d:scipli~
nadaras da correspondéncia oficial.
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~.E-be.- além dos enumerados no ar'ctJlll.
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.

anter;o::I _ orga>J_izar, arm'i:tmem::e, 0 pla0 de trataa1o da _seç::w e submetê-Jo
ã,prcvação de Dn·etvr;
n --. org::tnizar proJetas 0'.1 parecc"res sôbl'éo os assunto::, da seçt.o, que
t~am d~ ,_er encarn_,_naados ao E~
tudo do Consi":lho Nacional de Estattstica tC.'N.E >;
UI - contribuir pqra as publicações relativas às atividade~ do S. E.
D M. P. como monografJ.as ou mew.Órias, que expressem os resultados
das pesquisas estatísticas da seção;
IV elaborar, seguncto a competência atribuída à respectiva seção,
trabalhos especiais destinados ·aos órgãos_ técnic~ d~? Ministério, ~ instituicoes nacwna1s e e::;trangeiras públicas ou particular-es - e sugerir
ao Diretor o expedient;e necessário à.
en~rega ou remessa jos mesmos;
V - organizar os originais da sé·rie especial de tab~tas sistemáticas
destinadas ao "Anuário EstaListico do
Brasil
as sinó_l)ses regionais e a
qua1sq11e1 ontras publicacôes para as
quais -.:ontribuam o S.E.·D.M.P. e· o
I.B.-3-.·E.:
VI - propor ao Diretor os servidores ::J:Ue poderão ser d<>signados para
executai fora da repartição serviços
de ~olet.a e outros de i.nterêsse da seçâo.
Art 15. Ao Secretário do DiretOl:

f

lncum~e:

I -- atender às pessoas que desejarem. ~o!nunicar-se com o Diretor, encaml~hanao-as, ou :jando a êste conhecimento do asSunto a tratar;
II - representar o DÍretor, quando
para isso fôr designado;
III - redigir a correspondência
pesso':l.l do Diretor.
Art 16. Aos assistentes incumbe:
a) asstssorar o Dir~l'"..vr em trabalhos
cujos, ~ssuntos importem em estudos
espeCiflcos E. envolv<:tm atribuições de
ordem t' era .I;
b~ exaiTJJnar e preparar a documenta~~o a &er apresentada em assemblel<:1S, congressos e seminários de estatística;
. c) Sll.Sf'rir ao Diretor medidas que
apafeiçoar a rotina dos tl·aba~

Vl.;:;~rn
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lhos eJaborados pela reparLiçáo, em
estreita
colaboração com as seçôes
que a compõem;
d) manter cantata c:om as seçôe.s no
sentido de, na ocasiá.-, própria, ter
disponiveis a documentação e demais
elementos necessários .i seus estudos.
Art. 17. Aos chefes de turma wcumbe:
I - ze'lar pela perfeoita
execução
dos trabalhos confiatlos a ~P-soectiva
turrr. .a;
II - apresentar, :nensalmente, ia
l'especti?o chefe da <:.rção um boletim dos trabalhos realizados no qual
poderá sugerir medidas rara rr.~.elhorar
c, andamepto dos serviços:
III - manter a coordenação entre
os componentes de :-:u<~ tm'na buse'-lnrlo ot&ervar ·integralmentt as norma::: e os métodos prescritos oelo chefe da su:;.â.o;
IV - prestár info~m1.çóes l:ibbre ascs:untos que se relaciom~m corr as atribuiç:ões de sna turma
Art IS. Am. demai~ .servid():r-es sem
fL:r::.ções .-~spt:cificadas r.este regimento incumbe .-'xecutar J~ traba.illos que
lhe8 forem, determina.'l.os pr10f seus
s1:periores BTJediatos.
CAPÍTULO V

Da Lotac•to

Art. 19. .,.) Ser~i'< terá a lotação
c.p•·ovada em aecreto.
Parágrafo único. Além dos funcionários constantes da lotação, o Serviço poderá ter pessàal admitido pela
verba global.
CAPÍTULO V1

Do Horãrio

Art. 20. o horário normal de trabalho será fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semunais
ou mensais estabelecido oara o Serviço Público Civil.
Art. 21. o horario do pessua1 designado para serviço externo sera estabelecidc de acórdo 0om as exigtncias dos tr.::tbalhre, obS-ervado r ) m:l.te de noras semanais ou mensaiE-. estabelecidas para ·o Serviço r'ublico
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Civil, sendo a freqüéncia apurada por
meio de bmetms diários de produçao.
Art. 22. O Diretor náo fica suJeito
a ponto .
CAPÍTULO VII

Das Substituições

Art. 23. Seri!l,o substitmdos, aut:_omàticamente, em suas férias e :mpe~
dimentos eventuais, até 30 dias:
1 - o Dir-etor, por um dos chefes
de seçáo de :ma indicaçao,
u - as ~hefes de seçao, por se:o:vidores desig·nados pelo Uiretor, me·
dmnte mdicação do respectivo chefe.
Parágrafo único. Haverá s~"llpre
servidores préviamente designados para as substituições de que . trata éste
artigo.
CAPÍTULO

VIII

Disposições Gerais

Art. 24. Os trabalhos realizados no
S. E. D. M. P. poderâo ser publicados, desde que para isso naja autorização do Jiretor, em revistas cientificas nacionais
ou eStrangeiras,
constando, porém, como único subtítulo a expressao;
"Trabalho
do
Serviço de Estatística Demográfica,
Moral e Politica''.
Art. 25. ~ JUizo do Diretor, poderão ser incluiclos em publicações do
S. E_ u. M P •. trabalhos releyantes -:te t;écnicos estrangeiros ao mesmo, quando se referirem a assunt,w
relaci<>nados com as suas atividades.
-

MHton Soares Campos.

aprovados pelo Decreto nº 52,099-A,
de 10 de junho de 1963, pa.<;.<;a a ter a
seguinte redaçáo:
"Art, 25. O Presrden te e as
conselheiros efetivos, suplentes
e substitutos terão vencimentos
mensais fixos, arbitrados pelo Ministro da Indústria e do comércio, no iníc:o de c:·ada exerctcio.
Parágrafo único. os Jencimen_
tos pagós ao Presidente e aos
Conselheiros etetivos serão consi
derados adiantamentos por conta
da participação sôbr.e os 'lucros li..
quidos de que trata o art. 31".
4

Art. 2<:~ O {l.l'tigo 31 dos menciona"'
doo Estatutos em seu parágrafo pr: ...
meiro fica acres-cido das seguintes
alíneas:
c) A participação anual do Pre.si~
dente não excederá o total do.:; ~·en4
cimentos men.s.ais fixados no art. 3º,
item I. d.a Lei nQ 4.345. de 26 de ju·
nho de 1964;
d) A .participação anual doo C<.n..
selhe:ros efetivos fica, outrossim, li·
mi ta da ao total dos venCimentos
mensais estabelecidos no item 2 da
art. 39 da supra referida Lei; e
e) No cálculo d.a p:l-rticipação àe
que tratam as alíneas c e d, elos lu ...
cros a serem distribuídos em cada
exercício financeiro, serão desconta~
dos os venc mentos percebidas pela
Presidente e comelheiros efetivos, na
forma do art; 25 dos Estatutos.
Art. 39 :f:ste Decreto entrará em vi...
gor na data de sua publicação, ê"e-<
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1965; 144q
da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 55-876
MARÇO .DE 1965

DE

29

DE

Altera o a,rf. 31 dos Estatutos do
Instttuto de Resseguros do Brasil,
aprovados pelo Der::reto n9 52.099-A,
de 10 de junho de 1963.

O Presidente· da República, us:mó.o
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'? I, da Constituição, decreta:
Art. 1º O artigo 25 dos Estatutos do
Instituto de Resseguros do Brasil,

Daniel_ Faraco

DECRETO N9 55.877
MARÇO DE 1965

DE

30

DE

Cria, o Serviço de Ginecologia e
Cirurgia Pélvica Feminina no Instituto Fernandes Figueira do Departamento Nacional da Criança.

O Presidente da República w;ando
da atribuição que lhe confere o
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art. 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
.Al:t. 19 Fica criado no Instituto
Fernandes .Figueira:. do Depart~~en~
to Nacional p.a Cnança, do Mmlstério da Saúd.e, diretamente subordinado ao Diretor do mesmo Instituto,
0 serviço de· Ginecologia e Cirurgia
Pélvica Feminina, constituído de cirurgia, enfermaria ·e ambulatório.
Art. 29 Ao Serviço de Ginecologia
e Cirurgia Pélvica Feminina compete
0 estudo e investigação do conjunto
das afecções correlatas, na mulher,
tendo em vista a sua profilaxia e tratarhento e o aperfeiçoamento dos con..l"lecimentos dos fatôres de morbidade
e mortalidade.
Art. 3Q Ficam criadas, no quadro do
Ministério da Saúde, as funções gratificadas de Chefe de Serviço, símbolo
2-F e Chefe de Clinica, símbolo 3-F.
Art. 49 o Ministério da Saúde promoverá anualmente, a inclusãO, em
sua propOsta orÇamentária, dos recursos necessários à manutenção das
atividades do Serviço de Ginecologia
e Cirurgia Pélvica Feminina, que se
regera, no que lhe fôr aplicável, pelo
Regimento do Departamento Nacional da Criança, aprovado pelo Decreto nQ 26.690, de 23 de maio de 1949.
Art.. 59 As atuais seções de Puericultura, Pediatria e Maternidade do
Instituto Fernandes Figueira são elevadas à categoria de Serviço, Sem
aumento de despesa e mantidos os
níveis das respectivas furições gratificadas de chefia.
Art. 69 O presente decreto. entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1965; 144.9
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Raymundo Brito

DECRETO N9 55.878
MARçO DE 1965

DE

30

DE

Altera o Regulamento da Ordem do
Mérito Médico, aprovado pelo Dec1·eto n9 29.198, de 24 de janeiro de
1951.

O Presidente da República usando
da atribuição q_ue lhe confere o

6·715

art. 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista a Lei n<? _1. 074, de 24
de março de 1950, decreta:
Art. 19 Os arts. 59 e 79 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
29.198, de 24 de janeiro de 1951, alterado pelo art. 19 do Decreto número
37.651, de 26 de julho de 1955, pelo
art. 19 do Decreto n9 41.547, de 21 de
maio de 1957, pelo art. 19 do Decreto
no;> 47.036, de 15 de outubro de 1959,
modificado pelo art. 19 do Decreto
n<? 51.383, de 28 de dezembro de 1961,
e pelo art. 19 do Decreto n? 1.261,
de 25 de junho de 1962, passam a ter
a seguinte redação:
Art. 59 A Ordem constará de·
40 Grã-Cruzes·; 50 Grandes Oficiais; 60 ComendadOres; 80 Oficiais e número ilimitado de Cava~
leiros. Os Membros estrangeiros
serão supra-numerários". .
Art. 79 Os rilembros da Ordem
poderão ser promovidos à vista de
proposta fundamentada do Ministro da Saúde.
Art. 29 :íl:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1965; 144:9
da Independência e 77<? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo Brito

DECRETO Nç 55.879
MARÇO DE 1965

DE

30 ·,DE

Altera o art. 2? do Decreto 55.782, de
19 de fevereiro de 1965 e as cláusulas contratuais que o acompanham.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar~
tig·o 87, item I, da Constituição Fedf'ral, decreta:
Art. 19 O art. 29 do Decreto .número 55. 782, de 19 de fevereiro de
1965, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29 Fica outorgada concessão
à TV Globo Limitada, nos têrmos do
Art. 28 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 52.795,. de 31 de outubro de 1963,
para executar serviço de televisão na
cidade do Rio de Janeiro - GB, a
título precário e pelo prazo de quinze
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(15) anos, a contar de 27 de . agôsto
dE 1962, de acôrdo com a~ clausulas
oue com êste baixam, rubnca_das pelo
Presidente do Conselho NaCional de
Telecomunicações.
§ 19 A execução do serviço de televisão agora outorgada, deverá obedece!: ao Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, Decreto n9 52.795,
de 31 de outubro de 1963, e as normas vigentes ou que venham a vigorar, baixadas pelo Conselho Na-

cional de Telecomunicações.
§ 2r,. O ~ontrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de sessenta (60) dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto
no Diário Oficial. sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o meSmo Decreto."
Art. 2Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Bras1lla, .10 dt> março d.e 1965· 144!J
da Ind~pr::nclP.ncia e 77Q da RepÜblica.
H. CAS:;I'ELLO BRANCO

CONSELHO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇõES

se

Cláusulas a que
retere o Decreto
n~' 55.879, de 30 de março de 1965.

I - Fica assegurado à TV d-lobo
Ltda. o direito de estabelecer, sem
exclusividade, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, J.ma
estação de Televisão dt:stinada a exe~
cutar o serviço de radiodifusão, com
finalidades educativas c rmlturais, visando aos superiores interêsses do
J?aís e subordinada às obrig'ações. instituídas neste ato.
II - A presente concessao é outorgada pelo prazo de quinze (15) anos
'e vigorará até 27 de agôsto de 1977,
não se responsabilizando o Governo
Federal, por indenização algtuna, f'.aso o contrato, por qualquer \motivo,
não venha a ser registrado no Tribunal de· Contas da União.
III - A concessionária é obrigada a:
a) ter sua diretoria e quadro social constituídos exclusivamente dos
brasileiros a que se referem as alí·neas i e n do art. 129 da Constituição Federal;
b) admitir, para as funções técnicas _ou operacionais relativaS à execuçao dos' serviços de radiodifusão,

sOmente bra.sileiros ou estrangeiros
com residência exclusiva no Pa~s, Jermitida, porém, em ~arD.te1 excepcio·nal e com autorização expressa do
CONTEL, a admissão de esnecialistas· ~strangmros mediante càntrato·
em qualquer hipótese, deverão ser
observadas as qualificações técnicas
e l1abilitaçóes estaiJt:'f c-idas no Regulamento aprovado· pelo Decreto número 52.795, de 31-10-63;
c). manter, efetivamente, na totalidade dos seus serviços, dois terços
(2L3), no mínimo, de P.essoal brasileiro;
ct) não transferir, direta ou indiretamente a concessão, sem prêvia
autorização do Govêrno~
e) suspender o serviço, no todo ou
em parte, pelo tempo que fór determinado, nos prazos previstos nas eis,
regulamentos e instruções vigentes e
futuras que regem a .matéria, tão logo
·seja notificada pela autoridadt- competente, fazendo cessar as transmissões ato continuo ao recebimento da
intimação, sem que, por isso assista
à conCessionária direito a qualquer
indenização;
f) submeter-se, na forma da lei dos
1·egulamentos, à fiscalização do Govêrno Federal, ao qual fornecerá to~
dos -1s elementos exigidos para êsse
fim;
g) pagar taxas e contribuições existentes ou que venham a ser estabelecidas em lei ou regulamento;
h) rnante1· em dia o~ r'egistros de
programação . de acôrdo com o esti·
puladCI no Regulamento aprovado
p"elo Decreto n9 52.795, de 31-10-63;
i) irradiar, diàriamentt., os bOletin~
ou avisos do serviço meteorológico
bem como integrar, gratuitamente, as
Redes de '-:tdiodifusão, sob a direção
da Agência Naciona, de Ministério da
Justiç< e Negócios Intenores sempre
que para Isso seii:l convocada 9ela aut.oridadc com.pPtente pat'a a t~·ansmis
&âo de assuntos de 1·e~evante inte~
rês se nacional;
j) irradüu com ind:;,spens:.i.vel prioridade e a título grat~-,·ü.c. c& avisos
expedidos pela :Jhefio d..: f-oliCía local ou autoridade cong·enere, em casos d~ peri Urbaçã{ - da ordNn públi·
ca, incêndio ou inundação, bem como
os relacionados por acontPLdmentos
imprevistos;

ATOS

DO

PODEI!. EXECUTIVO

eter no prazo de 6 (seis)

.l) submcont~r da data do registro

.Ql~es, ~ato pelo Tribunal de Contas
dO con.~ 0 a aprovação do Conselho
da. _D"DI~ de Telecomunicações, o local
!fa.ClOf:la
ara a montagem da esta~~colhl~ ~amo as plant~s! or2ame~to
çao~ be ·as demais especificaçoes tece todas
.
ntos.
.
nicas' dos eqmp~me
.
ma.ugurar o :;erv1ço definitivo
170
o de 2 (dois) a.nos, a contar
noPr az
. da. da •a
.. da aprovaçao de que t.rata a
a.Iillea anterior;
n) submeter-se aos_ prec~itos 'St~
l cidOS nas convençoes
mternacwbe1·e e regulamentos anexos aprovados
nas congresso .N aCJona
.
1, . bem como . a
pelo
tOdas as disposlçóes cont_ldas e!? le1s,
decretos., regula~entos ·· mstruçoes ou
nçrDlaf que ex1stam ou _v~nh~m a
e:lfistir, referentes _o~ apllcave1s ao
serviço da f!O!lcessao;
o) não alterar, em qualquer te~
po seus estatutos ou contrato t:~ocml,
nein fazer transferência de ações ou
cotas sem· que ten!_la havido ,l-lrévia
autorização do Governo Federal;
p) manter sua estação _e~ p_erfeito
funcionamento com a efiCienCia necessária e de acôrdo com as normas
técnicas e operacionais que estiverem
em vigor ou vierem a ser fixadas pelo
coNTEL;
q) manter a sua escrita e contabL
!idade padronizadas de acôrdo com as
normas estabelecidas pelo 00NTEL;
r)
não firmar qualquer convênio,
acôrdo ou ajuste, relativo à utilização das freqi..~ência.s consignadas e
exploração do serviço. com outras emprêsas ou pessoas, sem prévia autorização do CONTEL;

s) obedecer às instruções baixadas
pela Justiça Eleitoral, referentes à
propaganda eleitoral;
t)
cumprir tôdas as prescrições
contidas em leis, regulamentos e instruções que existam :11;. ' venham a
existir, referentes à programação.
IV - Fica assegurado à União ~ direito sôbre todo o acervo da sociedade, para garantia da liquidação ele
qualquer débito para com ela·.
V - A !l'eqüénCJa ::onsignada à sociedade não constitui dí1·eito de pro:priedau.Ec. e ficará sujeita às regras es1abelecidas na ,~gisla\'âC vigente ou
na que vier a ·iisciplinai· a execução
do serviço de radiodifusão, mcidindo

sêbre ess~ freqUência o direito de posse da Uniáo .
. VJ.
_Em qualque!. ~empo são aplicavelS a concesswnana os preceitos
da leg1~-~ação sóbre desapropriações e
requisições.

VII A inobservância de qu'al·quer das estipulações contidas no
presente contrato sujeitará a concessionaria às penalidades estabelecidas
em 1eis e reg-ulamentos 1'lão havendo
penalidade expressamente
·revista,
aplicar-se-a pena de multa a ser fi·
xn,da pelo CONTEI,, observados os
principias do art. 63- do Códicro Brasileiro de Telecomunicavões. "'

VIII - Finde o prazo a que se
refere a cláusula n, será dee.tar2.d~
perempta .a conee::são, se a ~oncessio·
nária decail· d0 direito q renovação.
CN' 996 - 30-3-65 - Cr$ 10.200)

DECRETO Nº 55.800
MARÇO DE 1965

DE

30

DE

Constlitui Comzssão para organizar e
executar o plano das solenidades
comemorativas
do Centenário de
Epitácio pessoa.

O Presidente da ·República, usando
da atribuição que )he confere o artigo
87, itell1 I, da cortstituiçã() Federal e.
tendo em visca o que C:ispõe 0 Decreto nº 55.333. de 31 de dezemb-::o
de 1964, decreta:
Art. 1º Fica constituida, sob a presidência do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Comissão compos~a
de um representante do Senado F~
dera.l. C.e um .representante da Câmara: dos Deputados, de um representan"Le de Supremo T;:iOunaJ Fed.eral. do
ProcuradO? Geral da República um
represemante do Govêrno do Esta.do
da Paraíba. do PresiC.ent.e da Ordem
dc.s Adv()gados do Brasil. do Presiden
te do Instituto Histórioo Geográfico
Bra:.üleiro e de um representante da
'iamilia do homenageado, para ürganizar e executar o plano das solenidades C()memorativas do Centenário de
Epitácio Pessoa.
Art. 29 l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Br-asília, 30 de março de 1965. 1449
da Independência e 779 da República
H.

CASTELLO BRANCO

Miltrm SoaTes campos

ATOS ·DO PoDER EXECUTIVO

DECRETO NQ 55.881 - . DE 30
MARÇO DE 1965

DE

Dá nova redação à alínea d) inciso
11 do art 11'·· do Decreto número
54.466, de '14 de outubro de 1~64

o Presidente da- Repúbllca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, 1nciso 1. da Constrtulção Federai e
tendo em vista o disposto no DecreiJo
nl' 53.638- de 28 de fevereiro de 1.96-i,
C.-ecreta:
Art. 1!? Fica alterada a alínea d)
do inciso II -do ·art. 1Q do Decreto
n<? 54.466 de 14 de outubro de 1964,
que passa a ter a seguinte redação:
"d) Ilha Raza, Salinas de Ma:garl~
da e Rádi-o Farol de Ri-o Granc.e''.
Art. 2Q ~ste Decreto entrará erri v1~
gor na data de sua publicação. revo~
gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de março de 1965; 1441
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Paulo' Bosiszo
Arthur àa Costa e· Silva
Eduardo Gomes

DECRETO NQ 55. 882
MARÇO DE 1965

DE

31

DE

Autoriza, em caráter excepcional, o
provimento interino dos cargos que
especifica.

o

Presidente da República, usando
-di~ atribuição que lhe confere o artigo f3·i, item I, da Constituição e tendt· em vista o que consta das Exposições de Motivos nll 105, de 12 de
novembro de 1964, do Ministro Extraordinário para a Coordenação dos
Organismos Regionais, e ng 74, de 4
de fevereiro de 1965, do Depar~amento
Administrativo do
Serviço Público,
decreta:
Art. 11' Fica permitido o provimento
en1 caráter interino, dos cargos dos
Quadros de Pessoal dos Territórios
Federais de Roraima, Rondônia e
Amapá, abaixo relacionados:
Engenheiro (2);
Engenheiro-Agrônomo · (2);
Farmacêutico (2) ;
Médico (4);

Mestre Rural (1) ;
Professor Auxiliar, do ·EnSino Primário (2);
Professor Ruralista (1) ;
Químico (1) .:
Técnico Rural . (2) ;
Veterinário (1).
§ 11' Os cargos para os quais seja
exigível a apresentação de diploma
sOmente poderão ser preenchidos com
a prévia satisfação
dêsse requisito
pelv nomeado.
~ 21' Para efeito do disposto neste
artigo, o Ministério
Extraordinário
para a Coordenação dos Organismos
Regionais elaborará o necessário expediente, a ser· submetido ao Presiàente da República, por intermédio
do Departamento Administrativo do
Serviço Público
Art. 2° Dentro do prazo de 180
(cento e oitenta dias) contado da publicação dêste decreto o Departamento Administrativo do Serviço Público
providenciará a abertura de inscrições de concursos para as séries de
classes indicadas no art. 19.
Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na_ data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO Nl' 55.883 MARÇO DE 1965

DE

31

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, 4rea de terreno
situada entre a estação de Bento
Ribeiro e o Cannpo dp-s Ajonsos, na
cidade do Rio de JaneirO, Estado
da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo 87 ,,.. inciso I, da Constitu:ção Federal e de acôrdo -com o art. , 6° ::io
Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho
de 1041, a:terado pela Lei n!? 2. 786
de 21 de ma:o de 1956, decreta:
Art. 19 É declarada de utilida-de
pública, para fins de desapr{lpriação
de acôrdo com a letra "j" do artigo
59 do DE-creto~ lei n9 3. 365', de 21 de

6"19

ATOS DO ,PODER ExECUTIVO

I

"Art. '21? Integrarão a Comissão
representantes dos Ministérios das
Relações Exteriores, da Viação e
Obras públicas, da Agricultura e de
Minas e Energia, da Supertntendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE). da Comissão
do Vale do São Francisco, da Companhia Estadual de Energia Elétrica do
Rio Grande do Sul, do Comitê Coordenador de Estudos Energéticos da
Região Centro-Sul, da Comissão. Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai,
do Conselho Nacional de Pesquisas,
das Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. (CEMIG), e das Universidades do Rio Grande do Sul e de São
Paulo" .

:éS.t8Ç8

Brasilia, 31 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

área de dois mil
í),de 1941,. a e metros quadrados
,""" tos 'e qu~ 1D1etros quadrados
(:1nquenta '. e~da entre a estação
,''l16.50~2), J1tuBento RibelTo e o
efr0v1âtla
.Áfonsos, na. cida-de do
pO dos ... Estado da. Guanabara
eu
. õ"de Jan o, de Marl.a EU~3nia de
.',"pr'oprledade
ubros oU se us herdeiros ou
".e..' tro, e. o.
e..,entada, no
desenho
aú9-~res, ~~P~iretorle de 'Engenharf8,:,102-T5, nforme consta do processo
l~8." t.udo âO na Diretoria de Engenha"i'P:rQtoeo~.°-i"térlo da Aeronáutica sob
"JI do l~.LiU....
~':':JÍ9, 7.992-54.
~'~'t 29 .A área a que se refe!e. o
i:f;:Ar • anterior aastína-se ao MillB_
;artigoda Aeronautica, para a ~assa..
)~r1°dO ramal ferroviário que Itga a
geDl, _ de Bento Ribeiro ao Campa
0

CIos AloDSOS,
''''Art 39 Fica o Ministério da Aeroã tiéa autorizado a . pl~omover a
'~:tiva,Ção da desapropriaçao de que
trata o presente decreto, ~ forma
:do artigo 10 do Decreto-leI 3,365, de,
21 de junho de 1941, correndo
as
despesas à conta, dos recursos orç,a ..
'ínentãrios próprios ou de outros de
que dispuser.
Art. 49 O presente decreto ~nt~rá
vigor, na da~a d~ .:31109. publícaçâo.:
revogadas as ~lSposlçoes em conta-á-

H. CASTELLO BRANCO

A. B. L. Castello Branco

DECRETO NQ 55,885

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

em

no,
Bl'MUla, 31 de março de 1965; ~44q
da Independência e 779 da República,
'H.

CASTELLO B~co

Eduardo Gomes

DECRETO NQ 55.884 MARÇO DE 1965

'DE

31

DE

Altera a cõmposição da Comissão
Brasileira do Decênio Hidrológico
Internacional.

O Presidente da República resolve
ínclulr. entre os órgãos que integram
a Comissão Brasileira do Decênio
Hidrológico Internacional da Organíaàcão das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura
(tThTESCO), o Conselho Nacional de
Pesquisas e as Centrais Elétricas de
Minas Gerais S.A, (CEMIG), passando o artigo 29, do Decreto número 55.808, de 16 de novembro de 1964,
R ter a seguinte redação:
.

DECRETO N9 55.886 MARÇ? DE 1965

DE

31

DE

Inclui mais dois membros na Comissão para as comemorações do centenário de "Iracema", de José de
Alencar.

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe comere o artigo 87, inciso nv I, da Constituição,
decreta:

Art. I? Ficam incluídos na Comissão Central, instituída pelo Decreto
nc 55.752-65, o Diretor do Instituto
Nacional do Livro e o Diretor do
Museu Histórico Nacional.
Art. 2Q âate decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1965; 1449
da Independência e 771? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

680
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DECRETO N9 55.887

Ainda nã-o 'foi- publicado no Diãrio
Oficial.

DECRETO N9 55.888
MARÇO

DE 31 DE

DE 1965

Dá nova redação ao item III do art.
59 do Decreto n'> 55.286, de 21!: de
dezembro de 1964 ..

o Presidente da República, usàndo
das atribuições que lhe confere o art.
87, _inciso I da Constituição Federal,
decreta:

EXEcUTIVO

Art.- 19! O item III do art. 59 do
Decreto n9 55.286, de 24 de dezembro
de 1964, passa a ter a. seguinte redação: ·
"III - os serviços e respectivo pessoal localizados no Estado da Guanabara, serão transferidos ao INDA,
com exceção daqueles necessã.rios à
constituicão -do Escritório local de '\'epresentaÇão do IBRÁ e ao funcionamento de sua Secretaria Administrativa, na · fase de transição prevista
neste decreto".
Brasília, 31 de março de 1965; 144?
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

APENSO
No "Apenso" dos volumes da Coleção das Leis figurarão:
I _ Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante-·
rlores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder
o volume.
II _ As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas kgais expedidos em trimestres anteriores.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO NQ 2.. 222 -

22

DE

DE

torga à companhia de Eletricida0
~e do Estado da B_ahi_a ~COELBA_)
concessão· pCJTa

cJ:zst~zbuzr

art. 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 421, de 11

.JANEIRO DE 1963

energ~C!'

elétrica no MJL.nzcípzo de Jequze~
Estado da Bahm.
(Publicado no Diário o jicial, de

4 de fevereiro de 1963)
Retijicação
Na página 1.178, onde se lê:
e art. 10 do Decreto-lei núm~~~ 2.281, de ülegivel) de julho de
1940, decreta: ...

Leia-se:
. . . e art. lO do Decreto-lei nú-

~e 1938, decreta:
to :t conced1da autorização
para o funcionamento da Faculdade

de ·maio
.Art..

de -c:ências Econômic.9,8 d.f:i Alegrete,

Estado do ·Rio ar.ande do Sul.
.Art.. 29 &te Decreto entrará em.
vigor na dat.a de sua publicação.
Bro.silia, 2 de julho de 1964· .143(1

da Independência e 76o da RepÚ.blica.
H.

CASTELLO BRANCO

FlaVio Lacerda

mero 2.281, de 5 de junho de 1940,

decreta: ...
DECRETO NQ 52.794 -

DE

31

DE

Aprova o enquadramento dos cargos,
junções e empregos do Ministério
da Educação e Cultura e dá outras
providencias.

Publicado no Suplemento do Diário

Oficial de 14-11-63 e retificado nos
Diários Oficiais de 7 e 14 de fevereiro

de 1964.

DE

5

DE

Autoriza Centrais Elétricas de Goiái
S. A . a suprir grandes consumido~
res localizados em· zona de influencia.

(Publicado no Diário Oficial, de
8 de _outubro de 1964)
Retificcç'Z9

Reti!icação
Págiri.a 104, 4.a coluna.
Código GL-303. 7. A
Onde se lê:
196 - José Edgard Carneiro

Leia-se:
196 - José Severino Monteiro.

DECRETO N° 53. 992 -

DECRETO N9 54. 375
OUTUBRO DE 1964

OUTUBRO DE 1963

DE

2

DE

JULHO DE 1964

Concede autorização JJara o juncionamento era Faculdade de Ciências
Econômicas de Alegrete, Estado do
Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usan-::lo da atribuição que lhe confere o

Na P página, 31}- coluna, onde se Jê:
Art. 19 Fica a Centmis Elétri~
cas de Goiás S.A. a_utorizada a ...
Art. 2\? :Ê:ste Decreto entra em vi~
gor na data de sua publicação revo~
gadas as disposições em contrário ...
Parágrafo l\? ·considera-se grande
consumidor aquêle cuja demanda ...
Leia-se:
... Art. H' Flca a Centrais Eletricas de Goiás S.A. autorizada D ••
Parágrafo H' Considera- se grande consumidor aquêle cuja d~manda ...

ATOS DO PQDER EXECUTIVO
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DECRETO Nº 54.381 -

DE

5

DE

OUTUBRO DE 1964

Decla,ra de utilidade pública cliv&rsas
áreas de terra necessárias ao aproveitamento progressivo de energia
hidráulica· de um. trecho do ·rio Cedros ,e de outro de seu~ afluente Palmeiras, no .distrito de Arrozeira·,
Município de Timbó, Estado de

santa Catarina, e autoriza a Emprêsa F6rça e Luz santa Catarina
S.A., com sede na cidade de Blumenau, no mesmo Estado, a promover as desapropriações.

Leía-.se:
. . . propriedade at~.:ibuída a Angelo
Trentini.
·
Na Gleba 60, onde se lê:
. . . propriedade atribllida a Germano Bertaldi
Leia-se:
... _propriedade atribuida a Germano Bertoldi.
Na Gleba 61, onde se lê:
. . . propriedade atribuída a Ciro
Rosa.
Leia-se:
. . . propriedade atribuída a Ciro
Bona.'

(Publicado no Diário Oficial, de

8 de outubro de 1964)
Retijicação

Na página 9.130, 4.a coluna, artigo

19,

ond~

·se lê:

... Decreto· h9 34.926, de 12 de janeiro de (ilegível), ...

Leia-se:
Decreto nº 34.926, de 12 de ja-

neiro de 1954, ...
Na mesma coluna, citaçao gleba,t
onde .se lê:
Gleba 25- • , .

Leia-se:
. . . Gleba 23 - •. ·:
Na página 9 .131, 1.a coluna, citação
Gleba 50, onde .se lê:
à Companhia Colonizadora
Bonn ; ..
Leia-se:
... à
Comparihia Colonizadora
Bona ...
Ainda na mesma página e coluna,
citação Gleba 49, onde se lê:
... atribuída a Sidonio Mongarda ...
Leia-se:
... atribuída a Sidonio Mengarda ...
Pág. 9.131, v• coluria, Gleba 53 . .
Onde se lê:
. . . propriedade atribuída a Mário
Sopelato.
Leia-se:
. . . propriedade atribuída a Mario
Ropelato.
Na Gleba 55, onde se lê:
Propriedade atribuída a Angelo
Trontini,
Leia-se:
Prb:pi'iedade atribuída a Angelo
Trentini.
Na Gleba 56, onde se lê:
.. ~ propriedade atribuída a Angelo Ti'ontini.

DECRETO N<:> 54:382 -

DE 5 DE
OUTUBRO DE 1964
Declara de. utilidade pública diversas
áreas de terras necessárias ao aproveitamento progressivo da energia
fLidrtlulica de trechos dos rios Pamnapanema e Itararé e, em todo o
curso. do rio Taquari e seus afluentes, e autoriza a Usinas Elétricas
do Paranapanema S.A. -:- USELPA
- a promover sua desapropriação .

(Publicado no Diár~o Oficial, de
8 de outubro de 1964)
Reti!ic'ação

Na página 9.131, 2:} coluna, artigo
19, ttem 17, onde se lê:
atribuída a Basilio Emine11i ...
-Leia-se:
. . . atribuída a Basilio Raminelli. ..
Na 3?- coluna, ite.:n 19," onde .se lê:
. . . atribuída a Tito e Hugo Salvania ...
Leia-se:
. . . atribuída a Tito e Hugo Galvanin ...
Na mesma coluna, item 25, onde se
lê:
. . . atribuída a Maria Levi.sa e Herdeiro?· ..
Lei8,-se:
. . . atribuída a Maria Levina e Herd8iros ...
D:SCRETO N9 5<1:.416 -

DE 12 DE'

OUTUB-RO DE 19·64
Autor-iza a sociedade Jndustr?.al de
Adubos Mandioré LimitaWa S!DAnr
- a lavrar fosfato no municipi.? de
Corurnbá, Estad-O de Mato Grosso.
/

O Pres~dente da República, usando
da atribuição qu'e !he confere o a.::ti-

ATOS

DO

PODER

n9 I, da constituição .e nos
go 87~ do Decreto-lei nº 1.985, de 29
:tér~ane1ro de 1940 (Código de Minas),
de J
decreta:
.
. .
,Art 1º Fica autorizada a Socleda:rúaustrial de Adubos Mandioré
d~ itado.- SIDAM -·a lavrar fosfa~0 elito da Lagoa Mandwré, fron.teira Brru>Il-Eolívia. município rie Co[.]1lltlà.. Estado de Mato Grosso, nu~ area de quatrocentos e noventa
e nove nectares e c i n q ü e n ta arf's
(499 50 hl-J de!lmitada por um retân_
ulo que têm um vértice a dois mil
~ento e cinqüenta metros (2 .150 m)
710 rumo verdadeiro cinqüenta gTaus
trint:l mmutos nordes.te (509 30' NE)
do marcLI divisório internacronal exis-·
tente à margem sul (S) da Lagoa.
M~ndiOré e os lados, dlVergentes dês.
58 vért.ice, os segumtes comprimentos
e rumos verdadeiros: mil e quinhen-tos metros tl.5(1El m), cinqUenta e
quar:.rp gr.aus e trinta minutos nortlesr:.e (549 30' NE) ; três mil trezentos ·t! tnnta metros (3.330 m), trinta
e cmco graus trinta mmutos noroeste (35º 30' NW) . E:>f.a autorização é
-outorgada mediante as condições constantes do parát;rafo úmco do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos ::::2 33, 34 e suas alíneas o.~ém
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mmc~onc.-das neste decreto
Parágrafo ú n 1 c o. A eXecução da
'Preseme autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova.
.do pe!o Decreto n9 51.726. de- 19 de
fevereiro de 1963, e da ResoluçáO
·CNEN n'! 1-63 de 9 de j.::meno de
1963, da Comissão Naci-onal de E:ne!·gla Nuclear.
Art. :.!~' O concessionário da auto·rização fica obrigado a reco hêr ar.s
cr.fres públicos, na fcrma da lei. os
tributos que forem devidos à Omão,
-ao Estado e ao Município em cumprimenw ao disposto n:o .a-rt. 68 dO
·Código de Minas.
Art. 31.! Se o concessionário ria au-trrcz~ao não cumprir qua'quer aas
:obrigaçoes que lhe incumbem a autorlzação de lavra será declarada ca-duca ou nula na forma dos artigos
'37 e 38 do Código de Mma.s.
~rt. 4º As proprieda{ies vizinhas
estao sujeitas às servidõ::.s de ·sola e
'Sub-~()Jo para fins de l•avra, na form~ dos artigos 39 e 4:.1 do Código de
Mmab.

ExECUTIVO

Art. 5Q O concessionário da autorização sera fiscaum.do pe!ü Departa.
mento Na-cional da Produção I\.:'Dne'l:al e gozará dos favores dlscrimin.a.-dos \no art. 71 do mesmo Código
Art. 61.! A autoriz-ação dé }avra terá
J,JOr titulo éste decreto .. 'JUe SoBrá trans_

·cnto no llvro próprio .de Registro das
Autorizaçôes de Lavr•:1. apó.s o pagamento da taxa de dez mil cruzeirOS
(Cr$ 10. 000.00) .
Art. 7º Revogam-se
em contrário.

as

disposições

Brasllla. 12 de outubro de 1964; 1439
da IndependJ~ncla e-76º da Repúb-'ioo.
H. CMTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N. 0 54.495 -

DE

lô

DE

OUTtrnRO DE 1964

Concede à Caledonian Insurance
Company autorizaçã!J para aumentar o capital destinado às suas operações no país.
O Presidente da República •. usando
da atTibuição que lhe confe'l:e o artigo 87, inciso I, da COnstituição, e·
nos têrmos dD Decreto-le; n. 0 2.063,
de 7 de março de 191.0, decreta:
Art. U' E' conced1d·l à caledonian
Insur.ance
Company, com Séde em
Londres Inglaterra, autorizada a funcionar na Repúblca p~l{) Decr-eto númer{> 18.928, de ·2 de outub~·o de 1929
autorização pa,ra aumentar o capital
destinado à.s suas ope::ações de seguros ·no Brasil, de Cr$ 1.500.000,00
(hum milhão e quinhentos mil cruzeiros) para Cr$ 3. 50ü. 0'00,{)0
~três
milhões e quinhentos mil cruzeirüs),
consoante resolução de sua Diretoria
em reunião realizada em 29 de cutubro de 19'63.
Art. 25' A Sociedade
continuarã
integralmente sujeita às lei;; e aos regulamentos vig·entes, ou que venham
a v1gorar, sôbre o on.ieto da autoriz.ação a que alude aquêle decreto.

Brasília, 16 de outubro de 1964;
143º da Independência e 76º da .República.
H.

CASTELO Bil.ANCO

Daniel Faraco
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DECRETO N9 54.516 OUTUBRO DE 1964

DE

_21

,DE

'outorga à Prejei'tura Municipal de
Itapagipe, Estado ·de Minas Gerais,

concessão para distribuir energia
elétric'a e dá outras providências.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo '87. n9 I, da Constituição Federal,
e nos têrmos dos artigos 150 do Código de Aguas (Decreto n9 24. 643, de
10 de julho de 1934) e 5<? do Decretolei n<:> 852, de 11 de novembro de 1938;

considerando que pela Resolução
2.371 o Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica autorizou- o
suprimento de energia pleiteado, decreta:
Art., 19 E' outorgada à P'refeitura
tl9

Municipal de Itapagipe, Estado de
Minas Gerais, concessão para distribuir energia elétrica na sede do mu-

nicípio, ficando autorizada a construir
o sistema de distribuição e a linha
de transmissão.
Parágrafo único. Em Portaria do
Ministro das Minas e Energia, por
ocasião da aprovação dos projetas, serão determinadas as características
técnicas da instalação.
Art, 29 Caducará o presente título
independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mlnistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitent:::t. (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, projetas
e orçamentos relativos ao sistema de
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e conçluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, eXecutando-as de· acôrdo com os projetas
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.

Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessã.o vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e· instalações que.
no. momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão ao Poder Concedente.
Art. 69 A concessionária poderá
reque"rer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com· o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes ·de findar o prazo de vigência
da concessão, entel'ldendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 Jtste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1~64; 143'?'
da Independência e ?69 da República.

H, CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau.

DECRETO Nº 54.550

DE 22

OUTUBRO DE 1964

Autoriza Franaisco Vilúa Caixeta"
a comprar pedra.s preciosas

O Presidente da Repúblioo, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da constituição
Fed-eral e tendo em vista o Decretolei n'? 466, de 4 dé junho de 1938.decreta:
Art. úni-co. Fica autorizado o ci~
da.Cão brasileiro Francisco ._ Vleira
Caixeta, residente em Coromandel.
-Estado de Minas Gerais, a comprar
pedras prec1osas nos têrmOs do Decreto-lei nQ 466, de 4 de junho de
1g.33, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Brasília, 22 ·de outubro de 1964;
1439 da Indep2ndência e 769 C.a R~pú
blica.
H, CASTELLO BRANCO
Otavio Gouveia de Bulhões
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

ECRETO N.9 54.551 OUTUBRO DE 1964

DE

22

DE

])

. a estrangeiro a

adquirir, ern

~utar::sterência de aforamento, o. âotr~nio útil do terreno de mannha

:;::e

menciona, no Estado da Gua-

nabara.
Presidente da República, usando
d 0 atribuição que lhe confe~e _a_ G~·a. 87 número I, da Constltmçao e
~~do ~m vista o disposto no artigo
5 do Decreto-lei n9 9. 760, de 5 de
20
setembro de 1946, decreta:
ArtigO ún~co. F~ca. Licio P~oyani,
de ll!lCionahdade 1tal1anAa, autonzado
adquirir em transferencia de afo~menta, 'o domínio útil da fração
de 5/145 avos do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica
n9 746, antigo 126, no Estado da Guanabara, conforme processo protocoIado· no Ministério ·da Fazenda sob
0 n' 259.11~-63.
Brasília, 22 ct~ o_utubro de 1964;
1439 da Independeneta e 769 c!a RePública.
·
H. CASTELLO BRANCO
Otavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N.9 54.552 OUTUBRO DE 19·64

DE

22

DE

Autoriza o c::dadão brasileiro Arnaldo
campos a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atrlbuiçção que lhe confere o artigo 87, número I, d-a ConstitUlção
e tendo em vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cldadão brasileiro Arnaldo Campos Mor~to, residente em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos têrmos
do Decreto-lei n9. 466, de 4 de junhó
de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autentica do pre~
sente decreto.
Brasilia, 22 de outubro de Hlê4·
1439 da Independência e 76º da RePú~
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Otavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 54.555 - DE 23
OUTUBRO DE 1964

DE

Dec~ara

de utilidade pública o Colégio .
Dzocesano "São Francisco de Sales". com sede em Teresina, Estado
do Piauí.

O Presidente dit República, LISando-.
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nll I, da C<mstituição Federal
e atendendo ao que consta. do Pr<Ocesso
M. J. N. I. n<? 6.281, de 1964, decreta:
Artigo único. E' declarado de utili··
dade pública, nos têrmos do artig'l
19 da Lei n9 91- de 28 .je agôsto de
1935, combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maiO 'ie 1961 O··
Colégio Diocesano "São Francisco de·
Sales", com sede em Teresina Estado·
do Piaui.
'
Brasília, 23 de outubro de 1964"
1439 da Independência e 769 da Re.:,.
pública.
H.

CASTELLO BRfl.NCU.

Milton Soares Campos.

DECRETO NS ti4 _5)1) - DE 23 DE
OUTUBRO 08 1964
Autoriza _estrangezra a adquirir em ..
trq,m'fer_ê'T}Cia de ajorarnento, Ó r;;,o~
mmlo utzl de fraç'iv ideal ao terreno de marinhu, q'te mcnc1.ona, no·
Estado da Guanabt!ra.
O Presidente da a:>p•Jblica u.s"ando
da atribuição que lhe confeie o ar.:.
tlgo 87, item I da constituição Fe~
der_al e tendo em :Ji.sr.a, o disposto no.
artigo 205· do Decre<:o-lei n. 0 9. 760,
de 5 de setembro de 194.6, decreta:
Artigo único. Fica Maria Eusebia
~nzalez, . de naciOnalidade
argE:ntma autonz.1.da a adquirir em tra:ns-.
ferênc~ de aforamento. o domínio
útil da fração i-deal de 1;:!0 ·(um vinte
avos), do terreno je m.ttrinlla .sHuoá.do
na Avenida ALlântic~.,. n 9 840 ~om
fundos para a Rua Q,11Stavo SaJnpaio
n.O 191, no Estado é!.ct
Guanabara,
conforme processo
p::otoc.olado no
Mm:.stério da Fazenda sob n.º 56.481,
de 1963.
Brasília, 23 de outubro de 19>64;
1439 da Independênci:J é 769 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia iA

~uZ.:7ões

ATOS DO
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DECRETO N9 54.587 OUTUBRO DE 1964

DE

26

PODER

DE

.. Autoriza a Comissão· Estad.ual d_e
Energia "Elétrica do Estado do Rzo
Grande do Sul a montar usina termezetrica em Alegrete.
(Publicado no Diário Oficial, de
30 de outubro de 1964)
Retificação
Na pagma 9.834, !'!·· ~aluna, ar:igo

39, onde se lê:
. . . do Departamento Nacional
Produção Nimeral. ..
Leia-se:
. . . do Departamento Nacional
PTodução Mmeral ...
No art. 49, onde se lê:
... Art. 4º ltste Decreto entrará
em vigor ...
Leia-se:
. . . Art. 49 :E:ste Decreto entra
em vigor ...
DECRETO N9 54.596 - DE 26
OUTUBRO DE 1964
'"Transfere concessão
energia eletrica.

para

da
da
em
em

DE

distribuir

(Publicado no .Diário Oficial, de
30 de outubro ·de 1964)
Retificação

Na página 9. 836, no preâmbulo:
Onde se lê: ... de 11 de novembro
de 1933 e 89 do Decreto-lei n9 Cilegivel), de 25 de outubro de 1941; ...
Leia-se: ... de 11 de novembro de
"1938 e 89 do Decreto-lei n9 3. 763, de
25 de outubro de 1941; ...
DECRETO 'N.9 54.612 -DE 27
OUTUBRO DE 1964

DE

.-Autoriza o cidadào brasileiro Jose Dias
Leite a pesquisar esteatita no mu-1
nicípio de Congonhas, Estado
de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 I, da Constituição e nos
têrmos do Pecreto-lei n,9 1.985, de
r29 de janeiro de 1940 (Código dE~ Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o mctadão
brasileiro José Dias fJeite :, :pesquisar
esteatita em terrenos de propriedade em condonünio no 1ugar denominado Fortuna, distrito. e municitJtv de ·

EXECUTIVO

Congonhas de Minas Gerais, numa·
área de treze hectares e vinte e seis
ares (13,26 na), delimitada por mn
retângulo, que tem um vértice a tre·
zentos e oitenta e cinco metros (385
m) no rumo magnético de dezoito
graus e· trinta minutos nordeste ll81?
30' NE) do canto nordeste (NE> da
ponta da BR-3 sôbre o có1'rego Macaquinhos e os 1ados a partir dêsse vér·
tice,. os seguintes comprimentos e ru·
mos magnétiC•JS. trezentos e noventa
metros (390 m), cinquenta e três
graus tri:n:t~ minutos nordeste (53"' 30'
NE) ; trezentos e quarenta metros
(340m), trinta e se1s graus e trinta
minatos noroeste (36ç. 30' NW) .
Paragrafo ú.nico. A execução da
preseme autorizaçâc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprov.ado pe..e DecrelJO n.º ;)(),230, de 1.9 de
dezem.l)rn 1e 1951, t1ma vez se verifique 1 e.:castêt:cia l•d. jazida, como, associaao de t.,:,'alqt-er das substâncias
a que se refere o ·art. 2.9 do citado
Regulamf,ntL ou de outras subscá.ncias
discriminadas pelo Coilselho Nacional
de Pesqmsas.
Art. 2.9 ,O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos 0r.uzeiros i Cr$ 300) e ser·:!! válido por dois (2) anos a contar da
data da transcriçãú nc livro próprio
de Registro d::1.s AUtorizações de PesqUisa.
Art. 3.9 Revoga-m-se 'as disposições
em contrário.
Brasilia, 27 de outubro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 'd.a Re:Pública.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 54.$-32 - EE 27 DE
OUTUBRO DE 19·64
Concede à Sun Insurance Office Limited autorização para aumentar o
capitaz destinado às suas operações
no Pa~s.

O Presidente da República, usando
da atribulção que lhe confere o artigo 87 inciso r, da Constit-uiçã.~. e nos
têrmo& do necr~to-Iei n9 2.063, de 7
de març.o de 1S40, decreta:
Art. 19 E' concedida à Sun rruunmce Office Llmited, com sede em

Atas DO

s Inglaterra, autorizad-a a
y·n~~~~r na RepUblica. pelo Decreto
_t.UI1 ~ 936 de 5 de outubro de 1927, au~11 ·1 é. ã.!.. para aumentar o capital
;_ to~~~d~ às su·aS operações de segu_des
Brasil, de Cr$ 2.500_.00-Q,OO (dois
,r0f1g9es e quinhentos mll cruzeirOS)
Dl· ° Cl'$ s.OOO.D-00,00 (cinco mllhões
pararuzeírOs)
coJlS:Oante decisão ja
0
~l'~toria em reumão realizada em 12
~e novembro de 19"63.
At't 29 A Sociedade
continuará
. teg1:atroente suje_ita às leis e aos
~~guiamentos vigente~ ou que venham
r vigorar f.ób!·e o ObJeto da autonza:.ê.O a que alude ·aquêle decreto.
Brasília, 27 de _outubro de 1964; 1439
da Independência e 76_9 da RepUblica.
. H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 54.634 - DE 27 DE
OUTUBRO DE 1964
Concede à Lega,l & Geneml Assurance Society Limited autorização para_
uumentar o capital destinado às
sua·s operações no país.

o Presidente da República, usaildo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição, e
nos t.êrmos do Decreto-lei n9 2. 063,
de 7 de março de 1940, decreta:
.A,c:t. 19 E' con-cedida à Leg-al &
Gem!ràl .Assurance . Society Limited,
com sede em L·m:,J.odres, Inglaterra, au~
torizada a funcionar na Repúbllca
pelo Decreto n9 21.085, de 24 de fe~
vereiro de_ 1932, autorização para au~
ment.nr o capital destinado:_ às suas
operações de seg-ur<>s no Brasil, 'de
Cr$ 2.500.00{),0'0 (dois milhões e
quinhentos mil cruzeiros) pai-.a Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de Cl'\1zeiros), consoante decisã·o ·da Díretoria em reunião realizada em 27 de
novembro de 1963~
Art. 2° A Sociedade continuará integralmente $Ujeita às l-eis e aos r-egul~mentos yigentes, ou que venham
a ~1~-orar, sobre o objeto da autorizaçal a. que alude aquêle Decreto.
BnaBília., 27 de outuhro de 1964·
1439 da Independência e 76° da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco
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DEcRETO NQ 54.641 OUTUBRO DE 1964

DE

28

DE

Autoriza a Companhia s_ul Mineira de
Eletricidade a construir linha de
transmissão.

(Publicado no Diário Oficial, de
13 de novembro de 1964)
Retijicação

Na página 10.286, onde se lê:
. . . Decreto-lei n9 852, de 11 de novembro de 1938, resolve: ...
Leia-se:
. . . Decreto-lei n<:> 652, de 11 de no:.
vembro de 1938, decreta: . , .
DECRETO N9 54. 642 - m: 28
OUTUBRO DE 1964

DE

outorga ao Munic-ípiO de Campina
Verde, Estado. de Minas Gerais,
concessão para distribuir energia
elét'Tica.

O?ublicado no Diário Ofici11.l, de
13 de novembro de 1964)
Retijicação

Na página 10.263, 4!1- coluna, artigo 59, onde se lê:
reverterão à Nação .. ,
Leia-se:
reverterão à União ...
DEORETO NQ 54.647 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1964
Declara de utilidade pú_blica a congregação de santa cruz, com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo,

o

Presidente da República, usando
que lhe contere o artigo 87. item I, da Constituição Feõ.er.al, e ~atendendo ao que con.st.a do
processo M.J.N.I. 57.384, qe 1963,
decreta:
Artigo único. :e. decla.r.ada de utilida.de pública, nos têrinos do artigo
1° da Lei h 0 91. de 28 de agôSto de
1935, combinado com o art. to do Re·
guiamento aprovado pelo Decreto- número 50.517, de 2 de ma:o de 1961, a
Congregação de santa cruz, com sede. em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Brasllia, 29 de outubro de 1964";
1439 doa Independência e 769 da República.
da

atr~buição

H. CASTELLO BRANCO
Milton soa.res campos

Aoros DO PoDER ÉxEctrTIVO

DECRETO Nl? 54.649 OUTUBRO DE 19'64

DE

29

DE

Declara de utilidade pública _a Casa
de Misericórdia de Franca, com sede era Franca~ Estado de SãO
Paulo.

o Presidente doa República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da CDnstituição Federal,
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N.I. 53.310, de 1962, deCl'·eta:
Artigo único . .);: declar·ada de utilidade pública, nos têrmo.s do ar.t. 1o
da Lei no 91, de 28 de agôSto de 1935,
combinado com o .art. 1o do Regulamento aprovado. pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Casa
de Miser.córdia de Franoa, com sede
em Franca, Estado de São Paulo.
Brasília, 29 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 d<:t República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Milton soMes Campos

DECRETO N<? 54.661 DE
OUTUBRO DE 1964

2~

DE

Autoriza o éidadão _brasileirO Pedro
Rodrigues da Silva a pesquisai dOlomita, caml.m, e m!nérios d.e ferro
manganês~_ no municipio de Barra
do Pir-aí, Estado do Rio de Janeiro.
Retijicação

No Art. 19, onde se lê:
. . . setenta e cinco gr-aus noroeste
(759 NW) ; sessenta e quatr-o met..Tos
·64m) , setenta e cinco grau.s noroeste
(75<? NW) ; duzentos e trinta e três
metros (233m), oitenta e um ...
Leia-se:
. . . setenta e cinco graus noroeste
(759 NW) ; duzentos e trinta e três
metros (233m), oitenta e wn. , .
DECRETO N,9 64.666 -DE 29
OUTUJ;\RO DE 1964

DE

Autoriza a Sociedade Industrial Redelvim Andrade
Ltda. a comprar
pedras preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Jhe contere o arti·

g·o 87, número I, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei- n,9 466
de 4 de junho de 1938, decreta:
'
.a
Artigo único. Fica autorizada
Sociedade Industrial Redelvim Andrà·
de Ltda., estabelecida no Rio de Ja.
. neiro, Estado da Guanabara, a comprar pedras preciosas nos têrmos do
Decreto-lei n.~ 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presen·
te decrete.
BrasiJxa, 29 de outubro de 1964;
143,Q da Independência e 76,9 d3. República.
H.

CASTELLO BRANco

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N,Q 54.667 - DE 29
OUTUBRO DE 1964

DE

Autoriza a firma E. Ritz, Representantes, ImpOrtadores, Exportadores,
a comprar pedras prectosas.

O Presidentt da República, usando
da atribuição que l)le confere o artigo
87, n,Q 1, da Constltul.çao e tendo em
vista o Decreto-lei n.9 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Al'tigo único. Fica autorizada a .firma E. Ritz, Representantes, Importadores. Ex;portadores, estabelecida em
Eelc Hol·izonte, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos io Decreto-lei n.v 466, de 'i de
junhc de 1938, constituindo titulo deSta autorizaçáo uma via autêntica do
prt"~ente decreto.
Brasilia, 29 de outubro de 1964;
143,Q da Independência e 76,9 da Re ...
pública,
. H, CASTELLO B~ANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 54. 668 ,_ DE 29
OUTUBRO DE 1964

DE

Autoriza Abrahão Ramos da Silva a
comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e

ATOS bo PODER ExECUTIVO

re

o -em vista o Decreto-lei n~ 466,
d de junhO dei 1938, decreta:
4
.ArtigO único. Fica ~utorizado o
d~
brasileiro Abrahac Rarh, ... da
cid11. ao residente em Teófilo Otoni,
SilV':do de Minas Gerais, ~ comprar
:ES~ as preciosas, nos termos do
pe r to~ lei n9 466, de 4 de junho_ de
·Oe'i{e constituindo título desta auto19 3 ç'a-0 uma via autêntica do prer!Z•
sente decreto.
Brasflia, 29 de ~utubro de 1964;
1439 da Independencia e 769 da
República.
H. CAS'!'ELLO BRANCO

--NO

54.669 -

OUTUBRO DE 1964

DE

29

tabelecida no Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, a comprar pedras preciosas, nos têrmos do Decreto-lei
n<? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autorizaçãO'- uma
via autê1_1tica do presente decréto.
Brasilia, 29 de outubro de 1964•
1439 da Independência e 769 dã
República.
H. CASTELLo BRANCO
Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N/~ 54. 676 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1964

Otãvio Gouveia ·de Bulh6es

DECRETO

691

DE

Autoriza Teófilo Rodrigues de Souza
a comprar pedras preciosas

o Presidente da República, usalldo .
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n~ I, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado· o
cidadão brasileiro Teófilo Rodrigues
de Souza, residente em Coromandel,
Estado de Minas Gerais, a comprar
pedras p1·eciosas nos têrmos do Decreto-lei n9 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Brasília, 29 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 76<? da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 54. 670 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1964
Autoriza a Mineração Mascote Ltda.
a comprar pedras preci~sas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição Federal
e tendo em· vista o Decreto-lei n<? 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma· Mineração Mascote Ltda., es-

Concede à socieaaae N. avegação RioApa Ltaa. autorização para funcionar qomo emprêsa de navegaçáo de
cabotagem.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar~

tigo 87, inciso I, da- Constitutçao ·Federal, e nos têrmos do Decreto~Iei
n~ 2. 784, de 20 de novembro de 1940
decreta:
'
Artigo único. E' concedida à sociedade Navegação Rio":'Apa Ltda., com
sede na cidade de Põrto ·.viurL111no,
Estado de Mato Grosso autorização
para tuncionar ~orno emp!'F>sa de navegação de cabotagem, cum os atós
cons,titutivos que_ apresentou, e com o
capital social fixado n~ importftncia
de Cr$ 10.000.000,00 (de:t. milhõe-s de
cruzeiros), dividido em L (IDO (mio
cotas, do. valor unitário de Cr$ ....
10.000,00 (dez mil cruztn·os), distri··
buidas entreao tcinco) elitistas sendo 4 (quatro) brasileiros tUl,LOS, detentores de 60% tsesse11ta por cento)_ do capita. social, e 1 tum) brasileiro naturalizado,
~owcante instrumentos particulares, firmad.o3 a 5
de maio de 1962, 3 dt 1utubro d.e
1962, 30 de março de 1963, 9 de 1ulho de 1963 e 21 de janeiro de Hl64,
obrigando-se a mesma soc1edaue u.
cumprir .integralmente as 1eis e regulamentos em vigor, ou q11e venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasilia, 29 de outubro de 1964;
143.º da Independência e 76,Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

6~2

AToS

D.ECRETO N9 54.677 -

no PonER ExECUTIVO

DE 29 DE

OUTUBRO DE 1964

Aprova altemções. introduzidas nos
Estatutos da AlZança da Bah!a Capttal1zação s. A., inclusiw.· aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da a.tribuição que lhe confere o artigo 87, inc~so I, da Constituição, P. nos
têrmos dô Decreto nr_~ 22:456, de lO de
fevereir? de 1933, decreta:

Art. 11? Ficam aprovadas as altel·açôes introduzida-S nos Estatutos da
Aliança d-a Bahia Capitalização S. A ,

com sede na cidade do Salvador, EStado da Bahia, autorizada a !unc.Jo:na.r pelo Decreto nº 22.488, de 22 de
[evert!:ro de 1933, inclusive aumento
do ca.pita-1 .soc:al de Cr$ 40.000.000.CO

{quarenta milhões de cruzeiros) para

Cr$ 80.00(}.0(}0,00 <onenta milhões de

cruzeiros), conforme del'beração de
seus ucionistas em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 2.9 de
abril de 1964.
Art. 29 A soc:·edade continuará in~
tegralmente., sujeita às leis e a.os r~
gulamentos 'vigentes, ou que~, venham
a vigorar, sôbre o objeto à'a autonzaçâ.o a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 29 de 'outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da. Repúblii!a
H. CASTELLO BRANCO

29

DE

Outorga ilo Município de Gararu, Estado de Sergipe, concessão para d-i$tribuir energia elétrica.

(Publicado no Diário O!icial, de
4 de dezembro de Hl64
RettjicaçlúJ
Página 11.086 - H coluna.
Na. ementa e nos artigos lQ e 29;
onde se lê:
Cararu,
Leia~se:·

Ga.raru · ...
No item II do Art. 29, onde ::.e lê:
Assinar o contrato disciplinador ds
concessão ...
Leia-se:
Assinar o contrato di.sci-plinar d..'l.concessão .. :
DECRETO N9 54.723 -

DE

30

DE

OUTUBRO DE 1964

'Autorga a Primo Teàesco concessãO
pa1·a o aproveitamento parcial t!P
desnível Abàa.rdo Luz, em Santa
Cq,tanna.

(PublicadO no Diário Oficial, de
11 de dezembro de 1964
Retijicaçáo

Pãgirut 11. 3SO -

4!1- coluna..

Ond-e se lê:

.Daniel Faraco

DECRETO N9 54. 692 -

54.6~3 -DE
OUTUBRO DE 1964

DECRETO N'

No pl~eã.mbulo .
DE

29

DE

OUTUBlRO DE :Jijl64

Outorga ao Município de_ São Caetano
de Odivelas concessão para distribu_lr energia elétrica.

(PublicadO no Diário Oficial, de
4 de dezembro de 1964)
R-etificação

Página 11.085, 41!- -Coluna
Onde se lê·:
Art. 19 E' outorgada ao Mun!c!p1o
de Sã.o Oaetano de Olivelas ...
Leia-se:
Art. 1° .E' outorg·ada ao Munlcfplo
de São Ca-etano de Odivelas ...

. . . dos artigos
de Aguas ...
Leia:..se:
. . . dos artlgOS
de Aguas ...

15(}

e 146 do Código

150

e

164

DEORETO N9 54.724 OUTUBRO DE

do Código
DE

30

DE

1964

Autoriza a Emprêsa 'Elétrica d.e LG'n..
drina S. A. a vender gr-upo·s gera ..
dores· vinculados aos serviços de que
é concess!onária.
,

(Publicado no Diário o jicial, de
11 de dezembro de 1964
Retijicação

Página 11.331 - l:j. coluna.
Na eUnea c do Art. 19.
Onde se lê:
... no Processo n" D. Ag. 2. 778-4 ..
Leia~se:

. . . no Processo n>' D. Ag. 2.778Al...

ATOS
p

DO PODER EXECUTIVO

:gCRJ!:TO J:'l'9 54.729 - DE . 30
· OUTUBRO DE 1964
zta a zona

ie concessão

DE

da Com.,

;A.tn~nhia Paranaense de Energia Elé~ica, Estado do Par'aná.
(Publicado no Diário Oficial, de
15 de dezembro de 1964)
Retijicação

Na página. 11.445, 1.')- coluna, onde

se Jê: ... Decreto n9 54.729 -:--- de

30 de novembro de 1964 . . . LeJa-se:
.
oecreto n9 54.729 - de 30 de
óUiubro de 1964 ...
Í'ágina 11.445 - 2!1< coluna., no ArtJgo 3ç..
onde se lê;
:Esta lei entrará em vtgor ...
Leia~se:

Art. 49 Este decr-eto entra em
gor ...
DECRETO N' 54.730
OUTUBRO DE 1964

DE

v1~

30

Autoriza o cidadão brasileiro David
Paulo Dana tt lavrar diamante e
ouro no 1'r.lunicipio de Itupimnga,
Estado .do Pará.

(Publicado. no Diário Oficial, de
15 de dezembro de 1964)
/

Retijicação

600

Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos termos do artigo
1.<? da Lei n.9 !:ll, de 28 de ago::.to de
1935, combinado com ·J art. 1.'-' do
Regulamento aprovado oelo Dt.'creto
n.9 50.517, de 2 de maio . 'le 19f.il, o
Conselho Central Dwcesano da So~
ciedade ae São Vicente de Paulo de
Juiz de Foran, com. sede em Juiz
Fora, Estado de Minas Gerais. ·
Brasília, 30 de outubro de 1964; 143,9
da Independência e 76.9 da República.

oe

H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO N9- -54.758 - DE 30
OUTUBRQ DE 1964

DE

Autoriza a firma /SCAE Serviços
Complementares de Arquitetura e
Engenharia Ltda. a comprar p6dras
preciosas.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n<? I, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo úrtico. Fica autorizada a
firma SCAE - Serviços Complementares de Arquitetura e Engenharia
Ltda., estabelecida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do
Decreto-lei n9 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta a,utorização uma via autêntica do presente- decreto.

Brasília, 30 de outubro de 1964;
Na pa.gma 11.444, 31!- cohma, onde
se lê:· ... Decre_to n9 54.370 - de 30 . 1439 da Independência e 769 da
República.
de outubro -de 1964 ... Leia-se: ...
Decreto n° 54.730 - de 30 de outuH. CASTELLO BRANCO
bt:o de 19!34
Otávio Gouveia de -Bulhões

DECRETO

N,Q 54.747 DE
OUTUBRO DE 1964_

30

DE

Declara de utilidade pública o "Conselho Central Diocesano da Sociedade de Sâo Vicente de Paulo de
Juíz de Fora", com sede em Jurz ae
Fora, Estado de M·inas 1.1-emis.

O Presidente da República, u,;o,ndo
da· atribuição que lhe contere o artigo- 87, 1tem 1, ia Co.nstitmçao Federal,
e atendendo ao que consta do processo
M. J. N. 1. 54.157, de 1961, decreta:

DECRETO N9 54.759 OUTUBRo DE 1964

DE

30

DZ

Autoriza Carlos• José Ribeiro Netto
a comprw· peàms preciosas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n\1 I, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o
cidadão brasileiro Carlàs José .n.. weiro
Netto, residente em Araguarí, Estado

ATOS DO PODER
de Minas Gerais, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei
n9 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização, uma
via autêntica do presente decreto,
obrigando-se, .seu titular,- a cumprir
as _leis e regulamentos vigentes ou
que- venham a vigorar sõbre o objeto
desta autorização.
Brasília, 30 de outubro de 1964;
1439 da Independência e '769 da
República.
H. CASTE~LO BRANCO

E~ECUTIVO

19 Distrito do Município e Comarca
.de Espumoso, Estado do Rio Grande
do Sul, a comprar .. dras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n9 466 de
4 de junho de 1938, constituindo titulo
desta- autorização uma via autêntica
do presente decreto.
Brasília, 30 de . outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da
República.
H. CASl'ELLQ BRANco
Otávio Gouveia de Bulhões

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 64. 760 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1964
Autoriza Manoel Mendes da Silva a
'
comprar pedras preciosas

DECRETO N9 54. 762 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1964
Autoriza o cidadão Drasileirb Jos~
Bispo de Sai!.t' Ana a comprar pedras preciosas. ,

O Presidente da República, usando
O Presidente da RepÚ.blica, usando
da atribuição que lhe confere o da atribuição que lhe confere o
a1·t. 87, n9 I, da Constituição e art. 87, n9 I, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei n9 466, tendo, em vista o Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o
Artigo único. Fica autorizado o
cidadão brasileiro Manoel Mendes da cidac. o brasileiro José Bispo de
Silva, residente em Boa Vista, Terri- Sant'Ana, residente em Senhor do
tório Federal de "'~"3-ima, a comprar Bonfim, Es~ado da Bahia, a comprar
pedras preciosas nos têrmos ·do De~
pedras .Jreciosas nos têrmos do Decreta-lei n"' 466, de 4 de junho de
creto-lei n9 466, de 4·· de junho de
1938, constituindo titulo _desta, uma 193&, .constituindo título desta autorivia autêntica do presente decreto, . zaç~o'uma via autêntica do presente
obrigando-se, seu titular, a cumprir decreto.
as leis e regulamentos vigentes ou
Brasília, 30 de outubro de 1964;
que venham a vigorar sôbre o objeto
143Q da Independência e 76Q da
dest?- autorização.
Republica.
' Brasília; 30 de outubro de 1964;
H. CASTELLo BRANCO
1439 da Independência e 769 da
República.
Otávio Gouveia de Bulhões
H. CASTELLo BRANCO
Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 '54. 763 -

DE

30

DE

OUTUBRO DE 1964

DECRETO N9 54.761 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1964
Autoriza

Willi Zwetsch a
pedras preciosas

comprar

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo umco. Fica autorizado o
cidadão Willi Zwetsch, residente no

Autoriza o cidadão brasileiro Lercino
de Souza, a comprar pedras pre~
ciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição ,. que lhe confere o
art. 87, n9 I, da ConsUtuição e
tendo em vista o Decreto-lei nQ 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o
cid_adão brasileiro Lercino de Souza,
residente em Conceição das 1\lagoas,
Estado de Minas Gerais, a comprar

695

ATOS DO PODER. EXECUTIVO

preciosa::> nos têrmo-" do Depedras ei n9 466, de 4 de junhc dé
creto-~onstituindo titulo desta autori193~. uma via autêntica do presente
zg.Çao
·decreto.
B asília 30 de outubro de 1964;
da ' Independência e 76Q, da
3
H 'bl'lCa •
,RepU
Ji. CaSTELLO BRANCO

i

junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica
do presente decreto.
Brasilia, 30 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da
RepúblicGJ,.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia . de Bulhões

Otávio GC?uveia de Bulhões

DECRETO N9 54,766 OUTUBRo DE

DECRETO N9 54,~64 OUTUBRO DE

DE

30

DE

30 DE

1964

Auto1·íza a fi1ma Almeida Cruz
comprar pedras preciosas

Autoriza CÇJ.rlos Paschoal dos Santos
a comprar pedras preciosas

0 presidente da República, usando
d atribuiçáo que lhe c~m~e:e o
•t 87 n9 I da Constltmçao e.
a
r .em
' vista ' o Decre to-l e1
. n-"466 ,
tendo
de 4 de j).IDho de 1938, decreta:,
Artigo único. Fica autol'izado o
cidadão brasileiro Carlos Paschoal dos
santos, residente no Rio de Janeiro,
Estado ··a Guanaba:.a. a comprar pedras preciosas nos termos do Decretolei n9 466, de 4 de junho de. 19~8,
constituindo título desta autonzaçao
wna via autêntica do presente. deCl·eto.
Bro.silia, 30 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da
RePública. '
H.

DE

1964

CASTELLO BRANCO

O Presidente da RepúbÜca; usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da:. Constituição e
tendo em_ vista o Decreto-lei n9 466,
de 4 de JUnho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma Almeida Cruz, estabelecida no
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
a comprar pedras precwsas nos têrmos do Decreto-lei nQ 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica
do presente decreto.

B1:asma, 30 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da
Repúolica.
H.

CASTELLO. BRANco

Otávio Gouveia de Bulhões
--~

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 54.765 - DE 30
OUTUBRO DE 1964

a

DECRETO N9 .54.833 NOVEMBRO DE 1964
DE

Autoriza a firma Atlanta Representações, a comprar pedras pre-

ciosas.

DE

3-

DE

Autoriza a cidadã brasileira· Adelaide
de Oliveiia Ribas a pesquisar miné~
rio de ferro, no município de São
Felix do ·xingú~ ·Estado do Pará.

(Publicado no Diá1·io Oficial de.
5 de janeiro de 1965)
Retificaçáo

(;. PTesidente da República, usando
da atribuiçãO que lhe confere o
tendo em vista .o Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 1938, decreta:
art. 87, n9 I,-· da Constituição e
Artigo único. Fica autorizada a
firma Atlanta Representações, estabelecida em Brasília, Distrito Federal,
a comprár Pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n9 466, de 4 de

Na página 37, 2~ coluna, na ementa,
Onde se lê:
. : . no município de. Xingú, ~Es'tado
do Pará ...
Leia..se:
... no município de São Felix do
Xingú, Estado do Pará ...

696
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DECRETO Nl? 54.851 -· DE 3

DE

NOVE!I1BRO ·D'E. 1964

Autoriza 0 cidadão brasileiro AltinO
José Antunes a pesquisar quartzo e
mica no município de Governador
vazadares; Estado de Minas GeraiS,

(Pu'o1icado no· D

.o. de 5A-1965)

Retiticação
Na página 38,

4~

coluna,

Onde .se lê:
. . . Brasília, 3- de , novembro
19ô4'~ ..

de

Leia...se.:
Bràsllia, 3 de novembro de
1964 ...

DECRETO NO 54.854 -

DE

3

DE

NOVEMBRO DE 1964

Renova o Decreto nl? 47.397, de lO ·de
dezembro de 19_59

o PreSidente da República, uoo.ndo
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo
87 n9 r da Constituição e nos .tênno.s
d~ nec!.eto-lei Íl9 1.985, de 29 de janeiro de !940 (Código de Minas), de..

creta:

Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um \'1) o.no, nos
têrmos da letr-a "b'• do art. 19 do
Decreto-lei n9 9. 605, de· 19 de o. gôsto
de 1946 a autorização concedida a
Délio Guerra, pelo decreto número
quarenta e sete mil trezentos e noventa e· sete (47 .397), de 10 de dezembro
de 1959, para pesquisar vermicolite,
no lugar denomino3..do Espírito santo,
distrito e município de Mercês. Estado de Minas Oerais.
ArL 29 A presente renovação que
será uma via autêntica d1§.ste decre.
to, pagará a taxa de trezentos cruzeil'Os CCr$ 300,00) e será transcritBI no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. ·39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Bra.sma 3 ele novembro de 1964;
143° da Lri.dependência e 769 da República..
·
H, CASTELLO BRANCO

Maur 0 ThfbaU

DECRETO N9 54.855 - DE 3
NOv.s.MBRO DE 1964

DE

Autoriza a Mineraçào Rondônia Ltda.
a pesquisar cassiterita no município. de Pôrto Velho, Território Fe _
àeral de Rondônia.
O Presidente d·a República, umndo
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 r. da Constituição e nos t.êrmos
do Decreto-lei n9 1.985. ·de 29 de janeiro de 1940 (Código Óe Minas) decreta:
·

Art. 19 Fica autorizada a Mineração Rondônia L tela. n. pesquisar cassiterita ehl terrenos de sua propriedade no imóvel denomin:.ldo Bom .Retiro, distrito. e município de Pôr to Velho ·Território Federal de Rondônia,
nuffia área de quatrocentos e oito
hectar-es e sessenta ares (408,60 ha),
delimit.a.da por um polígono irregular
que tem um vértice no marco do quilômetro cento e trinta e nove (Km
139) da rodovia BR~29 e os lados a
partir do vértice considera<io são assim definidos: o 19 Ia-do é um segmento retilfneo, caril mil e cinco me~
tros (1.005m), que parte do quilômetro
. cento e trinta e nove (Km 139) com
rtuno magnético de sessenta e nove
graus d-ez minutos noroest_e \699 10'
NW) o 2Q. lado é uln segmento retili.
neo, com mil oit.ocentos e noventa. e
cinco metros (1.895m), que parte da
extremidade do 1Q l•ado com ruino
magnético de cinco graus cinqüenta
minutos. nordeste (59 50' NE); o 3Q
lado é tun segmento retilíneo co::n
mil seiscentos e setenta e cinco metros (1.675m), que parte da extremi-·
dnde do 2ç lado· com rumo magnético
de oitenta e quatro graus dez minu""
tos sudeste (84Q 10' SE) ; o 4° lado é
o 5 egmento retilíneo -que pH.rtindo da
€Xt.remidade do 3Q lado alcança a
barra do Igarapé Pirocas; afluente
pe!a margem direita do rio Jamary,
o 59 lado é o segment.o retilíne0 que
partindO df!. barra do Igarapé Piro~
cag com rumo magnético de cinco
graUs cinqüenta minutos sudoeste
\'59 50' SW) alosuça a rodovia BR29; o 69 e último lado é o trecho da
l'od.Ovia BR-29, cOmpreendido entre a
extremidade do 59 lado descrito -e o
vértice inicial no marco do quilómetro cento e tr.inta e nove (Km 139) .
Parágrafo único.. A execução da
presente autorização fica sujeib3.· às
estipulaçõ~s do Regulamento aprova-
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·et.a no 51.726, de 29 de
196 3 e da Rosolução
eieretro d~ 3 d~ 9 de Janeiro de
9
~1'1::oN' n 1 •- Nac1on:Il de Ener~
~-da cmnissao
- d
s:~~~.!f.. Nuclear·
·título da autorizf;l-çao e
~Mt· 29 0ue será uma via autêntioo.
~_esq,u~~Cr~to, pagará !3- t.axa de qua.
•.d&.ste_ 1· aventa cruzeuos CC$ . · · · · ·
~~-ô- ·ltl n será válido por dois (2)
~~G90,a ~o~tar da data ~a transcrição
.ª~otVro próprio de. RegiStro das Au~
mjzações de pesqmsa.
~;'<Á.rt. 39 ?evogam-se as disposições
:érit contráno ·
,·:-]3rasiHa, 3 de . no_vembro de 1964;
~~ao da rndependencia e 769 da Repú.
bJlca,
H-. CASTELLO BRANCO
1pelo

1

oec1

ai,

~aura Thi1:Jau

Nº 54. 858 - DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1964

DECRETO
F

-"Aprova' as n~vas e~Peci_tica2ões para
a clq,ssificaçao ~ tzscal!zaçao d_a ex·
-'portação do mzlho, vzsando a sua
pad.ronizaçáo".

(Publicado no Diário O jicial, de
5 de novembro de 1~f3~ e _re_ti!icado,
parcialmente, no Dzano Ojzczal de
13- de novembro de 1964
Retijicação
Na pá.g.i.na 9.972, 4(1- coluna, artigo

69, ·pa-rágrafo 4i?, onde se lê:
como Abaixo Padrão ...
Leia-se:
como Abaixo do Padrão ...
DECRETO 'N!?

54. 859 - DE 3 UE
1964

NOVEMBRO- DE

Autoriza o Cicllzd.ão brasileiro José Fe~
Uciano Batista N.eto a pesqmsar
mármore, no município de Corum ..
bá, Estado de Mato Grosso.

de Arbuquerque, munic~pio de Ooru.>n-·
bá, Es-tado de Mato Gro--sso, numa ó.;'oo
de quatrocentos e cinquenta hecta!ea
quarenta e seiG a.res e quinze centiares (450,4615ha), C:elimita.da por tlm
quadrilátero, que tem um vértice a
quinhentos e oito metros (50Rm) no
rumo verdadeiro de sessents. e três
graus e dez minutos sudoeste .... , .
(63º10'SW); do p:co do Norte e os
lados a partir dês&e vértiCe, os i"eguintes comprime1_1tos e rumos ver<la.deiro.s: três mil· setecentos e seis metros (3. 706m), seis gTaus e quarenta
minutos noroeste (694-0'NW) ; mil setecentos e dezessete metrOG (1717m).
oitenta ·e doiS graus e v!nte minutos
sudeste (82920'SE) ; três mil trezentos e cinquenta e oito metros {3.358m) ,
sete· graus quarenta- minutos sudoeste
(7940'SW) : oitocE'Iltos metros ·csoo1n),
oitenta e quatro graus e quarenta.. minutos noroeste (84940'NW) .
P.a.:-ágrafo único. A execução da
presente -autorização fica sujeita âS
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto nQ 51.726, Ce 19 de
fevere:ro de 1963, e da Resolnção
CNEN n<? 1~63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizaç-ão de
pesqui.sq,, que será uma via autêntica
dêste decretQ pagará a taxa de ·quatro mil q umhen tos e dez cruzeiros ..
Cr$ 4.510,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da da.ta da transcrição no livro próprio de Registro
CaG Autorlzações de Pesquisa.
Art 39 Revogam -se as disposiçõt>S
em contrário.
Brasíli-a, 3 de -novembro de 19·64;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 54.860 -

NOVEMBRO

DE

1964

DE

3

DE

Renova o decreto n9 49.248,.de 17 de
0 Presidente da República, usando
novembro de 1960.
da atribuição que lhe confere o arti~
.go· 87, n<? I, da Constituição e nos
O Presidente da R-ElPúblioo., usando
têrmos do Decreto~lei n9 1.985. de 29
da atribui.ção que lhe confere o arti·
de janeiro de 194.0 (Códig-0 c!.·e Migo- 87, nº I, da constituição e nos
nas), decr.eta:
. têrmos do Decreto-lei 1W 1. 985-, de 29
de janeiro de 1940 (Cóc!igo de Mina.5),
Art,, 19 Fica auto:·izado o cidwiã-o
decreta:
brasileiro José Feliciano Batista Neto
a pesqui.sa.r mármore em tel'l'enos cte .
Art. 1° Fica renovado pelo prazo
sua propriedade no imóvel denomiimprorrogável de um (1) ano, nos
nado Fazenda santa Brancal distrito
·têrmos cta .Letra b do artigo 19 do Dt·

ATOS
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DO PODER

creto-lei n9 9.605, de 19 de agOstO d'e
1946, a autorização "0r.J'e:tda ao ci-

dadão brasileiro ArthtU Nunes da Sll~

veira, pelo Decreto no (!uarem~ e nove
mil duzentos e qua1eata e Oito, . -.
(49.248), de deze.ssete (17)

!fe

novem-

bro de mil novecentos e se.•ssenta ..
(1960). para pesqu!sar galena, no mU-

nicfplo de Brusque, Estado de Santa

Catarina.
~rt. 29 A presente renovação que
sera uma via autêntica dêste decreto· paO'ará a taxa de quiubentos r.ruzeiros "(Cr$ -509,00) e .S~rá.,,_transcrito
no livro próprio de Regwtro das Auto:·izações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 3 de novembro de 1964;
143cy da Independência e 769 da República.
H.

CASTE.O:LO

BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 54.861 - DE 3
NOVEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
Veloso dos Reis a pesquisar bento...
nita no municipio de Carmo do paM
ra71-aíba, no EStado de Minas. Gerais,

o presidente da República, usando
da atribui-ção que lhe confere o artig-o 87, n° I, da consti~uição e nos têr..mos do Decreto-lei n<? 1. 985 de 29 de
janeiro de 1940 \·código de Minas) 1
decreta:
Art. l'? Fica autorizado o ci·dl3.dão
brasileiro Manoel Veloso dos Rei.s a
pesquisar benwnita, · em terrenos de
sua propriedade e de outros no imó ...
Vel denominado Fazenda &anta cecilia. no distrito e município de 03.J.'~
mo do Paranaíba, no Estado de Mi-nas Gerais, em duas áreas distintas,
perfazendo o total de tl'ezentos e sessenta e três hectares e oitenta e seis
a-res (363,86 ha) e que assim se definem: a primeira (la) área com duzentos e seis hectares e sete.Uta e cmco ares 206.75 ha) é delimit.ado por
um poligono irregular que tem um
vértice na confluência dos córregos

EXECUTIVO

da Fazenda Santa Cecília e os 1ados
a partir dêsse vértice os seguintes
compruuentos e rumos magnéticos:
mil cento e cinqüenta metr03 ..... .
(1.15Qm). cinqüenta e quatro grau.s e
trinta minutos noroeste ,·549 30' NW J;
setecentos e doze mew:os (712m), cl.n.
qüenta e um graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (519 45' SW) t
mU e oitocentos metros (1800m), cin.qüentl. e três graus e trinta minut.Qs
sudeste (539 30• SE); novecentos e
trinta e seis metros (936 m) . trinta
e nove gTaus e trinta minutns nmdeste (399 30' NE); mil quinhen-tos e oitenta metros (1.580 metros),
vinte e três g·I'laUs e trinta, minu~os
nordes~e (239 30' NE) ; seiscentos e
cinquenta e seis metros· (656m), oitenta e três graus e trinta minutos sudeste (839 30' SW) ; mil trezentos e sessenta e quatro metros ~·L 364m). vinte e três graus sudoeste (239 SW); a
segunda (2~) área, com cento e cin..
qüenta e sete hecba.res e onze ares
(157 .11 ha) é delimita4a. por um po~
}igono irreg-ul,ar que tem um vértice
no ponto de encontro d?- linha dos
Marra-s com a rodovia municipal Bar~
ra-Canno do Pam..naiba e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnét:.iCClS: setecetítos e quarenta e oito metros (748m), trinta e três graus nordeste
\'339 NE) ; mil e quarenta metros
(1Q40m). quatro graus e quarenta e
cinco minutos noroeste . (49{15' NW);
novecentos e oitenta metros (980m),
setent1. e seis graus e trinta e cinco
minutos sudoeste (76° 35' SW); m11
quinhentos e sessenta e oito metros
\'1.568m). vinte e quatro graus sudes..
te (24<? gE) ; setecentos e trinta e
seis metros (736 m) , vinte e cinco
gTau.s sudoeste (259 SW) ; quinhentos
e sessenta metros ,'560m) sessenta e
oi~o grau.s sudeste (689 SE); mil e
quarenta metros (104{Jm), vinte grau.s.
nordeste ,'2Q9 NE) ; quinhentos e sessenta e oito metros (568m), oitenta
graus sudoeste (80° SW) .
Parágrafo único. A execuç8o da.
presente autorização 'fica sujeira às
estipulações do Regulamento aprovado pelo De-cret.Q n<? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n° 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pooquisa, que será uma Via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três

ATOS
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.. - · eentos e quarenta cruzeiros
1nJl s;~40 00) e será válido por dois
:~(CI'$ 00 ~ contar do.. data da tr,_ans..
(2) ,..an rio Uvro próprio de Reg1stro
crtç~utorizações de Pesquisa..
dns
d.
. _
,Art. 39 ~evogam-se aB 1Spos1çoes
ei]l contránO.
:srasflia 3 de novembro de 1964;
143o da rlldependência e 76~ da República.
li. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRiEITO

N° 54.862 DE 3· DE
NOVEMBRO DE 1964

Atttari~

o cidadão btasUeiro Luiz
Gonzaga Ramos a lavrar ámw mineral. no município de Ibiraci. Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o art.i"' .
go 87,- no I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 ,'Código de ·Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado 0 ci-ciJJ.dão
·brasileiro Luiz G?Jlzaga Ramos, M
qualidade de cess10nário dos direitos
de Teodomiro Ramos, a lavrar água
··minel~al
em terrenos da Fazenda
Queirós;· distrito de Garimp0 dt1s Canoas, município de I.biraci Estado de
Minas Gerais, numa área' de quaren-t.a e nove hectares oitenta áres e cinw
qüenta centiares (49. 805D ha) delimitadJa. por uma llnha pOligonàl m1s•
tilínea, que tem um vért.ice a nove~
centos e dez metros (910m) no rumo
v~rdadei~'O, quarenta e uni g\·aus e
trmta mmuw.s sudoeste (419 30' SW)
da confluência dos ri.beirõeG Ouro e
(~:anoas e os lados, a part1r dêsse vér·ttce, o8 seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e oitenta.
metros t780 m), trinta e nove graus
e ~rinta minutos sudeste ,'399 30' SE) ;
quinhentos e dez mett'Os (510m) vm~
te e cinco graUs e trint.a minutOs su...
doeste (2-59 30• SW) ; setecentos metros (700m) sessenta e seis graus e
trinta minutos noroeste (669 3D' NW).
O lado mistilineo da poligonal é o
trecho do ribeirão qanoas e com-

:preendido entre a extremidade do
último l•J.do 1·etilíneo acima descrito e
o vértice de partida. Esta autorização
é Outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do a-rtigo 28 do .Código de Minas e dos
artigos 32, 33 34 e suas aUnee..s, além
das seguint.es e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamen·
te mencionadas neste decreto.
Pará<trafo único. A execução da
presen~ autorização fica. sujeita àS
estipulações do Regulamento aprova·
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 ~e
fevereiro de 1963, e da R.esoluça.o
CNEN nç 1~63, de 9 de janeiro de
1963 da Comissão Nacional de Energia 'Nuclear.
Art. 2'? o concessionário da auto ..
rização fica obrigado a recolher. aos
eofres públicos, na f01m.a da le1, os
tributos que forem devidos à União,
-a 0 Estado e ao· Município em cum ..
primehto do disposto no art. 68, do
Códig0 de Minas.
Art. 3° Se o concessionário da au·
torização não cumprir qualquer d~s
obrigações que lhe incumbem a auto·
rização de lavra será declarada ca.du·
ca ou nula. na fOrma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas,
A.rt. 4ç As propriedades vizinhas
estão s1.tjeitas às servidões cro solo e
subsolo para· fins de lavra, n.a fÔrma
dos a.rtigos 39 e ~O do Código de ~i
nas.
A.rt. 5ç o concessionário da auto.rização será fisooHzado pelo Depa.r ..
tamento Nacional da Produção ryu . .
neral e gozará dos favores discriminados no art, 71 do mesmo Código.
A.rt. 6Q A. autorização de·la.vra terá
por título êste decreto, . qw" será
transcrito no livro próprio de Regis'"'
tr 0 das Autorizações de lavre.., após o
pagamento da taxa de mil cruz-eiros
<Cr$ 1.000,00).

Art ..71? Revogam-se as dispOsições
em contrário.
Br.asilia, 3 de novembro de 1964;
143° da Independência e 769 da Repll~
blica.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau
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DECRIETO N° 54. 863 -

DE

3

DE

NOvEMBRO DE 1964

Concede -à Siderúrgica santo A?J'W1'0
S. A. autorização para tuncw'!l'ar
como emprêsa de mineraçao.

o Presidente da República,- usando
da àtribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da constituição e nos .têrmos do Decreto-lei nl? 1.985 de 29 de
janeiro de ·1940 ,Código de Mines),

decreta:
Artig·o único. E' concedida à S1derúrgica Santo Amaro S.A. constituidoa por. escritura. arquivada sob número 31.454 na Junta Gomercial do Esta-do da Bahla, · com sede na cidade
de Santo Amaro da Purificação auto-rização para funcionar como emprês:a, de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente o!1S leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta auto-rização.
Brasflia. 3 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 76 d·:l República.
H' CAS'l'ELLO BRfiNCO

Mauro Thibau

EXECUTIVO

gE-m esquerda do rio Jequitinhonhu.,
e os lados div~rgentes dêsse vértice
os seguintes compr:mentos e rumoS
magnéticos: duzentos e setenta me~
tros (270 m), ·oitenta e oito graus e
trinta m<nutos sudeste' t889 30' SE>·
mil
quinhentos e oitenta mett,o-S
(1.580 m, .treze g·uus e quarenta mi~
nutos nordeste J131l 40' NE) .
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto m 51.726, de 19 de
fevereiro d.·e 1963 e da Resolução
C.N .E.N. n9 1-63, de 9 de janelro de
1963, da comissão Nacional de Ener~,
g·ia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pe3quisa, que será uma_ vLa autêntica
dêste deçreto pagará a taxa de quatrocentos e trinta cruzeirQIS (Cr$ ....
430,00) e será válido por dois (2)
anos a conta.r da data da transcrição
l1o livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam~se M disposições
em contràrio.
Brasília, 3 de novembro de 1964·
1439 da Independência e 76 da Repú.:
blioa.
H, CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECR'E'I'O N9 54, 864 NOV~BRO DE

DE

3

DE

1964

Autoriza o cidadã.J brasileiro Nelson
Simplício da Silva a pesquisar dia ..
mantes, no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O Pl'esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n° I, da constituição e nos têrmos do Decreto~lei n9 1.985 de 29 de
janeiro de '1940 \Código de Mines) ,
decreta:
Art. 19 Fica· autorizado o ci~1dàO
brasilelro Neloon Simplício da SJva
a pesquis>a·r- diamantes no leito e
margens públicaS do Rio J.equitinho·nha da bana do córrego João de
Paula à jazs.nte, até e deserilbooo~
dtu'a do có:·rego poçõE·s das Amaorei~
r'!-s, _no luga-r' denominad.o Lavapés,
di?trlto <:fe Extre.ção, mun:cípio de
Dlamant,na, Estado de Min•as Gerais,
numa área de .quarenta e -três hect~res (43 .haL delimitada por um ··e- '
·tangulo que tem um vértice na barl'a.
do córrego João de PG.ula, na. mar-

DECREI'O N9 54.865 - DE
NOVEMBRO DE 19"64

3 DE

Autoriza o cidrdão brasileiro AntOnio
AnnuC'iato a pesquisar calcário. no
município de Guapiara Estado de
São Paulo.
'
<

o Presidente da República, usa11do
da atribuição que lhe· .x>nfere o art.
87, no I, da Constituição e nas têrmos do Decreto-lei nl? 1.~13-5, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidad~o
brasileiro Antônio Annunciato a !J-eS·
quisar calcário, em terrenos de sua
propl'iedade, no lugar denomtnac:o
Bairro d~- Elias, distrito e municii:nó
de Guapmra, Estado de São Pau!o
numa área de quatro nect.a.rcs, seten~
ta e oito ares e sessenta c ~ t:entiares (4,7861 ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vér-

ATOS DO PODER EXEcUTIVO

tice no cruza-mento do ribeirão Elias
com a estrada de rodagem GuapiáraAgua Fria e os lados a partit dêsse
vértice, os seguinte.s co,mprimem.os e
rumos magnét:-eos: sessen~a e oito
metros e sessenta centimet:r~is (68,60
m), treze- graus e trinta minutes wdesk (!39 30' SE); cento e tnnta e
oito metros e Ditenta centímetros
(138,80 m), quarenta e cinco graus
sudeste (45o SE); cento e quinz~ me ...
tros e cinqUenta centímetros ( 115 50
m), oitenta e sete graus sudeste (87°
SE); quarenta e cinco ·ne:';ros (45 m),
cinqUenta e quatro graus e cinqüent.a e dois minutos nordeste (54•) 52'
NE) ;- duzentos e trinta e quaü·o metros e cinqüent.a centíme+..ros <234,50
m), três graus noroeGte (3° NW) ; duzentos e dez metros (210 m) sessenta· e nove graus sud_osete (69° SW);
setenta e dois metros e cinqUenta cen ..
tímetros (72,50 .m), setenta e seis
g·raus e tV-nta minutos sud-Jeste (7-6°
30' SW).

Parágrafo único. ·A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova.do pelo Decreto n.o 51. 126, de 19 cie
fevereiro de 1963, e da Re.solurão
CNEN n.o 1/63, de 9 ct.e janeiro de
1963, da Comissã-o Nacional de Ener..
gia Nuclear.
Art. 2,o o título da auto1·1zação de
pesquisa, que será uma via aut.êntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 100,00l e será
válido por dois (2) anos a contar da
data, da transcrição no úvto próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.0 Revogam.~se as dispo~1çõ~s
em contrário,
Brasília, 3 de novembro de Hl64;
143.0 da Independência e 76.0 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mario Thibau

DECRETO N .O

54. 866 ....:..' DE 3 DF
NOVEMBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro José
Patrm de Souza, a pesquisar bauxi~
ta, no município de Sêrro~ Estado
de Minas Gerais,

o Presidente da República, usandoda atribuiçã-o que lhe ::o!lfe1·e o arL

701

87, n. 0 I, da C-onstituição e nas têr~
mos do Decreto-lei n.o l 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
1
decreta:
'
Art. · 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Patru 5 de Sotma a pes.
quisar bauxita, em terrenos de pm ..
priedade de Sebastião de SOuz':! Re;s
Faustino Marques
Virgollno
Firmino de Souza - Alc~de.!-: C:osta
Guimarães e Nicanor António de Oli.;.
veira, no lugar denominado Fuma! e
Marques, distrito de Pedra Redonda,
municipio de Sêrro, Estado de Minas
Gerais, numa área de· (.ento c trinta
e um hectares e quarenta ares (131,40
ha), delimitada por u.m polígono irregular que tem- um vé1·'ice a vinte e
cinco metros (25 m), no mmo •Teraf-~
deiro setent-a , e, oito ,sraus noroeste
(78o NW) ; da confluênc:a do córrego
da Lavrinha no ribeirão do,s Porcos e
os Lados, a partir dêsse vertlce, -os seguintes comprimentos e t'w.no.s n·ràadeiroo: seiscentos e ~etenta metros
(670 ril.), onze graus nordesre <llo
NE) ; oitocentos e quinze met-ros (815
m) , doze graus noroeste (12° NW) ;
mil metros (1. 000 m), '>e_ten;;a e sete
grau.s sudoeste (77° SW>; mil trezentos e ci.nqüent.a metros (1. 350 m},
treze graus e trinta minutos sudeste
(130 30' SE); setecentos c vinte e
cinco metros .(725 m), .litel1ta e ~rês
graus nordeste (83° NE) •
Parágrafo único. A execução da
ptesenCe autoriza-ção fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado ·pelo Decreto nº 51.726, de 19 de
fevereiro de 19&3, e da Resoluçá.Q
CNEN n9 1/&3, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener·gia Nuclear.
Art. 2º o título da autorização ele
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e vinte cruzeiros lCr$ ...•
1.32(},Q0) e será válido por dois ~2.)
anos a contar da data da transcriç§..o
no livro próprio de Registro das Au~
torizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se a.s disposições
em contrário.
~
Brasília, 3 de novemiJro d~ 1064;
1439 da Independência e 76º Ca República.
H,

CASTELLO BRANCO

M"ari.o Thíbau
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DECRETO NQ 54.867 'No~BRO DE

DE

3

DE

1964

Autoriza a Indústria de Calcários

Ca~

çapava Ltd.a. a pesquisar calcário,
no município de Caçapava do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

O PreSidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti'go
87, n9 I; da constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nº 1.985, de 29 de ja~
neiro de 1940 (Código de Minas) , de-

creta:
Árt. 19 Fica autorizada a Indústria
de Calcários Caça.pava Ltda. a pesqulsar calcário em Lerrenos de sua pro..
pnedade, JlO lugar denominado Pedreiras, distrito e muwcípio de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, numa área de treze hectares
e quatorze- ares U3,14 ha.J, delimitada
por um pollgono irregular, que tem
um vértice- a sessenta e quatro met.ros
(64 m), no rumo magné~i<:o de doze
graus e onze .mrnutos sudoeste (129 l1'
SW), da confluência das sa.ngas do
Mato e dos couêa.s e os lados a par~
tir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magné~icos: cinqüenta e cinco metros (55 m), trinta e oito
graus e dezesseiS minutos sudoeste
(38º 16' SW); cinqüenta e um met.ros
(51 m), oitenta e' oito graus e trinta
e sete minutos sudoeste (889 37' SW) ;
oitenta e t.rês metros (83 m), set.e
g-raus e Vinte e dois minutos sudoeste
l70 22' SW); sessenta metros (60 m),
oitenta e um graus ·e cinqüenta e cinco minutos sudoeste (819 55' SW);
noventa meh~s <90 m), trinta graus
e três minutos sudoeste (309 3' SW) ;
cento e noventa e do.s metros (192m) ;
trinta graus e cinqüenta e sete minu~
tos sudoeste (30Q 57' SW) ; noventa e
sete metros <97· m), vinte : nove
graus e qua1·enta e dois minutos SUdoeste (299 42' SW) ; setenta e cinco
metros (75 m), trinta e um graus e
vinte e ~rês ·minutos sudoeste (319 23'
SW) ; cento e vinte e quatro metros
(124 m)~ trinta grau..s e vinte e três
minutos sudoeste (309 23' SW) ; cento
e sessenta e 1..TêS metros (163 m), cinqüenta e sete graus e dez minutos sue
deste l579 10' SE) ; setecentos e no~
venta e um metros (791 m), t.rinta e
dois graus e cinqüenta minutos nor~
deste <329 50' NE); sessenta e uni
metros (61 m), setenta e oito gTaus e
dezessete minutos noroeste (789 17'
NW). o décimo terceiro lado é o seg-

mento retilineo que nne a extremidade
do décimo segundo lado, descrito, ao
vértice de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fioo. 6Ujeita O..s
estipulações do Regulament.o aprovado· pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, -e da Resolução
CNEN n9 1~63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização io
pesquisa. que será_ uma via autêntica
deste decreto, p.aga.I;á. a taxa de trezentos ·cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Regist.ro das Autoriza-Ções de Pes-quisa.
Art. 39 Revogam·-se as disposições
·
em cont.Tário.
Brasília, 3 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da RepúN
blica.
H.. CASTELLO 'BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 54.868 NOVEMBRO DE 1964

DE

3

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Herculano Almeida a pesquiSar argila, no
município de Sacramento, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n<;~ I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto·lei nQ 1. 985, de 29 de ja-~
neiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Herculano Almeida a pesquisar argila em terreno de propriedade de Manoel Batista Honório no
lugar denominado Fazenda . Chapéu,
distrito e município de sacramento,
Estado de Minas Gerais, numa á-rea
de cinw hectares onze ares e quarenta centiares (5.1140 ha), delimitada
por Um polígono irregular, .que tem
um vértice a quatrocentos e oitenta e
cinco metros (485 m), no rumo mag:~
nético de doze graus cinqüenta minutos noroe.:>te (129 50' ~W), da confluência do vértice do Bambu no córrego do Chapéu e os lados a partir
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dêsse vértir: ·;e, os seguintes comprimen~
tos e- rum_.;f,:os m_agnéticos: duzen,os e
sessenta n aetros (26Dml, treze graus
noroeste ;Í: (139 NW) ; cento e setent.a
metros ê,(17Qm), setentà e um graus
sudoestel·r (719 SW); duzentos e sessen~
ta e oiti,po metros (268m) onze graus
sudeste ;,, 01'? SE); cento· e oitenta e
seis m~t5tros ü86m), sessenta e nove
graus.It,Cinqüenta minutos nordeste (699
50'
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e regulamentos em vigor ou que vieren: a vigorar sôbre o objeto do present~ decreto.
Bra.sília, 4 de novembro de 1964;
1435' da Independência e 76/' da, Reu
pública.
H, CASTELLO BRANcO
Mc..uro Thtbau

N;.y~l.

Pr lrágráfo único. - A execução da
pre: sente autorização fica sujeita às
esti,ipulações do Regulamento aprova~
de . pelo Decreto n<? 51.726, de lS de
.ff, ·.wereiro de 1963, e da Resolução
~NEN n9 1~63, de 9 de janeiro de 1963,
ta Comissão Nacional de Energia
·.'ifuclear.
Art. 29 o titulo da- autorizaçã-o de
~esquisa, que será uma via autêntica
·dêSUe decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros Wr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contai" da
data da transcriÇão no liVTo próprio
de Registro das Autorizações de Pes_
quisa_.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 3 de novembro de 1964;·
1439 da Independência e 769 da Re~
pública.
H •. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54·. 869 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964
Concede à Indústria Mineradora

Pa~

gUato Ltda., autorização p'ara funcionar como emprêsw de mineração.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe comere o artigo
87. n9 I. C:a ConstitUIÇão e noS têrmos
do Decreto-lei n.'? 1.985, de 29 de janeiro de 1.94() (Código d-e Minas). decreta:
Artigo único. E' concedida à I :1..
dústri.a Mineradora Pa.gliato Ltda.,
com sede em Sorocaba, Estado de São
.Pa.ulo, autorização para funcionar CO·
mo emprêsa de minera.çâo, de acôrd()
com o que dispõe 0 Decreto· lei núme_
ro 1.985, de 29 de janeiro de 194G Código· de Minas - em seu art·. 6.9,
§ 1.9, ücando a mesma soCiedade obrigada a. cumprir lntegralmentt. a.s leis

DECRETO

N.l? 54.870 -DE 4 DE

NOVEMBRO DE
1

1964

Autoriza o cidaa.ão brasileiro Cyro
Durce a pesquiSar areia quartzb:;a,
no municíplo de S: Wcente. Estado
de São Paulo.,

O Presidente da República, usando
da atríbuu;ão que lhe comere o artigo
87, n.'' !, da ConstiL-mçãu e o.os cêrmos
do DecretO-lei n.~ 1.985, de 2·9 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta.:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileil·o Cyro Durce a pesqwsar
areia qtia.rtzosa em terrenos de propriedade- de Francisco conzo, João
Conzo e oswa!do Oonzo, p.o sitio Emboassú, diStrito de Solemar, mnniciplo de
São Vicente, Estado de São Paulo, nu..
ma área de oitenta· e seis hectm·es e
dois ares (86,02 ha), delimitada por
um polígono mistilíneo · que r.-em um
vértice no final da poligonal que. pa.rtindo do marco quilométrico duzentos e
nove (Km 209) da Estrada de Ferro
Sorocabana,- ramal Santos-Juqmá, tem
os segumtes comprimentos e rumos
magnéticos; cento e quarenta e r,rês
metros e oitenta centímetros (143,80m),
trinta e um graus e dezesseis· mmu.:os
nordeste (31 916 NE) ; mil ·setecentos e
noventa metros (1. 790-mJ, trinta. e sete
graus e cinco minutos noroeste (379 05'
NW) ; e os lados do polígono, a partir
. do vért1ce considerado, tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil setecentos e noventa metros (1. 790 m), trinta e sete graus~
cincb minutos sudeste (379 05-' SE> ;
qUinhentos e dezessete metros \517 m),
trinta e um graus e dezessei.s minutos
sudoesbe (319 16' SW); mil setecentos
e noventa metros (1. 791Jm), trmta e
sete graus e cinco minutos noroeste
(371? 05' NWJ; o quarto e último lado
é a margem esquerda do rio Branco
ou Buturoca e que vai da extremidade
do quarto lado ao vértice de partida.
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita M
est1puiaçõ'es do d.egulamento aiJrova.do pelo Decreto ·n5' 51.726, d.e 19 de
fevereiro de 1963, e da Resoluçâo
CNEN n.'' 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Na-cional de Ener-

gia Nuclear.
Art. 29 O tf,tulo ê.a autorlzacão de

pesquisa, que será uma via _autêntica
dêste decreto, pa.gará a taxa de oitocentos e sessenta cruzeiros CCr$ 000,00)
e será válido por

dois

(2) anOs

a

contar da data da transcrlcão no livro
próprio do Registro das Áutorizaçõ_es
de Pesquisa.
Art. 3.9 _Revogam-se as disposições
em contrário.
Br.asília, 4 de novembro de 1964;
143,9 da Independência e '76/;l da Ríi:pública-.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N Q 54. 871 -

DE

4

DE

NÓVEMBRO DE 1964

AWtoriza· a cidadã brasileira FranciSca Silveira da CUnha a pesquisar minérios de ferro e manganês,
nos municípios de Palhoç-a e Jma-ruí, Estado de Santa Catarina.

o PreS'idente da Repúblic~, uSando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 no I, da Çonst. tuição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de jo..neiro de 1940 (Código de Mi"
nas) decr.eta:
Art. 1o Fica autorizada a c·idadá
brasileira- Francisca Silveira da Ctulha
a pesquisar minérios de ferro e manganês, em terrenos de propriedade
de Manoel Serafim Ma-chado e out1·os, nos lugares sanga e La.ranJal,
distritos de Paulo Lopes e Rio D'Una
inun:cípios de P.alhoça e Ima.rui, m.stado de Santa .Catarina, numa área
de quatrocentos e oitenta hecrore.c;,
sessema e seis ares e cinil,üenta e ':'leis
centiarss (480,6656 ha), delimitada
por um polígono iiTegula1· _que tem
um vértice na confluênckt do córre&o Chicã.o no rio .Sanga e os lados.
a partir dêsse . vértice, os segtÍi.ni·es
-comprimentos e rumos · magnéticos;
quar!Effita e oi-to metros (48 m) ai ..

EXECUT!Vú

tenta e qu-a-tro graus· n-:tremidade
NW); duzentos e setenta .:scrito, ao
m), trinta e três grruus n(;
NW) ; mil e trinta e cin, 1 da
O: 035 ~), um grau nordeste ~i~~ às
m.l e cmco metros (1. 005 1: tprovae n~ve graus noroeste (299 N· 19 de
e seLscentos metros (1. 600 m) solução
taA e um graus sudoeste (61.,. 1963,
tres mil du~entos e sessenta ~;rgia
(3. 260 m), vmte e nove gro·us st
(29° SE) ; dois mil duzentos m.
(2.200 m), sessenta e um gra.u.s · !"lb
deste (Gl9 NE); setecentos e nov•ca.
e cinco metros (795 m) vinte e n;graus noroeste (299 NW) ; mU n'~
tros (1.000 m), sessenta e um grai
sudoeste (61° SW); duzentos e st
tenta metros (270 m), trinta e oH·.
g-raus noroeste (38o NW).
Parágrafo único. A execução d~
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulainento aprovado pelo Decr-eto n9 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de jane:ro de
1963, da.- Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O título,. da autorização
de pesquisa, que será uma . via au~
têntica dêste decreto, ·pagará a t.~.xa
d,e quatro mil e novecentos cruzeirGs
(Cr$ 4.900,00) e será vál':do por dois
(2) anos a contar da data da trans~
crição no ·livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasílla, 4 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 76° da- R"!públ'ica.
H.

CASTELLO

BRANCO.

Mau?:o Thibau.

DEORETO N9 54.872 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964
Autoriza Esme1'aldas de Co1U]uista ümitada. a pesquisar pedra.s corada.:s
no mun:cípio de Vitória de conqui-Sta, Esta-do da Bahiá.
O Presidente da República, usando
da a·tribuição que lhe confere o aJ.'~
tigo 87 no I, da const:tuição e nos
têrmo.s do Decreto-lei n? 1. 985, de 2~

Aros
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de jQneiro de 1940 (Código de Midecreta:
ArL li? Fica autorizada Esmerald?..s
9- Conquista Limitada. a
pesquitar
dras coradas em terrenos de ;;.ua
J-priedade e outros no local Pom~
s, nO imóvel Fazenda São João,
~trito de Anagé. mun~cípio 'de Vit,ó~ de
Conquista, Estado da Bahia
.una área de quatrocentos e noventa
seis hectares (496 ha) delimlti:tctaor um retângulo que tem um vé1·~
ice a três mil duzentos e vinte me:roo (3. 22Q m), no rumo magnébico
de quarenta· e três graus quarenta e
cinco minutos sudoeste <43o 45 SW)
da. confluência dos riachos ca.lC:eh·ão
e Plab::ma, e os lados divergentes do
vértice con.siderructo, tem: mil quinhentos e três metros e rumos (1.503
m) norte (N) magné~ioo; três mil e
trezentos metros (3.300 m) rumo
oeste. (W), magnético.
Parágrafo único. A execução é:. a
presente autorização fica sujeita às
est:pulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.726, de l!J
de fevereiro de 1963, e da. R.esolução
GNEN nq 1-63, de 9 de janeiro de
19ô3, d•:'l- Comis.são Nacional de Energia Nuclear.
Ar.t. 2° O titulo da autorlzaçã.o
de pesquisa, que será uma vila- au~
tê:::1t:ca dê&te decreto, pagará a taxa
de quatro mil nov·ecento5 e sessanta.
cruzeiros (Cr$ 4.960,00) e será válido
por dois (2) anos a contar da data
d~ transcrição no livro :próprio de
Re!;istxo das Autorizações de Pes~
r.ws)

quisa.

Art. 39 Revogam-se as clisposições
em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1964·
1439 da Independência e 76o doa. Re~
púbTlca ..

tigo 87 no I, da Const:tuiçãO e .nos
têrmos do Decreto-lei n? 1.985; de 29
de je.neiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. l? Fica autorl.Zado o cidadão
b!asilelro ~ér.ico Sammarone Jumor,_ a pesqmsar argila, qua.rtzito e
owlim em terrenos de sua propriedade, no lugar denomina·do Fazendinha, imóvel W'.rzea distrito e municiplo de Jundü\i, ' Estado de São
Paulo, numa área de cento e que.ot.ro
hectares e noventa e quatro
ares
(1.{14.94 .ha): delimitada por um polígono mist.lhneo. que tem um vértice
0: setenta
metros (70 m) ·no l'umo
ma.gnét:co de oitenta graus e dez minutas norde-ste (80 9 lO' NE). · do mar·
co do quilômetro cento e triÍl.ta e :i-eis
(Km 136) da linha da Estrada de
Ferro· Santos Jundie1 e Os lados a
partir dfuse vé1·tice, o.s seguintes com~
prín1entos e rumos ·magnéticos; ~e·
tenta metros e noventa centímet-ros
(70.9ü mJ. vinte e dOis graus quaren~
ta e três minutos nm·deste (229 43'
NE) ; quarenta e cinco metros e ;>i.nte centimetrcs (45.20 m). cinqüenta e
sete graus e quarenta e oito minutos
noroeste (57° 48' 1>.TW) ; cinqUenta e
trinta centímetros
oito metros
e
(58,30 m), quarenta e do!s grallb e
quarenta e o1to minutos noroeste
(42<:' 48' NW); cento e setenta metros
e setenta centímetros (170,70 ml,
nove graus noroeste (9o NW) ; r.:ento
e quatorze metros e cinqüenta cent.í.
me-tros (114,50 m), sessenta e um
graus e onze minutos sudoeste ~61o
(136,70 m), sessenta e sete graus e
trinta centímetros (41,30 m), oitenta
e três graus e quarenta dois minutos

:u~~r;t~~~;~42~ ~!~~~t~e~~n~:e~~

(13670 m), sessenta e sete graus e
trinta e oito minutos noroeste (6·7<J
38, NW) ; trinta Ei nove metr.os e se~
tenta centímetros (39,70m), trinta e
H. ÜASTELLO BRANCO.
nove graus e quatorze minutos noroeste (39Q~ 14' NW) ; duzentos e noMauro Th'ibau.
venta e tres metros (293 m), quarenta e seiS graus e vinte minutos no·
roeste· (46° 20' NW); oer.J.to e sessenDE CRIEI'O N° 54. 873 DE ':1: DE
ta e sete metros e sessenta centime- ~
NOVE:rdBRO DE 1964
tros (167 ,60 m), sessenta e nove graus
e sete minutos noroeste ·(699 07' SE) ;
Autoriza o oidadão àrasiletro Américo
du2!entos e vinte e um metros e trinsammarone Junior a pesquisar ar~
ta centímetros (221.30 m), quarenta.
gila, quartzito e caolim. no municipio de Junàiai, Estado de S. Paulo. . e cinco gro:us e- onze minutos nordeste (45° 11' NE); duzentos e oitenta.
O Presidente da República, usandc
e dois metros e ciÍlqüenta centímeda atribuição 9ue lhe confere o artros (282,50 m), cinqüenta e nove
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graus e v:nte e um minutos nordeste (59ç. 21' NE); cento e._ ~en~ e
'quatro metros e dez centrme~ros
(164,10 m), cinqüenta e três graus e
seis niinutos

sudeste (53° 06' SE) ;

duzentos e cinqüenta e um metros e
_sessenta centimetros
C?51,60
Ii].),
trinta e sete gmus e vmte e· •)lto
minutos nordeste (3'79 28' N'E) ; du-

zentos 'e cinQüenta e nove metro.:; e
cin<lüenta centímetros (259,50 m),
sessenta e três graus e trinta e c::p.co
minu:os nordeste e (639 35' NE) ; ses ..

ISenta e q,uatro metros e cinqüenta.
centímetros (64,50 m), quatro graus e
onze minutos sudoeste (49 11' SW r;

CNEN nl"' 1-63, de 9 de janeiro. de
1963, da: Comissão Naciori.al de Eilergia Nuclear.
·

·Art. 2° O título da autorizaciio
de pesquisa, que será uma Vi(3;
têntica dêste decreto, pagará a taxa
de mil e cinqUenta cruZ!e·iros (Crfii>
1. 005,00) e será válido pOr dois (2)
anos a cont.ar da data da transcrição.
no livro próprio de Registro das Autoriz-ações de Pesquisa.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de nov~mbro de i964;
143Q da Indépendência e 75o- d(3; República.

au-

c'inqüenta e oito metros e setenta
centímetros (58,70 m), seis graus e
H. CASTELLO 'BRANCO.
cmqüenta e seis mi·nutos sudeste (69
56' SE) ; duzentos e sessenta e dois
Mauro Thibau.
metros e quarenta centimetro.s (262,40
m), sessenta e se:s graus e trmta e
oito minutos sudeste (66Q 38'' SE);
cento e trinta e seis metros e vinte
DEOR.ETo N9 54.874 - nE 4 nE
centímetros <136,20 m)·, oitenta e dois
NOVEMBRO DE 1964
graus e trinf:G. minutos sudeste (82°
30' SE) ; cento e vinte e sete metros
AutOriza o cidadão brasileirO 'Egi.sto
e dez centímetros (127,10 m), sessenRagazzo Junior a pesquisar ág1!.a
ta e quatro graus e qUi;nze minutos
m'ineral, no município de Limeira,
nordeste (64~"' 15' NE) ; cento e trinta
Estado de São Paulo,
e três metros e trinta centímetros
(133,30 m), cinqüenta graus e vinte
o Presidente da República, usando
e um minutos nordeste (50° 21' NE);
da atribuição que lhe· confere o axo vigé.'3imo segundo lado é o segmelttigo 87 no I. da const:tuição e uos
%. retililleo que, 'partindo da extretêrmos do Decreto-lei nQ .1.985, de 29
midade do vigésimo primeno tacto
de jG•neiro de 1940 (Código de Mi·
descrito, com o rumo magnético de
nas) decreta: ;;;
oitent.a e um graus e cinqüenta miArL' 19 Fica autorizado o cidadão
nutos. sudeste (81 Q 50' SE) alcança o
bra.s!ile:xo Egis-to Raga-zzo Junior a
eórrego José Ursolino; _o vigésimo Boepesquisar água min-eral numa área
g·undo lado até sua ban'(3; no Rio Junde cinqüenta e dois ares e trintà · e
diai; o vigésimo quarto lado e a
nove centiares (0,52,39 he·) em ter~
marg·em esquerda do Rio Junài.aí, no
renas de que é compromissário com·
trecho compreendido entre a barra
pra,odor,
desmembradas da Fazenda
do córr-ego José Ursolino e o limite
Retiro,. no lugar denominado Fazenentre as propriedades de Otávio Feda Ret:ro, dis~rito e município de Lilix e o lmóvel Fazendinha; o vigésimo quinto lado é o limite entre os_ meira, Estado de São Paulo, área
dois imóveis citados, desde o R'iO JU-"1esta delimitada por um polígono irdiaí à linha da Estrada de Ferro
regular que tem um vértice a quiSanto.<, Jundiaí. 0 vigéSimo sexto laê.-o
nhentos e noventa metros e oitenta
é constituído pela cêrca que acorri:..
centimetros (590,80 m), no rumo ma-gpanha a linha da EStiada de Fen·o
nético de vinte graus treze m:nutos
Santo·s Jundiaí. desde a divis'a ~om
sudeste (20Q 13' SE) do canto sul
Otávio Fe11x, até o vért..ice inicial;
(S) da casa da sede da Fazenda- Rena divisa do Sítio Várzea com o.s te::tiro e os lados a partir dêsse -.;ér~j_
renos de Pedro Menten.
ce os seguintes comprimentos e ruParágrafo único. A- execução da
mos magnéticos·: setenta e quatro
presente aut.orização fica sujeita às
metros e oitenta centímetros (74.80
est1pulaçõ,es do .Regulamento aprom), seis graUs e trinta e se:s minutos
vado pelo Decmto n9 51.726, de 19
.sudoeste (6° 36' SW) ; trinta e trê;;;
de fevereiro de 1963, e ·da Resolucão
metros e sessenta e cinco céntímetre.s

ATOS DO PODER EXECUTIVO

(33,65 m), trinta e sete goous sudeste
(379 SE) ; vinte e um metros e tlinta
e cinco centímetros (21,35 m), vinte
e dois grau.s e quarenta e cmco mi·
nutos nordeste (22° 45' NE); ~rinta
e quatro metros e noventa e cineo
centímetros (34,95 m), sessenta e
sete graus e quarenta e sete minutos
sudeste (679 47' SE); cinqüenta e cinco metros e quarente; centlmetros
(55,40 m). oito graus e vinte e nove
minutos nordeste (89 29' NE) ; vinte
e três metros e cinqüenta centímetros (23,50 m), df.z ·graus nordeste
(10° NE) : sessenta e s.ete metros e
quarenta ·centímetros (67,40 mJ, setenta e cinco graus e vinte e três
minut.os noroeste (751? 23' NW).
Parágl\lfo ún'co. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19
de fevereil·o de 1963, e da Resolução
ONEN no 1-63, de .9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Ar.t. 2° o título da autorização
de pesquisà, que será uma vi~ autêntica ctêste decreto, . pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
própr:o de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilta, 4 de novembro de 1964;
143Q da Independência e 76° de Retrública.
H.

CASTELLO BRANCO,

M aura Thibau.

DECRETO N9 54.875 ~
NOVEMBRO DE 1964

DE

4

DE

Re-nova o Decreta n° 48.544, de 21
de julho de 1960.

o Presfdênte da República, us~do
da atribuição que lhe confere o artigo 87 no I, da const:tuição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de ja:ueiro -de 194Ó (Código de Minas) decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
:nnprohogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do wt. 1" do De-

creto-lei n9 9. 605. de 19 de agõst.o C·e
1946, a autorização concedida à .ci.:.
dadã brasileira Francil>co Silve:r~ da
CUnha, pelo Decreto número quarf,ü~
ta e oito mil quinhentos e quarenta
e quatro (48.544) de vinte e um (.21)
de julho de mil novecentos e sessen_
ta (196{)), pa·ra pesquisar minér:os de
estanho, cO-bre e c1;1Umbo no distl'ito
de Queçaba, município
de
Santo
Amaro d.a Imperatriz, Estado de
Santa ca:tarina.
Art. 2.9 A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste decre~o.
pagará a tax~ de quatro mil novecentos e noventa cruze:roo (Cr$ ...
4. 990,00) e será transcrita no livro
próprio das Autorizações de· Pesqui-

sa.

Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
BrasillS, 4 de novembro de 1964·
1439 da Independência e 76° dar Re-:
pública.
H.

CASTELLO BRANCO,

Mau1·o Th'ibau.

DECRETO N9 54.876 NOVEMBRO DE 1964

DE

4

DE

Concede à Mineração Vale do !tape~
curu S. A. autorização para funcionar como emprêsa de Mmeração.

O Presidente da República, usando·
da.s atribuições que lhe co-nfere o artigo 87, nQ I da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida à Mineração Vale do Itapecurú S. A. OOIIB~
tituída por escritura pública de 13
de novembro de 19133, do cartório do
19 Ofício da dda-de de São Luiz arquivada sob n9 1.014 na Junta colnercia.l do Estado do Maranhão,
com
sede na cidade de São Luiz, autoriza~
ção para funcionar como empresa de
mineração, ficando obrigada a cutn""
prir integralmente as leis e regula~
mentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto -desta 2,utJorização.
Brasília. 4 de novembro de 1964;
1439 . da Independência e 769 da Re~
pública:
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

'H)8
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DECRETO N9 54. 877 - DE 4
NOVEMBRO DE 1964 ,

DE

DECRETO N9 54.873 NOVEMBRO D-E 1964

nE

4 DE

Autoriza o cidadão bmsileiro Eãuardo
Gomes Ferreira Leite a pesquisar
cassiterita, no município de PôTto
Velho, Terriiório Federal àe Rondônia.

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo
Gomes Ferreira Leite a pesquisaJ·
cassiterita, no municipio de Pôr-to
Velho, Teriitório Federal de Ron..
dônia.

O Presidente da República, u:sando
da atribuiçáo que lhe confere o ar~
tigo 87, n9 I d.a Constituição e nos
têrmos do Decreto-l~i n9 1.825, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
·

O Presidente cta República, us<J.ndo
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 L da Constituiçã-o e nos têrmos
:d-o Decreto-lei n9 1.985, àe 29. de Janeiro de 1940 (Código de Mina.s), de-

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo
Gomes Ferreira
Leite a pesquisar cassiterita em t"erren?S de p1·e:priedade de James Bryan
Cüoate no distrito
e município de
Pô1·to Velho,
Territó:i."io Federal de
Rondônia, numa área de quinhentos
hectares (5'0-0 ha) delimitada por um
paral&logramo, que tem um vértice a
oito mil quatrocentos e cinqüenta me~
tros (8.450m), no rumo ·verdadeiro de
sessenta e quatro ·graus e t1'lnta mi~
nut<Js sudoeste (641? 30' S\V) do marco quHométrico n? trinta e· três (km
33) da Estrada Benjamin Rondon e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinco mil metros (5. O.OQm),
dezes.seis graus noroeste (16Q NW) ;
mil cinqüenta e um metros (1.051m),
cinqüenta e seis graus sudoeste (56Q

A.rt. 1º" Fica autorizado o cidadâo.
br<:.sileiro Edua~·do Gomes
Ferreira
Leite a pesquis&.J.' cassiteri.ta em terrenos de propriedade de James Bryan
Choar.e. dt,str!to e município de Pórto
Velho. Território Federal de Rondõnia.,
numa área de quinnenws
heCGares
\5\JG llaJ, delim.i.Lada por um parale~
lq;ramo, que tem um· vértice a nove
mil quatroCentos e cinqüenta metros
{9. 450m), no rumo verdadeirc de ses~
senta e três graus trinta minutos suC:.oeste (6Q 30' SV"J>; do marco qU!lOmétrico número trinta e três (km 33)
da Estrada Benjatnin Rondon e os
lados divergentes dêsse vért.ice, o.s segui:htes comprimentos e rumos verda~
deiros: cinco mil metros.
(5.C00m),
dezesseis graus noroeste (169 NW) ;
m:n e cinqüenta e um metros (1.051m),
cinqüenta e seis gran.s sudoeste (55Q

SW).

Parágrafo ú:nioo.
A execução da
pl'esente autorização fica sujeita às
estipulações do' Regulàmento aprovado pelo Decreto nQ 51. 726; de 19 de
f.overeiro de 1863, e da Resolução
CNE..hl nl? L63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.

Cl'2ta:

SW) .

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

Pa.rágrafo único. A execuçáo da
presente autorização fica sujeita à.s
estip~li.ações do Regulamento aprovaM
do pelo Decreto nQ 51.726. de 19 de
fevereiro de 1963, e da
Resoluçã.o
CNEN n° 1-63, à.e 9 de janeiro de 1963,
da Comissão
Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 21? O tLtulo da autorizaç§.o tl.-e
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e será
válido por dois ~2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes.qui.sa.
Art. 39 Revogam~se as disposições
ehl contrário,

Brasília, 4 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re~
pública;

BrasÍlia, 4. de novembro de 1954;
1439 da Independência e 7-6!? da Repúbli-Ca.

Art. 29 O títu!o da autorização de
pesquisa, que será uma via autêi.1tica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros
(Cr$ 5. OOO,üO) e se2·á
válido por dois (2) anos a contar da
data. da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorlza.cões de Pes~
quisa.
~ ·

H. CAS'IEU.O BRANcO

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau
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DECRETO N9 54.879 NOVEMDRO·DE

DE

4 IY.E

1964

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo
Gomes Ferreira Leite a pesquisar
casSiterita, no município de Pôrto
Velho, Território Federal de Ron,..
dônia.

o PTesidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo
87, n9 L da Con.stituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de ja.nei.ro de 1940 (Cód·igo de Minas), decret.a:
.AJ:t. 1Q Fica auto:rrizado o cidadão
brasileiro Edua.rdó GomeS
Ferreira
Leite a pe.squisar cassiterita em terrenos de propriedade de James Bryai1
Choate no distrito e municipio de
Põ.rt.o Velho, Território
Federal de
Rondônia, numa área de quinhentos
hectares (500 ha), <j.elimitada pm um
pal'alelogramo, que tem um vértice a
cinoo mil trezentos e cinqUenta metros
(5. 350m), no rumo verdadeiro de ses-senta. e nove graus e trinta minutos
sudbeste (699 30' SW) do m·arco q_uL
lométrico número trinta e três (km
33) da Estrada Benjamin Rondon e os
lados divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos v_erdadeiros: cinco mil metros (5.000m),
dezesseis graus Noroeste (16°- NW) ;
mil e cinqüenta e um metros (1.051m)
cinqüenta e seis graus sudoeste (569
SWJ.
.
Parágrafo único.
A execuç.lo da
presente autorização fica sujeltH â.s
estiPulações· do Reg-ulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de feve~
reiro de 1963, e da Resolu·~ão CNEN
nQ 1-63, de 9 de janeiro de 19ô3, da
Comissão N<wional de E'nergia Nuclear.
Art'. 29 O título da autoriz2ção de
pesquisa que será uma via a-utênt.lca
dê&te Decreto. pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$_ 5.000,(}0) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data ·da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes~
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárdo.
Brasília, 4 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da· Repúbli-ca.
H, ÜASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

709

DE GRETO N9 54. 881 -. DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964

AutOriza a Quimica Industrial Ba'rra do. Piraí S.A. a lavrar calcário,
no munic~o. de Arcos, Estaào :!e
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ant. 87 n9 L da constituição ·e nos
têrmo.s do Decretlo-1ei nQ 1. 9&5 de
29 de janeiro de 1940 (Código ae
Mtn.as) decreta:
Art. 1<:1 Fica autorizacta a Quúnica Industrial Barra do Pirai S.A.,
na qua-lidade de cessioná.rio dos ·direitos de Manoel de Matoo Junior· e
de Mario de Matos a lavrar calcário, em duas áraei d:stmtas :>t·m
'trotal ~ tt1eze heota.t~es um ar·e e
noventa e seis centiare.s (13~0196 ha)
no lugar denominado P,fl,.US Sêcos,
distrito e muniCipio de Arcos, E:.o,l.8.do de Minas Gerais e que ass:m se
definem: a primell"a_ com seis hec~
tares sete ar-es e noventa e sei.s centiares (6;G79õ ha) -delimitada ,JOr um
poligono irregular que tem um vért~ce a quinhentos e noventa
e qnatro metros (594 m) no rumo ver':"
d.adeiro sete graus e ·dez · minutos
noroeste (79WNW) da Casa de Almaçor Souza Rabelo e ·os ladê.s, a partir dêsse vért.ice. os seguintes com:primentos e rumo.s
verdadeiros:
quarenta ·e um metros (41 m), cin~
quenta e dois graus e quarenta e
cinco minutes sudeste (529 45' SE) ;
duzentos e um metros (201- m) · setentl e -·sei-s..... graus e quinze mhiutos
nordeste (76Q 15' NE) ; cento e setenta e seis metl'Os (1'76 m), trinta
e um graus e quinze minutos ·no.
roeste (319 15' NW); setenta metr-os
(70 m) . oitenta e um gra:us e quin·Ze minutos noroeste (819 15' N'W);
sessenta e oi·to metros e quarenta
centíme1-r<Os (68,40 m) , vtrute graus
e oito minutos nordeste (209 08'
NE) ; noveut.a e nove_ metros <99 m) .
quarenta -e dois graus ·e alto minutes noroeste (429 os• NW): noventa
e seis metros (96 m), oitenta graus
e qua.rent3 minutos sudoeste· (809
40' SW); duzentos e quarenta e nove ·metros e vinte centímetros (249.20
m), um grau z trinta e sete minutos sudeste (19 37' SE): quarenta e
seis metros (46 m) cinquenta e· seis
graus e vinte e cinco minutos .sud-e-S~te
('569 25' SE) ; quar;enta, metros (40 m), quarenta. e um· graus
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e cinco minutos sudeste

(419

05'

SE)"; ·a segunda -área. com seiS hec-

tares e .noventa e quatro ares (6.94
ha) é delimitada por um, polígono
irregular que tem um vérti~ no finàl da poligonal que, po..rtmdo da
casa. de Aimaçor SO!l2ia RabeH~, assim se define por seus oomprrmentos e rumos Verdade_iros; qumhr-mtos
e noventa e qu·ltro met:.ros (594 m),
sete gra,us e dez minu!Jos noroeste
(79 10'' NW) · quarenta e um metros
(41 m-) Oin4UJenta e dois graus e
quarenta e cinoo minutos sudeste
(529 45' SE) : duzentos e uni metros
(201 m) _ setenta e seis gr-aus e quinze minutos nordeste (76'? 15' NE) • A
partir dêsse vért:.ice, a poligonal envolvente da área. de lavra é definida
por um poligono irregul-ar e que ISsim ·se define por s·eus comprimentos e rumos verda-deiros; tceúntos
e dezes.seis. metros e cinquenta centímetros (316.5<lm), trinta e um
graus e quinze minutos noroeste (3)'?
15' NW) ; cento e _trinta e oi-to metros (138 m) vinte e três graus e
Vinte minutos nordest-e (239 2{)' NE) ;
cento e trinta metros (130 m), cinquenta e três graus e trinta minutos
sudeste (539 30' SE) ; setenta e dois
metros (72 m) . um grau e trinta -e
cinco minutos sudoeste (19 35' SW);
cento e setenta e três metros <173
m). setenta -e três graus e qUJa.rent:l.
minutos sudeste (73Q 40' SE); ce.11r
to e oHenba e quatro metros (184
m), zero grau e quarenta :nmutos
sudeste (0° 40 SE) ; o último lado
da poligonal é o alinhamento retilíneo que une a ext.remidade do penúltimo lado a.cima descrito, ·to vértice de partid-a. N-a área de tree;e
hectares, um are e noventa e seis
centiares (13.0196 .ha) acima descri.;
ta fica incluído a que fôra já :,bjPto
do decreto de lavra n'? mil quinhentos e cinqüenta e ojto (1.568), de
vinte (20) de ·novembro· de mil novecentos e sessenta e dois (1962) -.outorgado Q favor da illteressada Químioa Industrial Barra do Piraí S.A.
o qual fica automàticamente revoga_
do pelo presente. Esta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do
art. "t.8 do Código de Minas e dos
al'tigos 32 33, 34 e su.as alíneas além
das seguintes e· de outr·as constantes·
do mesmo Códfgo não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo ún:co. A execucão da
pr-esente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprova~
dt -pelo Decreto n9 51.726 d-e 19 de
fevereiro de 1963, e da .~es·>l!IÇão
CNEN n9 1·63 de 9 de janeiro de
1963 da ComisSão Nacional de Energia Nuclea.r.
Al~t. 29 O concessionário da auto..
rização fica obrigado a. recolher aos
cofres públicos na forma da lei, os
tributOs que forem devidos à União
ao Estad-o e .ao Município em cum~
prim~nto do disposto no art. 68 do
Códig-o de Minas.
Art. 39 Se o concessionãl'io da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incum-~ a aut.Oirizaçãlo de !lavra será deollaroda
c-aduca ou nula, na forma d-os arti..
gos 37 e 38 do Código de Minas.
Ar·t. 49 As pmpri-edades viúnha.S
estão sujeitas à.s servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5íl o conc-essionário da autori.
zação será fiscalizado pelo Depar!Amento Nacional da Produção Minel'al e gozará dos favores discrimi ..
nados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra te.:
rá por título ~te Decreto, que se.rá
transcrito no livro próprio de Registro das Autorlmções de Lavra.- após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600.00).
Art. 79 Revogam-se as disposiçõ-es
em contrário.
E<rasma 4 de novembro de 1964;
'1439 da Independência e 761? da Re
pública...
4

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54. 882 - DE 4
NOVEMBRO DE 1964

DE

Ampl'a a zona de concessão da Com....
panhia de Eletricida"de do cari:ri,
Estado do Ceará.

o President:.e da República, usando
da. atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da constituição, e
nos têrmos do art. 5° do D~reto-lei
níl 852, de 11 de novembro de 1938, e

ATes

DO , PoDER

8° do Decreto-lei nQ 3. 763, de 25 de
outubro de 1941. decreta:
Art. 19 Fica. ampliada a zona de
concessão da Companh.ir.:t de Eletric:dade do Gariri mediante a inclusão
dos, munlcípios de: Orás - Lavras
da Mangabeira. - .MaurW e Brejo
Santo, no Estado do Ceará, ficando
autorizada 3. construir OS sistem.&:S de
transmissão e de distiibuiçã.o que se
fizerem nece.ssár:os.
§ 19 Em portaria do Ministro elas
Minas e Energ·ia, após a aprovação
dos projeto.s, serão determinadas a.s
características técn:ca.s das inste.J.ações.
§ 2Q A energia elétr:ca a ser distribuída será suprida pela Compu-nPJa Hidra Elétrica .do São Francisco,
'
Ar·t. 29 A concessionária , deverá
satisfazer à.s seguintes exigências.
I ~ Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, os estudos, projetos e orçamentOs relativos aos sistemas de tra.:nsmissão e de dist:riouição.
l i - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro
do prazo de
'trinta (30) dias contados da pub1icação do despa.cho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da..)
Minas _e Energia. III - Iniciar e conclUir as obras
nos prazos que forem aprovados peio
Ministro das Minas e Energia, executando-as -de acôrdo com o.s projetos
aprovadOs e as modificaÇÕes que forem a-utoriútd.as.
Parágrafo único. Os prazos r.erer~do.s neste artigo poderão ser pron-o·
gados por ato do Ministro d.a.s Minas
e Energia.

Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia. elétrica serão fixadas e
revistas, trienalmente, pela Div:são ele
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral.
Art. 49 ::tl::ste ·ctecreto entra em Vigor niJ.· data de sua publicação, révo.gadas as disposições em contrário
Brasília, _4 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 76° da Re~
públ'ca..
H. CJ\STELLO BRANOO.
M aura Thibau ~

ExEcUTIVo
DECRETO N9 54.883 -

711
DE 4 DE

NOVEMBRO DE 1964

Autoriza a "Cinal" Comércio, Indústria e Navegação Amaptí Limitada
a p-jl]quisar cass:terzta, no mumcípzo de Macapá, Território do llmapã.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art:go 87, n'1 ·I, da Constitu.ção e nos
têrmos do Decreto.lei n9 1.985, d€ 29
de janeiro de 1940 (Código de Minds), decreta:
Art. 1° Fica autorizada a "Cins.l"
Comércio, Indústria e Navegação
Amapá. L'mit.ada a pe.squisar c.assL
t-erita em terrenos devolutos no fugar
denomma.cto Garimpo do Moleque,
distrito de Pôi·to Grande, mumcipio
de. Macapá., Ten-itóno do 'i.:napá,
numa área: de quatrocentos e C';nqüent.a hectares (450 ha), delim:ta.cta
por um trapézio retângl.)lo, que tem
um vértice na confluência do Igarapé
Mari•x Bon~ta e Bate Prego e os la~
dos divergentes dêsse vértice, os seg·uintes comprimentos e rumos mag~
nét:co.s: dos mil e qillnhento.r:; metros
(2. 500 m), quarenta e cinco. graus
nordeste (45<.> NE) ;-dois mil sessenta ·
e um metros e cinqüenta centímetros
(2.061,50 m), cinqüenta e nove grau::s
e oito minutos sudeste (59o 08' SE).
Parágrafo _ único. A execução da.
presente a-utorização fica suj€:ta às
estipulações do Regularmente aprovado pelo Decreto n'? 30.230, de 1 d-e
dezembro de 1951, uma vez se ve::.-L
fique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substân-cias. a que se refere o art. 29 ·io citado Regulamento ou de outras
substânc·as discriminadas pelo Conselho Naciona.l de Pesqui.sas.
Art. 29 o título da· au toriz.ação de
pesquisa, que será uma via autên~
tic.a dêste decreto, pagará a te.·xa de
quatTo mil e quinhentos cruzeiros
cruzeiros (Cr$ 4.500,00) e será válido
por do's (2) anos a contar da data
da trcmscrição no livro próprio das
autorizações de Pesquisa.
Art. 3-' Revoga-m-se as dispos:ções
em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1964;
143<.' da Independência e 76° da RepúbLca.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

ATOS

DO 'PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 54. 384 .- DE 4 DI!:
NO~BRO DE

Autoriza o cidadão bra.sileiro zacki
Cufi a pesquisar cassiterita no mu~
nicípio de Pôrto Grande, Terri-tório Federal do Amapá.

o Presidente da República, usando
da atrjbuição que lhe contere o ·art~go 87. nQ I, da constitu ção e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 9B5, de 29.
de janeiro de 1940 (Código de IVIinc.s), -decret.a:
Art. 1º. Fica autoriza-do o cids,d-ão
br.asileiro Zacki Curi a pesqui.sa:r cas~
·sf.terita, em terrenos devolutos no lugar denom;nado Garimpo -do Gavião,
distr:lio de Macapá, mun1cip1o de Pôrto Grande. Território Fe-deral do
Amapá, numa área de quarenta hectares (40 ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a duzentos e treze metros (213 m), no rumo
.magnético sessenta e dois. graus quinze minutos sudeste ·(62o 15' SEJ da
confluência do Igarapé Gruta Sêca
no Igarapé da Vila e os .Lados diver~
ge~·te.s dêss-e vértice, os seguintes comprwentos e rumos magnéticos: m.il
mr.tros (1.000 m), cinqüenta gra-m
sudestP- (509 . SE) ; quatrocentos metros (400 i:n), qua·renta graus norC:este (4{) 0 NE) .
Parágrafo único. A execução da
presente a-utorização· fica suje: ta à~
estipulações do Re·gulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1 d.61
dezembro de 1951, uma vez se verifique. a P.xi.stência na ,iazid.a, como ·
assoc1ado de qu.a.Jquer das substáncias a que se refere o art. 29 do ci~
tado Regulamento ou de outras
substâncias fliscriminadas pelo con~
selho Nac1on.a1 de Pesquisas.
Al't. 2\l O titulo da autorizaçãO do
pesquisa. que será uma via· autên,
tica dêste decreto, pa:gará a ta-xa de
quatro?e:nto.s cruzeirOs (01'$ 400,00) ~
será .valldo por dois (2) anos a con~
tar ·da data da· transcrição no t;vro
próprio de r-egistro das Autorizações
de Pesquisas.
Art. 3v Revoga·m-se as dispos:cões
em contrário.
' Brasilia, 4 de novembro d·e 1964·
143.9 da Independ§ncb e 76.9 da Rc'~
·Pública.
H.

CASTELLO BRl•NCO.

M aura Thibau

DECRETO NQ 54. 885 NOVEMBRO DE

1964

DE

4

DE

1964

Autoriza a «Cinar comércio, Ind1lstria e Navegação Amapá Limitada a
pesquisar c-assiterita, no municipiJ
de Macapá, TerTit6rio do Amapã.

o Presid"ente da República, usa...YJ.do
da atribuição que lhe confere o ar-.
ti-go 87, _n<? !; da Constitüição e nos
têrmos do Decreto-lei n<? 1. 985; de 29
de janeiro de 1940 (Código de JVIiniJI'>), decreta:
Ar't. 19 Fica autorizada a "Cinal"
Comércio, Indústria e Navegação
Amapá Limita-da a pesquisar ca.ssit.erita em terrenos devolutos, distrito
de Pôrto Granne, municfpio d-e Macapá, Território do Amapá, rlum~
~rea de trezentos hectares (300 hal.
d-elimitads, por um retângulo que
tem um vértice na confluência do
Igarapé da Cachaça com o Ri-o A-..1112:pa.r.i, e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rwnos magnéticos: três mil metrus
(3.QOO m). oitenta e um graus noroe.ste (819 NW); mil metros (1:000 m.l,
nove gra-us sudoeste (9'.' SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente a-uliorizaçã.o fica suje:ta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1 d~
dezembro de 1951, uma vez se verlLque. a existência na jazida, coroo
assoc1ado de qur:tlquer das substâncias a que se refere o art. 2º do citado Reg·ulamento ou de outras
substância~ discriminadas pelo OOnselho Nac~ona·1 de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorizaqão Ce
pesquisa, que será uma via amêntlCa dêste decreto, pa!:!ará a t1.1-xa .de
três mil cruzeiros cOr$ 3.000,00) e
será válido pOr dois (2) anos a conta-r da data da transcr:cão no livro
próprio de Regi:::tro das ·Autorizaç6ç;-;,
de Pesquisas.
Art. 39 Revog.am~se as
em contrário.

dispa.s.~ções

Brasília, 4 de novembro de 1964 ·
1439 da Independênc.!a e 76o da Re~
púbLca.
H.

CASTELLO BRANCO,

Ma1tTO Thibau.

Aros

DO 'PODER ExEcuTivo

DECRiETO N9 54. 886 - DE 4
NO~ERO DE 1S64

DB

7JJ3.

DECRETO N° 54. 887 - DE 4 m;:
NOvmMBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Antiqueira · a pesqutsar cc.,~Ssiterita
no município de Pôrto Velho 7'er1"!tór2o Federal de Roiutônta.

Autoriza o· cidadão brasileiro Antonio
Antique'iru a pesquisar cassiterda
no município de Pôrto Velho, Territórlo Federal de Rondônia.

o presid"ente da República, usando
da a.tr.ibuição que lhe confere o art:go 87, n9 I, d:.t Const:tuição e nos
têrmos do Decreto-l~i n9 ,1.985, de 29
de jsneiro de 1940 (Código de Mines), decreta:

o Presidente da República, usando
da a.trlbuiçã.o que lhe confere o ar.tigo 87, nº I, da Constituição e ;ws
têrmos do Decreto-lei nº 1.985, de 29
de janeiro /de 1940 (Código de Min:hs), decreta:

7

A.rt. 1<:> Fica 2.utorlzado o '~1d-1dão
brasileiro Antônio Antiqueira a pesquisar cassiterita em faixa de duzentos metros (200 m) de htrgum por
dois mil e qumhenOOs metros ~. 5\lO
m) de comprimento abrangendo o
leito e margens públicas do rio Ja ..
mar.i, no distrito e município de Pôr~
to Vciho, Território Federal de Rond.ón;a, faixa essa com quintllmtos
hectHres ·(500 ha) cujo comprimento,
oont9.do pelo· eixo médio do rio vai
da barra do Igarapé do Remo, a jur;ante, até a cachoeira do Samuel. A
largura é computada com cem metros
(100 m) para cada Iado do eixo médiO do r!o.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita
às
est:pulações do Regulamento •lprove.do pelo Decreto n9 51.726, ie 19
de fevereiro de 1963, e~de: Resolução
CNE:r'l n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, cia comis8ão Nacional de Enei·gia Nuclear.

Art. to F:ca autorizado O cidradão
brasileiro Antonio Antiqueira a pesquisar oassiterita no leito e margens
públicas do rio Ja.mari, no d.istr:.to e
.município de Pôrto Velho, Territór:o
Federal de Rondônia., numa 1.1·ea cte
quinhentos hectares (500 ha) delinlitaçla por uma faixa de duzentos metros (200 m) de la-rgura. por dois mil
e quinhentos metrqs (2.500 m) de
comprimento a começar na barra d<1 '
Igara.pé Chuvisco, a juza.nte, :tté a
barra do Igarapé do Remo. O _.)mpnmento é contado pelo e:xo médio do
rio Jamari, e, a largura é computada
com cem metros (100 m) para ca-da:
lado dês.se eixo.
Parágrafo único. A execução da
Presente a·utorização fica suje~ta às
est'pulações do Regulamento H!Jl'CN
vado pelo Decreto n9 51.726, <le 19
de feve1·eiro de 1963, e doa: Resoluç:.io
CNEN n'l 1-63, de 9 q_e jane:ro de
1963, da Comissão Nacional· de Enêrv
gia Nuclear.

Art. 2º o título da autorização çl,e
pesquisa, que será ·uma via autênw
tica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco rhil cruzeiros (Gr$ 5.000,00) e
será válido por do:s (2) , anos a contar da data da: transcriçã.o no livro
próprio de Reg'stro das Autorizações
de Pesquisas.
Art. 3? R-evogam-se a 5 dispos;ções
em contrário.

Art. 29 o título da autorização de,
pesquisa, que ser_á urna vi3: autênv
tica dês~e decreto, paga1·á a fixa de
cinco mil cruzeiros (C!$ 5.000,0{1) e
será válido poi' do-is (2) a-nos a con~
tar da data d~ ~ranscrição no livro
próprio de Reg:stro das AutorizaÇÕes
de Pesquisas.

Brasília, 4 -de novembro de- 1964;
1439 da Independência e 76° da República.

Brasilia, 4 de novembl'o de 1964;
143\l da L'ldependência e 76° da' RepúbLca..

H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Tlz/bau.

Art. 3~ Revogam-se as dispos.:ções
em contrário.

H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

A'!OS

DECRETO Nl? 54.888 - DE
NOVEMBRO DE 1964

DO PoDER EXECUTIVO

4 DE

Autoriza o cidallão brasiletro, Cupertino Pinto Ri'bas a pesquisar diamante no municípiO de Go"itveia., Estado de Minas Gerais:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ll9 I, d& Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de ja.ne1ro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
·
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro, Cupertino Pinto Ribas a
pesquisar diamante no leito e margens do rio Paranína, de dominio público no lugar denominado Córrego
da Cachoeira. dlstrito e município de
Gouveia, Estado de Minas Gerais. numa área de 70 Ha. (setenta hectares)
a- 0 longo do referido rio Paraúna, na
faixa de sete mil metros <7. OOOm) de
largura e compreendi-da entre a fóz
do córrego a Cachoeira e a foz do
ribeirão da Areia, no mesmo· rio Paro..úna.
· Pa!l'ágrafo ú n i c o, A execução da
Presente autorização fica sujeita às
estipulaçbes do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63; de 9 de j.aneir0 de
1003, da Comissão Nacional de Energü' Nuc1ear.
Art. 29 O titulo da, autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de setecentos cruzeiros lCr$ 7DrQ,00) e será
vá1ido por dois (2) anos a contar da
dab da transcricão no livro próprio
de Registro das Autoriza-ções de Pes- ·,
quisa.
Art. 3\l Revogam-Se as disposições
.em contrário.
Brasília, 4 de. novembro de 1964;
1439 da Independência e 761? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N9 54.389 - DE 4
NOVEMBRO DE 1964

D~

Autoriza o cidadão Vrasileiro, Fra.nct.sco Altamirano de Barros a pesquiSar
mniêrio de jeírO, mica, caulim e tc.mtalita, no município de Rio P<rac.icaba, Es'baào de Minas Gerais.

o Piestdente da Repúb1ica, usando
aa atribuição que lhe confere o artigo 87. n9 I, da Constituição e no.s
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 194.:0 (Código de Min6:S),
decreta:
Art. 19 Fica autoriza-do o cidadão
brasileiro, Francisco Altamirano de
Barros, na qualidade de administra,...
dor do imóvel em condomulio Fazen_
da do Morro Agudo, a pesqUisa-r mL
Hério de ferro mica caulím e tantalita, no imóvel' acima· referido, n'? dis:..
trito e município de Rio Pirac1caOO.,
no Estado de Minas Gerais num a
área de cinqUenta e oito hectares e
cinqüenta e cinco ares (58,55 ha), delimitada por um polígono irregular
que têm um vértice a novecentos e
se.'3senta. e cinco metros (965 m), no
rumo verdadeiro sessenta e dois graus
sudoeste (621? SW); da confluência dos
córregos Raul e Morro Agudo e _os
lados a partir dê.sse vértice, os segum·
tes comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e noventa e cinco metros
(395m), setenta e quatro graiLs cinqUenta e três minutos sudoeste ....
('74953' SW) cento e sessenta metros
(160m), ses.sentu graus trinta e quatro m1nutos sudoeste (60°34' SW) ;
cento e cinquenta metros U5rQ m), oitenta e um graus trinta mmutos noroeste (81°30' NW); trezentos e quarenta metros (340 m), sessenta e um
graus quarenta e quatro minutos noroeste '(611?44' NW); cinquenta t. dois
metros (52 m), oito graus quarenta e
sete minutos nordeste (8947'NE); quinhentos e noventa metros (591) m),
trinta e sete graus nordeste (37" NE) ;
seiscentos e noventa e cinco metros
(6S5 m), oitenta e nove graus trin~a.
minutos nordeste (891?30' NE); qmnhentos e vinte metros (520 m), cinco
graus trinta minutos sudoeste
(5'30'SWJ.

P3!l'ágrafo ú n i c o. A execução da
presente autorização fica sujeita às
-estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
f e v e r e i r o de 1963, e da Resolu-ção

Aros

oo PoDER.

CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
, da comissão Nacional de Ener1963
gia Nuclear.
A.rt 29 o titulo da autoriza-ção de
pesquisa~,- que será uma Via autêntic.a
·.ctêSte decreto, pagará a .taxa de qtllnhentos e .noventa cruze1ros.
.Art. 3\1 ReVOgam-se as disposições
em contrário.
Br.asllía. 4 de novemOro de 1964;
1439 da. :rndependência e 769 da RepúOlica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th.bau

DEORETO N9 54. 892 - DE 4
NOVEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o oiàadão bras-Xeiro Manoel
:Mart.1l.S Ped1Y1 a pesquisar quartzo
e mtca, no mun~cípio de q.overnadw ,Vllllaàares. Estado de Mmas Gerais.

o

Presidente da Repúb!íca, usando

da atribuição que lhe confere o aorti-

go 87 n9 I, da Constituição e nos
têrmo's do Decr.eto-lei n9 l. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Uecreta:
Art. 1\1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Martins P e dr a a
:pesquisarr quartzo e mica,. em terrenos de sua propriedade n~ lug3:r denominado Córrego do C.ap1m, diStrito
e municiuio de Governador· Valadares·- Es~tado de Minas Gerais, numa
área de duzentos e cinqüenta e seis
hectal!'es e oitenta ares (256.80 ha),
'delimitada por um poligono irregular,
que têm um vértice a Oitocentos e oitenta e quatro metros {884 m), n~
rumo magnético de um grau sudoeste (19 SW). da confluência ,do córrego São Miguel com o Ribeirão do Capim e os lados a partir dêsse vértic~.
os .Seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quinhentos e ses'3enta. e
dois metros e cinqüenta centímetros
(562,50 m), treze grra.us e cinqüenta
minutos •noroeste (13<?50'NW); &t8ze~
tos e vinte metros (320 m). quarenta
·e um graus e vinte minutos noroeste (41920' NW); duzentos e tr.eze metros (213 m). oitenta e sete graus e
trinta minuto.s. noroeste (87930'NW);
trezentos e cinqüent.a :e nove metros
359 m),. s~ssenta e quatro ·graus e

ExEcUTivo

715

quarenta. e cinco minut.os noroeste
(64°45'::N"W) ; du~entos. e oitenta e dois
metros <282 m), trinta· e três graus
noroeste .(339 ::N"W) ; duz.entos e setenta e oito met~os e cinqüenta centúne_
tr0s (278,50 m) , quatro graus e vmte
minutos nordeste (4920' NE); ql:atrocentos e W§s metros e cinqüenta
centímetros (403,50 m), quarenta. e
nove graus e trinta minutos nordeste
(49930' NE); duzentos e trin~ e três
metros (233 m), setent~ e Oito graus
nordeste (789 NE), duzentos e· dez metros (210 m), setenta e dois graus e
trinta minutos sudeste (72930' SE);
cento e setenta e cinco metros (175
m), quarenta e dois graus e quinze
minutos sudeste (42915' SE); duzentos e dois metros (202 m 1 , oitenta e
seis graus nord"este (869 NE) ; trezentos e setenta e sete metros e cm.:.
qüenta centímetros 377,50 m3, ;:.essenta graus e quarenta e cinco minutos sudeste (60945' SE); seiscentos e
oitenta· e sete metros (687 m); oitenta e oito graus e quarenta e cinco
minutos nordeste <88945' NE); quatrocentos e quinze metros (415 m),
sessenta. graus e qua.renta minuto.s
nordeste (60940' NE) ; duzentos e quarenta metros (240 m) , dois graus e
quinze minutos sudeste (2Q15' SE);
duzentos e setenta e cinco metro;:;
(275 m), trinta graus sudoeste ·(30\1
SW) ; quinhentos e setent2l e do~
metros (572 m), três graus sudoeste
(39 SW) ; cento e vinte e cinco metros (125 m), oitenta e três graus e
trinta minutos sudoeste (83930' SW) ;
duzentos e sessenta e dOis metros ...
(262 m) , s~senta graus sudoeste (6{l9
SW) ; cento e noventa e quatro metros (194 m). vinte e se~ graus e
trinta minutes sudoeste (27930' SW) ;
quatrocentos e cinqüenta e nove metros (459 m). cinqüenta e oito graus
e trinta. rriinutos sudoeste f5893{l'
SW); duzentos e vinte e tr.ês metros
(223 m), setenta e sete graus e trinta minuto.s noroeste <77°3Q' NW);
trez-entos e sete metros C3·ü7 m), sessenta e quatro graus e trinta minutos
sudoeste (64\130' SW) .
Parrágraf.o ú n i c o. .A execução da
presente autorização fica sujeita às
·estipulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 _9e
f e v e r e i r o de 1963, e da Resoluçao
CNEN n9 1-63, de 9 de janelr0 de
1963, da ComiSsão Nacional de Energia Nuclear

Aros

7116

DO PODER

Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntic.a
dêste decreto, ps/gará a taxa de ~01-s
mil quinhentos e setenta cruzeu-os
(Cr$ 2 !570.0{!) e será válido por dois
(2-) anos a contar da .data da tr.a.nscrição no livro próprio ,de Registro
ds Autorizações de Pesqms&.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 7.6º da República.
H. ·-CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N<?

54 893 - DE 4
H!Ü4

DE

NOVEMBRO DE

Renova o Decreto n9 699, de 15 d_e
março de 1962.

EXECUTIVO
DECRETO

NQ 54. 894 - DE ( DE'
NOVEMBRO DE 1964

Concede à Emprêsa de MineJ•:·ção
Sêrro Ltda .. autorização ?Jara fv.ncicmar como émprêsa de mineraçáo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe wnfere o a:rt.
81, n9 I, da C{mstituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 938, de 8 de:
dezembro de 193-8, decreta:
Al·tigo único E' concedida à Emprêsa de Mineração SêlTo Ltda , constituída por contrato de 5 1e novembro de 1963, ~om sede na cidade de
São Paulo, autorização p~-.ra func·onar como emprêsa de ninemçâ.o. ficando obrigada a cumt:tril' mtegralmente aS leis e regulame:-ltos em t>igor ou que venham a vigorar ~ôtlre o
objeto. dest~ autorização.
Brasília, 4 de novembro de 19E4;
1439 da Independência e 76º da Repú ...
blica.
H.

o

Presidente da R-epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 87, nº I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nº 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de -Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, ;10S té:·lUOS da letra b ·do art. 1" dó Decretolei nQ 9.6U5, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro LatU'o Ferreira Caminhas, pelo Decreto número seiscentos
e noventa e nove <699) de qvinze de
março de _mil novecentos e {ess~Dts.
e dois (1962). para pesqulSar pedras
coradas no município de At.aleia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A presente renovação que
será rnna via autentica dêste decreto,
-pag.ará a taxa de trezentos e vinte
cruzeiros (Cr$ 32000) e será tran."-,crito no livro próprio de Registro das
Autorizações de P~quisa.
Art. 3º Revogam-se as dispo.siçõe.s
-em oontrárlo.
Brasilia, 4 de novembro de 1964;
143Q da Independência. e 76º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th;·bau

CASTELLO BRANCO

Mau?'o Thlbau

DECRETO

NQ. 54.895 - OE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964

Autoriza o Cldadão brasileiro J()Sé
FI erveZha a pesquisar talco no muniCípio de Cana.néi-a, Estarlo de São
Paulo.

o Presidente da República~ _..LSanôo
da atribuição que lhe confere o art.
87. n~· I, da Constituição c no;) têrmos
do Decreto-lei nº 1. 9-85, de 29 de janeiro de 1940 (Códig·o de ·~Mina::.J, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o ·cidadão
bra.sileiro ·Jose Hervelha a pesquisar
talco em terrenos ·de propriedade de
Renato Ro5ellJ e de Ismên:a de Paiva R·oselli no imóvel denomtnu.-do R1o
Branco de Itapitangui, 'lis~rito e municíp~o de Cananéià, Estado
de São
Paulo, numa área de ~ento e trinta
e nove hectares e vinte e dois ares
(139,22 ha), delimitada· por um poligon<J _irregular, que tem 1m vértice a
dois 'mil e seiscentos !'netro.s ~2 .600
m), no rumo verdadeiro de onze
graus trinta minuto!.': sudoeste (11° 30'"
S\V) ; do entroncamento da rodovia
esta<lual Cananéia-Jacupir.anga C"om a
estrada para Colônia _e os ladcs 2o

ATos no PoDER ExEcuTivo

7.7

Antoriza a Indústria de Mármores
Jtalva Ltda. a lavrar mánTZ.ore, no
munici;pkl de cam']JOS, Esta!io dO
.Rio de Janeiro.

de Campos, Estado do Rio de Janeiro numa área de ~uatorze bec~ares:
E.etenta e dois ares n4;72 ha), de limitada por um poJígcmo Irregular que
tem um 'vértice a duzentos e· dez metros (210m), no rumo verdadeiro setenta e três gTaus e cinqüen';a wnutos norOeste ( 73950'.NW) ; da ex tremielude sudoeste tSW) · d'a Igreja Católic-a São Set}astião e os la<t.Os, a Partir
dêsse vén.;ce o.s seguintes compnmentos e rumos verdadeiros: cento e noventa e dois metros (192m), quarenta
e quatro graus e cmqüent3. m.inutós
noroest€ (44950'NW); setenta e cinco
metros (75m), Quarenta e .;eis. graus
e cmco minutos sudo&te (43'1 C5'SW);
setecentos metros (700m). qul3.rentà e
quatro graus e dez minutos noroeste
t44"10'NW); setenta e seis metros e
cinqüenta centímetros (7'6,50m.l, quarenta e seis graus e cinco ·minutos
sudoe:::te (469ú5,S'W); trezentos e cmqüentoa. e dols metros (352m). c::ua.renta e quatro graus e cínqüenta minutos sudeste (4495Q'SE);
cento e
trinta e sete metros (137m), q11ar~mta
e seis groa.u.s e cinco minutos sudoeste
(46q05'SW); quinhentos e c.uarenta
metros (540m), quarenta e - quatro
graus e cinqüenta minutos sudeste
(44950'SE)_; duzentos e setenta e cjnco metros C275m) 'quarenta e seis
graus e cinco minUtos nordeste ....
l46Q-05'NE); Esta aUtorização é oLttor~
g·ada mediante as condições constantes· do parágrafo único do Mt_ 28 ·do
Código de Minas e dos art,igl.)s 32, 33,
34 e suas a.linee.s, além das seguJntes
e de outras constantes do mesmo Cód!go não expressamente mencionad-as
neste Decreto.
Parágrafo ún:co.
A execução da
presente autorização fica sujeita á.s
e-stipulações do RegUlamento aprovado pelo Decreto nQ 51.725. cie 1& de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n"' 1;53, de 9 dEi janeiro dé
1963, da Comissão Necional de Enér~
gia Nuclear.

O Presidente da República, usando
d·tJ. atribuição que lh€ ~onfere o artigo 87. n9 I, da Constit!üção e nos
térmos do Decreto-lei n9 l. 985, d~ 29
de janeiro de 1940 \Código de Min::u;) ,
decreta:
Art. 1<~ Fica .autorizada a. Indústria de Mármores Italva Ltda. a 1a.~
vrar mármore_ eni ten-enos de sua
propriedacie. no 1ugar denomma.do
Lag-arto, distrito de rtalva, mum~Ipio

Art. 2Q O conce&ionário da autorização fica obrigado a -recOlher aos
cofres público.:;, noa. forma :ia lel, oS
tributos que forem devidos à União,
a.o Estado e ao Município em cumprimento do disposto no art., 68 do
Código de Minas.
Art. 3~ Se o conceSsionári-o da. autorização não cumprir [].1talquer dGS
obri~ações que lhe iDCWUbC'm, a autorização üe lavra, será 1Pclar.ada ca-

~rti!

dêsse vértice, os ;:;egU\ntes com~
iimentos e rumos verdMleiros: mil e
11 uinhentos metros (1. 5~0 m),_ cin~uenta e quatro graus vll'l:te mmutos
sndoeste (54° 20' SW) ; Oltocentcs e
cinQ.üenta ~etr_?s (850 . t!l), trinta. e
.oito. graus cmquenta _mmuGos noroe:!:te (38o &ü' NW); m11 e qmwl;lentos
metros (1.50~ m), quar~~ta e cinco
grall,s dez mmut~ nordes~e; o quarto e último lado e e~ ->egmenLo l'êtllineo. que une a. extrem~da.de do te1·cei:ro lado descnto ao veruce de partida.
parágrafo único. A <"Xecução ãa
presente autorização fica sujeita àB
estipulações. do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51. 726, de 19 de
;fevereiro de 1963, e da Resolução
c:NEN nQ 1-53, de 9 de janeiro ·de
1963, da COmissão Nacional de Ener.gii Nuclear.
Art. 2l' ó título da autorização de
-peSqulsa, que será uma via autêntic~
dêste decreto, pagará a ts.xa de m1l
e qua.trocento~ cruzeiros (Cr$ ...... .
1.400.00) /e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprlo de Regist-ro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dispos.çõE's
em contrário.
Érasílie., 4 de novembro rle 1964;
143\1 dã Independência e 7.69 da Repú:~:llica.

H. CASTELLO

BRANOO

Mauro Thiõau

DECRETO

N<~ 54.896 :NOVEMBRO DE 1964

DE 1: DE

ATOS DO PODER EXECUTIVO

nici:pio de Bom Jardim de M1na.c>.,.
Estado de Minas Gerais, respeitados
os direi tos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, no 0t0 da aprova~
ção- dos projetos serão determinadas
a altura da queda a aproveitar, a
descarga de deriVla-ção e a potência.
§ 29 o aproveita-mento destina-se.
à produção. transmissão e -distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrioo no dístrito de TabOão, Município de Bom
Jardim de Min?;S, EstadO de Min9.:s_
Gerais.
Art. 3° o concessionário deverã
satisfazer as seguintes condiçõ~:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em trê.s(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano a contar da data da publicapública.
, ção · d&te Decreto, o projeto do aproveitamento hidroelétrico, observadas
H. CASTELLO BRANCO ·
as normas técnicas r-elativas às inBtaM au1·o Thibau
lações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
·
II - Assinar o contrato disciplin:?.l:'
da. concessão do prazo de trint<t (30J
DECRETo N'? 54. 897 - DE 4 DE
dias, contados da publicação do desNOVEMBRO DE 1964
pacho da aprovação da respectiva;
minuta pelo Ministro das Minas e
Restringe a zona de concessão da
Energia.
Companhia Sul Mineira de Eletri, UI - IniciJa.r e conc]uir as obras
cidade _e outvrga ao Municlpio de
nos prazos que fOrem marcados p~':l
Bom Jardim de Minas concessão
para 0 aproveitamento de energia . Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projehidráulica de um desnível no ritos aprovados e com as mO<iificações
beirão da Estiva, distrito /de Ta~
que fôrem autm:iz~das, se necessáboão, Município de Bcmt' J(zrdim àe
rias.
Min.ws, Estado de Minas Gerais.·
Parágr-afo único. Os prazos referio Presidente da Repúbliol- usa.ndo dos neste artigo pGde~ão set pr01·da· atribuição que lhe confere o artirogados por ato do Ministro das Migo 87, inciso I, da Constituição, de
nas e Ene1·gia.
a:côl"d.o com o artigo 150 do Código de
.Art, 4,Q As tanfas do forneciment.oAguas (Decreto no 24.643, de !Q de
de energia elétrica serão fixadas ejulho de 1934, decreta:
revistas triena.lmente pela Divislo de·
Art. 19 Fica restringida a zona de
Aguas, do Departamento Nacional da
concessão da OÓmpanhi•l- Sul Minéira
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas- e Energia.
de Eletricidade pela exclusão do di.s.trito de Taboão, Município de Bom
Art. 59 A presente concessão viJardim de Minas Estado de Minas
gorará pelo praz>O de trfuta (30) anos.
GeraiB.
·
Art. 6° Findo o proaz0 da concesArt. 29 E• outorgada ao Município
são, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função exde Bolh Jardim de Minas concessão
p1.na. 0 aproveitamento da energia
clU5iva e permanente dos serviços
hidráulica de um des.nive] no ribeirã'o
concedidos reverterão ao Estado de
da ~tiva, distrito de Taboão, Mu- Minas Gerais.

dues ou nula na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Mina.s .
Art. _49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do EOlo. e
sub-solo paTa fins de lavra! na forn:a
dos artigos 39 e «1 do Cód1go de- MInas.
Art. 59 o concessionárlc da autorização .será tiscaliz.a-do pel~ De~?arta
mento Nac:on.al da PrOdnçao M1nenal
e gozará dos favores d'iscrmlinJdos no
art. 71 do mesmo Cód~go.
Art. 61} A autorização de lavxa.. terá\ por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pag-amento da t·axa de se:::.centos
cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 79 Revogam-se as dieposições
em cont.r~rio.
B-ro.sília, 4 de novembm de 1964;
1439 da Independência e 76() -da Re-

ATOS

79 o concessionário ·poderá
,Art.
ue a concessão seja rena
requerereJ\ante as condições que vie'Vlldi'J., ~er estipulades.
.
reroa.
.
o...r..
...
rá-greJo úmco.
Lo~nces..s1onano
pa.
·
entrar
com
o
pedldo
a
que se
4
aevera 0 parágrafo ant.erior até seii:i
retere :se~ .antes de fmdar o praw tit>
{~~~a • da c?ncessâJo, ~ntenuendo
Y<
e
não fizer, que nao pretende
.se, s 0 ~
renovagao
·
8
.A. t iJ_( ~te decreto entra em vi~
r "a da.ta de sua publicação, revo~
go! as0 n.s dispOsições em contrá,rio.
g~rasllírl, ~ de ~ no_vembro de 1~6~;
1430 da rndependencla e 769 da RepuPlica.
·
Jt. CASTELLO BMNCO
}}!auro Thtbau

DEORETO Ni? 54.898 ._ DE 4
No\IEMBRO DE 1964

DE

A.'Utoriza o ciàadã.d brasileiro RaiJ?hael
m sand1"0 a pesqutsar caultm. e
jelàSpato _.no município de Caieiras~
EsU.do àe Siio Paulo.

o

preslderite da. República,

ds. atribuição que

7-1.9-
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usan~o

lh~ cm~.fere h

ar!lgo 87, n.l? I. da Constüuiçao e nos têrmos do Decreto-lei númerq 1. 985, ~e
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi,.
nas), decreta:
Art. 19 Fica· autorizado o cidadão
brasileiro Raphael Di Sandra, a pesquisar caulim e feld.spato, em terrenas de sua propriedade, na localidade :Ba.i.rro de .A.juá, distrito e mu.ntcipio de Caieiras, Estado de São
Paulo, nume área de doze hecto..res e
dez ares (12,10 ha) delimit.ad.l por
um polígOno irregular que tem um
vértice .a .qua.tr()centos e sessenta metros (460m) do centro da pente da
estra-da Caieiras-M}alilporã, Sôbre o
ribeirão santa, Inês medidos segundo o. eixo dessa I]lesma estrada, ~o
rumo de Caieiras e os lados, a partu·
<l.êS.se vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e setenta. e seis metros (476m),
sete graus e trinta mip.utos sudoeste
(79 30' SW); cento e oitenta e oito
meb'os (188m), dez graus e t.rinta.
minutos sudoeste (10° 30? SW) trezentos metros (300m), quatorze graus
e dez. minutos sudoeste (149. 10' SW) i

trezenws e quarenta metros (340m),
dezessete graus e trinta minutos sudoeste (1 '11? 30' SW) ; duzentos e
oitenta metros (280rni), wn grau t.rin,.
ta minutos nordeste (19 30' NE); duzentos oitenta e um metros (281m),
dez graus nordeste (109 NE) ; setecentos e trinta e seis meti· os (736m),
Oito graus e trinta minut.os nordeste
(89 30' NE) ; cem metros (100m),
leste. (E) .
Parágrofo único. A execuçã.o d21
presente autorizaçã-o fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n<.J 511.726, de 19 de
fevere1ro de 1963, e da Resoluçã-o
ONEN n9 1/63 de 9 de janeiro de
1963, da comissão Nacional de Ener"'
gia Nuclear.·
.Art. 29 O t1tul 0 da autori:l.lação de
pesquisa, que será uma via autêntica
d.êste decreto, pagará a taxa de trezeD:Ws cruzeiros (ür$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da. transcrição no livro próprio
de RegiStro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se .as cl:i&posições
em ~ntrátio.
Brasilioa., 4 de novembro de 1964;
143° da Independência e 76° da Repú-

blica~

H. CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRIETO Nl? 54.899 - DE 4
NOVEMBRO DE 19'64 .

DE

A-Utoriza a cidadã brasileira Edelweiss
MaretzsOhn de Andrade, a pesquisar
bau.xita no município de Ouro Préto, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbli-ca, usando

da atribuição que lhe- confere o arti-

go 87, n.Q I, da constituiçào e nos têrmos do Dooreto-lei número 1.985, de
29' de janeiro de 194(} (Código de Mi··
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a ctdadã
brasileira, - Edelweiss Moretzsohn de
Anckade, a pesquisar bauxita em terrenos de sua propriedade e de seus
filhos, no lugar denominado Fazenda
São José do Manso, distrito de Lavras Nova.s, município de _OUro Prê-
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distrito e município de Niqueiândie,
Estado de Goiás, numa área de duzentos. e trinta e três hectares trinta ares e cinqüenta e quatro centia(6. 7859 ha) delimitada por um retàngulo que tem um vértice a noven- res (233,3'054 ha) delimitada P',)r u..111
pollg·ono irregU}ar, que tem um vér•
ta e oito metros (98 m) no rumo
tice a novecentos e noventa metros
m~~onético vinte e três graus sudoes(990 m), no rumo verdadeiTo de d-ete (231? SW) d.a extremidade sudoeste
zes.seis graus qu.a.renta e oito minutos
<SVÍ) da capela São J03é e os-lados,
sudoeste U6° 48' SW) da cDnflu-êndivergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos -·e r_umos magnéti- cia dos cór.regos Duro e Furado
cos: trezentos e quarenta e um m~
Grande e os ladqs a partir dêsse vért.rOs (341m), sul (:2t); cent0 e nov:~n
tice, os seguintes comprlmentos e ru ...
ta e nove metros (199m) leste (E) .
mos verdadeiros: .setecentos e dez.
metro.'> (710m), oLtenta e sete grau,s
Parág:rofo único. A execução da
quarenta e dois minutos noroeste (87"
presente autOlização fica sujeita àS
42• NW); setecentos e dez_ metros
estipulações do H.egulament{) aprova(710 m), cinc0 graus tl'inkL e três mido pelo Decreto n-.9 51. 72ô, de 19 de
nutos nordeste c59 33' NE); duzentos
fevereiro de 19133, e da Resolução
e sessenta metros (260 m), setent/.3..ONE.N nQ l/63 de 9 de janeiro de
graus treze minutos sudoeste (70º 13'
1963, da Comissão Nacional de EnerSW) ; mil e seiscentos metros ..... .
gi<:i Nuclear.
·
(1.600m), cil1qüerlta e t.rês graus qua'Art-. 29 O titu10 <kt autoriz~ça.o de renta. e oito minuto5 sudoest.e (539
pesquisa, -1ue será uma via autêntica
48' SW; mil trezentos e oito 'metros
àêste decreto, pag·aJ"á a t.axa de treU. 308m), vint~ e nove graus e ctn~
zçntos cruzeiros (Cr$ 300,00) e ..,,__.á
qüenta e dois minutos sudeste (29Q
válido por dois (2) anos :'. concar da
52~ SE) ; setecentos e cinqüenta- med·:t-ta do, transcrição no livro próprio
tros (750m) qua,renta e três graus
de Registro das Autorizações de Pes;. e três 1minutos nordeste <439 03' NE>;
quisa.
novecentos e dois metros (S02 m),
oitenta e sete graus e trinta e tres
Art.. 39 ReVOgam-se as disposições
minutos nordeste (879 33' NE). o
em cont:-ário.
oitavo (89) e· último 'l•::J.do é o segBrasilio3,, ~ de novembro de 1964;
mento retilíneo que liga a extremi143° da Independência e 7-69 da Repúdade do sétimo (-7Q) lado descrito ao
blica.
ponto de partida.
H. CASTELLO BRANCO
Parágra.fo único. A execuçá,0 da
presente autorizaçã-o fica sujeita às
Mauro Tht1Jau
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51. 72S, de 19 de
fevei'eiro de 1003, e da Resolução
CNEN n.9 1-63, de 9 de janeiro
de
UEORETO N9 54. 9-GO DE 4 DE
F'fi3. C.a Comissão Nacional de EnerNOVE:i'iiBRO DE 1964
gia Nuclear.
Autoriza a Socieaade Brasileira rle
AJ:t. 29 O título da autortz"::çàO de
Mineração Fama Ltda. a pesquisar
pesquisa; que será uma via alltêntics.
mnümto no município de Niquelflndêste Decreto, pagará a taxa de~ dois
dia, Estc.-M de GoiáS.
mil trezentos e quarenta cruzeiros
(Cr$ 2. 340,00) e será válido por dois
o Presidente da República, usando (2) anos a contar da ctata da transda atribuição que lhe confere o articrição no livro próprio de Registro
go 87, n5' I, da bonstit.uição e_nos têr- das Autorizações de pesquiss..
mos do Decreto-lei número 1.985, de
Art. 39 Revogam-se as cl.Wposições
29 'de janeiro de 1940 (Código de Miem ,contrário.
nas), decreta:
Brasiliü., ti de novembro de 1964;
Art. 1.9 Fica autorizada e. Socieda- 143° da Independência e 769 d.a Repúde Brf3.sileira de Minero::tção Fama
blica.
Ltda. a pesquisar amianto em t.erH. CASTELLO BRANco
renos de sua propriedade ho luga.r
-denominado_ Fazenda da Cabeçuda,
Mauro Thibau

to, Estado âe Minas Gerais, nul!l'a
·área de :seis hectares setenta e _mto
<~.res e cinqüenta
e nove cent1ares
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DECRETO N9 54.901 - DE
NOVEMBRO DE 1964

4 DE

Autoriza o ciaadáo brasileiro Francis~
co Duarte a lapra1· mfnério_8 ,d~ jer~
10 e manganes, no munzcLpzo de
ztabirito, Estado de /!linas Gerais.
0 Presidente da República, usando
da atribui;:ão que lhe ~·.onfere o a.rt.
S7 n!? I, da Constituição e nos têrmbs do Decreto-lei nº _1.985, de _29 de
Janeiro de 1940. CCód1go de Mmas),
decret.a:
Art. lQ Fica autorizado o cid<:~.dão,
brasileiro .Francisco Duarte, na qua}:dade de Ad.mimstrador de CondoaünlO, a lavra:r minérios dE feno e
manganês em terrenos .-:J.e ~U:l proprieda.de e de Antomo ;'ifabor Fernandes no Lugar denommado 'Retiro do
Sapecado, distrito e mun.:::tnlo deltabirito, Es~do de Minas Gera~, nurna
área de cmco hectares ",8tema e c;nco ares e trinta e sete ·"e·,~ttar~s ...
(5.7537 ha), delimitada f)Or um nexágono irregular, que tem um vértic.e a
mil duzentos e dezenove metros ...
(1.219 m), no rumo verdadeiro à e onze graus sudeste (11 ° ~E), do marco
nUmero oitenta e nove r89) da St.
John Del Rey Min:ng .=:ompgay Limited, no Alto Leopoldo e os lado::; a.
partir dêsse vértice, os 'jegum,,es comprimentos e rumos verdadeltm;: duzentos metros (200 m), vmte graus
sudeste (20° SE) ; cento noventa e um
metros e setenta e oito centímetros
(191.78 m) quarenta e J.oiG graus sudoeste t 42° SW) ; cento e três metros
(103 m), c;nqüenta e lois graus sudoeSte (52o SW) : sessenta e dois metros (6-2 m), setenta e cmco graus
cinqüenta e· quatro minntos noroe"te
(75° 54' NW) ; trezentos quarenta e
seis metros (346 m), q'linze graus
trinta minutos nordeste t.J 5' 30' NE) ·
cento e dezoito metros e cinqüeutà
centímetros (118,·50 m), sessenta e
sete graus tr1nta minutos ·norde::;te
(67° 30' NE) . Esta autoriJlação e vutorgada mediante as ::ondiçOes constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e .ias arts. 32,
33. 34 e suas alíneas, ~lém das segu:ntes e de oútras cânst:tnL~s ao
mesmo Código não o.:xpressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A o;.xecuçáo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreto nQ 51.72-6, de 19 de
fevereiro de 19ti3, e da Resolução
CNEN nQ 1-63. de 9 de janei:;:o de
1963, da Comissão Nacio.Gal de E.nel'gia Nuclear.
Art. 29 o ooncessionário da autorização fica obrigado a recolner aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à" União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 du
Código de Minas,
Art.. 3º Se o concesGionario da autOr;zação nã.o cumprir qua.lquer das
obrigações que lhe incumbtHn, a uutorização de lavre será declarada cadu~
ca ou nula, na forma los art-5. ·37 e
38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinh<!S ~::*>~
t§.o sujeitas às servidõ"es do solo e subsolo para fins de lavra. '1a forma dos
art.s. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 50 O concessionário da atltorização será fiscaJizadfJ pelo Departamento Nacional da Produção Mine~
ral e gozará dos favore-s jiscriminados no art. 71 .do mesmo Códig<J.
Art. 69 A autorizacão de lavra terá
por título êste decretO, que será transcrito no livro próprio· de RegJ.stl'o c!&s
Autorizações de Lavra, a'Pós o paga,mento da taxa de seiscent.o5 cruze;ros.
(Cr$ 600).
'
Art. 7.9 Revogam-se .as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de novemnro de 1964.;
1430 da Independência e 769 cb República.
'H.

CASTELLQ

BRANCO

Maurp Thibau

DECRETO N9 54. 902 - DE 4
NOVEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brMileira Clarisdcm Souza Ribeira a pesquisar
quartzo e mica, no município de C~
roa.ci, Estada de Minas G·erais

o Presidente da Repú:Jlica, usando
da atribuição que lhe ·~onfere o art.
8'7, n9 I, da COnstituição e n·os térmos do Decreto-lei· nQ 1-.985, de 29 C1e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

janeiro de· 1940 (Código de Minas),
decret.a;

Art. li? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Clarisdon. Souza Ribeiro- a
pesquisar quartz.u e mica em terreros
devolutos nc lugar denvminlHlo Córreg0 dos Milagres, distrito e murJicipio de Coroaci, Estado ie Mina.s Gerais numa área de quarenta e t.:rês
hectares (43 ha), delimlt,actà po1 um
polígono irregular que r.em um vértice a seiscentos e noventa e seis metros (695 m), no rumo :nttgnetico de
trinta e nov{:; graus noroeste (39o
NW) ; da oonfluência do cón·ego dos
milagres com o córrego írk e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes compr:mento8 e n.unos .:nagnéticos: quinhentos metros ~500 m), setenta e cmco graUs :J.Ordeste (7·5°
NE); seiscent.o5 metros (6()0 m). dnco graus nordeste {59 flEl; seiscentos metros ( 60.0 m), setenta e cinco
graus sudoeste 05o SW); mil e trezentos metros (1.300 m),. cmco graus
sudoeste (5° SW) ; cem metros (100
m), setenta e cinco graus nord.est.e
(7.5o NE) · setecentos metros f700 m),
cinco graUs nordeste (5° NE.I •
~arágrafo úni~o.
A exec•tção da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulam . mto aprovado pelo Decreto n9 30. 230, de 19 ·de
dezembro de 1951, uma vez Ge verifique a existência na. jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o. art. :}.9 do citado
Regulamento ou de "OU.tr as substâncias diGcrLminadas pelo Conselho Naciona.l de Pes·quisas.

Art. 29 O .~ítulo da autm·lzação de
pesquisa, que será uma Via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos ::;.. cont11r da
data da transcrição no livro próprio
de Reg·istro das Autotizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogamnse as disposições
em oontrárto.
Brasília, 4 de novembro de 1964;
1439 da Independência e '161?-da República.
H. CASTELLO BRANOO

Mauro Thfbau.

DECRETO N° 54.903 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 19•54
Renou-a o Decreto n9 45.630, de 25
de março de 1959
O Presidente dG República. usando
d:a at.ribuiçâo que lhe contere o artigo 87, n° I, da const.ituicão e nos
tênnos do Decreto-lei n9 1. 985; de 29
de janeiro de 1940 CCóct.:go de Minas), decreta:
Art. 1o F:ca renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano no.c;.
têrmos da letra b do art. 1° do Decreto-l_ei n.'? 9. 605, de 19 de gósto de
1946 a autorização concedida a Jose
Prccópio de Rezende, pelo Decreto
número quarenta e cinco mil seiscentos e tr:nta (45.630), de 25 de març·o
de, 1959, para pesquisar minério
de
felTO, na l''aZenda. do BruÍnatiinho,
distrito e mm1.:cípio de Brumadinho,
Est.ado de Minas Ge-rais.
Art. 25' A presente renov.aç·ão, que
será uma v.ia a·utêntica dês-te ·decreto,
pagará a taxa de quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 560,00) e será
transcr.ito no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 30 Revogam-se a.s diSposições
em contrário.
BrasHia, 4 de noveinbro de 1964;
1439 da ·IndependênC:a e 76o da República.
H.

ÚASTELLO

BRANCO.

Mauro Thibau

DECREI'O N° 54. 9{}7 - DE 4
NOVEMBRO DE 1-964

DE

Autoriza a Centrais Elétricas de Urubupungá S. A. CELUSA
a
construir linha d-e transmissão.

O Presidente da Rtlpública, usando
da atribuição que lhe confere o ar.tigo 87, inciso I, da Constituição e nos
têrmos do art. 5\l do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. !O Fica: autor:iza·da. a cent'i:.a,:s
Elét.ricas de Urubupungá S. A.
CELUSA - a constrwr 01 linha de
tra.nsmissã.o entre a usina. de Avanhandava no Mun1ciplo do mesrno
nome em Sâo Paulo e a usina de Jupiá, situa.da no Município de Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso.

7Z3

ATOS DO PODER EXECUTIV_O

o Em port.ar1a. do Ministro L1as
1
~ a~
e Energia, após a aprovaçáo

Jlfil1
dos proJetos, serão flxa:d. as as caracteristicas técruca..s da linha de transD].oissão.
§ 29 A refer:da Iffiha se destina ao
rimento de energia às obras dço,
de Jupiá, ser feito pela Cornanhla Paulista de Fórça_ e Luz, e
p terlormente a forn~c"~~nto em
~sso a outros concessionano.'!i,

tifn<l

a

Art. 2o A concess:onária _d:verá s-atis[z.zer as segulntes cond1çoes:
I _ Apresentar à Divisáo de Aguas
do Departamento Nac1o~l d~ Produção JIJ.L:neral do Mr_mstér,Io <!-as
Minas e Energia, em tre.s (3)
v1as,
dentro do prazo de cento e oit;;nt<x
(180) dias, a contar da data da publicaÇão déste decreto os estudos, pro.jetos e orçamentos relativos à linha
de tro·nsmissão.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazo.s que forem fixados pelo
Ministério das Min8.s e Energia, exe··
cutando-a.s de acôrdo com os proj ertos aprovados ou as modificações que
forem autorizadas.
Parágra.fo único. Os prazos a .que
se refere êste artigo- poderão ser
prorrogados _por ato do Ministro das
MinaiS e Energia.

Art. 311 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d:sposições -em cont..rft_rio.
Brasn;a, 4 de novembro de 1964;
1431' da Independênc:a e 76° da República.

tênnos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 194-0 (Cód.:go de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica aut.orizado o cidadão
brasileiro Maurício dos Santos Erthal a pes'(!uisar minérios de feno, de
ouro e de mr.i-nganês, no leito e ma.J:gem d.o rio p:racicaba, de domínio da
União numa área de· duzentos e ·:]_liatenta hectares (24{1 ha), compreendendo trinta mil metros (30.000 t:l),
de comprimento sôbre o refer-ido eo,
por oitenta metros (80 m), de !a:rgura, medidos a partir da confluência
do córrego da Pedra Furada até o
pontilhão da Estrada de Ferro de
Brocotó.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento 9.-pro~
vado pelo Decreto n,<:> 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<? 1-63, de .9 de janeiro de
1963 da Comissão Nacional de Ener·
gia Nuclear.
Art.· 29 O 'título da autorização de
pesqu:sa, que será uma via a-utêntica lêste decreto, pagará a taxa de
dois mil quatrocentos cruzeiros (Cr$
2. 4(10,00) e será válido por dóis \2)
anos a contaT da data da transcr,lção
no livro próprio. de Registro daS' Au~
torizações de PesqUisa.
Art. 3Q Revogam-se· as disposições
em contrário.
Brasí11a, 4 de novembro de 1964;
143° da Independênc'a e 76° da Hapública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

H. CASTELLO BRANCO.

DECRETO N9 54. 911 -

Mauro Thibau.

NO~BRO

DECRE'".[10 N° 54.910 NOVEMBRO DE

DE

4 nz

1964

Autoriza o ci'àaclão brasileiro Mauri~
cio dos santos Erthal a pesquisar
minérios de ferro, de ouro e de
manganês, no município de Nova
Era, Estado de Minas Gerais.

O Presidente de República, usando

d_a at_ribuição que lhe confere o artrgo 87, no I, da OOnsti.tllição e nos

DE

DE

4 DE

1964

AutOriza a "Cina__l'' Comércio, Iwdústrza, Navegaçao Amapá Ltda. a
pasqu:sar cassiterita, no mun:."cipio·
de Macapá, Território do Amapá.

O Presidente da Repúblic3i, usandoda atribuição que lhe comere o a.r~
t~?o 87, n\1 I, da. Constituição e nos
ti:?Tmos do Decreto-lei nQ 1. 985, de 29
de janeiro cte 1943 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a "Ciool''
Comércio, IndústriRI, Navegação Ama..

ATOS DO PODER EXECUTIVO

janeiro de 1940 (Código de Minas),
pá Ltda., a pesquisar ~siterita. em
d8creta:
telTcnos devolut<..':S no lugar denominado Garimpo do !saias, distrlto_ ~e
Art. 19 .Fica autorizado o cidadão
Pôrt'O Grande, município de ~acapa,
brasileiro Zacki Curí a pesqui5a.r casTerritórlO do Amapá, numa, area de
siterita, em terrenos devolut:J-s, no luquatrc~entos e
cmqüent;a hectares
gar denominado Garimpo do Gavlão,
(450 hJ?.), delimitacta p.c-r u~ .trapédistrito de Macapá, muaicípio de
zio ret'ângulo, que tem wn vertrce na
Pôrto Graride, Território i<'ede1.·a1 do
confluência dos Igarapés Ma·ria Bol'.unapá numa área de :luzentos hecnita: e Bate Prego e os lado.s divertares (200 ha), deLm1tada por um
gentes dêsse vértice, os seguintes
retângulo qut- tem um v.-:rtlCe a ducompr1mento3 e rwncs · magnéticos:
zentos e treze metros (213 nü, no
d.01s mil e quinhentüs metros ..... .
rumo magnético sessenta e dob gl'aus
(2. 500 rn), quarenta e cm c o graus . e quinze minut:J-s sudeste da conflunordeste' (459 NE); dois mil sessenta.
ência dos igarapés Vila, Gruta Sêca e
e um met.ro8 e cinqüenta centímetros
G&vlào e os 1&d.vs, divergentes dbsse
(2.061,50m), trinta grar;._<; e clnqüenta
vértice, os seg·uintss comprimentos e·
e oito minutos noroeste (30() 58' NW).
rumos mag'nát.lc.as: mil metros (1. 000
m>, quarenta graus sudoeste (401?
Parágrafo ún:co. A execução da
SW) dois mil metros (2. ODO m), cinpresente aut.ori:r.ação fica stÜeita àS
qüenta graus noroeste (509 NW).
e3tlpuloaçbes do Regulamento aprovad0 pelo Decreto n9 30. 23{). d,e 1 de
Parágrafo único. A e:.::-'3cuçã.o da
dezembro de 1951 wna vez se veripresente autor::.zaçOO fica sujeita às
fique ·a exrstênc1a na ja•zida. como
estipulaçõe.s do Regulam~)nto aprovaassocrado de qua.lquer das substândo pelo Decreto nl? 30 . .:i30, de 19 de
cias a que se refere o art .. 21? do cjt<adezembro de 19-51, uma vez se verifido Regulamento ou de outras · subsque a existência na jazid'l, com.o astânciaS discriminaoct'as pelo Conse~ho
soc:ado de qualquer das substánc!as a
Nackmal de Pesquisas.
que se refere o art. 29 do citado RegulamentO ou de outras substánc,as
Art. 29 O titulo da autorização- de
discriminadas pelo Conselho Nacwpesquisa. que será uma via. autên~
nal de Pesquisas.
tica dêste Decreto. pagará a· taxa. de
Art. 29 O tttulo da :tuton:>,açào de
quatro mll e quinhentos cruzeiros
pesquisa, que será- uirta viá autêntiea
(Cr$ 4.5()0.0(1) e será vá.'.ido por dois
dêste decreto, pagará a ,,a:;,;a de Co:s
(2) anos a contar da da.ta da tl'f:lllSrriil cruzeiros tCrS 2 .000) e será válj.crição no livr 0 própri.o de Registro
do por dois (2) ânos a comar da dadas Aut-orizaçõ-es de Pesquisa!.
ta da· transcrição no livro próprio de
AJ:t. 31? .. Revogam-se as <_lisposições
Registro das Autorizações de Pe~squ·sa .
.em contrário.
Al·t. , 39 Revogam-se as dlsposiçoes
Brasilla, 4 de novembro de 196~
em contrário.
1439 da Independência e 769 da R;eBrasília, 4 de novem.oro de 19-64·
-pú.blica.
1439 da Independência e 769 du Repú:
H. CASTELLO BRANCO
blica.
M·auro Thibau
H. CASTELLO 'BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO

Nl? 54.912 DE
NOVEMBRO DE 1964

4

DE

AutoTiZa o
cidadão brasileiTo zacki
Curi a pesquisaT cassitenta, no município "de Macapá, Terntôno F·ederal do Amapá.

o Presidente d'a: Repúhlica, usando
da atri·buição que lhe :.onfcre o art.
87, nQ I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de

DECRETO NQ 54.913 -- DE'4
NOVEMBRO DE 19·64

DE

Autoriza a Mineração [Jranrti S. A.
· a lavrar 'lÍtinéTio de manganês, no
município de Uranã:i, Estado da
Bahia.

o PreSidente da Repú'.l!ica, 'Usando
da atribuição que lhe ~onfere o art.
87, nl? I, da Constituição e nos têr-

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

l?? _1. 9.'35, de _29 de
05 do oecreto-lei
:janeiro
de 1940 (Codlgo de Mmas), ~
decreta:
JU"t. 19 Fica autorizada a Minera~
ãÚ urandi S. A. a .lavrar minério de
~anganês, em ~errenos de sua pro~
·prieciade, nyn:~ area· se setenta e J.três
hectares cmquenta ares e 5essen 1~'l e
quatro cen~iares (73,5064 ha) no luar denommado Pedra <le Ferro, di.':fritOs de Guirapá e Brejinho das Ametistas, municípk~ de Urandi, Estado
da Bahla, dehmltada por um pollgono irregular que tem :1m vértice no
entroncamento das estradas de B:~;e
jinho das Ameti.stas, Cana Brava e
umburanas e os lados, a pal"Lir dêEse
vértice. os seguint_es oomp.c1mentüS e
·rumos verdadeiros: cento e oitenta e
dois metros e vinte e cin:::o centJmetros (182,25 m), quinze minutos noN
roeste (15' NW); sessenta e nove
metros\ e cinqüenta e cinco centímetros (69,55 m), tl·eze ::-;rallS E TII)ve
minutos nordeste (13° 09' NE) ; no·venta e cinco metros e .,inte e cinco
centímetros (95,25 m) , trê"s graus e
:vjnte e seis minutos noroeste (3° 26'
NW) ;- cento e oitenta e Qll<it'."o metros e cinqüent.a centím~tros <184;50
m), oito minuto.s noroeste (Ü8' NW);
cento e setenta e eeis metros e ses~
senta e cinco centímetros (1'76,65 m),
dois graus e cinqüenta •ninutos noroeste (2° 5;9' NW) ; trezentus e nci:..
venta e sete metros . (397 m), cinco
graus e vinte minutos norde•3.te (5°
20' NE) : cento e oitenta metros e
cinQ.üenta centímetros (180.50 m),
seis graUs e cinqüenta e clnco mmutos nmçleste_ (6° 55' NE); ~ento e quarenta e um metros e quarenta e cinco centimetrot. (141.45 :n), oito graus
e trinta- e um minutos nordeste (8° 31'
NE); duzentos e trinta metru 8 e quarenta e cinco centímetros (230,45 m),
nove graus e onze min'll.os nordeste
(9° 11' NE); cent:J e trinta e do:s metros e vinte e cinco centímetros
(132,25 m), -onze g-raus e l_irês mi:r,mws
norde•.3..te (11 o 03' NE) cenw e dezc:ito
metros e quarenta cenr,í.metros t118,
40 m), oitenta e dois graus e quarenta e sete minutos mdeste (82o 47'
SE) ; oitenta e a:to metr:Js e sessen~
ta e oito met.ros e sessenta centímetros (88,60 m), setenta e nove graus
e quarenta e seis min(lt.os sudeste
(79° 46' SE); cento e cinqUenta e três
metro~ e quinze centímetns (153,15
m), Oitenta e um graus e cinqUenta
e dois minutos sudeste (Slo 52' SE);
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oitenta e dois metros e ~inte e cinco
centímetros (82,25 m), .. •.mco graus e
quarenta minutos suOeste (5ú 40' SE) ;
quarenta e cinco metros (45 m). cinqüenta e três minutos su~e-:;~e (52'
SE) . mif e dois metros e vmre centime'tros (Ü){}2.20 m), sul (8) ; ~_u..
zentos e dezoito metros (218 rol. vmte e cinco graus e nove minutos sudoeste (25o "09' SW) · cento e quarenta e oito metros e cfnqüenta centímetros '048,50 m), vinte e seiS grauG e
quarenta e seis minutos sndoe:::t.e (26°
46' SW) ; cento e doze ..;1etrJs e quarenta centímetros (112.40 ml trinta.
e oito graus e trinta e ~inca minutos
e.udoeste (38o 35' SW); novema e oito metros e sessenta e 0inco centímetros (98, 65 m), trinta e. :::.~is graus e
vinte e um minutos sudoeste ·(36° 21'
SW) ; cento e cinqüenta e três metros
e cinqüenta centímetros (153,50 m),
vinte e um graus e cinqUenta minutos sudoeste (21o 50' SW;; cent.ü e
setenta e um metros e dez centfmetrps (171,10 m), setenta e qui!t.ro
graus e cinqüenta e um '11inut(}s- noroeste (74° 51' NW) . Esta autorizaçã,o
é outorgada rhediante as condH.;ões
constantes do parágrafo único do <l.rtigo 28 do Código de Minas, e dos artigos 32, 3-3, 34 e suas alínE:a.S 2-lém ãas
seguintoo e de outras oonstantes ào
mesmo Código não ('Xpi.·e.::;samente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A ::-x~cução da
presente autorização tica sujeita às
estipulações do Regulamen-r..o aprovado pelo Decreto nq 1. '/25, de 19 de
fevereiro de 196.3, e da Resclução
CNEN nCJ 1-6-3, de 9 de janeiro de
1963, da ComiGSão Nacio·:lal de Energia Nuclear.
Art. 21? o concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da· lei, os tl'ibutos que forem devidos à União. z.o
E<>W!do e ao Município em cumprjmento do dispo~to no l:l.l'~. 63 do Código de Minas.
Art, 39 s·e o concessionarío da ~m
toriZação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe _incumbem, _a uutorização de lavra será deJlara-Ga caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propri-edades- vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de -lavra.; na forffi:a
dos arts. 39 e 40 do Cód1go de Mlna.s.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 5~ O concessionário da autorização será fiscalizado pelo_ Depa:rtaJ
m-ento Nacional da Produçao Mmeral e gozará dos favores discriminados no art. '71 do mesmo Código.
Art. 6'? A autorização de lavra terá por título ~te de?n;y>, que se:rá
transcrito no livro propno de Reg-1s,..
tro ctas AutorJzações de Lavra, ap65 o_
pagame~to da taxa. de tnil quatrocentos e mtenta cruzeiros (Cr$ l .480) .
Art. 7~ Revogam-se as dispo::;ições
em contrário
Brasília, 4 C.e novembro de 1964;
1439 da Independência e 76'? da República.
H, CASTEi:.Lo 'BRANCO
Mauro Thibau

DElCRETO Nç 54.914 -

DE 4 DE

NOVEMBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro Stejano
Quaranta a lavrar tremolita, algamatolito e quartzito, no municípw
de Mogi ãa.s c1·uzes, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituiçã-o e nos
têrmos do Decreto-lei no 1. 985, de 2SI
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Ar.t. 1Q Flca autorizado o cidadão
br>313ileir.o Stefano Quaranta a lavrar
tremolita, algamatolito e quartzito, em
terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Süio MaracanR., distrito de Taia.çupeba,
mumcípio de
Mogi das Cruzes, Estado de São eaulo, numa área de onze hectares dczessete a.n~.s e vinte cen-t~ares (11,1720
ha) delim1tada por um polígono irregular que tem um vértice a trezentos e dezesse~s metros (316 m), no
rumo verdadeiro dezesseis graus qu8,renta minutos noroeste (169 40' NW)
do · mà.rco quilométrico .setenta e três
ma.:s seiscentos metros (73 + 6DO m),
da estrada de rodagem Capela do 1:1ib~iirão a Ribeirão Peres e Ouro Fino
e os lad05, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ve<"dadeiros: tre?.entos e quarenta e dois
metros (342 m),
cinqüenta e .seis
grau.s e cinqüenta minutos sudoestete (569 50' SW) · sessenta e
c:.nco metros (65 m), hmta e qua-

tro grau3 tr.inta e três minutos no~
roeste (349 33' NW) ; cinqüenta e
oito metros (58 m), quarenta e cinco
graus cinqüenta minutos noroes.te
(459 50' NW); cento e vinte e oito
metros (128 m), quarenta e um gra:us
tr.inta minut05 nordeste (41 o 30 NE) ;
sessenta e o:.to metros (68 m) , vinte
e três graw; vinte e dois m__jnutos
noroeste (23° 22' NW) ; cento e de··
2ienove metros (119 m), trinta e três
graw; quarenta minutos nordeste (33"'
40' NE) ; duzentos e noventa e quatro ~metros (294 m), quarenta e ·lUatro graus quarenta minutos nordeste
(449 40' NE); quatrocentos e dez metros <410 m), vinte e tnis graus trinta e cinco minutos sudeste (23° 35'
SE) . ESta autorizaçá.Q é outorg<lda.
m€d:e-nte as condi·ções constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33 34
e suas alfneas, 1 alé!n das seguintes e
de out.ras constantes do mesmo Código, não expreSsamente mencionadas
neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
est.ipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de l9
de fevereiro· de 1963, e da Resolução
CNEN U9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comis3ão NaCional de Energia Nuclear.
Art. 2° O ooncess!onário da aur.orização fi_ca, obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei os
tributos que forem devidos à. União,
ao Estado e ao Mnnicípio, -em cwn_primento do disposto no &rt. 63 do
Código de Mina.s.

Art. 3° S.e o concessionário da autorização ,não cumprir qualquer das
obrigações· que lhe incumbem a .-iutorização de lavra será declarada ca~
duoo ou nula, na forma dos artigm
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q A:; propriedades v'zinhas
eBtão sujeitas às servidões do solo
ou subsolo para fins de lavra, na
forma do arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Ar.t. 59 o concessionário da, autorização será fiscalizado pelo Departamento
Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no a·rt. 71 do meSmo Código.

Aros DO

PoDER

.Art so A autorização de 1.a.vra
terá · por titulo és~e decreto~ que
6 erá transcrito no .llvr~ Próprlo de
}teg.fs~ro das Au~onzaçoes de lavra,
pós 0 pagamento da taxa de seiscen~ cruzeiros (Cr$ 600,(10) .
.Ar.t. 7º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 4 de ~ov_embro de 1964;
143º da Independencla e 76<;> da República.
H. CASTELLO BRANCO.
Mauro Thibau.

EXECUTIVO

'CH

duzentos e dezenove metros e
cinqüenta centímetros (219,50 ·m),
oitenta e nove graus
sudeste (899
SE) ; duzentos e vinte e cinco metros (225 m) um grau nordeste ü 0
NE) . 1 Este. autor'zação é out.or~ada
mediante às condições constantes do
parágTa.fo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e ::.1!-M
alíneas, além das seguintes e de nutra·s constantes do mesmo Cód:go n.ão
expressamente
mencionadas
neste

SE);

de~reto.

:Pàrágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a·provado pelo Decreto n9 51.726, de 19
DECRETO N° 54.915 - DE 4 DE
de fevereiro de 1963, e da Resolução
NOVEMBRO DE 1964
CNEN nQ 1-63, de 9 de janetro de
1963, da comissão Nacional de EnerAutoriza Chaves & Cia., a zawcir
gipsita no município _de santanógia Nuclear.
pole, Estado do Ceara.
Art. 2° O concef'õ&ionãrio da autofica obrigado a recolher aos
, o Pres:dente da República, usando rização
cofres públicos na forma da lei os
da a.tribuição que lhe confere o artributos que for.em devidos à união;
tigo 37, no I, da Constituição e 110s
ao E.stado e ao Município, em cumtê1mos do Decreto-lei no 1.985, de 29
primento do dispo..o;:;to no art. 68 do
de janeiro de 194.0 (Código de M~
Código de Minas.
nas) , decreta:
'
Art. 3° Se o concessionário da auArt. 10 Fica autorizada Chaves &
torização não cumprir qualquer de:s
Cia. a lavrar gipSita, em terr.enos de
ob!·igações que lhe incumbem. a au~
propriedade de Acirião do Vale e ou-- toriza·ção de lavra será declarada catros, no imóvel denom nado Sítio São
duOO" ou nula, na forma dos art;igos
Gonçalo, d.. strito e município de Sari37 e 38 do Cód:go de Minas.
tanópole, Estado áo ceará numa área
Art. 4? As proprieda-d-es v'zinhas
de cinqüenta e oito heda-res três
estão sujeitas às servidões do solo
(l>l'.es e vinte e sete cen~iares (58,C327
ou subso:o para fiD.<; de lavra, na
ha). delimitada um yért c e a cento e
fo~·ma do arts. 39 e 40 do Código de
noventa metros (lfl(l m) no rumo verMmas.
dadeiro de deZ'Oito graus quinze miArt. 59 O conce.ssionãrlo de: aunutos \sudeste (18'? 15' SE); da contoriz....2ção será t:scaliza.dc pelo Defluência dD.s córregos
FBlix e São
PaJ"tametno Nac·onal da Produção
Gonçalo e os la·dos, a partir dêsse
Mineral e gozará dos favores diSm·ivértice, os segtfntes comprimen+~.'3 e
m:inados Ii.o a·r~. 71 ·do mesmo Có~
rumos verdadeiros:
quinhentos e
digo.
trinta metros (530 m), cinqüenta e
ArL 6° A autor1zação de lavra
oito graus nordeste (58° NE); se:.s~
centos e quarenta e um metros ;64_1
terá por título êste dec'reto, que
m), trinta. e um graus noroeste
.será transcri·to no livro próprio de
Reg,:stro das Autorizações de lavra,
(319 NW);
sete.r;:entos e cinqüenta
metros (750 m), oitenta e três
após o pagamento da taxa de mil
gr.aus sudoeste (839 SW) ; vinte e
cento e oitenta cruzeiros (Cr$ .....
.sete me~ros e c·nqüenta centímetros
l.l8G,00).
· (27,5{) m), sessenta e nove graus suAr.t. 711 Revogam-se as disposições
doeste <69º SW) ; quinhentos c noem contrário.
venta e sete metros e cjnqüenta. cenBrasilia, 4 ·de novembro de 1964;
túnetro.s (297,50 m), trinta e nove
143º da Independência e 76<;> da Regraus sudeste (39° · SE) ; quatrocenpública.
tos e oitenta e sete metros e (..in9üenta centímetros (487,50 m), sete
H. CASTELLO BRANCO.
gr.au.s quinze minutos sudeste <7~ 15'
Mauro Thibau.

ATOS DO -PODER EXECUTIVO
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DECRETO N0 54.916 -

DE

4

DE

NOVEn'!ERO DE 1964

Renova o Decreto nr.> 48.618, de 25 de
i1flho de 1960

o Pres:d-ente da Rep·ública, usando
da a.'tribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nus
têrmos do Decreto-lei nº 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 lCódigo de Minas), decreta:
Al't. ro p:ca renovada:, pelo prazo
imprOrrogável de um (1) ano. nos
têrmos da letr.a b do UJrt. 1° do 0,~
oreto-lei n 9 9.605, de 19 de agó:-to
de 1946, a autorização concedidB ac
cidadão brasileiro Flávio Beneduce,
pelo Decreto número quarenta e •->ito
mil seiscentos e dezoito i 48. 618), de
vinte e· cinco (25) de jt!lho de nJi}

novecentos e sessenfu· (1960), para.
pesquisar quatzito. no dfstrito e muruc:pio de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo.
Art. 2° A presente renovação, que
será uma via autêntica dêst.e decreto,
pagará a taxa de trezentos e oit,enta
cruzeiros (Cr$ 380,00) e será transCI·ito no livro próprio de Reg.:stro-.das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 3o Revogam-se _ets dispOS1ÇÕ3S
em contrário.
Bras~lla, 4 de novembro de í!:lG1;
1439 da Independência e 769 da !-tepública.
H, CASTELLO BRhNCO,

Mauro Thibau.

DECRE-TO N9 54.917 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964
Autori.za o cidadão brasileiro Joao
GDbbo Sobrinho a lavrar calcário,
'ho munc:cipio de Taguaí, Estado .de
São Pa'lflO.

o Pres:ctente da República, us.a:ncto
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e 1lOS
têrmos do Decreto-lei n° 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas], decreta:
Àrt. 19 F.:ca autorizado o ci-da.dão
brasileiro João Gobbo Sobrinho a la~
vJrar ca11cctrio, em ten·e~os de sua

propri-edade na l<'azeHaa nau v .it.:erne,
distrlto e mllllicipio de TaguaL- ·Estado de São Paulo, numa área de du ..;
zentos e s-etenta e quatro hectares e
trinta e nove ares (274,39 ha:), delimitada por um polígono irreg·ular que
tem um vér-t..ce no portal da capela
existente na Fazenda São V~cent.c e
os la·dos, a parta· dêsse vértice, 0.s se"
g·uintes comprimentos e rumos vBrdadeiros: m.l dm.entos e quarema e
um metros e sessenta
centimeL.ros
(1. 241,60 m), quarenta graus . e cmqüenta e nove minutos sudeste ,40°
59' SE) ; seis-centos metros (600 m),
tr nta graus e c:nqüenta e um aü"
nu tos sudeste (30° -51' SE); mil metros (1. 000 m), c:nqüenta e nuve
gra-us e nove minUtos nordeste :59o
09'
NE); quatrocentos e quarent.a
n1etros (440 m), trinta graus e o.nqüenta e um minutos noroeste ~3{)9
51'· N"V) ; dois mil oitocentos e quarenta metros (2. 840 m), quarenta .e
dois graus e v:nte e um minutos noroeste <42° 21' NW); o:tocentos
e
trinta e cinco metros \835 m) . vlnte
e o;Lo graus e trin[.a minutos sudoest.e (28<> 30' SW); novecentos e o•t,enta e cinco metros (985 m), trinta e
c:nco grau.s sudeste (35•.' SE). _esta
autorização é outorgada med.:ante as
condições consto:ntes do pará<s·l·a.fo
único do a.rt. 28 do Código de M nas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras ·3<}11S"
tmlt.fs Oo me3mo Código não express.amente menc:onade:s neste óecrew.
Parágrafo único. A execução d.a
presente autor~zação (-ca sujeita àS
estipulações do' Regulamento il:pl·o~
va-do pelo Decreto n9 51.726. de .:._g
de f-evereiro de 1963, e da Resobc:ã~
CNEN n<) 1-63. àe 9 de janeiro di'J
1B63, da Comissão Nacional de En~!
gia Nuclear.
Art. 2° o concess:onál'io da aut'.)M
lrza·ção fica obr.gado a recolher noi:l
cofas públic-o-s, na fo1·mo. da. lei, cs
tributes que forem devidos à u~iâo,
aQ E~stado e ao Municipio. em curn.primento do d.:sposto no art. 6~ do
Cóãcgo de Minas.
Art. 39 Se o conces~liOnário da .autorização não cumpl'Íi' qualquer das
obr:gaçõe~ que ihe incumbsm, a autorização de lavra s-erá declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Cód!go de Minas.

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

rt. <1'~ As proprieda?e_:; v'zmh~.s
,sujeitas. às serv1does do t:om
~ a~~b'solo
para. fins -de l~v~·a, na
.firnla do arts. 39 e 40 do Codlgo de
Minas.
Art. 59 o conces~ionário· eLa autorização será f.:_scallza.do pel_o D~~
artamento .Nacwnal da Plo~uç~o
~ner.al e gozará dos favores dis~-~~
minados no a·rt. 71 do mesmo liadigo.
Ai·t. 5o A autorização de _ .tav.ra
terá por título ês~e decreto! que
· será transcrito no yvr9 próprio de
Reg:st.ro' das Autonzaçoes de J~.:ra,
apóS- o pagamento da -.taxa de vinCO
roll e quinhentos cruzBiros <Cr$ ...._.

1~-

· 5.50D,00).

Ar.t. 79 Revogam-se as disp-osíções
em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1Q64;
143º da Independência e 76<.> da República.
H,

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N° -54.919 - DE
NO\rEMBRO DE 1964

4 DE

Atttoriza o cidadão brasileiro Nagib
JUjet a pesquisar minério de cpbre,
no município de Bom Jesus da
Lapa, Estado da BUhia.

o Presidente da República, usando
da a-tribuição que lhe -confere o !11'-tigo 87, n.9 I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nu 1. 985, de 20
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1o F~ca autorizado o cidadáo
brasileiro Na.gib Jafet a pesquisar
minério de cobr.e em terrenos de propriedade de Jerzy Berkman Karenin
e Romulo Argentiére 'no lugar d•:nominado Chapada Grande, Olho d'á>2;lia
.do Vermelho e Severino, Fazendas
Alegre e Itabem·ba, distrito de Chapa·d-a Grande, município
de
Bom
Jesus da Lapa, ID;tado da Bahia,
numa área- de ·quatr-ocentos e sessPnta e seis hectares, seis ares e setenta e mn cent:ares (466,0671 ha), delimit-ada por um polígono inegular
que tem um vértice no marco de
ama·rração ,do eixo da estrada carroçável de Bom Jesus da Lapa p:;il'a
Favelândia e os lados a partir dêsse

vértice os segu"ntes comprimentos e
rumos magnéticos: sé.!scentos · e noventa e seis metrOs (696 m) ,·vinte e
nove graUs e quatro _minutos sudueste {29° 04' SVV); oitocentos e sessenta
e quatro metros (864 m), se.."-Senta
graus cinqüenta e seis .minutos noroeste (609 56' NW); dois mil oitocentos
e setenta e Cinco metroS (2. 875 _!l1),
v:nte é nove graus e quatro minutos
sudoeste (299 04' S'W); mll quatrocentos e cinqüenta metros (1. 450 m),
sessenta graus ~ cinqüenta e sels
mjnutos sude<>:.te (60° 56' SE) : três
mil novecento-s e oitenta e nove metros (3.989 m), ·vinte e nove gtaus
e qua·tro minutos nordeste (299 04'
NE) ; dezenove metros (19 m), C-inco grau.s e três minutos noroeste (5\l
03' NW); s-etecentos e um metrQS
(701 m), o:.tenta e um graus sudoeste
(819 SE).
PaJ'âgrafo único. A execução da
presente· autoriz.a.çio fica sujeita às
estipulações do Regulamento .~pro
vado pelo Decreto n9 51.726. de .L9
de fevereiro de 1963,- e da Resolução
CNEN 119 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da comissão Naci-onal de Energia Nuclear.
Art. 2o O titulo da .autorização
de pesquis-a, que será uma via autêntica dês te decreto, pag)3:rá a' t~xa
de quatro mil seiscentos e setenta
cruzeiros (Cr$· 4.670,00) e será válido
por dms (2) anos a contar d.a data
da transcrição no livro própr:o de
Reg.'stro do.s Autorizações de P:esquisas.
Art. 3° Revog.a.m-.se. as di&posiçõe.s
em contrár;io.
Brasília, 4 -de novembro de 1964;
14:39 da Independência e 769 da RepúbliC-2.'
H.

CASTELLO BRfu.··,wo.

M::zuro Thibau.
DECRETO N9 54. 920 NOVE1'1IDRO DE

DE

4

DE

1964

Autoriza o ciàaàão. brasileiTo Nagib·
Jajet a pesquisar minério de cObre, no municíPio de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bah:a.

O Pres-dente da República, usando
da a-tribuição que lhe confere o artigo 87, n° I, da Constituição e nos

ATOS

DO PODER EXECU1'IVO

têrmos do Decreto-lei no 1.985, J.e 29
de janeiro de 1940 (Código de IviLnas), d€creta:
.Art 1o Fica autorizado o C:.dadão
brasil~iro Nagib Jafet a
pesquis~:n·
minério de cobre em terrenos de propriedade de Jerzy Berk.Jpan Karenin
e Romulo Argentiére no lugar denom·nado Chapada Grande
e 01/:w
d'Agua do vermelho Fazendas Alegre
e Itaberaba., distrito
de
Cha·pada
Grande, município de Bom Jesus da
Lapa, Estado dã,. Ba.hia numa ár.ea
de quatrocentos e noventa e nove
hecta~es setenta e quatro ares e vlllte cinco centiares (499. 7425 ha) delimitada por um poligono, que tem
um vértice no marco número dezesseis (16) do eixo da estrada carro~
çável Bom Jesus da Lapa - Favelàndia e os lados a partir c!êsse vértice, üs seguintes comprimentos e mmos magnét~cos: dois mil oitocentos e
vlnte e cinco metros (2. 825 m) , treze
graus e cinqüenta e três minutos noroeste ( 039 53' NW) ; dois mil quatrocentos e noventa e nove met1·os
(2. 499 m), se.SS•enta graus e cinqüenta e- seis minutos· noroeste (60•! 56'
NW); dois mil oitocentos e vinte e
cinco meLros (2.825 m), tr.eze graus
e ç:inqüenta e três m'nutos sUdt:'!ste
(139 53' SE) ; dois mil quatrocentos
e noventa e nove metros (2.499 '!11),
cinqüenta e nove graus e trinta e
sete minutos sudeste (59° 37 SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
est1pulações do Regulamento a·nrovad(J pelo Decreto n9 51.726, dé J.9
de fevereiro de 19G3, e da Resoluç?to
CNEN nc.1 1-63, de 9 de janeiro ·de
1963, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2°_ O título da autor.ização
de pesqmsn, que será uma via autêntica dêste decreto, paga-rá a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
e será váEdo por dois (2) anüs a
cüntar da data da tran.s:cr.:.ção no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam~se as disposiç.ões
em contrá:rd.o.

Brasília, 4 de novembro de 19G4;
14:-39 da Independência e. 769 da Re:públic.a.
H.

ÜASTELLO BRANCO,

Mauro Thibau.

DECRETO

N~>

54.921 - DE
1964

4 DE

NOVEMBRO DE_

Autoriza o cidadão bra.sileiro
do Na.sctmento a pesquisar
no munzcipio de Cachoezro
pemirim, Estado do Espírita

Rubem,
qua?'tzo
do itaSanto.

o Presidente da Repúblicl:l., mu.ndo
da atribuição que _lhe confere o artigo 87, n9 1, da Constituição e nos
térmo.s do Decreto-lei n<? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M·nas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rubem do Nascimento a
pesquisal· quartzo em terrenos de propriedade d'e Belino Fernand0 Bed1m
no lug·ar denOminado Cón·ego da On~
ça, distrito de Presidente Varga..s, município de Ca-choeiro do rta_pem1rim,
Estado do Espírito Santo, numa á:cea.
de deze.ssete heutares e noveno::t e dOis
ores (17,92 ha) delimitada pur um
octógono irregular, que tem um vértice a mil e vinte dois metros ....
(1. 022m) no rumo m•3.-gnét!.co dezess.ete graus e trinta minutos .Sil(loeste
(179 3Q' SW) ; doa tone da Ig:eja. São
Miguel e os lados a partir ::iêsse vér~
tice, os seguintes comprimenLOs e rumos magnéL~ccs: quinhentos setenta
e dois metros (572 m). vinte e um
graus trinta minutos sudeste 121~ 30'
SE); cento e .sessenta metros (160m),
1

~~~;~\~ ~6~~t~o~}~~) ~ ~~~~~tg; ~uJ~~
zessete meLros (217m), vinte gmus
11.uarenta e cinco minutos noroeste
(209 45' NW) ; duzentos e qu1nze metros (215m), quarenta e quatro graus
sudoeste (449 SW); quatrocentos sesSenta e sete metros (467mJ. vinte
graus qua.renta e ci-nco minutos noroeste (20~' 45' NW); cento novenb. e
um metros (191m), sessenta e nove
graus trinta minutc·s lWrd:e,')'te \699
30' NE) ; cento e dez metros ~ l10m),
setenta e três gr,'3.us e _cinQüen!;a rninutv.s sudeste (7311 58' SZ); c ült;mo
lado sendo o segmento retilineo que
une o penúltimo vértic-e ao ponto de
p:1rtida.
Paré.grafo único.
A exe-cução da
presente autoriz-ação fica 'ill.Jei.ta às
estipulações à'o Reguls,mento a,p,·ovado .pelo Decreto n? 30.230, de t de
dezembro de 1951, uma. vez se verifique a existência na jazid-a, como associado de qualquer das substâncias
a. que se refere o arL 2\l Jo citado
Regulamento ou de outr.as substân-
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.
discriminl).das pelo COriselho Na. as
cional de Pe.sq_u1.s .
_ ~
Art. 2., o título ds, au~Orizaç._ao .de
uiSa que .será uma vm autentica
~~~e oecreto, pagará a taxa G.e t.reentos cruzeiros (Cr$ 300,QO.) e será.
z álid'o por dois (2) anos ~ contar 4a
·X-ata. da transcrição n_o llyrv p:róprlO
de Registro das Autor1zaçoes de Pesquisa.
Art. 311 Revogam-se as d:spo5ições
ero contrário.
Brasília 4 de novembro de 1D64;
l43" da ~dependênci-a e 76º da República.
H. CASTÉ:LJ:O BRANCO
Mauro Thtõau

elas

DEÓRETO N" 54.922 -- DE 4
NOVEMBRO DE 1964

DE

.Autoriza Itapessoca !lgro Indu~t:ial
s. A. a lavrar g2pstta, no mun~c-'tpzo
de Quricuri, Estado de Pernernbuco.

o Presidente da República, w.~ando
da atribuição que lhe confere o arti"'D. 87 n9 .I, da Constituição e nos
têrmos' do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M~nas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada ftape.ssooo
Agro Industrial S.A. a lavrar g1p-sita,
em teiTenos de sua propried'.lde, no
lugar denominado Au.s.entes ()11 Baixos distrito de Ipubi, município de
ou{·icuri, Estado dé Pernambuco, numa área de oitenta e um l1.e0t-a ·es e
dez ares (81.10 ha) delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a mil cento e oitent<"l e 1uat.ro
metros e dez centímetros (1 lB4,10m),
no rumo verdadeiro de Quarenta t: oito grous quarenta e tr€s minu'".o.s sudoeste (48"43'SW); da. Casa Grande,
edificada sôbre pedfa, re.J'Jnrre.cida
coÍno a ma-is antiga da região e os
lados, a pa.rtir --dêsse vórtice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e vinte e 'V>ve metros e sessenta e cinco centnnetros
(529,60m). quarenta e seis graus trinta. e um minutos noroeste , 469 31'
NW) ; quatrocentos e setenta e dois
metros e vinte centímetros (472,20m),
cinqüenta e cinco graus e um mmuto
nordeste (55Q41'NE); cento e, QuaT{mta e dois metros e qu-arenta centlmetros (142,40 m). três graus t~·~nta e
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sete minutos sudeste (3 9 37'SEJ; cento
e s~.ssenta e sete metros' e cinqüenta
e Cinco centímetros (167 n5m) cinqüenta e cinco graus deze~ove ~mu~
tos -1_1ordeste (55'119'NE); cento ê- vmte
e tres metros e ~essenta e ~rt>..s centímetros
(123,63m). quarenta e oito
graus quaLorze m.nuto.s sudoeste ...
(48Q14'SW); duzentos metros (200m),
oitenta e três 'graus seis minur.us noroeste (83906'NW); tre~entos e dois
metros e cinQüent;a centímetros . : . .
(302,50m), quarent-a e o; to graus quatc"l'ze minutos sudoeste (48~14'SW);
duzentos metros (200m). cinqüt:nta e
dois graus dois minutos sude'ite <529
02'5E); duzentos e trinta e três me~
tros e novent-a centímetros :233 90m),
dezoito graus oito mmutos n·)~·,;este
(18908'NE); mil seiscentos e rpnrenV;~,
e quatro metrOs e Q.uarenta .<c., alto
centímetros (1.644,4.8m), cinqüeuta e
cinco grau.s dezenove minutos .t:O~·des-
te (55 9 19'NE); trinta e quat.ro graus
quarenta e um minutos noroeste ....
(34941 'NW) ; seiscentos e .:;e tenta e
sete metros e quarenta e r;rês centímetros (677.43m), _cinQ.üenta f:: cinco
graus dezenove minutos norde3te . ,
(55 9 19'NE) ; quatroc-entos e três metros e oitenta centímetros :·1:03 BOm),
dezenove gram dezesseis min11t.0s suà_oeste (19916'SW) ; dois mil quinhentos e quarenta e três metros e t:·inta
e um centímetros (2.543,31mJ Oll,.t'nta
e seis graus- vinte e três minmos sudoeste (86Q23'SW). Esta autorizacão
é outorgad'a mediante as r:ondlçÕes
const-antes do parágmfc único do artigo 28 do Códig·o de Mina.:: c 0.03 arti.gcs 32, 33. 34 e sua.s alíneas. &12m
das seguintes e de outras ~onsWntes
do mesmo Código, não e·xpres.samente
menciona.das neste Decreto.
Pa.rúgrafo único. A execução da
presente autoriz,ação fica 'illJ~~~b. às
estipulações do Regulamento ·ip.·ovs_do pelo Decreto n° 51.726, de ; 9 de
fevereiro de
1963. e da
R-esolução
CNEN nl? 1/63, de 9 de jane~ro de
1963. da comissã!() N·acional de Energia. Nucl€0.r.
Art. 2° O concessionário da autorizaçã.o fica obrig·ado a recolher aos
cofres públicos, na forma cia lei, os
tributos que forem devidos 8. União,
a.o Estado e ao Município. ~m ccmprimento do dispcsto no -art. 58 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário dn autoriz-ação não cumprir qualQl!er das
obrigações que lhe incumbem a auto-
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rização de lavra será declarada cGa'"'uc-3.- ou nula, na forma dos al't:'gos 37

e 38 do Çódigo de Minas.
Art. 4" As propned·éldes Vlz.nhas
estão sujeita..s às serv1dões ie s~lo e
subsolo para fins de lavTa .. na ton::~r,
dos artigos 39 e 40 dO CódJgo d•~ Ml-

nas.
Art. 59 O concess:onário da autoriZ2ção será

fiscaliz.~-do

pelo Depar-

tamento NaciOnal da Proà'U<.!Úf' lVllne-

r.al e gozarã dos fayores discrilnina._dos no art. 71 do mesmo Có.-:'.igo
Art. 6" A autorização de travra teirá por titulo êste deCl e to que ~12rá
transCrito no livro próprio de Rfgistro das Autoriza::;ões de Lavra,

<~.f'ÓS

o

pagamento da t.axa de mil ::.e:.::centos
_e quarenta cruzeiros (Cr$ 1.64G.00).
Art. 79

Revogam-s-e e...s disposições

em contr'ário.
Brasflia, 4 de novembro de 1964;
143 9 da Independência e 76° da República.
H. ÜASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DEORE'ffi N9 54.923 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964
Autoriza o ciãaàão brasileiro Antero
Amâncio da Silva a pesquisar cal~
cário no município de Rio Bonito
Estado do Ri_o de JanmTo.

O Presidente da República, usando
d·a atribuição que lhe confere o ar""
tigo 8'1. n9 I, da constituição e nos
têrmos do DOOretCF=>lei nl? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 .(Código de Minas). decreta..:
Art. 19 Fica autorbado o cidadão
brasUeii"o Antero Amânéio da Silva a.
pesquisa.r calcário em terrenos de sue.
propriedade, da Prefeitura Municipal
de Rio Bonito e de outros, no lOteamento denominado "Vale São José do
Braçanã", dis-trito e município de Rio
Bonit.o, Estado do Rio de J.aneiro,
numa área. de trinta e quatro hectao:.
res, sete areG e oitenta e quatro cen""'
Uares (3'1,0784 ha), delimitada por
poligono irregular, que tem um vértice a quinze metros ·(15m), no rumo
magnético de sessenta. e sete graus
sudoeste. (679 SW); do canta nordeste
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(NE) do ermazé.m situado no oruzamento da estrada de rodagem Ni""
terói-Rio Bonito com a área "E" do
dito loteamento e os lados a partir
dêese· vértice, os seguintes comprimentos e rumos m1.gnéticos: duzentos
metros (200m)·, sessenta e sete g-raus
sudoe.S"te (67( SW); cento c cinqüenta.
e sete ·metro8 e cinqüenta centímetros ll57,5{Jm), vinte· e dois gruus e
~rinta
minutos noroeste
(221' 30'
NW); quinhentos e trinta e cinco
metros (535 m), trinta e· um gmu.s
nordeste (319 NE); - seis.centoo metros (600 m), setenta e cinco gr.aus
sudeste C759 SE ) ; cento e setenta e cinco metrDs (175 m), tre""'
ze . gl'•3US sudeste (131' SÉ) ~ cento e
dnqüenta e cinco metro.s 055 m),
vinte e quatro graus sudoeste (24Y
SW) ; quarenta e sete metros e cin..
qüenta centímet.ros (.Q7,50m), seten~
ta e seis graus sudoe.ste (761? SW);
duzentos e noventa e dois metrQ'3 e
cinqüent1 centímetros (292,50mJ, se ....
tenta e nove graus e quínze minutos
sudoeste (79° 15' SW) ; duzentos e
qunenta e dois .metros e cinqüent.a
centímetros <242iOm) setenta e· quatro graus e- quarenta e cinco minutos
sudoeste C749 45• SW); cento e cin':"
qüenta metros (150m), vinte e seis
graus noroeste (269 NYV).
Paragrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução
ONEJ.~ n9 1 ~63, de 9 de janeiro de
1963, da COmissão ·Nac!onal de ,Energia· Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa que~ será Um•'3. via. autêntica
dê•ste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e cinqüenta c-ruzeiros (Cr$
350.00), e ser§_ válido por do's <2) ano~
a contar da data da traruc1ição no
livro próprio de Registro das Autori-:
zações de Pesquisa.
Art. 3° Re·yogam-se as disposições
em pontrário.
Brasília, 4 de novembro de 19•6"4;
143° da Independência e 769 da Repú-bli~a.

H. CliSTELLO BRliNCO
Mauro Thibau

ATOS

DO PoDER EXECU'l'IVO.

733

DECRETO

NO

54. 924 - pE
1954

4 DE

NoVEMBRo DE

Autoriza 0 cidadão braszzeiro Rai ..,.,
mundo FigueiredO cavalcante a
pesquzsar cassitenta no município
àe pôrto Velho, Território Federal
de Rondônia.

o presidente da Repúbli-ca, usando
da atribuição que lhe c_onfe!e o a..r.""
tigo 87 n9 L da constltmça.o e nos
têrmos 'do DecretO""lei n<? ~. 985, de ~9
de janeiro de 194() (Código de MInaS), decreta.:
Art. 19 FJ.ca autoriza~o ? cidadã-o
brasileiro Raimundo Flgueue~o Cavalcante a pesquisar cass:tenta em
terrenos devolu'-os situados no. lUf?~r
dencmiDa-õ.o santa Maria no dl'3tnto
e mumc.pw de Pôrt.o Ve)ho, TerritóH
rio Federal de Ron~ôn:a, n"ll:ma áre::t
de quatrocentos e t.rmta e dms hecta;...
res e noventa e cinco ares (432,95 h:t.)
·equivalente à diferença entr~ a área
de oitocentos e o1tenta e dOlS hecta.
res e noventa e cinco ares (832,95
ha) delimita:.da por um pa.ralelogra·IDO 'que tem um vértice 13. mil trezen,.
tos e setenta e oito meti os e cinqüen:ra e cinco centímetros ........ .
(1. 378;55-m), no rumo magnético de
cinqüenta e oito grau.s quarenh e
seis minutos noroeste (58ç. 46' NW),
da barra do igarapé Prêto, afluente
do rio Ja.cunda, e· os lados divergentes dêsse v:értice têm: dois mil me~
tros (2.000mJ, vinte graus nordeste,
(20il'NE) , magnético; e cmco mil metros C5.0G0m), quarenta e dois graus
sudeste (42° E'tE), magnético; e a
áre~
de quatrocentos e cinqüenta
hectares (450 ha), a.'Ssim descrita no
art. 19 do decreto mil novecentos e
vinte e sei,s (1926) de dezenove (19)
de dezembro de mil _ novecentos e
sessenta e dois (1962) : delimit':l.da por
um retâ.nguJ.o que tem um vértice a
oitocentos e setent:t metros (370m) ,
no rumo magnético de setenta e um
graus sudoeste (71 <? SW), da confluênCia do 1garapé Santa Maria .om
o· rio Jacunda e cs rado8 divergentes
dêsSe vértice, os seguintes cOmprimentos e rumos mag.néticos: mil e
quinhentos metrOs (1.5G0m), quarenta e oit.o graus nor-deste (48\l NE) .e
três mil metros (3. (}QQ. m), quarenta·
e dois gre.u8 sudeste (42<? SE).
parágrafo único. A execução da
presente autoriZilÇão fica sujeita; às

esttpuktções do Reo- 1
do pelo Decreto n.fu51
amento aprova-:fevereiro de 1963
·J26 de 19 de
CNEN n<:> 1 . ,63
e
a . Resolução
1~63, da Comis;ã~e Nicig~ala~eiro de
g1a Nuclear.
e Ener...
Art. 2<:> O titulo d
to..
11
que será ~aa~ia ~~ç~~t~~
e.s . .e D~reto, pagará a taxa d
qwa . . ro mll trezentos e trinta cru ·e
ro~ (Cr$ 4.330,00) e séã válido ze~;
d?lS <?_) -anos a contar da da.ta ~a
t~_ansc_IIÇao no livro próprio de Regrstro das Autorizações de Pesquisa
lHt. 3D- Revogam-se a disposiço"es
em contrário.
· s

~~sfuisa,

Brasilia, 4 Ç:l.e novembro de 19"4·
769 da Re;ú~
bllca.
..

14~.9 da Independência e
H

CAS!ELLO BRANCO

Mauro Thtbau

4

DECRETO

N9 54. 925 DE
NOVEMBRO DE 1964

4

DE

Concede à Ca~cários Finos do .. B;nsil
Ltda. auto!_1-zação para tunczonar
como empresa de mineração.
0 Presi~en~e da República, usando da atnbmçã.o que he ~onferP 0
art. 87, p<:> I, da Const.itUlçá.Q e t~n...
d<? e;;n v...sta 0 que dispõe o Decretolei n 938, de 8 de dezembro de '938
decreta:
.. •

.

- ~tigo. único. E' concedida a calcanos FIDos_ ~o Brasil Ltda., com sede em Cuntiba, ID3tado do Paraná
constltuida por instru:nent6 rartJ~
cular de. 24 de março de 1964, altera ...
dQ por. mstrwnento particular de 23
de ~brll de 19&4, autorização Para
f~wnar ~amo e:nprêsa de mineraçao, de acordo com ·o lUe "dispõe o
Decreto-le_i n<? 938, de 8 de dezembro
de 193 ~· !Icando ·a mesma obrigada a
cwnpnr mtegralmente as leis e regul~entos ~em vigor ou 'lU e vierem a
Vlg~)[ar_ sobre o objeto da referid.J. au..
tor1zaçao.
Brasflia, 4 de novembro de 1964·
1439 da Independência ·e 769 da Repú:
blica.
H •. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau
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fluência do córrego !3exiga no rio
Mata Porcos e os lados a~pa.rt,ir dêsse vértice os seguintes co'llprnnentos
e rumos magnéticos, vinte e c)nco
concede à compa1!;hia Mineraçã_o do
metros (25 m) , quarenta e cincJ. grausCajati autorizaçao J!ara :uncz..onarr
como emprêsa de mznemçao.
quarenta minutos sudoeste <459 40'
SW); cento e setenta e :·mco metros
pre5idente
da
_Ré-pública,
usando
075 m), sessenta e cinco graus dez
d 0 atribuição que lhe xmfere o art.
minutos sudoer.ste (6·5<? lO' SW): cer-~ nr 1 da constituiçã-o e nos têr~
to ~ vinte e um metros (121 m), três
8 do Decreto-lei ~<? _1. 985, cl.e _29 de graus
m~s
tlin~a minutos noweste (39
30'
janeiro de 1940 (CodigXJ de Mma.s),
NE); quarenta metros (4(} m). onze
graus quarenta minutos nor·oest.e (llo
decreta:
Artigo únlco. _E' cons;dld~ à Cot;I40' NW) ; setenta e um metros (71
anhia Mineraç:ao do _va_Jar,I,- cons~i
m) , setenta e seis gTau.s trinta mii'ituída por escr1tura publwa de 31 de
nutos sudeste (76o 30' SE) quarenmarço de 1964. lavrada ~s fls _6g, do
ta e três metl'{)S (43 m), oitenta e
livTO de notas n9 2 (!.83, do c:;rtór<o ao
nove g-raus sudeste (8.9° SE) : sessen11 <? Ofício da cidade de San Paulo,
ta metros (60m), oitenta e dÓis graus
com sede na capital do 1-<~s!;ado de São
nordeste (BQt> NE) · cinqüenta mepaulo, · autAcnzação p~ra fU_?cionar c~
trcs (5-ü m), Sul CS) .
mo empresa de _mmeraçao, flcanao
Parágrafo único. A ex~cução <:la
obrigada a cumprir mteg~almente as
presente autorização fica suj.eita às
leis e regulamentos em v1g~r ou que
estipulações do Regulamento aprovavenham a vigorar sôbre o obje':O desdo pelo Decreto n<:> 30.230, de 19 de
tfl. autorização.
ed.zembro de 1951, uma vez se verifique a existência n_a jazida, como asBrasília, 4 de no_vemoro de 1964;
1439 .da IndependenCla e 76<? da Repú- sociados de qualquer das substâncias
a que se refere o art. :;9 do citado
·blica.
Regulamento ou de outras substân:H~- CASTELLO BRANCO
cias discriminadas pelo CJonselho N::;Mauro Thi"bau
cional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da a.uto.dza.ção de
:pesquisa, que será uma v~.a autênt-ica.
DECRETO N9 54.927 - DE 4 DE
dêSte· decreto, pagará a taxa de. treNOVEMBRO DE 19-64
zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será váAutoriza o r::idadão brasileiro JoSé
lido por dois (2) anos a conta.r da,
Gonçalves dos Sc.m.tos a pesquisar
data da transcrição no livro próprio
areia quartzosa no municí.pio de
de Registro das Autorizações de Pes~
ztabirito, Estado de Minas Gerais._,_ quisa.
39 Revogam-se as disposições
o Presidente da Repúb~ba, usando emArt.
contrário.
da atri-buição que lhe '::Onfel'e o a.rt.
Brasília, .4 de novembro de 1964;
8 7, ·n9 I, da 'Constituição e nos tênncs.
do Decreto-lei n9 1.98.5, de 29 de ja1439 da Independência e 769 da Repúneiro de 1940 (Código de Minas}, de~
blica.
creta:
H. CAsTEi.r.o BRANCO
.Art. 19 Fica autorizado o cidadão
Mauro Thfbau
orasi.leiro J·osé Gonçalves çlos Sant<>s
a pesquisar areia quartzosa em_ terDECRETO N9 54. 928. - DE 4 DE
renos de sua propri-edade e de Jesus
NOVEMBRO DE 1964
Gonçalves ~os Santos no luga:_ d~
no:nünado P1res ou . Derrubad~, distriAutoriza o cidadão 'brasileiro Beneto, de Baçãro,_ mumcipi? de Itabi~·ito,
dito Moreira Curimbaba, a pesEstado- de ,Mm-as GeraJs, numa area
quisar bauxzta, no município w~
de um hectare oitenta e un ares e
Caldas, Es~ado de Minas Gerais.
cinqüenta e cinco centiar88 ~1.8155
b.a) delimitada por um. polígo!lo irO Presidente da República, usando
regular, que tem um 17erc.ice a quinhentos e vinte metros (52U IDJ no da atribuição que lhe confere 0 .1rti:rUIIlo magnétloo de quarenta e sete go 87, n° I. da. Constituição e nos
graUB noroeste (47° NW>; da con- ·têrmos do Decreto-lei nQ 1.98.&, de 29
DECRETO N9 54.926 - DE 4
NOVEMBRO DE 1964

A

DE
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de ja.neiTo de 1940 (Código de Mi...

n.a.s), àecreta:
19 FlCa autorizado_ o cida-dão
asil~iro Benedito ~ore1ra curim·-"

.Art

br
pesquisar baux1-ta em terrenos
})abau a propriedade, no imóyel_ den~
de. ~da Mato Queimado, d1stnto ae
nnnatanoa de ca.Jdas, .município de
sand ' EStado de Mmas
·
G era1s,
·
Cal as,área de setenta e seis hectares
·nu~~ ares (76,08 ha), delimita-da
e01?1 um polígono irregular, que tem
!P
vértice a trezentos e quar_enta e
wn metros e clllqüenta e se1s cennove
t!metros (349,56 m ) , no r um o m ao·né
tiCo de setent;1. e quat_r-o graus ~ cm=
üenta e-.... quatro mm~to15 norde~te
749 5'1:'- NE), da contluencB- do~ corregos do Geraldo . e ~ato ~u~1mado
os lados a partu de~se vertiCe, os
~eguintes comprimen:OS .. e rum<:?s
magnéticos; cent.o ~ cmquenta e tres
metros e dOis centunetr?s U_53,0_2m),
uarenta e quatro graus e cmquetlta
q dois minutos noroeste (44'? 52'
~) ; setenta e s~te -~etros (77 m),
dezesseis gra.tts e~ cmquenta e ~ mi:nuto nordeste (169 51' NE) ; Oitenta
metros (OOm), tnnta e sete graus e
vinte e sete. minutos nordeste (379
27' NE) ; cento e dezenoye metr~s
(119 m), quinze graus e tnnta e dols
minutm nordeste (15° 32' N:lli?; _c::ento
e oitenta e dois metros e cmquema
centÍillletroo (18~,50 m), -:;essenta e
seis graus e trmta e dOl,s mmutos
sudeste (669 32' SE) ; quinhentos e
onZe metros e vin~e e quatro centímetros (511,24 m), se.s~S-enta e sete
graus e vinte e três minutos sudeste
(679 23' SE) ; cento e vinte e um
metros (121 rn), onze gl'l'<tus e treze
minuto3 nordeste (119 13' NE); noventa _e nove metros e vinte e ..9-~~~-tr_'?
centímetros (99,24 m), quare:nta e dms
gratts e seis m~uto6 nordeste (429
06 NE) ; cento e sessent•:l e sete me~
tros.- e vinte centímetros (167 ,20 m),
oitenta e nove graus e quatorze minutas nordeste (899 14' NE); . duzentos e setenta e oito metros e sessent·.t
e cinco centímetros (278,G5 m), .5etenr.a.
e dois graus e onze minutos sudeste
(72o 11' SE); duzentos e oitenta e
seis metros e oitenta centímetros
(286,80 m) tre!ge graus e trinta mi~
nutos sudoeste (139 30• SW) ; trezen"'
tos e quarenta e três metros .quinze
centfmetros (343J15 m) qua>I"enta e
oito graUs e cinqüenta oito minutos
.sudoeste (489 58' SW); cento e oitenb.

1
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ta metros e trinta e dois centímetros
(180,32 m), trinta e oito graus e dois
minutos noroeste (389 02' NW); duzentos metros e oito centímetros
(2D0,08 m), oitenta e txês- graus e
dez minutos sudoeste (839 10' SW) ;
duzentos e dezesseis metros e setenta.
centímetroo (216,70 m), trinta e oito
graus e cinqüenta e três minutOs su.a
deste (389 53' SE) ; quatrocentos e
três metros e setenta centímetros
(4()3,70 m), qu.a.renta e dois g·raus e
cinqüenta e quatro minutos sudest-e
(42° 54' SB), novecentos e quinze
metr<YS e onze centtmetr·os (915,llm),
.setenta e cinoo graus e cinqüenta e
oito minutos noroeste (759 58' Nw);
duzentos e trinta e seis metros e
trinta e cinco centímetros· (236,35m),
sessenta e dois graus e qua..renta e
dois minutos noroeste (62° 42' NW);
cento e t1intt1 e cmco metros (135Dl),
vinte e um graus e dezenove minutos
nordeste (21'? 19• ·NE); duzentos e
vinte e oito metros e sessenta e qua,.
tro centímetros (228,64 m), trinta.
grau.s e cinqüenta e nove minutos
nordeste (30o 59' NE) .
P.arâgrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Reg·uiament.o a-provado pelo Decreto número 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<:> 1-63, de 9 de janei-ro de
1963, da Comissão Naciona-l de :Ep.er•
gia Nuclea:r.
Art. 29 O titulo da autoriZ{l.ção de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto,/ pagará a tax&. de se""'
tecentos e setenta cruzeiros (Cr$ .•
770,(l0) e será válido pór dois (2)
an<YS a contar dQ data da -transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa,
Art, 39 Revogam~se as disposições
em contrário.
Bra..sília, 4 de novembro de 1964;
.1.43° da Independência e 769 da Repú..,
Plica.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DEOREI'O N9 54.931 -

DE

4 DE

NOVEMBRO DE 1964
Concede autorização para o ·funcionamento do Curso de Ma-temática
da Faculdade de Filosofia de Ca~
xias do Sul.

o Presidente da. República, usando
da atr:buição que lhe confere 0 ar-

ATOS DO PODER ·EXECUTIVO
tigo 87, item r, da constituição, e nos _
têrmos do a.rt. 23 do De.creto-lei número 421, de 11 de maio de 1938. decreta:
Art. 19 li: concedid·1 autorização
para o ftmcionamento do Cur:::o de~
Matemática da Faculdade de Fllosofia de cax as _do -'Sul, Estado do Rio
Grande do Sul. ·
Art. 2° Gste Decreto entr.ará em
vigor na da ta d·l sua public~wão.
Bra.sília,- 4 de novembro de 1964;
1430 da Independência e 76o da República.

H. CliSTELLO

BRANCO

Flavio Lacerda
DEC.."CtETO N9 54.933 -

Flavio Lacerda

DE 4 DE

NOVEMBRO DE 1964
Concede reconhecimento a_ cursos da
ACademia Paulista de Música, com
sede em São Paulo.
O Presidente da República, usando

da. atribuiçã.oo que lhe confere o a.rt.

87,- item I, da OOihStituição e nos t.êrmos do art. 23 .do Decreto_lei número 421, de 11 de m'ótio de 1938, decreta:
Art. !<:>E' concedido reconhecimento
aos cursos de Instrmnento · (pi.,:mo,
violino, violoncelo, contraba1xo, flauta,
oboé, clarinete. trompete, trombone)
de canto, Composiçã.o e Regência da
Academia Paulista de MUsica com
sede em São Paulo, Est.ado de São
Paulo.
Art. 29 :Jtste Decreto entnuá em
vlgor na dat.a de sua publicação.
Br.asilia, 4 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re~
pública.
H.

mero 121, de 11 de maio de 1938, decreta;
Ar.t. 1° li: concedida autonzação
para o funcionamento dos cursos ctC
Instrumento (Piano, Violino e Acor~
deão), de C.anto, de Professor de
Educação Musical e de Professor de
Desenho da Escola Superior de Artes
Santa Cecíl •3, de cachoeira do Sul,
no EStado do Rio -Grande do Sul.
Art. 2° :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1964;
143CJ da Independência- e 769 da República.
H •. CASTELLO BRANCO

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

r---

DECREI'O N9 54. 934 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964
Concede autorização para o funcionamento de cursos da Escola Superior de Artes Santa Cecília, de ca-Choeira dà Sul, Estado do Rio
Grande do SuL

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere- o ar~
tigo 87, item 1, d.IJ. Const:.tuição e nos
têrmos do art. 23 do DecretO-lei nú-

DECRETO N9 "54.960 - DE 10 m;:
NOVEMBUO DE 1964
Declara de utilidade pública o Educandário Santo Antônio, com secle
em Campos de ·Jordão, Estaào de
São Paulo.

O Presidente da Repúbl ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 1tem L da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. nv 26.342, de 1961,
dee1:eta:
Artigo único. f:: declarada _de u.Uli~ade pública, nos térmos do art. 1o
da Le: nC) -91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com 0 art. 10 do regulamento aprovado pelo Decreto número
50.51'1, de 2 de maio de 1961, o Eduoand_ário Santo Antônio, com sede
em Campos de Jordão, Estado õe S.
Paulo.
Brasília, 10 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 76o da República.
H. C liSTE LLO BRANCO
Milton sowres campos

~E 10 DE
NOVEMBRO DE 1964
PrOmulga o Acôrdo àe Comércio e PaDECIÍEI'O N,9 54.967 -

gamentos entre _o Brasil e c..· Polônw
firmado no Rio de Janeiro, .a 19 ãê
março de 1960.

(Publicado no Diário Oficial de
23 de d~zembro de 1964)
Retificação

Na pág. 11.828; lll- coluna; art. XVI,
onde se lê: . • . competen r.es de cada.

ATOS DO

PODER EXECUTIVO

das Pa.rt.es. . ..
Leia-se:
urniJl.petent.es de cada uma da;:, Part.es
co
_ Na mesma,
coluna, citação
~P!ortutos Bn.:.suen·os", onde se bê:
_ Minério. de mandanês . . . Leia.-se: . . . çacau em -amêndoas ...
onde se le: . . . Couros cru
Leia-se: . . . Couros crus ...
DEOIVETO N.9 54.9-38 NOVEMBRO DE 1964

DE

10

"D"omulga
o Acôrdo Cultural entre os
1
EsÍados Unidos do Brasil e o Jupão
fl7'171Ad0 em. Tóquio, a 23 ae janei-

J_

ro cte 1961.
(Publicado no D2ário Oficial. de
23 de dezembro de 1964)
Retijicação
Na pág. 11.828, 4.{1- coluna, onde
s-e lê: ... Pelo Gcvêrno dDs Estados
do Bre..sll: ... - Leia-se: Pêlo Govêrno dos Estados un.dos do Brasil. ..
DECRETO N<? 54. 9.78 - DE 12
NOVEMBRO DE 1964

DE

Auioriza Sebastião Hugo Teixei1·a a
comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cunfere o artigo 87, número I, ·_ia Constituição
Feaeral e tendo em vista o DecretoleJ nv 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Ardgo únictJ. Fica autorizado o cidadão Sebastião Hugo Teixeira, residente em Boa Vista, Território Federal de Roraima, a comprar pedras
:Perciosas nos têrmos lo Jecreto-lei
n<? 466, de 4 de junho de 1938, (•brigando-se, seu titular, ·:~. cumprir as
leis e reg·ulamentos e.>n 1igor ou que
venham a vigorar sôbre o oLjdo desta autorização, a qua1 ':ierá ..:onstituída de uma via autêntica do presente
decreto.
Brasília;, 12 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H,

CASTELLO

BRANCO.

Otávio Gouveia de Bulhões.
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Federal e tendo em vista o Decretole-i nç 466, de 4 de junho de 1933, decreta:
Artigo único. Fie& autorizado o cidadão brasileiro Constantino Pedro
d .... Vasconcel1os ·residente em Governador Valadar~s. Estado de Minas
Gerais, a comprar pedr3:s preciosas
nos têrmos do Decreto-lei !)c 466, de
4 de junho . de 1938, constituindo título . desta autorização uma via autêntica do presente decreto~
Brasília, 12 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

Ct'.STELLO BRANCO.

Otávio Gouveia de Bulhões.

DECRETO N9 54.980 - DE 12 DE
NOVÊi'VIDRO DE 1964
Autoriza 11lÚu Alves Peixoto a comprar pedms precios~.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo 87, número I, da Constituição.
FE:!deral e tendo em vista o Decretolei n<? 466, de 4 de junho de 1938, decreta·
·
Artig·o único. Fica: autorizado o cidadão brasileiro Alceu AI ves Peixoto,
residente em Brasília, Distrito Federal, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decret.o-lei n<? 466, de 4
de junho de 1938, obrigando-se, seu
titular, a cumprir as leis e regulamentos vigentes ou que venham a vig·orar sôbre o objeto 1esta autorizaçãt' que será constittuda de uma via
autêntica do presente decreto.
Brasilia, 12 de novembro de 1964;
143° da Indenendêntia e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Otávio Gouveia de Bulhões.

DECRETO N9 54. 932 - DE 12 DE
NOVEMBRO DE 1964
Autoriza o cidadão brasileiro l}edrich
Gabriel Sussland a comprar pedras
preciosas.
O Presidente da República, usando

DECRETO N9 54. 979 - DE 12 DE
NOVEMBRO DE 1 1964
Autoriza Constantino Pedro de Vasconcelos a comprar pedras preciosas.

Federal e tendo" em vista o DecretoteJ nc 466, de 4 de junho de· 1938, decrda·

O Presidente da República, usando
da ::Jtribuição que lhe confere o ar ..
tigo 87, !lúmero I, ja Constituição

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Bedrich Gabriel Sussland, reSidente rio Rio de Janeiro,

da atribuiçãt? que lhe confere o ar87, numero I, da Constituiçã,o

ti~'ü
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Estado da Guanabara, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decretolei n° 466. de 4 d."' .llJnt"lc

de

J938,

constituindo título desta autorização

uma via autêntica do presente decreto.
Brasília, 12 de novembro de 1!J64;
1439 da Indenendência e 769 da República.
•
H,

CASTELLO BRANCO.

Otávio Gouveia de Bulhões.

-·-DECRETO W1. 54.983 -

DE

l:i

DE

NOVE"MDTIO DE 1964

Concede à Mineração Indústria e co..
mércio Ltda. autor:zação para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da RepúbtcH, 11><1.1:1-J.O
da atribuição que lhe confere o artig-o ~7, n9 I. da ConstitUição e nos
termos do Decreto-lei n<.J 1.985, ce :::.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Artigo único: É concedida à Mine ..
ração Indústria e Comércio L(da ..
constituída por contra ·o arquivado
wb n<:l 29.734 e alterações sob núme·
ros 29.920 e 34.419 na Junt-a <)•LH~
ci.al do E.stad0 ·da Bühia, com sede na
cidade do Salvador. a.utorizaçã.o para
funcionar como emprêSa de mineração, ·ceando obrigada a cUmprir integra.Imente
as leis e regu:amentos
em vigor ou que . venham a vigorar
sôbre o objeto desta au~orização.
Brasília. 1::1 de novembro de ~904;
143>? da Independência· e 76<:! da Re·
públ:ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro TMbau

DECRETO

N9 54.984
NOVEMBRO DE

- DE 12 DE
1964
concede à
Andrade & FilhOs Lim'~-_
tada, autorização
para funcionar
como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atnbu.ção que lhe confere u a!'tigo 87, no l, dv. Constituição e lJOS
têrnios do Decreto-lei nº 1. 985, de 29
de janeiro de 194ú (Código de .v.Iinas),
decreta:
Art go ún·co. li: concedi-dü :.\ Andrade & Filhos Limitada, com sede
na cl?ade de Poços de CaJda.s, .:.stado
de Mmas Gerais. constituíd-a pm 'nstrumento particülar de 31 de julho de
1961 e alterado por instrumento de
30 de março de 1964, arquivadüs na
Junta Comerctal do Estado de Milbas
Gerak., respectivamente, sob núme·

ros cento e dezesseis mil trezentos e
qua.renta e cinc0 (116.345) em 12 de
setembro de 1961 e cento e quarenta
e·trê.s m1l e oitenta e sete (143.~J87) cm
31 de março de 1964, autoj::za~s.o
para func:onar como enrprêsa de mi~
nemção, ficando obrigada a cumpri-r
integralmente as le!s e reg·ulamenr.os
em vigor ou que venham a vigor;J..r sôbre o objeto da. referida autorização.
Brasíl:a, 12 de novembro de 1904;
1439 da Independência e 769 da Re·
púbEca.
H.

CASTELLO BRANCO

Maum Thifbau

DECRETO

N9 54.985 DE
NOVEl\I(BR() DE ~964

13

DE.

Autoriza o cidadão brasileirO Grac1lia.no Teles dos Santos, a pesau.isar
calcário, no município de Itamõacurí, Estado de lY[;'nas Gerai<>.
I
O Presidente da Repúo!ica, n~ando
da atribuição que lhe .xmfere o an...
87, no I da Cnnstituicão e nos térmos do Decreto-lei iJ.9 1. Y35, de 29 de
janeiro de 1940 (Cód:go de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizadü o ci6aõão
brasileiro Graciliano .reles dos San~
tos a pesquisar calcário em terrenos
de propriedade do Estado de ~~nms
Gerais, no lugar denomtn::Jdo TonibaVirou, distrito de Campauá;:io, ·nHmicípio de Ita.mbacuri, HEtado ae Minas- Gerais numa ârea de quarer~ta
e três hectare.~ e cinco ctres (43,05 ha),
deLmit.ada por um políg~no irregular, que tem um vértice a oitenta e
cinco· metros, no rumo magnético de
setenta e quatro graus oudoe;:;r:e (74°
SW) , da confluência 1o <'órrego dos
Mirandas com o Rio ltamb u;uri f os
lados a partir dêsse vért-:ce, os segumtes comprimentos e rumOs magnéticos: -se:.scento~~ .:: cinqüen;,a e ~·~ês metros (653 m), quarenta e sete grau.;. e
qu:nze minutos noroeste (479 15' NW),
cento e sessenta e sete ·netrO<- (167
m), tre_ze graus quinze mir,ut.._,.s Tiú!'deste (13° 15' NE); duzenLos f:' tr:nta
e dois metros (232 m), ,ltenta 2 quatro graus sudeGU> (84o ':)E) ; duze;.1tos
e quarenta e oito metros (24R m), treze graus nordeste (13° NE'; ~etecF.n
tos metros ('700 m), 'li.ten~a e um
graus sudeste (81o SE); Oltocento;: e
noventa. e cinco metrcs íH9'5 m) trinta e sete graus sudoeste (37° SW)
Parágrafo único. A execuçao ·,da
presente autorização fica suj.eita às

ATOS DO

PODER EXECUTIVO,

ti ulaçóes do Regulamento aprov:::-

eS pelo Decreto n.(l 51. 27'!3, d8 Hl ?e

do P_ iro de 1963, e .,a '?tesolu~,;ao
tev~~ n.::~ 1-63. de g . de js.ne;.ro Ge
. da comissão NacHmal· de Ener3
gia. Nuclear.
_
.Art 2 .<1 o título da rLutm'lZR]-~-0 ele
uisa que será uma 11·a au~e!1u1ca
~:{ deCreto, pagará a .:1xa de Qt::::. es entos e trinta cruzeuos 1 Cr$
trcce
se,•á válido por ·,ais r2) snos
430) ·n~a!' ·da data da na~1sc~·rçào r~o
S1lVlo
. ~o or·ónrio
de .Registro das Auton_ •
zações à.e Pesqmsa.
Art. 39 Revogam-se ·as disposições
em contrário.
Brasília 13 de novembro de 1964;
0
1439 da Útdepen~ência e 7G da República.
H. CAsTELLO BRANCO

f:s-

11.-fauro Thibau

DECRETO N. 0 54.986 - DE 13
NOVEMBRO DE ! 9 64

DE

Autoriza 'o cidadão 1Wr1/3!lf?lro José
Fressato a pesquisar argila, no municíp;o de São José do 8 Ponhais, Estado do Paraná.

o Pre.'3idente da RetHbli.::a, ~sa:t~clo
da atribuiçi3.:o que lhe -,onfere o art.
87, n.o 1. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1 . 9(-;5, de 29
de jane ro de 1940 (Códig'O C.:.e l\1i~
nas), decreta:
. Art. 1.° Flca autorizado o ddad§.o
brasileiro. José Fn~ssato a peSQLI-<s:::.r
argila em terrenos de -..ua propnedade situados no lugar den<)lll narlo Tabatinga, distrito de Tijucas :ia Sul,
município de São José do 5 Pinha1s,
Estado do Paraná, em duas d.ferentes áreas perfazendo •1m .ot:L.' de ~rês
hectares vmte e sete ares e vinte centiares (3,2720 ha), assim deím!das: a
;primeira com dois hectates a nLa e
sete ares e vinte centiare5 ,2,3720 ha)
é delimitada por um ,Jolig-.''DO !.!:regular que tem o vértice lnic~al a tnze
metros e sessenta cen-.;ímetr0" ( 13-60,
m), no rumo de trinta g·, -t.,J..S sudoE-ste (30° SW) da confluênGta do arroio
Saracura com o ribeirão do ROClO, e
os lados a partir dê.<3s.e vértic,~ t,ém:
sessenta metros (60 rol, c.nqlienta e
quatro graus nordeste :54° NE 1 ; doze met.ro.s 1.12 m), setenta e nove í-'raus
sudeste (79o SE) : cinqüenta metros
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(5{) m) , vinte graus sudeste \2{lo SE) ;
quarenta metro,., l40 m), vmte e quatro graus sudeste 1.24° ..-.E); cmqü:mta metros {50 m), quatorze grau"' f':udeste (14° SE); o sexto laiL' é o '-E'g;mento retilíne<· que par".inJ.o aa extremidade do quinto lado descrito com
rumo de sessenta e 0"n--;o ~Tau.:; f'Udoeste (65° SW) alcança o atnhamento bdo direito da "OdO·via ricu_l.as
do Sul-Curitiba; o sétimo :acto é um
segmento retilíneo com cem ,netrus
000 m). que parte do v·,>:rt::Je inic,aL
c;upra descrito. c-om rumo de cinqUenta e oito graus sudoeste <58° SW) ; o
Oltavo lado e um ~eg·ment.o l'C'tllineo,
com vinte e trê::; metros e trinra eentímetr·os (23.30 m), que pa•·--.1, da sxtremidade do sétimo lado eom ~·:11no
de v.nte e oito ~T8.l.lS ,ud~,s~,~~ 1.230
SEl; o nono tado é o ,eg.nl"rll;·O retllíneo que partindo da ~x~n:r;:~:J-t::ie do
oitavo lado, com mmo ~e sessent::t e
três graus sudoeste (63° ')WJ alcanca o alinhamento dire1to da ~ode-via
Tijuca.s do Sul para :]ur t.\B.; c décinHJ lado P o tl·echo 'io alinh<Jmento.
en-ado compreendido .'mtre as ex·oremldade.<:> do sexto e ·wno. !ade·.:; descritos· a segund-<1 con1 ,1o';cu.-,a a:·-E-s
(o go ha 1 e deLmJ ta da -Jl'l nn, p·t)jgono ~rregular que . . em um l.'él'ClCe
no alinhamento lado ~sqtkr1lo da rodovia Tijucas do :Sul .Jara ~urit!ba
a cento e oitenta e três .net.roo:: 1 183
m 1 , no rumo de tr1nta R,T::: qS "~lti(·es
te (30° SWl s ~onfluên·~Ja do arroio
Saracura cor.1 o r beirão P..óci·o. .- as
lado-., a partir dêsse vér~ice têm os
seguintes comprimentos t' rumo:>. cento e o: tenta e quatro 'Uetl'Vs 1 184 m),
trmta e três graus e .:J.UlU&e minuws
sudoe.'3te {33° 15' SW); vint.e e ~e-s
metros e vinte centímetros t25 :.lO m),
oitenta e seis graus wx1este l36°
NEl; quarenta e mto -ne~os ;48 m),
o:tenta e cmco graus suG.e..;ve (85o
SE) ; o- quarto lado é o segmen w rE-tilí.neo que partindo da extremidade
do terceiro lado, descrito, com rumo
de setenta e um graus nordeste (715'
NE) , alcança a margem esquerda da
rcdovia supra citada; o quinto e último lado é o trecho do alinhamento,
lado esquerdo da rodovia Tijucas do
Sul-Curítiba:- compreendido entre a
extremidade do quarto lado e o vértice iní_cio do primeiro lado.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita àG
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,Q 30.230, de 1.9 de
dezembro de 1951, uma vez, se verifi-
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que a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias

a que se refere o art.

2.9

do cit::cto

Reg·ulamento ou de outras substancias discriminadas pelo Com::elho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.<? O título da autorjzação dê
pesquisa que será uma via autêntica
cteste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e. será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio

de Registro das Autorizações de Pesquizas.

A1·t. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 d.e novembro de 1964;
143.0 da Independência e 765' da República.
H, CASTELLO BRANCO

MauTo Thibau

DECRETO N9 51.987 - DE 13
NOVEMBRÜ DE 1964

DE

Retifica o art. 1º do Decreto ni;.m·ero 32.059, 1-e 7 de janeiro de 1953.

O Pres:dent:>. da Repúblwa, usando da atribuição que lhe ccnfcl'e o
art. O'• n<? t, .i?. Constitlllçâo e 'lOS
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeirv dto 1940 (Cód~g 0 de Min..asJ, decreta:
A:'t, 19 Fica retifica-d-o o artigo prlm-o.tro ( 1ç J do Decreto núm<oro trintz e dois m1l e cmquenta e nove ..
(32.059l, de .sete l7J de jane.ro de
mil novecentos e c.nquenta e
~rés
(1953J, que P'::t.ssa a ter a segu nte
redaçâA:J: Fica
autonza o Cidadão
brasüeiro OliVelro Fernandes da Silva. na qualld·ade cj.e s-ucessor C!e J<Oâo
Fernandes do c armo, a la vr ar rumeriO de ts:-ro no
lUgar _denomm-a.do
Fazendo Pau de Vinho, distnto de
Ig-arape, municipio de Mar.eus Lsme,
Estado dE· M.nas Gem1s, numa á.r~a
de v nte hectares tnnta e quatro -:l.r-.~.s
e Oitenta e &f',te centmres (20.3487 ha)
dclimltada por um poltguno Irregular que tem um vértiCe a novecen:;os
e setenta a cmc0 metros (975mJ 110
rumo verdadell'o trm.,a e qu-atro g:-aus
tnnta m:nutos sudoest:> (349 30' SWl
-da confluência dos cónegos Salrava
e Pau de Vinho e os lados, a partir dêsse vértice. os segumtes comprimentos e rUmos verdadeiros, sete··
centos e- o.tenta e seis metrO!" <78fim•,
c.nquenta e sete gr.aus e tr:nt-a m1-

nutos sudoeste• (579 3G' SW) ; duzentos met:·os (200m), cinquenta e dois
grau.s e trmta mmutos sudeste (52'?
30. SEl; duzcJltos e trmta ·e sete metros (237m) ,
.setenta e dois graus
:md.este (729 SE) ; , cento e quaren:.a
e cinco metros (145m), oitenta e no. ve graus nc.rdeste (899 NE) ; quinhentos
metros :500m), tnnta
e
três graus e tnnta mmutos nord2.ste
(33° 30, NEl; 0 últlmo lado C.a pollg'onaJ é o alinhamento ret:lineo que
une da extrem dade cto penúltimo lado acima d'escrito, ao vértice de pa,rtida.
Art. 29 A presente retificação de
Decr-:.to, não fica sujeite. ao pagamento da tax.a prevista pelo Código
de Mmas e .;erá transcrita no livro
própr 0 de Registro das Autorizações
de Lavra.
Art, 3Q Revogam-se as d:sposições
em con trál'io.
·
B:asilia, 13 de novembro de 196·1;
1439 C.a Indep.mdência e 769 dtJ. República.
!-L

CASTELLO BRANCO

Mauro ThibaU
DEORE~O N'? 54.988
NOVEMBRO DE

- DE 13
1964

D:S

Autoriza ·a
emprêsa àe mineração
Porcelana e Steatita S. A. ·a pesquzsar jeldspato e quartzito no Mu12-CCipio àe ponta Grossa, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, usando da atr·.bu.ção que lhe confere o
Art. 87. nQ I, da Con.st.tuiçâo Fed.;o.ral, e tenao em vista o que dispõe
o Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de Janeiro de 194(1 (Código .de Minas), decreta:
A..rt. 19 Fica auto:'IzaC.a a emprêsa
de mineração
Porc~.lana e Steat1ta
S.A. a pê,squisar fE•ldspat0 e quà.rtz:to
em terrenos de propnedade de Antenor Alve.s- de Me1ra e ouGra8 nJs
lugares Barre·ro, Sitio VPJho, Eleutér o e Guari tuba. distrito de IUuacoca, mumcípio de Ponta Grossa, &s~
tacto do Pa.:a.na, numa área de setenta e se1s necta.re.s e vmte e seis
ares e noy.;,nta e trêS centlares ....
(76.2693 ha l, delim1tl.àa poi um poligono i:'ngular, quE. tem
um vért;ce a quatrocentos e sessenta metros
(640m) no rumo magnético de sesse.ss>ente. e sete graus três mmuw5 · .:;u-

A·ros DO PoDER EXECl.'"TIVo

doo...ste (67903'SVV) ,
da, confluência
c.o.s riachos Guari tuba e" do B~r~el
ro e os mdos a pa.!'t.,r desse vert.ICe,
se"'umtes compnmentos e rumos
0
nia~riéucos: duzeritos e vmt.e e cmcv "'rne-t.ros (225.m>, sessem;a e ulto
graus vmte e três minutos sudoeste
(6S923'SW) ;· cento e dez metros
(llOml setenta ·e ·sete grau.s vmte e
três mÍnutc5
sudoeste (77°23'8\~!;
treZ.fJltoS e nove met.ros (309m>, c.nquenta e quatro graus trmta e se;;e
mmUtos noro:::..ste
(5:4837'NWJ; cem
metros (10úro),
cinquenta e Clnco
graus trint.a. e sete m nutos nor~.es
te
(55937'NW); quarenr.a
metros
(40ID)
setenta e cmco graus trmta
e sete' mmutos noroeste (75937'NW>
cmquenta e sete metroo 157m), sessenta e oito graus vmte e sete mlnutos noroeste (63927'NWJ, novE>.centos e cinquenta
e cmco met.rvs
l955m), qUarenta e sete graus nordeste (479NE); qu·atroc~ntos e quarenta metros (440m), mtenta e quatro graus tr:nta e oito mmutos nordt.ste
(84.938'NE); quatrocentos
e
cinquenta metros (450ml oitenta e
nov·e g~aus c_.nquenta e oit-o mmutns
nOrdeste (981?58'NE); duzentos e oito
metros (208m> , vinte e sete grans
cinquenta e oito
mmutos sudoesi:/'.
(27958'SW>; novecentos e noventa e
oito metros (!398m) , e quarenta e OIto graus vmte e três minutos sudoeste (48923'SW).
Pará"'rafo úni0o. A execuçâo <l8~
pres?Jlt'e autonzação f:ca sujeita US
estipulações do Regulamento aprovado pelo decreto nl? 30.239. de 19 de
·dez.-;.mbro de 1951, uma VBZ .se
verifique a existência na jazida, como associado d?. qualquer das substâncias a que se refere ·o art. 21? do
citado Regulamento
ou de out~·as
substânC:Jas discriminadas pelo Conselho Nacional de pesqmsas.
Art. 29 O título Ca autorização cte
pE"squisa, Q.\18 será uma via autêntica
dêste Decreto, paga.rá a taxa d~- setecentos e setBnta cruzeirOs ....... .
(Cr$ 770,00) e· será vál.d 0 por dois
(2) a:nos a cont.ar d~ data C.a transcrição no llvro próprio de Registro
da.s Autorizacões de Pesquisa.
Ao;:t. 31? Rcivogam-se as dispos1ções
e-.m contrário.
B:oe..silia, 13 de novembro de 196,±;
1431? C.a Indep.?Jld&ncia e 761? da. República.
H.

CASTELLO BRANCO

M lim·o Tliibau
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DECRETO Nl? 54.989 -

N:OVEMBRO

DE

DE 13 DE

1964

Autori7;a a corf!-panh:a Sid.érúrgica
PCfu_lzsta - cosipa a pesqwsar cal_
cano no municzpio de Salto PiTapara, Estado de São Paulo.
O Presidente da Repúblic·J, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 1. da cons~ituiçâo e nos
i.êri~IOS do Decreto-lei n9 ~.985, de 29
d.e .1ane1ro de 1940 (CódigO de Minas).
aecerta;
Art. _19 l~iCa autorizada a Campa ...
i"lhw..stcterurg:ca Paulista - Costpa a:
pesqmsar calcaria em terrenos de sua
pro-priedade no illgar denomnllido Pirapormha, di.st.rlto . e mruücipio de
Salto de Pira.pora. Estádo de São
Paulo, numa área de onze hecllôl.res
se~enta e oito ares (11,78 h:a), deli~
mltada por um polígono irregular que
tem um vértice no ma.rco de concre-,
to situado no cruzamento das --e.Stradas. ·municipais Sorocaba-Piraponnhà
e Plrapozmha-Salto d-o ·Pirapora. dis-tante duzentos e sessenta e cinco metros (265m> do pegão montante ,da
margem esquerda. da ponte sôbre o
ri_9 Pira_PO_l·inha e os lados, a partir
desse vertlCe, os seguintes comprimento,s e rumos magnéticos: cento e
noventa e sNe metros (197m), cinco
graus nordeste (5° NE); cento e de_
zenove metrq-s <119m), cinquenta e
dois grau.<; vinte minutos noroest.e ..
!5~'·) 20'NWJ: duzentc·~- e sessenta e
seis metros (2661!1) auarcnta e sete
graus nordeste (479 NÊ); setenta metros <70ml, trmta e seis graus sudeste
{350 SE); atins-indo a margem direita
do rio Pirapoz.lnha; por onde segUe
para montante, até q1..1atrocentos e
doi-~. ~etros <4G2m)
daí, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos e vinte metros (4:20"m),
de:':oito gmus sudoeste (180 SVV) ; 1.rezentos e onze metros e quinze centímetros (311-15m>. oitenta e 0 ito graus
noroeste (88'? NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita à.s
cstipu a~ões do Regulamento .a.prova.do
pelo Dec:eto nl? 51. 72·ô, de 19 de feve.reiro de 1963 e ·d.a Reso1uçâ.o CNEN
: no 1-63. de 9 de jRneiro de 1963, da
Comissão Nac:onal de · Ene:-gia Nu·
clea.r.
'
Art .. 20 .o título da autorização de
pesqmsa. que será uma via autêntica
dê;:;_te Decreto, pag-ará a taxa de trezentas cruzeiros (Cr$ 300 00) e será.
1

A'!'OS

742

vál:cto por

doi-~-

DO

(2) anos a contar

PODER

qa

data da transcrição no livro própno
de Registro das Autorizações de. Pes~
quiBa.

A1·t, 3Q Revogam-se as disposições
-em contrário.

Brasília, 13 de novembro de 19'64;
1439 da Independência e 769 da ae ..
pública.
H, C(ISTELLO BRANCO

EXECUTIVO.

dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros tCr$ 5.000.00), e será
válido por dois· (2) anos a contar da
data da transcrição no livro de. Re·
gistro da.s Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as ditposições
em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELL() BRANCO

Ma1tro _Thfbau

Mauro Thi'bau

DECRETO N9 54. gg'o - DE 13 DE
NOVEMBRO DE 1964
Autoriza o cidadão brasileiro Eduar-

do Gom"es Ferreira Leite a pesqui- ,
sar cassiter;ta. n 0 munlcipio de

Pôrto Velho, Território Federal de
Rondônia.

O Presidente da República

usan-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I. da constitUlçâo e nos
tênnos do Decreto_lei n9 1.985. de
29 de janeiro de 194() (Çódigo de Mi ..

nas), decreta;
Art. 19 Fica autorizado o cidadão

b1·asileiro Eduardo Gomes Ferreira
Leite a pesqUisar cass1tenta em terrenos de propi·iedade de James Bryam
Choate, distrito e mrmic1pio de Pôrto Velho, Território Fede1·e.i de Rondônia. numa área de quinhentos hectares - t500 hal delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice a
sete mil e quatrocentos
metros
(7.400m), no rumo verdade1rc de sef.>senta e seis graus sudoeste <669
SW) do marco quilométrico trinta e três (km 33)
da Esttada
Benjamin Fondon e os lados divel·gentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cinco mil metros (5 oochnl, dezesseis
gr?..us noroeste (1{)9 NWJ: mil e cin ..
quenta e um metros <1. (}51 ml, cin·
quenta e seis graus sudoeste ..... ,
(55' SW).
Parágrafo único. A execucão da
autorização fica sujêlt.a às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 1-63 de 9 de janeiro de -1963 da
Comissão Nacional de Energia 'Nuclear.

pl·e.~ente

Art. 2\t O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica

DECRETO

Nll

54 991 -

DE

13

DE

NOVEIVIERO DE 1964

Retfjica o art. 19 do Dec1"eto rdmero
53 . 450, de 20 de janeiro de 1964.

O Presidente da Repúb.t;ca usando da atribuição que lhe ccl1fere o
art. 87. n<> I, da Constitu' .~ã 0 é' nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.235. de 29
de janeiro de 1940 (Cód;go da Minas). decreta:
Art. 1~' Fim. retific•3.do o a.:·t. 19 do
D'ec·reto número cinqüenta e ~rês mil
Quatrocentos e cinqüenta (53 450>, de
vinte. l20l .de janeiro de mil novecentos e S>;)ssenta e quat.:.-c CHl64),
que passa a ter a seguinte ~·er>ucào:
Fi<Ja autm<z,a.do o cidadão br·3.Sil"eiro
João Lyo de
Morais a
pe.:>qu s~r
quartzo e minério de ferro, •w nnoveJ em cGndomín:o Fazend<> C'mabá,
distrito de Mestre Caetanu, mumcipio de Sabarâ, EStado de M:nas Gerais. numa área de cento e ~·.nte e
oito hectares C>ulnze ares ~ cinqüen..
ta centi·Úes ( 128,1550 ha). ctclimltad'a.
por um poligono irregular y u.e tem
um vértice a seiscentos e V'!"'.L€ e cinco metrot (625 m), no rumo verdG.de;ro cinqüenta
graus swieste (50~'
SE) da conf~uência dos CÓ''regos Bu~
tas e Alecrins e cs lados. a partir
dêsse vértice, os
seguinte;: comprimentos e rumos verda.deir03: quatrocentos e dez metros (410 m). vmte e
o!.to graus sudoeste (289 SW) ; trezentos metros (300 m). set.-<:.nts. gr.a us
.::udoeste (709 SW); quinhe:ntos € setenta e cinco metros (575 m) üoze
g-raus sudeste (12!? SE); do~s mil e
noventa e cinco metros ('J D95 m),
setenta e cinco graus e trint.B minutos nordeste (759 30' NE) ; seiscentos
metros (600 m), doze gr"am noroeste
(12<~ NW) ; Q:Uatrocentos e vinte me-

A'IOS .DO PODER
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DECRETO Nr,> 54.996 - DE 13 DE
NOVEMBRO DE 1964
concede reconhecimento ao Curso de
Didática da Faculdade de Filosofia
Marcelino Champagnat, de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, para
o jzm que especifica.

DECRET

o

-

NQ 54.995
. BRO DE

NO"-

o Presidente da' República, usando
da atribuiçã"Ü que lhe confere o artigo 87, item l, .da constituição Federal e nos têrmos do art. 23 do De-,
creto ns 421, de 11 de ma.o de 1938,
decreta:
Art'. 1Q :lr. concedido reconhecimento 0.0 curso de Didática da Faculdade
-de Filosofia Marcelino champagnat,
de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para o efeito de validade
dos diplomas exped dos.
Art. 2° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Brasflía, 13 de novembro de 1964;
143° da Independência e 76° da República.
- DE 13
1964

H.

DE

CASTELLO

BRANCO

Fzadzo Lacerda

eito, /1 Ctf,,;t'J,Ü·?(, em
Autoriza qstr.an~e aforamento, o dotransjerencza
jraçâO ideal ao ter-

DECRETO NO? 54.998 - DE 13 DE
in'mio 'Útil ae
I til';
1Jl-(Ln,!t!l,(i
tj1LCno acrescld o t do :ia Guanabara.
NOVEMBRO DE 1964
TB.
no Es a
menClona,
Concede à sociedade Navegação Alianda República, usando
ça Ltüa , auuvrieação para cOnfJnuaT
h
conter
e
o
a;'·(>I.O Presid.ente
';ue1e
.
e
a junclonar como emsirésc de nada atribUlçao -1 1 da const1tUlçao
5
vegação de eobotaçem,
uisr.osto no art. 20
O 8'1 numero
gt ndo' em vista o ~ 9 760 de 5 de seO Pr esrdente' da Repúblic.:l. usando
e
to ter n..' • ,
do Decre -1946 decreta:
da atribuição que lhe confere IJ arugo
tembro de. '
87, inciso 1, da Conat.itulçào !:"erleral,
Fica Jeanne Marie
e nos têrmos do Decreto-rei nv ') 7ü4.
s,
Art. unico..
ptnto de Ma.ttu
de 20 de novembro de- 1940, decreta:
cayrol
"-,,.(us
o
t.ouise B o
d
,'···nC"-..c. oYl- . ]/J{d
Artigo único. E' concedida à sociede naci{)nu'll~~ e ,. ''\r;nsferencla e
na a adqLlln1 ,d e~mlO utu 'te ll'açao
dade Navegação Aliança Ltda., com
aforamento c _00/, ,\O i.'.( ,'(~n,) ,,"C;! eS sede na cidade n'a Põrtc Alegre. Caideal de 2,5183
°situadO na Avenldd..
pital do EStado do Rio Grande ao
hl0a
marm
°
'l'i)
no
Sul, autor-izada a funcional pelos Decico ti e
orno carlo::; n> .... ,
Ple::;Iae"tt? All't
ra
conforme o
cretos números 21.666, de 20 de agôsÊstadO .sa (tlJllT_ana ~oJ l\1inisteno da
to de 1946; 38.013. de 5 de outuovc. de
(ll'otOCOlaJO
9"3
processO ~
': 2'3êS .609, de 1 u •
1955, e 44.4'03, de ~8 «c agosto de J!~':'8,
Fazenda sOP c.
d
'1964'
para continuar a .uucicncvembrO e .' autorização
nar como ernprêsa de navegaçàc de
Brasilla, 13 de , .~ e 76 O? da Redepena
ellC'l<:
1
.
cabotagem com as alterações contra
143.'=1 á a m
tucts apresentadas e com o capital sopública.
cial aumentado para Crg
.
H. CAsTELLO BR/l.Nc'O
_
10. O·D{). OOi[),OQ (dez milhões de cruzei<'

. . Gouveia de
otavw

tnanoe«

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ros), por meio da reavalliação do ALivo
Imobilizado em consonância -::o-m a
Lei n9 3" . 470, de 28 de novembr(l de
1953 capital ê6te que se divide em
10.000 (dez mil) cotas, do valo:r ..mitário de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), distribuídas na forma oi·evista. pela Lei n9 2.180, de 5 de feuerei·
ro de 1954, consoante ins!irument.0 par··
ticul:ar de alteração contraL11a.J firmado a 5 de junho de 1963 . ..>hrig·'llldo-se a mesma ':IOciedade a .-~uffipnr
integralmente as leis e regulamen.t,(;::;
em vigor. ou que· venhem a viuor".r
sôbre o objeto da presente aut:)riza~
ção.
Bm..silia 13 de nov'embro de 1964;
1431? ·da Independência e 76<? da República..
H. CASTELLO BRANCO
Danzel Faraco

DECH.ETO N9 55.000 - o;;;
NGVEMBIW DE 1964

13 DE

RetifZca o art. 1<? do Decreto nümero 561 de 2 de fevereiro de 19ú2.

O Presidente da Repúbl!ca usan.cto da atribuição que llie ~o~.tere o
art. 87, n•1 I, d-3. con.Stituicjo e nos
têrmos do Decreto-lei n<? -1.985 de
29 de janeiro de 194.0 (CódlgO de
Minas), decreta:
Art. to Fica
reL1ficad'o o aTtigo
priméi:ro (19) do
decretJO número
~uinhentos e sessenta e um (5tll)
de (2) dois de fevereiro de m.l no~
vecentos e ~essenta e dois (1962), que
JKLssa a ter a seguinte reda<;§.o: Fica
autorizf:ldo o cidadão brasileiro AnR
tonio Tosato a lavrar c.aulim oc lugar denominado Bolinete na Co.Iônia Tomaz Coelho, distr:t0 de F'erJ:aria, Mun'ic.ip:o de O::tmpo l.,D.rgo,
Estado do f'\araná,
em duas (2)
áreas distintas, no total de quatro
hectares vinte e seis ares e quarenta
centiares (4, 2640 ha) e que <>.~sJm
se definem: a prhileira (1?-l com dois
hectares noventa e
quoltro J.tes e
Quarenta cent;arcs (2. 944-D h a) .é delimitada por um trapézio q'J.e tem um
v-értice a quinhentD.3 e vint.e t dois
metros (52 2m), no rumo >'e~·dacieiro
cihqüenta e seis graus nor,>e,;;~e (56')
NWl P,a confluência do córreg:0 daReprê.s·a, no ribeirão Passa Una e os
lados, a partir dêsse vértice, os se-

guintes comprimentos e rum:J.s Vf\rdt!.deiros: ceE.to e noventa e >~'{! metr~
(198m) . setenta e sete grans v111t€ e
seLe m;nutos sudoeEte (779 27' ,;w) ·
cento e sessenta e três metro.~ 1163
metros), dois graus e treze minutos
noroeste (2'? 13' NW) ; cento e setenta metros 1170m), setent.a e sete
gr•a.us vinte e EeLe minuto-~ nordeste
(77'1 27' NE): cento e sessen~.a metros (16Dml d'oze graus trin~a e três
minutos sudeste (12<? 33' SE) . A segunda 12(.ll área, com um ne·~t.are e
trinta e dois ares O, 32 ha) é delimitada por um retângulo ':J.Ue tem um
vé'rtice a trezentos e dez<:'!nove metros (319m) no rumo verd'J..de1ro oitenta e dois graus e trinw mu~utos
noroes.te 182? 3ü' NWl d•a ;nnf1 uPncia
do córrego da R.eprêsa no ~··be.;râo
Pussa Una e os lados, díver<;~~nt-es
dêsse vértice, os
seguinte:; CDlnprimentos e rumos verdade1ws: cento
e v;nte mE'tros I 120m). setetüa 2 s-ete
graus e vinte e sete minutos sudoeBte (771? 27' SW) ; cento P. ~r:: metro..<;
(110m) àoze graus e trinr~
r-rês
minutOs noroeste (12o 33' NW) Esta
autorização é outorgada mE'(! 'i:llite e.s
condições constantes do pa.r~cc;rafo
único do art. 28 do Cúdigo de ~imas
e dos arts. 32_ 33, 34 e suas r-:inea.s,
além das segumtes e de outras ('.Om;tantes do mesrdo Código, náo expressamente menc:onadas nest2 deczeto.
Art. 29 A presente retifY•acfl. 0 de
decreto não fie& sujeita ao pagamento da taxa pelo Código d'e M •.na.c e
será transcrita no livro próprio de
Registro das Autoriz..ações de Peaqui.sa.
Art. 3° Revogam-se as d:spOsiçôe&
em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1964;
143') d·3. Independência e '76~' da República.
H, CAS'.!'ELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO Nl? 55.{)02 - DE 13
NOVEMBRO DE 1964

oo;

concede à .Bras-Humus S. A. - Ad-u.-bos. Orgânicos e Químicos E;·npresa de Mineração - au·ton;;ação
para funcionar como emprésa d-2
mineração.

O Presidente da Repúbli'ca, UBanótl
da atribuição que lhe confere o &J'.,..

ATOS DO PODER
tigo 87, ri() I, . da cons~tuição r: nos
têrmos do Decreto-lei,~- 1.985, de 29
de ja-neiro de 1940 CCoa.1go de Mmas)
decreta:
Art\go úni'co .. E' concedidS. Aà BrasBumus s. A. - AAdubos Or!?;ar.1co~ e
Quim~cos Empresa de Mmer-açao,
_ constituída por .as.:.emblé1a de 17
de abril de 1961, arqllivada sob número 178.769, alterada pel~s atsem01éias
extraordinárias de 25 de JUl.ho de 1962:
22 de outubro de 1962 e 24 de fevereb:o d'e 1964, arquivadas sob nUmeros
213.079 e 216.845, na J·unta Comercial
do ·_Estado de São Paulo; com- secte na
cidade de são Paulo, aytor:zaçãl, para
funcionar como empresa de m:neracão ficando obrigada a cumpri-r lntegÍ-almentt. as lei3 e regulamentos tm
viO'or ou que ve-nham a VIgorar sôbre
o "0 bjeto desta autoriza-ção.
Brasília 13 de novembro de 1964;
143ç d-3. Índependência e 76'? da República.
H. 0ASTE!..LO BRANOO
Mauro Thibau

E1;.ECU'I:IV'O

DECRETO .NQ 55.013 - DE 17 DE
NOVEMBRO DE 1964
Declam de utilidade pública a "lnspetoria Missionária Laura
Vicuna.
das Irmãs Salesianas no Norte do
Brasil", com sede em Mana.us, Estado do Amazonas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçã-o Federal, e atendendo ao que consta do
PrOCE;SSO M. J. N. I. 30.534, de 1964-,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. l<J
da L~i n9 91, de 28 de agôsto de 1935,
combmado com o art. 1ç do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517~, de 2 de maio de 1961 a Inspetoria Missionaria Laura ' Vicuüa
das Irmãs Salesianas no Norte do
Brasil, com sede em Manaus, Estado
do Amazonas.
Brasilia, '17 de novembro de 1964·
14.3Q . da Independência e 769 da Ee~
:publica.
H. Ci\STELLO BRANCO.
Milton SoareS Campo~.

DECRETO N9 55 010 - DE 17
NOVEMBRO DE 1964

DE

DECRETO W-' 55. 022 NOVEMBRO DE 1S64

DE

13

DE

Declara de utilidade pública a santa
Casa de Misericórdia de Rio Prêto,
com sede em São José do Rio prêto,
Estado de São Paulo.

Concede à Companhia MineraçM dJJ,.
Areia Preta autorização para. funcionar c-omo emprêsa de mineração.

O .Presidente da República, usando
da atribUição que lhe coniere o artigo
87, item I, da Constituição F'ede.1:al
e atendendo ao que consta do f.':ocesso M.J .N .I. 11.526, àe 1900. de..
Creta:
Artigo único. t: declarada de ·.V.ilL
dade pública, nos têrmos do art 19
da Lei n<? 91,· de 28 de agôstc de 1935
combinado com o art. 1Q do.Reg·ula..
m~nto aprovado pelv- D.S'crc~o •tumero
50.517, de 2 de maio de 1961, '? "Santa
casa de Misericórdia de R10 Prêto"
com sede em são José do RiD Prêto,
Estado ·de São Paulo.

O Pre3idente da República u.sando
da atribuição que lhe co-nfere ~ art. 87.
no I da Constituição e nos têrmoo do
Decreto-lei nQ 1.985_, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), d&<..:teta:
Arti'go único. E' conceU~-da à com:pan~-3. . 1v1.:neraçã 0 <:1-'a Areia :?reta.,
const1tmda por escntura pública. de
31 de março de 1934, lavrada a.s fo~
lhas 62 verso ào livro de nota númer-ç:. 2. 033, do~ cartório do 11 Çl Ofíe1u da
Cld~e de Sao Paulo, .:mt-orizaç§, 0 ;Jafa
r:::-nclo.nar como emprêsa de rn.weraçao, fiCando obrigtada a cumprir integ~·almente as le:s -e regulamentos em
Vlg(lr. ou que vierem a vigorar .<;.ôbre
o obwto dtsta .autorização.

Brasília, 17 de novembro de, 1964.;
143Q da Independência e 789 da República.

Brasília, 18 de novembro ã.:; 1964·
14,39 da Independência e 7-6Q da Repú:

blica.

H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLo BRANCO

Milton Soares Camvos

Mauro Thibau

.!'.TOS

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 55.023 - DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1964

DECRETO N9 55.024 - DE 18
NOVEMDRO np: 1964

!m

AutDTiza· a Cia. Estrada de Ferro e
1lfinas São
Jeronymo a pesquisar
cw·vão · mineral, no
m11:n~cípi~ ,de
São Jerommo, Estado do Rw G1ande do Sul.

Autoriza a cid.adã brasileira Beatriz
Canedo de Oliveira a pesquisar bauxita no município de Caldas, Estado de Minas Ge·rais.

o Presidente_ da República, usando
da atr:bmção que lhe con~eye o{) artigo 87, n9 I, da ConS'tltmçao e nos
têrmos do Decreto-lei nç 1.985, de 29
de janeiro d·e 1940 (Código à'e Minas),
decreta.:
Art. 19 Fica autorizada a C la. Es~
trada de Ferro e Minas São Je:-onymo a pe qu:sar carvão mineral em terrenas 0!3 propriedade de EzeqUiel An.
tunes Lind'ner Odario Marques de
Freitas, Armmdo Arejai e herdelros .e
Eàuardo Guimarães no lugar denominado Morr:nhos, d~2tnto de Morr:nnos,
município d'e Sã.o -Jer9nimo, Esw.do
do Rio Garnde do Sul, numa área de
trezentos hectares (3Qo0ha), del:mltada por um retângulo, que tem um
vértice a mil duzentos e cmquenta
metros (1.250m), no rumo cmquenta
e trê graus sete minutos e qua!'enta
e o~to segundos nordeste (53° 7'48 .. NE)
de um ponto do eixo d'a E:strada M~
nicipal que liga o distrito de Mornnhos à estrada BR-37, situado a vinte e cmco quilômetros (25km) .:tt entroncamento destas duas (2) estradas
e os iadO:: a part~r àêsse vértice, os
-seguin.tes comprimentos e rumos magnéticc·3: mil e quinhentos metros ... .
Cl. 500m sul (8) dois mil metros ... .
(;:;.o·O·Om), o~;st2 <W>; rr,.il e qu~nhe~
tos m-etros (1.50üm), norte (N); doiS
mil metro.:; (2. OQOm), este (E) .
Parágrafo único. A execução da pre.
sente autor~zaçã 0 fica sujeita M estiuulacões do Regulamento aprovado
pêlo :6-::cret-o n\1 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução ....
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, d•3. ComiGsão Na-c:onal d:e Ener~
gia Nuclear.
Art. 2'.1 O títu1o da autorização de
pesquisa, que será uma v:ai autêntic~
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
e quinhentos oruzeiros (1.5'00,00) E será válido por dois (2) anos a contar
da data d'a transcrição no livro
Art. 3° Revogam-se: a~ dis~o.sições
em contrário.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ~, artJ.
87, n\1 I, da Constituição e nos têrmo.s do Decreto-lei n° 1. S>85, de 29 de
janeiro de 1940 (Códigü de Mmas)
decreta.:
Art. 1° Fica autorizada a cidadã
brasileira: Beatriz Canedo de Oliveira, na qualidade de inventa-ri~nte do
espólio A!vino Hoeken de 011ve1ra a
pesquisar bauxita em terrenos cte nr<;>priedad.e do espólio no lugar der:o~~
nz,do Maronhã{), distrito e mumc1p10
de Ca-ldas,' Estado de Minas Gera>.s,
numa área de oito heeta.res (3 ha),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértiee a oitoeent;os e
vinte e quatro metros (324m), no rumo magnético de setenta e •sete gra~s
nordeste (77Q NE) ; do marco jo qm~
lômetro deze.sseis (Km 16) da rod{)via Poc-os de Ca'ldas - Itajubâ e os
loados ii partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e doze metros \112m),
quarenta e cinco graus sudeste .....
(45° SE); duzentos e cinqüenta e nove meti'os (259m), cinqüenta e oito
graus nordeste (589 NE); c~ntro e
trinta e dois metros <132m), se1s g-raus
noroeste (6o NW); cento e noventa e
três metros (193m), sessenta e três
graus noroeste (63° NW); cento e c.nqüenia e oito met:ros (158m), se.:;.:>enta
e um oTaus, trinta minutos, sudoeste
(ôlQ 30-;SV.r>; o sexto e último lc,do é
o-segmento :etilíneo que une a. cxtrenúdade do quinto lado descnto, ao
vértice inicial,
l?arágrafo único. A ·execução da presente autorizacão fica sujeita às estipulações do ·Regulamento ap:ovado
pelo DecreW nQ 51.726, de 29 dr:! fevereiro de 1963, e da- Resolução CNEN
n<? 1-63, de 9 de janeiro de 1%3. da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° o título da aut-orizaçãu de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa 'ie trezentos cruze-iros (Cr$ 300,00) e será
válido por ao!s (2) anos a contm da
data da tran.scriçãD no livro própno
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Brasília, 18 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 76'? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

ATOS DO PoDER EXECUTIVO
Art. 3o Revogam·se as disposições
contrário.
Brasilia, 18 de novembro de 19G4;
143\1 da Independência e 76° da República.
H. Cl!.STELLO BRANCO

~

MaUTo Thibau

DEGRE"TO N9 55.025 - DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1964
AutoTiza Caâmica Togni Limitada
a pesquis·Ur aTgila no município de
Vargem Grande do Su~, Esta.do de
São Paulo.

o

presidente da RePública, usando

dn atribuição que lhe confere o .art.

87, no I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei n° 1. 985, de 29 de
janeiro de 1g.40 (Código de Mm as),
decreta:
.l!.~rt. 1<? Fica
autorizada Cet·âmica Tcgni Limitada a pesquisar argila em .terrenos je pror,iriedMie de Relnaldo Ranzani e Pedro Ranzani no
lugar denominado Fazenda Cat;hoeirinha, distrito e município de V.a::gem
Grande do Sul, Estado de Sâ'O Paulo,
numa área se setenta hectares e oitenta e quatro ares (70,84 h a 1, delimita-da por um polígono irre;;ular,
que tem um vértice a oitenta :: .seis
metros (06m), no rumo magnét.wo de
nove graus e cinqüenta e cinco ffil·
nutos nordeste (9<? 55' NE) d·a extremidade norde;,;te (NE) da pon "·e sôbre
rio Jaguari. da Estrada Municipal Vargem Grande do Sul -- Pedregulho e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos-: seiscentos ~ 1',eSsenta e sete metros (667m), Vl~te e
nove graus e t!'inta e noye mi.nuto~;
nordeste l2fl<? 39' NE); quinhen:o.::: e
noventa e seis metros e setenta centímetros (596,70m), cinqUenta gr.atL.~'
e v~nte e se·is minutos nordeste ....
(50o 26' NE); quatrocentos e onze
metros (41lm), vinte e nove graus e
três minutos noroeste (299 03' NW);
setecentos e Vinte metros <.72Qm,, oes.
te (W); setecentos e quarenta >:! einco metros e cinqüenta centímetros
(745,5_Qm), seis graus e cinqüenc.a e
seis minuWs sudoeste (6° 5ii' SW);
duzentos e noventa e sete met':os e
trinta centímetros (297,30m>, q'larenta e sete graus e quarenta e quatro
minutos sudeste (47" 44' S.E). O sétimo (79) lado é o segmento retl:ineo que une a extremidade do sexto
(6\1) lado descrito ao ponto de partida.
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Parágrafo único.
A execuçM da
presente autorização fica sujeit:'l. às
estipulações do Repulamento a~nova
dú pelo Decreto no 51. 72·6, de lJ de
fe·vereiro de 1963, e da Resolução . , ..
CNEN n9 1-68, de :: de janeU:o de
1Sc63 da Comissã·O Nacional de ~nergia 'Nucleür.
'
·
Art. 2o o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntka.
dêste dec1·eto, pagará a taxa de setecentos e dez cruzeiros (Cr$ 71D,00)
e será válido por dois (2) .anos ::1 contar da data da transcrição no livro
próprio de .Registro do3.S Auton?<ações
de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se 'as disposições
em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1984;
1{3" da Independência e 713° da República.
H. CASTELLO BRII.NCO
MauTo Thibau

DECRETO NQ 55.026 - DE 18 DE
NOVEJYJ:ERO DE 1964
Concede autoTização para funcionar
como mnprésa de energia elétrica
a Central ElétTica Capivari-Cachoeira S. "A.

O Presidente da Repúbllca, usando
da e..tribuição -que lhe corilere o artigo
87 incL<::o I, da Constitulçã-o, e nos
têl-mos do art1go l\1 do DecretO-lei n9
938. de 8 de dezembro de 1938 e tendo
em vis'~a o que requereu o. Central
ElétricJ.. Capivari-Cachoeira s. A .•
decreta;
Art. l\1.
E' concedida à Centl"al
Elétric:a Capivari-C~choeina S. A.,
cOm sede em Curitiba, municípi0 de
Curitiba Estado do parap.á, autonza ..
ção p.nà funcionar como- emprêsa de
ene~·gia elétrica, · ficando obrigada
a
satisfazer integralmente as ex\gências
do Código de Agwa.s (Decreto no , .
24.643, de lo de julho de 1934), leis
subsequentes e seus regulamentos, sob
pena de revogação do presente ato.
Art. 2<?. ·O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1964;
143<? da Independência e 76 da Re~
pública.
H. CAST"JI-1..0 BRANCO
Mauro Thibau

ATOS DO POD:SR EXECUTIVO
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DECRE"TO N9 55. 027 -

DE

18

DE

NOVEMBRO DE 1964

A'lttOriza o cidadáo brasileiro José Ro~
sim a lavrar quartzo, no município
de Monte Sião, Estado de Minas

Gerais.
o presidente da :Repúbllca, usando
da .atribuição que lhe confere o art.ig9
37, n9 I, dJ oonstit.uiçào e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretB..:
Art. 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Rosim e, 12.brar quartzo, em terrenos de SU•l propriedade,

na Fazenda São José, no Bairro das
Ferreiras, di:3trito
e mumcipio de
Monte Slâo, Estado de Minas Gerais
numoJ. área de seLenta e um areS
(0,71 ha), delimitada por um polí-

g-ono irregulal' que tem um vértice a
Ditenta e um metros (81 m), no rumo
verdadeir-o trinta e dois gT>a.us quinze
mmuws noroeste. (32915'NW) da na.:;...
cente do cón·ego Monjolinho oU Muzolinho e os la-dos. a p.Htir dêsse vértice, os ~eguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
seCenta. e quatro
metros (74 m) . oitenta graus noroeste
(3{)9 NW) ; setenta e qU>::J..tro metros
(74 m), quatorze graus quarent::1 e
cinco minutoo. noràeste (14945' NE) ·
cento e dez metro.;; (110 m), setent:i
e três graus quarenta e cinco minutos su,deste (73945' SE); oitenta e
três metros (83 m) trinta e nove
graus quarent.::J.. e cillco minutos sudoeste (39°45' SW); Esta autoriza:cão
é outorgada mediante as condiç-ões
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Códig-0 de Mi:i:t~as ·e dos
artigos 32, 33, 3-i' e sUas a.líne;;.s, além
das segumte.s e de out.ws constantes
do mesmo Código, não eA'-pressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágmo único - A execuçã.0 da
pr~s.ente _autorização fica sujeüa às
est1pulaçoes do Regul•lmento aprova:.
do pelo Decreto n° 51.726, de 19 de·
fe~eretro de 19ô3,
e da Resolução
CNEN n'! 1-63 de 9 Cl.e janeiro ::te
1963, da comissão N•a.cional de Energia Nuclear.
Art. 29. O concessionário da autorização fica obrig>J.-do a recolher aos
cofres públicos na f.or'ma da .lei os
tlibut~ que fOrem devidos à .. Ullião,
ào Estado e ao Municípi-o, em cumpriment~ do disposto n 0 artigo 68
do Código de Mina.s.

Art. 3'?.
Se o ccncession:~rio da
autorização· não cumprir qualquer da.a
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada cad.w-::a ou nula, na form:> dos artige&
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4?. As propriedades vizinhas
estã.o sujeitas as .servidõ-es de solo il:
sub-solo para fins de lavra. n~ fOrznz.
dos artigo5 39 e 40 do código de
Minas.
Art. 5°. ü" concessionário da autorização será fiScali2'3.do pelo Depart;e.mento N3 cional da Produção Mineral
e gozará doo favores discriminadc.s no
•:liiigo 71 do mesmo Código.
Art. 69.
A autorização de lavr.~.
terá por título êste Decreto que será
transcrito no livro próprio de Registr-o
das Autorizações de lavra, a.pós o pagamento d•J taxa de seiscentos cruze:i-'
ros (Cr$ 600.ü(}).
Art. 79.- Revogam-se as diS(lJ·O.SiÇ-Õ%
em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 191M.;
143\' da Independência e 739 da República.
H. CASTE;Lfi) BnANCO
Mauro Thibau

DECRETO

N'?

55. 028

NOVEMBRO DE

DE

13

l:B

1964

Autoriza o ciriadão br'asileiro Arthw
Ferreira Campos a lavrar minért.o
de ferro no município de BeHm,
EE:tad 0 de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 00nfere o artig-o
87, n9 I, da Constituiçã'o e nos têrmo..
do Decreto-lei nQ 1. 985 de 29 d·e janeiro de 1940 (Códig.o de Minas) decr-eta:
AJ:t. 19 Fica. a.utoriz.ado o cid-adá-o
brasileiro Arthur FErreira Campos, ru.
quahda.de de admlrtistrador do imóvel
em condomínio Fazenda do Capão, &
lavra.r mme:·.c d 2 f.s-n·o no imó·,-, adma referido distrito de S•:lrzedo, munL
cípio de Betlm Est.a.cto de Minas Gerais em duas (2) áreas distintas 1JS
total de sescmta e oito hectares, Vinte
e trê.J ares e trinta e seis centia.res
(68,2336 ba) e que assim se defin€m:
a pl'imeirá (P), com trinta e qw:1.tro
hectare n<lventa e ~rês. ares e ~r:.~ e~
ta e sete centia1·es· (34,9367 ha) deli!W;_

ATOS

-;a.da.

te

or um

DO PODER

polígono irregular que

fr.n vértice a quatrocentos e cmmnta m~tros (450m), no nur1u ver...-

â~~eiro sz,:,.senta e um grau.: e l.r:nta
uúnutos sudoeste (619 30' S\V) da con-.
fluência dos c-órregos ~ef~~mo e_ ~e
reira e os la.dos, a p~rtu· aesse vertlCe
os seguintes co.mpnmento e rumos
rd.adeiros: oltocent~s. P- noyenta e
:;i metros (396m), trmta e tres· graus
e t~·int.a minutos nordeste (339 30' NE)
d entos e trint!a e quatro metros
(~:4m), qua.renta. e wn grau~ e qU•l-enta e cinco mmutos nom~..ste (41 9
5, NW)'; cento e vinte e oito met~os
r 128in), cinquent-a e s~te gran.'3 e. qum_
~e mmutos noroaste (o79 15 NW 1 , ~·u
t!entQs e noventa metros _(291Jm)_, cmquenta e nove graus e qumzê mmu.tos
sudoeste (59Q 15' SW); qumhent~s e
cinquenta e tr~s metros (55~m>.. ~lllt~
QTZUS trinta. mmutos s.udoes~e l2{}. 30
Sw>; trezentos e setenta _e sete metros (377m), trinta e dms graus e
trinta minutos sudeste (32Q 30' SE); a
s-egunda (2~) áre>l, com .~rinta .. e tr~
hectares. vmte e nove ar"s e "'"'"'"·' .en_""'
e nove centiares (332969 ha) é delimitada por um poligo~o Irregular que
-tem um vértlCe a qumhentos e deze~
te metros <517ml no rumo verdadeir-o trinta e seis graus sudeste (359 SE)
da confluência dos cón·egos Zeferino
e p.:;;·e.ra e o,s fade•:>, a p-.L·t. ,e-~~ .. e
Tértice; os seguintes C'?mprimentos e
l'umos verdadeiros: qumhentos e setenta metros-- (570m), oitenta e três
graUfo e trinta minutos nordeste l839
30' NE) • cento e 01to metros (11J8m),
setenta ~ cinco graus sudeste (759 SE)
duzentos e quarenta metros I240m) 1
quarenta e um graus nordeste (419
NE); duzentos e trinta ·e oit.o metros
(238m), nove g·rau.s nordeste (99 NE);
oento e oito metros (108m). setenta: e
tr'ês gl"l us noroeste (739 NW) : t:.r~
zentos e quarenr.a metros {340~) OItenta e seis graus e l;;rinta mmutos
sudoeste (8·69 30' SW); duzentos e ~e
tenta metl'Ds (270m), sessenta e oüo
gi-aus trima minutos noroeste .<68Q 30'
NW) · qulnhentos noventa e 01to metros (598m 1, ctezessete graus sudoeste
(179 SW) . Esta a.utoriz'açã.o é autor ..
gad•1 mediante as co_ndições co~stan
tes do parágrafo úruco do a1·~1gq 28
do Códio-o de Minas e do.;; artigos 32,
3"3, 34 e "'suas a.lineas ~lém da.<o seguintes e de outras constantEs do mesmo
Código não expressamente mencionaw
das neste Decreto,
Parágrafo úni-co. A execução d•:l
presente autori,.zação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
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R':"lo Decreta n9 51.726, de 19 _de fevere:Yo d2 t9o3, E. c.a Rs~·c!uça-:... GNEN
n9 1-63 de 9 de janeiro de 1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclea.ra.
Art. 29 o con0e.ssicmári-o d•l autori·zação ficu obrig·ado a recollier a.os cofres públicos na forma da lei, O.S tributos que forem devidos â União, ao
E.'>tado e ao Munlcípio em cumpriment-o do d:spost.o no a:·t. 63 u;o Coà.igo
de Minas.
Al't. 39 Se o concessionário da auto~
nzação nã-o cumprir qualquer das abri ..
g•lÇÕe.<.: que lhe incumbem, a autoriza ..
ção de lavra será declarada caduca ou
nula, na forma dos aTtigos 37 e 38 dO
Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de "lavm na forma.
dos a.rUgos 39 e 40 do Código de Mi...

nas.

Art 59 o concessionário da autori...
zaçào será . fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favoi·es diseriminJ.dos no
art, 71 do mesmo Código,
Art. 69 A au.toriz;ação dei lavra terá
por titule êste , Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro
daS Autorizações ·de Lavra, .a.pós o pa. ..
gameuto da taxa de mil tre·zfntos e
oitent" cruzeiros <Cr$ 1.38000).
Art. 79 Revogam-se as disp·osições
em c~mtrári-o.
·
Brasília, 18 de novembro d-e 1964;
1439 da Independência e 761] da Repú_ ..
blica.
H,

CASTELLO ERANC:O

Mauru Thibau

DECRETO N9 55.046 - DE 20
NOVEMBRO DE 1964.

DE

Autoriza estrangeira a adqnirir, em
transferência de aforamento, fração
ideal do domínio útü do terreno de
marinha que menciona, no Estado
da Guanabara·.

o Presic1ente da República. u~.::mdo
da ·atribuição que lhe confeT'e o artigo 87, inciso I da Constituição Federal € tendo em vista O. diSposto no
art. 205 do Decreto-lei n° 9. 760, dt.. 5
de setembro de 1946, decreta:,
Ar.t'go único. Fica Edna Angeli<S.
Vidal, d-e nacionalidade norte_.::..meri-

DO PODER EXECUTIVO

jt'IOS

, a adquirir. em tr~n:;;o domrmo
ferênCla
e_ ideal de 0,02128 do +..,~rútil da fraça?. ha situado na Avemda
reno de rnannl 424 esquina da Rua
..Atlântica n(.'
· a.lh~ n? 21. no EStado
onald de c,..arv
conforme processo
~3..
auanab~~a •.Ministério d•'J. F.azenprotocola~ 250 _309, de 1963.
da sob. C:
de novembro de 1964;
13ras1lla, ~·e0 endência e 76<? da Re1439 da ID p
úbliCR·
p
QASTELLO BRANCO
.

menta
" autonzada
ca n ""'' .
d
afoP?.·
'

B·

otãvio G

ouveia de Bulhoes

~"f<'TO N9 5-5.0&1 . - DE

24 DEr

pEC.['\.-L'-' NOVEMBRO DE 1964
, Companhia de EletricidO:_outorga aEstado da sa71:ia. concess0o
de do
d z ·r e dzstnbvzr energza
para. pro u Municipio de Amargosa.
elétrzca no J.

.
t"' da Repúbica, U.S•3.ndo
o p~esJ~;n ~ ue lhe confer~ o art:d.a atrlbll-c.--ao q da con 3 tituiçao, e nos
go 87, ;J1.ClSO 1 ·tio·os Hl do Decr2to-lei
têr!Ilos .... o~ ax5 de junho de 1940 39
n<? 2.281,
e . n9 3.763, de 25 de
do pecreto- 1 ~~ 41 e 5-9 do De-creto-let
utubro d""e 11 de' novembro de 1938,
0
·n<? 852, d . . d.ec.reta
E' decl-araM a. cessação,
_A...rt. 1° tos d artigo 139 § 19. do
par::L os efeÀ.o·uas tDecreto no 24 643,
códlgo de_ 1ho de 1934>, da exploradA 10 de JU~v·ços d-e enexgia elétrica
cãu dos. ~er -· de A.margosa,
Estado
:llo MUll 1 c 1 ~10 que é titula.r a Compad.a B.ahl~ ~8tric.a de Amargosa S_.
nbia LUZ_ tude de declaração de us:....A· eal Y1r
·re~entada à Divisão de
·
1 d
' · rn1ca ap ~·
na ter do oep·::t-rtamento Nac10na
a
Aguzs ~
.Mineral, no Processo D.
p.r-od. uça.o
890-42 .
.Ag ·
E' outorgada à' compa0
.Art . . 2·Eletricidade do ~st_ado da
. p.hia. (!e .ncessão p·ara distnbulr enerBahl.a co.
no .Município de Amargia elétrxcad d.a Baba ficando auto· ' terme
·
1·t·
go.sa. Esta o
ontar us1na
e nca_ e
ri,za.da a 1? uma linha de transmis.a- .constr~lr s-anto Antônio de Jesus,
são e~ tl
das rv.ra tas e Amat:gosa e
são M ;.gue 1 estacões abaixadoras ·bem
respect.._v~:!Ila dê distribuição no refeco!IlO s1s .
. .
ridO _MunrciplO.

Parágr~fo únco.
Em portar~..s. d-~·
Ministério d2.o; Minas e Energia, apôs
a aprovação dos p-roj2tos, serão de'cerm 'nad?s as características
técnicas
das instalações.

Art. 39 A concessionária
deverá
satisfazer as segui-ntes exigênc'•as:
I - Submeter à aprovacão do Ministl·o das Minas e Energ'a em três
(3) v'as, dsntro du prazo de cento e
oitent.a 08·G) dias, a contarda data
d.a publicaçãD dêste Decreto, os es~
tudos projetos
eorçamentos relativo~
à usina termelétnca, linh:J. de
tmnsm1ssão e ~lis~ema de distribmção.
II ~- Assinar o contrato disc".plinar
doa concessão dentrD de trinta t30)
di.as, contados da publicação do desP·3.Cho da aprDvaçã.D da
respectiva
m'muta pelo Ministro das Minas e
Energia.
III - Iniciai!' e concluir as obras
nDs prazos que forem est·ab-el-ecidos
pelo Min'.stro das Minas· e Energia,
execu tand0-·3.S de acôrd-o cDm os projetos aprovados e as modificações que
fGrem autorizadas.
Pa.rágrafo único. Os prazos ref2ridcs neste artig.o póderão ser prorro~
g2.dos por ato do Min~Gtro das Minas
e Energia.
Art. 49 As tarifas de fo-rnecimento
de energie. elétrica serão .fixadas e
revistas trienalrllente, pela Divisão de
Aguas do De~a.rtamento Nacional da
Produção MiJ?.eral, com aprovação do
Min'stro das Minas e En~rgia.
Art. 59 A presente concessão vigo..
·l'ará pelo praz-o de trinta (30) anDs.
Art. 69, Findo o prazo da conces~
são, todas os bens e instaU!çôes que.
no momento, ex:st'.rem em_funçâD exclusiva e permanen:2 dos serviços
conced".dos reverterãc à União.
Art. 79 A concessDinária poderá requerer que a concessão seja renovada
medi-ante as condtções que vierem a.
ser estipulad2s.
Pa.rágrafc único. A concessionária
deverá Pntrar com o pedido a que se
refere êste artigo até sés t6) meses
antes de findar o praz<J de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renova.ção,

ATOS DO
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.ATL 89 Ji:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as d'i,sposições em contrário ..
Brasília, 24 de nov-embro de 1964;
143 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.(]52 - DE 24 DE
NOVEMBRO DE 1964
Autoriza a Companhia de Mineração
Serra da Moeda a pesquisar dolomita, calcárw, minérios d~ J~rro e
de manganês, nos mumclpws . de
ouro Prêto e Ou1·o Branco, no Estad~ de lli~na·s Gerais.

o pres:dente da República, usan_do
da atribuiçiio que lhe confere o artlgo
87, n9 I, da constitUição e nos têr~v.:5
do Decreto-lei n~ 1.985, de 29 de ~a
neiro de 1940 (Cod~go de Mmas), o.ecreta:
Art. 19 Fica •3.-utorizad"'=L a companhia de Mineração Serra da Moeda a
pesqu1sar· dofomlt.a, calcá~·.o,
mmerios de ferro e manganes, em ter·renos de sua propnedoade na F•3.zenda do Rodeio, distrito de M~guei Burmer, rriunicipio de Ouro Preto, e dJstrito e município de ouro Branco, no
Estado de Minas Gerais, numa area
de quatrocentos e oitenta e um hectares e vinte e cinco ares (481,25 hJ..).
delimita·do3. par um poligono irregular
que tem um vértice
na confluência
dos córregos. Balx.:_da do Sum ~douro e
Rode4> ou do Ma to de Dentro e -os
lados, a partir dêsse vértiCe, os seguintes comprimentos e rumos mJ.gnéticos: novecentos e setenta e 01to
metros (978 m), quarenta e um gr0..us
dez mmuto8 sudeste (4191{)' SE); mll
quinhentos e oitenta metros O. 580m J,
vinte e sete graus trinta m~nutos sudeste (27930' e.:E); quatrocentos e qu::~.
renta e cinco metrvs l445 m). vinte e três graus quinze minutos nordeste (23915' NE); trezent;o8 e c:nco
metros (3(}5 m) Setenta e sete graus
trinta minutos "nordeste (77930' NE);
duzenLos e trinta e seis metros (236m>,
vmte graus trmta minutos nor-deste
(20°30' ,NE); trezentos e dois metro.s
(302 m). um grau nordeste (19 NE);
quatrocentos metros (400m), .vinte e
quatro graus quarenta e cinco minu00.'3- nordeste (249 45' NE), quatrocen-
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tos e dois metros (402m), cinco graus
quarenta e cinc0 minutos noroeste
5945' NW) ; cento e sessenta e ,watro
metros (164m) quarenta e sete graus
noroeste (479 NW); quinhentos e se.'>senta e quatro metros (564 .m), ses...
senta e trê.s graus quinze minutos no..
roeste (639 15' NWl; trezentos e trin·
ta e nove metros (339 m), dois graus
trinta minutos nordeste (2930' NE'\ ;
duzentos e vinte e cinco metros 225
m), dezenove graus qua.renta e cinco
minuto~ nordeste (199 45' NE) ; tre~
zentos e sessenta meLros (360 m),
cinco graus trinta minuto.: nordeste
(5° 30' NE) ; duzentos e dezoito met>:os
(218 m), quarenta. e três graus P.uroeste (439 NW); duzentos e setem.a e
.::ete metros (277 m), dezenove graus
noroeste (199 NW); duzentos e E.-':::t.enta e .sete metros (2-67 m). quarenta
e nove graus nordeste (49Q NE); qL•inhentos e oiten·a. e seis metros (586
m) trinta e três graus noroeste ~339
NW) : quinhentos e vinte e cinco me·
tras (525 m), vinte e quatro graus
noroeste (24° NWJ; cento e sess~nta
e nove metros 1169 m), cinqüenta e
quatro graus noroeste (549 NW);
duzentos e oitenta e cinco m"'tros •~,!85
- m), treze graus quinze minutos "U.ieste (139 15' SE); sei'"c2nt0s f' .sr.>tPnta e
cinco metros C675m), quarenta e sote
graus quarenta e cinco minutos .su~Jo···s
te (479 45' W); mil oitocentos e setenta e cinco metros Cl875m), treze zraHs
trinta minutos cudoe~te (139 30' SW).
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulacões do Regulamento apro ....
vado pelo Decreto n9 51.726, de:~9 rJe
fevereiro de 1963, e
da Resolucão
CNEN n9 1-63 de 9 de janeiro de ~9-63,
da. Comissão Nacional de Energ~a.
Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a ~,2sa
de quatro mil o,.tocPnto~ e vinte cruzeirc.~
(CrS 4. 820,00) e será vá'ido
por dois (2) ~mos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pes~
quisa.
Art. 39. Revogarrr_se a.s disposições
em contrário.
Bra~ília, 24 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ATOS
DECRETO

N9 55. 053 DE
NOVEMDP.Q DE 1864
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24

DE

Concede à Minérios São João Batista
de M uqui Limitada autoTização
para funcionar como emprêsa de
m.neração.

o

Presidente da República, usando
da atribmção que lhe confere o artigo
B7, n'~ I, da Co~utmçâo e nos
tênnos do pecreto~lel n9. L 985. üc 29
de janeiro de 1940 (Codlgo l1E) !..VI.i.~
nas), decreta:
Artigo único. E' concedida 'à Mirérios São João Batista de Muqui Limi~
tada c.:;..ns~ituida por contrato arqui~
vado sob n'? 14.754 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, com
sede na cidade de Cachoeiro do Ita~
pemiriln. a~ t.orização. para_ funcionar
como empre-sa de mmeraçao, f1eando
obrigada a cumprir intq1·a1mente ·as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Brasília. 24 de novembro de 1964;
143ç; da Independência ·e 769 da ReJ.ública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th{bo,u

DECRET 0 N9 55. 054 - DE 24
J.~;OVEMBRo DE 1964

DE

Conceiie à Sociedade Sul~Bra5;ileira de
M meração Ltda. autonzação para
junc.onar co1no emprêsa de mmemçâo.
·

1962 autorização para funcionar como
emprêsa de. mineração, ficando obri~
gada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que ·ç-enham a vig-erar sôbre o objeto da.
referida autorização.
Brasília 24. de novembro de 1964;
1439; da Independéncia e 769 da Re. r,ública.
H.

CASTELLO BII.'\.NCO

Mauro Thibo,u

DECRETO

N9 55.055 DE
NOVEMBRO DE 1964

24

DE

Concede à Maragno & Cia. Ltda., autorização para funcionar co1no em~
prêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer-e o artigo
87, n9 r. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi~
nas), decreta:

Artigo único. E' concedida à Maragno & Cia.. Ltda., constituída· por
contrato arquivado sob n9 24.637 na.
Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina, com sede na Cidade de
Urussanga autorização para funcio~
nar como emprêsa de mineração ficando obrigada a cumprir integral..
mente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sóbre o
obje!o desta autorização.
Brasília 24 de novembro de 1964;

1439; da Independência e 769 da Re-

ptíbllca.
H. CAS'l'ELLO BRANCO

o

Presiderite da .República, usando
d'a atribmção que lhe confere o arr..,go
87, n'~ I, da,. Constituição e nps
têrmos do Decreto-lei nº. 1. 985. 'ie ~9
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedido à So~
ciedade Sul-Brasileira de Mineração
Ltda., com sede em Itatim. distr-ito
de Abapá, .-nuniciplO de Ca:::;tro, Esta~
d0 do Parana constituilda por instru··
mento particular de 5 de fevere1ro de
1962 arquivado sob n9 69.867 em 22
de :fevereiro de 1962, na Junta Comer~
cia! do Estado do Paraná e alterado
por mstrumento de 16 de novembro
de 1962, arquivado na mesma Junta
sob n9 54. 9'90 em 22· de noverobro de

M aura Th:bau

DECRETO N!? 55:056 - DE 24
NOVEMBRO DE 1964

DE

concede à Fervedouro Mineral Limitada autorização para funcionar
como emprêSa de mineração.

O Presidente da ·RePúbllca, •1S<lndo
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I
da Constituição
nos
têrmos do Decreto-lei n9 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta.
Artigo único. E' concedida à Ferve~
douro Mllleral Limitada, constituída
por esr:ritura pública de 25 de janeiro
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de 1964 adita-da pela de 30 de junho
de 1964. lavradas respectivame~te nos
livras -de notas ns. 76 e 81, o o. cartóriO' do gg OficiQ de Notas da CI~ade
de Nova lguaçu, com sede nessa Cldn:de Estado do Rio de Janeiro, auto:lz<>rão para funcionar oomo empresa
d_;-"~ mineração,. ficando o~rigada a
cumorir integralmente _as le1s_ e regu~
de -mineração, ficando obngada. a.
vigorar .sôbre o objeto desta autorlz~
ção.
Brasília. 24 de novembro de 1964;
143(1; da Independência e 769 da Repú.biica.
H. CASTELLO BRANCO

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

DE

Concede reconhecimento à ~sco~a de
Música da Fundação umvers~~ade
Mineira de Arte, de Belo Horl:?.On..
te, Estado de Minas Gerais

O Presidente da RepUblica no yso
da atdbuição que lhe co_nf~r: o o..r:;Jgo
37. item I, da Constltmçao e nos
têrmos do ar~. 23 do :Jecreto .Le1
n9 421, de 11 de maio de 1938. decreta:
Art. 19 :rt concedido reco.1heCime~
to à Escola de Música da Funct8.çao
Universidade' Mineira de Arte,_ de
Belo Horizonte, Estado ae Monas
Gerais.
Art 29 fiste Decreto Antrari em
vigor ·na d'ata de süa publicação.
Brasília, 24 de noveffibro ue 1964;
1439 da Independência e 70" da República.
H. CASTELLO BRANCO
Flávio Lacerda

DECRETO N9 55.068 -- DE 24
NOVEMBRO D-E 1964

Brasília, 24 de novembro de/ 1964;
143(1 da Independêr:cia e 76° da República.
H,

Mauro Thibau

DECRETO N9 55. 067 - DE 24
.
NOVEMBRO DE 1964

têrmos do art. 23 ao Decreto-Lei
nq 421, de 11 de maio de 1938 de~
creta:
Art. 19 É concedido reconhec!mento à Escola de Artes PláSticas da
Fundação Universidade Mineira de
Arte, de Belo ·Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
Art. 29 :E:ste Decreto en .ra>:á em
vigor na data de sua publi.}ação.

DECRE.TO N9 55.069' - DE 24
NOVEMDRO DE 1964

DE

coru:eae recOnho:czmento à Faculâade
de D -re"to do Sul de Minas, com
s..·de em Pouso Alegre Estado
de Minas Gerats.

O Presidente da República, usando
Ua atribmção que lhe confere 0 arti.go 87, item L da· Constitmçãci .. e
nos têrmos do art. 23 d-ü D2creto-1ei
n9 421, d-e 11 de maio de 1938, de-

creta:
Art. 19 E' concedido reconhecimen_
to à Fa.culdade de Direito do Sul de
Minas, com sede em Pouso ·Alegre Estado d€ Mmas Gera1s~ ·
Art. 29 ~te decreto entrará em vi ..
gor na data d& -sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1964;
1439 da Independência ·e 769 dG! República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda
DE

DECRETO N°. 55.096
DEZEI\-1DR0 DE 1964

DE

1

DE

Concede 1·econhecimento à Escola de
Artes Plâ..sUcaS da Funda-ção Universidade l'dineira de Arte, de -'3elo
Horizonte, Estado de ,M;:-'l.a;, Ger_ai.s

Concede à Minérzos NaciUnais Ltàa.
autorizaçãO par a junciC-nlltr como
emprês~ de m'-néração.

o Presidente da ·República. no ~lSO
da atribuição que lhe confere o art.1go
.B7, item I, da constituição e nos

O Pr-esidente da. República, usando
ua a-tribuição que lhe confere 0 ar-

A-ros no PoDER EXEcUoriVo

tigo 87, n9 l, da constituição e nos
têrmcs do Decreto-:ei n9 1.835, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
deCreta:
Artígo único. E' cocncedida à 1'/timerios Nacionais Ltd<a. constituída
<oor contrato arquivad,o sob núme:ro
Vinte e nove mil' quS~trocentc.s e de~
zenove (29.-119) na Junta comercial
do E.st.ado de santa Catarina, com
.sede na Cidade de Criciúma auto:riz.ação par-a í\mcioru:n· como empl:&a
ae mineração, fi c ando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vig·or ou que ·venham
IS. vigora.r sôbre o objeto desta auto'l'iz&ção
Brasilia, 1 d€ dezembro de 19M;
1439 da IndependJ~ncia e 769 da· Reipú.bli.ca.
H.

CAS'IEI,LO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N9

55. 007

DEZEl\1B.RO DE

- DE
1964

1 Q DE

concede

à Companhia Siderúrgica
Ita-MiJ'l,as autorização pu.ra juncio1wr corno amprê'sa cW m~ner.açãP.

DECH.ETO N9 55.104 DEZEiiE.i!.O DE 19$4

DE

2

DE

concede à De Vil!a- & Cia. autorização
para funcionar como cmprê~'(L rlB
mmer'ação.

o Presi-dente da República, us0-n...,
do da atribu;ção que he confeTe o
urt. 87, n9 I, da Oonstit.mi;2o e nos
têrmus do Decreto-lei n9 1. 935 de 23
cte janeiro de 1940 (Código de Minas), decret~:
Artlg·o L\nico. E' concedida. à De
Villa & Cia., sociedade de resp~nsSJ
bilidade s o 11 d à r i a -constituída p-Or
contrato a.rqu:vado sob n9 19.038, 113.
Junta Comercial do Estado de Sa11ta
Catanna. com sede na Qjdadc de
TJrus:~anga a.utonz..sc&o oara• funcions,r como emprês.a de nlinerac5.o ficando ob1:igad..1. a cumprir illteg'ralmente a·s leis e regu 1amento:5 em vigor ou que venham a vig·ora.r sõbre
v objeto da refenda· autorização.
Brasilla, 2 de dezembro dé .196(
1439 da Independência e 769 da Re:públlca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

O Presidente da Repúb1ica, usando

da I:Ltribuição que lhe confere o ar-

tigo ~7, n9 I, da O'.mstituiçãu e nos
têrmcs do Decreto-lei n9 1.935. de 29
d.e Janeiro de 1940 (Código de Mina..s)
decreta;
Art~go único. E' conced:da à companhia Siderúrgica Ihl-Minas constitUlda pOr escritura de 2 de ctezemrtlro c.e 1959, arquivada sob número
101.1Z9 nu ·Junta comercial dQ Estado
.cte 1\,J:lnas Gerais. oom sede na cidade de Itaúna, autonzação para fundormr como empresa de mirieração,
rficamdo obrigada a cump'nr tntegralmente a<: leis e regulamentos em vigor uu que venham a VIgorar .S.Õbre o
<objeto desta autorização.
Erasi!ia, 19 de dezembi·o de 1964;
· H3; dra Independência e 769 da ReopúbheS~.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEURETO N9 55.105 -DE 2 DE
DEZEMB.UO D~

1964

Autur.za o cidadão bro..sil~iro Afo!Tlso
Murilo Souto a pesquxsar ouro no
município àe P<1•Xe - Estado àe

Go.ás.
O Presidente da República. u.sendo da atribuição que lhe conf.ere o
-art. 87, n9 1 da constituição e nos
tó·mos· d(l 0.3creto-tei n9 1.985, de 29
de jaoneiro ele 1940 (Código de Mina.':>>, 6lÕcret:a;
Art. 19 Fica autorizado o c:·dadão
- Afonso Murilo Souto a
pesquEar ouro no telto e margens do
riú To-eant.ms. de· domínio púb 1co na
,.;ont-c.;nm,dad·t: do d2sposto no , tem 29
do a-rtigO 11 do Dt:creto n\l 2'4 64.il àe
10 de j u 1 h o de 19·34 - (C6digo de
n~H·;:Jelro

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AP"Ua5), distrit.o e mmli.cipio de Pe1~
-,:; -- Est9,dO d2 GoláS, numa área d.e
vuatrceent-n.s e se~senta e três h-ec~
t"ar2s e dez:oito ares e cinqüenta c.;;n~
tiares (4{)3,1850 b..a.), delimitada por
'um.S. faixa de seis mlÍ quinhentos e
~{:tenta metros W.57Cm) d·e compri~
mento contsJCJ.c.s a trinta mil
qm~
'nhento.s e ssesei:.ta metros (30. 5·GO
meLl'OS) da conf!uênc:a do
ribeirão
da Qro-ta ou Saq}to Antônio, para
mont..a.nte. e a largura. de setecentos
·e cinco metros (f05m) .
pa.rágrafo único. ?... execuçao da
'PN~'>ell~B autorização fica sujeita- às
estipu'aoçõe.s do Regulamento api><-1~
vHllo pelo Decreto n<:' 3D.230, de P de·
-dezembro de 1.951. urp.a vez Be verifi~
que a exisW11cia na j-azida c.Cmo as~
.'iOC~ado de qtw.!qUer das substànCijlS
•a que se refere o R'l"t. 2<? do. citad0
:!"~;egul.amento ou de outras substân~
elas d~.scriminadas pelo comelho NaciOnal de Pesquisas. ·
Art. 29 A presente autorização é
:Concedida' sem prejuízo dos interê'ss-es
·da na•vegação 'ou flutua,ção. ficando.
portanto, o titular C:a pesquisa sujeito 2..s e:xig-ências que forem impos~as
n-e:>~e sentido pe!:as autoridades competences. ou par.a qualquer obra: a
ser i'êa izoada pela Superintendência
do Plano de Valor:zação Econômica.
da Ama.zônia
S,P.V.E.A.
ou
qualquer ..o-utro órgã.o de ·direito pú. bllco. que se faça necessário ao de~
8envo1vlmento do rio Tocantins. não
cabendo ao titular do decreto direito à indenlzação, a qua:Iquer títu1 o.
1

Art. 3° O titulo da aoutoriz2.câo de
peoc:quisa, que· será uma via autêntica
dêste decreto pagará ~ taxa de qua.tro mil ·seiscentos e q uaren ts cruz·ei·Tos (C:r$ 4.64::l.00) e será válido per
1dois (2j anos a c'Ontal' da da.ta da
trans~rição no livro próprio d-e RegtStro das Auto.riz'J.Ções de Pesquisa.
Art. 4<? Revogam-Se aG disposições
em contrário.

Brasí11a, 2 de dez.embro d2 1954;
143° da "Independência e 76<? da Re....
pública..
H.

CASTELLO ·BhANCO

M aura Thtbau

DECRETO N9 55.106 - DE :.!.
DEZEII.mr.O DE 1964

75'5
DE

Autonza a S. A. 'EmprêEoa de Fôrça.
e Luz :_ Ibera AmcTica.na a construir linha de transmissão.
O Presidente da· Repúblio::t., usando
da· at;rJowçãü que lhe confe1~ o artigo 87, inciso I da Constituição, 'e
nos têrmos do art. 5<? do Decreto-lei
n9 H52, de 11 de novembro ·de 192·8,
comDinado com 0 artigo 2(). do Decre~
to-leí n9 3. 7G3, de 25 G.e outubro de
1941 a.ecreta ·
AÚ. 19 Flc·a autoriza-da a b. A. -Emprêsa de Fôrça e Luz Ibero Ame~
ricana. a construir uma linha de
transmissão entre a subestação de
Sant.a. Rita da Floresta e a Usina
Chave do Vaz, no Murilc1P.1o de Ca'Iltagmo - E.stado~ do Rio de .Janejro .
§ 1<:' As caTaderistlcas técnicas da
linhct de transmissão serão fixa•das
por ocasião da aprova.cão d.os projeto;;,
"
§ 29 A referida linha destlna-S3 a.
int~r!ig;ar os sistemas da b
A
Emprêsa de Fôrça e Luz Ibei·o Americõ:lJlla e o da Emprri'...sa Flmninense
d.e Energ'.a Elétrica ao d.a Rio Light
S A. Servi-ços de Elet.ricidade.
A.rt. 29 A conccsioriárlú deverá sati.sfazer a 8 .seguint2s e~~igência.s:
I -- Apresentar à Divisão de Aguas
do Dep8.ortamento Naci-onal da Produçf~o M·ne.ra' do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) '1llas dentro
d?~ .prazo . ~e cento e uftenta. <f-8'9)
dk..S, a c011tar da d·atn, d•a pnbllcaçao
déoste decreto 0s e2tudos, projetaS 'e
or\2ment.cs
relativos à Unha de
transmissão.
·
II
Inicil.lr e· concluir as
o'b:rais nos prazos qu::: forem fixados
pelo Ministro da.o; Minas e Energia.,
~xecutan<to-as de acôrdo com os proJetas aprovades e as· modificaçõ2s que
for2m autnr1zadas
P&>rág~·a:fo ún:co
ús prazos a que
se rcíer<:! êste artigo poderão ser pro:f_
:rogad-os per ate do Ministro das Miil.as e ..Energia.
Art. 39 :lliJte c.ecreto entra em vigor na data de sua pnblica-~ão revogsJd~.ts as disposiçóes em contrário.

Brasilla, 2 de a.ezembro d€ 1864;
143<:' da Independência e 76Q da Re,..

pública.
H.

ÜASTELLO BRANCO

MG.uro Thi'bau
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DEOPvETO N<? 55.107 -

DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1964

Autoriza P_lumbum s. A. Indústria
Braszlezra de Mtneraçao a lavrar
minério de chumbo, nos municípios
de Adrtanõpolis e Cêrra Azul, Estado dO Paraná.

o

Presldente' da Rep-ública, lLSando
atr·.buição que lhe confere o <>.T.tigo 87, n° I, da con.stitu.ção e nos
têrmos do Decreto-lei no 1. 985, de 29
ct.e . janeiro de 1940 (Código de r-viinas), cte"creta:
Art. 19 Flca a-utorizada a Plrunbum
S. A. Indústria Braslle:ra de Mineracão a lavra.r minério de chumbo,
ení terrenos devolutos, no lugar denominaCo Bacia do .g.i!Je~rão do .Rocha, d:stritos de Para·nai e Cêrro
Azul, municípios de Adrianópol&s e
Cé.rro Azul, Estaào do Par.aná., nu na
área de tresentos e oito hectares E:
s2ssenta ares (308,60 ha), delimitada
por wn polígono ineguka que ten1
um vértice a duzentos .e vinte e oito
metros e setenta centímetros (228,70
m), no rumo vertladeiro dez~ssGte
grau.s e sete minutos nordeste (17\'
07' NE), da oonfluênc·;a do cónego·
Matão no ribeirão do Rocha e os lados, a' -uart.ir dêsse vértice, os ~eg·uin
tes cor~1pr~mentos ~ rumos verdndeiros; mil e quinhentos metros 0.500
m), trinta e seis gr.2~uS e tJ.·inta e qaatro m nutos sudoeste (36° 34' S\V) ;
mil quinhentos e sessenta e dois metros (1. 562 m), dezenove gre.us e cinqüenta e nove minuto,;; noroeste il9~
59' NW) ; mil quinhentos e ses.<;enta
e seis metros (1. 5G6 m), sessenta
graus e tr:nta minutos nordeste (60o
'30' NE) ; quinhentos e cinquent.à e
nove metros e cinqüenta e um cenhmetr.os (559,51 m) zero grau e vinte
e oito minutos sudOeste (0° 28' SVt) ;
mil ·e cinqüenta metros (1.05::1 m),
oitenta e dois g·r.a·us e vinte e· seis
m nutos nordeste (829 26' NE) ; mil
cento e oitenta e se]s metros e :s1:,tenta e sete centímetros (1.126,77 m),
quatorze graus e vintE e oito minutos
sudeste (14<? 28' SE); novecento;s e
quarenta e dois metros _e c·:.nqüenta
:centímetros (492,5{) m), setentra. e d-ais
graus e trinta e oito m:nutos sudoeste (729 ·32' SW); quinhentos e v.inte
metros (520 m), setenta e quatr.o
graus ·e trinta e quatro minutos sudoeste (74o 34' SW) ; oitocentos e
da

cinquenta e oito metrOs e cinquenta
centímetros (858,5{} m) trinta e seis
graus e trinta e quatro minutos ncr\ deste (36° 34' NE) ; quinhentos metros (500 m), cinqúe:ata e três graus
e vinte e se:s m.nutos noroeste (53°
26' NW) . Esta autorizra:ção é outorgada mediante as condições co:r...stw.tes do parágrafo úmco do art. 2.H do
Código de Minas e dos art.s. 32, 33,
34 e suas alínee:s, além das seguintes
e de outras constant-es do mesmo Código, são exp-ressamente mencionadas
nei3te decretei.
Parágrafo único. A execução/ da
presente autorização fica sujeita à.s
e-stipulações do Regulamento ;:;.provado p-elo Decreto no 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Re301ução CNEN n<? 1-63, de 9 de ,janeiro
de 1963, da Comissão1 Nacional de
Energia Nuclear.
.
Ar.t. 2° O concessionário da auto~
rização fica obrigado a recolher aos
cofres p-úblicos, na forma da tei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Esta-do e ao Município, em cumprimento do disposto no ar·t. €8 do
Código de Mi1la.s.
Ar·t. 39 Se o concessionário da au-tOTização não cumprh· qualquer das
obrigações que lhe incwnbem a autorização de lavra será declai'ada caduca ou nula na. forma dos art.:::. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4o A15 propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-Solo para fins de lavra, na forma dos art.s. ·39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5° O concessionár-io d·~ autorização será fiscalizado pelo Depar...a.mento Nacional da PrÕdução Mi~
neral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Ar.t. 61 A autorização de lavra terá
por título êste
d"ecreto, que será
transcrito no livro próprio de Recristro das Autor:zaçõ·es de Lavra, aPós
o pag·amento da taxa de seis mil cen.to e oitenta cruzeiros Wr$ 6 .180,00) .
ArL 7° Revogam-se as disposicões
em cohtrár·io.
.
· Brasma, 2 de dezembro de 1954·
da Independência e 75<? da Re~
pública.
143°

H. CAS'rELLO BRANCO

Mauro Thibau

ATOS
DECRETO N9 55.108 DEZEMBRO DE 1964

DE

DO

2

PoDER

DE

Renova o Decreto n9 48.336, de 21
de junho de 1960
"Q · Presidente da República, usanrto
da atr·.buição que lhe confere o artigo 87, n° I, da Oonstitu çáo e 'nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de ·29'
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.Art. 19 Fica renovado pelo prazo
impwrrogável de wn. (1) ano, nos
tSrmo.s àa letra b, do art. lQ do
Decreto-lei n° 9. 605, de 19 de agõsto
de 1946, a autorizaçã.o Conferida ao
cida.C.M bras·:leiro, Paulo Dias Cox,
pelo Decreto número quarent::l: e oito
mil trezentos e tr nta e seis· (48.336),
de \'inbe e um (21) de junho de mil
novecentos e sessenta (1960), para
Pesquisar bentonita no municíp:o de
Oeiras, Estado do Piauí.
Art. 2Q A presente renovação que
se:rá uma vi·a autêntica dêste deC:Teto
pagará a taxa de quatro mil o;tocen-'
tos e cinqüenta cruze:ros (Cr$ ...
4·. 850,{)0), e será transCrito no U:vro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesqu·sa.

Art. 3° Revo_gam-se as disposições
em contrário.
::."""/
Brasília, 2 de dezembro de 1964'
143° da Independência e 769 da Re2
pública.
H.

CAST:CUO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55 .1 09 DEZEMBRO DE 1964

DE

2

DE

AutOriza o cidadão b1·asileiro Albe-rto
Vitale a lavrar ardó$ia, no mumczpi0 de Guarulhos, Estado de são
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atr:buição que lhe confere o ar.- ·
tigo 87, no I, da Constitu cãa e nos
têrmos do Decreto-lei nv. 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de MiN
MS~, decreta:
Art. lQ F:ca a·utoriz..ado o cidadão
brasileiro Alberto Vitale a lavrar e.rdõs-.a, em te1·renos de sua propdedade, na localidade Capucwa, bairro
Tomé Gonçalves, d:strito e munici-

EXECUTIVO

?57

p:o de Gua.rulhos, Estado de S·ão
Paulo, numa á_,rea de três hecta-res,
dez ares e oitent-a e nov.e centie:res
(310.89 ha), delimitada por um polígono inegula.r que tem um vértice a
quinhentos e trint.a metros ,-; vinte
centímetros '<53G,20 m), no rumo verdade·ro sessenta e quatro graus quarenta e um m::.:mtos sudoeste \64° 41'
SW), da cachoeirinha existente no
córrego Anhanguçu e 01s lados, a par ..
tir dê~se vértice, os seguintes compri·
mento,:. e rumos- verdadeiros: cento e
sessenta ~ oitos metros (168m), setenta e seis graus e quarenta e três minu_
tos sudoeste (78Ç>43' SW); cento e dezcnove metro·~· (119m). vinte e nove
graus e qua·renta e três- m!nuto 5 nor.oeste (299 43' NW) • noventa e nove
metros e quarenta ~-entimetros (99.40
m), dez graus e. vinte e nove minutos nordeste (10° 29' NE); duzentos
e v'nte e três metros e sessent.'l centímetros (223,60 m), seténta e seis.
graus e vinte e Oito minuto~ 'iudeste
(769 28' SE); vinte e. três ~etro,s. é
quarenta centímetros (23.4(1 mi um
gr.au e quatorze,_ minutos sudeste (19
:1.4'. SE); quarenta e um ·mPtros (41
m), dezenove graus ,e' qua.renta e txês
m:nutos sudoeste 09<:> 43' gw) · trinta e três metrOs (33 m), trillra e
quatro graus' e sete minuto!'; sudeste
(34° 07' SE); nove metros e c·nqüenta centímetros (9,50 m), cinco graus
e vinte e c:nco mim\to~ suCest.e (5v
25' SE). Esta autorizóJ_çi'j.o é ouh,rgada rriedi::wte as condições cm:<:::tantes do p•'Hágrafo ún:co rlo &rt. 2R do
Código de Minas e dos arts. 32 '33,
34 e suas alíneas, além das seguin_
te.s e de outra:-: constantes do rn~,::;mo
Cód:go não expressamente rriencio·
na_da 8 neste Decreto.
Pa.rág'ra.fo ún'cq. A execuçfi.O cta
presente autorização fica sujeita àS
csti.pulaçõe._c:; do Regulamento ,n.piovado _pelo Decreto no 51.726, >i e 19
de fevereiro de 1963. e da Resolu·
cão C"TEN n9 1-63, de 9 de jane!ro
de Hl63, da Comissã.o Nac·onal de
Energia Nuclear.
Ar.t. 2° O concess·:onário d.a autorização fie~ obrigado a reColher aos
cofres (J)úbl~cos, na forma, da l2i. os
tributo.s que forem devidos à união,
ao Estádo e ao MunicíPio, em rumpr'mento do disposto no art. 6S :do
Código de Minas~
Art. 39 Se o concessionário G.a autorização não cump1ü qualquer da·s

ATOS DO PODER EXECUTIVO

obrigações .que lhe incumbem a \?~U
to:cizaçí;í,o d·e la:na .será declarati3. cq..duca ou nule: na forma dOs ar~. 37
e 38 do Códig--o de .M<nas.
·Art. 4\'1 As proprieàades vizinhas
estão sujeitG.s às serv.dõe.s de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos arts. 39. e 40 do Código de

Minas.
Art, 5° o concessionár:o da :.ut-orização será fiscalizada: pel-o Llcpartamento Nacional da Producão I'-.1>
neral e gozará dos fa.v-or.;;s dis<.::rimir...a·dos no art. 71. do mesmo Cód;g-o.
Ar.t. 69 A outor·:zação de l:lvra terá
por título.> êste
decreto, que será
trai1Scrito no livro próprio de Registro elas Autor:zaç&zs de Lavra, a.pc'is
o pagamento da taxa de se;scent.os
b:cuzelros (CrS 600,00).
Art. 7° Revogam-se a-s diEposições
em, contrár·io.

Brasília, 2 de dezembro de 1964:
143° da Independência e 769 da República.
H.

CJ\.S'rELLo Bil.'I.NCO

Ma'1~ro

Thtbau.

DECRETO NQ 55.110 -

DE

2

O Presidente da .República, u~::mdo
da atr<buição que lhe coníei·e o ar-tigo 37, 'nQ I. da Constituiçáo e nos
térmoo do Decreto-lei U9 1. 985, de 29
de janeiro de 19-10 (Código de Minas), decreta.;
Artigo único. E• concedida à Már,.,
mores .Nordeste Limitada, constitufda
por contr.a.lo arquivado sob I1úmc1·o
vinte e nove mel quh1hentos e setent~ e oito (29. 578) na .runta Comercial .do Estc"do da Bahia com ,~ede na
cide:de de Joazeiro, autor~z.ação nara
funcionD.r como emprê3a de :nin~era
ção, fica.ndo obrigada a cwnprir in ·
tegrnlmente as leis e re;;·ulamentos
em v:gor ou que ven1i8m a v1gorar
sôbre o ,objeto desta c.-utorizaçláo.
I31'8.Sília, 2 de dezembro de 1964;
143° da Independência e 769 da República.
CIISTE:..lo BRANCO

2 n:s

Concede a Minérios e Metais Urwzo
S. A., autorização para junci(raar
como emprêsa de mineração,

o Presidente da República, usando
da atr.::buição que lhe confere o artigo 67, nQ I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n0 !.985, oe 29
de. j.âneiro de 1940 (Códig·o de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Minerios e Metais União S. A., constitui da
por esCritura de transforms.çã 0 de
Minérios e Metai,s Limitada., de 5 de
fevereiro de 1962, lavrada às fls. 50V.
do Livro de Notas n9 1'.530, do ;artór:o do lO" Ofic:o de NOtas da cidade do Rio de Janeiro, a>rquivada
sob no 87.576, no Dep+l·rtamento Naciona1 de Indúst:rL<t e Comércio. com
sede na cidB,de do l~io dê Janeiro.
E~tado da· Guanabara
auto.r_;.Z'1Çáo
par& fm1c·!onar como ew.prê:oa de
minewção, { cando cbrigada a clim, prir integralmente a."i leis e regulam:;;ntos em vigor ou que v2nham a
vigorar sôbre o obj e to desta ·uüori2i'l'ÇáO.

Concede à Mármores Nordeste LimitCUia autorização ·pa1·a funcionar
cmiw emprêsa d,e mi1'w1·ação.

Mauro Thibau.

DE

riE

DEZEMERO DE 1964

H.

DECRETO NQ 55.111 DEZEMBRO DE 1964

Brasília, 2 de dezembro de 19íH;
1-4-3°'·da Independência e 76\1 da Rj::pública.
/
H. CAG':i:'EL!.O BRANCO

Mauro Thibau

-'-DECRETO N° 55. 112 D::EZE:r1IBRO DE 19()4

DE

2

DE

-Autor:Za o cidadão brasileiro Joí'io
Gilson ChaiJes a pesquisar iiamantes e 0'1[1'0, no município de J)iamantií1a, Estado de Ivlinas G~rais.
1

O Pr'esidente da RepúbLca, us~~ndo
da atribuição que lhe confere o arti;·o 37, n9 I, da Constituiçf,o e n.:.s
t§rmos do Decl'eto-lei :nll 1.885, d.e 23
d2 janelm de 1940 (Cód::;o de M!nas), decreta:
Art. 19 F:ca autor~zs.C:o o c:d:ac1ão
brasileiro João G;json ChaV-es a o2s..:
'qui:=::ar -diamantes e ouro em tn1·êno::;
r1.e pl·opy·ieda.de dos hGl·deirc-s ele Sal·
vin~ Augusta Chaycs no lnga: àG-nO-

759
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minado -!1/.:::0:nho Chora, distrito
de
são João dil' Chapada, ~tado de Minas Gerais, nulíla área de treze~!ltos
e trinta e cinco hectares. (335 t>..a),
delimitada por um p-oligono mistilineo, que tem um vért:ce na conf!uêncla dos ribeirões da Areia e do -Caldeirão e ·os lado:~ a :partir dê.sse vértice, os segU11,1te.s comp~·imento 3 e rumos magnéticos: setecentcs e quarent.a 111etros (74.0 ro), c.nqüenta ·e oitr,
graus e trinta minutos noroeste . (58o
3'0' NVV); dois mil duzentos e setenta
mçtt.os (2.270 m), trinta graus e trinta minutos sudoeste (30<? 30' SW1 ;
novecentos e trinta met-ros (930 m),
de~eszeis
graus sudeste (l<S<? SE);
qu.nhentos e noyenta metros (590 m) ,
o' tenta grnus sudeste (80<? '3E.l, o
q_Wnto lado é .o segmento retilineo
que partindo da extrem.idad€ do qllarto lado, con1 rumo mr-.gnético 1e qu.a··
r.enta e sete gTaus nordeste (47V ·NE),
aloo·nça a marg·em esquerda rio l'ibetrão Caldeirão; ;,.· sexto e último lado
é o trecho da ma.rgerri esquerda do
ribe:rão citado, entre a extremid:;vd::-.
do quinto laGo e a barr~ do ribeü·iio
da Areia.;
Parágrafo único. A execução da
presente :autori?..ação fica sujeita as
~-stipulações do
Regulament-a aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de'
dezembro de 195-1, uma vez se verifique a existênc~oa- na jazida, como ~s
socü:d.o de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Rsguiament-o ou de outras .mbstr.ncias
d~scrim·!na.das pelo Conselho Nac:oni..'tl de Pesqui.sas .
Art. 2° o título da
autorização
de pesquisll, aue será uma ·via autê:p.t!ca dêste decreto, pagará a taxa
de três mil e trezentos e· cinqUenta
~ruze'ros (CrS 3.351l,00) e será vú.Ldo
por dois (:2) a·nos a contar da tran::; ..
crição no livro pl'óprio de Registro
das Autrizações de PesquiSD,.

Art. 3., Revoo-am-se as dispos:ções
€m contrário.· o
Brasília, 2 de dezembro de 1964;
14.3° da Independência e 76<? ·da Eepública .
II.

CJI.S:l:ELlO BRtillCO

Mauro Thibrw

DECREI'O

N9 55.113 :...._ xl'E 2 DE
DEZEMBRO DE 1964

Concede à Aliança do Amapá Ind{tStria e comércio autorização pam
funcionar como emprêsa de mineração.

o

Presidente da República, ü.:>mdo
que lhe confere o ar., tigo 3·7, n° !., da constituição e nos
t-êrmos do DeCreto-lei n<? 1.985, d,e 29
de j-aneiro de 1940 (Código df: Uilina<5), decreta:
da

atl'~buição

Artigo único. E' concedi-dft à Aliança 'do Amapá Ind-ústria e Oomél'CÍO,
:soe eciade de responsabl.lidade .W.i.Idár.ia, c·on.stituída por ih.strumen:!'.o· partiCular de 16 de janeiro de 1963, tr~
qu1vado Sob DQ 470, no Registro de
ComérciO d-9. Comarca de Maoopá,
com sede na c'.dade de Maátpá Território Federal do Am<ipâ,, autorização para funcionar como emprêsa de
minera.çãO. ficando obrigada .a cumprir integraltilente as leis e regll.lamentos em v:gor ou que venham a
Vigorar Sôbre o objeto da referida au-

torização.
Bras_Uia, 2 de deZembro de 1964;
143° da Indepandência e 769 da República.
H. CAsTELLO BRANcO.

Mauro

Thiba~.

DECRETO

N 9 55.114 DE
DEZEl'iiBRO DE 1964

·2

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Qurzresma de Oliveira a pesq1l:s.ar
pedras coradas no municipfo de
Carlos Chagas,_ Estado de Minas
G-era-is.

O Presidente da República, usando
da atr·:buição que lhe confere o ar...

87, n° I, da constitu ção e nos
têrmos do Decreto-lei n<? 1.985, de 29
de j.a.neü·q de 194.0 (Código de Minas), decreta:
ti~o

Art. 1<? Fica autol'izado o cidadão
bn:_sileiro JoSé Quaresrr_._.a de' Ohvelra
v, pesqui~.ar pedres coradas em terrenos devolutos no ~ugar denomlnado
denominado santa Isabel, distr: to e
mlL'l1icípio de Carlos Chaga-s, Estado

ATOS DO

PODER

de Minas Gerais, numa área de duzentos e trinta e quatro hectares
(234 ha), delimitada por u~ pa.ra.I:logramo que tem um vértlCe .., Oitocentos' e v:nte e cinco metros_ (825
m), no rumo -magnético de setenta
e qU•3:tro graus nordeste (74(1 N"EI do
canto nordeste (NE) da casa de sua
propriedade e os _lado~
divergent~s
dê-"se vértice, os segumtes compnmentos e rumos magnéticos: mil tre,.,
zentos
e
sessenta e cinco_ metros
(1. 3€5 m), quatorze graus noroeste
(14') NW); mll e o:tocentos me-~-ros
(1.800 m), o'tenta e seis graus noroe-ste (!169 l\TW) .
Parágrafo único. A execução da
presente auto1·ização fica sujeita às
estipulações do Regula.ment,o <tprovac"o pelo Decreto n<? 51.726, rle 19
de. fevereiro de 1963, e da Resoluçâo
CNEN n0 1-63, de 9 de jan-eiro de
1963, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art, 2n O, título da autonza.ção
de pesquisa, que será uma via autênt:ca dêste decreto, pagará a taxa
de dois m·l trez.entos e quarent.a cruzeiros (Cr$ 2.34000) e será válido
por dois (2) anos a contar da rtata
d~:t transcr'ção no livro próprio de
Peglstro das Autoriza.-ç·ões de Pesqm-

sas.

Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1964;
143n da Independência- e 769 da

Re~

pública.
H.

CASTEL·LO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55 .115 -

DE

2

DR

DEZEliiBRO DE 1964

conce-de à Cerâm~ca Gerbi S. A.,
autorização par"a funcionar como
emprêsa de mineração.

O Pres!dente da República, usando
da a,tr'buição que lhe confere O· artigo 87, n,:; I, da constitu'ção e nos
t§rmos do Decreto-lEi n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Códi-go de Mill9.S), decreta:
'Artigo ún:co._./ E' concedida à aerãmicl Gerbi S. A. consti-tuída po1· escr:tura públ" ca arquivada sob o nú-

EXECUTIVO
mer.o 43.767, alterada pelas ASSembléia.:;; Extraordinárias arquivada-s sob
números :86.316, 100.807, 112.619~
114.589, 155.266, 161.910 e 172.987 na
Junta Comercial do 'Estado de 8•ão
PaUlo, com ~e de na cidade <J.e Amparo autorit:G·ção paTa funcJonar ~amo
emprêsa de m·ner.ação, ficando 0bl.'1gada a cumprir integraJmente as leis
e regulamentos em vigor ou que ven."ham a vigora,r sôbre o objeto dest.o:x
a utor;za ção.
Brasília, 2 de dezembro de 19ô4;
143° da Independência e 76? da República.
H.

CASTELLO

BRANCO.

Mauro Thibau.

D;ECRETO N,Q 55.116 - nE 2
DEZEllmRo DE 1964

DE

Concede à Companhia de Fiação e Teciàos de Minas Gerais, autorizc....ção
·'":XLra funcionar como ~mprêsa de mineração.

O Pr-eSidente da Repúbllca, usando
da atribmçáo que lhe confere o art. 87,
n.? I, da cons~ituiÇã.t;>
nos têrmos do
Decretb-lel n." 1 ~8-b de 29 d.e janeir..>
de 1940 (Côdigo de Minas), decreta:
Artigo úmco. E' concedida à ";ompailhla de Fiação r;> Tecidos ':l.f' M]nas
Gerais constitu:-cta por ato arquivado
em mil novecenr.o~ t> qumze (19J5) na.
,Junta Qomercia de F..stadc. ie Mina,:;
Gerais, alterado pefas Assemn 1.elnt: extraord~nárias
de· 20 de setembro -de
1960, 18 de feverei.rc. de 1961 e G de
maio de 1961, aTquivados sob númf:r{ls
cento e set_e mil rn,-.._.·ecentos e .:;;es.senta
e seis no7 .966) ~ cento" e :im.e mil
oitocentc.s e quarenta E um ·.: 112. 841)
naquela Junta, com sea€ na Est.J.ção
de _c.a.rvalho Dr!t.o munic!pio de sabará, aut.-orizaçá..1 p8-"h funcion·.~y como
emprésa de m:.neração, ficando obngada a cumprll' intr:gralme:nte as iél.c;
e regulamentos em vigor ou que v~
nham a vigorar sôb:::e, o objeto desta.
autorms.ção.
Brasília, 2 de dezembro de 1964; 1435'
âa ln-d.ependência e 76.'? da Repúbli-ca.
H . CAS'l'ELLO BRANCO

Ma.uro Thibau

ATOS

DO PoDER EXECUTIVO

OEC~ET:()

N.9 55-.118 - DE 2 DE
DEZEM.BRO DE 19€4

·Autortza o cuzadáo brasileiro Orlo.ndo
Pianaro a l1:tvrar areia quartzosa, 1/,Q
mumc~pio de Campo Lú<rgo, Estado
ão Pr..rrana.

o

Presic'.ente da República, usando
aa. atribui<;b.o que lhe confere o artigo
8·7, n.Q I. da Const.itu:ção e nos termw do Decreto-lei n.9 1.985, de 29 ce
janen·o de 1940 (Código de Minas),
decrela:
Art·. 1Q Fl-ca autorizado o cidadão
bl'i::.sileiro Orlando Piap.aro a lavrar
areia q_uartzc.s.a em· terrenos de p;·ouriPd~ de de F:·(mcisco Pianaro, no lu·
gar denomütaõ.o Agua Rasa, distrito e
mun:cípio de Campo Lar-6·o, EStado do
paraná. numa área de quatro hectare:; setenta e quatro ares: e ·Oito centiares <4,74.{)8 llllJ, el:mitada por 'l.m
poJ:gono irl'egula.r que tem uri.l vérLlce a quatrocentos e t:rinta e dois
metros (4J2m), no rumo verdadeiro ue
trinta e nove graU~ qua-renta e sete
m~nutos nordeste (399 4'7'NE), ct.a confluência do córrego Agua Mine-ral rio
ribeir .._o Agua R.aB.a e os Ji1dm,
a p?stir d·!':-Sse vértice, os seguin~es
comor'men ·.os e rurn.os verdadei'rcs
duzêntos I? vinte e. dois metroS (222m t,
qu.:J.rent~ e quatrr. gr11us dois minutos
noruest'2 (449-iJ2'N.:E• , ju..,.;e:ntu~ t trmtu met.ro.s (230m>, v·nte e quatro
g;:BJus tl'lnta c oito minutoS sudesr;e
(24ó3'8'SEJ; tnnLa e CfJ·'ltro met~·os
(34m), qu'Henta e -três glW'" qu:otrenb
e oito minutrs sudeste (4:::·Jo;;8'SE.l;
cen:o e setenta e dois metros (1'72m),
Qtu:renta e nove graus quarent.•) e ,sete
min'Jtos· sudoeste (49~"47'SW); duzentos e trinta e seis metros I 236m I,
ü-nta e sete ·graus qua1·enta e três minutos nora.este (37\"43'SW). Esta autC'rlzação é outcrsa..cta mediante as
cond1çôes constantes do p:lrtg;afo único do art. 28 do Código de Minas e
r:'c:s B. :·t.s. :=!2 ::!3 34 e ~uas alíneas além
das seguintes e de outra;:; constantes
do me~mo Có::iig~. n5.o expressamente
me1~cionad.as ne.ste decreto. ·

7Sl

fres públjcos, na forma da lei,. os tl'lbutos q'J:e forem tievidos à Uniã.-" ao,
E3t·a.do e ao Munwipio, em cumpnmento no disposto n-o art. 68. do CódigoO de
i\l!lnas.
Art. 39 Se ·o conces.sionário da autorizaç§.o não cumptir qualquer i.as
Art. 29 Se o concessiontno d autorizcwão d2 letv:::~ ~erR 1eelarada ca~
ducâ· ou nu! a, na fol·m.a •i.o~. arí:-.s 37 e·
38 do Código, ::!e I'/Iin.:ts.
Art. 4.9 As prop;'l2"1.i~v.J.e:;; V!.Zint1at- estão sujeit.:J..s às :Servidôes de solo e sub
selo para fim 1f) il:l.Vl':l, n~ form•3 C.o:::.
arts. 39 e 4D do rrncttgr, 1e Mina~
4

Art. 5.9 C concessionário da autoriz?c;ã.o será fiscalizado pelo· Departa.-·
menta NacioY:ol d8 Frcduç~:c Mineral
e gozará dos favores di.SCl'iminados tlO·
art. 71 de mesmo Código.
Art. 69 A autorização de Lavra terá
po; t:tulo êste d:;c-reto. que será transcrito no livro ·próprio de ReglStro das
Autoriz3.ções de Lavra, após o p.a~·J.
mento da t.axa de seiscentos cruzeiros
CCrS 6(J.O,IJO).

Art. 7.9- Revogam-se as dispos:ções
em contrário.
B!.J.S!IIa_ 2 de dezembro de 19-64; 143.9
da Independência e 769 da Repúbl~ca.
H CAsTELLo BRAlrco
11:1 aura ThibG.1L

DECRETO N9 55 .119 - DE 2 DE
DEZEl'IIBRO D:E 1964
Restringe ,., zona de concessão da
CO?npanhla Elétrica Caiuó, e ot!torga à Bandeirante de E.letricidade
S. A. concessão pà.ra distribuir
energia elétrica nO Munid'V:O de
Marabã Paulista, Estado dê SãO
Po..ulo.

Pan'!.gra.fo único. A execuçâo d.a presente ?..utoriz?.-::.<io fic::t sujeita às e.stipuT.açb2s do Reg1,1Iamento .aprovado
pel~· Decreto n.9 51. 72{), de 19 le fevere'l'o rte 1SD2, e da Re.sorucão CNEN
!1° 1-63.
de 9 d.e janerro de ·1963, da
Ccmt.'::são Nacional de Energia Nuclear ..

O Pres~dente d2 Renúblic2.. usando
d.3. a tribu'.cão que lhe -cnnfere o artigo 87. inciso I, àa Constituição e nos
têrmos do artigo 150 do Códig-o de
Agu.as (Decreto n9 24.643, de 10 de
juiho d? 1934). comb;nado com os
artigos 5'? do DGcreto-lei n9 85-2 de
11 de novembro de 1938. e 89 do DeCl'eto-lei n'? 3. 763, de 25 de outubro
de 1941. decreta:

Art. 2.1" O Concessionaria da a.utOI'lzação fica obr!gado a recolhe-r aos co-

concessão de que é titl.ün, em v'!d.u-

Art. 19 Fica restringida a zona de

~6.2

ATÜS DO PODER EXECUTIVO

de do manife.sto pro.cessz.do no D. Ag.
n9 747-35,

(t

Caiuá cem a
Mc~rabá

CompRnh;a
exclu...~o

Paulista,

Elétrica

do Município

Estudo

àe

São

P.'lulO.

.hrt. 29 E' ·otüoTgada.'_à Bandeirante
de Elet.I·icidade S .. A. concessão para
dist:.cibuir energia el8'jjr~·ca no M:unicíp.i_.o ele .Nloa.rabá P.a::_rlista., Estado de
Sáo Paulo, ficancio autorizada a. cons-

t:ruir os sistemas de transm\ssão e de
-distribuição que forem necessários. ,
§ H' A enetgia elétr!.ca será sup1·ida
:pela Usinas Elétricas do Panmapane-:.mu ·s. A.
§ !;9 .mm pOl'taria do Minish·o das

J'-t.:inz.s e gnerg'\2 após a aprovação
dos p:-cjetos; ser.§o _determinadas as
C:ll-l'•O>.cteríst.ica;;; técnicas das ins·taJ.a,..
ções.
Art.

3"

A

Art. 7Q A concess1ona11a poderá re~
quei'er que a. concessão seja renov~
ds, medi,ante as condições que vierem
a ser estipuladas.
·
Farágraío único'. · A concess10nana
deverá en~m.r com o pedi·d-o :a que se
refere êste artigo atê seis (6) meses
antes da finda:c o prazo de vigência
da concessão, enteiidendo-Se se 'pão
o fizer, que não pretende a renovação.
.Art. 89 :tl:;ste decreto entra em ~lw
gor na d•:l.W. de sua publicação, revog.adas as c'.isposições em contrário.
Bra.síli•:l., 2 de dezembro de 19S4;
H3<? da Ind2pe...~dênc~a e 769 da. República.
H,: CASTELLO BRANCO

Ziauro ThibC:,<t

concessiDnária deverá

cum_prl;r as seguintes exigênci~_s:
I - Submet2r à aprovação do Ministl'o df!.s Mi:n.G.s · e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sesS'mta (360) dias, a contar
ela data d.a. publica.ção dêste decreto,
os estudos, nrojetos e OTÇamentos rela\~;l,'OS acs ,Sistemas de transmissão e
de distrlbuiçio.
II - ASSinar o contrf'"to di.sciplinar
da conc?s::.ã(.. dentro do pnizo de t-r~n
ta (30) diGs, contados da publiGação
do clesp:1cho da a.provo.ção:· da ·respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energ'\a.
,
III ~ Inicim· e concluir as obras
ncE pra~ü3 que forem estabelecid{)S
pelo !•.1Iinistt·o cl.as Mi:nas e Energ'a,
exsct:t.8ndo-.s>.s de acôrdo com os pro.ietO:-J apl"0V0càOt. e as modificaç.ões que
t'e>rem e.utorizadr.s.
Parágr~''u único. Os prams refe!"f,dcs .neste -.attigo po·c1<~rãc ser prorro"'
z('. Qos par ato do Minist!'O da.s Minas
c E:ne:;:gia.

A:-t. 4° As t.arifr.-s do fo.rnec·,-mento
de energia elét:rica se!·ã-o fiX2.das e
revistas triSnalm.cnte pela Div'\São de
Agu:;~s. dD Depar!;s.rnento Nacicnal da
P:·vduç.§.o .Min8r>'!l com aprov2.çã..o do
IV!Lnü;tro -das lVI>>!as ·e Energia.
Art. s~ A p'.:'CC~cnte G'CTICC-5sB.o vigorará pelo prazc de trinta (30) ano·s.
Art. j~ ::!'indo o pr.azo da concessão,
todos os be:1;, e insts.laçõ::,o:; que. no
momento,- exi~t;rrem em função exclusiva 2 Pet'IDRTI'2!lte dos Eerviçcs
cüncsdidos reverter,ão à União.

DECIU~TO

N9 55-.120

DE

2

DE

DEZEMI:RO DE 19G4

Autoriza. a plumbum S. A.

Inctústn~

Brasileirv. de Minercr;.·ão a pesqwsar
minérios de cobre, no município de
Iblpitanga, Estado da Bahia..

O Fresident3 da R.epúbU.oo, usando
{ia a.trilmição que lhe! c-c>nfere o (OH~i
go 87, ni' 1 da co~-:st~tli·ç:J.o e. nos
tk:rmos à.o Decrct-o-le~ n'l 1. 983, de 29
de janeiro de 1S':i•0- (Ci)digo de Minas),
d&l'EL:::t:

Art. 19 F.;. C::::. autm·1zada a Plumbum
I"\.J.düs·,',~·iu. .B~·a.sile'.rü de Mine1'3. çã.o :3. pc.sqLÜSar m.:.nério de _cobxe
e!n t·:;l·rer~os de pcopr:.~dad.s- de Sato
:;::;:avier de tV1.3-c§d.o. Odo<f',lio ·xavier
de Macedo, Raimunc~c C.:lmLdo Tota,
Çr8.miniano Xavier· de Me.c.êdD, A.nibal
Cajad-o dos ::Jantos, Erne.st\no Francisco da Silv2.. ,Laurinda FrfLnCisca
<13.- conceição, AJ).a Francisca. da Conceição Abd1·as Xa.viet d.e Macêdo,
. .!.1.1'hnd:1 X.avier de Ma.cêdo e ou~ro.s,
no lugar denomü:..ad-o Fazenda M.atino. di.stTito e mun"'.çipio de Ibipitang.1, Estado da Bahi2.. numa área· cl.e
quatrocentos e .noventa e cinco hecta.res (495 ha), delimita-da por um
r2tàngl!.1o, que tB.i11 urri vértice a trezentm :petrcs (300m), nc r·u.mo m.agn5t''e.o sess,mta e cinco graus nordeste (659 NE) do ca.nto nc.rdeste <NE)
da. cas,o:t do ·ST, Sü•'lqu;m R-od:rigues
.da Silva, e os 12.dos dh·e1·gentes dêsse
· vé1:tlce. os seguintes compTimentos e
S. A.

.ATOS DO PODER

rumos ma2nét·co.s: três mn e trezentcs metroS <3 300m), este (E); mil
e qum.~.1.entos metro.:; (1. 50·0m), sul
(8).

va;r§prafo único.

A execuçfío da
fica sujei·ta às
·c,tinuk:tções do Reguhnlcnt.o aprovad~ ~pslo Decreto n9 51. 72~), _9-e 19 _de
f(were"'.ro de 19·S:=l, da GomisSl:W NaCional de EneTgia Nuclear.
A:rt. 2Q O titulo da autoriza.ção de
)Je.S<luisa, que .será upm v~.a autên.tica.
dê.S.te decreto, p~ara a ta.xa de quatro mil novecentos e cinqüenta cruze·i.ros (Cr$ '4.950,{)0) e será válido por
dois (2) a.nos a contar da data da
transcriçã.o no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. gQ Revogam-se as disposições
em contr:hio.
Brasília, 2 de ·dezembro de 1964;
14:39. ,da Independê..'lcia e 769 da República:
:present~ autorização

H. CASTEi.LO BRANCO

M a.uro Thibau

DECRETO N9 55.121 -

DE 2 DE

DEZE!';IBRO DE 1964
Autdtiza o cidadão '1;msileiro Albe.rto
DelJona Sartor a lavrar jluoTita, no
municl.pio de UTussanga, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República, u.::;ar.tlo
da atribuição que lhe confere o artigo 37., n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
.j&neiro de 1940 (Código de Minu.sJ.
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidad2-o
brasil8iro Alberto Debona Sa~·to?· a
lavrar fluo.dta, em terrenos de $Ua
pwpried:::de e de E1ia.s Rochi, na Se..
gunds. linha Torrens, distrito. de Mo.,..ro da Fnnlaça, mnnicípio de Urussan 7
ga, Estado de Santa Catarina, numa
áre~ de· cem hectares (100 ha), constituida pelos lotes· ns. oitenta ~ qaatro (84)', oite.."lta e seis (86), oitenta
·~ oito (38), e noventa (90}, da .:itada
r..inh.,, Torrens, área esss, .cteHmitetrta
por um quadrado .de mil metros ...
(1.000 rn) de !ado, que tem 1..un vérti.ce a setecentos e sessenta n1etros
(7GD m) ·' no rumo verdadeiro oito
g1·aus e trinta e sete minutos noroeste (8<:~ 3·7' NV-1) da Capela. Nossa. se-

EXECUTIVO

7-ô3

nhora do Carmo, na Linha Torrens e
os ladcs, divergentes dêsse vérticE\ os
rumos verdadeil:os de oitenta, e Dove
graus e eyarenta e oito mint:tos nordeste (89'? 48' NE) e zero grm.1 e rl·::?,e
minutos no1·oeste (09 12' NW), respectivamente. Esta autorizacão é IJutm.·gada medil:'.P.to as ccndi.çÔ8s cm~sbm
t8s do parágrafo único do art. ~~8 tl.o
Código de Minas e dos arti.gos 32. 33,
34 e suas aEneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo ródigo, ni3o e:wres~amente mencionadas
neste decreto.
Parágr2"fo único. A execução õa
presente autorização üca suje'ltô, às
estipuJações do Regulamento aprovado pelo Decreto n\1 30.230, de 1° de
dezembro de 1951, uma vez se ve:ri··
fique ,a existência na jazida. como
associado de qualqUer da ssubstàneJas
:3, que se refere o art. 29 do cih'l.rl.o
Reg·ulamento ou de outras substàncias discriminadas pelo Conselho N2cfon:.ü de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da, .('I.U.todzaç5,o fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma c:1a lei, rY~ t;·:hut.os que f.ornm devidos i\ união, ao
Estn.do e ao Tt/í.unicip.io. E'm cum:prí.mcnto do disposto no art. sr: do Código! de Minas. I ·
Art. 3\1 Se o concessionário da. autorizaç5,o não ('.umprir qualqua· das
ohrige..ç6cf que 1hc ÜlCllmbem a e,ut:orizaçâo de lavra será declarada ca. duca ou nula, na forma dos <Et.io;os
37 e 38 do Código de MinaB.
Art. 1-0 As nrom:iedades vizi.llb.a.s
estáo sujeitas àS sêrvidões de ~o!o e
subsolo para fins de lav;:a, Da fo;·rp.a
dos artigos 39 e 40 do Código de 1-.a:inô,s .
Art. 50 O concessionário c~a auto:::ização será fiscalizado pelo DenarVt-·
mr::nto Nacl.on2J d~, Produção \IJin~t·al
e gozará dos favores discJ.·iln:inados no
art. 71 do mesmo Código.
ôrt. 6? li. autorizç,dw de l.~v1·n. terá

por tí.~Ulo êote decreto
que será
transcrito no livro próprio de Re~islTo
da::; Autorizações d'2 Lavra, v,p6s o pa-

g8m.e;Jto da taxa de dois mil c:::-uzmro:'3
(CrS 2.000,00).
Art.. 7Q Revogam-se as chs:oo::;i.-;Des
em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1: 1G4;
1439 da Independência e 76° da República.
H_ Ct.STELLO BRANCO

B:!auTo Thiba1t

764

ATOS

DECRETO N9 55.122 -

DE

PODER EXECUTIVO

DO

2

DE

DEZEMBRO DE 1964

Renova o Decreto nf! 47. 39-:l, de 10 de
dezembro de 1959

O Presiden ~e da Eepúbli.::a, usando
d?. atribui<:ão que lhe confere o artigo
87,- n? I. ct3. Constituição e nos tê.rrr:-os
do Decrelo-lei n9 1.935, de 29 de Janelro de 1940 (Código de Minas), decre~a:

Al't. 1<:' Fica revogada pelo praz9
imnrcrrogáve1
de um (1) a-no, nos
têrffios da letra "b" do art. lS> do
Decn:to-lCi n° 9. 605 de 19 de agOsto
de 1946, a auto-rização
con~ed!d3 a
Mossoró
Emprê.-;a ln<iustriai. Gêsso
S. A., pelo decreto núme1·o quar2nta
e sete mil trezenl/J.S e noventa e quatro (47 .394J, de dez (101 de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e
non ( 1959}, para pesquisar
no
lugar

d2nom~nado

São Ma ·ew~

d"<:

ri-

Decreto número ll)il cento e oitenta e seis - A n.l86-A), de dezoito <18) de junho de mB novecentos
e sessenta e dois (1962), pai-a pesquisar a.rg~.Ja, em .1;errenos de sua propriedade, na Fazenda são Luiz. distrito ~e município de Sacramento Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação quG
sr;.-r8. uma via autêntica dêste decreto,

pagará a taxa de quatro mil ·cl'uzeiros (Cr$ 4.000 0'0) e será transcrito no
liv-ro próprio de Registro das Autorizo.çõe.s de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se _as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1964;
143'? da Independência e 7f/J da República.
H.

CASTELLO, BRANco

Mauro Thibau

to e mlU1icípio de Porteiras, Estado do
Ceará.

Art. 2° A presente renovação que
ssrá u_ma -vla. autêntica dêste Decre.
to pag:o,..rá a t&:m de novecentos f setenta cruzeiros (CrS 97-0,00
e s-erá
tramcnt.o no_ livro P,rópt·io de Registro das Autor,zaçõ8s de Pe.squ:sa
Art. 39 Revogam-se RS disposições
em coa.rário.

DECRETO N9 55. 124 - DE 2 DE
DEZEJ\riBRO DE 1984

_1

Brasilia, 2 de

dezembro de 1964;

143° da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

O-- P!'esiâ.ente da República, usando
da au-ibuição' que_ lhe confere o o..rtigo
87, no 1 da Constituicão e nos tê1·mos
à.o Decrew-lei nll l. 9-85, de 29 de ja-

neiro de 1!14-D tCOdigo de Minas),
cr·et-a:

li'Ianro Thibau

,--·DECRETO N9 55.123 DEZEMBRO DE 1964

Autoriza 0 ciaadào brasileiro Moacy1·
Coelho de Oliveira a pesquisar trípol<, no município de capão Bonito,
Estado de São Patulo.

DE

2

QE

Renova o Decreto n<J 1.186- A, de 18
de junho de 1962

O Presidente d"" RepU.bciC!a, usando
da atribuição que lhe· confe~·e o art:g·o
S7, n\' 1 da Con;,;ütmçá.u e nos t.énrcos
do DeCre;.o-lei n'! 1.985, d2 29 de ja-

neir de 194.·0 (Código de Mino..~). decre:a:
Art. 19 Fica renovada· pelo -praw
imprcnogávei de um c!)
ano nos
W_;_-mos d.a letra "b'' do art. 19 do Decrct.o-fci n'.' 9.605. de Hl d? <~Os~(; de.
1N6, a ·autorização concedidá ao cid&dtio brasiien·o .F·erruc,-o bvn"-~L, pelo

de~

Àrt. 19 Fica a-utorizado o cidadão
brasileiro Moacyr Coelho de o:iven·a
a Pesquisar trípoli em Lerrenos devolutos, .no lugar denominado
Ba.u-ro
Córreg·o Nôvo - Frei Bento distrito
e mun1cípio de CapãD Bvnito, Estado
de SaD Fau~o, ntuna área de vinte e
cinco h::ctare.s e ci11co ares (25,05 ha),
delimitada por um po:Ígono ll're-gu!ar
que tem um vé!'li:cc na coniluCn::ia
rlDS córregos N ôvo e Forqu;lhas e os
b.cc.s · .• partn dês..~-E vénice, os segumte.s compr.:mento~ e mmc,., magnéL1cos:
quatrocentc.s me·.ros (4CDm>, ,E) EsteoiLo!Jemos e quinze metros {8~5mJ,
trint,a. e _nove g·z;aus
sudoesr-e _tS99
SVll; qumhentos metros (500m), quarer:ta e um gr~u,- noroeste (119 NW);
qu:nllE·nto..s m:~l,r-os
(500m>, ses.sent<J,
g;·c,a.: nordeste l609 :N"'E).

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

pa_rágrh.fo único. A
execução da
presente autorização fica sujeita às
est.ipulações do .Regulamento aprova~
do pelo 'necreto nº 51.726. de 29 de
fevereiro de
1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-53, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão
Nacional. de Energia
Nuclear.·
.AJ:t. 29 O titulo da autorização de
p8.SqU1Sa, que será um.a via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre~
zemos cruze1ros ~Cr~ 300,{)0) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data àa transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquis~.

An. 3~ Revogam~se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 _de
dezembro de 1964;
1439 da Independtncia e 769 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau ·

DECRETO N9 55.125 m::2;E~IIlRO DE

DE

2

DE

~.9ô4

Autorizá . o cidaàão brasileiro Paulo
Costa a pesquisar feldspfhto, no município de Nova Reze1~cre, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da RepúbliCa, usando
da atribuição que lhe confere o ar,tigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nQ 1.985, de 29 de ja:.
neiro de 1940 (Código de Minas), ct.e~
creta:
Art. 1\l Fica autorizado. o cidadão
brasileiro Paulo
Cd.Sta a pesqwsai
feldspato em terl'enos de propJ;iedade
de Angelina Maria de Jesus no iugar
denominado Mandióca, distrito e muni::ípio de NoVa Rezende, 8stado de
Minas Gerais, muna área de seis hec~
tares e quatro ares l6,04 hal. jelunitada por um políg-ono irreg:Wa.r, que
tem um vértice a vinte metros (20m),
no rumo magnético de _xinte e três
graus sudoeste t239 S"W1, do ponto
em que a cêrc.a dLvisória entre os ·ter~
renos de Angelina Maria de Jesus e
de Jo.s-é da Cruz cruza o côrrego Catalão e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéstioos: setenta e nove metros e oitenta e cinco centfmetros ...
(79,85m), r:ezenove
graus sudoeste
(19~ SW) ; cento e cin::o metros e vin~
te e quatro
centímetros <105,24m),

vinte e cinco graus e trinta e cinco"
mmutos sudoeste <259· 35' S\V); t.rinta e cinco metros .e setenta ce~time
tros (35,70ml, vinte e três gra"ll.S e
quarenta e quatro minutos sudoest~
(23Q 41 sw,; duzentos me~.;.·os ci:o~;:nJ,
oitenta e seis graus e quarenta e fi{l-Ve
minutos sudoeste t86Q 49' SWJ; eento e noventa metros e cinco cenmnetros (190 (15m) , cinco graus e cinqüenta e nove minutos noroeste
W' 59' NlNl ;· setenta e dois met.ros
(72m), seis graus e dois minutos ní?roeste (6Q 02' NWl; c:inqüenta e tres
metros e setenta. centímetros (5.3,70m),
oitenta graus e cinqüenta e c~nco minut-os nordeste (809 55' NE); sessenr.a
e cinco metros {65m), oitenta e set.e
graus e vinte e cinco minutos nora~
este (379 25' NW) ; o no-no e último
lado é o segmento retilinco que une
a extremidade do oitavo lado, descrito ao v~rt.ice de partida.
Parág-rafo único.
A execução à.a
prese-nte autorização fica sujeita às
12stipuh:.'Qées do Regulamento r-.·,~···uva
do pelo Decreto n9 51. 72S, de 19 de
fe~;e-reiro de 1963;
e da
Resoluç.§.o
CNEN n° 1-63, de 9 de janeiro de
Hl63, da Comissão· Nacional de Energia Nuclellr.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagárá_ a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 31Xl,@) e será
válido por dois l2) a".nos a contar da
da ta da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes~
quisa.
Art. 39 Revogam~ e as di.sposicões
em co:;ftrário:
-. '
Brru=;ilia, 2 de

dezembro de 1964;
e 769 da Re-:-

1439 da Independência

pública.
H.

CASTELLO. BRANcO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.126 DEZEMBRO DE 1964

DE

2 DE

Autoriza a Companhia de Mineração
Serra d.a Farofa- CE-FAR - a pt.s.:.
quisar minéíios de terra e d'e manganês nos municípios de Brumadinho, Mateus Leme e Igarapé, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, us'<Lado
da atribuição que lhe confere o artigo
37, n<? I, da Constituição e nos têr-

A'XOS DO PODER , ExEGUl'IVO

mos do Decreto-Jei n9 1..985, de 29 de
janeiTo de 1940 (Código de Minas),
decreta:
A:rt. 19 Fica autorizada a Companhia de Min'eração Serra da Farofa CEFAH -- a pesQmsar mmérw.s 'te,
fe.r:;_·o e de mang-anês, em terrenos de
sua propriedade,· no i..-nóvel Con]wlto
da.::; f'a1ufas, constituíÇo poc ~>::'rras
;_.. ,- ~-,,],:::.:oD:Ci;,;,s conquistinha, Gentio e
SeiTa de Itatiaiuçu, nos distritos e
municipios de Brumadinho, M::..tcus
Le<rle e Iga.rapé, no Estado de \1inas
Ge:-ais, numa ãrea ·cte cent-o e vintt e- ·
cinco hectares (125 ha) delimitada
por · um polígono 1negular que ~em
um ~'értice a nül oitocentos e vm~e e
seis metros (1.826ml no <tuno ·.-erdadeiro setenta e oito !q;aus e trímà e
oito minutos noroeste (781? 38 NW)
da confluência dos córregos Jacarandá e Grande e os lados, a partir Qês~
se vértice,· os seguintes comprim~71Ws
e rmnos verdadeiros: seiscentos cjnqüenta e seis metros. e setenta ~en~i
metros (656,70m), vinte e oito 6Taus
e dez minutos noroeste (281? lO' NW) ;
quatrocentos e setenta metros t470m),
quarenta e três graus e vinte e dois
minutos P..oroestc ( "1\1 22' ·NW) · se~
'c e quawr~- rnetrc..=; <714. m)
c·inqüenta e seis graus e quatorze minutos noroeste (56\1 14' NW); duzentos setenta e cinco metros e vinte
c8ntímetros (275:20 m), setenta graus
e oito minutos noroeste <70'? 08' NW);
qua1;roc:entos oitenta e quatro metro:>
e ·setenta centímetros <484,70ml, quatTo graus e dez minutos Sudeste ~4\1
10' SEI ; trinta e sete metros "' éiu~
qi.íenta centímetros <.37,50m>, cinqücnta e seis graus quarenta e sete minuto"" sudeste <56º 47' SEJ; nuvent.J.
e·:·:".Sete metros e quarenta centímetrns
(97,40mJ, sessenta e nove graus cinr<iienüt e cinco minutos sudeste (699
51:'' SE) ; trezentos Eo setenta mE'tl'Ofi
(:\'70rn 1, sessenta e dois graus r trôs
minutos sudeste <529 03' SE); coeiscentos e vinte e sei_~ metros <626 01 •
S(-'!t<'! gTaus cinqUenta e sete minutos
Sudeste <79 57' SE) ; oitenta e ci.nco
metros (85m), quarenta e um minutm; RUdeste (;!,1' SE) cento e cinco
metros <105m), vinte e seis gra11s e
quarenta minutos nordeste (26° <t.W
NE) : duzentos ti'inta e quatro metro.';
<234m l, cinco graus cinqüenta .~ nove
minutos noroeste (59 59' NW) : duzentos e vinte e seü metros .:226m J,
s~s~.enta e seis R-raus vinte e uln minuto<> sndeste (66° 21' SE): cent-o quàrenta e seis metroR <146m), ~1int~· e
quatro minuto~ sudeste (24' SE) ; se-

tenta e oito metros e trinta centímetros C78,3Gm), setenta graus trint.u. e
nove minutos noroeste (70<:J 39' NW>;
cento e vinte e cinco metros e· quarenta centímetros ü25,40m), oito graus
quarenta e dois minutos sudeste (89
4-2' SEJ ; duzentos e vinte e cinco metros e noventa centímetros (225,~0m),
trinta graus cinqüenta e oito- minutos
15lid.ê.. te C:JO·' 53' SE)· seiscento.s e oitenta e oito metroS (688m), quatro
g-l'.a.u c:n~Jenv:: e quatn w.inutc.o; ~~
doeste (41? 44' SW); cento e noventa e
sete metros (197m), vinte e quatro
&qua · nca mmutos sudest~ ·249
40' SE); duzentos~ e quinze, metros·
(215m), setenta e sete graus tr.!nt:L e
cinco minutos sudeste (779 35' SE);
quinhentos e quarenta metros e setenta centimetros (540,70m), dez graus
e dezoito minutos nordeste (10? 18'
NE) ; trezentos e sessenta e sete metros e noventa centhnetros (367,90m),
vinte e seis graus cinqüenta e quatro
minutos nordeste (269 54' NE); cento
e setenta e nove· metros (179m), mn
grau e trmta e seis minutos ,.,~--"!~-~:e
(19 36' NE),
Parâgrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipnlações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? _51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução
CNEN nl? 1, de 1963, de 9 de jane~o
de 1963, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear .
Art. 21? O título da autorizaçãu de
pesquisa, que será uma via autêntic::t
dêste Decreto, pagará a taxa d:~ mll
d~entos e cinqüenta cruzeiros tCr$
1.250,00) e será válido por dms (2)
anos a contar da data da transcrlr,fío
no livro próprin· de Registro das AutorizaÇões de Pesquis~.
Art. 39 Revogam-se as disposições
er.-: contrário .
Brasília, 2 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 761? da Repúbl'ic~

H. CASTELLO BRANCO

M aura 'f,hibau

DECRETO N9 55.127 - DE 2 DJJ
3E:MBRO UE 1964
Concede à Comercinàústria Cor"fPJ Limitada autorização , para funcionar
como emprêsa de ·mineração .

O Presidente da República, usando
da atribuição ,que lhe confere o artigo
37, n? I, da ConstituiçãO e nos têr-

ATOS DO PoDER EXECUTivO

mo3 do Decreto-lei út:~ 1.985, de 29 de
·i~r,uei.ro de 194.0 (Código de Minas,_,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Cozne:;:cindUstria Corby Ltda., .constltuída por co;Jtrato arquivado sob número 130.807 e alteração sob nt:~ 140.394
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. com sede na cidade àe
Montes Claros, autorização para flll1.ci6nar· como emprêsa de minera-:;ão,
ficando Obrigada E", cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigu1· ou que venh&...'1l a vig·orar sóbre o
objeto desta autorização.
r;rasilia, 2 de deZembro de 196·1";
1130 da Independência e 769 da Re:púbhc,a..
H, CASTELLO .BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 5"5 .123 DEZEMBRO

DE 2

DE

DE "1964:

Concede à Aguas Minerais Londrina
Limitada, autorização para funcionar como emprêsa de mineraç&;i.

O Pte,sidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da constituição e nos têl'mos
do Decreto-lei n9 1. 9-85, de 29- de jane'~·o de 194.0 (Cód"Jgo de Minas), decre t.a:
Artigo único .. E' concedida à Aguas
Miner'ais Londrina Limitada, oonstituida por contrat-o arquivado sob nú._
mero 48.287, .na Junta COme:rci.a.l do
Esb; do do Paraná;, com sede na .cidoade de .Londrina, autorização para
f.unciona.r como emprêsa de mlneraçãc, fiCando obflg.ada a cumprir int,ro~ralm?nte a.s leis e regulsmentos em
vigor ou que venham a vigom:· sôbre
o objeto des~ autoriz~ão.
Bra.silia, 2 de dezembrD de 1964;
143"9 da Independência e 769 da República.
H.

CAS'rnLLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.129 -. DE 2 DE
DEZEMBRO

DE 1!)64

Concede à Mlneraçã 0 Agua Limpa S.A.
autorização para turz.cionar como
emprês 0 de mineração.

O Presidente da Rrpública, usando
da atrlbuição que lhe confere .o art.

87, n9 I, da Constituição e nos têrmoo
do Dscreto.-lej n9 1. 985, de 29 de janei.ro de 1940 (Código de Minas), deore ta;
Artigo único. E' concedida à. ~~e
ração Agua Limpa S.A. con.stltmd11.
po1· e&;ritura pública de 8 d-e julho de
19-êO, lavrada no Cartório cl;o · 29 Qfic~o
de not.as da comarca de Belo Honzc-nte, ré _ ratificacão pela escritura
pública de 4 de abril de 1951, daquele mesmo cm·tório. arqUivada sob
n9 107, 189 na Jun,ta oom.e:rc.ial do
Estado dê l\!Iir!â..':> Gerais, com sede :n.a
cidade ·de Belo Horizonte, autoriza.ç§,o
para funcioner 'como emprêsa de :;n~
neração, fic>ando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regul-amentos
em vigor ou que venha.m a vigorar
. -sôbre o, objeto dest.B autorização.
Brasili•3., 2 de dezembro de 1964;
1439 da Independêno1a e 769 da R-epública.
H,

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.1'30 - DE 2· DE
m:;::~li:M3Il.O Dr{ 1954
Autoriza São Carlos Minérios S. A. a
ferro, de
pesquisar minérios
ma,nqanês, r1olomita e ouro, no munici?;io de Barão de Cocais, Estado
ele 11iinas Gerais.

ae

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37. n9 1, da Constituição e nos
tê1·mos do' Decreto-le~ n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CódigO de Minas),
\ decreta:
'
Art 19 Fica autorizada São Carlos
Minérios S. A. a pesquisar minérios
de ferro, de manganês, dolomita e
ouro, em terrenos de· sua propriedade
no !ugar denominado. Fazenda GOngo
Sôco, distrito e município de Barão
de Cocais, Estado de Minas Gerais,
numa ârea de trezentos e quarenta
hectares e cinqüenta ares (340,50 ha),
de!.imitada por um polígono irregulax'
que tem um vértice ·a cento e oitenta.
metros no rumo verdadeiro vinte
gr2.us sucl.este (209 SE) do marco denominado do Gongo, na divisa do
município de Caeté com terras da
ant.ig·a The Brasilian Gold Explórfn.g
Si.'1dicste Ltd. e os lados, a partir
dêsse vér.tice, os seguintes comprimentos,, e rúmos verdadeiros: trezentos .e

ATOS DO

PODER. EXECUTIVO

-cinqüenta metros (350 m), trinta e
,seis graus sudeste (369 SE) ; trez~n
tos e dez (310 m), oitenta graus trmta min\1tos sudeste (809 30, SE); du:
zentos e trinta e cinco metros (23<J
m), sete graus trinta minuto~ sudoeste (79 30' S\V) duzentos e vmte metros (220 m), cinqüenta e um graus
sudeste (51\l S'E); cento e sessenta
metros (160 m), cinco gr::ms sudeste
(59 SE) ; duzentos e vinte metros (220
m) vinte e nove graus sudoeste. (299
SW); CJUinhentos ~ noventa _e cinco
metros (595 m), oitenta e se1s graus
trinta minutos nordeste (86° 30' NE) ;
novecentos e qur-renta e cinco metros
(945 m). vinte e cinco graus sudeste (25° SE) : mil setecentos e oitenta e
cinco metros <L 735 m), quarenta e
sete graus nordeste (479 NE); mil e
quinze metros <1.015 m), nove graus
noroeste (99 NW) ; dois mil setecentos
e quinze metros (2. 715 m), oitenta e
dojs P,T:=tus sudoeste (82° SW) .
Parágrafo único.
.A execução da
presente autori;;:;ação fica sujeita às
eStipulações do Regulamento a.provado pelo Decreto n9 30.230, de 1 ~e
c1szembro de 1951, uma vez se verifkmP a existência na jazida como associado de qualquer das substância.c;
que se refere o art. 29 _do citado Regulamento ou de outras substâncias
discl'iminf'.das pelo Conselho Ns.cional.
de Pesquisas.
Art. 29 O tl:tulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênti~a
.dê.ste Decreto, p?.gará a taxa de tres
·mil quatrocentos e dez cruzeiros ...-.
(Gr.S 3.410.00) e será válido por dois
-<2) anos a contàr da data da transcrição no livro próprio de Registro
ds.s Autorizações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as 'disposições
·em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1964;
143\'1 da Independência e 769 da República.
H.

87, nQ !, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de. 29 de
jane:b:o de. 1940 · <Código de Minas.),
decretta:
Art. 1\'1 Fica autorizado o cidadão
brasileirO Daniel da Fonsecu Junior a
pesquisar minério de mang.anês, em
terrenos de sua prOpri-edade, na Fa....
zenda da· Chapada, distrito e municívio de Jequitai, Estado de Minas Gep_üs, numa 8,rea de seis hectares e
vinte e cinco ax-es (6,25 hB l , delünita.da por um pa.ra-Iel0gramo que tem
um vértice a duzentos ç vinte metros
(220m). no nuno ma.gnétict oitent:a
graus nordeste (8'(}Q NEJ da extremidade sudest'e <SE) da oasa. de La.uriano AntGnio de Soum e oS lados, dive[t"gentes dêss-e -vértice, os seguintes comprim-entos e nunos mag-néticos: duzen_
tos e· cinquenta metros (250m), sessenta e,. quatro ç;raus nordeste <EW'
NE) ; duzentos e .cinquenta metros
(25-0m), dezessete grau.s noroeste (17'?
NW).
Parágra.f:o único. A eXecução da pre,s.ente auto-rização fica sujeita às estipula-ções do Reguh1mento aprov-ado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fe ..
vereiro de 1963, e da Resoluçãó CNEN
:r;t0 1-63, de 9 de janeiro de ~963, e
da Comissão Na.ciDna-1 de Energia Nu-

clea.r.

Art. 2'? o título da autorização de
pesquis-a, que s~l'á uma via autêntica
dês-t-e Decreto, pag.a.rá -a ta.xa de trezentos cruzeh··os (Cr$ 300.00) .e será
válido por dois (2) anos a contar qa
data da. trans;:rrição no livro própno
de Registro daS Autorizações de Pes_
qui.sa.
ATt. 3" Revogam-se as disposições
em c-ontrário.
Br.a.sília, 2 de dezembro de 1964; 1439
da Independênc-ia e 76'? da RepUblica.
·H.

CASTELLO BRANCÓ

Mauro Thib,au

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55 ;131 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1964
.Autoriza 0 cid.adão brasileiro Dániel
da Fonseca Junior a pesquisar minério de manganês, no município ãe
Jequitai, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, us~ndo

da atribuição que lhe confere o ar.t.

DECRETO N'? 55.136 DEZEMBRO DE 1964

DE

3 DE

Autoriza o cidadão 'brasileiro Manoel
Joaoui·m Azevedo a pesqv.isar miné·
rio ~de manQanês no município de
UTandí, Estado da Bahia.

o Pres·ict.omte da República, usando
da atribuiçã.a que lhe confere o ar~
tigo 8'7, n9 I, da Const~·tuição e nos

ATeS · :J;M) PoDER . EXECUTIVO

tê1·mos do Decreto-lei n9 1.985-, de
29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica auOOrizad~ o cidadão
bras'Jeiro Manoel Joaqmm A~evedo
pesquisar minério de manganes em
~erre nos de sua propri~dade. _no _lugar
dentm:nad 0 Pau de Rego, trl.stnto de
Tauápe, município de Urandí. F..stado da B2h'.a, numa área de dez hectare';; dezoito ares" e sete_nt: e dois
eentiares tlO, 1872 ha) , delimitada por
um pentágono irregu~ar, que tem um
-vértice a mil e noventa e sete metros
(1. 097m)., ·no rumo magnético cte três
graUs
deze.sse\s
minutos nordeste
(3º 16' NE), do cruza.menOO da rodovia Tauápe -:- s_erra do salto, com o
rio do Salto e os lados' a -partir dêsse
-vértice os seguintes compl'iment-os e
rumos' m~gnéti.cos: cento 'e noventa
e dois metros (192m), setenta e cinco
o-raus sete m;~utos sudeste (759 07'
SE)· trezentos e cinqüent~ e dois metros' (352m), trinta e dois graus· cinqüenlia
minutos nordeste (329 5{)'
NE):
trezentos e quarenta metros
(340m), três 1,:raus quarenta minuOOs
nordeste <3>? 40' NE); quinhentos e
cinqüenta e do\s metros (552m) trin"tiJ e· seis graus trinta minutos sudoeste C36>? 30' SW); cento e cinqüenta e
nove metros 059m) vinte e cinco
graus trint-a e seis minutos sudoeste
(25' 36'. SWl .

Pa-rágrafo único. A ·?xecução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações dt Regulamento aprovado pe)o Decreto nº 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma ve~ se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substânci!J.s a que se t•efete o art. 21? do cit~do Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesqu\sas.
Art. 29 O tituto da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decerto, pagará a taxe. de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,ü0) e será
váll~do por dois (2) an03' 1 a contar da
dólta da tmnscrição no l";•vro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
,
Bra.silia., 3 d-e dezembro de 1964; 1439
da Independência e 769 da. Repúbl'ka.
H. CASTELLO BRANCO

Mau.ro TlÍibau.
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DECRETO N>? 55-.137 - DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1964
Autoriza o cidadão
brasileiro José
Maria de Resende Chaves a pesquisar cassiterita, no municipio de
Coronel Xavier Chaves, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
. da atribuição que lihe confere o a.rt'.go
87, n<:> L d2. constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nl? 1 985, de 29 de ja~
neiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autor!.zado" o cidadão
brasileiro José Maria de Resende
Chaves a pesquisar cassiterita- em
terrenOs de propriedade_ de José Vicente de Paula Chaves e outros no
lugar denominado Pasto do Coqueiro
e Me,to Virg·em, distrito t município
de Coronel Xavier Chaves, Estadu de
Minas Gerais, numa ár~:a cie trinta e
seis hectares e setenta e oito ares
(36,73 ha) delimitada por poltgono
mistilíneo que tem um vértice na con~
fluência do córreg-o do Café e Mato
Virgem e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru, mos magnéticos: oitentll e cinco metros ·(85m) trinta e nove graus noroeste (391? NW) ; seiscentos e dez metros
(610m), trinta e sete graus e quarenta
e cinco minutos sudoeste (37945' SW) ;
seisci:mLos e dez metros (610 m) qua~
renta e um grau.,s sudeste {41° SE);
o quarto lado é o seguimento retilíneo que partindo da extrem~dadt do
terce'cr-o lac..o. com rumo m.&~nético
de setenta graus nordesde (709 NE),
a~1cança a margem direita do córre.gO.
Mato Virgem; o quinto e último "lado
é a margem. d,ireita do córrego Mato
Virgem, no tré.cho entre a extr-E-midade do quarto lado, e a· Parra ào córrego do Café.
Parágrafo ún.;>CO. A execução da
presente autorização fica s"!.ljeita às
estipulações do R-egulamento aprovado pelo Decreto nl? 51.726. de 19
de fevereiro de 1963, e da ResoluçãO
CNEN nQ 1-63, de 9_ de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
A1·t. 29 o titulo da autot!e.a.ção de
pesquisa, que será wna via autêntica
dês-te Decreto, pag-ará a taxa de t,re.zentos e setenta cruzeiros cCr$ • ; ._.
370 00) e será válido por dois (2) anos
a conhu dz data da transcrição no

no
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)ivro p~·óprio de R.eg~st.ro das Autor1ZJ,ções de Pesquise..
:~·"?. R.evoga._"'!l-SC r>.s ci.:Sposições

Ar'G.

-em contrário.
Brasília, 4 de dezêmbn> de 1964; 14? 9
da Inde-p8ndência e 7-6? da Repub::f.oo.
H.

.JASTELL? BRANCO

Mauro Thiba'u

DECRETO N9 55.138

-·DE

4 DE

DEZEMBRO DE 1964

AutO'"iza o cidadão brrzsi~eiro,_ N.ilo de
Ass-is. Bretas a pesquisar caulzm 7W
município d~ santa Maria de Ita.bira, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
de. atribuição que lhe confere o art.

a7 nQ I da Constituição e nos têrm~ do Decreto-lei n<:~ 1.985, de _29 de
janeiro de 194() (Cóqigo de Minas),

decreta:
Art. t<:>. Fica autorizado o cidadão
bra-ileiro Nilo de Assis Bretas, a, pes-

quisar ca'ulim em terrenos de propr~e-'

dade do

E';pólio de

José Januário

Ferreira no lugar denonl;·nado Cachoeira distrito e município de santa.
Ma~ia de Itabira, Estado de ~inas
Gera"s em duas áreas que totalizam
dezess~~e hectare.s trinta e seis ares
e sessenta centi.ares (17.3660 ha) descritas do seguinte modo: a _primeira
(1~> com sete hectares e setenta e
quatro are<:~ f7,74 ha) delimitada por
um qu.adr'iJ.átero que tem um vértice
a cento e :lois metros ü02m) no ru~
mo magnético de cinquenta e nove
graus e trinta minutos sudeste (599
30'SE) da confiDência dos cónegos
da Roça de Cima e do Ouro Fino, e
os lados a partir dê~se vért'ce, os seguintes comprimentos e rumos magnéti-cos: duzentos e trinta e seis metros. (236m), sul (S);
trezentos e
quatro metros (304m), oitenta e três
graus sudoeste (831? SW) ; duzentos
e setenta. e três metros (273 m), no·rte
(Nl : e trezentos e mn metros e trinta
e sete centímetros
{301,37m>. leste
CE) ;
segunda (2~)" COm nove hectares ::.essenta> e dois ares e sessenta
centiares (9,6-260 ha) delimitad.9 por
uc
hexág;ono i'rregular que tem
1hlll vérticE.. a duzentos e dezoito
metros (218 m) no rumo magné~

a

tico d'e cinqut'llta c nove graus
,_ ~nta minutos · sudcGte (599 30'
SE) da cont'luênc·La dos córregos da
Roça de Cima .3 do OUl'o Fino, e os
ílados a partir dês.se vértice, os seguintes- oom _. r:me~It:()s e rumos ,n;;,gr.éticos: setecentos e oito metros, 708m),
oitenta e do1s ·graus trinta minutos
sud2ste (82'· 3C SE}; cento e trinta
metros (130m), sul (8); trezentos ·e
quarenta metros {340m), oeste (W)
cem metros OOflm),
trinta e sete
graus trinta minutos noroeste 1379
30' NW) ; tl'ezentos
e dois metros
3C2mJ, oeste (W) ; e cento e quarenta
~ três metro-.:; (143m), norte CI) .
Parágrafo 1nico. A execução da
presente autorizaç.1o tea sujejta ás
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret-o n9 51.726, de 19 de
fevereiro 1de 1963, e da Resolução
CNE-N n9 1-63. de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Na-clona} Epergia
Nuclear.
Art. 2~. o título- da autorizaçao
de pesquiSa, que será uma ~.a. autênt;::-., dêsse Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300JJ0) . e será válido- por dois (2) anos a ·contar
da data da transcrição no livro próm·io de Registro das Auto:r'5.zações ae
Pesquisa..
·
Art. 3~. ·Revog~.m-se as disposições
em contrário.
· Brasllia, 4 de dezembro de 1964;

143Q na Independência e 769 da Repüblica.

·

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55 .139
DEZEMBRO DE

~

DE 4

DE

1964

Autonza o cidadiio brasileiro Arlindo
Angelo de Souza a pesquisar bentonita no município de sacramento, Estado, de Minas Gerais·.

O Presidente da Re~ 1ica, usando da atribu~ção que lhe confere o
m·t. 87, n9 I, da C~nstitu~,çã.o e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
àe janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
A:rt. 19. Fica autoriroCio o cidadão
hrasileiro, Arlindo Angelc. de S0w1a,
a pesqwsar bentonita., em terrenos
de sua propriedade no lugar dénomi-

771
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nad_o Fazenda da Lagôa, distrito e
munícfpic 'de Sacram.ento, Estado de
:M';lilas Gerais, numa área de vinte e
nove· hectares (29 haJ, deNmitada por
um poligono mistilínoo, que tem um
vértice na confluência dos córregos
Peroso e Mata. Segue pelo córrego
peroso. pór uma distância de trezentos e quarenta'. hletros (340m), até
encont.rar o vaio sêco, dai. os segUintes Comprimentos e rumo3 ma.gn<Hicos: mi! novecentos e dez metros
(1.910m). nove graus trinta minutos
nordeste- 19 · 3{1' NE); trezentos e quarenta (340ml,, oitenta e quatro _gra-us
nordeste <84'? NE) ; duzentos e oitenta metros (200m). trinta grau.s sudeste (30(1, SEl ; quinhentos e vinte
metros (520m). dezesse's graus sudeste (16'? SE), até encontrar o córrego
da Mata. por onde segue, numa dis-·
tâncià de novecentos metroS (9Q0m),
até o ponto de partida.
Parágraf
único. A execução da
presentte autoriza.çã<> fica sujeita às
estipuhções do Regulamento aprovado·pelo Decreto n'? 30.230, de l'? de
dezembro de 1951, uma vez se verif1que a existência na jazida. como associado de qU21quer das substâncias
a que se refere o art. 2'? do citado
Regulamento ou de outras substâncía;; discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 211. o titu'llo ·da autorizaçãC' de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste D2creto, pagará a taxa de treZentos cruzeiros (CrS 300,00) é será
vál'do por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'?. Revogam-se as disposições
-em contrário.
·Bra~·Li_,
4 de dezembro de 1964':
143(1 da Independência e 7:69 da. República.
H. ÚASTELLO BRMroO
Mauro Thibau

DECRETO N.'? 55. i40 DEZEI\!IBRO DE 1964

DE

4

DE

Concede à Sociedade de Mineração e
Empreendimentos Rurais Limitada
autorização para funcionar como
emprêsa de mine:r~âo.

.O_ Presidente da República, usando
da atribuição· que lhe confere o art.

87, n.'? I, da· Consti':•üçáo e nos têrmos do D~creto-.~e: n.'? 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina.sJ. decreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade ele Mineração- e Empreendimentos Rurais Limitada, consti t.uída
po!· contrato· arqcumdo sob n.9. 2.0UB
no Registro de Comércio u · ':-mnarca
de Magé, EstadO do Rio d.r:. Jo.neirc,
com sE-dt na cidade de Ma~P autoriz:tçàr) para funciOnar como ~mprêsa
ae mineraÇão, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que lenham
a vigorar sôbre o objeto desta auto~
rização.
Brasília, 4 de dezembro de 1964~
143.'? da Independência e 76.9 da Ren
pública.
·
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N.9 55.141 .
DEZEMBRO DE 1964

DE

4

DE

Autoriza a Emprêsa de Caolim Ltda.
a pesquMar caolim e mtca, no muntetpto de Belmiro Braga, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribUição_ que lhe confere o art.
87, n.9 I, da ConstitUição e nos termos do Decreto-lei n,'? 1.985, de 29
de janeiTo de 1940 (Código de Minas). decreta:
Ar~·. 1.9 Fica autorizada a Emprêsa. de Caolim Ltda.,· a. pesqu:sar caolim e nuca, em terrenos d-_ proprie ...
dade de Al'thur sotero Alves ·e sua
mulher, no lugar denominado Fazenda da Reserva, distrit: e m~.lnicipío
de Belmiro Braga, Estado de Minas
GeraiS. -numa área de cinquenta e
nove hectares (59 ha), delimitad.a por
um polígono irregular; quf' tem um
vértice a cento e trinta e dois metros (132 m1, no rumo inagnético ses~
senta e sete graus trinta minutos ,;Hdeste (679 30' SE). d~- t 1rre da Igre~
ja Santa Cruz e os lados, a partir
désse vértice, os se:suinte.:- coriiprimento:.; e rumos mag":léticos: trezentos
e trinta e seis metros (336 m>, cinquentà e cinco graus noroeste ..... .
(55.9 NW) ; setecentos qtia·renta e
seis metros_ (746 m) sessenta f'- qua~
tro graus sudoeste (649 SW J ; duzentos setenta e quatro metros (274 m> .,
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sessenta e dois graus noroeste
(629 .NW) ; _ Sessenta metros tOO m),
.setenta e oito graus sudoeste (78°
SW) ·, trezentos oitenta. e quatro metros \384 m), trinta e quatro graus
sUdeste (349 SE); duzentos quarenr.a
e olto metros (248 m), dezenove graus
sudeste (19<? SE) ; quatrocentos vinte e quatro metros (424 m) setenta e
nove graus nordeste (79° NE l : quinhentos e trinta e quatro metros ...
(534 m); cinquenta e oito graus trinta minutos nordeste (589 30 ME) ;
cento- e 1uarenta e sete metrcs ( 14'/m)
trinta seis graus nol'oeste ~36<? rw J ;
duzentos e '·rinta e quatro metros
trinta e oito graus nordeste (38 Nll:) ;
Parágrafo único. A execução ia
presente autorização fica sujeita à:'i
estipulações do Regulamento :<_movado pelo Decreto n.9 51.7261 de l9 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n.9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão NacionaL.de Ener··
gis. Nuclear.
Art. 2.9 O título .da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntlcr•. dêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos e noventa cruzeiros
(CrS 590,00) e será válido por do1s
(2) anos -a contar da data ja transcrlção no livro próprio de Registro
C.8.s Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.ri Revogam-se as dispo.siçbes
em contrário.
·
Brasília, 4 de dezembrO de 1964;
143<:> da Independência e· 769 C.a Re~
pública.
H, CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DEORETO N9 55.142
DEZEM:BRO DE 1964

DE

4

DE

Autoriza o 02did.ão Wasileiro Murilo
Campista a pesquisar cassiter-ita no
·aunicípio de Pôrto Velho, Territó~
rio Federal de Rondônia.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o •:uti.:.
go 8_1, n<? I, da Constituição e no.s têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
-decreta:
Art. 1.9 Fica a11torizado 0 cidadão
brasileiro Murilo Carhpist:l a pesquisar -cassiteri~a em- terrenos devolutos
no lugar denominado Belta. Vista, di.s~

trito e 'município de pôrto Velho,
Terrttório Federal de ROndônia, numa áre11 de quatrocentos e noventa e
seis hecta-res e cinqüenta ares (496,51)
ha), d2limita.da por um retânguiu que
tem um vértice a oitocentos e vinte
e ctnco metros (825m), no rumo mf;l.gnétlco de oito graus e quinze m;nutos
sudoeste (8° 15' SW) da confluência
do g.;t.rapé São Dornlngo8 com o rio
Ja.cund'á e os lados divergentfu dês~
se vértice, os seguinte.:; comprimentos
e rumos magnét:cos: cinoo mil metr-os (5.000m), setenta e trêS' graus
.sudoeste
(739 SW) ; mil metros
<i .OOúm), vinte g'raus noroeste (209
NWJ.
·Parágro..fo único. A execuçilo da.
pr~sente autorizaçã-o fica sujeita às:
e.stipulaçOes do
Regulam~nto apró-.
v.a.do pelo Decreto n.Q 30.230, de 1.9
de dezembro de 1951, ·uma vez se verifique a existência na jazid•l-, como
associado de qualquer das subStâncias ,a que se refere o art. 2.<? do
citado Regula-mento ou de outras
substâncias discriminadas pel0 conBelho Na-cional de Pesquisa.s.
Art. 2.0 o título da autorização de
pesquisa, que ser:à. uma vi•3. aucêntica
déste Decreto. p~gará a taxa d~ qua~
tro mil novecentos e ~etenta cruzei:.
ro.s (Cr. 4.970,00) e será válido por
dois (2) ano:s a contar d.:i data da
transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações" de Pesqmoo.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de . dezembro de 1954;
1439 da Independênca e 76':> da República.
H. CASTELLo BRANco
Mauro Thibau

DEORETO N.9 55.14-fDEZEMBRO DE 1964

DE

4

DE

Auto..-..iza a Cia. CWnento Portl{z.nd de.
Sergipe a lavrar argila, no· município de Aracaju, · Estado de Sergipe.

o Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o .a.rtig.o 87, nç I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto~ lei n.9 1. 9B5, de
29 de janeiro de 1940 ' (Código de
~tna.s), decreta:
'
Al't. 1.9 Fica autorizada
men~o

Portlol-nd de

a Cia. C1Sergipe a lavrar
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te renos de sua . propriedl:lr

argila,

e~"' ~-enomma.ào Sít:o _Adlq_U~,

173

tro da-s Autorizações de lavn3.-, apó,S o
pagamento da taxa de seisccntoé:i cru~
zeiros (Cr$ (30{},00).
A'rt. 7.9 Revogam-se as diSposições
em -contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1964;
l4-3.9 d·?... Independência e 76,Q da República.

de n-9 lUo"'-r unicíp:o de AracaJU, E.'>(ii.StJ.'lto e m i "' muna área de q_uatadiQ de ~~~g r4ha)
delimitada por
tro hect/3. d
de duzentos metros
wn quadra 1~ 0 aue tem um vért\ce
(20-Dm) de
ssenia e quatro met.rm
a cento e s:umo verdadeiro vint-e e
(164m) no t ·nta
m:nutos nordeste
H, CASTELLQ BRANCO
um graUs rl d m3.l"CC quilomêtnc·'J
1Wauro
Thibau
(219 30' ,NE)tre..~ntos metros t3 -ltrês ma.s est;,1da de rodagem BR300 m) d~ados divergentes dêsse -yér!1-S e 05 mos verdl3.deiros de cmco
tice, os r~este (5Q NE) e oitenta e
DECRETO N9 55.145
DE 4 DE
graus n~r
noroeste \859' NW). EsDEZEMBRO DE 1964
cínco _g 1 au.s ão · ê outorgada mêdJante
ta aut~fztis
con.stantes do parágraConcede à Emp1'êsa de ExplOração de
as C0l:l 1 ç d
art 28 do. Código de
Minérzos Ltda.,
autori?..ação para
fo. úmc_o d~s art.S ." 32, 33, 34 e suas
funcionar como emprêsa de mmeraM1nas e além d·3...S segumtes e de ~u
ção,
·
allneas, onstantes do me3mo Código,
5
tr? c ressamente mencionadas·
ne.sO Presidente da República, nsaudo
nao ex~
·
da atribuiçâo que lhe. confere o m·ügo
te decreto.
ft7, n9 I, da Constituição e nos í.érmos
parágrafo únic~. Af_ exe~ ~;~~ ~
do Decreto-lei n9 1.985, de :d9 de JaautorizBçao wa s
· .
ll€'i'."o de 1940 (Código de Minas), aepre.se~t.e ~, do Regulamento aprova~
creta:
,
est:·pu./J.Ç~;,Cl'eto- n.o 51.726, de 19 ~e
do pe~o de- 19<53 e da ResOluçao
Artigo único. E' concedida à EtnIevere1ron 0 1 _63 , de 9 de janeiro de
prêsa de Exploração de Minérios I.td.Q,
constituída por contrato arqutvo.do
CNEMda Comissão Nacional de Ener1963,
sob n9 937-61 e alteração sob uumem
giu Nu-clea-r·
122-63 na Junta Comercial do Est-ado
do Pará, com sede na cidade df-' Be ·
2 o 0 con~essionár~o da auto.~~- fic 1a. obrigado. a rec.olher _ aos lém, autorização para funcionar como
nz""'çao .~Dlicos na tc,rma da ;el,_~os
emprêsa de mineração, ficando obriccfW3 ?u
to'rem devidos à umao,
gada a cumprir integralmente as leis
tributos que
Munícip'o ein curoe régulamentos em vigor ou que veEstado e .ao
· '
d
~ime~tto do disposto no art. 28
nham a vigorar sôbre 9 objeto dest~
autorização.
Código de Minas.
Art 3 ç se 0 concessionário da auBrasília, 4 de dezembro de 1964;
.- . não cumprir qu•alquer das
143~ cl\1 Independência e 76<? da R€'PÚ""
to~;zaça_o"
ue 1he incumbem a au~
blica:
ob1Jgaç_o-& di lavra será declara·da ca~
tol'IZtlçao nul"' na torma do3 arts. 37
H. CASTELLO BRANCO
dUC1 OU
~
.
e 38 do Código de Mmas,
Mauro Thibau
Art. 4_9 As prCpl'i~a~es vizinhas
•• SUJ. eitas à; serv1does J.e solo e
e~vao
.
.
forma
subsolo para. fms de 1avw. na
DECRETO N9 55.146 - DE ~· DI!l
dOS arts. 39 .e 40 do Código de
DEZEMBRO DE 1964
Mlna.s.·
Art 59 o concessionário da autori:.
Autorim a Emprêsa Elétrica Siqueira,
a ã · s~rá tis-calizado pelo DEJpartaMeiTelles Ltda. a vender bens e
z ç to N~ ~..-.ional da. produção Mineral
instalações.
men o '-'-""'
·· ·
ad<Js
ozará dos :ravores . dlscrunlr.
bo gart. 71 do mesmo Codlgo.
O Presidente da República, t_tSando
da atribuiçf>.p que lhe confere o al~tli'J
Art. 6 _o A autorização de lavra te~
rá por titulo ~te necre~o, .we s~r~ 87, inciso I, da Constituição, c tendo
em vista o disposto nos artigos 6"' do
transcrito no !lvro própno de ReglS

1

°
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Decreto-lei nQ 5. 764, -de 19 de agOsto
de 1943 e 19 do Decreto-lei nQ '1.062,
de 22 de novembro de 1944, decj·et:~.:

DECRETO NQ 55.148 DEZEMBRO DE , 1964

DE

4

DE

Outorga ao Departamento de Armas e

Energia do Estado de Pernambuco
Art. 1Q Fica a Emprêsa Elét:r·k:a.S!concessão pam ,distribuir eneíAgia
queira, M~irel!es Ltda. _ autorü;m<.la. a
elétTica.
'
vender bens e 1i.nSW.laçoe;s ass1m especi:Li_cados:
O Presidente da Repúblic9,, u.sando
a) ·Usina ·Monte Alto instalada em
da atribuição que lhe coi1fere o artl!,;O
1947 r~o rio 83.<.. João, Distrito e ,·viu87, inciso· I, da Constituição, e nos
ni:::Ipi•J df· Passos, Estado de Minas
têrmos do artigo 5Q do Decreto-lei llÚGerais; com turbina de 3.830 C'V,
mero 852, de 11 de novembro de 1938
gerador de 3. 55.0 CV, 5(} Hz, objf.:to
e do artigo BQ do Decreto-lei n0 3. 763,
do Decreto nQ 10.813, de 13 d.? node 25 de outubro de 1941 decret::l-:
vembro de 1942.
modificado
pelo
DBcreto nQ 16.246, de 28 de julho de·
Art. 1Q E' outorgada ao Departamento de Aguas e Energia do Estado
1961;
rl•.' Pernambuco concessão para dist~·i
b) Usina Santana inst9Jada cm
bt.Jr en0rgia elétrica no Município .de
1919 no rio Santana, Distrito de
Larroa de Ouro Estado de Pertu3.mt:.u~
Santa Cruz das Areias, Município de
('0. ficando autorizado a. eonsH"ui~. os
J acuí. Estado de Minas Gerais, com
sistrrna<:: de trarismissi.'i,o e de ;li~;trí
1 tm;bina de 500 HP; 1 turbina de
bdi.çio que se fizerem necessários
25r) HP; 1 gerador de 625 kV ~.1... .J!)
§ 19 Em portaria do Ministl-o das
Hz e 1· gerador de 225 ltV A, 50 .tiz,
Mmas f Energia, após a a.provação
objeto do manifesto D.Ag. 149-35.
, dO:l p·;oJetos, serão determina'l31":> as
c) Usi,na São João, instalada em C<.~.lacterísticas técnicas das ins:";alP~~
nicípio c.e pass-os, Estado de Minas
çôes.
Gerais, com 1 turbina 2.200 HP. 1
§ 2Q A energia elétrica será supriturbina de 2.300 HP, 1 gerador de
da pela companhia Hidro Elétr1ca. do
2 ~ 000 kV A, 50 HZ objeto do mani.Sã::l li'r;;;ncisco.
festo D. Ag. 139-35.
d) Linhas de transporte de enefArt. 29 O concessionário dever&. f.iaw
gia que interligam as referidas usi- tjsfa7.er as .seguintes exigências:
nas hidroelétricas.
T. - Submeter à aprovação io MiArt. 2Q A importância líquida renistro das rvnnas e Energia, em três
snltante da alienação deverá seT in(3) vias, dentro de prazo, de cenLo e
corpolada no ativo da concess:onáoitenta (180) dias, a contar da data
ria, para aplicação, como. investimenda publicaçào dêste Decreto, os cstu··
to em benefício do serviço.
dos, projetes e orçamentos refaUvos
Parágrafo único. A Emurêsa Elé- •,' aos sistemas de transmissão e distritrica Siqueira, Meirelles Ltda. df'vern. buição.
apresentg,r à Divisão de Aguas :1'1 Df!U - Assinal' o contrato disciplin~t·r
p!1,rt2.mento Nacional da Produção Mida concessão dentro 'do prazo de !:;rinneral do Ministério das Minas e H:ne!"t.a <30) dias, contados da publicaçáo
gia, os comprovantes da transado,
do despacho da aprovação da .··espPcdentro de noventa <90). dias a contar
tiva minuta pelo Ministro das :Of.i.nas
da data de sua efetivação.
e Energia.
Art. 3Q O presente Decreto entra
!II Iniciar e concluir as abras
nos prazos que fm·em aprovados pelo
em v_igor na data de sua publics,ção,
Ministro das Minas e Energia, exe~
1·evogadas as disposições em eont.rácutando··as de acqrdo com os projerio.
tas aprovado,<; e as modificações que
forem autorizadas.
Brasília, 4 de dezembro de 196~;
Parip,;rafo único. Os prazos referi143ç. da Independência e '16ç. da RepUdos neste artir;o poderão ser prorrogablica.
dos por ato do r-Einistro das Minas e
En . . rgia.
H. CASTELLO, BRANCO
Art. 3Q As tarifas de fornecimento
Maum TltilxLu
de energia elétrica serão f-ixadas e

Aros DO PoDER KxECUTIVO

revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Naciomu oa
Produção Minera!, com aprovaçao do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.8 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da con'ce::,são,
todos e:.s bens e illstalaçõe3 que. no
momento,· existirem em função exclusnrD. e p:?l'manen~e dps serv'ços conc.sdidos reverterão à Uniâo.
Art. · 6'? O concessionário poder>t .\eQuerer que a conc~s~ãcl seja r~novada.
m::>diante as condtçoes que VIerem a
sf:r estipuladas.
Parágrafo único. O concessim<ádo
d.:.verá entra-:- com o pedido a que SG
refere êste at:tigo até Seis (6). meses
autes de findar o pmzo de vi~·ência
da concessão, entendendo-se, se nio o
fVer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ltste Decreto entra em vignr
na data de sua publicação, revogadas
a.s disJX)Sições em contrário.
Brasilia, 4 de. dezembro de 1964;
1431? da Independência e 769 da República.
H. CASTELLQ BRANCO
ll!auro Thibau

DECRETO NQ 55.150 - DE 4 DE
DEZEI'I!GRO LIE 1964 "
Outorga aq Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambuco
concessão para distribui?' energia
elétrica.

O 'Presidente da República, usando
du. atribuição que lhe confere o ar~
tig-o 27, inciso I. da ConstitUição, e
nos -têrmos do artigo 51? do . Decretolei nc 852, de 11 de novemoro de 1938
e do artigo 2'? do Decreto-lei número
3. '7!33, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1'? E' outorgzda ao Departamento de Aguas e Energia do Estado
de Pernambuco concessão para distribuir ene:rf;'ia elétrica no Município de
São . Joaquim do Monte, Estado de
Pe1·nambuco, ficando a1,1torizada a
constl'uir os sistemaS de transmissão e
d~ _distribuição que se fizerem neces::;ariOs.
' § 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetes, ser§.o determinadas as
características técnicas das instalações.
'

7'75

~ 20
tl. energia elétrics. será süplida
pcb. Companhia Hidm Elétrica do

São F1·anci.Gco.
.Art. :;<:> O cfmcesGionário deverá
satisfaz<!r <::.s ~-;egulntes exigências;
i - Subm~ter à ap;:ovaçáo do Iv!inlstro das r.;Iinas e Energi.:J., e:n ·três
(3) vias, dentro do p·azo de ce:n·,o e
oitentt>. (180) dias, a eo:1tar da d;:.tta.
qa pub!i?~ç~w déste ·o:;.:;rc~o. os· estuco:3, proJetas e ctçrtmento.:> ;:elativos
~~o~ _?istem~os de transmissão e distribmDao.
Ii ~ AssinaT o contrato discipiina.t·
da concess8,o dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da :;mbliCd<,~iio
do despz.cho da aprovaçáo cht "respec ..
t.iva minuta oelo M:inistro das NOnas
e Enerr,in:. III - Iniciar e condÜir as obras
nos prazos que forem aprovados oe~o
Ministro das Minas e Energi::;., executando-as de acôrdo com o pt!Ojetos
aprovados . e as modificaçõe's que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos ref{~l'i
dos neste artigo pod.erão ser prorrogados _por ato do Ministro das ·iv!in3.s
e Ene!·gia.
·
Art. · 39 As tarif&s do fornecii.T!.ento
de E:nergia elétrica serã.o fixadas ~ revistas tdenalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional d~'t
Produção Mineral, com aprovaçio do
:Ministro dz.s Minas e Energia.
Ar~. 4'? A presente concessão vigor~"rá pelo prazo de trinta (30) ai1ps,
Art 59 Findo o prazo da conüessão, todos os bens e in..c;talações que,
np momento, existh·em em função
exclusiva e permanente dos servlços
concedidos reYerterão à União.
Art. 69 O concesionário poderá req_uec·er que a concessão seja renovada
n;_ediant-e as comHções que vierem a
ser estipu.l.ad&s.
Parág;rafo único. O concessionúrio
deva·á entrar com o pedido a ,que se
refere êste artigo até seis ((}) r,dOS%
antes ele findar o prazo de ,,;g·ênei:·~ ds.
coiicessáo, entendendo-se, se não o fizer, que não pretende_ a ·renovaçào.
Art. '79 tl:ste Decn;!to· entra em vigor na data de sua. publicação, .revogadas as disposições em contrário.
:Brasília, 4 de dezembro de 1!164;
1.43'? da Independência e '76'? da Be_pú~
blica.
'H. CASTE~LO BRANCO
M aufo Thibau

ATOS DO

DECRETO N9 55. uh
DEZEMBRO· DE

-

PODER ExECUTIVO

DE 4 · DE

1964

Autoriza a Companhia Prada de Eletricidade a vender bens e instalações utilizados na produção de energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ·o artigo 87, inciso I, çl.a Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 69
do Decreto-lei n9 5. 764, de 19 de
agôsto de 1943, combinado com o artigo 19 do Decreto-lei n9 7.062, de 22
de novembro de 1944, decreta:
Art. 19 Fica a Companhia Prada
de Eletricidade autorizada a vender
bens e instalações utilizados na produção de energia elétrica assim especificados:
I - Estado do Paraná
A - Usina de Emergência
a)
Dois grupos Caterpillar, dieselelétricos, de 103,75 kVA, ·cada um,
50 Hz, no distrito sede do Município
de Ponta Grossa, instalação autorizada pelo Decreto n9 28.045, de 24 de
abril de 1950;
B -·-usina de Sant'ana
bl) Dois grupos diesel-elétricos,
com g·eradores de fabricação "Brush_";
de 1.100 'tr.VA, cada um, 50 .H'z, 110 a:.s.trito sBde do Município de ·Ponta
Grossa, montagem autorizada pelo
Decreto n9 28.957, de 9 de dezembro
de 1950;
b2) Um grupo diesel-elétrico, com
gerador "Brush" de 1 300 kVA, 50 Hz,
objeto do Decreto n9 31.917, de 12 de
dezembro de 1952;
b3) Dois grupos diesel-elétricos com
geradores "Brush" de 1 )-00 kVA, cada
um, 50 Hz, autorizado pelo Decreto
n9 48.827, de 12 de agôsto de 1960.
II - Estado de São Paulo
c) Um grupo diesel-elétrico com
gerador "Brown Boveri", de ....... .
1 500 kVA, 50 Hz, no distrito sede. de
Pôrto Ferreira, objeto do Decreto número 35.. 424, de 29 de abrp de 1954.
III - Estado de Goiás
d) Um grupo diesel-elétrico com
gerador "ASEA" de 60 kVA, 50 Hz,
distrito sede do Município de Catalão,
autorizado pelo Decreto n9 26.533, de
30 de março de 1949.
Art. 29 A importância líquida resultante da alienação ,deverá ser fucorporada ao ativo da concessionária,

para aplicação, como investimento em
benefício do serviço.
PanS.grafo único. A Companhia
Pd.da ,dç Eletrlcidade deverá aprei;eh~
. tar à Di visão de Aguas do Departamento Nacional da Producão Mineral
do Mlnist.ério das Minas- e !1:nergia,
·os comprovantes das transaçôes, dentro de noventa <90) dias, a contar da
data. cl.e eietivacão.
Art. 39 O presente Decreto entra.
em vigor na data de sua publicação,
l'evogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de dezembro de 1964;
143\l da Indeue:ndência e 769 da Repúbliça.
H.

CASTF.LLO BRANCO

Iv1 auro Thibau

DECRETO N9 55 .152 -

DE

4

!!E

DEZEI'r!BRO DE 1~64

Revoga os Decretos ns. 14.640-44 e
24.516-48 e ou,torga à Companhia
Estadual de .Energia Elétrica concessão para distribuir energia elétrica no Distrito de São Marcos,
Mu'nicípio de Caxias do' Sul, Estado
do Rio Gmnde do Sul

O Presidente da República, -~usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituiçào, e nos
têrmos .dos artigos 140 e 150 do Código de Aguas (Decreto n9 24.6~3. de
10 de julho de 193-:!:) ;
Considerando que os Decretos números 14.640 de 31 de janeiro de
1944 e 24.516 de 12 de fevereiro de
1948, outorgaram, respectivmnente, a
Luiz RÔssato e à Usina Hidroelétrica
de São Marcos Limitada concessâo
para distribuir energia elétrica no
Distrito dé São Marcos, Município de
Caxias do Sul, EStado do Rio Grande
do Sul, decreta:
Art. 1<? Ficam revogados os Decretos ns. 14 640 de 31 de janeiro de 1941:
e 24.516 de 12 de fevereiro de 1948
que outorgaram concessão à Luiz Rossato e à ,Usina Hidroelétrica de São
Marcos Limitada.
Art. 29 E' outorgada· à Comp.a.nhia
Estadual de Energia Elétrjca concessão para distribuir energia elétrica ao
Distrito de São Marcos, Município de
Caxias do Su!, Estado ào Rio Grande
do SUl, ficando ·autorizada ~ cons1Jruir
os sistemas de transmissâo e distribuição necessarios aos serviços.

ATOS

DO

PoDER

§ 19 A energia elétrica será fornecida pelos sistemas da Usina Diesel
de Caxias do Sul, Hidroelétrica de
canastra e Bugres e Tet,moelétrica de
Charqueadas, da referida Companhia.
·
_2'?_ Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos p:rojetos. serão fixadas 3.s características técnicas das instalações.
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer· as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e· Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto, os
eStudos, projetas e orçamentos relativos aos sistemas de transmisão e distribu_ição.
II ·..:.._ Assinar o contrato díscipl!nar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respecti"va minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas P. -Energia,
executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poder8.o ser prorrogados por ato_ do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica s"erão fixadas e !"evistas trienalmente pela Divisão de
Agua.s do Departamento Nacional da
Produção r-.nneral. com aprovaçao d.o
1V1inistro das rv~inas e Energia.
Art. 5'? A presente concessão vi;;o~
rará pelo prazo de trinta (30) anos.

*

Art. 6'? Ficam desvinculados da
concessão outorgada à Usina: Hidra~
elétrica de São Marcos Limitada, pelo
Decreto n9 24.516, de 12 de fevereiro
de 1948, os bens e instalações existentes em função dos serviços, podendo a
emprêsn. aliená-los.
Art. 79 ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de ·dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Repú~
blica.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

EXECUTIVO
DECRETO N9 55. 153 - DE
DEZEMBRO DE 1964

4

DE

Concede à "Ciprospar" Pmdutora de·
Feldspato Limitada autorização par~ funcionar como emprêsa de mi-

neração.
O Pr8Sidente da República, usando
da atribuição que lhe .confere o artigo 87, n<.' I, da Constituição e nos
tê1·mos do Decreto-lei n\1 1.985, de 29·
janeü·o de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E' concedida à 4'Ciprospar" Produtora de Feldspato Limitada, constituida por contrato 2rquiyado sob n<:J 134 e aditamento .1:19,
ho Registro de Comé·c~·io da; vumarca
de Maricá, Estado do Rio àe l;;o,nelro,
autorização para funcionar :!amo emprêsa de mineração, ficando obrtg<:~.da
a cumprii- integralmente as lels e regulamentos em vigor ou que 7enlJ.s.m·
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.

Brasília, 4 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76'? da República.
H. CAsTELLO BÚNco
llfauro Thibau

DECRETO

N\1

55.154 1964

DE

4

DE

DEZEMBRO DE

Autoriw o cutad.ão bra3ileiro Luiz
Edmundo Appel a pesquisaT cassite-·
rita no mu'liicipio de Pôrto Velho,
Território Federal de Rondônia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8"7, N9 1, da Constituição e nos
têrmos da Decreto-lei n<? 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
'
Art. 19 Fica iutorizado o cidadão
br8.sileiro Luiz Edmundo Appel. a pesquisar cassitert.ta em terrenos devolutos, na margem esquerda do Rio,
Madeira no lugar denominado Rio
Madeira e Bom Futuro, distrito e município de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia, numa área de quinhentos hectares (500 ha), delimitada
por um retângulo, que tem um vértice
a mil e quinhentos metros n.500 m),
no rumo verdadeiro de cinqüenta e
um graus trinta minutos noroeste ·:.
(519 30' NW), da barra do Igarapé
Limeira no Rio Madeira e os ladOs
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diverg~rites dêsse vél-tice, os seguintes
cvmu:rimentos e rumos verdadeiros:
mil ffie~ros (1. 000 m), este (E) ; cinco
mil metros (5. 000 m) , norte (N) .
Parágrafo único.
A, execução da
:piesente. autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 30.230, de tr.> de
dezembro de 1951, uma vez se verifiaue a existência na jê.zida, como asSociado de qualquer das substâncias a
que se refere o art 2<? do citada Regulmnento ou de outras substâncias
discrimimtdas pelo Conselho Nv,cional
c~.e Pesquisas.
Art. 'lP O titulo da autorizaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntica·
dêgte Decreto, pagará a taxa de cinco
Inil cruzeiros (Cr$ 5.000.00) e s'érá
válido por dois (2) anos
contar da
dat9, da transcrição D.o livdo próprio
de Registro das Autorizações de. Pesquisa.
·
A.rt. 39 Revogam-se as dispüsíções
em contrário.
'
Brasília, 4 de dezembro de 1964;·
14'39 da Indeper..dência e 76q da .República.

a

H.

CASl'ELLO BRANéo

J,f aura Thibau,

DECRETO N<? 55-.155 DEZ~ERO

DE

D:E 4 DE

196'4

A.utoriza o cidadão brasileiro João
Marquetto a pesquisM caulim 110
m.unicipio de Curiti.ba, Estado do
Paraná.

O PTesidente. da Repúblic-a, usando
da atribUição que lhe confere o arttgo 87, n9 I,. da Constituição e nos
tê1·mo.:; do Dec1·etoNl!ei n<? 1.985, de 29
.r!3 janeiro de lSMl (Código de Minas),
decreta:
P..•.rt. 1<? Fica autorizado o c:f~·adào
bl·asile.ü'o JiJão Mal·quetto a pesquisu
ca.ulim em ten:eno d8 sua pronr!eda.de no lugar denominado cc:J.ôni2 Augusta, distrito de campo Comprido,
l!llh"1icí:p'o de Curitiba, Estado do Par:::má, m1r:.1a área de dois hectares e
quarenta e dois ares (2,42 ha ·, ãelinütad2. por um poNgono h-regula! que
km um vértice a cento e noventa e
seis metros (196'rn), no rwno -Je.::dadeiro de trinta e nove graus c;illco
minut.cs nordeste (39,05' ·NJ!!). do
centro da ·chaminé da Ce1·âmka nos

terrenos de::; ~ucessons ae .1\:0erto
Klentz e ·os k=tdos 2. pa.l'tir dêsse vértice, os seguintes c<:n:J.urimentos e rumos verdadeü·M: dUzentDs ?netros
(2.00.m), setenta e nove graus c~n
qüenta. minutos nordeste (79° 5-0'
NE); sessenta e oito metros 168m),
dez graus dez minut-as no:roest-: (1{)9
10' NW) ; vinte e seis metros f26m),
setenta e três graus trinta minutos
noroesté (731? 30' :t-TW); trinta e oito
metros e cinqüenta centímetros (38~
50m)' dezenove graus dezo:,to minutos nordeste (191? 18' NE); seteuta e
nove mstro.s e cinqüenta centímetros
(7!).5Dm), sessenta e sete graus vinte
.e oito minutos nrJroeste .(67<? 28' NW);
quarenta e citD metros e cinqüenta
centímetro~ f48 5-1Jm)
trinta graus
t:·hta e sete minutos sudoeste (30'
37, SW); noventa e nove :netrDa
99m), setenta e três graus trinta m·~
nutos noroeste (73<? 30' N\-V) ; cento
.e sessenta e seis m~tros (16qmt s.ete
graus quarenta minutos sudeste (79
48' SE).

Parágrafo únic.>O. · A exe<:uq;ão ,d,a
'autorizac§,o fica sujeita à.3
t:st'.puWA,.õe:.; do Regulamento· 8: provadD pe1o 'Decreto n<:> B-1. 72·6 de 1.9 de
fêvereiro de 1963. e da R.es6Jlução
CNEN nQ 1-a3, de 9 de janeiro de
1.963, da Comissão Naciona.l de Enerpres~nte

gia Nuclear.
A1·t 2<? O título da autoriZ3cão de
pesquisa. que será uma Ví::i. auiêntica
d-êste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3>00.00) e será
vZ.,Fdo por dois (2) anos a contar da
data. da tr2nscricão no livro o1·ónrio
de Registre das Aut-orizaçõe~ d::= Pr...s<;.uisa~

Art. 3<? Revogam-se as disPosições
cJ.:l contrário.
·

Brasília, 4 de dezembro de 1954;
143<? da Independênc.~tfl. e 7UI? dR Repúb~ica.

H.

CAS'I'ELLO BRANCO

MaurO Thibau

DECREI'O N° 55.156 DEZEJ\:!BRO

lE

DE

4

DE

1964

Outoí·ga à "':om.panhia de Eletricidade
de Alagous conce~3ão para distTibuir energia elétrica.
O Presidente da República,
d-a ah·!bui.ção qu,e lhe confere

usando
v arti-

Aros oo PoDER EY..EcUTI'i/0

da Constituição. e
0 87. incisD !
~os têrmos do artigo 59 do DecretolÓ n9· 85-2, de 11 de novemb1·c d~
19 33 e à.o artigo 8<? do Decreto-M:1J
nQ 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta.:
Al't·. 1'? E' Outorgada à Companhia
de Eletricid~de_ :i~ Alago~. ~onc_es
são p.ãra dlstnbmr energ1a e1étr1ca
no Mu...l'"l.icíp;o d.e São Sebastião Es-

tado de Alagoas, ficando a utorlzada
a construir os sistemas de :nmsmissãb e de dist1·ibuição que se· fizer e~
::recessár•vs.
.
§ 1\1 A energia elétrica será suprida pela ·~ompanhia Hidro Ellétr'.ca do
sã-o Francisco.
§ 2\l Em porbri.a do Ministro das
M'.nas e Energia, .após a a.provação
dos proj etos, serão determin2.das as
característi-cas técnicas das instalações.
Art. 2~;~ A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I _ submeter à aprovação do M1-nistro das MinaS e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de t.rezentos .e sessenta C360) dias, a contar da
da.t.a da publicação dêste Decreto os
estudos, projetas e orçamentos relativos 20s sistemas de transmissão e
..:Hstri.buição.
II - Assinar o contrato disclplínal'
da concessão dentro do prazo de trinta (3>1)) dias contadoR da publicação
do despac:to dE. aprovação da respectiva minuta pe1!o M;~üstro das Miilas
e E:riergia.
UI - Iniciar e concluir as obtas
nos prazos que forem aprovados pelo'
Ministro das Minas e Energia, exetuando-B.s de ~.côrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
·
Parágrafo único. Os prazos Teferidos neste/·ar~~f poderão ser prorroga.dos por do do Ministro das Minas
e En.erg'ia.
Al't. 3Q AB tarifas do fOl'necimento
de ener~ia elétrica serão fixadas e
revistas tr·;,enHlmente pela Divisãc de
Aguas, do Departamento Nacional da
Podução Mineral. com aprovação do
Ministro rias Mina.s e Energia
Art. 4? A presente 'conceSsão vigorará pelo prazo de tl·in~a (30) anos.
Art. 5\1 Findo' o prazo da concessão,
todos os bens e iru;t;alações que no
momento, exist~.rem em função exclu-

siva e perm2.ncmte dos servicos concedidos re·verterãc à União. ·
Art. 69 A concess10nária pQderá
requerer que a c-oncessão seja renoVB.·d.a mediante s.s condições qu;;- vierem a ser est'puladas.
Parágra.fo único. A concesstDnár!a
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis l 5) meses
antes de findar o praw de l'lgência
da vonc.e~são, entendendo-se, :;e não
o fizer, qu€: não pretende a renovação,
Art. 7<? B:ste Decreto entra enl '0.gor
na data de sua publicação revog:adas,
o...s disposições em contrário.
Brasilia, 4. de dezembrO de 19-54;
1439. da Independêncie e 76<? da Repúbbica.
H,. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55 .157 - DE
DEZEMBRo DE 1964

4

DE

Autoriza Mínerzum do Brasil Inrtústria e Comércio Ltda., a pesquisar
gipsita no muniCípio de lpubi, Estado de Pernambuco;

O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n\1 I, da ConStituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1 .'985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Minérhun do Brasil, Indústria t> Comércio Ltda., a pesquisar gipsita em
terrenos de sua propriedade, ao lugar denominado Alto Bonito, distnt.o
e município de Ipubi, .Estado de 'Pernambuco, numa área de cento cinqüenta e .dois hectares noventa arc>s
cinqüenta e dois centiares l152,8052
ha) delimitada por um poligono HTegular que tem um vértice a quatrocentOs vinte e qaa.t.n.~- ,netros 424m)
no rumo magnético setenta ~ dois
graus nordeste (729 NE) da exttemidade leste (E) da casa da fazenDa e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos noventa1 e quatro
metros (694m), oinqüenta graus cinqüenta /C cinco minutos sudeste 5a9
55' SE) ; trezentos noventa e dois metros (392m), ·um grau trinta e cinco
minutos sudeste (19 35' SE); mil e
oitenta e três metros (1.083mJ, se-

ATOS

DO

PODER

tenta e dois graus Cinqüenta e cinco
minutos sudoeste (729 55' SW) ; quinhentos sessenta e quatro metrcs
(564m) sessenta e seis graus qumze
minutoS sudoeste (66\l 15' SW), :nil
oitocentos e quatro metros (1.80,1m),
nove graus cinqüenta e cinco minutos n01·deste (9'! 55' NE): quinhentos
trinta e oito metros (538m), on.enta
e oito graus e dez minutos ,.;ucle(:)te
(889 10' SE) ; trezentos noventa c três
metros (393m>, quinze graus e quinze minutos sudeste (15<? 15' SEJ.
Parágrafo ú.nico.
A execução da
presente autorização fica sujei1;a às
estipulaçôes do Rég-u!amento aprov::tdo pelo DeCl·eto nº 51.726, de W de
fevereiro de 1963, e da Resohçáo
CNEN nt? 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
·
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a. taxa de mi1
quinhentos e trinta cruzeiros CCr$ ...
1.530,00) e· será válido por 1ois (2)
anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasilia,

4

de dezembro de 1964;

1439 da Independência e 76Q da RepU-

blica.

·

H. CMTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nl? 55 .158 - DE :1, DE
DEZEMBRO DE 1964
Autoriza Th. Badin de Mznr~rios TA:àtJ.
a pesquisar córindon, Tios munidpios de Andaràí e Itaberaba, Est.ado da Bahia.
·
O Presidente da· República, usando
da atribuição que lhe confere o art.igo 87, n<? I, da Constituição e •1ns
têrmos do Decreto-lei n9 1.98f>, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas> , decreta:
Art. 19 Fica autorizada Th. Bn-·
din de Minérios Ltda.. a pesqmsa.r
córindon no leito e margens <h rio
Paraguaçu, distritos de Itaetê e rupim, municípios de Andaraí e rtatlerava, Estado da Bahia, numa a~ ea
de cento e cinqüenta hectares tl50ha)
e compreéndida por uma faixa de
trinta mil metro(; (30.00Qm) de. comprimento por cinoüenta metros (50m)
de largura sôbre o referido rio Paraguaçu para montante, com o pon~

EXECUTIVO

to inicial a mil seiscentos e vinte me::tros (1. 620 m) no rumo magnét.lCO
sessenta e sete graus noroeste t679
NW) do marco do quilômetro trelômetro trezentos e oitenta e seis ...••
(K..."TT. 386> da Estrada de Per!·o l;e.ste
Brasileiro.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
esti\")ulações do Regulamento aprolla.do pelo- Decreto n9 30.230, de 19 de
dezembro de 1951. uma vez :Se verjfique a existência na jazida, cc,mo
associado de _qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 dr1 citado Hegulament<.. ou de outras subs-.
tâncias discriminadas pelo' Conselhfr
Nacional de Pesquisas.
1
Art. 21? O titulo da autorizacão de
pesquisa, que será uma via aui.ên~·-ica
dêste Decreto, pagará a taxa •13 ~nil
e quinhentos cruzeiros (CrS 1.500.00)
e será válido por dois (2) <Lnus n
contar da data da transCricão no livro próprio de Reg-istro dâs Atttm:izações dEr Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília,· 4 de dezembro de 1964;
1430 da Independência e 769 da República.
H. CAST-EiLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<? 55 .162 - DE
DEZEI'IIBRO DE 1964

8 DE

Aprova a 7J-OVa redv.cão do Re_qulamento da Comissão Nacional da
Orqanização das Nações ·'1nidas
para Alimentação e Agricultw·a
(F.A.O.).

Publicado no D.

o.

de 11.12.64

Retificação

Na pagma 11.3·32, l\t coluna, artigo 2°, parágrafo único, onde se )ê:
Qualquer membro Comissão,
qua.ndó não puderem ... Leia-se: ...
Os membros da Comissao, q_ua.ndo
não pu-derem ...
DECRETO N9 55.174 - DE lO ns
DEZ&VIBRQ DE 1954
Concede à
-Emprêsa ·de Mineração
América "E71W Ltda.", autori~ação
para funcionar como
emprêsa dB
mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuic;ão'' que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têr-

Aros DO PODER EXECUTIVO
.mos do Decreto-lei n9 1:985, de 29 de
jáneiro de 194() (Código de Minas),
,decrete.:
Ar~ig·o único. E' concedida à Emprê_
sa de Mineração América "Ema Limitada", com sede na Capital do Estado
de são Paulo, constituída por instrumento pat~cular de 12 de julho e
1963, arquivado sob n9 303.680 em 6
de dezembro de 1963 na Junta Co~
mercial do Estado de São Paulo autorização pafa funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Brasília, 10 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 7$9 da Re_pública.
H. CASTZLLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 55,176 - DE
DEZEMBRO DE 1964

1(). DE

,outorga ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambuco
energia
cOncessão para distribuir
elétrica.

o Pres.idente (ta República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da çonstituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto~lei número 852, de 11 de novembro de 1938
.e do art. 81? do Decreto-'lei nl? 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 1l:: outorgada ao Departa-mento de Aguas e Energia do Estado
de Pernambu~o conces,o:;ão para distribuil' energia elétnca no Mun.:.ClplO de
Bom Conselho, Estado de Pernambuco ficando autorizado a construi. os
.sistemas de transmis..-ão e de distr~bui
çáo qüe se fizerem necessários.
§ 1º A energia elétrica será supridoa.
pela COmpanhia Hidro E1étrica do
São Francisco.
§ 21? Em portaria do Ministro _das
.Minas e Energia, após a fl!provação
dos projetos, serão determinadas as
caracteri.sticas técnicas das instala-ções,

781

Art. 29 o concess-ionário deve!'á satisfazer as seguintes exig.-ências:
I - Submeter à aprovação do Ministro dás Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta <360) dias a contar da
data da publicação dês-te Decre:o, os
estudos, projetas·,· e orçamentos rela~
tivos aos sistemas de tl·ansmis.são e
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta. (30) dias, contados c!a publicação
tiva minuta pelo Ministro das MJnas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as- obras
nos-- prazos que forem i-Provado.:; pelo
Minist1·o das Minas e Energia, execu tando~as de acôrdo com cs· projetos
aprovados e a.s modificações que fol;em~. autorizadas.
'
Parágrafo. único. os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Minist.ro das Minas
e Energia.
Art. 31? As tarifàs do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas críénalmente pela D.v!sâo de
Aguas do Depart.a..rnento Nacional da
Produção Mineral com aprovação do
Ministro das Min~ e Energia.
Art. 49. A. presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da con~ssão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função ex~lu
siva e permanente dos serviços con·cedictos reverterão à un:ao.:J
ArL 61? O concessionário poderá requerer que a concessão seja- renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste 2-rtigo até seis (6) ·meses
an'tes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-Se se não o
fizer, que não pretende a renovação .
Art. 7° :tste Decreto. entra em vigor na dat-a. de sua publba-çã-o,. rr:>:vogadas as disposições .em contrário,
Brasilia, 10 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO HRANCO
Mauro Thibau

ATOS DO PODER: EXECU'IIVO
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DZCRE'I'O N'? 55 .177 P.Lz.n~n>~~c D:<::

.A:tto~·iza

DE

10

DE

11!-54

o cidadão brasileiro Ivo Fe-

W:õert0 de Souza a pesquisar íná?'r;w;e e cUlcito.., no municípzo de cachoeim do Itapemirim, Estado do
Espirita Santo.

o Fr_8-~identc da República, usftndo
da. atr~!:m.iç'§.o que lhe confere o artigo
87, n9 I, cta Constitu.çã 0 e nos ·êrmos

zentc's cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
v2,lido por dois (2) unos a contar
da data da kanscrição no Evr{l próJ
prio de Registro das Autorlza-çõe:; ne
Pesquisa.
Art. 3!? Revogam-se as d.i.spc-.sisões
em contrário.
Brs.sília, 10 de dezembro de 1961;
1439 da Inde-pendência e 76Q da República.
H. CASTELLO BRANCo
M aw·o, Thibau

do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de ja_
neiro de 1940 (Códiz-o de Minas) deCl'et:\.:

A.rt. 19 Pica· au.toriza.do o cldad~.o
brasileiro ivo Felisbert:O àe Souza a
pe.:;quisar mfu·mo::-e e calcits, em ter-

reno.:; de

pi·o;Jr~·~cad.~

de Nicanor Flo-

r.~o I~s;ctws, no. lugar denominado L\loledc, d~str:to de Itaoca, município de
Caci.t<.•s:ro dv Itanemírim EstadO do
F,<;p_~J'!I:v Santo. nti.ma
área de treZe
h8~:8.tes 0.3 ha-J, delimitada por um
p-o:ír;ono irregular que tem um vértice
a In!l quatroeentos ·e sess_enta c l.it>Ls
metw.:s (1.1€2m), no rlli"'llO magnet:i.co
de oito graus e trinta minutos sudes~
t10: (39 3D' SE) da confluência dos
cón·egos T!c.J-Tico e Macaco e os la~
do.s, a partir dê.sse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; quatrocentos e trinta. e seis metl·~ (436m), vinte e um gra,us sudeste (21? SI!:); cento e oitenta e dois
metro..> <182m). sessen,ta e se~e graus
e cmqüenta e cin::o minutos riord.este
U37" 55'-::: NE) ; noventa e um metros
191m), quarenta graus e qnarenta nuWF0.'5 :norde.'=te t409 40' NE); quarenta
e seis metros ·t46m). trin~a e .sete
g:;-r.t!.:! e quaTen'ca minutos
nordeste
(3'1'? -iO' NE); trezentos e ses.senta· e
nove metr03 <369ml, vinte graus. e dez
m;riuto::> no:·ozste Ü09 10' NW): tre-'
t.;<:.atos e sete m;;tros <3C7m), sessenta
e c~i'.o gr?.u.s e trinta minutoo sudoeste

H.8Q ;]í)'.SW1

.

Parng·:·af.o únicó ,·
A execuçào d.a
pre:;ente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
p:::lo Dcereto n9 51.726, de 19- de feve~
rc';:o ~-e 1933 e da Resolução CNEN
nll 1-G3, d~ 9 de j-aneiro de 1963, da
Comissão N2.c·ional de Energia Nuclear.
A.:t. 29 o título da autorizaçã-o de
pesquisa, que será unia via autêntica
d&ste- Decreto, pagará a taxa de tre-

DECRETQ · N9 55-.178 - DE 10
DEZEMERO DE 1964

DE

Autori.<za o cidadão, brasileiro Nagil> ,
Salim a lavrar 'mica no município
de Raul Soares. EStado de lt:fino.s
Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cOnfere o artigo
87, n'? I, da Constituição e nos têrmre
do Decreto~lei nQ 1.985, de 2~ de ja,.
ne.iro de 1940 (Código de M1nas), de ..
creta:
Art. 19 Fica autorizado o 'ciàadão
br:asnefro N.agib sa.lini ·e. Ia.vrar mica
em terrenos de sua propriedade nolugar denominado Bom Ret.lro, •móvel
Boachá, dlstrito .e município de Raul
Soares: Estaüo de Minas Gerais, numa:
área àe novenca hectares e set'ellta e
cinco ares t90.75 ha), delimitada por
ur... polígono mistilíneo que tem um
vért!ce na margem esquerda · do- r;C,
Matipó, a seiscentos e vinte l. cinco
metros (625m) -no rumo verdadeiro
cin;:}o graus
noroeste (59 NW) ·do
ma.rco situado próximo ao canto su·
doeste (SW) da casa da usina da Emprêsa Fôrca e Luz São Seba.stião -(' os
lados,' a Partir dêsSe vértice, os se..
guintes comprimentos e rumos, verda~
deiros: quinhentos metros
(500m).
cinqUenta e nove graus trinta minutos sadoeste (599 3(}' SW); quinhen~
tos metros <50'0m), cinqüenta e dois
graus trinta minutos noroeste (52" 30'
NW) ; quinhent9s e cinqüenta 3 cmco
metros (555m), dezoito graus noroeste
(129 NW) ; quinhentos e cinqUenta
metros <550m), vinte ·e sete graus nordeste (27Q NE) ; o quinto (5q) lado é

A:ros DO PoDER EXECUTIVO

0 segmento retilíleo quj parLindo da
extremidade do cr.ta.:-io (4<?) ludo no
rumo verdadeiro ses.srnb e sete 2'1'3.U.t>
sudeste <67Q SE),_ alcança a margem
esquerâa do rio M:::t1pó; o sm~to (()Q)
e último lado é o trecho da margem
esqUerda do rio Matipó, comp~eenc'L;·do
entre a extrem1dade do quinto (59)
fado e o vértice de parti~a. Esta au~
torização é outo~·gada
med!Rnte as
condições con.stante.s do pal'ág-rafo
único do art. 23 do Código de Mina.s
e dos arts. 32, 33 34 e .suas .alineM
além das seguintes é de outras constantes do mesmo Código, não expressamente menciOnadas neste Decreto.
Parágrafo
único. A execução ~a
presente autorização fica- swjeitrt -às
estipulações do Regulmnento aprovado
pelo Dem:eto nQ 51.72-6, de 19 de fevereiro· de 1963 e da Resoluçàv CNEN
nQ 1-63, ,de 9 de janeiro de 1963. da
Comissão Nacional de Energia Nucl,e:.u-.
Art. 2Q O conce.ssionárlo da- aut.ori..
Zação fica obrigado a recolhe1· aos cofres públicos, na forma da lei, os t.r1butos que forem ·devido.s à União_ ao
Estado e ao Muni::ípio, em' cumprimento do di.spooto no oar.t. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da outox:Jzaçãó .. não cumprir qualquer da.s
obrigações· que lhe incumbem, a amorização de lavra será d~claracl.a caduca ou nula., na forma dcs artigos
37 e· 38 do Código de Minw.
.Art. 49 As. propriedades v~zi'Ilh.as estão sujeitas às servidões de so: 0 e {o;ltb~
solo para fins de la\'!"a, ua form;l dcs
arts. 39 e 40 do Código de Min:J.s.
Art. 59 o concessionário da nu~ol'i
·zação será' fiscalizad-o pelo DSf}fJ.t"t.a-:mento Nacional da P;:oduçã.o i\1.inc.!·ar
e gozará dos favores djscriminado:; no
art. 71 do mesmo Códlgo.
Art. 69 A autorizaç§.o d~_ l.svrs. ü:rá
por título êste Decretn, que será tT:lrtS··
crito no livre próp1·io d2 :H.e:;'.st1.·(l das
Autorizações de La\•ra, r<pós o :Je.ga.mento da taxa de mil oitocentos e
vinte cruzeiros cCr$ 1.82G;G0).
Art. 7° Revoga.nLse .a.s dispo<;içOes
e~ contrário.
Brasília, 10 de de:;:;embro de 19-64;
1439 da Independ§ncia e 761? da· República.
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DECRETO NQ 55.17S·- DE 10 DE
DEZE.M.BRO DE 1964

Autoriza o ciàadão bra.s:ZeLro Olavo
das. Neves de Oliveira Melo a pesquisar eassiterit[l no municip;a de
Lábrea, EStado do Amazonas.

O Presidente da República., usando
da atribuição que lhe co:1fe1 e o c.rtigo
87, ní' I, da. Ccn.st:.nlição e nos têrmoo
do Decreto-lei n9 1.935, de 29 üe ja~ ·
neiro de 1940 (Código de Y[1:n~_s), decreta:

· Art. 19 l<'ico.. autor:..Z-a.do o cidadão
brasilG!.l·o Ola.vo das N~v::;s de Oliveira
lVIe.o z.. p,.;sqlllsar p~sitenta em tenenos de proprizdadc de José
Maria
A_gu!ar no lugar d8nominad 0 Co~1ara,
distrito e município àe Láb're<Jt, Estad.o
do Amazonas, numa área de quinhentos hectare.$ (500 lla), delimitada :YJr
um retângulo, que tem um vért~ce a
m1l trezenlOS e sessenta metroS . . ..
(l.:~ClOmJ, no rumo magnético de sessenta e seis graus sudeste (669 SE).
da confluêncla dos 1garapés Plaba e
Jacu e os lados div8rgentes dê.sse vé1·~
tice, os seguintes oomprimemos e -ru~
mos magnéticcs: dois mil c quinhent..os
metros (2.500m), sul <S)"; doi.s mil
metros <2:000m) leste (E).
Parágrafo -único, A execução da
present·e autorização fica .sujeita às
estipulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 5L 726, de Ül de
fevereim de 1963, e da
Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, ·da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pa.gru-á a taxa de cin.:..
co mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
dG.:ta da transcrição no livro próprio
de RegLtro das Autor..zações de ProSquisa.
·
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, -10 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76(} da República.

H. CASTELLO BRANCO

H. QASTELLo BRANco

Mauro Thibau

Mauro 'Thibau

ATOS 'DO PODE~ EXECUTIVO

DECRETO N9 55 .lHO - DE lO DE
DEZEMBRO DE 1964
Autoriza a Cia. de_ Tecidos Paulista a
lavrar josforita~ no
mun:cípio de
Paulista, EStado de .PernamQuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9· r. da Coristituiçâo e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mm as), de·
creta:
'
Art. 19 Fica autorizada a Cia. de
Tecídos Paulista a lavrar fosfor~ta.
.em ten·enos de su.a propriedade no
distrito e município de Paulista, E.stado de Pern·ambuco. muna área ,de
quatrocentos e cinqüenta he(..te..res
(45D ha), del.mitada por um polígono irregula.r que tem um vértice o.
cento e oitenta e oito metros (168m),
no rumo verdadelro sessenta e qua~tro graus cinqüenta e nove a:ünutos sudeste (64.9- 59' SE) do marco
quilvmét.rico n" dezessete (km 17> da
rodovla BR-11 e as lados, a part1r
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos v~rd~deiros: mil sei-scentos e cinco metros O. 605m). sesst!nta
.e sete graus quarenta e -três mimtr.os
nordeste (679 43' NE); mil oitocentos
e trinta e oito metros (1.838m), cinqüenta e oito· graus vinte minutos sudE'ste (589 20' SE>; dois mil dUzentos
e oitenta e três metros (2. 283m), vinte e sete graus quarenta e dois minuto..s. sudoeste <279 42' SW);. seiscentos
-e sessenta metros e oitenta centíme~
tros (660,8(}m), vinte e dois graus dezeSsete minutos noroeste C229 17'
NW) ; quinhentos e cinqüenta metros
(550m>, s'E!ssenta e sete graus quarenta
-e três minutos sudoeste (679 43' SW);
mil duzentos e dez metros (!.210m),
vinte e dois graus dezessete minutos
noroeste <229 17' NW) ; trezentos e
se;;enta e cinco' .metros (375m>, sessen...
ta' e sete grau.s quarenta e três ~mu
tos sudoeste (679 43' SW>; quatro.::en~
tos e trinta e oitO metros <438m), um
giau oito minutos nordeste (19 8' NE) ;
quinhentos e trinta. e três metros
(533m), vinte e seis graus trinta e
iloi.3 minutos norW!ste (1269 32' NER;
seisce~tos. e sessenta- e oito m'etros
(668m), oitenta e dois graus quarenta e oito minutos noroeste (829 48'
NW) . Esta autorização é outorgada.

mediante a.s condições constantes do
parágrafo únic-o do a.rt. 28 do Céd1go
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
aline.as. além das seguintes e -~.e ou.,.
tras oonsLantes do mesmo Código. não
expressamente menciona>Cias neste De~
c1·eto.
ParágTafo único.
A execuçã.o d-'a
presente autorização fica- sujeita às
estipulações do- Regulamento aprovado pelo Decreto n9 3{).23(1, de 1º de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na ja.zida, como associa-do de qualquer dGs sÚb.stâ.nci.as a
que se-refere o· art. 29 do citado Ré~
guiamento ou de outras substânclas
cl.iscriminadas pelo Conselho Na~ional
de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos '~O
fres púb1ico3, na forma. da lei, os tributos que forem devidos à Un;ão, ao'
Estado e ao Municip!o, em cumpri~
menta do disposto no art. 68 do Código· de Minas.
Art. 3° Se o concessionário da autorlzação1 não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a a-utorização de lavra será declarada caduca
ori nula na forma dos .arts. 37 e 38 do
Código de Minas.
Art. 49 As propriedades Vizinhas
estão sujeitas às- servidões de soto e
subsolo para fins de lavra na forma
dos arts. 39 e 4ü do Código· de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado p_elo Departamento Naciona da Proaução Mln~ral
e gozará dOs fa vares discriminado.~; uo
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá.
pOl' título êste Decreto, que seri transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de nove mil cruzeiros
(Cr$ 9.000,00).

Art. 79 Revogam-se ns disposições
em contrário.
Brasma, 10 de dezembro de 1964;
~439 da Independência e · 769 ds República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro ·Thibau

ATOS
DECRETO N9 55.181 ~
DEZEMBRO DE

1964.

DE

DÓ

10

PoDER EXECUTIVO

DE

Autoriza 0 cidadão brasileiro ~uiz Ro~
drigues dos sa:z-!o~ a pesquzsa~ calcáre.o, ... no munw.pw d~ Matosznhos,
Estado 'de Minas Gerazs.
o Presidente da ~epública, usando

da ·:1tribuiçã0 que. 111:e _confere oA art.
87 , nº I, da constltu1çao e nos ter~os
do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), de_
creta:
AJ.·t. 19 Fica auto~·izado o cidadão
bl·asileiro Luiz Rodngu~ dos Santos
.a pe.squisar calcáreo em terren<?s de
.sua propriedade no lug.ar denom~n~o
v.9.:rgem da Pedra, distrito e ~UlllClPlo
de J~Eato;;inhos, Estado de Mmas GeJ:.a.is, nwna área de_ sessenta ares e
sessenta e três cent1a.res W,6068 h.a),
delirriitada por wn qua.drilátero, que
tem wn vértice a quatrocento~ me- .
tros (400m), no nuno magnético de.
trinta e oito gr.au.s nordeste (3811 NE) ;
~k eixo da chaminé da Usina de Açú~
cé'.r de Matosinhos e os ladós a ~
tir dêsse vértice, os segu1ntes comprimentos e rlllTIO.S magnéticos: oitenta
e sei.s. metros e t.rinta centímetros
~86,30m), dezenove g~aus noroeste (19Q
NW) · sessenta e seLS metr-os (66m)
noveD.ta e três graus sudoeste (93º
SW) · cento e cmco metros e cinquent~. c~ntfmetros (105,5(Jm), treze gre..us
sudeste (13Q SEJ ; sess·enta e três me_
tros e c-inquenta centímetros (63,50m),
setenta e sete graus nordeste (779 NE).
Parágr.afo único .. A execução da pr~
sente autorização fica sujeita às estipulações do R'egulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de. 1963, e da Resolução CNEN,
nll 1-63 de 9 de janeiro de 1963, d·a.
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
,
Art. 29 O título da autorização de
p8.'::quisa., cp.é s2rá uma via autêntica
dêste Decr-eto, pagará a taxa de tre:
zentos cru·zeiros (Cr$ 300,00) e s~ra
válido por dois (2) e.nos a contar ~
-data da transcrição no livro própno
de Registro das Autorizações de pes_
quisa.
Art. 311 Revogam-se as disposições
em conbrá.rio.
Brasília, 10 de dezembro .de 196"4,
14311 da Independência e 769 da República..
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

D:ZCRE'l"O N<? 5<5 .182 - DE 10
DEZEMBRO DE 1964

785
DE

Outorga à COmpanhia de Eletric1dade
de Alagoas concessão para áistribuir
energia elétJ:!:ca.

o

Presiden·Ge da Repúblio.a, usando

da a.tribuiçã. 0 . que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituiçã..o. e nos têr~
mos do artigo 59 d.u Decreto-lei nú-

mero 852, de 11 de novembro de 193'8,
-e do artigo 89 do Decreto-lei nº 3.763,
·de 25 àe outu"Jro de 1941;.
Considerando que o Decreto número 1.291, de 26 de junho de 1962, caducou por inadimplemento do disposto no inciso I do seu .art. 29, decreta:
Art. 19 f: outorgada à Companhia
de Eletricidade de Alagoas concessão
pax.a distribuir energia elétrica no
Municipio de Piaçabuçu, Estado de
Al·::..goas, ficando autorizada a oons_
truir sistema de di.s;tribuição.
§ 19 o suprimento de energia elétri..
ca será feito pela Companhia Hidro-..
Elétrica do São Francisco.
§ 211 Em portaria d-o Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
cru:a·cterístieas técnicas das in.sta.lações.
.Art. 2º A concessionária deverá satisfazer às seguintes exigências:
I ·- Submeter à aprovação do ~'lli
nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do pr·3.ZO de cento e
oitenta 080) dias, a· conta.r de. data de
;publicação dêste Decreto, os estudos
projetos e orçamentos relativos aos
sistemas àe transmissão e de djstri_
buição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo ·de trinta· (30) dias, contados da publioaçã.o
do despacho da aprovaçãü da respectiva minuta pelo Ministro das M.in.a.s
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obm.s nos
prazos que forem aprovados pelo -Ministro d.a.s Mina.s e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos .apro_
·vados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo l].nico. Os prazos referidos neste a:r;tigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.

A.TOS rib PODER EXECUTIVO

AJ't. 39 As tarifas de fornecimento

energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela DivisãtO d·e
Aguas do Departamen!f Na'cion3tl da
Produção Mineral, com apr9'v.a.çao do
:Ministro das Minas e EnergJ..a.
Art. 49 A presente concessão vigo..
r.a.rã pelo prazo de tr:inta (30) anos.
A:rt. 5'? Findo o pr.azo da cnncessão,
todos os be~ . e instalações~ que, no
momento, exlstl:Tem c:m funço:w exclu.:.
~iva e _perm-J.nente dos serv1ço.s con_
cedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá Tequerer que a concessão seJa. renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionár±a
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (-6) . meses
antes de findar o prazo de vtgência
·da concessão, entendendo-se, se nã 0 o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~te Decreto entra em ~mor
na data de sua publicação, r:evogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1964,
143<:J da Independência e 769 da República.
&;

H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N9 55 .183 - DE 10
DEZEMBRO DE 1964

'DE

A utoTiza o cidadão brasi{eiro Clóvis
Ramalho Ribeiro Dantas, a pesquisar gipsi"ta, no município de Boda~
có, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, us~mdo
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituiçã.o. e nos
térmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janewo de 1940 (CódigO de Minas), decreta;
Art. 1'? Fica autorizado o cidaGão
brasileiro Clóvis Ramalho Ri1Jeh"0
Dantas a pesquisar gipsita cm rerrei.'IOS de propriedade de Raimundo Aj-.
ve~; da Silva
no lugar denominado
Olho d'Agua, distrito e municíplO <le
Boaocó, Estado de Pernambuco, numa
área. de vinte e três hectares sessen-.
1;a ares e vinte ~ seis centiarcs ..... .
(2J,602ô ha), delimitada por um quadrilátero que te:rh um vértice a duzentoz e oitenta metros (280m)_ no

rumo magnético de setenta e sete
graus e trinta minutos (779 30' SEJ
..sudeste, do cruzamento das rodovi8.S
,de .Queimadas a Tanques e de Sombrio a Massapê e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes compr;_mentos e rumos magnéticos: quinhentos e vinte e nove metros (529 nü
treze graus nordeste (139 NE); quinhentos e vinte e cinco metros ....
(525m), oitenta e nove graus sudoeste (899 SW) ; quatrocestos e cinco metros (405m), treze graus e trinta cinutos sudoeste (139 30' SW) ; quinhentos e quinze metros (515m), setenta e sete graus e trinta minutos
sudeste (779 30' SE) .
Parágrafo único. A execução à.a
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resoluçao·
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Enel·gia Nuclear.
Art. 29 o título da AutoÍ"ização cte
Pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro !;)rópr_io
de Registro das AUtorizações de Pesquisa.
.tat. 39 Revogam-se as disposiçõrs
em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1964:;
1439 da Independência e 769 di3, Repú·blica.
!:I. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DECRETO N° 55.187 -

DE

10

:9E

DEZEMDRO DE 1964:

AutoTiza estrangeira a adquirir, em
transferência de aforamento, o domínio útil do terreno acrescido de
nw1·inha que menciono,, no Estado
elo Rio de JaneiJ·o.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
:1rt. 87, inciso I da Consti.tuiçào J:i"~e
deral e tendo em vista o disposto no
art. 205 do DE~reto-loi n<? 9/760, de 5
de setembro de 1946, decrete,:
·
Artigo único. Fica Iola Romito Figlino, de nacionalidade italiana, autorizada a adquirir, em transfel"éncia

ATOS. DO

PODER

d aforamento, o domíni? útil d_o ter-

.e
acrescido de mannha, s1tuado
1 en0:ua "'arechal Deodoro n9 224, Muna
x lV..L
••
E't
nicípio
de· Niterol,
s a d o d o R"
. 10 d e

Janeiro, conf~rtt;I<: pdroce~"ozenpdroatocoblado no MiniS ·ena a ... ,,
so
nlf l59. 789 de 1964.
Brasília, 10 de ·d:zei?bro de 1964;
l431f da Independencm e 769 da
Rep1·:·

~:"!.•

H. 'CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55.198 - DE 11
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão bra.sileiro ~osiha
ro Nonaka a pesquzsar marmore,
no município de Itabirito, Estado
de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuicão que lhe confere o artigo 87 n9 I, da Constituição 0 nos
têriiÍos 'do Decreto-lei n~ ~. 985,_ de 29
de jane,_ro de 1940 (Codigo ae Min<is). decreta:
t\
Art. !9 Fica autorizado o cidu.d1iG
brasileiro Tosiharo Nonaka a pe,squi:sar mármore em terrenos de propnedade de Tosiharc Nonaka, espólio Ge
Caetano de Santana Braga, Tosi.ul;::i
Nonaka, Francisco Duarte ·~u sucessores Takeo Nonaka e Cerbm.o Francisco' no lugar denominado Ribe~1·a0
Eixo' (Córrego da Valéria) no c!istnto de Bação, município de Itabirito,
Estado de Mina~ Gerais, num!l área
de três hectares oitenta e nove ar8s
·e trinta e três centiares (3,8933 h a),
delimitada por um polígono i.rregu-"
lar, que tem um vértice a duzentoc' e
cinqüenta e quatro metros (254 JU)
no rumo magnético ele doze -;ram; e
trinta minutos noroeste (129 30' NWJ
do marco qu11ométiico quatrocentos e
um (km 401) da Rodovia BR-3, RioBelo Horizonte, e os lados a P<'Xl;ir
do vértice considerado, os seg·uintes
comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e noventa metros (290 m) ,
norte (N) setenta e seis metros e
cinqüenta centímetros (76,50m), oeste (W) ; trezentos e doze metros . , ..
(312m), vinte e um graus quarenta
minutos sudoeste (219 40' SW); cen'00 e noventa e dois metros (192m).
leste (E) .

EXECUTIVO

Parágrafo umc o.

A execução da
fica sujeita à..-:;
estlpulaçoes do Regulamento aprovado pe~o Decreto ~1.9 51.726, de W de
fevereiro de 1963, e da Resotução
CNEN 119 1-63, de 9 de janeiro de
J.~63, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
pr~sente ~autorização

Art._ 2° O título da Autorizaçáu cte
P~sqUisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de trl'.lz~~-tos cruzeiros (Cr$ 300,00) e· sDrã
Va._rdo por dois (2) anos a contar da
data d~ tr~nscriçâo no livro próprio
de. Re~Istro das Autorizações de Pesqmsa.

Art. 39 ~evogam-se as disposições
em contráriO.
Brasflia, 11 de dezembro de 1964 ·
14_3 9 da Independência e 769 da Repú.:..
bllca.
.
H. CASTELLO BRANCO

M aUJ·o Thibau

DECRETO N9 55. 199 - DE
P.EZEMBRO DE 1964

11 DE

Concede a Indústrias Klabin do Paraná. de Celulose S. ·A. autorização
para funcionar como emprêsa de
mineração.

O Presidente da República usando
d0 atribuição que lhe confe~e o ar~Igo 87. n9 I, da, Constituição e nos
termo,c; do DeCl·eto-1ei n9 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas!, decreta:
Artigo único. f: concedida à Indústria-s Kla.bin do Paraná de Ceiulose
S. A. constituída por ato a-rquivado
sob n9 lO. 020 e alterações sob n(tmeros 179.708 e 194.485 na Jun.ta Co·
mercial do Estado de São paul.o, com
sede na capital do estado, autorização
para funcionar com0 emprêsa de mineração, ficando obrigado a cumpriT
integralmente as 1ei.s
regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
, Brasília, 11 de dezembro de 1964';
1439 da Independênc:a e 769 da República

e

H.

CASTELLO

Mauro Thibau

BRANCO

ATCS TIO

DECRETO N9 55. 200 - DE
DEZEMBRO DE 1964

PODER EXECUTIVO

11 DE

Autúi'íza o cictaàao braSileiro João
de Oliveira a peSquisa?' rutilo e cas~
siterita, no município àe L i ma
Duarte - .Estado de Minas Gerais.

DECRETO NQ 55.201 - DE
DEZEMBRO DE 1964

11 'DE

Auto-riza o cidadão brasileiro João
Francisco í!'erreim a p:::squisar mznerio de ferro e manganês, no mu.nwzpio de Sabará, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, ·:mando
da atribuição que lhe confere o ai'ti~
go _87, n9 I, da Constituição e nos têl'mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mi.nas).
decreta:

,O Presidente da República, usg,ndo
da atribuição que lhe confere 4.) art:.igo 87, n9 I, da constituição e nos termos do Decreto-lei n9 1.985, de 2D de
janeiro de 1940 (Código de Minv.s),
decreta:
.Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
Art. lQ Fica autorizado o cidadão
brasileiro João de Oliveira a pesq,ü~
brasileiro João Francisco Ferreü·~~ a,
sar rutilo e cassiterita, em tet·1·enc.s
pesquisar minérios de feiTO e man-·
dê' sua propiredade, no lugar denomiganês, r:;m terrenos de propriedade
nado vargem Grande, distrito d.e
do Estado de Minas Gerais, no lugar
Santana do Garambéo, murücípio de
denominado Morro de São Francisco,
Lima Duarte,· Estado de Minas Ge<1istrit.o e município de Sabará, Estarais, numa área de cento e sessenta
do de Minas Gerais, numa área de
hectares (160 ha), delimitada por um
trinta e seis hectares e sessenta e um
l'etângulo que· tem um vértice na conares (36,61), delimitada por um pofluência do córrego dos herdeiros de
lígono iriegular que tem um véetice
.Francisco Xavier, no rio Capivan e
a cento e sessenta e oito metros ...•
os- lados, divergentes <1êsse vértice, os
C168m), no nüno verdadeiro de cinseguintes comprimentos e rumos ma,g~
qüenta e cinco graus noroeste (55~
néticos: dois mil metros (2. 000 m), NW), da extremidade norte (NE) da
vinte e quatro graus nordeste (249
ponte sôbre o rio das Velhas, exis[.e·aNE) ; oitocentos metros (800m), u~s
te loog após a barra do Ribeirão Sasenta e seis graus sudeste. (66Q SF.) .
bará e os lados a partir dêsse vértice, os seguinte~~ co:nprimentos e ruParágrafo único.
A execução da
mos verdadeiros: qum·enta m8LH.'.S
presente autorização fica sujeita. is
(40 m), dezessete graus e quarenta
estipulaçõés do Regulamento aprovarriinutos nordeste (17° 40' NE) ; sesdo pelo Decreto n9 30.230, de 1 de; desenta
e oito metros (68 m), vinte
zembro de 1951, uma vez se verifique
graus R trinta minutos nm·deste (20'
a existência na jazida, como aSsocia30' NE) ; trinta e dois- metros (32m),
do de qualquer das substâncias ~3.. que
cinqüenta c trê3 graus nordeste 539
se refere o art. 29 do citado R.;;gula~
NE) ; duzentos
\'int,; metros ..... .
menta ou de outras sub:;tâncias dis(220m), trinta graus nordeste l3Q 1.'
criminadas pelo Conselho Nacional
NE) ; cem metros (100 m), trinu_. -e
de Pesquisas.
um graus e dez minutos nm·doste C3l 0
Art. 2'? O titulo da autorJ~açáo de
10<? NE); oitenta e um met~ws l31m),
pesquisa, que será uma via autêntica
cinco graus e dez minutos nordeste
(5\l -10' NE); noventa metros (90 m),
déste Decreto, pagará a -taxa de mil
quarenta e dois graus e trint3. mim~···
e seiscentos cruzeiros (Cr$ 1. 600,00)
tos nordeste (42Q 30' NE); setenta e
e será válido por dois (2) anos a
nove metros (79 m), trinta r,; um
contar da data da transcrição no ligraus noroeste (319 NW); duzentos e
dois metros (202 m>, vinte e oito
vro próprio de Registro das Autorigraus noroeste (28 N\.iV) : \ cento e
zações de Pesquisa.
onze metros (111 m), vinte e oito
graus
e dez minutos noroeste (28" lO'
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
NW) ; noventa
nove metros (f!9rn) ,
trinta e dois Q;raus noroeste (329
Brasília, 11 de dezembro de 1964;
NW); cento e doze metros (1J2m!,
143\' da Independência e 769 da Renúvinte gTaus e trinta minutos sudoesblica.
~
te (20Q 30' SW) ; sessenta e oito meH. CASTELLO BRANCO
tros (68m), doze graus sudoeste 1.lZO
Mauro Thibau
SW) ; trezentos e sessenta e três me-
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tros (363m),. quarenta e tr;s g:;,~u~- ~
quarenta nunutos sudoesL (4..... ~~
SW) · cento e vinte metros <l20mJ,
onze' graus sudoeste (119 SW~ ;·t ~e_
tenta e nove_ ~etros _(79m)_, ~vm_"~ ,_e
"'eis graus e crmta mmuto::o .,udu-:-s~e
( 26<? 30' SV!) ; tre_zentos e dezf'.~S~ls
metros (316m), seis graus e qumze
minutos sudoeste (6? _15' SVl 1 : r..-rezento.:; c qug;:cnta e. mto metros ....
:-<;:om)
oltc;.~1.h•. e O!.~O graus sudeste

(ãStSEú.

?ará<>Tafo único. A execUção cls,
présenfe autol'i~~aç§.o fica SUJ~ 1 ta às
estiuuls.çóes do Regulamento apl'ovado Dela Decreto n<? 51.726, de 19 9-e
fevel-eiro de 1963, e da Resolucao
cNEN n° 1-63, de 9_ de janeiro ~e
1963, da Comisâo NaCional de Energia
Nuclear.
Art. 29 .·D titulo da autorizaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, ps,gará a taxa de trezen~Ôs e setenta cruzeiro~ (Cr$
370,00) e ser2. válidO por_ dois . 1?)
anos a, contar d~. data da ·cranscnçao
no livro próprio de_ Registro das _.Antorizaçõe<. de Pe:::qmsa·.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia E de dezembro de 19G1;
143° da rr'tdependência e 769 da República.
H •. CASTELLO BRANCO

MaU7·o Thibau

DECRETO N9 55. 205
DEZEMBRO DE 1964

DE 11 DE

Aprova o enquad1·amento dos cargos
e juncões da Estrada de Ferro Central do Brasil e dá outras provi~
déncias-.
O Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87,. item I, da Constitui.cão Federal, e tendo em vista o disposto na
Lei n9 3. 780, de 12 de julllo de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica apl·o-,rado,~na forma
dos anexos, o enquadramento definitivo dos cargos e funcões da Estrada
de Ferro Central elo Brasil de acôrelo
com o disposto nos Decretos números 4.8.921, de 8 de setembro de 1960,
51.466, de 16 de m8,io de 1962, e
52.265, de 17 de julho de 1963, bem
como a relação nominal dos respectivos ocupantes.

EXECUTIVO

.Art. 2° São considerados tmnsferidos para o Minis'cél·io da Viaç:;.o e
Obras Públicas - Quadros I e III, do
Ministério da Educ8,qão e Cultura e
M'lnistór~o do Trabalhe e Prevldência._
Social, os se!:vidores e respecUvos"
cargos relacionados em anexo, a partir da v)_gência dos atas, também relacionados, que auto"'..'izam sua lotação.
Art. 39 Os 6cg6.03 d:2! pessoal com:oetén'ces apostilarão os títulos dos
servidores abmngidos por êste decreto
ou os expedirão aos aue não os uossuírem.
,
-

Ait. 49 O enquadramento a que, se
:..·efere êste decreto não homologa situações que, em virtud8 de sincEcància, devassa, revisá() ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas ilegais ou contrárias às normas
administrativas em vigor.
Art. 5<? Ficam suprimidos os seguintes cargo!) vagos constantes das
tBjbelas anexas; 208 Escriturário AF 202-10-B: 944: Escl'i.turário AF
202··3-·i\; 4 Professo:r de "Ensino Secundário EC 507-16-A; 34 Desenhista
P 1001-12-A; 9 Técnico de Laboratório P-1601-12-A; 105 Engenheiro
TC 602-17-A; 14 Médico TC 801-17-A.
Art. 6<? As vantagens financeiras
decorrentes do enquadramento ora
aprovado vigoram _a partir dB 1 de
julho de 1960, salvo z.-s decmrentes
da aplicação do Decreto n? 51.466,
de 16 de maio de 19G2, que vigoram
a parti.r da data da vigência dêste
Decreto.
Art. 79 Os valores dos níveis de
vencimentos e respectivas refBrências
constantes dos anexos a aue se refere
o a.rt. 19 dêste Decreto, sáo os previsto~: no anexo III TabeJas de retri!'><.li.~.<io da Lei n<? 3; 780, ele 12 de julho
de 19GO, até 30 de novembro de 1960,
reajm-;tadas a partir de 19 d8 dezembro de 1950, de acôrdo com a Lei número 3. 826, de 23 de novembro, de
18:30, art. 19; de l,P de abl'il de 1962,
no, forma da Let, n° 4.069. d0 11 de
,iulho dr:, 1962, art. 42 e, finalmente,
2 ;;art1r de 1° de julho de 1963, nos
té:rmos da Lei n9 4. 242, de 17 de iU··
lho de 1963, art. 19 e art. 1° da i.ei.
no 4.345, de 26-6-1964.
Art. 89 As despesas com a execução dêste Decreto continuarão 2.
ser atendidas pelas dotações orç~.
mentárias próprias, na conformida..de
do art. 79 da Lei n<? ·3.780, de 1960.
observado, no que couber, o disposto
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no Decreto n<? 43.549, de 10 de abril
de 1958, art. 69, § 39.
Art. 99 :e;ste decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, em 11 de dezembro
de 1964; 1439 da Independência e 769
da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

para Gfeito de transcrição no
tro de Imóveis local.

Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na da-ta de sua publicação,
revoga-das as disposições em contrá:rio.
Bra-Sília, 14 de dezembro de 1964,
1439 da Independência e 76° da República.

José Chn;santho . Seabra Fagundes.

" Os anexos a que se refere o ,texto
foram publicados no Diário Oficial

H.

DE
DEZEMBRO DE 1954

14

DE

l}fDmDloga escritura e autoriza o M·L-

nisiério da
doação àos

Aeronáutica a aceitar
te-rrenos do aeropôrto

de DivinópDlis CMG).

O

Pres~dente

da República, usando

da atribuiçã-o que lhe confer-e o artigo 87, item I, da Constituição Federal e de acôrd 0 com os artigos
1.165 e 1.180 do Código Cilvl, decreta:
Art. 1° Fica homologa·da, pa~·a
todos os efeitcs_. a doa{.:iLi que av Ministério doa Ael·onáutica f:zeram os
Srs. Antônio Fonse-ca Filho e sua
mulher D. Guiomar Alv·~s ·di Fonsecz,
'B Jcasé da Fonseca e Silva e sua mulher D. Francisca da Fonsec-a e SiL
va, de um.._~ án~a de terras com ....
2.000,00 x 240,00 m (480.000,00 m2)
onde está loCalizado o aeropôrto de
Divinópolls, E-stado àe Minas Gerair::;,
conforme e.<Jcrltura. lavrada em 18 de
deZembro de 1913, livro :-: fôltns 1<12
:versos a 144, no Cartório do 29 Ofício
da Comarca
ct'e Divinõpolis, tudo
conforme consta do processo protocolado na Direteria de Eng·enharia

;~d~e~ee ~~~~~;~~o asobp~n~= ~·~7t~1~~
renas.
Art.

2°.
Fica c-ut!·o:o;c:·Im. o iYilni.:;tério da Aeronáutic-a autori:?.~Ldo
a
aceitar a doaçáo qu-e os doac>xes ci-·
tados p.o art. 19 pTetenden f:?.zer c' -a

área suple-.nentar de 330,00 x J.~·J,0-0
( 42. 50ü.00m2)
adjacente à anteriormente doada," tudo de a-côl"do com o
mesm 0 processo, preto-colado na Diretoria àe Engenha-ria daquele Mi·nistério sob o n9 3.477-58.

Art. 3" As escrituras de doação
servirão como titulo de propriedade

CASTELLO BrrANCO

Nelson

Freire

Lavenêre

Wan-

derzey

(Suplemento) de 7 de janeiro' de 1965.
DECRETO N° 55 206-A

Regi.~~

DECRIETO N9 55.2(}8 - DE 15
DEZEMBRO DE 1964

D~

FixG-- o valor das gratifü:açôes de re ..

presentação àe gabinete parv.. atender, provisOriamente, aos sncatgos
de direção 3 de chefia da c:omissão Nacional de Energiu- Nuclear
e dá outras providências.

(Publicado no Diário oficial de
16 de dezembro de 1964)
Retijieação
N~

tação

página 1l.b17,

P

"Denominação'~

coluna, cionde se lê:

. , . X.X - Departamento de Exploração Mineai ... Leia-se: ... XX ~
Departamento de Exploração Mine_
ral ...

DECRETO N9 55.209 -

DE

15 Dlil

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza a funcionar como ·emprésa
de energia elétrica a Sociedade
Anónima de Eletrijicação da ·Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ãrtigo 87, inciso I, da Constituição e .nos
têrmos do Decreto n9 t\1.019, de 26 de
fevel·eiro de 1957, decreta:
Art. i'> E' autorizada a. Socle!.l~de
A:ntnüm:. de Eletrificação da Paraíta, com sede em João Pessoa, I~;_;lw:l.o
da Paraíba, a funcionar como emprêsa de enei'gia elétrica, ficando obrigada a satisfazer integralmente as
exigências do .Código de Aguas (Decreto n9 24.643, de 10 de jmho de
1934), leis subseqüentes e seus regu.:.
lamentos, sob "I"Jena de revogação elo
presente ato.

'
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Art.

29 O presente Decreto entra

em vigor na data de sua publlcaça.o,

revogadas as disposições em contrário.
BrasíliH, 15 de dezembro de 1964;
1439_da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N°

55.211 -

DE

15

DE

DEZEMBRO DE ll3'64

Autoriza a Central Elétrica de Furnas
s. A. a construir linhas de tntns~
missão de energia elétrica e suàestw;ões.

o Presidente <h Repúbli-ca.. usando da atri-buição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituiç§o,
e nos têrmos do artigo 5" do Decreto-lei n9 852, de 11 de novembro de
1938, decreta.:
.Art. 19 Fica a Central Elétric.a de
FumaS ·s. A. autori:?JaJda o construir:
tz)
Uma linha de transmissão de
energia e1étrica entre a subest<E~.ção
existente na Usina de Furnas, no
Município de Alpinópolis, Est-ad0 de
Mina-s Gerais, e a futura subestação
de Jaoorépaguá, Estado da Guana~
bara;
b)
Uma subestação secciona-dora,
par8, interligação com o Sistema da
·centrais Elé trioo.s de Minas Gerais
S. A., no Município de Itutinga, Estado de Mina.s Gerais;
c) Uma subest(lcão abaixadOTa na
localidade de Adriãnópolis, Mrnücípio
de Nova Ig-uaçu, Estado do Rio de
Janeiro;
d) Uma subestação abaixadora em
Ja.carépag-uá, Estado da Guanabara;
e) Uma linha de trammissâo entre a. futura subest.açã-o abaixa-dora.
de Jacarépaguá e um local próx.tmo
às subestações do Jardim Botânico
e do Leblon, da Rio Light s. A. Serviços de Eletricidade existentes ·
no Estado da -Guanabara;
/) Uma subestação seccionadora
no final da linha . de que trata o
item anterior, para interligacão com
o sistema de transmissão da Rio
Li.ght S. A. - Serviços de Elekicidade;

'Wl

g) Uma linha de engate entr~ a
futura subestação abaixadora de Jacarépaguá e a subestação de cascadura da Rio Light S. A. - Serv1ços
de Eletricidade.
§ 1° As imtalações ora autorizadas
se destinam ao suprimento de' e'flergia elétrica, a 60 Hz, às concessioná~
rias de serviços de energia elétrica
que operam nos Estados do Rio de
Janeiro e Guanalbara.
§ 29 Por ocasião da a.provação dos
'projetas serão fixadas as características técnicas das linhas de trano:.missão e daS subestações.
Art. 2° A Central Elétrica de Fur~
nas S. A. deverá satisfazer as seguintes exig·ências·:
I Apresentar
à Divisão
de
Ag·uas, do Depart.amento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Mina.s e Energia, em três <3) via3,
dentro do prazo de um (1) ano, a
contar da data d-a publicação dêste
decreto, os estudos, pr.ajetos e orçamentos rele,Jivos à lin..lu de transmissão e subestações .
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os pr•..•jetos aprovados ou as modifica-cães que
·forem autoriza,dns.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artig-o poderão ser
prorrog·ados por ato do Ministro das
Minas e En-ergia.
Art. 3° O presente decreto entra
em vigor na da ta de sua publica._;ão
revogadas .as disp-osicões em conJ
trário.
B!·asília, 1'5 de dezembro de 1964;
143 ° da Independência e 76° da.
República.

H.

CASTELLO BRANCO

Mau1·o Thi'bau

DECRETO N9 55.213 - DE 15
DEZEMBRO DE 1964

DB

Autoriza o cidadão brasileiro Ajonso
Murilo Souto a pesquisar ouro no
município de Peixe Estado de
Goiás.

O Presidente da República, usando
da -atribuição que lhe confere o arti..
go 87, n9 I, da Const~tUição e nos têr~
mos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29 de

ATO.S DO PODER EXECUTIVO

janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadão
brasileiro Afonso Murilo Soúto <.t pesquisar om·o, no leito e margr:ms do
rio Tocantins, cJ.Ie . domínio público,
na conformidade do disposto no itcrr,
29 do ·art. 11 do Decreto n9 24.343, ele
10 de julho ·de 193q, (Código de
Aguas), distrito e município de p~~i-
xe, Estado de Goiás, numa área <)i;;
quatrocentos oitenta e oito hecta.:.1.·::;
setenta e seis ares e trinta e seis cential'es ~488,7636 _ha) '· delimitada pm
uma faixa de se1s mll quatrocentvs e
sessenta metros (6. 460m) de comprimento a contar da confluência com
o ribeir:J.o da Grota ou Santo Antô- ·
nio, para montante, e a 1argm"a, de
setecentos e cinqüenta e seis rner,ros
e sess_enta centímetros (756,60 m.)
Pa1·agrafo único. . A execucão da
presente autorização fica sujêit:.-t às
estipulações do Regulamento apmvado pelo Decreto n9 30.230, de- 1 ·:h=. de·
zembro de 1951, uma vez se verifio ~le
a existéncia na jazida, como assoch'~
do de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citadv Regula··
menta ou de outras substáncias discriminadas pelo Conselho N::tclonal
de . Pezquisas.
A~·t.
29 A presente. autoriz:::..~ão é
com~edida sem pre.iuiz8 dos i_nt;:"!rêsses
da nave2::::.ção ou flutu.?.çâo, fi.cindo,
port8.nto, n titular da nesq:lisa r::uieito
às exigências que forem imuostas lles·-"
se sentido pelas ftutoridB,des c.::>mp'ête!ltes,... ou para 0ualquer· obra a ser
rcali;>;adfl. pela
So..tperintendência do
Pla:;:1o de Valorincão Económica da
Ams~6nia S.P.V.E.A. -ou qualouer outro órgão de direito p(1.blico.
que se fac;a necessário ao dese;wolvimento do rio Tocantins, não c~~bendo
ao titular do decreto direito à indenizaç8.o; a qualquer titulo.
ArL 39 O título da autorizarão de
pesquisa, que será uma via autên.t:ca
deste ~ec~eto, pagará a taxa de quatro m!l Oitocentos e noventcv <Jru.zeims (Cr$ 4.890,00) e será válido '"101"
dois (2) anos a contar da data -~da
t~anscrição no livro própriO de 'Registro das Autorizações de Pesqnisa..
Art. , 49_ ~evogam-se as disposições
em contrario.
Br2.sília, J.5 de dezembro de Ül64·
14?9 da Independência e 769 da Repú·:
bllca..
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N.9 55.214 ~DE
DEZEMBRO . D:E 1964

15

DE

Autoriza o cidadão brasileiTo Afonso
MuTilo Souto a pesquisar ouro no
município
de
Peixe,
Estado de
Goiás.

O Presidente d.a República, usando
da atribuição que lhe confere o art;igo 8·7, nY 1, da Constituiçáo e nos
têrr.aos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de ·:aneiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

J:, rt. 1.9 Fica ::o.utorjzado o cidadão
br2.cüleiro Afonso Murilo Souto a pesqur:=:ar outro no leito e margens do
rto ·J.'oca.ntiris, de domínio pUblico, na
coniormidade dO disposto no item 25'
do art. 11 do Decreto n.f! 24.643, de
],0 ;:J.e juJ.ho de 1934 Código de Aguas).
Q5.%.'.'ito, e município de Peixe, Estado
d.c Goiás, numa área de' quatrocentos
e GGtenta e cincõ hectares setenta. e
nove ares e vinte e oito centiares
( t7f),7928 ha), delimitada por uma
f-:ü:r.a de sete mil seiscentos e vinte
ll:tetros (7. 620m)
de comprimento
c~mtados a seis
mil quatrocentos e
s~ssenta metros '(6. 460rr0 da conflu·e:ncia do "ribeirão da Grata ou Santo
-~~ntônio para montante, e. a largura
cte seiscentos e vinte e quatro metros
e ~warenta centímetros "(624,40m) .
P8;rágT8,fo único.
A execucão da
pre.sente autorização fica sujeita às
est.t:,mlações do Regulamento aprovado p2lo Decreto n.9 30.230, de 1.9 de
dezombro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, comó assce~·,tdo de qualquer das Substâncias a
que se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Naciona-.1. de Pesquisas.
Art. 2.9 A presente autorização é
concedida, sem prejuízo dos interésses
da navegação ou flutuação, ficando,
lJOrta.nto, o titular da pesquisa sujeito
às exigências que forem impostas nesse o;;entido pela.s autoridades comPetentes, ou para qualquer obra a ser
realtzada pela Superintendência .do
Pl2,~1o de Valorização
Económica da
Amazônia~ S.P.V.E.A. ~ou qualquei· outro. órgão de direito público,
que se faça necessário ao desenvolvimento do rio Tocantins, não cabendo
ao titular do decreto direito à indenização, a qualquer titulo.

Aros DO PODER
l -'. L:r .! .~ C:l 2 ·.~ ·~:8;-:i.~~a.çto de
~·::;;,~_,_ ....~).,

autêntica
dêste De.::n'!tO, pagará o, taxa de qu~
tm roil se·~e~!3Dt0s e sessenta . cruzó.'!ros

(Cl'~i

1'1"'1·

4. !80,00), c sera vãlldo pm:
:'~:nos <". com.ar d~ data da

dois (2)
transcriç3.o no livro propno de .Re-

Art. 4:.9 Revogam-se. as disposições
em contrário.
·
Erasilia, 15 de dezembro de 1964;
, ':1:3.o da lnder]el1déncia e 76.<J da RePública. ·
CP.STI:.;~LO

DECRETO N9 55.216 -

':',

gistro das i:.utcn,·:9,côes cte Pesquisa.

H.

EXECU'llVO

BRt.:Nco

Niav.ro 1'hiiJau

DECRETO. N.0 55.215 - DE 15 DE
DEZE:\~BRO DE 1964
Tro,'i-;_sfere d.e
Manoe~
Rodâgues de
O li?; eira para a. Cam.panhia Distribniflora de E!etricidacte
do Brejo
Pamibano a concessão para d'istri·óuir energia elétrica nc Mu.nicipio
de Esperança, Estado da Paraíba.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e no~
têm1os dos arts. 8.9 do Decreto-le1
n.O 3. 763, de 25 de outubro de 1941 e
5S do Dccreto-J..:':!i n.9 352, de 11 d~ no'::~~b::'.' de l~i:~e, r~e::~·eta:
Ju-t.. 1.0 Fica transfericla para a
Ccmp:o'nhia Distribmdor2" de Elett·icid8.d.e ó.o Brejo Pm·aib::mo a conces~
~:>ti.a uara distribuir
ene1·gia elétrica

DEZEMBRO DE

DE 1'5 DE

1964

Autoriza a São pauto Light S.A. servicos de EletTicidaãe a reconstruir
eri-t 88 kV, a linha de transmissãu de
10 kV, no trecho entre as subestações de Mauá e Ribeirãc Pires.

o Pl'esidente da República, usa.ndo
da -atribuição que lhe .cc-nfere o ;:...:rti~
go G'7, ü:.dso I, ela Cono::;ti-~;_:'tç8,6, 8 ::.os
t(:;:~:1os dos czti~os 1 o e :r) do DJ··
c1·eto-lei .n9 2.059, de ;, dE: ma.rço de
1940,

decre~.a.:

A.rt. 19 Fica autorizada a São Paulo
Ligrt S. A. Serviços de EletricL

ch:.c',:; a J.D?.pliar a.s suns lnst:üações de
energü~ elétrica,. mecl.ia.n,te a const.ru~
çã.o de un12 linha de tr.a.nsmil"são de
88 kV, em sub.st.ituiçã.o à cxt3tente,
ent.re. .as subestações de Mauá e Ri..
beirão Pires.

Parágr-afo único. As ·características
técnicas da iinha de transmissão serão fixadas pelo Ministério das Minas
e Energia, na oportunidade da aprovação dos projetas.
Art. 29 A concessioná.Ti.a devetá sa~
.tisf·azer as Seguintes exigências:
I - Apresenta.r à Divisão de Aguas,
do Deprcu·tamento Nacional da Produ_
c:::.-J ~.:::::::.~ra1, do Ministério das Minas
e Energia .. d:mtr 0 de noventa (90)
ciias, contados à.·3.· data d·?, publicação
d.êste Dec-reto, os pl·ojetos e orçamentos das obras a serem executadas.

no l'viunicipio de Esperança, Estado da
Paraíb~, de que e titular Manoei Ro•
drigucs de
Oliveira, em virtude d~
decl~rr,r·i?.') de nsina térmica aprcsen"'
"!"8.d~" 8. Dw~::.:áo ·fie Aguas, Cl.o Departamento l'~acional da Pi·oduçào Mineral, '
no proces:;;o D. A<.!,. n.0 2.697-40.
II - Iniciar e conclui-la.5 nos pr.i.Al'!·.. :;,o .·\:3 Crl.J'if;'r; do :fornecimentO
zos. que forem· fixados pelo Ministél"io
de Cne;•·:ric_ e.'.ttricf\ s·=ráo :t"i.:xadas e redos Minas e Energia, execut:1ndo-as
d8 acôrdo com os projetos aprovados
vist?s i""·~:-::::--1:n:;.~n\'C' "!J2l::;, Divis§.o de
ou com a.s modificações nê.les introdu_
Aguas, do D:o;1a1·t2.mento Naciona1 da
zid>as .
.c.~.~.·oduçá.o 1'>/[mera!, com f",;wovaçao
Q·~.
Ministro das Minas e Energia.
.Art. 3" o presente Decreto entra
Art., 4.'-' :f:ste Decreto entra em vigol
em vigor na data de sua publicação,
na data de sua publicação, revogadas
revogadas as disposições em côntrário.
as dis~Josições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1964;
Brasíli:;:l,, 15 de dezembro de 1964;
143<J da Independência e 76'J da Re_
1.:}3,<.' da lndependénc!a e 765' da República.
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thiõau

H •. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 55.217 - DE 15
DEZEMliRO DE 1964

DE

outa:rga à companhia _Pa!anense ~e
Energia Elétr.ica c_on_cessao para dzstribuir energza eletrwa.

o presidellte d•l República, usando
da atribuição que lhe confere o arti~
<YO 87, .inciso I, da constituição, e nos
t'.êrmos dos artigos 51! do Decreto-lei
n9 852, de 11 de. novembro de 1938 e
8º do Decreto.-lei n9 3. 763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 19 f: outorgada à Compan..hia

paranaense de Energ·ia Elétrica concessão para distribUir energ13. elébl'i_
ca no Munic1pio de Guaratuna, .~:!,;:::;ta
do do p.a;raná, fica-ndo autorizada a
constmir o
sistema de d1striomção
·que se fizer necessá1io.

ArL 49 A presente (;oncessão vigorará pelo prazo de trtinta (3(}) anos.
·Ar~. 59 Findo 0 prazo da ·concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função ex_
clusiva e pe'rmanente dos serviços
concedidos revert.erão à União.
Art. 69 A concessionária _poderá requerer que a concessão seja renovada mediante a,-, condiçõês que viexem
a ser estipulad•3.S.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entra,r com 0 pedido a que se
refere êste fHtigo até seis (6) meses
antes de findar o ora.z.u de vigência
da concessão, enteridendo-se, se não
o fizer, que não pretendt; a renovaçãO.
ArL 79 o pre.sente Decreto entra
em vigo.r n•l data de sua publicaçãO,
revogado.s as disposições em contráTio.
B:r:asil.ia, 15 de dezembro de '1964;
1439 da Independênola e 769 da Repú,..
blica.

§ 19 Em portaria do MiniStro doas
MinM e Energia, a.pós a · aprovação
dos projetos, serão fixadas a 8 características téonicas d-as instaJ..J..ções.
H. CASTELW BRA..~CO
§ 29 A energia elétrica será suprida
pelo Sistema do Litoral da concessiOMauro Thibau
nária.
Art. 29 A concessionária deverá saDECRETO N° 55.218 - DE 15 -DE
tisfa,zer as seguin~es exigênCias:
DEZEMBRO DE 1964
I - Submeter à aprovuçã 0 do .Lvlinistl'O das Minas e Energia, em três
(3) vias, den~ro do prazo de cento e
Declara a caducidade da exploracão
oitenta (18(}) dia., a contar da data
dos serviços de energia elétrLca -no
de publicação dêste Decreto, os estu_·
Municipio de Catu, ·Estado da Bahia, e. outorga concessão à Compados, projetes - e orçamentos relativos
nhia de Eletricidaà!;... do Estado da
ao sistema de distribuição.
Bahia.
II - Assina.r o contrato disciplin.aJ.da concessão dentro do prazo de trinO Presidente da República, ..lsa.nd.o
ta (30) d1as, contados da publicação
a.tri-buição que lhe confere o
do despacho da aprovação da respec- , da
art. 87, inciso I, da Constituição e
tiva minut.a.. pelo Ministro das Mina-s
nos têrmos do inciso DI do art. 168 do
e Energia.
Có-digo de Aguas (DecretD nº 24.()43,
de 10 de julho de 1934), deor-=t..a:
m - Iniciar e coscluir as obras
nos prazos que foxem aprovados pelo
Art. 1° Fica declar.ada a c-aduciMinistro das Minas e Energia, exed&de da exploração dos serviços de
cutando-as de acõrdo com os proje·tos
energia elêtrica no muni-cípio de Catu,
aprovados e as modifiooções que foEstado da Ba.llia, de que são ,:.it.ulares
rell't autorizadas.
os herdeiros de L(}urenço Olivieri, por
manifesto de aproveitamento- de tnerPatágrafo único. Os prazos referi_
gi:a hidráuli·ca, reg-istrado na Di";risão
dcs neste1 artigo poderão ser prorrogados por a to do Ministro das Minas de Aguas.
·e Énergia.
Art. 29 É outorgada à Comp:a.nJüa
de Eletrici:dade do Estado da Bahia.,
Art. 39 As tarifas de tornecímento
concessão
pa.ra distribuir energia eléde energiá elétrica serão fixadas e retrica no município de Ga.tu, E.~ta.do
vistas tr:ienalmente pela Divisão de
Aguas do DepartamenM Nacional da
da Bahia, fioa.ndo autorizada a col1SPr-odução Mineral, com aprovação do
truir · sistem•3.S de traMmis.são e de
Ministro das Minas e Energia.
dis.tribuição.

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

pa,;.·á;5rafo únicp. A ~ergi~ .e:ét-rica
distr~buJ.r sera sup:ada P:_la Com-

a
-"'o I.,.id~·o
Elétrica do Sao FJ:ar..pa~u........-:lcisCO

Art.. 39 AS -t:arifas do_ forn·3C:~ ·uênCO
de energia eletnca se-rao f~x~~'J.s e
·evistas trienalmente .pela DI:VJS3:0 rte
~ o·uas d:o D_eparta.men to Nacwn__al ela
FJ<:octuç_ã.o Mmm:al, com ap~·?va;...ao ;::o
1[;_ni:~.tro d2.-s Mmas e Energ1a.
Art. 49 A presente _conce~são vigo·á pelo prazo de trmta (30) anos.
raJ.Art 59 l<'indo o prazo da. concessão,
todos· 0>5 be:r:-s . e instalações_ que, no
momento, exrstu:em Gm funç?--O -·~x;:;lu
siva e permanen_!;-e dos serv1ços con··
cedidos, reve!·terao au Poder Concedent-e.
Art. 69 A concessi~1ária. pOOerá
requerer que a c-oncess~o- SeJa rel~o
vada, mediu.n~e as condrçoes que vle-

·de Minas Gera-is, num.a áre·a de cinçüenta. e o:.to hecta-res e vinte ~nes
('53,20 ·ha), delimitada por um E'auéz:c, _a_ue tem um vértice D. trezerltos
e d.-ez net!·cs (310 m), no l'U:m_-0 '/'2.: ..
dHdelro de qua.:·enta e nove ;raus
SU(\.oest-e (499 SW;, do canto '"·'Jdne.:.Ge
(SW) da cas·a sede do lc ~e <~w1ta e
nove (39) e os lados a p.a.1·t.ir ciC~se

l'em a ser estrpuladas.
parágni:fo único. A c~mcessicmár2a
deverá entr.ar c;om o _pe~do a que s-e
relGre êste z.:rtrgo ate se1s (6) me.S€s
antes d~ findar o prazo de Yigêucia
da cGllces.são, entend-enc_lo-s·e, se: n~Jo o
fizer, que não pretende a reno-..·~lç§.o.
.rut. 79 _:ttste decreto entra em lfJgor
ua data de su:a publiooç~~' revogadas
a 8 di.sposiçõe8 em contrano.
Bra..sil:ia 15 de dezembro de .!.964;
1439 da ' Lndepend-ência e 769 da
·R·epública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.219 - DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1964
Autoriza a Mineração Catas Altas
LUla. a pt:squ!sar miné~·io de f(~JJ"O,
no município de Santa Bãrbara,
Estado de Minas Gerais.

O Presi-d :nte d'-a Re~-:úbEc::-.. r.sa:ido
<la a.-tribu:•.;ão qu:;; t1e oonfC!'e o
art. 87, n9 I, da Con:;t~tu:ç:io e ..::os
têrmos do :L;rr:-r-e·_v nQ 1.02·5, je ;;9 ü€
janeil"O- de ; J4o ( CódJgo de Nli::líl.&).
d-e-creta:
Ar~t .. 19 Fica autorizada a Minec·ação Gatas Altas Ltda. a pesqLl!sar
tninério de f-erro em terrenos de pro1Xiedade de Antôn:o Soa.res no l'Jg-<u·
denominado Lotes trinta e nove '-39)
e qu2.r~nta e um (41), do loteamento
da Antiga Fazenda Brucutu, distrito
e mnnicípio de Banta Bárba.r-a, Estado

vél'tice, os

seg~u~ntes

ccmp~·imtmtr;s

e

rumos verdadeiJ.·os: quauocentDs e
d-ezen-ove metros e três centfme-t;·(>S
(419:03 m), cinqüenta e três g-~aliS
qu8.rcnta !r_.i-nutos nordeste (:S3? 40'
NE); mil tl·ezentos setent-:'1 ~~ sete
metros e qmv:enta e u!ll ce!1tünei.ros
0.377,41 m), dezenové grau.s nor-o-este
(19'? NW) ; quatrocentos metros e e:mqüenta centímetros 400,50 m), :~Jten~a.
e .sels gr-aus sudoeste (76°: SV·-ll; rnil
quinhent-os qua,n~nta e cincc 1:1.etrcs
(1. 545 m), dezenove gTaU'3 mdeste
(19'? S!:D.

Pa:·ágrafo único. A exe-::uçã.o cta ·
presente a-uto::-ização fica sr!jeita as
estipl~laçi5e 3
do Regulamento á.p:o'1/<J.do pelo Decreto n9 61.726, de 1.9
de frvereiro de 1963, e d•::t ~/?SOl-u.ção
CNEN n9 .1-63, d1e 9 de janeü:o de
1963, da. Comissão N~c.ionral de Em~~
gia Nuclear.
A1·t. 29 O título da au'corizaç.ã-o de
pesquis·a, qt;.e será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa cie ·
quinhe-ntos e oitenta e dois cruze'c.ros
(CrS 582,(}0) e será 'válido por dois
(2) ano5 a c-ontar da data da t!·anscrição no livro próprio de Regístro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-s-e as disposições
e-m contrário.
Bra.siüa, !5 de dezembro de 1964;
143° dz, Lndependência e 769 da
República.
H. CASTELLO _BRANCO

Mauro Thibau

DE-CRE"I'Ü N9 55. 22ü - DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1964
Autori.~a

cidadão brasileiro Fu!Jio
0
Gabriel d·a Silva a pesquisar mica,
no Município de Abre Campo, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,

tsa.ndo
atribuição que 1lle confere o
art. 87, n9 I, da Constituição ~ ;1os
têrmos do Decreto n9 1:985, de 2.9 de

da

.ATOS oo PoDER ExEcu·:crvo
ja.:m:iro d2

19~-{)

Bramlls., lG dt> dezemlJ;:-o
113[1 Ql Ind..,o;pend8E::ia
R0Dúblic8..
H.

DECRETO N9 55.221 -

(Código d2 lVIinas),

decreta:
Art. 1Q Fico. e_.u.tol·iza:do o c.i.dadio
brasileiro Fc:bio Gabriel da Silva. a
.pesquisa-r mica, em terrenos de pro"
urie-dade de F>9.bio Gabriel da Süva,
·-8m coJD.UID, c-om outros no im6vo;l denoJ.ninado F2.-z8nda do Estouro, cl.i3trito e município de .Ab1:2 Cam:p.<J, Estado de TvJ.:no.,s Genüs, numa 'ir·~·a de
cento e vb1te e um. hectares (121 ha),
delim~ta.d.a per üm polígDno iJT:Ogular.,
que tem um ';órtice a cento e ·)iÍ;enti
n1eti·cs (180 m), no .rumo magnético
d~e vinte e n-o\~e graus slJ.-des.te (28o SE),
d~:. co1-,flu2n-ci~:t dos cónego, :ia Mãe
D'a.~;l~,a· e d-o Estouro e os Iadc·.s ~ pü:·tir d0-sse vértice, 05 seg'uintes com"
p~·imcnt'J!3 e rumos magnéticos: oitoumtc..s e v:nte metrDs (320 m), virit.e
c nove gl'aus sudeste (299 SE); mil
e qu.'nhento,s, metJ:os (1.5{)0 m), cinqUenta e s-ete grau 5 nordeste (57'.l NE) ;
oitocentos e vinte mê·i:-ros (3~0 m),
trinta e quatro graus nOT-oest-e (349
NW); o quarto e último lado é o
segmento retilíneo que une a e~:trC
mida-d.e do terceiro lc.do, de.<::cri.to, ao
vê1·tke de p8.rti-1a.
:Far.igTafo único. A execu,çto da.
p1·e.sente au~·o:dzação fica sujeit:'': 2.s
es.tipuJ2.:;6rs do Reg·ul.ament.o ~:p:·o.
vad 0 pelo Decreto n° 30.23{1, d.e 1 de
dezemD:·o de ~851, urna vez se vefiw
fique a ex;stência na jazida. como
as-sociado de qualquet das subS~ii:1óa.s a que se n~fere o art. 21! do
citado Re<;ulamento ou de 0:1t:·o;s
sub.st5.nci~:.. di.sr.~·imlno.e.as pe~o CCn·
5eiho I:~D.c'-c~'lai de P.:~qu.isa,:;.
Az·t. 29 O titulo da autorbaç~lo de
p2sq_uis-a., que será uma v~.s.. a~~2lltic.a
d§ste Dec:reto
p:1g·a..:·à a ;;:;t·:;ç_ de
mil d-:.::is~'!Ws s dez c1·uzeb:os ....... .
(Cr$ 1. 210,00) e será vro'-li.-db por C:ois
(2) an-os a ca_"lta;_· da data da ~:·a!l.s·
c1·lção no liVro pll'6pl'io de Reg·istc-o ds.s
Aut.ariZ•J.ÇÕêS d:;: P.::&q~:_;.~,::_.
Att. 3° R. evc};a.m-,:;,2 ns cl';:po.<;i(;i)e,:.;
em co:li:-l§,;_·w. '

CASTELLO BRANC6

Ni. aura Thibau

r~"'

"I

9GA.

e ~·713·/ d~

DE 15 DE

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro Julio
Machado Sales a Pesqcüsar minério de manganês no Município de
Canuma, Estado do Amazonas.
O

P;:~.s.i·Ce:ot 2

da Re:pl;bJ.:c:o.

.JS:1..ndo

da

atribuição que }he confere o
8..Yt. 37, n° I, da Con.::Ltu:ção 2 rccs
tGnr..o-s do oec.:eto TI\-' 1. 985, cte 29 de
ja.nc·il"o de 1840 (Córl:go_ de ;,aL.-J.~.',~),
d2.cret-a:
A~·~.:;. 1q Fk.a autoriz-ado o eidg_-dão
bra.sile:r.o j"u;io M8.·~ha·do ScJes a- pesqulli:;::· mHng.an8? em terrenos ::levoJut.os n 0 lugar /aenominado CDudra-u,
distrito e município de canrunã, LsLRdo do Amazonas, num>J.. área cte q:.ünh"'nto.s hedares (5LlO n.a), del':m,!

~

·1·J:' l.-:f.;

:·e-~···.·-,~,;-~~lo,

~:.L·.~; ' ..-~·:r..

um.

vertic<: a. mii il'ltl(..J:.'-:)S d. iJv"· :x<) úü
n:,m.o ',':o ~·d.s.:'t3i~·c :1:::n·tr:: (N) d.-<l. b;,na
do r.~o F5~<C'Jndu'rjz-nho Y:·:::l ::ic. ~.1~-cl."U-·
tLtri 2 o.-~ ~?,do-s d~vG:-;entes d2~se v1~r··
L-ce, Cl'3 segumtes eompriment,::s e
nrmoc, _verdade-iros: mil metros l7.. (-O·Ü'
.füi2tl·.;:;::;;-, ncrte (N; ; c:n.::::J n::J me;_::-as
(5.C·Jo .m), ocsU: C\'-1?.
Ps..rág-Tafo único. A execuç.ào c1a
:;'::;;sente ac:~0riZ?-~S.c ff.cs sujertg_ às
es-tiPl'.lC~~;õ::s
do F:2gu~a:ll~nt.o ~'p~·c-
vati0 pelo :C~'cre-to 119 30.23\1, -'ie ~ ct.'e
dezf:mbro de 1951, u::n-s. vez :::.e .. e~·J
fique a ex:stência na ·1a?.;ida, (;{;mo
S<:SGC Hdo de cnal.cn;.e:: :.J.~ ;~osc-àn
ci:::s a: que se- refere o m·t. 2" d,;::1
r.itado n.egulamcnt,o ou de- outras
substàncias discnmmadas pelo Conselho Nacinnal de Pesquisas.

Ai·t 2° C título da e,.uoodz:::eão à•::pe..squfsa, que se-rá tuna. vla au~êr1;t.k2,
..._:t.:;te Decreto, pagará a :·?.x.a de
o:.nco mil c-uzei~os (Cr$ 5.úC·G,Cú) e
so;1'á váli-do por d-o:s (2) a.no.s :3. ..:on-·
ta.r d·:>. d::.ta ü.a tr.:::.ns(;riçã.o nc jv1·o
próprio de Registro das .Au.torizações
de Pi?.squis-8..
Art. 3? l~evogam-se G_s d's·po;:;i·~ões
-en cont!'ário.
Bra.5-ília, 15 de dezen•.b:·o de 1964;
143ç Q..q_, LndepEnõ:&nda. e 7'3º da
República.
H.

CII.STE'LLO BRANCO

Mau1·o Thibau

ATOS DO PODER EXECUT'!VO

DEOR:2TO N0 55. 222 - DE 15 DE
DEZEMBRO DE· 1964
Autoriz·a o cidadão brasileim_ José
Alt'es da Cunha a Zavr_ar argüa, no
~w 1 micipio' de Tautai:e, EstatW de
são Paulo.
1

o Presidente da República, ·-1sa.ndo
da atribmção que lh~ c~nfere o
m·t 87 nº I d.a Const~·tmçao e nos
têriDos 'cto D~creto m _1.985, de _29 de
janeiro de 1940 (Código de .lVlmas) ,
decreta:
Art. 1º Flca a.utOriza.do o cldadão
b~·asileiro José Alves dia Cunha a la~
vra.r argila, em terrenos de soo pr~)
uriedade, no lugar _denommad_-o Ban·~o
do Barranco, dlstrLto _e mumClplO ae
Taubaté, Estado de Sao Paulo, numa
áJ.·ea de um hectare e setent.a ~res
(1 70 h.a), delimitada por l.Ull _poiigeno
ir;egular que tel!l um vértice a trezentos e vinte e tres metro.s (323 n.l), no
1·umo. verdadeüro trinta e dois graus
dois minutos nordeste (32º 02' NE) da
ext.remidade sudeste (SE)
do bar .
Aeroporto, de ptoprieda>de de João
R.i.be:Lro Guedes, na rua Comandante
José Renato Cursino de Moura e as
lados, a pa.rt\rr dêsse vértice, :1.S .seg,mntes. ccmpr1mentos e rumos verdadeiros: cento e c:n:qüenta e .)ÜO metro::.: lf:C~n). sco.::sen:::;: c- uon gra.c:.: c.'d)is
r.!FllUtcs nÜr<l'ê~-s:te (69'! ü-2' Nm; o~v~n
·'ta e cinoo me~l"oS e cjnqüenm cent.l"QJ.etros (35,50. _m), nove graus deis
minuto.s ::1ordeste (9º ().2' NEJ ; cmqüG-nta e c:·ês metros e cir::qüenta centímetros (53,50 tn), oitenta e seis gm:v.s
oito minutos sudeste (869 08' sm;
sessenta ·e doi:": mE')tros (62m), vinte
e oito graus dois minutos nordeste
(289 02' NE); sc:s.sent,3. e s·els :::.1etrus
{3iJm), oitenta c nove graus •.·tnt.e e
dois mlnuto::; nordeste (89º 22' NE) ;
cen~o e vinte: e dois metros (122 m),
trinta e nove grp..us trinta e d-o:s minutos .sudoeste (399 32' SW); c.inqüenta e oito metrcs (58m), quarenta e nove gra.u8 vinte e do's minut.{JS
sudo-este (49º 22' ·SW); oitenta e sete
metros (87 m), v.i,!lte e seis gralLs quarenta e dois minutos sudoeste (269
42' SW) ; cento e cinqüenta e sete
ntet.ros (157m), oitenta e três graus
dezoito m:nuto.s noroeste (839 18' NW) _
Est.a, .autorização é outorgada l:trediaante us condições constantes d-o .M,rág~afo únieo do art. 28 do Cdigo de
lV.i.mas e dos arts. 32, 33, 34 e st.J..a·s alíneas, além das seguintes e! de outras
con.stantes do mesmo _Código, não ex-

pressamente mencionados
creto.

neste

de ..

Parágra.fo único. A execução da
pre.sent2 autorização fica sujeita 3s
u.tipulaçôes do R.egulamento aprovado pelo Decreto nº 51.726, d.e 19
de fevereiro de 1963, e ct_.a Res-cünção
CiÇ:.:;·~,_; E'.i 1<13, d8 9 de .Js.n:~:~.-o c:e
1963, d.a Comissão Na-cional d2 Ell2>
gia Nuclea.r.
Art. 29 O conces,s.ic.nário da auto~
r:.z~~~~âo i'~ca ob:·iga.do ~ recolher aos
ccL·~'s ~i(o:~cc;s, na fc-l·ma da ;.ei. o:;
tributos que forem devid'os à Umão,
ao Estado e ao Muni'cípio, em cumprimento do disposto no art. fi8 do
Código de Minas.
Art. 3<:1 Se o con<:essionário da autorizaçãD não cumprh· qualquer éia.s:
obrig-ações que ille incumbem à autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma d.o.s arts. :n e 38
do Códig·o de Minas.
Art. 4º As propried-a-des vizinhas
&•tão sujeitas às servidõ"es do solo e
suo-solo para fins de l.avra, na forma.
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art, 5V O concessionário da &tltOw
rização ser:i fiscalizado pelo Departamento N~cional da_ ·Produção Míneral
e gosa.rá dos favores discr·i·nmados no
a1't. 'Z1 do m-esmo Cód.Jgo.
Art. 69 A a.utorizacão de la.vra te1·á.
por título êste DecretO. que s·erá. t-ranscrito no livro próprio de Regist,ro das
.Autoriz-ações de la.vra., após o pagamento da tax·a de seiscentos cruzeiros (Cr$ 6CO,{J0).
Art. 7Q Revogam-se as disposições
cm contrãr:o.
Bracsília, 15 de dezembro
143° da Independência e
República.

d~

1964;
76°. da

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nº 55. 2·23 - DE 15
DEZEMBRO DE 1964

DE

Concerte à Mica do Brasil Ltda_ au~
iorização para junci'<mar como cmprêsa de mineração.

O Presidente da República, "LSa....11do
da. a.trihuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da ConsUtuiQãO e nos

798
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têrmos do Dem'eto~lei n9 938, de 8 de
dezembro de Hl38, d.ecreta:
Artigo lmko. f: co~ceçUda à Mica
do Brasil Ltd.a., ccnshtruda por qontrato arquivado sob número duzentos

e quinze mi:l oitocentOs e sesse!J-ta e

dois (215. 862) na Jun~ comercl':J.J do
Estado de Minas Gerais, cont -;ede na
cidade de Belo Hori_wn~e, Esta-do de
Minas Gerais, au~nzaç~o p~ra fll!l-

cionaT como empres-a ne . mmeraçao,

ficando ('brigada a cumpnr ,nLeg~·al
mente as 1eis t: regu_lamento_?, em v:g:or
ou que venham ~ VI~orar some o oojeto ;l<'!st{4, eut~nzaçao.
Brasilia. 15 de dezembro de 1964;
1439 - dz. Independência e 769 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9

55;224

DE

15

DE

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza

a

Sociedade

carboníj(ffa

Próspera S. A. a pesquisar minérios

de ferro~ de manganêsA e bau;xtta_ no
municipto de ouro Preto, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente d-a R-epública, 'vs&-Tldo
da atribuição qu·e lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constltuicão r, nos
tênncs do Decreto TI9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de l\:Iillfls),
decreta:
Art. 19 Fica .a.utorizada a SOc·iedade
Ca.r'bonífera Próspera S.A. a pesquisar minéri-os de ferro, de -mang.anês e
baux1ta em terrenos de propriedade da
Cia. Siderúrgica Nacional no luga.r de_
nomin·ado Fazenda Antônio Pereira,
distrito de Antônin Pereira· município
de Omo Prêto, Estado de Minas Ge:r:ais, numa área de quatrocentos e ses_
senta e qua.tro hecta.res (464 ha), deli_
mitada por rnn poligono inegular que
tem um vértice a seiscentos e nÜven_
ta e oito metros (698 m), no rumo verdadeiro de onze gr.aus noroes~e (119
NW), da con:fluência dos córregos
Agua Limpa e Agua Suja e os lados
a partir dêsse vértic-e, os seguintes
comprimentos e rumos v-erdadeiros:
mil trezentos e quarenta metros (1, :140
metros), um grau trinta minutos nor_
deste (19 30' NE); trezentos e vinte
metr.os (320m), quarenta e sete gm.us
trinta minutos noroeste (479 30' NW) ;
novecentos e clnqüenta. metros (9·50

EXECUTIVO

metros) oitenta e doi.s graus trin·ta.
minutos noroeste (32930'NW); trezentos metros (300m), sessenta e sete
graus trinta minutos sudoeste (679 30'
SW) ; setecentos metros (700m), sessenta e quatro graus trinta minutos
n?roeste (6493Q'NW) ; quatrocentos e
mtenta metros (480m), oitenta e nove
gTaus e trinta minutos sudoeste (Sg.'?
30' SW) duzentos e setenta e cinco
metros (275m), cinqüenta e um graus
tr~nta minutos noroeste (51930' NW);
mll novecentos e sessenta e dois me~
tros (1. 962m), um graus trinta mlnutos sudoeste (1930'SW); dois mil e oití?centos metros (2. 300m), oitenta e
mto graus e trinta minutos sudeste
(88930'SE) .

Barágrafo único. A execução da
pre.sente a,utoriza.cão fica sujei+a às
e.S>tipulaçôes ,do Regulamento ".provado pelq Decreto TI'? 51. 726, de 19
de fevereuo de 1963 e d·a Resolttcão
CNEN n'? 1-63, d'e 'g de j.aneiro ~ <ie
1?63, da Comissão Na:ciona.I de Energia Nuclear.
A.rt: 29 O título da a.utoriza{!§.o de
pe.sqms•a, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pag·aTá a tax.a, de
qu.atro mil seiscentos e quarenta cru_
ze1yos (Cr$ 4. 640,00). e será válido por
dois (2) anos a conta.r da data da
trm1.Scrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revoga.m-s·e as disposJ.çõe.s
em contrário,
Brw:;ília, 15 de dezembro de 1964;
1439 ·da Independõncia e 769 da
H~ública.

H,

CASTELLO BRANCO

Mauro- Thi-bau

DECRETO

N9 55.225 DE
DEZEMEHO DE 1964

15

DE

Outarga concessão à Televisão· Guaiará S .A·, para estabelecer uma estação de televisão.

O Presrdente drJ.. República, usando
das atribuições que lhe confere o ar_
tigo 87 item I d.a Constituiçã.o Federal, e tendo em vi.s~a o que consta
do processo n<? 2.617-64, ào Conselho
Nacional de Telecomllllicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgadoa. concessão à
Televisão Gua.jará s. A. nos têrmos·

ATOS
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PODER

art

28 do ReguLamento do.s SerRadiodifusão, para estabena c1da-de de Belém Esta~o do
~á· · sem direito d~ excl~~iv1dade,
~a' estaçãc de televisao, ut!llzando o
ea,nal 4.
paráO'rafo único. O contrato deoor_
rente desta concessji.o obe:decerá às
cláusulas que com. est-e ba1xam rutiricra.d.a.s pelo PresJdente do~ COnselho
Nacional de_ Telecommucaçoes_ e devera ser a.ssm13:do dentro de 60 (ses=
senta) dia?_ a contar da dat>:l da _:p~
blicação deste d e c r e to no Dzano
Qjzczal, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ~to doa outorga.
A.rt. 211 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasílla 15 de dezembro de 1964;
143o do !~dependência e 769 da Repú':"'
bliro-.

Jdfçeros

de

ExECU1.'1/0

R.r; "illa, 15 de dezembro de HJG4;
143,9 da Indepéndéncia e 76.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Fa_raco
DECRETO N9 5·5.231 DEZE1'.~3RO

DE

m: 15

DE

1964

Manda observar as regras do Decreto n° 47.225, de 12 rle nove1n7Jro de
1959, nos casos que mencinna.

(Publicado no Diário Oficial de
16 de dezembro de 1964)
Retificação

Na página 11.5JA, 4::t coluwa,, e.rt.
2'', parágnJ.fo prirneiro. onde se .1ê:
. . . levará em cont-a precisamente o
interêsse
Leia--se: ... levará em
conta preci:puamcnte o interêss:-: ...

H. CASTELLO BRANCo
DECRETO N .9 55. 233 DEZEMBRO DE 1964
.UECRETO N.9 55.229 DEZZMBRO DE 1964

DE

15

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Companhia . de Seguros
Aliança Brasileira, relativa ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de 7
de março de lMO, :-1era·cta:
Art. l,Q Fica aproVada :~ alter~ção
introduzida. nos Estatutos da Companhia de Seguros Aliança Brasileira,
com sede na cida1e de .~uL:i.ttba., Estado do Para.ná, 9. ü.an?i"J/la a funcionar pPlo Decreto n." i5.5Gl, de J2
de maio de 1941:, ,·els.~:vu :w aumento d0 c,apital saciai Li e 1.. 'r$
lO.OuU !100,00 (dez mlllÕ:c:_; de cruzeiros) para Cr$ 40.000.000,00 ·(quarenta
m:lllües Ge Cl'Ezeit·os), ~~onronne delUJI:'l'a~,.áo de seus act.Jr.is!,n,s :=:m Assemt;(,J.s Ger2.is Extni07'dinádas, realizadas em 8 de outubro de 18 de novembru de 1963.
A:-t. ::;.r A Sociedade. continmuá Ültegutlment_e. sujeita às leis e aos 1€.gul~L..".e!no& vigentes, -J'! Q'lC venham
a Vigorar. sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.

DE

16

DE

Autoriza o cid.ad.ào brasileiro Rau,l
Finazzi a lavrar argila, nos municípios de Itapira e Mogi Mirim, no
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 I, da constituição e nos
termos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de janeiTo de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autoriZado o cidadâo
brasileiro Raul Finazzi a lavrar argila, em terrenos ·de sua propriedade,
no quinhão A da divisão da Fazenda São João do Cercado, bairro do
Brumado ,distritos e municipios de
Itapi:ca e Mogi Mü·1m, no Estado de
São Paulo, numa área de quinze hectares (15 ha) delimitada por um poligono rnitilineo que tem um vértice
a vinte e cinco metros (25m) no -·urito
verdadeiro oitenta. e dois graus e trinta minutos sudeste (82<? 30' SE; do
marco nümero quatro (4) da demarcação do decreto de lavra .1úmero
trinta e um mil seiscentos e noventa
e um (31. 691) de primeiro (l.Q)
de
nOvembro de mil novecentos e C'lllqücnta e dois (1952) e os lados,
a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e cinqüenta metros (150m> qum'enta
e sete graus e trinta e cinco minutos
nordeste (47!J 35' NE); cinqüenta e
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dois metros \52m), cinqüenta
oito
graus e trinta e cinço minutos üOrdeste (589 35' NE) ; cento e cinqüenta metros {150m), quarenta e quatro
graus e vinte e cinco minutos noroeste (449 25' NW>; cento e sessenta metros (160m), trinta e cinco graus e
cinco minutos nmdeste (35'1 05' NE),
até atingir o curso dág~a, por onde
sobe num pel'curso de oitenta metros
(30nÍ) . Seg;ue dai, com os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e quarenta metros (140m), quarenta e dois g'raus e cinqüenta e cinco mmutos sudeste
(429 55' SE);
quatrocentos e oitenta metros (480m),
cinqüenta graus e trinta e cinco minutos nordeste <509 35' NE); quinllentos e quarenta metros (540m), quatorze graus e trinta e cinco ·:unutos
sudoeste (149 35' SW) ; quatrocentos e
setenta e nove metros (479m), oitenta e dois graus e trinta minutos noroeste (829 30' NW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, n.lémdas seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Unico. A execnçao da
presente autorização frca :>ujeita às
est).r,P.l~.Góes do Rsgulamenw aprova-·
do .i}'"":~o Decreto 11? 3~J. 230, d;; 1.0 de
de.zembro de 1951, uma vez se vel'lfique a exi.')tência na jazida, como associado de qualquer das substânci.9.s a
oue se refere o art. 2.9 do citactc H.e!i:ulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.1.' O concessionário da autorização fica · obrigaào a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos a União, ao
Estado e ao Munici"pio, em cumprimento do di.spósto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3Y Se o concessionário da autorização náo cumprir qualquer das
obrigações que lhe íncumb~m a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas:
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estáo sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de· Minas.
Art. 5.9 o concesionário da autorização será fiscalizado pelo De'parta-

menta Nacional da Produçáo Minerà.l e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito nO livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de -seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7.9 Revogam -se ' as disposições
em contrário.
BrasUh::, 16 de dezembro de 1964;
143.9 da Independência· e 76.9 d.a Hepública.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO

N9

55.234 - DE
1964

16 DE

DEZEMBRO DE

Altera a Teàação do artigo 19 do Decreto n9 31.·691, de 1 de nov.embro
de 1952.

O Presidente da República, uSando
da atribuição que lhe ®nfere O
a.rt. 87, n9 I, da Const.:.tuição. e nos
têrmos do Decreto n:o 1.985, de 20 de
ja.n·eiro de .1940 (Código de Minas) e
tendo em vista o que foi referido no
oorpo do procesoo DNPM-3. 798-50 do
De~artamento Nacional da Produção
Mineral, decreta:
Art. 19 Fica .alterad-o 0 aJ.·tigo 19 do
Decreto n<:> 31.691, de 1 de novem·bro de
1952, que pas.~a a ter a seguinte reda_
ção: Fica autor:zado o cidadão brasileiro Belmiro Finazzi a l·:Ivrar feldspa_
t-o, em terrenos de sua propriedade. no
quinhão B da divisão da Fazenda São
João do Cercado, bairro do Brumado
. distritos e municípios de Itapera
Mogi Mirim
Estado de São Paulo
numa áJ'ea de quin'lie hect:1res (15
delimitado por um políg;ono mistilineo,
que tem um vêrtice a duzentos e dez
metros (210m), no rumo verdadeiro
quarenta (fl'~aus e vinte e cinco minutos
nordeste (409 2·5' NE) do marco ~ero
(O) da amalTaçáo da área do decreto
de lavra número trinta e um mil seiscentos e noventa e um (31.691), de 1
(um) 'de nOvembro de mil novecentos
e cinquenta e dois (1952) e os l-ados, a
partir dêsse vértice, ;)S seguintes comprimentos e rumos verdadeiros seis_
centos metros (600m) quatorze graus
~ trinta e cinCo minutos sudoeste (14q
35' SW) ; vinte e cinco metros (25m)
oitenta e dois graus e trinta millutoS

e

ha/
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sudeste (82º 3Q' SE) ; cento e cinquen~
t3. metros (15Qm), quarenta e se~
raus e trinta e cinco minutos nordes_fe (479 35' NE!); C'inquenta·_ e dois me_
tros C52m). cmqu.enta e Oito graus e
trinta e cinco mmut?s n-ordeste (58.9
35 • NE) ; cento e cmquenta met-ros
(150m) quarenta e quatro graus e vm_
te e cihco 1minutos nordeste (449 25'
NW) . cento e 3essenta metros (160m)
trint~ e cinco graUs e ~in~o minutos
nordeste (35'? 05' NE), atmgmdo o curso d'água. por onde sobe num per~
cu!so de oitenta metros <S.Om); segue
d·li com os seguintes comprimentos e
nunos verdadeiros: cento e quarente
metros (140m) . quarenta e dois graus
e c-inquenta e' cinco minutos s~de.ste
<429 55' SE); quat~ocentos e o1tenta
m-etros (4&0m). .cmquenta graus e
trinta e cinco minutos nordeste (509
35' NE) · sessenta metros (60m), Clua_
torze gráus e trinta e cln~o minutos
nordeste (140 35' NE); q.umhentos e
quatro metros (504m). oitent-2. e dois
gratLS- e trinta minutos noroeste (829
30' NWl.

_

Art 29 A presente alteraçao do decreto 'não fica sujeita a~ pagam~nto
da ta,xa prevista pelo Códig·o de :r-:rmas
e será transcrito no livro próppo d,a
Divisão de Fomento d~3. Ptoduça.o Mi_
net<a-1 do Departamento Nacional da
produ.çã,o Mineral.
.
. _
Art. 39 Revogam-se as d spos1çoes
em contrátio.
Brasília 16 d2 dezembr-o de 1964;
1439 da ' Independência e 769 ãa
República.
H.

CAS'Í.'ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECJRETO N9 55.235 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1964
Aprova o _Regimento do Colégio Pe-

dro II.
(Publicado Íl.Q Diário Oficial de 21
de dezembro ~e 1964 - Seção D .
Retificação

Na página 11.704, D.o Art. 59, onde
se lê:
A!'t. 59. Em
pr-ov: dências bi-veis.
Leia-se:
Art. 59. Em
providências cabíveis.
No § 211 do Art. 62, onde se lê:
. . . segunda da doas prov-as
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,Leia-se:
segWlda. chamada. das provas ...
Na página. 11.705, no Art. 107, onde
se lê:
Art. 107. A precedência ... tomado passa no mesmo ••.
Leia-se:
tolllil•
Art. 107. A precedência
do posse no mesmo ...
No {l.rt. 109. onde se lê:
Art. 109. o membro
apresentar a justifi<car ...
Leia-se:
Ar,t. 109. o membro •.. apresentar
e justifi.car ...
Na alinea h, do Art. 113, onde se
lê:
h) aprovar
Departamentos,
devem ser ...
Leia-se:
h)
aprOvar
Departamentos,
devem ser ...
No § 3º do art: 159, onde se lê:
§ 3º Não . . . dos que ó precederem
o cindidato ...
Leia-se: \
'§ 39 Não ... dos que o procederem
o candidato ..•
No § 19 _do art. 161, onde se lê:
§ 1'? Será ... cada exami.Iiar atribuiu ...
Leia-se:
§ lt:~ Será
cada examinador ·
atribuiu ...
~a página 11.709, na alinea b, do
art. 191, onde Se lê:
b) obedecer às detreminações
Leia-se:
b) obedecer às determinações
No art. 197, onde se lê:
Art. 197. No IntetnatO ... a lista
dos preços do ...
Leia-se:
Art. 197. No Internato ... a lista
das peças do ...
No § 29 dO. art. 304, onde se lê:
§ 29 Serão . . local da realização ...
Leia-se:
2Q serão . . • local de realização ...
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DECRETo NQ 55. 237 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1964
Classifica os .cargos de nível superior
do Ministério das Minas e Energia
e dispõe sôbre o enquadta11}ento de
seus atuais ocupantes.
(Publicado no Diário o jicial de

22 de dezembro de "1964)

Retijicação
Na página 11.783, 1.1" coluna cita-

ção "Código EC-101-20.B",
Onde se lê:
... 2. Maria de Lourdes Moneghezzi ...
Leia-se:
. . . 2. Maria de Lourdes Mcn.eghezzi ...
Na 2.a coluna, onde se Jê: "
.._. 6. Dulce de Barros alção Ver ..
gara ...
Leia-se:
... 6. Dulce de Barros Falcão Ver ..
gara ...
Na 3.a coluna, citaçãO 11 Código:
TC-404-22-C'',
Onde se lê:
1. Paulo .AiichBen de Oliveira ...
Leia-se:
1. Paulo Erichsen de Oliveira
Na· citação "TC-602.-22-B .. , o'nde se
lê:
20. A u g· u s t O Schnoremann
Neto
Leia-se:
20. A u g u s t o SchU:nemann
Neto ...
Onde se lê:
. . . 35. Lindomar Motta ...
Leia-se:
. . . 35. Lindonor Motta ...
Na quarta coluna, "citação TC603-22.B",
Onde se lê:
. . . DéCio Severio Oddone ...
Leia-se:
. . . 8. Décio Saverio Oddone ...
Na página 11.784, 1.a coluna, citação "Série de Classes: Médico Sanitarista", onde se lê:
. .. Código TC- (ilegível) 22-B
Leia-se:... Código

TC-80~-22.B

DEorun'O N9' 55.238 DEZEMBRO DE

DE

1964

18

DE

Autoriza a Compa'T!h1.a Siderúrgica
Pitangui a pesquwar minérios de
terra e manganês no muniCípio de
Pitangu.i, E1stado de Mi1Ul.S Gera.s.

o Pre:::idente do conselho de Ministros, usando da atribuição que lhe
r..onfere o art. 10 do Ato Adicional à
Constituição Federal, e r,end 0 em vi.:;; ..
ta o que dispõe o Decrero. J.ei número
1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Có·
digo de Millils), decreta:
.Art. 19 Fica autorizada a OOmpa..
nhia Siderúrgica Pitangu·i n pesquisar
minérios de ferro e manganês, em ter..
renos de proprie&1de de J-oaquim LO..
pes Sobrinho e ManoeJ Cândido Pin·to
Filho na fazenda Miranda, distrito e
municípi0 de Pite..ngui, :mstado de Minas Gerais, numa área de quatro hectares, cinquenta e um ares e seis ;en_
tiares (45106 ha) delimitada por um
polígono irregular que tem um vérr.ice
no final da poligonal. que pM"ti.ndo do
marco número quatrocentos e quaren_
Ut (440) da Estrada de Ferro da Rêde
Mineira de Viação - Ramal AzuritaBarra do Funchal,· assim se define:
trezentos e deze.:':setP metros e seten~_.a
e seis centímetros (317.76m). oitenta e
seis graus e trinta e nove minutos su.
doeste (86Q 39'. SW) ; cento e quarenta
e seis metros e noventa e seis c-entf_
metros U46,96m) se.tenta e três gra.-us
e vinte e ~e1s m:nutos sudoeste ...
(73Q 26' SW) ; trezentos e - cinquenta
-e · cinco me troo e onze oe-n tí..
metros (355,1lm). setenta e um ·graus
sudoeste c71 Q SW) : a partir da extremidade dessa poligOnal a área de
pesquisa a.ssim se define, segundo se·us
comprimentos e rumos magnéticos:
noventa e quatro metros e dez centL
metros C94,10m). Vinte e seis graus e
vinte minutos sudoeste (261? 20, SW) ;
cento e o;'ent-a e 0 ito metros e s&sen_
ta centfmetros U88,60m) cinquenta e
sete grau~ e vintf' e cinco minute- su·doeste (5·7Q 2·5' SW); cento e doze me_
tro.o; f' quar-t'nt 8 e cinc 0 Cf'!ntímtro.s
(112,45m) setenta e dois gra..us e cinco
minutos sudoeste (721? 05' SW) ; oi-tenta e quatro metros e vinte centímetros
(84,2flm) c:f'c:sent?.. e dois graus sudoeste (629 SW) ; oitenta e oito metros
(8-8-m) setenta e ()ito gra-us e três mi_
nutos- sudoeste (78-Q 03' SWl ; vinte e
seis metros e cinquenta centímetros
(26,5(lm). onze- graus e dewito minu-tos nordeste (119 18; NE) ; cento e
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t nta e cinco metros e noventd e
::-e e centlmehos (1759"5m), ·cinquenta
clll~ gr.aus e cinco minutos nordeste
~
05 , NE) ; cento e cinquenta e dois
51tros
e noventa cent~metros ( .. ·f: .•
~~gOmJ, sesse:n.a e do;.· graus e trmti 'minut?s nordeste C6211 30'- NE) ;
ento, e mtenta e quatro metros e se_
ienta centímetr-os (184,70m) set-enta
sete graus _nordeste (779 -NE).
pa.ráura.fo único. A ex·e.cução d.a
present'e autm-iz;ação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de ~ ~e
dezembro de - !95~, uma _ve~ se venfique a ex.stênc:a na J-aZld.a, como
asooc·a.do de qualquer da.s subsrã.ncias a que se refere o art. 2-11 do
citado Regul~e:n-1:.? ou de out1·as
substânci·as di.scnmmads.~ pelo Consel.llo Nacional de Pes-qiDSas.
A-rt. 2\1 O .titulo da autorizaçã-o de
pesquisa que será uma v:a autêntica
dêste Decreto, pa.g.ará a taxa de
trezentos cruzeiros !Cr$ 300,001 e será
válido por dois (2) anos a contar dla,.
data da transcriçã.o no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3\1 Revogam-se as disrposiçí.ies
em contrário.
Br.asilia, 18 de dezembro de 1964;
143\1 da Independência e 169 C-a
República.

e

H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO

N•

55.239 -

DEZEMBRO DE

1964

DE

18

DE

Autcn-iza ·a Companhi!J, Stderúrgica
Pitangui a pesquisar minérios de
Ferro e Manganés, no munic;pio de
Pitangui, Estado de Minas Gerais.

O Presidente do Conselho de MinistroS usando da atribuição que lhe Con_
fere o a.rt. 19, do Ato Adicional i
Constituição Federal, e tendo em vista
o que dispõe o- Decr'eto-lei n<? 1.985, de
29 de janeiro de 19"40 (Código de Minas) decreta·
~rt. 1º Fica .a.utoriza.da .a Oompa._
nlua Siderúrgica. Pitangui a pesquisar
minéri-os de ferro e manganê.s .-"'a·· r.er ..
re11;os de propriedade de Vicente Mar_
celmo da Silveira no lugar denominado F2zenda Bueno; di::::trito e mun ri...
pio de Pitanguí, EsWdo de Minas· Ge.
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rais, numa área de quatro hectares, setenta e t·ete a.res e cinquenta e oito
centiares (4,7758ha), delimitada por
uni polígono irregular que tem um vértice a duzentos e cinqüenta e nove metros (259m) no rumo magnético de
sessenta e·seis graus e quarenta minutos sudoeste (66\1 40' SW), do marco
qui!omét.rioo qruatrDcen'tos e quarenta e três (Km 443) da }i::stra...
da de Ferro Rêde Mineira de V!e. ...
ção no ramal Azurita· - Barra do
Funch-3.1 e os lados, a partir. dêsse vér_
tice os seguintes comprimentos e ru..
mos magnéticos: doze metros e cinquenta centlmetros U2,50 m), seten_
ta e nove graus noroeste (799 NW) ;
s ... s.senta e quatro metros (64- m), quarenta e cinco graus e ~inquenta e oito
minutos sudoeste t4·59 58' SW); duzentos e oitenta e oinco metrOs e vin_
te e cinco cent'metros f285,25m). doze
graus sud-oeste (129 SW); duzentos e
Lrinla metro."' e vinte centímetros
(230,20 m), dnco gra.us sudoeste (59 .
SW) ; cinquenta e cinco me·tros e
trin'a cent.imetros (55,30 m), sessenta
e c-inco gr.aus nordeste C659 NE); trezentos e noventa e três metros e· cinéo cent,ímetros (393,05 m), cinco graus
nordeste (5\1 NE); cent-o e ses~enta e
três _metros e quarenta ce-ntímetros
(163,40 m), dois graus nordeste (29
NEJ.

Parágrafo muco. A execuçã-o da
presente a.utorhm.ção fica s·ujeita. às
eSJtipulações do R-egulamento, aprovado pelo Decreto níl 30.230, j,e 1 d'e
dezembro de 1951, uma vez se verJ~
fique a. ex~stência na j-azida, G-JlllO
assoc'ado de qualquer das sunstâhcias a que se refere o art". 2\1 do
citado Regu1amento ou de ou~r.a.s
substâncias discriminadas pelo Oonselho Naciona-l de Pesquisas.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma v:a -autêntica
dêste Decreto, pagará a liaxa de
trezentos cruzeiros WrS 3C0;00) e- será
válido por doi,s (2) anOs a contar da
data d.a transcrição no livro próprio
de Registr-o das Autorizações 'de Pes_.
quisa.
·
Art. 3\1 Revog-am-se e.s d:spo.sições
em contrário.
BrosíUa, 18 de dezetnbr-0 de 1964;
143° da Lndependência e 76<? cta
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thtbau
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DECRETO N9 55.240 -

DE
DEZEMBRO DE 1964

18

DE

D~spôe Sôbre a,
realizaçâf! _da
"Segunda Jornada
Luso~Braszlezra
de Engenharia Civil", e dá outras
providências.

cte

<Publicado no D.O.
_21-12-64)
Retijica.ção
Na "página
11.714, 11!- coluna, ar~,
tigo 29,
Onde- se lê:

. . . -tendo em vista a variedade a
serem tratados ...
Leia-se:
. . . tendo em vista a variedade de

assuntos a serem tratadoS ...·

No art. 39,
Onde se lê:
. . . Com o fim de colidir os objetivos da Jornada e cOordenar os esforços do.s dois países, a CAMEC en~
tender-se-á ...
Leia-se:
... com o fim de colimar os objetivos da Jornada e coordenar os esforços dos dois países, a COMEC enten..
der-se-á ...
DECRETO N9 55. 242 -

riE 18 DE

DEZEMBRO DE 1964

Reestrutura o Conselho Nacional de

Saúde
(Publicado no D. o. de 21-12-64)
Retificação

Na. página 11.714, 2a coluna, art. 19,
Onde se lê:
. . . do Regulamento aprovado pelo
Decreto n9 54.596, de 16 de novembro
de 1953 ..•

Leia-se:
do Regulamento aprovado pelo
Decreto nQ 34.596, de 16 de novembro
de 1953 . . •

Leia.se:
H. CasteUo Branco
José Chrysantho Seabra Fagundes
Otavio Gouveia de

Bulhõe~

DECRETO· NO 55.244 -

DE 21 DE

DEZEMBRO DE 1964

Relaciona, para os efeitos previstos no
§ 19 do art. 49 da Lei n9 4.345, de
26 de junho de 1964, os çargos vin~
culados ao magistério federal dos
niveis. superior e médio e dá. outras
providências.

(Publicado no D.O. de 22-12-1964)
Retificação
Na página 11.780, 3.3 CQluna, citação do 19 "Considerando", Onde se
lê;

com o Parecer n9 071-E, da
Consultaria ...
Leia-se:
. . . com o Parecer n9 071-H, da
Consultaria .. ·.
DECRETO N9 55.245 - DE 21 DEl
DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sôbre a corretagem de seguros
dos órgãos centralizados da União,
autarquias e sociedades de economia mista em que haja participação maioritária do Poder Público
e -dá Outras providências.
(Publicado no D.O. de 22-12-1964)
Retificação
Na página 11.784, 2.o. coluna, na
ementa, onde se lê:
. . . majoritária ao Poder ••.
Leia-se:
. . . majoritária do Poder ...

-

DECRETO NQ 55.243 -

DE

18

DE

DEZEMBRO DE 1964

Abre', pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 1.50'0.000.000,00 para o fim

que menc;ona

(Publicado no D.O. de 22-12-1964)
Retijicação
N:a página' 11.780, 32:J. coluna, .nas
a.s~ina tu r as

!Ei'mctrl'IVO

onde se lê:
H. Castello Branco
José Chr~santho Seabra Fagundes

DECRETO N9 55.246 - DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1964
Retitica a classificcição a que se refere o Decreto nÇI 54.015, de 13 de
julho de 1964, na parte referente à
série de classes de Assistente Social.
(Publicado no D.O. de 22-12-1964)
Retificação
Na página 11.784, 4.o. coluna, na
referenda coletiva, Leia-se, por
não ser constado da mesma:
. . . Ernes~ de Melo Baptista
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DE

C:ftETO N9 55 )49 DEZEMBRO DE

1964

DE 21 DE

· t bele~e no~as paTa a execução
ecreto número 51.061, de 27
do -~ho de 1961, que instituiu me-

:Es a

~zha-prêmio......- para os. funcionários
civis do Poder Executwo.

(Publicado

po

D.O. de 22-12-1964)
Retificaçáo

Na. págin~ ~1. 785, 2P. .colrma, na T!}ferenda coletlva - Le1a-se por nao
ter constado da mesma:
.•• Ernesto de _Mello Baptista
N9 55. 250 DE 22
DECRETO
'
DEZ~BRO DE 1964

H. CASTELLO B!tANCO
M aura Thi-bau

DE

Autor..fza o cidadão brasilei!o Al~.d~s
Alves da cunha a pesqutS~~ -rnme.:.
rio- de manganês no mununq;vo de
Mateus Leme, Estado de MZnas Gerais.

o Presidente d!a República. LSando
e..tribuição que llie confere o
art 87 n<? I da Const -tmcâo "' nos
têl"lllos 'do Decreto-lei ~9 1.985, .de !:'.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
deCl:er.a:
Art 19 Fica autorizado o cidadã-o·
br.asiléiro Alcides Alves de. Cunha a
pesquisar minério de manganês em
terrenos de sua propriedade e outros
no lugar denominado Serra de Santa
cruz ou Morro de SanDa Cruz, distri_
:to e município de Mateus Leme, Esta_
do de Minas .Gerais, numa ár-e-3. de
trinta hec-ta.res (30 ha) delimitada por
mn retângulo que tem um vértice a
cenLO e cinco metros <105m), no rumo
magnético 'dez grau.s noroeste (109NW) do ma.roo do Departamento Naoion.al de Geografi.s e os la-dos di ver_
gentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos e setenta e cinco metros
(375m), setenta e três graus sudoeste
da

Art. 29 O titulo da autorização de
peSquis,a que será illna v.a amênt:ca
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros CCr$ 300,00) e
será válido por dois (2) anos a contar
d;.. d.ata da transcrição no livro pró_
prio . de Registro das Autorizações de
Pesquise..
Art. 39 ReVogam-se o..s d\sposições
em contrário.
Brasilia, 22 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 739 da
República.

DECR.iETO NV 5"5.251 DE
DEZEMBRO DE 1964

22

DE

Autoriza a companh}.a de MineraçãO
serra da Farofa - CEF AR - a pesquisar minérios de ferro e de man_
ganês, nos municípios de Brumaãinho. Mateus Leme e lgarapé, no EstadJo de Minas Gerats.

o Presidente da R-epública,- (lsando
atribuição que lh-e confere o
a:rt. 87, n9 I, da Constituição e nos
tênnos do Decreto_lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Códig-o de Minas),
dec-reta:
.
Art. 19 Fica autorizada a compa.nhia.
de Mineração Serr.a da· Flar·Ofa
CEFAR - a peSquisar minéri-os de
fero e de manga.nês em terrenas de
sua propriedade, no imóvel OOnjun·to
das Farofas, constituído por terras das
Fazendas Conqui.stinha.', Gentio e 'Ser..
r.a de Itatiaiuçu rios distritos e mU..
nicipios de Brumadinh·o, MateUs Le_
me e Igarapé, no Estado de Minas
Gerais, num-a área de quatrocentos e
setento. e seis hectares noventa e d-ois
.ares e cinquer:ta centiares .....•....
(476,9250 h·a), delimit-ada por illn poli ..
gono _irregular que ~em um vétice na
~~;::e~) ~r~~oc~~~s~~~~ ~~)' confluênci.a dos córregos Jacarandá e
Grande e os lados, a partir. dêsse vérParágrafo ú.nico. A execuçao da
tice, os seguinteS comprimentos e ru_
presente autoriza.ção fica .;ujelt:a ~s
mo-s verdadeiros: duzentos e oitenta e
estipula.çôes do Regulam-enlio apro~
seis metros e noventa centimetros
vad-o pelo Decreto n" 30.23{), de 1 c::e
(286,90m), vinte e um graus cinquenta
dez.embro de 1951, uma vez- se veri~
e três minutos noroeste (219 53' NW);
fique a ex.stênc:a na jazida, co:mo
quatrocentos e c-inco metros e vinte
as.soc·ad.o de qualquer das suiJ::.tâncentímetro~
(40.5.20m). t-rinta e ·um
Clas a que se refere o art. 2° do
citado Regulamento o-u de onrr·>0s· gmus um minuto noroeste (319 J1'
sul:>stâncias disCrimmad-as pelo :::o.n- NW) ; mil duzentos e doze metros
(1.212m), vinte e seis graus, v,inte e
selho Nacional -de Pesquisas.
da
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três minutos nordeste (269. 23'- NE) ;
mil trezentos e vinte e seis metros
(1 26m) Sesenta e três graus -vinte e
3
oiio rri.imitos sudeste (63\l 28' SE); oi_
tenta e dois metros (32m), sesenta e
quatro graus quarenta e três minutos
sudeste (649 43' SE); cento e noventa
e oito metros (19-Sm), se-·senta e cinco
gÍ'au.s vinte e cinco minutos nordeste
(659 25' NE); cento e dez metros
(110m), vinte e sete graus trinta e sete
minutos nordeste- (279 37, NEl; cento
e sete metros e quarenta centfmetrQs
(107,40rn), trintl,lo ~ nove gr•a,us cin~
quenta e quatro mmutos noroeste . .
(399 54' NW) ; trezentos e noventa
metros e quarenta centímetros (390,40
metros), tnnta·e oito gra11.5 ciquenta e
sete minutos nordeste (38Q 57' NE) ;
cento e dez metros UlGm), quatorze
graUs um m•inuto nordeste (149 01 NE)
cento e trinta e dois metros (132m),
cinquent.a e quatro gr-aus vinte e sete
mil'l:utos noroeste (549 '17'. NW); qua_
renre e sete metros e oitenta centi~
metros (47 ,SOm), cinquenta e cinc·o
graus dois minutos noroeste (........
559 02 NW); quatrocentos e quaxenta
e cinco metros (445m), cinqü_enta e
quatro graus quarenta e quatro minutos noroeste (549 44' NW); duzen_
tos e cinquenta e um metros e cinquenta centímetros <251.50 m)., ses.senta e dois gra.us trinta minutos noroes_
te (62Q 30' NW) ;_ ur·ezentos e oitent1 e
cinco metros (385m) sessenta e dois
graus quarenta e tun mi:hutos noroes.
te (62Q 41' NW); cento e tun metros
(101m), oitenta e sete graus trinta e
oito minutos sudoeste (879 38' SW) ·
trezentos e noventa e dois metroS
(392m). Oitenta e sete graus cínquenta
:r;ninutos sudoeste (879 5-0' SW); trezentas e setenta e quatr·o metros (374
metros), sesenta e quatro o-oraus.vinte
e ">e~e minut:.os :-:udoeste (649 27' SW!: .
duzentos e setent-a e dois metros (272 )
metros); oeste (W); quinhentos e
cinquenta metros (550m) oitenta e
seis graus cinquenta e três lninutos rio_
-roeste (869 53' NW) · duzentos e vinte
e oito metros (228m'), sesenta e cinco
graus e quinze metros (61Sm), setenta
e sete graus dezessete ·minutos sudoes_
te '(779 17' SW) ~ trezentos e quarenta/
e seis metros (346m) setenta e :ete
graus cinco minutos sudoeste (779 05'
SW) : _quatrocentos e três metros e
se.s.~·enta. cent'metr-cs (403.60m)
quatorze gra11.5 oin-quenU.l e seis minutos
sudes':e (149 5-6' SE); quatrocento.3 e
sessenta e nove metros· (469m), treze
graus trinta e seis minutos sudoeste
(139 36; SW); seiscentos e cinqu·enta

e seis metros e s~tenta. centímetros
(656,7:0 m), vinte e seis graus e 1ez
minutos sudeste (21)9 10' SE) ; cento
e vinte e cinco metros (12·5 m~, quatro
grau.s cinco minutos nordeste (49 05'
NE) ; duzentos e dois metros e oiten:..
ta centímetros (202,80m), seten..a e
um grau,s quarenta e dois mmutos

nordeste (71 9 42' NE) ; duzentos e
trinta metros e cinquenta centíme .1'·'
(230,50mJ, cinquenta e cinco graus
cinco minuf;;os sudeste (559 .05' SE)·
cento e oi~enta e dois metros e J.-eZ
centímeros (182 10m), doze graus vinte
e oito minutos' sudeste (129 28' SE)'·
duzentos e sessenta e sete metros .. '.
(267m) trinta e dois graus quarenta.
e três minutos sudeste (329 43' SE)·
trezentos e noventa e seis metr-os e_
oitenta centimetros <396,80m), seten..
ta e oito graus qUarenta minutos sudeste (789 40' SE) ; duzentos e quatorz~ metros
e cinquenta centímetros
(214,50m), vinte
seis graus vinte e
um minuto nordeste (269 21' NE);
cento e vinte metros e qu'1xenta cen._
túnetros (120,40m) setenta
graus
quatro minu~s nord.e.-te <709 04' NE);
quarenta -e Clnco m~tros (45n1) dois
graus trinta e Quatro minutos sudeste
(29 34' SE); trezentos e setenta e oito
metros e cinquenta centímetros ( ....
378,50m), vint.e e três graus onze nUnu tos sudeste (239 11' SE); trezenf;;os e
oitenta e seis metros e sessenta cEmtimetros (386 60m) oitenta e quatro
graus qua.renk mihutos sudeste
(849 4:0' SE).
Parágrafo único. A execuçãQ d-a
'presente autoriza.. ão fi-ca· suJ'eita <;g
~
. _.
e&tipula.çôes do Regulamento aproR
vado pelo Decreto n9 51.726, "ic 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janei-l'o. de
1963, da Comissão Nadonal de F.n-ergia Nuclea~.

e

Art. 29 O título da a.utDl'iza~ão de
pesquisa, que será uma v:a autê.'1:tica
dêste becreto, pag:a.rá a tax.a de
quatro mil setecentos e setenta cruzei_
r~ (Cr$ 4. 770,00) e será válido por
dOlS (2) anos a contar da data dá.
, transcrição no livro próprio de Regis_
tro das Autorizações de Pesquisas.
A.rt. 39 'Revog.am-se as dispQsiçõ,..s
'em contrário.
Brusili.a, 22 de dezembro de 19&4.;
1439 da· Independência e 769 da
Rêip.ública.
H.

CASTELLO BRA..l'l:CO

'Mauro Thibau
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DECRETO N9 && '25-2 DEZEMBRO JE 1964

DE

22

DE

Autoriza 0 cidadão brasileira Astro~
gilda Lopes D'Oliveira a pesquzsar
argila. no municipia de Nav~ wuaçit, Estado do R~o de Janezro.
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zentos cruzeims <CrS 300,0D) e será
válido por doiS t2l anos a contar da
data da transcrição 'lO biV!'O próprio
de Regis~ro Jas Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
tem contrár'i...o.
Brasilia, ~2 de dezembro de 1964;
143º da Independência e 769 da R-epública.

o ,Presidente da República, w:;an~o
da at.ribuição que lhe _co~f~re o art'igo 87 n9 I da· ConstJtwçao e nos
H
CASTELLO BRANCO
têrm~ dO becreto-bei _n 9 1. 985. ?e 29
janeiro de 1940 lCódlgO de Minas),
M aura Thibaú
decreta:
Art. 19 Fica ..mtorizado o c!.dadão
brasileiro Astrogildo Lopes D'O~veira
DECRETO N9 55.253 - DE 22 DE
a pesquisar argila _ =m terreno~ de
DEZEMBRO DE 1964
propriedade de José Lopes D'OEveira no . 1ug2.r denominado Fazrnda
Autoriza a s'. ..L central Elétrica
Baby, distrito _de Cava, mu~ctpio de
Rio Claro " vender u.sin(l, termoeztNova Iguaçú, Estad-o do Rlo de Jatrica.
neiro nwn~ área je vin~e e cinco
ares 'e qtia-renta e cinco centiares
(0 2545 ha) de}irnitada por um poo President-e da R-epúbblca usando
lígono irregUlar, que tem um vértice
da atribuição que lhe confere o artina margem esquerda do rio Candungo 87. inciso I, da Constituição e 1nos
ga. a duzenOOs e trinta e três m_e~ros
têrmos do artigo 69 do Decreto-lei
(233 m), no rumo magnético de sesn9 5.·764, je 19 de agôsto je 1943.
cpmb 1.na.d.Ç) .x>m o artigo 1\1 do Decresenta e· três grau.s sudeste <63° SE);
da Ponte. de 1 M-ato Grosso, sôbre o
to-lei nQ 7 .062, de 22 de novembro de
rio Candunga ~ os lados a part.ir
1944, decreta:
dêsse v-értice os segu!.ntes compriArt. 19 Fica a S. A. central Elémentos e mmos magnéticos: , trezenRio .Claro autorizada
vender
tos e setenta e -oito metros f378m),. atrica
usina termoelétrica de -2. 500 ~VA,
vlnte e sete -grau.s trinta minutos
cuja instalação no Município de R;o
nordeste (279 30' NE> · cento e qu-aClaro Estaclo de São Paulo. foi aurenta e seis metros (146 m), sessenta e
to-rizada p'"'lo Decreto n9 · 27.606, de
dois grau.s e trinta minutas sudeste
19 de dezembro de 1949.
'(629 30' SEl ; c e n t 0 e trinta e seis
Parágrafo único. Para que o premetros e setenta oentimet.ros .....•
036.70ml. vinte e sete g-raus trinta
sente decreto produza os· seus efeitos
m1nutos nordeste (2"7 30' NE): "eisl~gais, deverá. a concessionári-á procentos e noventa e oito metros (698
ceder à •:etirade. definitiva da usina
m1, sessenta e dois g'raus trinta mitermoelét.rica. após a auto-rização da
nutos sudeste (629 30' SE)_; a linha
Div 1são de Aguas e nos prazos e· conpoligonal ~ fechada .pelo Rio Ca.ndições que forem por eh determinadunga canalizado, que liga a extredos.
midade do quarto <4º) lado da poliArt. 2'1 A importância líquida regona-l ao vért!ce de amarração.
sultante da alienação deverá ser in~
Parágrafo .l::J.ico. A execução da
c-orporada ao a tivo da co:p.cessionár!a
presente. autoriooção fica sujeita às
par.a investimento em benefício do
e..o;;tipulaçõ?s do Regulamento -=1-Pl'()va- . serviço.
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
Prágrafo único. A S. A. Central
fevereiro de 1963, e da Resolução
F'étrica Rio Claro deverá apresentar
1963 . da COmissão Nac!onal de EnerR
à Div\são de AguEs do Departamento
gia Nuclear.
Nacional dol Pr-oduçã.o Mineral j-o
Ministério das 1\[inar:
Energia denArt. _2'? o título da autorização <Í·e
tro de noventa (90) dia.s, da data da
CNEN n9 1-63, de 9 de j-:1ne1ro de
pesquisa que será uma via autêntica
operação da venda. os comprovantes
dês_te decreto, pagará a taxa de t.rerelativos à transação, bem como a
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oonseqüen te alteraç§.Q do .seu c apLtal ativo.

· Art

39 o presente decreto entra

em viCJ'or na data de sua publicação.
;revog~~das as jisposições em contrá-

rio.

'

Brasília, 22 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CAsTELLO BRANCO

Mauro Thfbau.

DECRETO N .9 55.254 -

DE

22

DE

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro JOsé Ri-

beiro ãe Rezende a pesquisar quartzito no municzpio cté" baependt# Estado ãe Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

da_ atribuição que lhe confere o art.
87, n.9 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeh·o de 1940 (Código de Minas),

NW),
tgnético, alcança a margem
direita do ribeirão Lavarejo; o qmn·
to (5.Q) t 1o e a margem direita ::lo
ribei:rf La•·
no trêcho compre
· endido· entre
extremic.:1.de do quar·
to t4'
l<"ldo descrito e a barra 'io
ctrrrerro r:h Oivisa:
c:<>·!;;:to f último
lado é a. margem direita do córrego
da Divin no trêcho entre. -~cta barr.-t
e o érticP :.... ;,..,;.,, ltnrr r' ""Yito.
Parágrafo ··'lico.
~ execução
da
present ~-'· ··"""~rizacã0 fica sujeit~ '·"
estipulacô8c: do RegulaLf'
~ .... .,.o~· :t.·
do pelo Decreto n.9 30. 230, de 1 de
dP?:P.mbr'1 dP 1.951. um<~ l'f'~ se ,,.,rifl
que a existência na jazida, comO associado
<i8-s subst.áncms
a que ~e refere o art ;:l.9 do citado
R~gulamen""'l ou
~e
..... ~.s substân
cias discriminadas pelo Conselho Naci"'l"'l de PesquiR"'S.
Art. 29 o titulo da e.utorização de
pesquisa, que c;ert um .ia ami·ntiCa
l.
"'ecreto. n.., '
... de Jis.cent
e t.,. :~~a cruzeiros (Cr$ 630.00,
e será válido por doiS ·(2) anos 3.
contar d~ dat<~ ct~ tr~n<>.f''..;~::o no li
vro
·óprio dP Registro das Autori-

decret~:

ZR"fi"~

Art 1.9 Fica autorizado o cidadão
b!'asileil'o José Ribeiro de Rezende
a pesquisar quartzito em terrenos de

Art. 3.9 Revogam-se ás disposições·
em contrário.
Brasilia, 22 de dezembro de 1964;
143.<:~ da Independência e 76.9 da República.

su ·

1ed

no lugar dtir.

:i,n<:~

do Pedra de São Tomé, distrito de
São Tomé das Letras, município de
Baependi, Estado de Minas Gerais,
numa á~t" de sessenta e dois }:lectares ~ vinte e cinco ares (62,26 ha),
delimi la por um poligonó mistilineo, que tem um ;Crtice 'la margem
direita do ~órreg.' da Divisa a trezentos e vinte e um metros (321 m),
no rumo l!lagnético de cinquenta e
nove graus vinte e oito minutos sudeste Üi99 2S' SE) da pOilte Sõbre
o ribeirão "~",a·:arejo :J:i"óxima ao entroncamento da estrada para Cruzilha com
a rodovi•a Duminál'ia-SO;.. ·
bradinho. e os lad
a partir do vérí:'~e
considerado', têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
trezentos e quatorze metros (314 m),
quatorze gram: trinta ·e seis mmutos
no·Thste (149 36' NEl ; '1.ovecentos e
vinte metros (920 m), trinta graus
trinta
cinco minutos nordeste (309
3:;· NE): seiscentos ··~1U~nta e sete
m.~t.roe I h"'"' c 1. nove ,...raus trinta e
cinco minutos nordeste· (9\'1 35' NEl;
o quarto (4.Q) lado é o segmento.--retilíneo que partindo da extremida.de do terceiro (3.9) ,ado, com rumo
de setenta e nove graus noroeste (799

H. CASTEI:.Lo BRANg>
M aura Thibau.

DECRETO N'.9 55.255 DEZEMBRo

:c:; 1964

DE 22 DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
·Menezes de Oliveira a pesquisar
quartzo e mwa no município de
Governador Valad.ares, Estado ãe
lr:'l i nas Gerais.
O Presidente da República, usando

atribuição que lhe confere o art.
87, n.'' I, da ·constituição e nos têrmo! . do Decreto-lei n.9 1. 985, de 29
de janei.l'o de· 1940 <Códig<l de Mtnas),
decreLD-.
d~o.

Art. l.Q Fica autorizado o cidadão
braSileiro José Menezes de Oliveira a
pesquisar quartzo e mica, em -terrenos devolutos no lugar denominado
Cabeceira, do Ribeirão Sâo Domingos,
distrit-o e município de GoVernador
Valadares, .Estado 'de Minas Gera1s,

ATOS DO PoDER iEx:ECUTIVO

(2) anos a contar da data da -trans-a área de cento_ e "'""inta e oito
nuTa.res e vinte e cmco ar~~ 038_ 25 . crição no livro próprio de Registro·
das Autori7.0-"'·"::c; de Pesquisa.
11ec1 delimitada por aro . PC?llgono n:}la 12 ,. que tem um vertlCe a qmArt. 3.º Revogam-se E45 disposiçõe~···
~~~W~ e vinte e um metros (52ln:t),
em contr-3.rio. '
rtJ.II10 · magnético quarenta
01to
Brasilia, 22 de dezembro de 1964;
no w .e quinze minutos· sudoeste ... 143,Q da Independência e 76.9 da 'Re-'~~: 15 SW) da conpu_êi_?.cia ~o córpública.
0 zequinha no nbe1rao Sao Do-.
refngos e os lados, a partir dêsse vérH. CASTELLO BRANCO
~ce os seg ;n~.es comprimentos e rll:Mauro Thtbau
mo; magneticos: _seiscentos e dOIS
metros (602 m). trmta e um graus
trinta minut.os nordeste (319 30' NE),
quatrocentos SP.tenta
ur.:.. metros
DECRETO N9 55.256 - DE 22 DE
c4n
q,uare.nta e quatro g~aus
DEZEMBRO DE 1964
nordeste (449 NE) ; cento e trmta
e sete metros e cinquenta centímetros (137,50 m), Sessenta . _e oito
Autorioo a cicladao brastleiro- Tosiu]ci·:
grau:· nordeste (689 NE) : seiscentos
Nonaka a pesqwsar mármore no
'e dez metros (610 m), oitenta e seis
municipio de Itabirito, Estado de
gr-·
·deste t86Q SE); trezentos e
Minas Gerais.
sessenta metros <360 m), setenta e
sete graus nordeste (77.9 NE) ; duO Presidente da República. usando;
zento~ e vinte e três metros (223 m)
da atribuição· que lhe confere o B..r-·
vinte e quatro graus tr: ta minutos
tigo 87, nQ 1 da Constit.uição e nos
sudoeste f249 30' SW> ; cento e vinte
têrmos do Decreto~lei nQ 1.985, de
e cinco mei..,.OS (125m), trinta e nove
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi~
graus sudoeste (399 SW) ; trezentos
nas), Decreta:
e oitenta e oito metros (388 mt, treze· graus sudoeste (l3Q SW> ; oitenta
Art. 1Q Fica autorizado o cidádão
e ou~t-0 metro~ (84 ml. qurt.torze
bra.sileirQ Tosiuki Nonaka a pesquisar ..
gT.aus. trinta ~inutos sudeste l149 30'
mármore em terrenos de propriedade·
SE) cento e vmte e sete metros . o. o
de :rakio Noliakao cerbino Francisco~.,
(127m), doze graus trinta minutos suTo.:aharo Nonaka, .Franc.l.:rco Dua.rLt e
doeste (129 30' SW); quatrocentos e
Espólio de Caetano de Santana Bradezoito metr-os '(418 m), sel.s graus e
ga no lugar denominado Ribeirão do
quinze minutos sudeste (69 15' SE) ;
Eixo (Córrego da V'aleria), di.strit:.o de
quatrocentos e quatro metros (404 m)
Bação, mtuücipio de Itabirito, Estada,
cimP1Pnt'Gl e dois graus cinquenta mi-'
de Minas Gerais, numa área dt- um
nutos ~'i'~doeste (529 50' SW) ; cento
hectare duzentas e trinta e cinco ares
e· noventa metros (190 m), vinte e
e quatrocentos e qururenta cent1ares
doi:> grau::; sudoeste (22Q SW); qua....:.. ( 1. 235440 há), deiimitada por um
troc~ntos clnQUPnta e oito TT1"'t.ros ·
polígono irregular. que tem un, vér(4589 m>, quarenta e seis gra.us qmltice a noventa e sete metros (97m), ..
renta e cinCo minutos ~1oroeste (46º 4·5'
no rumo magnético dé doze gr.aus
NW) ; quatrocentos e oitenta e sete
trinta minmos noroeste (12Q30, NW),
metros e cinquenta centímetros.
do marco quilométrico quatro.centos e
(487 .50 m) dezoito graus trinta minu_
um l40ll da Rodovia BR-3 Rio Belo
tos noroeste (189 30' NW) .
Horizonte e os Lados a partir dêsse
Parágrafo. ünico. A execução da
vértice, os seguintes comprir.nenoos e
presente autorização fh sujeita às
rumos magnét..icos cinqü.enta e oito.·
metros . e cinqüenta centímetros ....
estipulações do Regulamento apro(58,5üm), dezesseis graus trinta minu-.
.vado pelo Decreto n.Q 51.726, de 19 rie
tos nordeste , 1)6930'NE); noventa e
fevereiro de 1963, e da Resolução
sete metros 197rnl, norte CNl; oitenta
CNEN n.Q 1-63, de 9 de jan.eh·o de
e nove metros e trinta centímetros ..
19f~
'1 Somissho Nacional de Ener(89,30m), oeste (W); cento e cinqüengia Nuclear.
ta e três meros <153m), sul {S); se~
A.rL 29 O título da autorização de
tenta e três metros e cinqüenta centL
pesq1esa, que .será -na via amêntimetros (73 50ml leste (E) .
C8..
~c· Decret<
pagara ~ t8..Xa de
rral trezentos e noventa cruzeiros . _
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
(Cr$ 1.300,00), e será válido por dois
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estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto n9 51.726, ~e 19 de
fevereiro de 1963, -da Rewluçao CNEN
n~ 1-63, de 9 de janeiro de ;963, da
comissão Nacional de Energ1a Nu-

clear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de

t.rezent.os cruzeiros <Cr$ 300,00) e será válido por . dois anos a conta,r da

data da transcrição no livro próprio

de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições··.em contrário.
Bmsilia, 22 .de dezembro de 1964;
143'? da Independência e 76Q da Re··pública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau..

DECRETO Ni? 55.257 -

DE 22

DE

DEZEMBRO DE 1964

. Autoriza o cidaaão brasileiro Raul Mizanez a pesquisar calcário no município de Capão Bonito, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Dec~eto.lei n'i 1. !:1!:15, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta;
Art. 19 Fica autorizado O Cldadâo
brasileiro Raul Milanez a pesquisar
calcáreo ém terrenos de sua proprie ..
dade. no lugar denominado Passagem, distrito e município de Capão
Bonito, Estado de São Paulo, numa
área de quarenta e dois hectares
( 42. ha) dellm; ta da por um ret.ângulo
que tem um vértice a trezentos e cinqüenta metros <350 m). no rumo verdadeiro trinta e seis graus nordeste
(369 NE) da confluência do cónego
Passagem no rio da.s Armas e_ <JS lados; divergentes dêsse vértice, os segumtes comprimentos e n1.mos verdadeiros: oitocentos e quarenta metros
(84.0 ·m), quarenta e sete graus nordêste (479 NE); quinhentos metros
(500 m) quarenta e três graus sudeste (439 SE):

Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do, Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a exisrência na jazida como as..socmdo
de qualquer das substâncias a .que se
refere 0 art. 29 do citado Regll!amen.
to ou de outros substâncias cliscriminadas pelo Conselho Nacional 'de Pesquisas.
Art. 2º O título da autOrizaÇão de
:pesquisa, que será uma via. arutêtntica dêste decreto, pagará a taoxa de
quatrocentos e vinte cruzeiros <Cr$
42{),00) e será válido por do1s (2 l anos
a contar da data da- transcrição no
livro próprio de Registro das AutorL
zações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam~s.e as disposições
·
em contrário.
Brasília. 22 de dezembro de 1964;
143º .da Independência e 769 da República.
H. CASTEI.LO BRANCO

Mauro Thibau..

DECRETO N9 55 .258'- DE 22
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza Metais de Goiás S.
A.
MET AGO a pesquisar grajita. no
município de Paraná, Estado de
Goiás.

O _Presidente da· República, usanw
do da atribuição que lhe confere o
art. 87, no I, da Con.stituição e nos
têrmos do Decreto· lei n° 1. 9·85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
:Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Metais de
Goüis S. A. - Ni:ETAGO - a pesquisar grafita, em terrenos ãevolutos, no distrito e município de ?aronã, Esta-do de Goiás numa área de
Setenta e sete hectares e quinze ares
(77,15 ha), delimitada por um polígono irregular que tem um ••ért1ce
a sessenta e um metros e noventl.l
centímetros (61,90nü, no rumo ffi<lgnético vinte e seis graus e trint.:J. minutos nordeste <269 30' NE) do cruw
zamento da estrada ligando as fazendas Santa Fé e Volta" Feliz e
cõrrego Tamboril ·pequeno e os lados, a partir dêsse vértice, os .seguintes comprimentos e rumos ·magnéti-
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doze ares (8,12 ha) , delimitada por
oos· duzentos e vinte e um metros
um retângulo que tem um vé~tice a
(Z2Í :ro) I vinte e quatro graUs nordezenove metros e quarenta centímedeste (24° NE); qu~tr~~entos e tre~e
tros ! 19, 40m) , no rumo verdadeiro
metros (413m),
Cl?quenta e tres
sessenta e nove graus e . quarenta
rau.s e
trinta mmutos
nordeste
minutos noroeste (699 40' [\[W) da
~5 3o 30• NE) ; mil e sessenta metros
extremidade noroeste {NW> da casa
(1.060m) trinta graus ~u~~ste .....
(309 SE) duzentos e cmquenta me- ··de residência de P._ntônio Pazes e os
lados, divergentes dêsse vért1ce os
tros (250 m). nove graus sudoeste
seg-uli1tes
comprimentos e
rumos
(99 SW) ; oitocentos m_etros (8_00m),
verdadeiros: duzentos e mtentu me~
oitenta e sete graus trmta mmutos
tro;:. (280m), quarenta e cincD graus
sUdoeste (879 30' SW); setecentos e
e cinqüenta minutos sudoeste ..... .
setenta e seis metros (77Gm), oito
(459 50' sw); duzentos e .;.aventa
graus noroeste (89 NW) .
metros t290mJ, quarenta e q1;atro
parãcrrafo único. A execução da
gram. e dez minutos noroeste ..... .
(44° 10' NW) . Esta autorize.çã(l é
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprooutorgada
mediante as
condições
vado pelo Decreto n9 51.726, dt> 19
conste.ntes , do parágrafo único do
de fevereiro de 19-63, e da Resolução
art. 28 do Códi.gb de Minas e <'os
cNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas al~m
Cas· seguintes e de outras con.s'tantes
1963, da Comissão Nacional de Enerdo mesmo Código, nã·o eXpressamengifl, Nuclear.
te mencionadas neste ~ecreto.
Art 2o O titulo da autorizaçá.D de
pesquisa. que será uma via autênticà
Parágrafo único. A execução da
presentE; autorizaçã,o fiéa. sujeita às
dêste Decreto, pagará a t3.xa de seestipulações do Regulamento aprotecentos e oitenta cruzeiros ..... .
va.ao pelo Decreto. n° 51.726 dr 19
(Cr$ 780,G0) e será válido por dois
de fevereiro· de 19-63, e da Resolução
(2) anos a contar da data da tra-m;CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
criçã.o no livro próprio de Registro
19'63, da Comissão Nacional de Enerdas Autorizações de Pesquisa.
gia Nuclear.
Art. 3° Revogam-~e as disposições
Art. 29 O concessionário da auem contrário.
torização fica obrigado a recolher
Brasília, 22 de dezembro de· 1964;
aos cofres _públicos, na forma da lei1439
da Independência e 769
da
os tributos que
forem devidOt:
à
República-.
União. ao Estado e ao Município em
cumprimento
do
dsiposto
no
art.
68
H. CASTELLO BRANCO
do Código de Minas.
M a1:Lro Thibau
Art. 31? se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a ::~u
DECRETO N° 55. 2·59 - DE 22 DZ
torização de lavra, será declarada.
DEZEMBRO DE 1964
ooduca ou nula., ha forma d-u.:, artigo;-; 37 e 3-8 do Código de Minas.
Autoriza .a Indús·tria àe Mármores
Italva Ltda. a lavrar mármore, no _
Art. 4° As propriedades v.tzinhas
município de Campos, Estado do
estão sujeitas .às servidões de solo e
Rio de Janeiro.
subsolo pa.r_a fin.s de lavra, na for-.
m:i dos art1gos 39 e 40 do Código de
O Presidente .... a República, usanMm~s.
do da atribuição que lhe confel'e o
Art. 5° O concessionário da autoar~. 87, no ·x,. da constituiçã.o e nos
rização será _fiscalizado pelo Departêrmos do Decreto-lei n° 1.985, de
tamento Nacwnal da Produção Mi29 de janeiro de 1S40 (Código de
neral e gozará dos favores di.scrimiMinas), decreta:
najos no art. 71 do mesmo Código.
Art. 1° Fica autorizada a IndúsA.rt. 61? A autorização ie lavra
tria de MármoreS rtalva Ltda. a laterá por titulo êste decreto, que
vrar ntármore em terrenos de c.ua
serâ transcnto no livro próprio de
proprieda-de, no lugar denominado
Regtstro da.s Autorizações de Lavra
Lagarto, distrito de Italva, municiapós o pagamento da taxa .de seis~
pi'l de Campos, Estado do Rlo de Jacentos cruzeiros (Cr$ 600,00) :
m~iro, numa área de oito hectélres e

1

1
1
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Art:. 7fl Revogam-se- as disposições

em contrário.
Brasília. 22 de d~ze~bro de 1964;
IndependenCla e 76°
da
143 o da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau ·

DEOREI'O N9 55.261 - DE 22
DEZEMBRO DE 1984

DE

Autoriza o cidadão brasil_e_iro Ri_oh_a~d
Paul we~er a pesquzsar mwerw
de jerro, n 0 município de ~raqua,..
ri, Estado de Santa Catanna.

o
d

Presidente da República, usan·
cta a:·ribul ... a.

que .ne cV<lf€H

o

~t. 87, ~Q I,"' da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n<? l.g.85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de M1·

nas), decreta:
Art.

19 Fic.a autorizado o cidadão

brasileiro Richard P_aul Werner . a
pesquisar minério de ferro_ em terre . .

estipulações do Regulamento aprovo. ..
do pelo Decreto n9 30.230, de 1 . <;e
dezembro de 1951, uma vez_ se venflque a existência na jazida, como associado· de qualquer das substânClas a
que se refere o art 29 do citado Regulamento ou de outras substâ-ncias discrrminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2Q O tiiulo da autorização de
pesquisa, que ferá uma via o.utên_
tica dêste Decreto, _pagará a taxa de
se~scentos e. sessenta cruzeiros ...... .
(Cr$ 660.00) e ~erá válido por doiS
(2) ano." a contar da data da ~~~~
crição no livro próprio da DiVJ.Sa.O
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério do. Agri-cultura.
Art. 39 Revogam_se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1964-;
1439 da Independência e 76Q de. R-e·
pública.
H: CASTELLO BRANOO
Mauro Thibau

nos de prOpriedade de Joao Mateus
deno~
Grand~ Corveta, di.s·
municípt-:J j,? ~Araquan, E::ta.

de Borba e outros, no lugar
mina<lo- Morr{l

trito e

DECRETO N9 5,5. 26·2 - DE 2·2
DEZEMBRO DE 1964

DE

do de Santa Catarina numa área de
Autoriza o ci-dadão brasileiro Antônio
sessenta e f.eis hectares <66 tla). de
Lisbôa Guerra a pesquisar m·~nério
limita da por um polígono Irregular
de ferro no município de António
que t,em um vértice a· quarenta e 4ua.
D:a.s, Estado de MtTUL.S Gerais.·tro.s (44 _m) no rumo verda<leiro tre~
ze graus e vinte e cinco minutos
0 presidente da República, usan·
nordeste (13Q 2·5• NE> da confluên_
do da atribuição que lhe confere o
cia d.o ribeirão PiraLMirim no rio
art. 87, n\l r. da constitu:ção e noa
Pirai~Piranga. e 01" lados, a partir~dês'
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, · de 29
re vértice, JS seguintes comprimentos
de janeiro de 1940 <Código de Mi·
e rumos verdadeiros: seiscentos e oi ..
na..<;), decreta:
tenta e três metro:: (683 m), doze
gro.u.s e t-rinta minutos noroe~te ...
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
(129 30' NW); seiscent{ls e :;eN:;ent.a_ e
brasileiro Antônio Li~boa Guena a
cinco metros (665 m l, cinquenta e
pesquisar m:nério de ferro em terre,..
dois graus e quatro minutos norc!E'Rte
nos de sua propriedade no lugar de·
f529 04' NE); quinhentos e "essenta
nominado SãD Bartolomeu, dist~ito
<" doi." m "'+ror r562 m) . trin G8 !;' se:e
de He-matita, município de Antônio
graus e cinquenta e seis minutos 3'11Estado de Mina.s Gera~s, nunta
Dias,
deste <37g ~.w '3~-~ ~e:..<..cP.nt.o~ e qua,..
área de trinta e oito n~ctares sete
renta metros 164(1 m>, vinte e ur..1
a.re-" e oitenta e um centiares ..... .
gra,xs e trinta m~nu+os ~'Jdoe."te
(38:0781ha). delimitada por um pOli21Q 30' SW) ; duzentos e cinqUenta
gono
irregular, que tem um vértice
e quatro metros (254 m>, qua-renta e
a cent<> e :;etenta metros <170m), no
SP.is graus e vinte e oi~ 0 mlnuoo,.; su
rumo maqnético de trinta grau.s e
doeste ·(46Q 28' SW); trezentos e trintrin-a m~nutos -"udoeste !309 30' SW),
ta e três (333 m), se-~sent;;. e cinco
·do ·ca.nto sudoeste (SW) da casa sede
graus noroeste (639 NW) .
do imóvel Baixa.dã-o e os lados a par ..
Parágrafo único. A execução da · tir dês:"e vértice ,os seguintes com~
presente autol'~ação fica sujeita à.s
primentos e rumo.:s magnéticos: qua ...

8ll

ATOS DO "iPODER ExECUTIVO

trocentos e setenta. e dois metros ...
(47 2-m), trinta e seis graus e trinta
minutos sudoe~te (369 3G' SW), qua·
trocentos e cinquenta metros <450nr),
cinquenta e doi,'= graus e quarenr;a e
ciilco minutos sudoeste (529 45' SW),
trezentos e três metro? (303m), cinqUenta e dois graus e quarenta e cin ...
co minutos noroeste (529 45' NW);
quatrocentos . e oitenta e três metros
(483m), trinta e um graus e quinze
minutos nordeste <319 15' NE); quatrocentos e trinta e sete metros ...
(437m), quarenta graus e trinta mi,..
nutos nordeste (409 30' NE); quatro·
centos e quarenta. e quatro metros ..
(444m), cinquenta e um graus sudeste f519 SE).
parágrafo único. A execução &!.
pra."'.ente autoriz;a.ção fica sujeita às
estipulações de)' Regulamento aprova...
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução ...
CNEN n9 L63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener·
gia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
per:quisa.. ,que será uma via autêntica
dêstE" Decreto, pagará a taxa de tre.zentos e noventa cruzeiros ( ....... .
Cr$ 390,9Q) e será válido por dois (2)
ano<o. a contar da data da .transcri ...
ção no livro próprio de Registro das
Autoriz;ações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam_se as disposições

e,rrr

con~ário.

Brasília, 22 de dezembro de 19E4 ·
143\l da ·Independência e 769 da Re:
pública.
H. CAS'rELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.263 - DE 22
DEZEMBRO DE . 1964

DE

Autoriza a Marmoaria Brasil Ltdi., a
pesquisar mármore, no município de
CachOíÚO do ItflpemirZm, Estado dO
Espírtto Santo.

O Presidente da Repúbl:ca, J.sando
da a;tribuição que lhe confere o arti~
go B7, n9- I da Constituição e nos têr
~os .dó Decreto-lei nÇI 1.985, de 29 de
Jane1ro de 1940 (.Cód,go de Min·3.S),
decreta:
Al't. lÇI Fica autorizada a Marmoaria BrMil Ltda., a pesqmsar marmore, em terrenos de sua propr:edade,

no lugar denominado Moledo, distrito
de Itaoca, município de Cachoeh:o~do
Ita.pemh'i>TJ:l, Estado do Espír to Banto, numa área de quatro· hectares e
oitenta e quatro ares (4,84 ha), delimitada por um poligono irregular que
tem um vért~ce a m l cento e ':>es.s.enta e sete metros (1.167 m), no rumo
ma.gnét.co vinte e sete gr.aus s!lde:SW
(279 SE) da confluência dos córregos
das Pedras e .~.~a-eo e os ~adas, a
partir dés.se vértice, os seguintes com~
primentos e rumos magnét cos: no~
venta mei.rns (9() m), vin,te graus sude&te (209 SE) ; quatrocentos e cinquenta e dois metros (452 m), sessenta e três grau.s sudoeste (63º SW) ;
cento e treze níetros (113 m), vinte e
um. graus e quarenta e cinco minuê.os
noroeste (219 45' NW); duzentos metros (200 m), setenta e três graus e
tr nta mmutos nordeste (739 30' NE);
cinquenta e c:nco metros (55 m), Y"lnte graus noroeste (209 NW); duzentos e cinquenta e dois metros (252 rn 1 /
setenta e três graus e trinta m:nutos
nordeste (739 30' NE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fioo sujeita àa
estipulações do Regulamento aprova ..
do pelo Decreto n'? 51.726, de .!.9 de
fevereiro de 1963, e da Resoluçào
ONEN n9 1-63, de 9 de janeno · de
1963, da Comissão Nacional .de Ener~
gia Nuclear,
Art. 2Q 6 título da autor:zação de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto. pagará a taxa Je trezentos cruze ros (Cr$ 300,00) e serã
válido por dois (2) anos a <Jontar da
data da transcrição no livro i)rópiio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
A·rt. 39 Revogam-se as a-~sposiçõea
em contrário.
'
Brasília, 22 de dezembro ·de !964;
143° da Independência e 769 . da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55.2·64- DE 22
DEZEMBRO DE 1964

DE

AutOriza o ctdadão braszlezro Dantel
Lulz .do Nascimento a pesquisar ouro e duimante nos mun:cipws de
Diamantrna e Bocaiuva, Estado de
Mtnas Gerais.

o Presidente da República, ..tS.aJ.1do

da atribuição que lhe confere o· 1\l't go

814
87, n'~ r, da constituição e nos têrJI?-OO
do Decreto-lei n<? 1. 985, de _29 de Ja~
ne:ro de 1940 (Código de Mmas), de-

creta:

Art 19. Fica autorizado o cidadão
bra.silÊm.·o Daniel L ui~ do Nasc .menta

a pesquisar ouro e diamante em terrenos devolutos e d'e propriedade. de

Luiz nanier do Nascrmento no movel

denominado Arrenegado, distritos de
Inha 1, Senador Mourão. e .0_1 h os
d'Arrua municipo,s de Diamantina e

Bociuuva, Estado de Minas Gerais,
numa área de qua.trocent<Js e .:,etenta
hectares (470 ha), delimitada por uma

fa-Ixa de vinte e seis m] metros ....

(26.000m) de comprimento por cento

e oitenta e um metros de larfura ... ~
(181 m), à margem esquerda do rio
Jequit nhonha, contada pe..ra Jusante,
o.a partir da confluência dO cór;ego
Agua verde, .até à confluência do_ Ri-

beirão Inhacica Grande,

no

mesmo

r.o · Jequitinhonha, e de domúüo pú~
bl?co.
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujéita às
estipulações do Regulamento aprova ..
do tJ<elo Decret<J n'? 30.230 de ;'? r'edezembro de 1951, uma vez se '7~rifi
que a eXIstêcr'lcia na jazida, como as~
saciado de qualquer das substâncias a.
que se· refere o art. 2'? -do cita<lo Regulamento ou de outras substâncias
d scr:minada.s pelo Co:n.selho Na-c.onal
de Pesquisas.
Art. 2'? o ti·tulo da autorização ele
pesquisa, que será uma Via autêntica
dêste Deereto pagará a taxe de quatro mil e setecentos cruzeiros ....... .
(c~s 4. 700 00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio -de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'? Revogam~se as disposições
em contrário.
BrasUi<a, 22 dé à'ezembro de UJ64;
143'? da Independência e 76'? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thtbau

DECRETO NO? 55. 265 - DE 22
DEZEMBRO DE_ 1964

87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto~ lei nQ 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19, Fica autorizada Metais de
Goiás- S. A. - METAGO - a pesquisar minério de manganês, em terrenos devolutos, no distrito e município de Xambioá, Estado de Goiás.
numa área de quinhentos hectares
(500 ha), delimitada por um retângulo
que tem um vértice ·a trezentos metros
(300 m), no rumo verdadeiro cinquenta e cinCo graus sudoeste (559 SW) da
confluência do córrego Velame no rio
Corda e os fados, divergentes dêsse
vértice, os segufntes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.500 m), oeste <W);
dois mil metros (2.000 m), sul <S>.
Parágrafo único.
A execuçao da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n"' 30.230, de" 19 de dezembro de 1951, uma vez se venfique
a existência na jazida, como associado
· de qualquer das substâncias a que se
refere o artigo 2"' do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2'?. O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.0DO,OO) e será válido por dois (2) anos a contar d~
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
·
Art. 39, Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76'? da Repúbiw;,:,.
·
H

CA&TFLLO

BRANco

M aura Thibau

DECRETO N9 55. 266 - DE 22
DEZEMBRO DE 1984

DE

Renova o decreto n'? 48.212, de 13 de
maio de 1960.
DE

Autoriza Metais de Goiás S. A. METAGO -:- a pesquisar minério
de manganês, no municipio de
Xambioâ, Estado de GOiás.

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

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n° I, da Constituição e nos_ têrmos
do Decreto-lei n'? 1.985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de !\llinas), decreta:
Art. 19, ·-Fica renovada pelo prazo
impro:rogável de um (1) ano, nos têr-

ATOS

da letra b, do artigO 19 do De!IlOS -lei n9 9.605~ de 19 de_ agôsLo ~e
creto a autorizaçao concedida ao Cl1946_. brasileiro Richard Paul Werner,
dadaodecreto n9 quarenta e Oito mil
pelo- tos e doze (48.212), de treze (13)
ctuzenaio de mil novecentos e sessenta
de
para pesquisar minério de fer(19 Ó distrito e municipio de Gasro, nEstado de Santa Catarina.
pa_tt. 29, A pre.~el'l:t.e renovação que
á uma via autentica dêste Decreto,
ser rá a taxa de mil e oitenta crupa;ga5 (Cr$ 1. 080,00) e será transcrito
~:11vro próprio de. Registro das Autorizações de Pesqmsa.
.Art. 39, .Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 22 de _dez_embro de 1964;
1439 da Independenc1a e 76Q da República.
H
CASTFLW BRANCO

:I)

Mauro Thibau

DEORSI'O N.Q 515.267 - DE 22
DEZEMBRO DE 1964

DE

ClaS~fica os cc.rrgos de nível superior
da comissão do Vale do São FranciSco e dispõe sôbre o enqua,drament~ de seus atuais ocupantes.

(Publicado no D.o. de 24-12-1964)
Retificação

Na. pálg. 11.890, 2.f;l. coluna, ci~ção:
"Código TC-602.- 22-B", onde se lê:
. . . 2. Fernando Victor Rodrigues
_ Leia-se:
... 2. Luiz Fernando
Victor Rod.rrgues ... - Na 4.1J. coluna. citação 11 Código TC-602. 2LA",
onde se lê: ... P. ~o Pirem ... Leia-se: ... 5. Enio Pirolli ... ....;. Na
pág. 11.891, l.f!. coluna, citação_ "Código TC-1001-20.A", onde se le: ...
s. Eworton de Santana ... ·- Leiase: . , , 8. Ewerton de Santana ...
DECRETO N9 55. 268 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1964
Classifica os cargos de nível _superior
da Superintendência do Plano . de
Valorização Económica da Amazônia e dispõe sôbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes.

(Publicado no D. o. de 24-12-1964)
Reti/icação
~a
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página 11.885, 4.o. cohma, nas
assmaturas,
Otide se lê:
· . . OSWaldo Cordéiro de Farias
li. Castello Branco ...

Leia-se:
CASTEiLo

••• H,

BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias

Na página 11.887, 1.0. coluna, cita--ção Código:
TC-302.21-B, onde se lê:
... 2. João de Farias Barroso Júnior ...
Leia-se:
... 2. João de. Farias Barros Jú-nior ...
Na 2.o. coluna, citação Código:
TC-302-20.A, onde se lê:
. .. 1. José Maria Planilha
Leia-se:
. .. 1. José Maria Pla~ilha
DECRETO N9 55.270 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE .1964
Declara prioritária para o desenvol11i;.
menta do Nordeste, para ejeito de
isenção de quaisquer taxC!:_s e. impostos federais, a importação de eq1tipamentos novos, sem Similar na-·
cional, registrado e consignados ã
Emprêsa "Sabap do Norte S._ A._
Brasileira de Artejatos Plásticos",
de Recife (Pe.) •

(Publicado no D.O. de 24-12-1964)
1

Retijicação

Na página 11.884, última coluna,,
~no preâmbulo, onde_ se lê:
. . . e, .anda, constderando
Leia-se:
. . . e, ainda, considerando ...
Na página 11.885, 1.0. coluna, artigo li?,
Onde se lê:
.. Art. li? Fica declarada -priori-·
tária para o desenvolvimento do Nordeste, para efeito de. isenção quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos novos,
sem similar nacional registraçlo a ..
seguir descritos e consignados à. Empresa "SABAP do NOrte S.A. Braslleira de Artefatos - Plásticos",. H.ecife - (PE).
Leia-se:
... Art. 1° Fiéa declarada priori-tária pata o desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção quaisquer impostos e taxas federais, a importaçâo dos equipamentos novos sem
similar nacional registrado, a c;eguir
descritos e consignados à Emprêsa.
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"Sabap do Norte S.A. Brasileira de
.Artefatos Plásticos", de Recife {Pe) ••••

Ainda no art. tt;~, 1.n coluna, item
1, onde se lê:
. . . completa com 10 (dez) meses

·giratórias •.•

Leia-se:
. . . completa com lO
~.giratórias

~dez)

mesas

..•

49.534 de 15-12-1960, nos têrmos da
minuta que com êste baixa .
Art. 2!? ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publiCação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, · 22 de dezembro de 1964;
1439 _ da Independência e 76Q da República.

IJ;. CAsTELLo

BRANCO

Juarez Távora
rllo)

DECRETO N9 55.272 -

DE

22

DE

DEZEMBRO DE 1954

Retttica o enquadramento do Conselho Nacional de Estatística. do Institut;o Brasileiro de Geografia e Es-

tatistica e dá outras providências.
'(Publicado no D.O.

de 28-10-1964)

Reti!icação
Na lcy. · página, 31!- cóluna, citação,
..onde se lê:
Código; TC-502-18-B.

Leia-se:
Código: TC-602-lS.B.

Retificados os anexos em 27-1-65 e
republicada essa retificação em l de
"fevereiro de 1965.
DECRETO N9 55.273 -

DE

22

DE

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza a assinatura do Têrmo de
Aditamento e Alteração ao Convênio firmado pelo Govêrno do 'Éstado do R'io Grande do Sul, para
execução das obras civis relativas
ao aproveitamento hidrelétrico do
Rio Passo Fundo e autorizado pelo
Decreto n\"1 49.534 de 15-12-:i.960.

O Presidente da República, usa.n'do
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de..
creta:
Art. 1Q Fica o Ministério da Viação
e Obras Públicas autorizado a· assinar com o Govêrno_ do Estado do
Rio Grande do Sul um Têrmo de
Aditamento e Alteração do Convênio
firmado com o Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul para execução da~
obras_ civis relativas ao aproveitamento hidrelétrico do Rio Passo Fundo e autorizado pelo Decreto número

Têrmo de Aditamento e Alteraçáo do
Convênio firmado pelo . Govêrno
Federal com o Govêrno do Estado
do Rio Gr:and8 do Sul, para
execuçtlo das obras civis, relativas
ao aproveitamento hidrelétrico do
Rio Passo Fundo e autorizado pela
Decreto n9 49.534 de 15-12-1960.

Entre o Govêrno Federal, representado neste ato pelo Ministro de Es ..
tado da Viação e Obras Públicas, nos
têrmos do Decreto n9 . . de . . de ..
de 1964, e o Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul, _ora denominado
simplesmente ESTADO, . neste ato
representado por .... , fica ajustado
o presente Têrmo de Aditamento e
Alteração ao Convênio de ·19-12-60
autorizado pelo Decreto TJ.Q. 49.534 de
15-12-1960, para a execução das obras
de regularização de regime e derivação das àguas do Rio Passo FundO,
rel.acionadas com o plano de aproveitamento da energia hidráulica de sua
b'acia, nos têrmos das cláusulas e
condições seguintes:
1Q Ficam mantidas as cláusulas
primeira, segunda, terceira, quarta,
décima segunda, décima terceria e
décima qua1'ta do convênio primitivo. ·-,
29 Ficam suprimidas as cláusulas
quinta, sexta, sétima, nona e décima
primeira do citado convemo.
3Q A cláusula oitava do convênio
passa a ter a seguinte redação: o
Govêrno Federal se compromete a in~
cluir no Orçamento da União recursos _ao Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, durante cinco
anos, no valor mínimo anual de dois
bilhões de cruzeiros, para atender à
realização das obras de sua responsabilidade e mencionadas na cláu·
sula quarta do conv_ênlo.

4Q A. cláusuÚt décima do convênio
passa a ter a seguinte redação: O
ESTADO se compromete a suplementar, se necessário, os recursos prove~
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tes da União, para que as obras

ni~nm executada. s no prazo previsto.
4. O. 00 -

seJ• A parcela da verba
59

estimentos, consignação 4 .1. 00 -

~~·as, subconsignações _ 4. 1. 03 :f'r sse"'uimento e conclusao de obras,
'Rio Grande do_ Sul,_ 3 .-. Apro23 ·ta.mento de energia h1draullca do
v~l passo Fundo (Decreto 49.534 de
i~~12-1960) constante do Orça-

°_

:e

ente dp. União de 1962, no valor
Cr$ 480 milhões e em processaente para pagamento ao ESTAserá devolvida ao Departamento
Na~ional de! Obras de Saneamento
~ara
aplicação na forma prevista
~elo pres~nte Têrmo de Aditamento
e Alteraçao.
61? A verba 2·.0.00 - Transferências, COJ:lS~gnação 2.1.~0 --Auxílios
e subvençoes, Subcons1gnaçao ..... .
2 1.01.3) 2) 5), 23 - Rio Grande do
sUl 3 - Aproveitamento da energla
hickáulica do rio Passo Fundo, Decreto nQ 49.534 de 15-12-60, constante
do Orçamento da União de 1963, será
aplicada diretamente pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
79 o presente Têrmo de 1\ditamento
e Alteração entrará -em vigor n~ data
de seu registro no Tribunal de Contas da Uilião, não se responsabilizando o Govêrno, Fede:çal por indenização
alguma se, por aquêle Instituto, lhe
fôr denegado o registro.
E, por assim haverem acordado,
mandou ó Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas lavrar o presente
Têrmo de Aditamento e Alteração o
qual, depois de lido e achado conforme, assina com o representante do
Govêrno do Estado do Rio Grande do
Sul e com as testemunhas abaixo.

i:o

da o direito de veto ... - Na 4.!!coluna, art. · 6.1?, letra c, onde se lê:
. . . bancos regionais do desenvolvimento . . . Leia·se
:. . . bancos
regionais de desenvolvimen·to . . . No art. 7/\ letra b, onde se lê: ·...
aceitos expressamente as modalidades
da operação estabelecidas no a.rt 5.'?,
abaixo, ... - Le1a-.se: ... aceitem expressamente as modalidades de operação estabelecidas no art. aço, abaixo, ... -Na pá.gina 11.8-BS., 3.~ coluna, parágrafo 2.9, onde se lê: . o. por
essa forma, um penhor . ·. . - Leiase: ... por essa forma, em penhor ...
Na 4.?- colnna; art. 9.9, onde se lê:
... . as de.spe.sa.s niciais ... - Leiase . . . as- de.spesas ini<:iais ... ·
No preâmbulo,. onde se lê: . , . Lei
nQ 1. 628, de 1958 ...
Leia-se":
Lei n9 1.628, de 19152·
No art. 29, onde se lê:

DECRETO N.l? 55. 2'7·5 -

DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1964

o "F'unào de Financiamento
para Aquisição de MáquinaS e Equipamentos Industriais "FIN AME" e
·
dá outras providências.

a)

...••.....••.•..

b)
C)

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

a)

Leia-se:
a)
b)

...•.........•..

C)

•••••.• o, ••.•••••

d)

............. ..
;

No art. 7q, alínea "c", onde se lê:
... e/ou endsosantes.
Leia-se:
... e/ou endossantes.
No axt. 8.9, alínea "h", item II, onde
se lê:
. . . BNDE c/ou dos bacos ...
Leia-se:
... BNDE e/ou dos bancos.

Cri~

(Publicado no D.O. de

DECRETO N9 55.276 ......: DE 22 m:
DEZEMBRO DE 1964

24-12~1964)

Retijicação

Na pág. 11.887, 3.:t- coluna, a.rt. 3.9,
item III, onde se lê: . . . fixados no
respectovo Regulamento . . . ~ Leia·
.se: . . . fixados no re.spec.tivo Regu_ No art 4.1?, paralamento . . .
grafo 15', oride .se lê: ... ainda o direito de voto ... - Leia-se: ... ain-·

Aprova o enquadramento dos cargos.
junções e empregos do Quaàrp de
Pessoal do Minzstério da Saúde.

(Publicado· no D.O. de 30-12-19G4)
(Suplemento)
Retif.lccida a re:lação nominal em
16 e 22 de fevereiro de 1965.
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DEORETO N° 55. 280 DEZEMBRO DE

DE

22

DE

-1964

Aprova o enquadramento na classe
cJ.,e Guarda-FiOS_ ào Quadro àe PessoaL Parte Permanente,.;:;_ dO
Departamento dOs Correios e Tete~

gratos.
Publicado no Diário Oficial de 30.12.64
* Retificada a· relação nominal no
D.O. de 3 de março de 1965.
DECRETO N<? 55.282 -

DE

22. m:

DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sõbre as medidas destinada;;;

a incrementar a exploração e exportação do minério de ferro.

(Publicado no D.O.

de

2~-12-1964)

Retijicação

Na página 29, 4.n. coluna, .nas assinaturas dos Ministros, acrescente-se:
. . . Arthur da Cos+a e Silva ...
DECRETO N .9 55.284 -

DE

24

DE'

DEZEMBRO DE 1964

Reti!ica a relação nominal dos atuais
ocupantes dos cargos de nível superior, na parte referente aos Técnicos de Administração, bem como al~
tera o número àe cargos àa classe
A àa ca1·reira àe Bibliotecário.

(Publicado, no D.O. de

28-12~1964)

Retijicação
Na págir..a 11.934, 1.~ coluna, no
preâmbulo, onde se lê: ... ns. 54.015,
ele 13 de. ]tmho d.e 1964 e ... -- uemse: ... ns. 54.015, de 13 de julho de
18G4

e ...

DECRETO

NQ 55. 286 -· DE 24
DEZEMBRO DE 1~64

DE

Estabelece as 'f!Ormas gerais .PfJ,Ta a
regulamentaçao da Lei n<J 4.504, de
30 de novembro de 1S64 e dá outms
providências.

(Publicado no D.O. de 28-12-1964)
Retijicação

Na página 11.935, 1.a coluna, arti.g0
49, onde se lê:
... alterados pela Lei nº 4.054,
Leia-se:
... alterados pela lei n? 4.504, ...
No mesmo· art. item IV, onde se lê:
respectivo pessoal zem como . :.
· Leia-se:
· ·. respectivo pessoal bem como ...

ExEcuTIVO

DECRETO

NQ 55.289'- DE 29
DEZEMBRO DE 1964

DE

Aprova as alterações introduZidas nos
Estatutos da Ultramar Companhia
Brasileira de Seguros, inclusive aumento ão capital social.

o Pre.sidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o d.l"ti..
go 87, inciso I; da Constituição, e r.os
têrmos :io Decreto~lei n9 2. 063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. l<J Ficam aprovadas as altC!'3.··
ções intr()...i.n~ida~ nos
Estatutos da
Ultranu:.!' Companhia Brasileira de
Seguro.~-. com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, auT-orizada a funcionar pelo Decreto mimero 20.311, de 2 de janeiro de 1946,
inCltLSive aumento do capital social de
Cr$ 15.0{)0.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros), para 50.000.000,<l(l (cinQ,üenta milhões de· cruzeiros), conforme deliberação de seus aclonist.as em
Ase.embléias Gerais Extraordinárias,
realizadas em 31 de março e 18 de
maio de 1964.
Art. 29 A ·soc.iedade continu8,rá in...
tegralmente SUJeita àS leis e ao.s >:e.gulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre (l objeto da a.utorização
a que alude aquêle 'Decreto.
BrasHia, 29 de dezembro de 1964;
143g da Independência e 76\l da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO

Nç 55.290 DE
DEZEMBRO DE 1964

29

DE

Aprova alterações i-ntroduzidas nos
Estatutos da Atlântica Companhia
Nacional de Seguros, inclnsive aumento do capital social,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere Q artfgo 87. inciso 1, da Constitu.çãoO, e
nos têrmos do Decreto-lei n9 2. 063 de
7 de ma.rço de 194Q, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos EstatutQ..c: da
Atlántica Comp.anhia Nacional rle Seguros, com sede na cidade d'o Rto de
Janeiro Estado da Guanabara autorizada 3. funcionar pelo Decre'to nú-

Aros no

Ex.Ecu:rwo

Pol)ER

mero 110, de 3 de abril de 193_5, inclusive . e.umento do capital s.Jcial de
Cr$ 100.0DO.OOO,OO .(cem '.milhões de
de cruzeiros) pe..ra Cr$ 300.000.000,00
(trezentos. milhõ_es de cruzeiro::>). ~on
torme dellberaçao de seus a.cwmstas
em Assembléia Geral EX.traordinár~a.
realizada em ·31 de março de 1964.
Art. 2'> A sociedade continuará
integralmente sujeita. às leis e aos regulamentos vigentes. ou QUe venham
a vigorar, sôbre o objeto da autonzaçáo a que alude aquêle deçreto.
Brasília, · 29 de dezembro de 1964;
143<' da Independência e 76Q da Repú-

Leia-se:
. . . dêste Regulamento, e a particulares ...
DECRETO N9 55.292 DEZEMBRO-

(Publicado no D. O. de 31-12-1954)
Retijicação

Na 1~ página, 2a coluna, na ementa,
Onde se lê:
••• ClS Decretos ns. 50.163 e .....

H. ·CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
DEZEMBRO

DE

29

50.194, ...

DE

Leia-se:
. . os Decretos ns. 5-o .193 e .....

DE 1964

Regula as condições para venda a tôrno, do vinho nacional

50.194, ...

Na 3~ coluna, art. 19,
Onde- se lê:
... revogados os-Decretos ns. 50.193

(Publicado no D.O. de 31-12-1964)
Retificação

Na F' página, P coluna, art. 49,
Onde se lê:
. . . dêste Regulamento, e particula~

res

DECRETO N9 55.294

DE 29. DE

DE 1964

Revogam-se os Decretos ns. 5D .193 e
. 50.194, ambos de 28 de janeiro de
1961 e o de número 1.198, àe 19 àe
junho de 1962.

bliCfl..

DECRETO NQ 55.291 -

8.19

~

e 53.194, ...
Leia~se:

... revogados os
c

De~retos

ns. 50.193

50.19~, ...

DE 29 DE

DEZEMBRO

DE 1964

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos
novos, -sem similar nacional 1·egistTado, neste descritos e consignados
à empresa "Fábrica de Tecidos Nazaré S. A.", de Nazaré, EstadO da
Bahia.

O Presidente da Repúbliéi, usando das atribuições que,- lhe confere-o Artigo 87, I da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18,. da
Lei n'? 3. 692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), atraVés da Resolução n<? 716, de 3 de maio de 1963, aprovou
parecer da Secretaria Executiva_ daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento- da região, para efeito de
isenção de impostos e taxas federais, ·a importação dos equipamentos no ..
vos, sem similar nacional registrado, neste descritos e a ser efetuada pela
"Fábrica de Tecidos Nazaré", Estado da Bahia e destinados ao reequipa ..
mento de sua indústria têxtil;
,
. considerando o atestado pelo ·conselho de Polí~ica Aduaneira;
considerando,_ enlim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, com a ressalva
ne:;;te ~xpres?a e per~inente aos. motores elétricos que acompanham a. maqllinana, a 1mportaçao dos eqmpamentos novos, sem similar nacional re-
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gistrado, a seguir descritos e consignados à "Fábrica de Tecidos Nazaré
S. A.", de Nazaré, Estado da Bahia:
'
Quantidade
Valor Total
a ser
-importada FOB US$

Item Especificação

1 Porta fuso para eonicaleira (fabricação
Franz Müller, Alemanha)

de

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

15

244

bricação da Zellweger A. G., Suíça) mod. RG

12

394

1

719

"

724

2 Atador manual para fios, marca Ustrnr (fa3 Balança automática para rôlo de manta, marca Platt (fabricação de Platt Bras. Limited,
Inglaterra), com compensador de unidade, capacidade até 30 kg

........................•

4 J ôgo de mancais de rolamento para carda,
marca Platt (fabricação de Platt Bras Ltd.,
Inglaterra) . . ....................... , . , ... .

5 Passador de alga estiragem, marca Zinser tfabricação de Zinser Textilmaschinen G .M.B.H.,
Alemanha), de 2 entregas, velocidade de operação até 2.40- metros por minuto, latas dé
16" x 42", com aspirador para· residuos, lubrificação central e motor elétrico devidamente
acoplado à máquina .......•...............
6 Maçaroqueira marca Zinser (fabricação
Zinser Textilmaschinen G. M. B. H. , Alemanha) , de alta estiragem, 96 fusos, bitola de
220 mm, alç.a ãe 14", bobina de 7" de diâmetro, com motor elétrico devidamente acoplado à máquina
........................ .
7 Máquina para cortar sacos, marca Heil (fabricação de Gebe, Hil, Textilmaschinenfabrik,
Alemanha), para tecidos até 150 cm de largura corte de 20 a 720 cm de comprimento,
velocidade máxima de 46 cortes por minuto,
com. motor elét,rico _d-evidamente acoplado
8' Conjunto de peças para reforma de filatório,
marca Sussen (fabricação de Spindelfabrik
Sussen, Stahleckei & Grill,- G.M.B.H., Alemanha), para 308 fUsos, anel· de 63,5 mm, alça
de 295 mm, composto de trem de alta estiragero, contador de hanks, dispositivo poita maçaroca tipo Novibra e aparelho de aspiração
P?-l'a resíduOs Augusta . . ..... : ............. .
9 Bucha pendular de rolamento ·WST para filatório, tipo B e HTR (fabricação de Spindelf.abrik sussen, Shurr, Stablecker & Grill,
G.M.B.H., Alemanha) ................... .
10 Aparelho para destacamento do véu- de carda
por sistema de pressão (Rolakleen) marca
Abingtbn (fabricação de Abingtbn Textil Machinery 1Work EE. UU.), consistindo de 2 cilindros dé aço especial, mancais, peças de
transmissão e indicador de pressão ....... .

2

14.140

1

19.064

1

5.100

2

3,885

930

1.589

12

13.332
59.191

Parágrafo único Para efeito da isenção de que trata o presente Decreto e com respeito aos motores elétricos citados na descrição retro, fica
sua similaridade para ser examinada ·pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem . regime
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tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular n9 16, de 28 de
agôsto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 ~ste ·Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1964; 1439 da Independência e 769 da
ftepública.
H. CASTELLO BRANCO

Otavio Gouveia de Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farlas

DECRETO NQ 55' 29'5 - DE 29
DE~RO DE 1964

DE

Aprova o Sistema de Classificação de
cargos do Território Federal de
R.ondônia.

o Presidente da República, J.sando
atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da constituição, e
tendo em vi:;;ta o disposto nos arts. 56
e 96 da Lei nº 3.780, de 12 de julho
de 1960, combina-do cOm o Decreto
n9 48.923, de 8 de setembro de 1960,
. decreta: ,
Art. 19 Fica a,provado na forma dos
anexos, que con.stituem parte integrante dêste decreto, o enquaJrament9 dos .::argos, funções e empregos
do Território Federal de Rondônia,
de acôrdo com o disposto no Decret-O
nº 48.921, de 8 de setembro de 1960,
alterado pelo Decreto nº 50.571, de 10
de ma.io de 1961, bem como a relação
nominal dos respectivos ocupantes.
Parágrafo único. O enquadramento
do pessoal de que trata a Resolução
E..special nº 213, de 10 de jiS.Ileiro de "
1964, da Comissão de Classificação de
Cargos será aprovado por decreto a
ser oportunamente expedido.
Art. 29 Para atender às pecu1iari~
dades da administração do pesso-al do
Território Federal de Rondôilia, ticam
criadas, além das já existentes, nuüs
as seguintes classes ou séries de elasses:
I - Professor Auxiliar de Ensino
Primário (Código EC--516. 7) ; (
II - Profe.ssor Ruralista (Cédigo
da

EC-517.9);

TII - Inspetor de Ensino Pri,.nário
(Código EC-402.11);
.
IV - :rnspetor da Gul3!rda Terrltal'ial (.Código POL-·505.15-B e P'OL-

505.14-A);

V -

Guarda Tenitorial . (Código

POL 506.13-B; POL 506.12-C; PO'L
506.10-B e POL 506.8-A);

VI -

Assistente Jurídico. (Código

TC-1601.18-B

e TC-1601.17-A).

Art. 39 O Pesso.aJ. beneficiado pela
Lei n9 3.967, de 5 de· outubro de 1961
e pela Lei n9 4.069, de ·11 de junho
de 1962, passa a con.stituir Parte E.special do Quadro de Pessoal do Território Federal de Rondônia, na forma
do anexo reSpectivo.
Art. 49 Ficam fixados, na forma do
Anexo "II, os símbolos dos cargos de
provimento em comissão.
Art. 59 Os valôres dos níveis de vencimentos e os símbolos dos cargos c:m
comissão de que trata êste decreto,
são os da tabela de Retrjibuição Anexo III - da Lei nº 3. 7'80, de 12
de julho de 1960, reaJustados pela Lei
n9 3.826, de 23 de novembro de 1960,
pela Lei nº 4.069, de 11 de junho de
196·2, pela Lei n9 4.242, de 17 de lülho
de· 1963 e pela Lei nQ 4.345, de :.16 de
junho de 1964.

Parágrafo único. A partir de 19 de
dezembro de 1960, fica alterada a localização dos servidores indicados na
rel.ação nominal, obedecidos os critér~os fixados na Lei nQ 3. 7.80, de 12 de
julho de 1960, devendo ser le.Yt"adas
as competentes apostilas pelo. órgão
de Pessoal respect1vo, com funlamento no art. 29·-ct.a Lei n'? 3.826, de
23 de novembro de 1960.
Art. 69 O proVimento e a vaca.ncía
dos cargos e funções üiteg-rantes ào
Quadro de Pessoal são da competência do Governador do Território.
.AJ:t. 7º Os atas relativos ao iJ€Ssna.l
do Território serão publicados no,
DZário Ojicial, observf3..das as 0.0rmas
em vigor.

ATOS

DO PoDER ·ExECUTrlQ

Art. 89 Aplicam-se ao · Territór~o
Federal de Rond_ô~ia, no q~ couber,
as demais. Q.ispos1çoes da Le1 n9 3. 780,,
de 12 de julho de 19ú0.
Art 99 0 _órgão de pessoal ~omp~
tente · a;postilará os tit~los doo~ serVlpor este decr ~ro {lU
doi·es abrangidos
·
'C·'.,, ~""m
expedil'á
·a-os
que n::;_,...
"""' ,.,....
v.::.
"'--'": · •·J '
observado em -cada caoo, o dlSposto
no art.· 188, da Lei n9 1.711, de C.8 de
outubro de· 1952.
Art. 10 As vanta_gens fmanceuas
d-ê.ste d-ecreto v:goTarao a Jartlr d;S 1°
de julho de 1960 salvo· quf_ln~o aos
provimentc.s f-eitos pos-ten-orment_e
àquela d•ata e às decorrentes da;s LeiS
n9" 3.96'7-61 e 4.069-ô2 que serão devidas a partir de 6 de outubro de
1961 e 11 de junho de 19&2, respec':.iv.am.ente.
Art 11. As des·pes.as com o:t ~xe
cucão · dês te decreto serão atendidas
pelos recursos próprios do Terrt ~,orio
Federal de Rondônia e correrão (Jf::Jas
atuais dotações até que o novo :-;1~L·E'
ma se traduza ~ di.scr:mina.çâo orç'a.mentána respect1va.
Art. · 12. ~te decreto entrará r:m
vigor na data de sua publicaç:)c re\'Ogn<la:3 as d.Lo:;;-posições em cü:·t.-•·irlc.
Brasília 29 de dezembro 1e ,884;
1439 da nidependência e 769 da depúblice..
H.

CASTELLO BRANCO

oswaldo cordeiro de Farias .

Os anexos a que se ·refere o texto
foram publicados nO Diário Oficial
(Suplemento) de 8 ~~ _janetr:9_de 1965
e retificados no Dzano O /'lczal de 1
e 3-2-65. o Diãrío Oficial de 27 de
janeiro publicou o Anexo II, omitido
no Suplemento acima referido.
DEGRETO N9 55.297 - DE 29
DEZEMBRO DE 1964

DE

Declara de utiliàade
pública, para
fins de desapropriação, os terrenos
edificados que menciona, em Belém,
Estado do Pará.

(Publicado no D. O. de 30-12-1964)
1

Retificação

Na página 12.038, P· ooluna,
Onde se lê:
. . . Decreto n9 55.297 - de 28 de
dezembro_ de 1964 ...

Leia..se;
... Decreto n9 55.297 - de 29 de
dezembro de 1964 ...
No art. 19, item II,
Onde se lê:
.... Tel·reno edificado à Av. Governador Jo.sé Malcher n9 1.192, esquinha com ...
Leia..se:
. .. Terreno edificado à Av. Gover...
nador José Màlcher _n9 1.192, esquina
com ...

DECRETO N9

55. 305

D.EZEMBRO DE

- DE
1964

20 DE

Aprova. alterações
introduzidas nos
Estatutos da Oceânica Companhia
Brasileira de Seguros, inclusive aumento do capital socfa.l.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inclso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto. .lei n9 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as .l-Iterações introduzidas nos Est.atutos da
oceânica Colflpanhia:
Brasileira de
Seguros, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, au·torizada a funcional' pelo
Decr'eto
número 21.120, de 13 de maio de 1946,
inclusive aumento do capital social de
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de·
cruzeiros) para Cr-$ 50.000. 000,00 lCinqüenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionista..s em
Assembléias Gerais Extraordinárias,
realizadas ·em 31 de março e 18 de
maio de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita ~s leis e aos re~
guiamentos vigentes, ou que venham
a ·vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
B:·asília, 30 de dezembro de 1964;
1439 da -Independência e 769 da Re . .
pública.
H. CASTELL() BRANCO

Daniel. Faraco
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DECRETO

N9

55.309 -

DE

823

30 DE DEZEMBRO DE 1964

Fixa. 0 valor das gratificaç.õeJ de representação de gabinete para atender,
provisàrzamente, aos encarg'Os ae direção, chejla, assessoramento e se~
creta.riado. do Serviçc Nacwna~ de Recenseamento, ao Instituto Brasi~
leiro de Geor;rafia. e Esratisi"ica e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art!go

87, íte.:n I. ct.;;. oonst2ttnção d'~Cr6ta:
Art: 1o. :rt. fixada. na forma da tabela anexa, a gratificação de repre-

sentação de gabinete para .('ncargos de di\'.'eção, chefia, assessoramento e
secretariado dJ Serviç0 NacwnB.l de Recenseamento, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, a· Vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.

Art. 2"' Sf' funcionário, o designado para os encargos previstos no artigo

lQ· dêste decreto perceberá apenas a diferença entre o valor estabelecido

para a representação de gabinete e o vencimento do cargo efetiyo que
ocupa, podendo optar pelo seu ·vencimento acrescido de 20% da representação fixada.
Parágrafo único. Fica vedada a designação de funcionário para o exercíciC\ de mais de um encargo previste: neste decreto.
Art. 3º B.ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em ccntrário.
Brasilia, 30 de dezembro de 1964; 143 da Independência e 76Q da Repüblica.
H. CAStELLO BRANCO
TABELA PROVISóRL~ DE GRATIFICAÇAO' DE REPRESENTAÇãO
DE GABINETE PARA OS ló"'NCARGOS DE DIREÇAO, CHEFIA, ASSES"
SORAMENTO E SECRETARIADO DO SERVIÇO NACIONAL DE RE"
CENSEAMENTO, DO INSTITUTO BRASILEIRO DÉ GEOGRAFIA
E ESTATíSTICA

I

OCupantes I

.

I
I

I
I

3

DENOMINAÇJ\.0 DO ENCARGO

II Valor damensal
l gratificação

I

1
I
1
1 Diretot· Executivo . . .....................
I Diretor Técnico ......................... ,·, ..

"I

Diretor de Divisão (Divisão de Processamen-]
to de Dados-..(DPD), Divisão de Levantamen-1
1 tos censi tários
\DLC J e Divisão .de Admi-~
1 nistração (DA.)
.............. ·............... .
1 Chefe de Serviço (Serviços da. DPD: Serviço
1 de Programação: Serviço de Operação de
1 COmputadores ElE:.trônicos; Serviço de Ope-1
1 ração
de Equipamentos Convencionais; ej
1 Serviço de· Manutenção; Serviços da DLC; 1
1 ServiÇ'l de Inquéritos Censitários: Serviço de)
1 Documentação e Divulgação; e Serviço de[
PlaneJamento e Análise; Serviço da DA; 1
Serviço Econômico e Financeiro; e Serviço doj
.1 Pessoal, Material e Comunicações) ........ 1
1 Chefe de Gabinf'te do piretor Executivo ..... 1

CR$

392.000,00
367.000,00

1

1

9

I

1

I

I

350. 000,011

300.0GO.OO
317.000,00
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I

I

I Valor mensal

Ocupantes I

DENOMINAÇÃO DO ENCARGO

da
II gratificação

!

!I
1

1
1

I

-- GABINETE DO DIRETOR
EXECUTIVO

1

I

1
1
1 Assistente do Diretor Executivo .............. /
1 -SecretáriG do Direto::: Executivo ... , ........ .
1 A:>sessor do Diretor Executivo ...... -......... 1

I
I
1
1

li

II -

I
I

DIRETORIA TllCNICA

/ Assistente do Diretor .Técnico .... ·............. \
] Secretário do Diretor Técnico ....... , ........ ]

I
I
I
I

III -

I
I
I
I

DIVIS-'1.0 DE PROCESSAMENTO
DE DADOS

l Secretário do Diretor ...............·.......... 1

I

Servzço de Programação

210.000,00
180.000,00
210.000,00

•

I

210.000,00
180.000;00

!60. 000,00

\

I

1 Chefe de Seçção (Seção de Análise de Proces-1
1 sarnento de :Q::t.dos; e Seção de Análise Téc-]

1

\ c~~~~cJ~nM!i.~~) n3e~i·. d~· P~~g;~-~~ç~o· ~- co:!
I düicação) . . .............................. ·I
Serviço de 'Qpemçã(l de C~putadores Ele- I
1
trõnicos
1

255.000.00

] Chefe de Seção (Seção de U-1105; e Seção do)
I USS-80) .................................. ·I

285.000,00

285.000,00

J

I

2
1

I

l c1~;'f~o)de. s~~~. ~~~~- .d~~ .~:~.i:.:~.~~.~:~-~~~

I

1

1

.

I

..1
I

Seção

d~

Contrôle

e

Arquivo

I

1 ServiÇo de Operação de Equipamento Con1
vencional

2

5

2

1

l

285.000,00

1 Chef~ de Setor (Setor de Perfuração do Cen-j
1 .so Demográfico; Setm de' perfuração do Cen_-/
I so Económico; Setor de Cla.ssificaçã.o; S·etor
1 de Tabulação; e Setor de Cadastros) ..... ·I

2'55. 000.0'0

1

1

270.000,00

I
I

I
I
1 Chefe dP Seção (Seçâo de Perfuração; e Se-1
I ção de Apuração, ...................... : .... ·I

I
3

1

Chefe de Seçi\o .............................. ·I

I

255.000.00

I

Se1'viço

d~

Planejamento e Análise

I
1

I
.
I
j Chefe de Seção (Seção de Amostragem; SeÇãol·
I de Planos Gerais: e Seção de Análise) ..... ·I
Chefe dC' Seção · (Seçãc de Base Geográfica) . 1
1 Chefe de Se1;or <set01 de Amostragem para\
1 Inquérito Económicos; e Setor de Amostra-l
I gero para Inqué1'itos Dem(lgráficos)_ ....... ]
I

285.. 000,00

270.000,00
255.00!100
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I

I

I
ocupantes I

DENOMINAÇÃO DO ENCARGO

I
I
I

I

I
1

1 Secretário do Diretor .....................•..

Serviço Económico e Financeiro

de Seção (Seção de Orçamento e Seção!
de Contabilidade) ........................ "/

\ serviço de Pessoal, Material e Comunicações

2
4

·I
285.000.00

Chefe de Seç.ão (Seção de,. Comunicações e
1 Seção de Atiministl'ação do Edifício-Sede) . -~
I Chefe de Setor ~Setor de Dactilografia; Setor
1 de Protocolo e Arquivo; Setor de AlmoXari1 fado; e Setcr de Instalações e Reparos) ...
1

.

1

Pa_qadoria

.

255.000,00

·1

I

Serviço de Manutenção

I

.

[

I

( Chefe de Seção (Seção de Equipamento Ele- I
trônico; Seção de Equipamento Convencia-]
nal e Seção da Infra-estrutura) ..... , , ...... J

285.000,00

1

Seção de F'ormação e Aperfeiçoamento
\
Chefe
Seção ..................••........... 1

285.000,00

I
I

I
I

J

1

de

i

IV -

. . . . . . . . .I

DIVISAO DE LEVANTAMENTOS

Seéretário do

I

c:::::~~o~

I

4

1

3

255.000,00

I

1
1
1

240.000.00

1

I T(::soureiro . . .............................. 1
1

3

270. ooo.oo

C~~i~r~l)S~çã-~ :~~?~~--~~.:.e~~~~~-~. ~.e?.ã~~ -~~~

/

I

1

160.000.00

1

1

2

·I

I Chefe
1

gratificação

I
I
I

v -- DIVISAO ADl\ff__INISTRATIVA

/
2

I Valor mensal
da
I

160.000.00

I

Se1'viço de Inq1.1.éritos Censitários
!
Chefe de Seç:õ~.o (Seção do Censo Demográfico!
I Seção do Censo Agrícola; Seção do Ceilso
I Indm:trial; e Seção dos Censos Comercial e
1 dos Serviços) . . ....................... ~ .J
[ Chefe ele Seçâ0 (Seção de Movimentação e]
( Arquivo) . . .............................. 1
I Chefe de Seta:.- (Prcvimento à medida emj
! cnc forem sendo desdobradas as Seções, para]
j atender à <."Ãpansão das atividades do Ser-1
I viro . . ........................... : . ....... j
1

I
!
I

Serviço de Documentação e Divulfiação

270. ooo.oo

255.000.00

I

l
I

Chefe de SEç~o (Seçã.o de Documentição e]
Intereftmbio; Seçãr de Divulgação; e Seção[
! d-: Sistematizaçã-o) ......................... 1
l Chefe de Seção (Seção de. Mecanografia) ... -/
i

285.000.00

1

1

I

I

285.000.00
270.000.00
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29 artigo 11 do decreto 24.643, de ·10
de julho de 1934 (Código de 1\guas),
distrito e município de Peixe, Estado
de Goiá.s, numa área de quatr.ocentos
Fix~ 0 , valor das grafJ~jif!ações àe reoitenta e nove hectares quarenta e
presentação àe gabinete para ate'JJ,àer, provisOriamente aos encargos cinco ares e sessenta e quatro centfde cheji1a, assessoramento e secretaares (489 4564 ha) delimitada por
riado ela Comissão couraenadora da . uma faixa de seis mil quinhentos e
Criacão do Cavalo.-Nactonaz e dá ouvinte metros (6. 520m) de compritras ~providências.
mento. contados a vinl;;e e quatro mil
e quarenta metros C24.040m) da con(Publicado no D.O. de 31-12-1964)
fluência do ribeirão da Grota ou Santo Antônio, par·a montante, e a· le.rRetiticação
gu!·a de setecentos e cinquenta metros
12.084, 3? coluna, J;lO
Na página
e setenta centímetros (750,70m).
preâmbulo,
Parágrrufo único. A execução da.
Onde se lê:
presente autoriz-ação fica sujei.ta às
estipuDações do Regulamento ap!ova.
... que lhe conf-ere o art. 57, item
do pelO Decreto n9 30.230- ·de 1 de
!,
dezembro de 1951 uma_ vez se verifique
Leia-se:
a existência na jazida, como associa... que lhe confere o art.r 87, item
do de qualquer das substâncias a que
!, ".
se refere o art. 29 do cttado ·ReguLamento ou de J-utras substâncias disDECRETO Nf? 55·, 311 - DE 30 DE
criminadas pelo Conselho Nacional de
DEZEMBRO DE 1004
Pesquisas.
Art. 2Q A presente autorização é
RetJijica o Decreto nl? 52.794, de 31 de,
cOncedida sem · prejuízo dos interesoutubro de 1963.
ses da navegação ou -fbutuação, fican(Publicado no D.O. de 31-12-1964)
do, por.t.anto o titular 00 pesquisa
sujeito às exigênci.as que forem 1m~
Retijicação
postas nesse c;entido pelas autorida~
Na página 12,084, 3? coluna,
des competentes, ou pal'a qualquer
Onde se lê:
obra a ser fealizada. pela Superinten.... Decretou!? 55.111 d.e 3{1 de dezemdência do l?lano de Valorização Ecobro de· 19M ...
nômica da Amazônia,- S,P.V.E.A.
Leia-se:
- ou qualquer outro órgão de direito
púbUco, que se f.aç.a 111ece.ssário ao
... Decreto nl? 55.311 de 30 de dezembro de 1964
desenvolvimento do
rio Tocantins,
não cabendo ao titular do decret.o direito à in<ienização, a qualquer titulo.
DECRETO N9 55.313 DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1964
Art. 3Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
·Autoriza o cidadão brasileiro Afonso
dêste decreto, pagará a taxa de quaMw·ilo s-outo a .pesqvisar ouro no
tro mil e novecentos cruzeiris (Cr$
município de Peixe~ Estado de
4. 900,00) e será válido por dois (2)
Goiás.
anos a contar da data da transcrição
o Presidente da República, usando no livro pcróprio de Registro das Autorizações de Pesqu:Ba.
da atribu1ção que llie confere o artigo
87; nt? I, da COnstit.uição e· nos têrArt. 49 Revogam-se· as dispos'!ções
mos .do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
em contrário.
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
'
Br~'lsília, 31 de dezembro de 1964;
1431? da Independência e 76Q da ReArt. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro· Afonso Muxilo souto a
púb~ca.
pesqu\sar :mro no leito e margens
H. CASTELLO BRANco·
do rio rrocantins, de dominio público,
na conformidade- do disposto no item
M aura Thibau
DECRETO Nl? 55.310 - DE 3{1
DEZEMBRO DE 1004

DE

i\ :'03

DECRETO

NO

55.314-

DEZEMBRO DE

DE
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31 IlE

1964

,Autoriza o cidadão brasileiro Afonso
MuTilo Souto a pesquisar ouro na
município de Peixe, Estado de·GOiás-

o presidente da República,, usando
da atribuição que lhe confere o ar:t.
S7 n<? I, da Cons~ituição e nos têrmoo
d~ necreto-lei n<? 1.985 de 29 de janeiro de 194·0 (Código de Minas)
decreta:
Art. !<? Fica o.utoúzado o cidadão
brasileiro Afonso Muribo Souto a peS·
quisar ouro 10 leito e margens do
rio Tocantins. de domínio públ'ico na
conformidade do disposto no item 2~
do_- artigo 11 do Decreto n9 24.643, de
10 de julho de 1934 (Código de
Aguas), distr1to e município de Peixe,
Estado de Goiás, numa área je quatrocentos oitenta e quatro hectares
oitenta e um ares e dez -centiares
(484.8110 ha) delimitada por uma
faixa de nove mil novecentos e sessenta metro.5 (9.960m) de comprl..
mento, contados a quatorze mil e oltenta metros (1408Qm) ·da coneuência do ribeirão da 'Grota ou Santo An·
tônio para mon~a-nte, e a laJ:gura de
quatrocen~o.s oitenta e quatro metroo
e setenta e cinco cen~ímetros (484.75

m>.

Parágrafo ·único. A ex-ecução da
presente autor'ieação fica sujeita. às
estipulaçõe,c:: do Regulamento , aprovado pelo Decreto n<? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se ·verifique
a existência na j.azida, como associa·
do de qualquer das substâncias a que
se ·refere o a.rt. 29 do_ citado RJeguJ-a.:..
mento ou de outras substânctas discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 A presente autorização ê.
conc3dida sem prt:juizo dos interesses
da navegação ou flutuação, ficando.
portanto, o titular d.a pesquisa sujeito às exigênci3.!~ que foram impostas
nesse sentido pelas autoridades competentes, ou para qualquer obra a ::>er
r-ealizada pela superintendência do
Plano de Valorização Económica do
Amazônia - S.P. V .E. A. - ou qualqu-er ·outro órgão de direito público,
que se faça necessário ao desenvolv-ilffiento do rio Tocantins, não cabendo
ao titular do decreto direito à indeni•
:z:ação, a qualquer título.
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Ar~. 39 C Utulo da autorização de
pesquisa, que será uma VIa autênt!ca
dêste Decreto, pagará a taxa de qua.tro
mil oitocentos e cinquenta cruzeiros
(Cr$ 4. 850,00) e será válido por dois
(2) anos a conta:r da data da trans~
criçã,o no livro próprio _de Registro da.s
Autorizações· de Pesquisas.
Art. 49 Revogam-se as disposiçõesem contrário,
Br.asma, 31 de dezembro de 1964.;
143<? da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECR;ETO

NQ

55. 315 - DE 31
1964

DE

DEZRM:BRO DE

Rettjica o art. 19 do decreto g-.-330, de
29 de abril de 1942, referente a au_
torização de TJavra, de jazida de caz_
cário, cOnceàida a Sociedade Anônima Indústrias votóranttm, no mu~
nicípio de I garassu, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
<Ul. atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, de. constituição' e nos têrmos
du Decreto-lei n9 1.985, de 29 de ja._
neiro de 1940 -(!Código de Mina.sJ, decreta:
Art. 1° Fica retificacto o art. 19 do
decreto 9. 330, de 29 de abril de 1942,
que autoriza a Sociedade 1\nônima Indústrias Votorantim,. a la.vmr jazida
de calcário em terrenos situadoo no
município de Igarassu, Esr.ado de Per. nambuco, o qual passa a ter a seguinte redação: Fioo e.utorizada "t Compa_
nhia de Cimento Portland Poty, sucessora ela sociedade Anônima Indústrias Votorantim, ·a lavrar jazida
de calcário em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado con..
g-açe.-ri, no )Tiunicípió e Ige.ra.ssu, Estado de Pernambuco, numa área C.-e
quatrocentos e setenta e seis nectare.s
e dezenove ares (476,19 ha), delimita ..
da por um polígono mistilíneo que tem
o vértice inicial coincidindo com o
canto sul (S) do prédio denom,~1ado
Casa -Grande, préd.io ê.sse a sudeste
(SE) da Igrej.a de Congaçari, e os lados a pe.rtir do vértice considerado
têm os seguinteJ comprimentos e rumos verdadeiros: mil seiscentos e oi- tenta e quatro metros e o:Ltenta centí-
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nono lado, descrito, com nuno verdadeiro de setenta e nove graus e treze
minutos sudeste (79913' SE) ; alcança
a margerri esquerda do rio Marie. Farinha; o vigésimo primeiru lado é o
trecho da margem esquerda- cte; ~·ia Ma.
ria Farinha compreendido entre -- extremidade do vigésimo lad-o e a barraJ
noroe.ste (6{)955' NW) ; cento e cm_
<do rio Destêrro; o vigésimo segundo
quenta e sete metros e trinta centí~-8/dO é o segmento retilineo que parmetros (157 ,30 m), oitenta e um grat!S
tindo do vértice inicial, do canto Eul
e trinta e ~rês minubos noroeste ....
(8) da Cas-a Grande, com rll1llo ver_
(81º33' NW); oitenta e oito metros e
dadeiro e onze graus e vinte e um miminutos sudoeste (82'?08' SW) ; ~ent.o e
nutos sudeste (11'.121' SE); alcança a
cinco graus trinto, minutos noroeste
margem esquerda do rio DesJ.êrro; o
(35°30' NW) ; novecentos e três me_ , vigésimo terceiro e ú1 timo lact ·é o
0
tros e cinquenta centímetros ....... .
t"echo da margem esquerda do rio
(903,50m), oiténta e dois graus !':. oito
Dest§no compreendido entre a extreminuto udoete (829(18' SW) ; cento e
midade do vigésimo segundo lado e a
oitenta e oito metros (lS.S. m) nove barra do referido r:"io r.a margem es_
graus e cinquenta e wn minutos norquerda do rio Maria Farinha.
deste (9'?51· NE); duzentos e c.rintoa e
At. 2° A presente altera-ção fica sunove metros e setenta centimetios ..
jeita ao pagamento da taxo. de nove
(239,7ü m), zero grau e .selS minutos
mil quinhentos e quarenta cruzewc-.:;
noroeste (09()6' NW); cento e setenta
COr$ 9. 54{).(){)) .
e nove metros e trinta centímetro- (179,30 m), dezesseis graus e JinqnenArt. 39 Ficam ma:ntidfl...s a.s dema1s
disposições dos -artigos do refendo deta e nove minutos nordeste
creto, -que pa.ssam a faze'-~ parte ln(16959' NE) ; setecentos e· dezoito metegrante do pre.sente.
tros e sessenta centímetros (718-,60m)
quarenta e sete graus e_ dez minutos
49 Revogam-se as diSPosições
nordeste (47910' NE), quatrocentos e emAr-t.
contrário.
quarenta e sete metros e dez centímetros (447,10 m), setenta e nove graus e
Brasília, 31 de dezembro de 1964.;
143'.1 da Independência e 769 da Re'trinta e um mmutOs sudeste ....... .
pública.
(79°31' SE); quatrocentos e sessenta e
oito metros (468 m) trinte. e seis graus
H. CASTELLO BRANCO
·e três minutos nord-este (36°03' NE) ;
duzentos e vinte e seis metros e sesM a1iro Thibau
senta centímetros (226,60m), oitenta e
quatro graus 'e quatro minutos sudeste
(84904' SE) ; qua.trocentos e se.s.ser..tít e
DECRETO N'.l 55.316 - DE 31 DE
oito metros e oitenta centímetros ..
(468,80m) sessenta e oito graus e vinDEZEMBRO DE 1964
te e seis minutos ·sudeste l.fi8926' E2);
quatrocentos e trinta e três metros e Autoriza o cidadão brasileiro Luiz
sessenta centimetr03 (433,60 m), trinta
Edmundo Appel a pesquisar cassitee um graus e trinta e sete minutos
rita no MunZcípio de Pôrto Velho,
sudeste (31 937'SE) ; trezentos e setenTerritório Federal de Rondônia.
ta e doi-s metros '372 m), -inquenta e
um graus e doze minutos sude.ste ....
o Presidente da República, usando
(51°12'SE); cent0 e cinquenta e um
da atribuição que lhe confere o artigo
metros e setenta centímetros .... , ...
87, n<? I, da Constituição e nos têr(151,70m), vint.e e cinco graus e vinte
mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
e dois minutos sudeste (25922' SE) ;
janeiro de 1940 <Código de Minas),
cento e dez metros e noventa c:;.ntidecreta:
.metros lll-ü,9(}m), oitenta e cinco
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
graus e trinta e· s-eis minutos sudeSte
brasileiro Luiz Edmundo Appel a pes(851f36' S'E) ; duzentos e setenta metros e dez centímetros (270,10 m), quisar cassiterita em terrenos devoluquarenta graus e cinqüenta e cinco tos, na margem esquerda do Rio Madei'ra no lugar denominado Rio Maminutos sude.:.-te <"40"55' SE) ; o . igésimo lado é o ·segmento retilineo que
deira e Bom Futuro, Distrito e Munipartindo da extremidade do décimo
cípio de Pórto Velho, Território Fe-

m·etros 1. 684 ao m), cinquenta ~ seis
graus e trinta e sete minutos noroeste
(56937 NW), cento e wn me~ro5 e vinte centímetros 101,20m), qua-renta.
graus e trinta e seis minutos noroeste
( 40º36' NW) ; cento e cinco metros e
setenta centímetros (l{l-5,70 m), sessen
ta graus e cinquenta e cinco minu~os

ATOS DO PODER EXECL"J;IVO

deral de Rondônia,
numa área de
quinhentos hectares (500 ha), delimi~
tada por um retângulo, que tem um
vértice a mil e duzentos e cinqüenta
metros O. 250m) , no rumo verdadeiro
de qUarenta e um graus quinze minutos nordeste (41'? 15' NE), da bar~
ra do Ig-arapé Limeira no Rio Madeira e os ]J1..dos divergentes dêsse ,vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: (mil metros) 1. 000
metros este (E) ; cinco mil metros
(5. OOOm) , norte (N) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n'? 30.230, de 1'? de
dezembro de 1951, uma, vez se verifique a existência na jazida, como a.ssociado d>e qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2'? do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2'? o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará à taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
l-43° da -Independência e 76Q da ReH.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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Madeira . no lugar denominado Rio
Madeira e Bom Futuro, Distrito e Município de Pórto Velho, Território Federal de Rondônia, numa área de
quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a quatrocentos e vinte metros
(420m) , no rumo verdadeiro este (E)
da barra do Córrego Barreiro no Rio
Madeira e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil metros (1.000
metros), oeste (W) ; ctnco mil q1etros
(5. OOOm), norte (N) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica 'sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto nl? 30.230, de 1I? de
dezembro de 1951, uma vez 'se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o artigo 21? do citado Re~
guiamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Naciol,lal
de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará à taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76Q d,a República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N'? 55. 317 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz
Edmundo Appel a pesquisar cassite1·ito no Mun,·cípio de Pôrto Velho,
Território Federal de Rondônia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1. 985~ de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz Edmundo Appel a pesquisar cassiterita em terrenos devolutos, na margem esquerda do Rio

DECRETO Nl? 55.318 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1964
Autoriza o cidadão brasileiro Lui.z
Edmundo Appel a pesquisar cassi~
terita no 1nunic1pio de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia.

O· Presidente da República, usando
da atribuiçào que lhe confere o artigo 87, n9 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n'? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código dz Minas), decretm
Art. li? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz Ednnmdo Appel a
pesquisar cassiterita cm terrenos de-
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volutos, na margem esquerda do

r~o

Madeira no lugar denominado RIO
MadeiTa e Bom Futuro, dtsLntO e
Municiplo de Pôrto Velho, Terntóno
Feaeral de Ronddnia, numa. área· de
qumhenros hectares {500 .ha). delimitada · por um retângulo, que tem
um ITértice a quatrocentos ~ vinte
metros l420m), no rumo verdadeiro
leste (E) da barra do igarapé B&rreiro e no rio Madeira e os R-dos

divergentes dêsse vértice, os seguinte. comprimentos e rumos verdadeiros: mil metros (l.OOOm). leste <E);
cinco mil metros (5. OOOm), norte
(N).

Parágrafo único. A execução da
.Presente autorização fica sujeita às
estipulaçôes do Regulamento apro-

vado pelo Decreto n9 30.'230, de 19 de

dezembro de 1851, uma vez se veri-

fique a exist~ncia na jnzida, como
associado de qualquer ctas substâoctas a que se retere o art. 29 do cltado Regulamento ou de outras ,ubstã.ncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorizaçãO de
Pesquisa, que sera uma vla ·.utenl;ir.a
dêste decreto, pagara a ~axa de cinco
mE cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
Válido por dois {2) anos- a contar di!
data d~ transcriçilo no livro próprio
de RegiStro das Autorizações de Pesquisa.
Art. ::!9 Hevogam-se as· iispodlçóes
em contrário.
·
~rasilia, '::!1 de dezembro de 1964;
14::>· da Independência e 76° da RelJú·bllca.
~
H~

CASTELT.O

·ExECUTIVO

sar cassiterita em terrenos de propriedade .de James Bryan Choate no
lugar denominado Margem direita do
Rio das Garças, distrito e município
de Pôrto Velho, Território Federal de
Rondônia, numa área ·de quinhentos
hectares (500 ha), delimitada POX'
um retângula, que tem um vértice
a trezentos metros (300m), no rumo
verdadeiro de vinte e seis graus ~li
deste (26~ SE) da barra do Igarapé
Natal, afluente pela margem esquerda do rio das Garças c os lados djvergentes dêsse vértice, os ~eguintes
comprimentos e rumos ver'iadeiros:
mil metros (1.000m), sessenta ~ quatro' graus nordeste (64? NE) cinco
mil metros _ (5. OOOm), vinte e seis
graus sudeste (269 SE) •
Paragrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo' Decreto nl? 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, um~ vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 20 do Jitado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conf'elbo
Nacional de Pesquisas.

'

Art: 29 O titulo da autorização de
pesqmsa, que será uma vi.a J.utêntlca
dêste decreto, pagará a r:;axa :le cinco
mil cruzeiros (CrS 5.000,00) e 6eni
vfiJ]do por dois (2) anos a contRr na.
data da transcrição no livro. próprio
de Registro· das Autorizações de Pesquisa.
ArL 39 Revogam-se as disposições
em ·contrário.
Brasília, 31 de· .dezembro de J.964.;
1439 da Independência e 769 da RePública.

BRANCO

M aura Thibau

H.

DECRETO N9 55.319- m::'31

DE

DEZEl\!BRO DE 19()4

Autoriza a Companhia Estanífera ao
Brasil a pesquisar cassiterita no
município de Pôrto Velho, TerritóTià Federal de Rondônia.

O Pre.siden~e da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar··
tigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiio · de 1940 (Código de Minas) , decr:eta:
Art. 19 Fica· autorizada a Companhia Estanífera do Brasil a pesqui-

CASTEI.LO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N,l?

-55.320 - DE 31
1964.

DE

DEZEMBRO DE

Autoiiza o cidadão brasileiro Augusto
Baptista Pereira a pesquisar ouro
aluvionar no município de São Fé~
lix do Xingú, Estado do Pará,

o Presidente da República, usando
ela atribuição' que lhe confere o art)go
87, n9 I, da Constituição :. nos têrmoo

Aros DO_ PODER. EXECU'l'IVO

do Decreto-lei nQ 1. 985, de _:ál de ja ~
neiro de 1940 <Código de Mm as)' decreta:
Art. 19 Fica au'~orizado o ci~adão
b asileiro Augusto Baptista Pereua a
~squisar ouro aluvionar en:t ter!"en-?S
~evolutos
lugar . d_er:-omma.d_o Rt~
Naja., distrito. e mumClplo de Sao Fe
lix do Xingú, Es~a.do do Pará. numa
·rea de quatrocentos e noventa e nove
~ectares e noventa e oito ares (49.9,93
ha), delimitada por u~ retngulo qu3
tem um vértice a se1sc~ntos m~tros
(600m), no rumo verd-ad~HO de _Ol tenta. e quatro grau.<.> e u:mta Am~utos
nordeste (84930'NE) da confl_uenCl~ dO
igarapé da Cachoeira do RI-<? ~aJa e
os lados divergentes dêsse vertiCe, os
seauintes comprimentos e rumos ver~
da deiros: três mil metros (3. OOOm)_,
trinta graus nordeste (309 NE) : m1l
seiscentos
sessenta e seis metros e
sessenta centímetros (1. 666,60m), ses ...
senta graus sudeste (609 SE).
Paráarafo únko.
A execuç§.o d:t
present~ autorização fica sujeita às
estipulações jo R.egulament.o a-provado pelo Decreto n9 51.726, de 19 9e
fevereiro de 1963 E' da
Resol m;:w
CNEN nç L63, de 9 de janeir-Q de 196_3,
da Comis-são Nacional de Ene!'[pa
Nuclear.
Art 2Q o título da autori.zaçã.o de
pesquisa, que será uma via a~tên_ticrl
dêste Decreto pagará a taxa ae cmc?
mil cruzeiros (Cr$
5.00U,0{)) e sera
válido por dois (2) anos a contar ~a
da·ta da transcrição n_o li_yro prót_>YlO,
de Registro das Au tonzaçoes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se a3 :disposições
em contrário.
Br<!.sília. 31 de dezembro de 19$4;
H3Q da Independência e 769 da Re~
púb!ica.
-H. Ct.STELLO BRANCO

r:o

0

do Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de. Minas), de~
creta:
Art. 1º Fica autorizado o cidadão
brasileiro Augusto Baptista Pereira a
pesquisar ouro aluvionar em terrenos
devolutos no lugar denominado Rio
Naja, distrito e município ,de São Fe;.
lix do Xingú, E-Stado do Pará numa
área de quatrocentos noventa 'e nove
hectares e novellta e oito ares ....
( 4.99,98 ha;, delimitada por um retãn~
gulo, que tem um vért.ice a dois mil
duzentos e cinqüenta metros <2.250m),
no rumo verdadeiro de sessenta e sete
graus sudeste (67Q SE), da confluência do Igarapé da cachoeira no rio
Naja e os lados aivergentes dêsse vértice, o.s seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil metros ...
(3. OOOm) , trinta graus nordeste (30Q
NE) ; mil seiscentos sessenta e sei:>
metros e sessenta centímetros ..
(1.666,60m), sessenta graus sudeste
(60' SE).
Parágrafo único.
A ex3cuçáo da
presente autorização fica sujeita às
esti-pulações do Regulamento amovado pelo Decreto nQ 51.726, de ·19 de
,fevel'leiro de 19ifi3, e da Rlesoluçã.o
CNSN nº 1~63. de 9 de janeiro de 1963
da Comissão Nacional de Energi~
Nuclear.
Art. · zç O título da autorização de
pesquisa, que- será uma via· autêntica
dêste Decreto, pagará a. taxa de cinco
mil cruzeiros <C I'$ 5. OOO,OOJ R seTâ
válidO por dOis (2) anos a confar da.
data da t.ranscrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes~
quisa.

A!·t. 3° Revogam-se a.s disp-osições
em contrário.
Brasília 31 de . dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76º da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Maum Thibau

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.321 - DE 31
DEZEl\'lBRO DE 1964

831

DE

Autoriza o cidadão brasileiro AUgusto
Baptista Péreira a pesquisar onro
aluvionar no munic'pio de ~ão Fe ..
lix do Xingú, Estado do- Para.

O Presidente da República, usando
da atribui.ção que lhe confere J ~rtjgo
87, n9 I, da Co:nztituição e nos t.ermos

DECRETO N9 55.322 - D'E 31
DEZEiVHH\0 DE 1964

DE

AUtoriza o cidadão bmsileiro Carmine
Nocera a lavrar areia quaTtzosa, no
município de Piquete,
Estado de
.são Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o-..art-~go

832
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87, n9 I, da Constitllição e nos têrmos
do Decreto-lei nl? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de--

creta:
Art. 1 o Fica autorizado o cidadão
brasileiro carmine Nocera a lavrar

areia quartzosa, em tenenos de sua

proprietiade no lugar
Uenomm<~.cio
Pouso l<'do - Baino do BGnfica àis~
trieo e município de Piquete, ·l!;3ta.::.o
de São Paulo, muna área de de.:. hec~
~ares vinr..e quacro ares e 01tent<1 centiares (10,248ü ha),
delimHada por
um polígono irregular, que tem um
vé1·tice a dois mil trezentos e rinta

e quatro meliros (2.334m), no rumo
vel·da<ieiro um grau um mihuto sudoeste (1<.> 1' SW) do marco número
quarenta e seis \46) da rodovra Hajubá~Piquete e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cem metros •...
(100m), oito graus cinqüenta e cinco
minutos sudeste t8Q 55' SE); trinta €
quatro metros e oitenta centímétros
(34,8üm), lirinta e seis graus e cinqüenta e sete minutOs sudoeste (369 57'
SW); sessenta e oito metros (68m);
vinte e seis graus cinqüenta e sete
minutos sudoeste (26Q 57' SW); cento e noventa e sete metros 097m),
dezenove graus vinte e oito minutos
sudeste t199 ~8' SE);
sete:::emos e
quatorze metros (714m), sess-enta e
três graus trinta e três minutos
noroeste <63? 33' NW); noventa e
dois metros (92m), trint.a graus
e trinta e dois minutos nordeste
(309 32' NE); oitenta· e oito me·
tros (88m), oitenta e um graus vinte e sete minutos nordeste (81º 27'
NE) ; duzentos e setenta metros ...
(270m), sessenta e sete grau.s trinta e
quatro minuto& sudeste (67? 34' SE);
quarenta e oito metros t48m), vinte
e sete graus três minutos sudeste .. .
(279 3' SE) ; vinte e oito metros .. .
(23m) oitenta e seis graus trinta e
três minutos sudeste
(869 33' SE);
cento e noventa e nove metros (199m),
setenta e dois graus vinte nove minutos nordeste (721? 29' NE) .. Esta auM
torização é outorg-ada mediante as
condiçõe.s constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de ·Minas
e dos 01rts. 32, 33, 34 e sua.s alíneas,
além das seguintes e de outras -:onsM
tantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita 'iS
estipulações do Regulamento aprovado

pelo Decreto· nC! 51.726, de 19 de fevereiro de 19.6.3, e da Resolução CNEN
n9 1-63; de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia 'Nuclear.
Art. 2(! O concessionário àa autoriM
Z"-Çâo fica obrigado a recolher aos r,o~
fres :oúbli-cos. nPI fqrma d& :ei 0:;: r;_r.i.
buto.:; Q.Ue forem dev;dvs à União, ~tO
Estado e ao Município em cumprimento do disposto no ·art. 68 do Código
de Minas.
Art. 3(! Se o concessionário da autorização não ctunprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autoM
rizacão de lavra será declarada caM
ducâ ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 AJ; propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e'subsolo para fins de lavra, na forma dos
arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5? O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa,..
emnto Nacional da Produção Minera-l
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6(! A aut.orização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regis~
tro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76Q da Re,..
pública.
,.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.323 . - DE 31
DEZE1:.'IBRO DE 1964

DE

Coucede à Ferromina Comércio e ln~
dústria de Minérios -S. A. autorização para funcionar como emprêsa
de mineração.

O Presidente da República, usando
da 8,tribuiçã-o que llle confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto~lei nl? 938 de 8 de dezem ..
bro de 1938, decreta:
Artigo único. ~ concedida à Ferromina Comércio e Indústria de Miné,..
rios S. A., constitllida por assembléia
de 24 de novembro de 1960, arquivada

Aros

DO iF'ODER !ExEcuTivo

"' b n\l 103. 7'7_B, na J"un~9. Ccmerclal do
'{} ··.add cJ. 2 Mma.s Ger~J.S, _90m sed8 em
~~~;o ·,~Toríz~;nte, r:.uton~açgo pal'a fun~~-~a;. .. ccn10 e.mp'.·ê.sa de _mineração,

·fi~;'ncto c:Ol·ig·ada a. ç<.cmpr:r intP~Ts.l~
m_;nte c1.s leis e regu!an;.entO;) e"~l vi-

«or ou

qcu.~ . ven~s.1~

~bj.::t-0

dê~Ü:.

a yrgcn:l-u; :::oo::e o

2'.LOT1Z<.lÇ9.0.

Bm.dlia, ?1 de. A-de~embr~ de, 1964; ·
1-1 3" da In-28"C3ncl.er:cla e 1Gº o.a. Re~

pública.

.
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oitocentos e c:nqtenta c sete met!·os.
e qus.r.enta e cmco centímetl'os
(857,1<5" m). wJ.nte e seis gra:es e quarem.a. e quatro minu·ÍJ.Qs sudoeste
(23° 44' ·sw) ; trezentos e oi-tenta e
oite:t1üt e cinco metros e trmta cen~
tünetro.s (385,3{1 m), quarenta graus
cinqüwta e quatro minut0s nor-oeste
(40 9 54' NW); setecentos e quarenta
e .quatr-o metros e sessenta centimetl'os (744,60 m), vinte e três graus
cínqüenta · e do:s minutos nordeste

H, CJ\STELLO BRANCO

(230 52' NE) .

1/[auro Thibo.u

Parágrafo único. A e&ecução d·a
presente autorização fica sujei,t.a àS
estipulaçôcs do Regulamento apro-.
vado pelo Decreto· nço 51.726, de 19
d.2 fevereiro de -1963, e da ·Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de j2.ne::ç-o de
15.!63, ds Comissão Naci-onal de Enégia Nuclear.
·

DECllETO N° 5·5. 324 - DE 31
DEZEMDRD DE 1964

DE

Autorizá o cidadão brasileiro Aparício Casado D'Avila a pesquisar. calcário no município São Gdbriel,
Estado _do Rio Grande do Su·l.
O Presid~nte da 1~epúblic~, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo. 87, nQ I, da Constituição e nos
"têrmos do Decret-o·~Iei m 1.985, de 29
de janeiro ·de 1940 (Cód:go ·de Minas) , decreta:
Ar.t. 1ço Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aparício Casado d'AvJa a
pesquisar calcáJ.·io em terrenos de
·sua propriedade no lugar denomina..
do Cerro Batov:, distrito de Vacacai,
município de São G~bl'iel, Estado do
Rio Grande d-o sul, numa área de
trinta hectares noventa e sete ares é
e treze centiares (30,9713), delim:tada por um hexagono irregular, que
tem um vértice a mH e cem metros
e cinquenta centím~tros (1~10(},50 ill),
no rumo magnético de sessenta graus
auar2nta e quatro m:nutos sudeste
(60-l 44' SE), do cant-o sudeste (SE)
da sede d.a Administração da Com·
panhia Cimento Brasileiro e os . lad::-s a P'~l·lL· desse vértice, os segu.m ..
tes comprimentos e rumos magnéticos: Cento e vinte e cinco metros c
cinqüenta e cinco centímetr{],S (125,55
rn). oitenta graus dois minutos sudeste (2D0 G2' SE); cento e trinta e
dojs metro.."l e qua.J:enta e cinco centí:m.<:.trcs (132,45 m), cinqUenta e .:irco paus cinqü~'1ta e três minutos.
suc:,c:ste (559 53' SE); cento. e c·nqü:::nr:1 e um metros e dez centíme"'
t:1.'0s (151,1() m), quarenta e três graus
IJ,üVe minut-os sudeste _(43° 09' SE) ;

Art.

2(1

o tfbulo da alltorizacS.o

de pesquisa. que será uma via ?Utê;·l~
tica dêste decreto, pagará a taxa de

trezentos e dez. cruze:.ros (Cr$ ...
310,()0) , e será válido por dois anos
a contar da daota da transcrição 'no
livro próprio de Registro das Autoriza,ções de Pesqu\sa.s.
'
Art. 3° Revogam-se a.s dis~içõeS
em contrári-o.
Br.asma, 31 de dezembro de 1964;
143° da Independência 750 da Repúb[ca.
H. CASTELLO BRANÇ-'0.
Mauro Thibau.

DECRETO Nç 55.325 - DE 31
:DgzEMBRD DE 1964

l:lR·

Autorl.~a o, cidadão brasileiro Benja~
m'im Ferreira da F'onseca a pesquisar minério de manganês, no mu~
nicíPio de Casa Grande, Estado de
Minas Gerais.
O P:::esid.snt:e da· Repúblié'a, usando
da atribuição que lhe .contere o ar- ..
tigo 87, nQ I, ds Constituiçáo e nos
tên:nos do Decreto-lei nQ 1. 985, de 29
de janeii'o de 1940 (Cód:go de Min.as), decreta: ·
·

il.rt. 1° Flca autorizado o cidaaá.o
bl'8.3i1eho Benjamim F'ene'ira da
Fons~c.::t a pesquisar minério de mang'B.nês em t~rrenos C.e propriedade do
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José de Assis 'Joelho no· lugar denominado Quinz'e Dias, distrito e mu-:nicípio de ca.sa Grande, EStad? de
Minas Gerais, numa área de mtenta hectares e cinqüeruta ar.es (80,50
b.i) delimitada por um políg-ono tr...
reg~l.a·r ,qüe tem um vértice a ::!ento
e dez metros 010 m), no rumo mag-

nético de tr:nta e quatro graus su..
deste <34° SE), do vértice sudeste
(SE) da sede da Fazena.a do Cortume e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rUmos
magnét1cos: novecentos e- c\nqüenta e
oito metros (958 m), vinte e dois
graus noroeste (229 NW) ; trezentos
e cinqUenta metros (350 m), Olúent-a

e quatro grau.s trinta m:nut.os !lardeste (849 30' NE); setecentos e .vinte e oito metros (728 m), cinquenta
e seis g-rau.s sudeste (56° SE); -qui ...

nhen.tos e dois metros (502 m}, doze
grau.s tr:nta minutos sudo_ete (12<>
30' ·SW) ; duzentos e cmqüentá. e dois
met.ros (25·2 m), doze graus trinta
minuWs sudeste · (12Q 30' SE); tre~
zentos e sessenta e seis metros (8G5
m), cinco grau sudoeste (59 SW>;
duzentos e cinqüenta e seis metros
(256 m). setenta· e oito graus sudoeste (78Çl SW) ; quatrocentos e quarenta e seis metros (446 m) , vinte e
111-ove gr.aus noroeste (29o NW) . . o
nôno lado é o segmento retilineo
que lig·a. a extremidade do oitavo lado
descrito ao pol1Jto ·de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autOrização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de jane:T,o de
1963, da Comissão Naciohal de :::ner~
gi..a Nuclear.
Art. 29 o título da autorização
de pesquisa que será uma via autêntie'a ctêste decreto, pagará a taxa de
oitocentos e dez cruzeiros (Gr$ ..... .
810,00), e será válido por do'-s anos
(2) anos· a conta-r da d.a.ta da transcriçãD no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revog·am se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76g da RePública.
H.

CASTELLo BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N° 55.326 :.,_ DE 31 DE
DEZEMBRO DE

1964

Autoriza Cia. de Cimento Portlanã
Maringá a pe_sqUiswr argila -no mu,.
nicípio de Itapeva ,Estado de Sáo
Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nQ I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto~lei D<;> 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Cód:go de -Minas) , decreta:
Ar-t. -to Fica autorizada c~a. de CL
menta POl'tland Maringá a pesquisar
a:rgila em terrenos de sua propried~de no lugar denominado/ Fazenda
Mar:ngá, distrito e município de Itapeva, Estado de São Paulo, numa
área de setenta e um hectares quarenta ares ,7140 ha), delimitada por
um polígono mistllíneo, que tem um
vértice na confluência do Córrego da
Máquina com o rio Taquari e os lados a partir do vértice os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e setenta e c:nco metr,os (175
m), setenta graus àezenove minutos
sudoeste (709 19' SW) ; setecentos e
oitenta e um metros (781 m), dezesseis g1·aus cinqüenta e cinco minutos
sudeste (169 5' SE) ; novecentos e
quarenta. e um metros (941 m), qua..
renta e oito graus quarenta e dois
minutos sudeste (489 42' SE); duM
zentos e noventa e nove metrü-.!; (299
m), quaxenta e quatro graus dois mi~
nilto.'> nordeste (44° 02' NE); sete. centos e setentu metros eno m),
quarenta e oito graus quarenta e dois
minutos noroeste (489 42' NW); setecentos e se.s-senta e c:inco metto.s(765 m), quarenta graus ctnqüenta e
nove minutos nordeste (40 59' NE);
Ce..11to
noventa e cinco metros (195
( 165 m), quarenta graus cinquenta e
cinco minutos noroeste (37o ·45' NW) .
O último Lado é· formad-o. pela linha
que delimita a margem esquerda do
Rio Taquari de.s-de a e;-<trernidade do
sétimo lado descr~to ao ponto de ?artida.
Parágr.a.fo único. A execução da
present'e autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprOvado pelo Decreto m 51.726, de 19
de fevereh·o de 1963, .e da· Resolução
CNEN n° 1-63, de ~ de janei.ro de
1963, da COmissão Nacionàl de Ener~
gia Nuclear.

e,
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Art. 29 o tit;u1o da autoriz::;r,ção
de fevereil'o de 1963, e da Resolução
de· pesquisa que será uma- via autên~
CNEN' n° 1-63, de 9 de jane!iro de
tica dêste decreto, pag-ará a taxa de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
eetecntos . e vinte · cruzeiros. (C~$- ...
720,00) e será válido pOr dols . (~)
Art. 29 O tíbu1o da. autorização
anos a contar da data da transcrJ.çao
de pesquisa que será uma via autên~
no 1~vro próprio de Registro das Au~
torizações de Pesquisas.
· ,tica dês te decreto. pagará a taxa de
trezentos m·uzeiros (Cr$ J300,00) e
.Art. 39 Revogam se as disposições
será váfdo por dois (2) anos a con ..
em contrálio.
tar da data.._ da tran.scrição no livro
próprio de Registro das Áutorizações
B~asilia, 31 de ífezembro de 1964;
de P.esq uiso.s .
143o da Independência. 76o da. Re.Art. 39 Revogam se as d:i.sposições
púbtca..
em contrário.
H.

CASTELLO BRANCO.

BT>asília, 31 de dezenlbro de 1964·
143°. dC~, Independência, 76o da. Re:
públ:PCa.

Mauro Thibau.

DECREI'O N'l ' 55. 32·7· - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

H. CiíSTELLo

BRANCO.

Mauro Thibau.

Au.toíiza o cidradão brasileiro Fran-

cisco Ajoni>'O da Silva a pesquisar
mármore, no município ele Morada
Nova, Estado d·e Minas Gerais.

DElCR!ETO N9 55. 3·28 - DE 31
DEZEMDRO tlE 1961

DE

o Pres:dente da República, usando
Concede à Mina da Boa Vi-sta S. A.
da atribui'çã.Ü que lhe_ confere o arautorização ~a funcionar como
tigo 87, n9 I, da constituição e
emprêsa de mineração.
têrmos do Decreto-lei nQ 1. 985, -de 29
de j-ã.neiro de 1940 (Có<bgo de. MiO Presidente da República usando
nas); decteta:
da ó.tribuição que lhe confeÚ o art.
Art. 1'1 Fiea autorizado o· ó:ladão
87, no I, da Constituição e nos têrmoo
do Decreto-lei nço 1. 985, de 29 de ja_
brasileh-o Francisco :Afonso da S:ilva
neiro de 1940 (Código de Minas), dea pesqu'E8..r mármore ein terrenos de
creta:_
sua propriedade no lugar denolllina. do Momote, distrito e município de
Artigo único. E' concedida a l.Iina
Morada Nova, Estado de WJ.inas C...ed.a Boa Vista S.A .. em que se transrais, numa área de deze:::sete hectaformou .a Cia. Diamantífero. Bl'asileL,
res e quarenta e oito ares (17,48 hal,
ra, por Assembléia Geral Extraordí~
-delimitada por um paralelogramo
nária de 26 de a-gôsto de 19Gl , a., quique t::-.m _um vértice a mil quatrocen::vada na Divisão do R.e·.l'lStTo 'cte co ..
tos e quatro metros (1.404: m) no
m~rcio do D.N .l.C .. sob"' no oitenta e
rum-o mr>gnético de quarenta e sete •cinco mil e onze (85.011) e na Junta
graus e quarenta e ·cinco minutos
Comerci>al do Estado de Minas Gesudeste (479 4·5' SEY, do entronca~
l'a.is sob n<;> cento e vinte e um mil
msnW ds.s estradas Morada N9va e
quatrocentos e dezoito (121.418), com
saco Cc1·caclo e os lados divergentes
sep.e na _cid•:i-de de Diamantina, Esta~
dê.sse vértice, os seguintes compri~
do d.e Mmas Gerais. aUtorização _Jara
mentos e rwnos magnéticos: quatrofunc10nar como emprêsa de ünera~
centos e se:::senta metros '(460 m), . ção, ficando ohrigad,"' - a cumprir insei:.cnta e no7o graus e trinta mi~
tegralmente as leis e regul'lmentos em
nu tos sudeste (799 30' SE) ; . trezenvigor ou que ve:n.h.a.m :i vigont.r .sôbre
o objeto desta autorização.
tos e oitent:a. metr-os (380 ·m), dez
graus e trinta minutos sudoeste (1Q1J
Brasília, 31 de dezembro. de 1964 ·
3G' SW).
143° da Independênci,a, e 769 da Re:
pública
.
. Pal'ágr.afo único. A ex.ecuçã:o da
presente autorização fica suje1ta às
H. CASTELLO BRANCO
estipulações do Regulam~nto aprovado pelo Decreto --n9 51.726, de 19
Jl.j'\auro Thibau
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DECRETO

NO

55.329 . -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE. 1964

Rett]zca e 1atiflca o art. 1o <f,o deCreto no 9.117, de 25 de março ie 1942.

o Presidente da República-, :.I.Sando
da atribuição que_ ll~e _ confet'e ~- al't.
87 n9 r. da constltUlÇao e ·1os tefm0S
d~ Decreto-lei nç. 1:985, de _29 ae Ja~
11 etro de 1940 <Cod1go c). e Mm>::l.S), de-.
creta:
·1;
ArL 19 Fi.C<1 retificado e ratificado

o art. lQ do decreto no nove mil cen-

to e dezessete (9 .11 7) , de 25 de mar·ç"o de mil novecentos e

dois (1942), que

INlSS~

1,L<arenta

e

a ter a .:·eguinte

1·edação: FlCa autoriza-da a

campa~

nhia de Cimento Portland PL-ty à la-

vrar calcário, em terrenos

de

sua

propriedade, no imóvel São J05é, na
Prai~ da Conceição,
IJlUnicin'o de

Paulista, Estado de PernamPu~o, _numa área de trezentos ~etenta e· cmco
hectares e doze axes (375,12 ha). delimitada por um -p<llígono mistilíneo
que tem um vértice na aarra do canal São José, à . margem direito. do
rio Jaguaribe e os lados, a parti:r dêsse vértice os seguintes compnmentos e rumOs verdadeiros: dois mil cento e quatorze metros e setenta centímetros t2114,70m), sessenta e :eis
graus e dez minutos nordeste (669 tO'
NE); .duzentos quarenta e oito metros
'e noventa
centímetros
(248,9(1m),
vinte e seis graus vinte e cinco mL
nutos sudoeste (26°25 SW) ; seisCentos setenta e- seis metro.:; e dez centí~
metros (676,1(Jm) , oitent.a. e cmco
graus e trint•a e tlois minutos sudeste C85Q 32' SE)-; vinte e três m0tros
e vinte centímetro s (23,20m), nove
graus e quarenta minutos nordeste (9Q
40' NE); seiscentos qu.a,renta e nove
metro3 e cinquenta centímetros (469,
5Dm), vinte ·e cinco graus -cinquent;:_:~,
e três minutos noroeste (259 53~ NWl;
cento oitenta e nove metros e sessen_
ta centímetrc.s (189,ô0m) . trinta e oito g·r-aus e treze minlltos nordeste
(389 13' NEJ duzentos setenta e o1w
metrcs setenht centímetros (213.7\Jm),
·:setenta ·e sete gTau.-) e vinte e três
r~::.i:1utos nordeste (779 23' NE); :,re·zentos cinquenta e oito met.ros ..; setEnta centímetros {358,70m), trinta e
u..>n graus e doLs minutos noroeste
(310 c·2' NW); quinhentos e :[•),,:; 1etros e qUarenta centímetros ,502,401'n)
oite-nta grB.US e c1ez minut.os sudc-::.ste
(809 10' SW); o déc;mo l<tdo é o '>egmemo retilíneo, que partindo da extrern.!dr..de do nono (9°) .. acto uesc.rito,

como o rumo Verd>rtdeiro de quarentit
e dois graus e cinqüenta minutos no1'-oeste (42"' 50' NW>, alc.anç.a a mar·.
gem direita do rio Mac·ia Farinh.0; o
décimo primeiro lado é a marg::m
direita do rio Maria Farinha, no trecho entre a. extre-midade do déc1mo
la.do e ::t barra do rio JJ.gunribe; o décimo seg:.mdo e último lado' é o tre~
cho da. margem dire~ta do rio Jagua:ribe, desde a sua ba.rra no rio Marie.
Farinha,, até a barra do Cana-l S9.o
José.
Art .. 2Q A presente yPtificaç§.o e ratificação de decreto nãc fi03. sujeita.
3!0 pagamento da ta.X('l. ::Jrevl.sta pelo
Código de Min·.1S e .::era r,ransc::"ita no
livr.0 próprio da DivL:.ã 0 à.e Fomenw
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em oontr árío.
Brasília, 31 de dezembro de HH34;
1439 da Independência e 76\l da República.
H.

CIISTELLO BRANCO

M aUra Thibau.

DECRETO N' 55.330 - DE 31
DEzgMBRO DE 1964

DD

Autoriza o cütadão brasileiro· João de
Deus Reis a pesquisar ouro e diamante no município de Diamantina, Esta4o de Minas Gerais.

o Presidente da República. usan..
do da atribuição que lhe confere o
art. 37, n<? ·I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-iei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretá:
Art. _19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João de Deus Reis a pesquisar oüro e diamante ·no leHo do rio
Jequitinhonha no lugar denominado
Poço Cambraia, distrito de Extração,
município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais, leito êsse compreendi...
do numa área de sete hectares vinte
e oito ares e noventa centiares ... , , .
(7,2890 ha), delimitaâa por mn' ],)ali_gano irregular, que tem um vértice
na confluência do Córrego Cambraia
ou João Pinto com o rio Jequitinhonha e os lados a partir -·dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: . seiscentos e quinze me-

ATOS

DO

Pom:n ·ExECUTIVO

1!ros (615m), nove graus cinqüenta e
cinCo mi.nutos sudeste (99 95' SE) ;
quarenta e dois metros (42m), setenta e dois graus trinta minutos sudeste (720 30' ·SE) ; duzentos e oitenta e
três metros (283 m), vinte e nove
graus cinqüenta e cinco minutos sudeste (299 55' SE) ; cinqUenta e, nove
met:rqs _(59m), cinqüenta e nove graus
vinte minutos nordeste (590 20' NE) ·
trezentos e -trinta metros (330 m)'
vlnte e oito graus cinqüenta e cincÓ
minutos noroeste (289 55' NW); quinhentos e cinqüenta metros (550m),
nove graus dez minutos noroeste (99
10' NW) ; noventa e quatro metros
(94m), oitenta e nove graus vinto
minutos sudoeste (899 20' SW).
"
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado peJo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevere1ro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art: 29 o títtüo da autorização de
pesqmsa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registra. das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disoosições
em contrário.
~
Bras'lin, 31 de dez~mbro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DI;::ZEiVIBRO DE

DE 3,1' DE

18-64

DZS1JÕe sôbre a apZicftçáo do Decreto
n9 55.098. de 1-12-64, e Uh outras
providências.

<Publicado no

.n.o.

de 31-12-1964)

Retijicaçáo

N.a página 12. 086,

2~

coluna, Art. 4'\

Onde .s:e lê:
. . . Decreto n'? 1,.9B9 de janeiro de
de 1963 ...

Leia-se:
. . . Decreto n9 1. 98.9 de 10 de janeiro
de 1963 .•.

DECRETO :r;p 55. 33!3 -

LE

31

DE

DEZE:>'lU.lRO DE HHA

.comvmode EJJZfâdo
Pessêa, e dá outras providências.

D~spõe

sôbi"t'J as

sole'l~td:_:âes

rativC!s cZo centeiià?'io

(Publicado no D.o. de 31-12-1964)
Retijicação

Na página 12.086,

2~

coluna, na.s

ass~naturas,

OnC.e se lê:
Vasco da Cunha

Leia-se::
... I>.t,:ilton soares Campos
DECHETO N'? 55.334 -

DE

31

D:Z

m.:z:E."J.ZERO DE 1964

Regulamenta a aplicação de incenttvos fiscais administrados pela superintendência do De~envolvimento
do Notdeste (SUDENE).

(Publicado no D. o. de 31-12-1964)
Retijicação

Na página 12.086, 41.1- coluna, Art.
6'?, item III,
Onde se lê:
... pa.'3sada pelos repartiçoes ...
Leia.se:

. . . passada pelas repartições ...
Na página 12.087, P· coluna, Art.
7'?, parágrafo 29,
Onde se lê:
... da Lei n9 4.249, de 27 de junho
de 1963 ....
Leia-se:

Uauro ·Thibau
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... dà r. .ei n'? 4.230, de 27 de junho
de 196~ .••
Na. 3~ coluna, ·Art. 10; letra c,
Onde .se lê:
. . . pendentes de revisãO a·riminis.
t.nl.tiva ...
Leia. se:
..'. pendentes de decisão administrativa ...

.No Art. 11, onde se lê:
. . . do recOlhimento ao DNB, de

[l.-côrdo ...

Leiacse:
. . . do recolhimento ao BNB, de
acôrdo ...
Na página 12.083, H coluna, letra a,
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onde se lê;
autenticada da (ilegivel) da Assembléia Geral que (ilegível) Direto~

ria ...
Leia.se:

.

autenticada da ata àa Assem-

bi<ifâ' Geral que elegeu a Diretoria ...
Na página 12.089, lfl. coluna, Art.
lU, parágrafo 1",

onde se lê:
. . . das Leis números 3. 955, de 14
de dezembro de 1961 e ...

Leia.se:
. . . das Leis números 3. 995, de 14.
dt d~;;zembro de 1961 e ...

DECRETO N9 55.335 -

DE

31

DE

' DE3EMBRO DE 1964

Autoriza a Companhia Brasileira de
Àluminio a pesquisar õauxita no
município de Poços de caldas, Es.
tacto de Minas Gerais.

minutos nordes'te (699 38' NE) ; no-:venta e dois metros e noventa cen~
timetros (92,90m), sessenta e um
graus e quatorze minutos noroeste
(619 14' NW); quarenta e qu_atro metros e cinqüenta centímetros- ...... .
(44,50m), setenta graus e dezoito minutos noroeste (70Q 18' NW) ; quarenta metros e quarenta centímetros.
(40,40 m), cinqüenta e um graus e
quatorze minutos noroeste (519 14'
Nvn ; setenta e cinco metros e trinta centi~etros (75,30 m), trinta e
nove graus e cinqüenta e nove minutos· nordeste (399 59' NW) ; 10Venta e cinco rrretro.s e dez centímetros
(95.10 m), trinta e dois gra.us e qua,..
rent-a e oito minutos nor.aeste ..... .
(32t? 4-8' N'W): duzentos e um metro.s
e setenta centímetro,':. (201,70 m), qua_
renta e oito graus e quarenta e .sete
minute-s sudoeste (489 47' S.W).
Pará'grafo único. A execução di!t
presente autorização fica sujeita às

~~i~~i~ç~eescT~~o ~Qe~~~~ ~~nJ~ t~~?X~:
1

zsmbm de 19-51, uma vez se verifique
:?, exisLêncü'l, na jazida, como associa·
cio de qua1que1· das subst-âncias a que

ó Presidente da República, usan- ·"'c refere 0 a.rt. 29 do citado Regu!ado ·da atribuição que lhe confere o / ·m:ento .nu de, outras substâncias dis__.
a1·t. B7, n<? I, da Constituição e nos crimi~adas pelo Conselho· Nacional .,de,
têrmos do Decreto-lei n"' 1.985, de 29
Pe.sqmsas.
'
de janeiro de 1940 (Código de MiArt. 29 o titulo da autorização de
n!l's), decreta:
pesquisa, que será uma via autê:ht1ca
dêste Decreto, pagará a taxa de treArt. 19 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Aluhlínio a pesqui- zentos cruzeiros (Çr$ 300,00) e será
sar bauxita em terrenos de sua prO- válido por dois (2) anos a contar da
priedade no lugar deiiominado Para- data da 'transcrição no livro próprio
sita, Fazenda do Selado, distrito a de Registro das Autorizações de Pesmunicípio de Poços de Caldas, Estado quisa.
de Minas Gerais, numa área de seis
Art. 3'? Revogam-se as disposições
hectares e sessenta e sete ai-es ..... .
(6,67 ha)' deliniitada por
polígo- em contrário.
no irregular, que tem um vértice a
Brasília·, 3 lde dezembro de 1964;
cento e cinqüenta e sete_ metros e 1439 da IndependênCia e 769 da Repúquarenta ce'ntímetros , (157,40m), no
blica.
rumo verdadeiro de cinqüenta e oito
H. CASTELLO BRANCO
graus e oito minutos noroeste (589 08'
Mauro Thibau
NW) ; do meio da ponte existente
sObre o córrego dos Teixeiras e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verDECRETO N9 55. 336 - DE 31 DE
dadeiros: duzentos e sessenta e oito
DEZE!\1B-RO DE 1964
metros e cinqüenta centímetros ....
(268,50m), vinte e dois graus e qua.. Autoriza a Companhia SJderúrçj!ca
renta minutos sudeste (22t?40' SEl :
Nacional a pesquis·ar
minériOs de
oitenta e ·três metros e cinqüenta cen~
terr e de manganês e baluxfta, no
tímetros (83,50m), trinta e oito graus
mun1Cípio de ouro Prêto - Estado
e cinqüenta minutos nordeste (38, 50'
de Mi,-nas Gera'Js.
NE) ; duzentos e sessenta e sete metros ~ trinta ·centimetros (267,30m),
o Presidente d& República, usando
sessenta e nove graus e trinta e oito da atribuição que lhe confere 0 ar-

um

ATOS DO lf'ODEE. ExEcUTIVO

s7. n.,.. I, d?· , con.stituição e nos

.t~go os do necretG-lei n9 1. 985, de 29
dté!Dljanelro de 19 tt~'J (C. 6d.1go d e M.1-

~s), decreta:
Axt. 1!f Fi~ autor.izada .a Co~pa~
hl1ia siderÚl'gica Na!ClOI,J.a-1 a pesq1.~y:;ar
inérios de ferro e de manganes. e
:ux.it& em terrenos de sua propnedade no lug~r denon:ti~do Fazenda
;,Antônio Pere1ra -:-_ J?IStrito de Ant~
nio pereira, municiplo de ouro Pre~
.to _ Estado de MinaiS Gerais. numa
área de quatrocentos e qu~e~ta e
nove hectares (449 ha.), del1m1taÇ.a
.por um polígono irregula1> <;~e têm
.UJU vértice a
cento e cmquenta e
cinco metros 055 m), no xumo verdadeiro de quarenta e um gra!\.LS e
rtrinta minutos nordeste (41!f3.J' NE),
da confluência dos córrego.s Teixeira
e Agua Suja .e os lados a partir d1%se
·Vértice os seguintes comprimenOOs e
rumos ' verdadeiros: mil. setecentos e
qua.renta e cinco metro.s _U.745 _m),
qu2.1renta e um graus e trmta mmutos sudoeste (41930' S\V); três mil
novecentos e setenta metros e· noventa centímetros (3. 970,90 m) , vinte e
seis graus e trinta minutos .noroeste
(26930' NO) ; mil duzentos e vinte e
nove metros e vinte centímetros
(1'.229.20 .m), oitenta e oito graus e
trinta minutos sudeste ( (88930' SE) ..
o quarto lado é o segmento retilineo
que liga a extremidad-e do terceiro la·
do descrito ao vértice de par~id3J,
Parágrafo único, A execução da.
-presente autorização fi c a sujeita· às
estipulações do Regulam-ento a prO~
rvado pelo Decreto nf? 51.726, de 19 de
fevereixo de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1·63, de 9 de janeir-o de
1953. da Comissão Nacion.al dé En-er:giü Nuclear.
Ar~. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma Vi3J a.utên:tJca
dês te decreto, pagará a taxa de
quatro mi!' quatrocentos e noventa
cruzeiros (Cr$ 4.490,00) 'e será válido
por dois anos a contar da dS!ta da
transcrição no livro .próprio de Re·gistro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 3r;1 Revogam~se as disposições
cm contl·ário.
Brasília, 31 de dezcntbro de 1964;
143!? da Independência e 769 dru Re'Pública.
H. CASTEI·LO BRANCO
M aura Thtbau

DECRETO N9 55.337 - DE 31
DEZEMURO DE 1964

839
DR

AutOriza -::· cidadàQ brasi'letro Tito
, Pacheco de Figueiredo- a pesquí'sa1·
mica, no mu11-icípio de Virgolândia,
Estado de Mina.s GereflJs,

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87. n9 I, da constituição e nos
têrmos do Decr.etcHei n9 1.985, de 29
de ja.neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. I" F·lca: autoriz..ado o cidadão
ibtasiJ.eiro Tito PacheCú de Fig.ueir.edo
a pesquisar mica em terrenos devollltos no 1ncal denominado Mont€s
Clarcs. distr.ito· de Mari!ac, município
de Vil'golândla, Estado de Minas GeTais, numa área d·e setenta e nove
hectares noventa e oito a·1·es e oiten':'
ta centi:lres (79,9800 ha), delimitada
por um po. ra1elograma que tenr um
vértice a quinhentos e -trinta, e cinco
metros (535 m). ·no rum 0 magnético
de dez g1:aus sudoeste (109 SW), da
!bana do cónego do Dorico, a.fluente
pela margem direita. do c6rrego
'M{Intes Clar.os, e os lados divergentes
o vértice considerado, tem: oitocentos
metros e rurno de três graus noroeste, mag·nétioo. Mil metros (1.0{K) m),
·e rumo de oitenta é seis graus sudo·este (86\l SW) .
Parágrafo . .único. A exec~çãD do.
11resente .autorização fi c a sujeita à.s
estipu.J.ações do Reg·ulamento a pro~
vado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
feverei.ro de 1963, e da Resolução
CNEN n° L63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener,..,
gia_ Nuclear.
Art .. 2!? O título da autorização de
'Pesquisa, que será uma viSJ autêntica
1dêste decreto,
pagará a t a Xa de
oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00) e
será válido pA:»· dois (2) anos a conta.·r
da data da transcrição no livr0 pró~
Prío de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dispOSiç6e.s
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1431? da Independência e 76!? dru República.
H. CASTEI!Lo BRA'NCO
Mauro Thibau
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DECRETO N9 55.333 - DE 31
DEZEiY1BRO DE 1964
Au-toriza a
Sentelhes
a 1·gila no
Estad-; de

o

PODER [ExECUTIVO

DE

cidadã brasileira 'El??ira
Genova a pesqu1s~r
mumcipio de Sao Pau"o,
São Paulo.

cZ&

Presidente da, República, usando

da atribulçáo que lhe confere o

ar~

tigo 87. n9 1, da Constituição e nos

termos do DQcret-G-:ei n\'1 1. 985, de ~9
de janeiro de 194{) (Código de Mr:na.s), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira, Elvira Sentelhes de Geno~
va a pesquisar argila em terrenos· de
sua propriedade e de Moacyr Fowler,
no Bairro da Colônia, distrito de
\Parelheiros, mmücípio de São Paulo,
!E.stado -de São P2!U.lo, numa área de

quinze hectares se.sse:ht.a . a:res e

cin~

qüenta e. dois centiaxes (15.6052 ha)
delimitada por um polígono mistili!Ileo, cujo lado curvilin€o é o trecho

da ma.rgem direita do ribeirão Vermelho compreendido entre o final de
duas poligon3Jis que têm início no
pom.o na margem esquerda da estra_
da :municipaf Vargem Gran_de, llo
·.sentido. de quem de Marcilac Se dirige paxa Co-~ônia, ponto 2-ste que é di~
visa entre os terrenos de Isabel
Rockumback e oS de Elvira Sentelhes
de Genova e Moacyr Fowler. e dê.ste
~onto seguem com os seguintes com·P:rimentos e rumos magnéticos: a primeil·a poligonal com: cento e sessenta e cinco metros (165 m). vinte e
·sete graus. noroeste (279 NW); setec·entos e sessenta e seis metros (71)6
m), cl.ez graus e dez minutos noroeste (10Q W' NW) ; (margem direita do
~ribeirão vermelho); a segundar poligonal com: cent0 e quar~;nta e nove
!metros e trinta centímetros (14g.,3o
m), quarenta· e três .graus e trinta
minutos sudoeste (439 30' SW),; duzentD3 e cinqUenta metros (250 m),
Vinte e se:'ce graus noroeste (27'? NW);
oitocentcs e trint'J. e dnco metros ..
(8S5 m), dez graus e dez minutos no_
xoeste (1{)(_) 10' NW); (marg-em diTeita <:lo ribeil·ã 0 Vermelho) .
Parágrafo único. A execução da
.presente autorizaç~o fi c a sujeita às
estipu!ações do RegulaanBnto a pro_
;vac1_o. pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fci-;,ereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nt? 1-63, de 9 de janeiro .de
ü963. da Comissão Nacio-nal de Energia Nuclear.

ATt.

29 O título

dD,

autorização de

pesquisa., que se;_·á uma viR autêntica
·dês'~e décreto,
oagará a taxa de

trezentos cruzeir-os (CrS 3C<l,GO e será
válido por dois (2) amÕs/ a contar da
dat.a, da t.ranscriçã.o no livro próprio
:de Registro das Autoriza-ções de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se· as disposições
-ém contrário.
Brasília, 31 . de dezembro de 1964·;1430 da Independênci.a e 769 da• Re-pública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thi'b\1u

DECRETO

N(_l

55.339 - DE ·31
1964

DE

DEZEMB-RO DE

Autoriza Mármores Itabirito Ltda. a
Pesquisar bauxzta e argiZa no mU·
nicípio de Itabirito, E-stado de Minas Gerais.
O Presidente da< República, usando
da atribUtçãc que lhe confere o a-rtigo 87, _ n9 I da _constituição e nos
têrniOS --do D~creto-Iei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi·
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mármore~
Itabirito Ltda. a pesquisar ba.uxita. e
argila em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda da
Rocinha distrito e municíPio de· Ita~
:'oü·ito, Estatdo de Minas Gerais, numa área de vinte e três hectares e
1trinta ares (2.3,30 ha) delimitada po-r
1um heptágcno irregular, que têm um
'Vértice a quatrocentos e cinqüenta e
-seis metros (456 m), no rumo me.g~
nético de trinta e· quatro gra'lls e
trinta mmutos rtord·e-ste (349 30' NE)
da confluência do córrego do Marcoli-na com o ribeirão ·do SEva e os
:lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos mag_
néticos: duzentos e sessenta metros
·(260 m), oitenta e quatro g'T.tl.us trinta, minutos nordeste (84° 30' NE) ;
trezentos e um metros-) 301 m). trinta
e oito graUs trinta minutos sudoê.ste
(38° 3()' SE) ; duzentos e noventa e
:::eis metros (29G m), vinte graus trinta minutos sudoeste (209 3(1'·-StiV);
trezent0s e um metros (301 m) , qua!!.'enta. e sets graus· trinta minutos su~
doeste (469 30' SW); cento e cin-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

C•""nts e S2te metros 057 m), cin-

~t\;nta g:11~us noroeste (50\l Ny.');
é"·llto e se1.s metros · C1D6 m) cmco
g;alL''i _tl'inta minutos

NE) ; quinhentos

~ardeste

.(59 30'

e sem metros (506

i!n), ~rês graru:s nordeste (39 NE) .
,parágrafo único.
A execução da
rr8sente n..utorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado nela Decreto n9 30.230, de 1 de dezenÍbro de 1951, tuna ve~ se verifique a
existência na jazida, como associado
de- qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regula-·
menta \ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.

Art. 29 o titulo da autorizaçã"O de
rpe.squisa, qUe será tuna viaJ autéi)tica
rd.éste decr.eto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiJ:os (Cr$ 300,00 e .serfi,
.válic'._o por dois (2) amos a contar da
da ta- da h·an.scrição no livro próprio
d.e Registro da.s Autorizações de PesquWa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
oem contl·ário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143'? da Independência e 76Q da.· Repúblicz;. ..
H.

0ASTEL1.'() BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N .9 65. 340 DEZEMBRO DE !964

DE

31-

DE

Auto;-iza o cidadão brasileiro Age'rwr

Soàres da Silva a pesquisar minério
de ferro no município de Piedad·e,

Estaàó de São Paulo.

O Presidente da República,. usando
d3.. atribuição que lhe cçnfere o artigo
87, n'? I, da Constituição e no.s têrmos
do_,DecretO-lei .n9 1.985, de 29 de ja,,,;
neiro de 1940 (Código_ de Minas). de=
<!reta:
Art. l\1 Fic.3, e.. utoriza<lo o cidEJ.dão
brasileiro Agenor Soares ·da Silva a ·
pesqmsar minério de ferro em terreno"3 de .sua propnedade e de herdei.rOs
e sucessores de Fr.lnc:sco soares de:
Silv•:t, Joaquim Caeta.lJ.o de Lima e
outros, no lugar denominado Sarapui,
distrito e muníci:Pio de -Piedade, :gs...
tecto de são f\a.ulo, numa área de quarenta e oito hectares Quarenta e tun

841

are_s e· vinte "'"u"'·""-'""S \<±ti,'±i<lU hiJJ)
delimtt:;.da. por- um polígono mistili.,;
neo. ~u~ tem um vértice no centro
ge~m~t1~1co da Ap-onte dü rodovia -tapiUll'-..,Pleaa-de, sobre o rio Sara.pui e os
lados a 1,1artir dê:ose vértice, os seg·uintes comprirp.e~Jtos e rumos magnéU=
ccs: - quinhentos e nóventa e cinco
metros (595 m), vinte e cmco graus
nordeste (250 NE); duzentos e qU•J..tro
metros (204 m) .sessenta gr•}·Us .sudeste (ofl{l 0 SE) ; cento e trinta metros
(13{1 m), quarenta e três graus nor=
deste (439 NE); seiscentos e trinta
'metros (630 m),
cinqüenta e_ oito
graus sudeste (58'? SE); centO e oitenta metros (180 m) quatorze g1n.us
sudeste oq;. SE) t.rezentos e noventa
me~ros C390 m), quarenta e trê3 graus
~udoeste (439 SW); e o último lado é
consti~uído pela ma1·gem direita. do
l'io Sanl·PLÜ da extremidade do sextó
lo;;J..do descrito a-o vértice de partida .
Parágrafo
único: A execução da
presente ~utorização fica sujeita às
estipulações dO Regulamento aprova_
do pelo Decreto n\1 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e ct~ Resolução
CNEN no 1-63, de. 9 de janeiro de
1963, àa Comfssão Nacion.a1 de Ener""
gia Nuclear.
·
Art. 2\1 O título da autorização de
pe.squisa que será um~ via, autêntioa.
désts Decreto pagará a taxa de quatrOcentos e rioventa cruzeirOs ..... .
COr$ 49(),00), _e será válido por dois
(2) .anos a conta-r d::1. data da trans""
crição no livro próprio. de ·Registro
das Autorizações de PeSquisa.
Art. 3'? Revç.ga.m-.se as disposições·
em contrário.
B!·-as'l~a, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re:Rública.

li.

Cli.STELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DEG.,_-q.ETO N° 55.341 -

DE

DEzEMBRO· DE

1964

3.1

DE

Autoriza o cidadão ~brasileiro Ernesto
Ajjonso Scheide a pesquisaT caulim
no· munic'p:o de Campo Alegre, Estao~o de Santa Catarina.

o Presidente da Rep~b!ica, usando
da ~tribuição que lhe confere o a·rtigo
87. ntJ I, da. Constituiçã,o e nos têr-

842

A'i'OS

DO

PODER EXECUTIVO

mos do Decreto,.lei n9. 1.985, -~e 29
de joa.neil'o de 1940 (Código de IVünas),

decreta;
A.rt. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernest9 AffOllSO Scheide ,a
pesquiser caulim em terrenos ue
Pra.ncisca aracy cuba& Sche\d~, sL.
tuados no distrito e mlU11c1p10 de
Camp0 Ali::gre. Estado de Santa Ca""
tarine numa áre.a. de noventa e sete

hectúes, setenta . e quat·ro a.res ,_ ....
(97-74 ha), delimitada por um_ pollgono irregular que t.em um vért.1ce na
margem esquerda do ~·io Turvo no fi ..
na] 00 cêrca que divide êstes terrenos
com os da viúva. FranciBco Duarte,, e
os Ia<los a. pa.rtir _do vértice :eonsidel)a.do têm os seguintes comprimentos
e fUmos magnéticos: cento e cin·
qüena e três metros e Oitenta e cin~
co centímetros (153,85 m), cinquenta
e nove gr.aus e quarenta e sete minutos sudoeste (59947' SW) ; sessenta
e sete metros e noventa centímetros
(67.90 m), sessent-1- e dois graus .e
quarenta e seis minutoS sudoeste
(62'?46' SW) ; setenta. e sete met.ro~ e
noventa centímetros (77,90 m) qmn'"'
ze graus-·--e cinqüentra e um minutos
sudeste (15°51' SE); trinta e um me""
ta e três metros e cmqüenta centímetros e trinta. centimet.ros (31,30 m?,
vinte e três graJus e quarenta e tres
minutos sudeste (2·3943• SE) ; se.ssentros (63 50 m), . vinte e três graus e
vinte e 'seis minutos Sudeste (23'? 26'
SE) ; noventa. e um metro5 e quinze
centirnet.ro,<:, (91,15 m), trinta gra1.1s
e vinte e oito minutos sudeste
(30928' SE); cento e oitenta e dois
metros (182 m) oito graUs e sete
minutos sudoeste . (8'? o-7' SW), tTe,..
zentos metros e Oitent.a. centínietros
(3(]0,80 m) nove graus e treze mi•
nu tos· sudoeste (99 13' SW) ; sessenta
e oito metros e sessenta. centímetros
( 68,60 m) , oitenta e dois graus e ~ez
minutos noroeste (82°10' NW) ; trmta metTOS e trintoa:- centímetros
<".30.30 m) setenta graus e vinte mi=
nu tos sudOeste (70920' SW) .; sessenta
e sete metros e oitenta centímetros
(67,00 m) setenta. e oito g'raus e vinte
e dois milmtos sudoeste (78'? 22' SW) ;
trezent03 metros e cinqüenta centímetros (300,50 m), sessenta e quatro
grau8 e trint.g, e três minutos noroeste
(64'1?3-3• NW) ; oitenta e dOis metros e
dez centímetros (82,10 m), sessenta e
cinco graus e cinqüenta e cinco mi""
nutos nor-oeste (65º 55' NW) trezentos e do~ met.ros (302 m), sesse~ta e

sete graus e dezoito minutos noroeste
(67'?18' NW) ; sessenta e nove metros
e quarenta.
centímetros (69,40 m).
cmqüenta e oito graus e cinquenta e
oito minutos sudoeste (58°58' SW) ;
trez8ntoo e doze metros e vinte centi...
metros (312,20 m) sessenta. e quatro
graus e quarenta e oito minutos su...
doeste (6495_8' SW) ; cinqüent?" me-""
tros (50 m), oitenta e seis gro.m e
seLe minutos sudoeste (86907-' SW);
oitenta e seis metros e cinqüenta
-cen "Letros (86,50 m) oitent,.a. e seis
graus e quarenta minutos sudoeste
(86"40' SW) ; cento e dezoito metros
e oitenta centímetros (118,80 m),
trinta e dois g·raus e dez minutos nordeste (3-2'?10' NE) ; quatrocentos e
quarenta e nove metros e noventa
centúnetros (449,90), trinta e um
n-raus e dezess-eis minutos nordeste ..
(319 16' NE) cento e noventa e quatro metros e trinta ' centímetros
(194,30 m), qua-renta. graus e trinta
e nove minutos nordeste (40°39'NE);
cin'qüenta e cinco metros e quarenta
e cinco centímetros (55,45-_m), vinte
e dois graus e treze minutos nordeste
(22913' NE); qU>1torze metros e qua..
renta centímetros (14,4{1 m), cinqüen•
ta e oito graus e vinte e tun minutos
noroeste (58'?21' NW); duzentos me..
tros e trinta. centímetros (200.30 m),
,dezessete graus e cinco minutos noTei?'
deste (l7905'NE) ; oitent.a e nove me•
tros e vinte centímetros (89,20 m),
nove gr-aus e dezoito minutos nordeste
(9918' NE); cento e setenta e, >i to
metros e vinte centímetros · · ..... .
(178,20 m)', trinta g-raus e oito minutos nordeste (30!,'{)8' NE)_; cento e
noventa e sete metros e trmtoa centímetros (197 ,30 m) , setenta e um graus
e qu~nze minutos sudeste (71°15' .SE);
o vicrésimo oitavo lado é o segmento
retilÍneo que partindo da ext.remi~~
"de do vigésimo sétimo lado descnto,
com rUlllo ma.crnético de setenta graus
e quatorze minutos nordeste (709 14'
NE); alcanÇ•3. a margem esquerda_ do
rio Turvo; o vigésimo nono e último
lado é o trecho da. margem esquerda
do rio Turvo compreendido entre a
extremidade do vigésimo oitavo lado
e o vért.ice da parti~a.
parãoT3Jfo
único. A execução da
pre:oent'e a,uto·rização fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 51.7·26, de ~19 de
fevereiro de 19:3 e da Resoluçao
ONEN n9 1""'63, 'de 9 de janeiro de

ATOS DO PoDER EXECUTlVO
19&3, da ComissãO Na.cion>M de EnergiG.J Nuclear.
Art. 2'? O título da autorizaçã.o de
pesquisa, que será ume.. via autêntica
dêstc Decl'eto pa.gQ)rá a taxa de nO""
vecentos e .Oitenta cTuz-éiros
jCr$ 980,00) e será válido por dois
(2) anos a .contar da data da tran.sCriQão no livro próprio de R-egistro
<La·s .Autmizações de Pesquisa.
Art. 3'? Revogam=se as dispOsiçõe-s
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964·
143° de, IndependênCia e 76'? d.a. Repú..:
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(85922' NE) ; tlinta e nove metros e
vinte centímetros (39,2Gm), cinqUenta
é nove graus quaernta ~ três minutog
nordeste (59<;143' NE); quarenta e c·ln.
co metros trinta... ceiüimetros (45,30-m),
quarent-a e alto graus vinte e oito minutos nordeste (48,28' N'E); tnnta e
oito metros e oitenta centímetros .. ·..
(38,80m), sessenta e sete graus tr1nta
e oito minUtos nordeste (67938' NE) ;
trezentos e oitenta e quatro metros e
oiténta centíriletros (384,80m), s-etenta
e um graus quatro minutos nordeste
(71904' NE); quatrocentos e noventa
e quatro metros e quarenta cent1metros (494,40), q.uatorze graus vinte e
blica.
dois minutos sud{)est.e· (14°22' SW);
Dêste ponto, seg·ue pela estrada velha
H. .0ASTELLo BRANCO
de Atibaia-Jundiaí até ao marco núMauro Thibau
mero 5 (cinco) na. beira da E.strada
e daí, seterita e -nove metros e dez
c~tmetros (79,10m), nove graus um
mmuto .sudoeste (9901' SW); dezenove
DECRETO n'? 55.342- DE 31 DE
metros e sessenta centímetros ..... .
(19,6Dm), seis graus cinqüenta e sela
DEZEMBRO DE 1964
minutos sudeste (6956' SE) ; quarenta
Autoriza o cidadão brasilei'l·o Américo
-e três metros (43m), oito graus einSamma:rone Júnior a pesquisar arqüenta e três minutos sudoeste ....
f!ila no municíPio de JundíCli, Esilfl.~
(8°53' SW); cento e vinte
e .nove
metros e c.inqüenta e dois centímetros
do de São Pa1ao.
U29,5Zm), vinte e seis graus três minubos sudoeste (26903' SW) ; quarenta
O Presidente da República, usando
e sete metros (47m), setenta e um
da atTibuição que lhe confere o ar~.
graUs vinte e três minutos sudoest-e
87, n~ I, da Co:ilstituição e- nos· ·tê'r~
(71923' SW); quarenta e seis metroo
mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), e qua,renta centímetrOs (46,4Qm), oitenta e nove graus tr'inta e alto rmdecreta:
nutos sudoeste (89°38' SW) ; oitenta
Art. to Fica autoriz.ado o cidaCÍão
e oito metros e· Oitenta centímetros
brasileiro Américo Salnmarone Júnior · (88,8Um), setenta e s-eis graus cinco
a .pesquisa.r axgna· em terrenos de sua minutos sudoeste (76905• SW) ; sespropri-edade e de Rosa Bianchi Feri- senta e oito metr.os e vinte centime~
g:atto, Eduardo Feriga.tto, Augusto Fet;ro.s (68.20m), Oitenta e dois graus dez
rigatto, Venerando Ferigatto, Gerânio minutos sudoeste (8!::l()10' SW); v1nte e
Ferigt3.tto, Orlando Ferigatto, Olimph
três metros· e vinte centlmetros
Fer'igatto e Isabel Ferig.atto no lugar· (2,3°20' svn ; oitenta e um graus
denominado Caxambú ou Ponte Alta,
qua1·enta minut.os sudoeste 81°40'
d!strito e municipi 0 de Jundi'áí, EstaSW) ; · trinta e sejs metros vinte
do de S§,o Paulo, numa área de· vinte
cent1metros (36,2üm), cinqUenta e seis
e quatro hectares quarenta e seis ares
graus cinquenta minutos nordeste
Cez cent'iares (25,4610 ha), delimitada
(56°õ0' NE) ; cinqüent.á e seis metros
por um poligono irregular, que tem
e se.:;se"nta centimet.ros (56,60m), o..,uaum vértice a ~mil . e vinte e oito m-e. .renta e dois graus nove minutos nordeste (429(}9' NE); oitenta e três. metros e trinta centímetros (1.028,30m)
no__ rum 0 magnético vinte e trés graus
tros e noventa centímetros (83,90m),
tr1n:a e cinco minutos sudeste ..... . trinta e s_eis gra.us quatcr.:·ze minutos
(23°35' SE) do centro. do bOelro, do nordest-e (36914' NE); sessenta e sete
metrO·s e Oitent'a centímetros. (67 ,80:m),
cõrrego Splanctareilo ria -estrada d·e
quarenta e dois graus quarenta e nove
rods.gem Jundiaí-Atihaia e os lados a
minutos nordeste (42º49' NE); cinpartir desse vérti-ce, os seguintes comprimentos e rúmos ma.gnêtJcos: seten'vinte e dois metros setenta cenV:i~
metros (52. 70m), trinta e sete graus
ta e quatro metros e quarenta centímetl·os (74,40m), oitenta e seis .graus vinte e dois miimtos nordeste (37Q22'
NE) ; sessenta metros e s-etenta cenvinte e dois ntinutos nordeste ..... .
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tfm~tJ:os
(60 7.{1.m,). · trinta e quati-o
g1·a.us dois ffimutÜs nordeste (34~'02'
NE) ; _:_ Dêste pont<?, se.gu.e pela. -estr:3.da velha de Atib-a.m-Jundiaí ate a.o
1!.~.-..'"trco n'? .21 (vint.G e um)", colocado
na iJ.Gira da estTada e dali cent-o e
ouarenta me·tros (140m), tTês graus

Úinta e- seis minutos. norct-rs:-e (3°3G'
NTID ; C:-uzentoS e quarenta e cinco metros e cinqüentg centímetros (245,5Gm)

seten-:.a e oitD graus oito minutos nor_
dEste (72908' NE); até ao ponto de'
partida.
Parágr~-fo único. A· ·execução da present-e G,Uklrizaçã.o fica sujeita às estipuíações do RBgulamento aprovado
pelo Decreto n" 51.726, d-e 19 de í'evereiro de 1!}63, e da Reso11.1ção CNJ<JN
n'? 1-63, de 9 de janeiro de 19·53, da

comissã.o Nacional de Energia Nu~
clea.r.
ATt. 2'? O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a tàxa de ·trezentos cruzeir05 (Cr$ 30{),00) e serã..
válido por dois (2) anos a contar da
data da tra-nscrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'? R•!Vogam-se as disposições
em contrà.rlO.
·Brasília, 31 tie dezembro de 1g.54,
143'?- da. Independência e 769 da· Re~
públ'ica. H.

CASTELLO BRANOO

Mauro "i'hibau

DECRETO N9 55.343 - DE 31
DEZEMBRO DE --1954

DE

Autoriza o cidadão brasileiío Jos(
caruzo a pesquisar ·jeldspato, nc
município de Cachoeira de Macacu, Estado do RiO de Janeiro.

O Presidente da República. usando
da atribuição que --lhe confere o irtigo 37, n9 I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 ·(Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado -~-o cidadão
brasileiro José Caruzo a pesquisar
feldspato em terrenos de propriedade
dos condóminos do imóvel denominado Santa Rita, no lugar .denominado Santa Rita, Distrito e Município
de Cachoeira de Macacú, Estado do
Rio de Janeiro, numa área de qua-

ExECUTIVO

renta e oito hectares e quatro ares
(48,4ha) delimitada por um polígono
mistilíneo, que tem um vértice a
duzentos e quinze metros (215m), no
rumo magnético de dezenove graus
e trinta_ minutos nordeste (19939! NE),
do marco quilométrico cinqUenta e
sete (km 57) da Estrada Adutora
de Niterói a Paraíso e os lados a
partir. dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumoS magnéticos: setecentos e dezesseis metros (716 m),
um grau e quarenta minutos sudeste
(1940' SE) ; quinhentos e setenta e
seis metros (576 m), oitenta_. e oito
graus e vinte minutos nordeste
(88920' NE) ; novecentos e sessenta
e ·cinco metros (965 m), um grau
e quarenta minutos noroeste (1 '?40'
NW) ; o quarto lado é a margem da
Estrada da Serra Queimada, da' extremidade do terceiro lado descrito
ao ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de '19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de jineiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
··
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quati'Ocentos e noventa cruzeiros ..... .
(Cr$ 490,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trans·~
crição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. . 39 Revogam -se as disposir..ões
ao ·contrário. ~
·
Brasília, 31 de dezembro· de 1964;
143° da IndependênciB, e 76° da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N\l 55.34.4 DEZEMBRO DE

DE

31

D!r:

1964

Autoriza o cidadão brasileiro Bi3rnarão
Dale l//ascarenlws a pesquisar caL""
cátio no município de Curvelo, Jl:stado de Minas Gerais.

O Pres-idt•nte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.t? I, da Constituição e nos tênnos
do Decreto-lei n.'? 1.985, de 29 ·de ja-

ATOS DO
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neil'o de 1.940 (Código de Min:.'ts), de~
cn:it.a:
.
r..rt. V?' Fica an~orizado o cidadão
bl~l'..sile~ro
Bernz;.r·(tD D~le MascarehaS 8, pesqu!SrJ.T C8.lcáno cm tel·re~c.-·, ·c.s sua prop:-iedad:e no im6ve1_ rie_)offiinado Pazenda Peço Azul, dlstl'llto e m<mieip!o de Cu1yero, Estaüo de
vw.:::-s. GeraJS, nums. area de· setent'il.
~~cinco hectares (75 ha) delimitad:1
-cor um P--~·8..Ielo~-ro.mo, que tem um
Vértice a mll e C'ltent3.- metros ..... .
(!.030 m), no r-umo o1to graus e ·~:·ê::.
.minut-os .sudeste (8Q 03' SE), magné-tico, da barra do córrego Salobro r1a
ma.rgcD e.<·,quel"da do córrego cto Picáo
ç os l::do•; divergentes dêsse véTticc:.,
o.s segnmtes c?mprimento-.s e rumos
lllagnéticos: quinhentos metros
'(500 m), ,oite:pt'a e ·quatro graus su~~este (84° SE) ; mil e· quinhentos- metros (1. 500 m) ,· seis graus e dezesseis
mlnutcs sudoeste (6Q16' SW) .
pz.rágrafo
único. A execução aa
presente autorizaçâQ fica sujeita às
€'..'"1tipulações do Regulamento ap-rovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 d-e janei-r_0 de
1003, da Comissão Nacional de Energia NUCleJ.l-r.
~
Art. 25' O titulo da· autorização de
pe:;qu1sa, que será uma v1a autênttca
dêS te Decreto, _pagar~· a taxa Ue setecentos e cinqüenta cruzeiros. (Cr$ .. ,
750,()0) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcr!ção
no )ivr0 próp-rio de Regtstro das Autc·rizações de PeSquisa.
A.rt. 3.9 .R.evogam-se as disposições
em contrário.

B:·-a,síli:J... 31 ae rtezembro de 19-64;
143'·' da Indepênd·ência e 769 da. Re.,
pública.
H. Ui\STF-LLO BRANCO

Mauro 1'hWau
DECRETO N<:J 55.345 ._ DE 31 DE
D:O::ZEMBRO
A.u,~ot'ir~a

EXECUTIVO

~45

do Dç6reto-Iei nº 1.985, de 29 de janei.1.'0 de 1940 (Código de MinasJ, de~
cn:ta:
Art. F' Fica autorizado o cidudü-o
bmsilcim LauTindo da Sílva Pere.i:.:-a a
IJesq_uisar quartzo e águas marin_t-w.s
em terrenos de sua propriedade no lu ..
gar deaominado Bstiva, distrito e t!l.U~
niclpi() de Salinas,- Estado de i\IIínas
Gerais, nnma é.rea de quatro hectares oitenta e nove ares e trinta e cin~
co centiares (4,8935 ha) delimitada por
um retângulo, qm: tem um vértice a
vinte três metros e sessenta e cinco
centímetros (23,65 m) no rumo maç·~
:~tico de cinqü_enta e' sete graus qu~
lenta e nove mmutos noroeste (57o 4H'
NW), dm confluência do cól'l'ego do
Junca com o córrego da Estiva e os
lados divergentes dêsse vértiCe os se~
g~iJ?-tes .. comprimentos e i-umo:s mag~
netwos duzentos sessenta e três me~
tros e oitenta centímetros (263 80 m>
oitentct seis gTam, cinco minutos no·~
roeste (86° 05' NW) ; cento oitenta. e
cinco metros e cinqüenta centímetros
(185,50 m), três graus Cinqüenta e cinco minutos nordeste (30 55' NE) .
Parágrafo único. A exec'ução da presente autorização fica_ sujeita às estipulações do Regulamento ap·rovado
pelo Decreto n? 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da: Resolução CNEN
nº 1-63, de 9 de janeiro de 1963 da
Comissão Naci.onal de Energia 'Nu-·
clear.

·Art. 2Q O titulo da autorizacãa de
pesquisa, que será uma via autêritica
dêste decreto, pagará a taxa, de Lrezentos Cl'U2!eiros (CrS 300) e Se!'ft vã.:.
'lido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livto próprio
de Registro das Autorizacões de Pesquisa.
~
Art. 3? Revogam-se 'as ·disposiç-ões
em contrário.
.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da .República.
H. CASTELLO BRANco
Mauro Thibau

DE 1964

o cidadão brasileiro Laurinda

du Silva Pereira a pesquisar quarte ú_guas marinhas, no m unicipio
rle SaUitas, E:siado de .llfinas Gemis.
·
20

O Presidente da _República, usandD
àa atribui<:_~fw que lhe confere o art.
87, n? I, da Constituição e nos têt'mos

DECRETO N9 55.346 - DE 31 DE
. DEZEMBRO DE 1964
tlutcriza a Companhia Estani:jera do
Brasil a pesquisar ·cassiterita no
mun:c!pio de Pôrt 0 Velho, Territóí'io Feàe1al ele ROndónta.

O Pre::>idente da .H.epública, usando d-a ::tt.:ribuição que lhe confere o
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a-rt. 87 n<:> I, da Constitiltçào e no.:-.
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de
29 "de janeiro de 1940 (Código de Minas), decret:a.:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia. Estan,ífera d 0 Brasil a pe5qu:!StJ.x
ca:ssiterita e mterrenos de propriedade de James Bryan Choate no lugar
denominado Margem Direita do Rio
daS Garças, distrito e município de
Põrto Velho, Território Federal .de
Rondôn:S., numa, área de quinhentos
hectares (500 ha), delimitada.. por um
retângulo, que tem um vértice a rnil
e cinqüenta metros (1.050 m), no

rumo verdadeiro de oitenta e doiS
graus nordeste (82º NE) da barra do

Igarapé Natal, afluente pela ma.rgem
e.':<l{uerda do .rio das Garças· e os lados divergente<> d.êsSe __ vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: ,dois mil metros (2. 0~0 m) ,
~.essenta,
e quatro graus nordeste
(64<? NE); dGh mil e quinhentos me~
tros (2.500 m) vinte e seis graus sudeste (26'~ SE) .
Parâgrcfo
único. A e~ecuçã 0 Ua.
presente autcmzação fica sujeita àS
estipu!<J.ções do a..tgulam.ento aprovaM pe:o D2c!·et;r, · n<? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a exbtência na jazida, como a:.,~·oola.clc- d.B ql~<.llq,Je 1 daS substá:n.cias
a que se retere o art. 2.<? do citado
Regulamento ou rie outras subatânCle.s discriminadas pelo Conselho Na~iO:'l.al de PE-SqlUSas.
Art. 2.<? o. título da autorização de
pesquisa, ·que será uma via autê.atica
dê.-·.te :Jecreto paga1·á a tax:l de Clm.:o
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
-data da transcriçã-o n 0 livro. próprio
de Regí~Jtrc das AutriZ.t:l.ções de Pesqui~ú.

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
BraSma. 31 de dezembro de 1964;
143'? da Indepeneiênota. e 76t;~ da Re,pública.
H. CASTELLO

BRA.NOO

Mau1·o Thibau

DEORETO N9 55.347 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

Dlf

Autoriza a Companhia Estaníjera do
BraSil a pesquisar cassiterita no
mv.nicípio de Pôrto Velho, Territó~
rio Federal de Rondônia.

o

Presidente da. República., Uf?ando

da atribuição que lhe confe;re o artigo· S7, n<? I, da Constitu'1ção e nos

têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
d·e janeiro de 1941} (Códig-o de Minas), decreta:
Art. 1<? Fica autorizada a Compal1.1Üa EstaJlífera do Brasil a pesquisar caSi·tesi ta em terrenos de pro~
pried.ade de J.ames Bryan Choate no
lugar denominado .Margem direita do
rio ·das Garças, distri-to e município
de Pôrto Velho, Território Federal de
Rondôni·a, numa área de quinhentos
hecta.'res (500 ha) delimitada por um
retângul~, que tem um vértice :õl. três
mil metros (3.000m), no rumo ver. dadeiro de setenta graus nordeste
('i()9 NE) da barra do Igarapé Na-tal,
fl.flruente pe"i!::t. margem. esquerda do
rio das Garç-as e os lados divergent~s .dêsse vérbce, os seguintes cOill~
primentos e rumos verdadeiros: doi.s
mil metros (2. OOOm), sessenta e quatro gr-?-us nordeste (64<:> NE) ; dois mil
e quinhentos metros (2.500m), vinte
.e se.is graus sudeste (26<:> SE) .
Parágrafc !}nico. A execução da
presente auto.rLza.ção fica suj~ita às
estipulações ·~-do Reg·u]amento aprovado pelo Decreto n<? 30. 23·0, de 1 de
-dezembro de 185-1, uma vez se vel·ifiqu.e a existência na jazi&1. como
ass-oci<?"do d.2 qu.a.Dquer das substful...:
cias a que se refere o art." 29 do citado Regulamento ou de outras substânc·!.as discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pe::;quis::J.s.
A.rt. 2\l O título' d.a e,utorização de
pesquisa, que saá uma via autêntica
dêste Decr.eto, pagará a. bxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e será
váliido por do:..s (2) anus a contGr da
data da transcrição no livro próprio
de Registro d.as Autoriz.ações de Pes~
quisa.
1
.ru.·t. _39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasir!.a, 31 d:e dezembro de 1964;
143<:> da Independência e 7-6 da R'eM
pública.
H,

0ASTE:LLO BRANCO

Mauro. Thiba.u
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DECRETO N9 55-.348 - DE 31
DEzEMBRO DE 1964

PODER

DE

Restringe a zona de concessão da Prefeitura Municipal de Jporá é ov,tor~
ga, à Centrais Elétricas de Goiás
S. A., conce-ssão , para distrf1}ui1'
energia elétrica no Município de
Israelândia, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atrihuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos ·artigos 140 e 150 do Có~
digo de Aguas (Decreto n9 24.643, de
10 de julho de 1934), deoreta:
Art. 1q· Fioo exduido o Município
de Israelândia, Estado de Goiãs. da
rz.ona de concessã·o da Prefeitura MuniciPal de I porá.
Art. 29 E' outorga.da, à Cent.rais
E11.§.tricas de Goiás S. A. , concessão
wra distribuir energia · elétr 1.Ca no
Município de .Israelã.ndia, fican.r:lo autTi2ada a construi<r sistemas de tra.nsmi.ssã.o. e distribuição que se fizerem
necef':sálios.
Parágrafo único. Em portaria , do
Minj~Stro da.s Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
A·r·t. 39 A cüncessionária deverá
satisfa.zer as seguintes exigê-ncb.s:
I ._ Submehr .à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três ·
(3) vias, dentro ·do prazo de o::entn e
oitenta (180) jia..s a conta.r da data.
da pubncação dêste Decreto, os projetas e orçamentos relativos ao sistema. de transmis~§.-o e distril.luição.
II Assinar o contra.to fuscip1inar da concessão dentro do praw de
trjnta (3Q) dias, cuntados da pub1licaçãq do desp~acho da aprovação d,a,
respectiva. minuta pelo Ministro das
:Minas e ~ergia,
III - Iniciar e ooncluir as obras,
nos prazo3 que forem esta.belecidos
pelo Miiilis.féric das- Minas c Energia,
executando~as de acôrdo oom os pro~
jetos aprovadoo e as modificações_ que ·
f(Jrem autorizad~~.

EXECUTrJO
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Art. 4º As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas· tri-enaJ.mente- pela Divisão de
Aguas, do Departamento Naciona! da
Produç~ Mineral, COm a.provação do
Ministro das Minas e Energ_ia.
Art.. 5º A presente concessão vigorará pelo pm.zo de trinta (30). anos.
Art. GQ Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no
momento. exis~irem em função exclusiva e permanente dos . serviÇDs
concedid(JS, reverterão à União.
Art. 7º A concessiOnária poderá requerer que seja renovad:a a concessão, mediante. as condições que vie·
rem a. ser estipuladas.
Pasã.g.raf(J único. A concessionária.
deverá entrar com o pedido a que se
r-efere êste a.rtigo 2,té seis (6) meses
·antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendend(J-se, se não
o fizer, que nã(J pretende a renQva.ção.
Arf:;. 89 ::g<,te Decreto entra em vig.or
na data de sua publicação. revogadas
as disposições en1 cont!ár'io.
Brasília, 31 de dezembro tle 1964;
143 da Independência e 76Q da República.
H.

CASTEJ..LO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.349 - DE 31
DEZEMBRO . DE 1964

DE

Autoriza a Companhia Geràz de Ele~
tTicidade a vender bens e instalações utilizados na produção de energia elétrica . .

O Presidénte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 63 do
Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, decreta:
Art. 19 Fica a Companhia Geral
de Eletricidade autorizada a vender
bens e instalações utilizados na produção de ';:merg-ia elétrica assim espe~
cificados:
a) Usina Muzambinho ou . Santa
PaTágmfo único. Os prazos refe- ·
Nair, instalada em l912, no rio Mu~
Tidos neste artigo poderão ser prorxo~
zambinho, no distrito sede do Munigados por ato do Ministro das Minas
cípio de Mu.Zambinho, Esta.d() de Mie Energia.
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ne.s Gerais, com turbina de 500 HP.
alt~rnadm· ·de 500 kVA 50 ciclos,
ma:li:êest?,C~:"L no Processo n9 D. Ag. . .
271,<.15 e transferit'l.9.. para a Compa"'
nhi:J. Geral de Et8tricidade conforme
~we:::t-~cfvo r,utorizada no Processo núm.eJ:o 1-i.A;:;. I.083-S:4.
b) Usüut Nova Hezende _ou Gorita',
in;,;!,8_)?,dg cm 1915, no rio São João,
no d.isi.:rito .sede êo Mu:nicípJo de Nova
R8zende, Estado de Minas Gerais,
com turbin8.. de '750 HP, alternador
de 500 kVA, 50 ci.clos, manifestada no
Prccr~::;so n9 D. Ag. 274-35 e -transferida 1Ja.ra ft Companhia Geral de Eletí-ic±d;;;,de conforme averbação autorizada no Processo n<:> D.-Ag. 1.083-44.
c) Usins. Cachcé:lra, instalada em
1915, no rio Claro, no ·distrito sede do
Município de· Carmo do Rio Claro,
Estado de Minas Gerais, com turbina
de 90 HP, alternador de 50 kVA, 50
ciclos, manifestad2 no Processo nú~
mero D. Ag. 1. 158-35 e transferida
par~ a Companhia Geral de Eletrici~
dade conforme averbação autorizada
no Processo nQ D.Ag. :1.158-35.
d)
Usina Santa QUitéria, instala~
da em 1952, no rio Santa Quitéria, no
distrito sede do Município de CarmQ
do Rio Claro, Estado de Mirias Gerais,
com turbina de 265 HP, alternadOr de
300 kVA, 50 ciclos, objeto da concessão
outorgada, ê, Companhia Geral dE?
E!etricidade pelo Decreto nº 25.416, d~
J.º de setembro de 1948.
'

Art 29 A importância liquida re~
zultante da, alienação deverá ser incorporada ao ativo da concessionária,
pr>vra aplicação, como investimento em
ben'C'Iicio do serviço.
Faxágrafo único. A Companhia Ge~
niJ de Eletricidade deverá apresentar
à Divisáo de Aguas do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Mini;-;tério dgs Minas e "Energia, os com~
p;·o;;r8,ntes da transação, dentro de noventa (90) dias, a contar da data de
sua efetivaç§,o.
Art. 39 O presente Decreto "entra
em vigor na da ta de sua publicação,
revog?.à.as as disposições em contrário.
Bl'r>.silia; 31 de dezembro de- 1964;
da Independência e 750 da República.
·

14~<:>

H. CASTELLO BRANCO

1l:lo..uTo Thibau

DECR-ETO N9 ·55. 350 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza a Comprm]l.ia de Mineração
São Mateus a p§squisar calcário e
quaTtzi-to no município de Itapeva,
Estado de São Paulo.

o

Ptc.sidente da República, usando

d::t atribuicão que lhe conferE' o ar-

tig·o 87, n9 I, da Constituição e nos
·t!Ji'mos do Dec1·eto-lei n° 1.985, de 29
de j:.meiro de 19<10 (Código de Mina~),
dcc!·eta:
Ar L- 1{I Fiéa autorizada a Companhia de M.meração São J:i?:ateus a pesquisar calcário e quartzito em terrenoS de sua ptopriedade no imóvel denominado Sítio Boa Vista no lug-ar
Bairro- do Fria, distrito e município
de Itapeva, Estado de São Paulo,
numa área de dezessete hectares e
vinte e dois ares (17,22 ha), delimitada por um poligono mistilíneo, ·que
tem um vértice a d.uzentos e sessenta
e um metros e dez centimetros .... ~.
(261,10m), no ·rumo verdadeh·o de
quarenta e um graus trinta minutos
sudoeste (41Q30'SW), do marco do\
· auilômetro: trezentos e dezessete (Km
:h 7) da Estrada de Rodagem !tapeva.
Apiai e os lados a partir dêsse vértice,
são assim definidos: o primeiro lado
é um segment9 retilineo, com mil duzentos e um- metros e cinqüenta centímetros (l. 201,50m), que parte do
vértice inicial, situado à margem do
caminho pax:a Ribeirão Branco, com
1·umo verdadeiro de trinta e cinco
g1·aus quare'nta e o'ito minutos sudoeste (35<?48'SVI) ; o segundo lado é o
segmento retilíneo que pa1·tindo da
extremidade do primeiro· lado, com
rumo verdadeiro de sessenta e um
graus vinte e cinco minutos sudeste
(G1<?25'SE), alcança a :ri:t.argem direita.
do camin_ho para Ribeirão Branco; o
terceiro· e último lado é o trecho ·do
citado c2-.minho comp1·eendido entre o
início do" primeiro lado e a extremidade do segundo lado, descritos.

Parágrafo único.
A execução da
nr-esente autorizacão fica sujeita às
Cstipti.iaç.ões do Régulamento aprovado pelo Decreto n<? 30.230, de 1 de
dezGmbro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como asso~
cj_~do de qu:üquer das substâncü.1.s a
que se 1·efer.e o art. 29 do citado Regulam8nto ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de. Pesquisas.
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Art. 29 O títu~o da au~orizaç~o _de
esquisa, que ,sera uma vra au~entiCa
~êste Decreto, pagará a taxa de tre~
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
váHdo por dois (2) anos a contar da
ciata da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes~
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
etn contrário.
Brasília, 31 de dezembro 'de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thiba,u

DECRETO N9 55.351 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

.Autoriza o cidadão brasilezro Gheor ...
ghe Popescu a _lavrar arei~ quartzosa nos municípw8 de Peruzbe e Ita ...
nhaem, Estati'J de São _Paulo.

o Pl·esidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o arti
go 87. n9 I da Constltuiçâo e nos têrmos do Decreto-lei nl? 1.985, de 29
de janeiro de 194{) (Código de Minas),
decreta-:
Art. 19 Fica autoriza-do o· cidadão
brasileiro Gheorghe Popescu a l•l·Vl·ar
areia a uartzoSOJ em tenenos de propriedade do Círculo Operálio de I'Pi""
rangoa no imóv-el Fazenda de . E'tl-nta
Cruz,' em Pan:mamirim, ou pi.assa"'"
guera Praia de peruibe. distritos e
mumcipios de Peru:i:be e Itanhaem Estado de são paulo - numa ár-ea
de cento e sessenta e um hecta:res
trinta e sete oal'es e quarenta centia-res (161,374() ha), delimitada por um
polígono que tem um vértice a mü
quatrocentos e trint..G e cinco'· metros
(1. 435m) no rumo verdàdeiro vinte
e cinco úaus e qumze minutos sudeste (25Q 15' SE) do marco quilomé...
trico duzentos e cinqüenta e sete metros ma..ig- duzent03 e cinqüenta me,..
tros e oitenta centimetros ......... .
(257 +250 SOm) da Estrada de Ferro
Sorocaba.Íla, rãmal santos-Juquiá e
os lados, a. _partir dêsse vértice, os .seguintes comprimentOs e rumos verd!tderros: quatro mil e quatro metros e
vinte centímetros t4.004,20m), vinte
e cinco _graus e quinze minutos no130
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roeste (25o- 15' NW) ; quatrocentos e
dez metros (410m) trmta e sete graus
e quarenta. e cmco mmutos sudoeste
(379 45' SW) ; três mil oitocentos e
sess~nta e sete_ metros e cinqüenta
cent1metros (3.8G7,50m) vinte e cinco graus e quinze minutos sudeste
(259 15' E'.E) ; qua-trocentos e trinta e
três metros C433m), .cinqüenta e seiS
graus e tnnta e dois minutos nordes,.,
te (56>? 32• NE) . Esta autorização é
outorgada mediante a.s condições
c?nst•antes do P<Hágrafo único do art~go 28 do Código de Mina-5 e dos artigos 32. 33 34 e suas almeas, além
das segumtes e de outras constante.'>
do mesmo eódigo, não expressam-ente
menciona-dos neste. Decreto.
B-a·rágra-fo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulaÇões do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 19 de
dezembro de 1951 uma- vez se verifique a existência. n>1- jazida como
associado de qualquer das subSthnciG.S
a que se refere o OJrt. 2o do citado
R:eg·u.lamento ou de outr.as sUbstâncias
drscnmmadas pelo Coruellio Nacional
de PesqUisas.
Art. 29 O concesSionário da autoriZI-3:ção fica obrigado a. r-ecolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à un'ião
a:o Estado e_ ao Murucípio em cum..:O
primento do disposto no à.rt. 68 do
Códtgo de Minas.

Art. 39

se o conce-"SSionár•o· da
_ não cumprir qualquer
das obngaçoes que lhe --incumbem n
autorização de le:vra. será declarada
oaduca ou nula, na _forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
autor1Zl'3-~ão

Art. 41? As propriedades vizinhas
estão .sujeitas às servidões de solo e
subsolo para. fins de l>3..vra, na. forma.
dos artigos 39 e 4() do Código de Mi""
Art. 59 O concessionário da a..utori=
z.a-ção será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminadQ.S
no art. 71 do mesmo Cóctigo.
Art. 69 A autorização de Ia:vra terã
por título êste Decreto, que será
tra-nscrito no livro próprio de Registro das Autorizações de r.o.vra ap6s
o pagamento da tltxa de três m'u du""
zentos e quarenta, cruzeiros (Cr$ .•.•
3 .240,00).
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P.a.rágT.afo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamente aprovado pel.o Decreto n9 30.230, de 19 de
dezembro de 1951 um.::~,. vez se verifi,..
que a existência na, jazida, como
~ssociado de qualquer das substância-s
a que se refere o a·rt. 2° do citado
Mauro Thibau
Regulamento ou de outr·:ls substância-s
discriminadas pelo conseiho Nacional
de Pesqui.s•as.
Art. 29 o concessionário da autoriz.a·ção fica obrigado c. !lecolher aos
DEORETO N'? 55.352 - DE 31 DE
cofres públicas, na forma da 1e1, o,s
DEZEMBRO DE 1964
tributos que forem- devidos à União,.
a:o Estado e ao Município em cum=
Autoriza a sociedaàe Bra·sileira de
primento do disposto no _:a.rt. 138 do
Mineracão Fama Ltda. a lavrar
Código de Minas.
·amiantO no município de São Do,...
Art. 39 se o concess.ionár~o da
mingas do Prata, Estado de Minas
autori~)ação
nã.o cumprir qualquer
Gerats.
das obrigações que lhe incumbem, a
,autorização de la:vr•a será declarada
O presidente da República, u.sa.nd.o
!::'3.-d.uca ou nula, na form.::t dos aTtida" ~.tnbuiçáo que lhe confere o arti""'
go8 37 e 38 do Código de :Minas.
~w 87 n'? I da Constituição e nns têr-:"
fios do DBcreto-lei n9 1.985, de 29
Art. 49 A-s pr·c.priedade8 viZinhas
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
estãD sujeitas às servidões de solo e
decreta.·:
subsolo p13.ra fins de l•avra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi=
Art. 1('1 Fica autorizada a Socieda"'
nas.
de Brasilein:a. dé Minera:ção Fama
Art. 5Q O con-cessionáJ.·io da autori=
Ltda., na qualidade
de ce.ssiomíria
z.:l:ção será fiscalizg,do pelo Departado5 d~r-eitu:5 de Francisco de F~ul>t.
mento N•3.·ciDnal da Produção Mineral
01-rnen·o de Morae.s, a 1avroar am1an...
e gozará do-3 f.a.vore.s discriminados
t.o em terrenos de propl'iedade de
no art. 71 do mesmo Código.
Riimm1do Moreira: do;ç Silva no lugar denominado São L.oureriço, di,s.a
Art. GQ A autorização de l0.ovra terá
trito de .santoana de Alfié, município
por título êste Decreto, que s~rá
de São Domingo.s do Prata., Est::>.dü
transcnto no livro pró-prio de Regisde Minas Gera-is numa área de dez
tro das Autoriz3.ções de L•a.vra, a-pós
hectares (lO ha)' delimitada. por um .-pagament-o da· taxo, de seiscentos cru-0
triângulo que· tem um vértice e. seszeiros (Cr$ 600_00).
senta metros (6úm), no rumo ve~
Art. 7° Revog·am-se as disposições
d·3..deirO cinqüenl:.a e seis graus sudesem contrário.
te (56~ SE) da confluência doS cór=
regos Pedras e Brejal e os lados, a
Bmsília, 31 de dezembro ·de 1984;
partir dês.<;e vértice. os seguintes com-. 1t;l3'? da Independência e 769 da R-epúprimentos e rtunos verdadeiros:\ qua""'
bli-ca-:'
tr.ocentos e cinqüenta metros (45()m),
H. CASTELLO BRANCO
onze grau.s sudeste (119 SE); seisMauro Thibau
centos qu11.rent1· e cinco· metros ....
(645m), trinta e quatro g-raus norde;s...
te. (349 NE) ; quatrocentos e cinqüenDECRETo" N9 55.354 - DE 31 DE
ta metros (450 m), setenta e nov-e
DEZEMBRO DE 1964
graus sudoeste (799 SW) . ~ta. au...,
torização é outorg·a:dü. mediante as
condições constantes do parágra.fú
Concede à Agua Mineral Santa Helena L tda., autorização para funúnico do art. 28 do Código de Minas
cionar como emprês.a de mineração.
e dos a.rtigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além d..ixs seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expres•
o Presidente da República, usando
samente mencionadas neste Decreto.
da atribuição que lhe confere o ar-

Art. 7° Revogam-se as disposições·
em contrário.
B:ro..sílif1; 31 de dezembro de 1954;
l'Í!J'? da Independ&ncia e 76<:J da Repú,..
bUca.
H. CASTELLO BRANCO

~'XOS

D.O PoDER EXECUTIVO

tigo 87 n9 I, da Constituição e nos
tênnos' dÇl Decreto-lei 1?9. 1. 985, ~e
29 de janeiro de 1940 (Codigo de Mlna.s) , -decreta:
'Artigo único. E' Col).cedida à Agua
Mineral- Santa Helena Ltda., constituída por contrato arquivado sob número 135.709, na Junta -\.~omercial do
Estado de Minas Gerais, com sede
na cidade de Nova Era, autorização
para funcionar como e~prêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
Sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143º da Independência e 76º da República.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO.

M aura Thibau.

DECHEI'O

N9 55.355 DE
DEZEMBRO DE 1964

31

DE

Concede à · Mineracão C1·uzeiro L'i1nL
taàa a•utorizaçãO· par-a juncicmr
como elfprêsa de mineração.

O Pl'esidente da Repúblic3-, usando
da atribuiçã-o que lhe -confere o art~,go 37, no I, da- constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n<:~ 1.985, de 29
de ja.ne.ü·o de 1940 (Códig.o de Minas) decreta:
Artigo único. E' conced:.da à Miner·3.-Ção Cruzeiro Ltda., constituída
por contrato arquivado sob n<? 138.465,
no Departamento Nacional do Reg:stro do Comércio, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, EStado da Gua!n~·bara, autorização
para funcionar
como emprêsa de mineração ncando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
<autorização.
Brasília, 31 de dezembro -de 1964;
143° da Independência e 750 da Re-pública.
H. CASTELLO BRANcO.

íi-Iauro Thibau.

DEGR:ETO N<? 55.356 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

851
DE

Concede à Indw;trial, Comerc'fal e
Agrícola Rio Pilões S. A. autorização para funcionar ccrmo emprêsa -de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art',go 87, no I, da ·Constituição e nos
tênnos do Decreto~lei n9 1.985, de 29
de janeiTo de 1940 (Código de Mill%) decreta:
Al'tigo único.
l!: concedida à InComeróal e A.grícola Rio
Plloes S.A., em que ~se transformou
a Sociedade Industrial, comercial · e
Agrícola Rio Pilões Limitada autorizada a funcionar pelo Decreto número 34.476 de 4 de novembro de
1953, pela escritura pública de 14 de
janeiro de 1956, lavrada no ca1·tór;o
do 22<? Ofício de Notas da cidade de
São Paulo, arquivada sob n<? 1(12. 893,
na Junta -Comercial do Estado de
São Paulo, com sede na, capital do
Estado, autorização para funcionar
co-~o emprêsa de mineração, ficando
obngada a cumprir integralmente as
le;s e regulamentos em vigor ou -_:J.Ue
venham a. vigorar sôbre 0 -objeto da
J:eferida autorização.
du~tr:.ar,_

Brasília, 31 de -dezembro de 1964·
143° da Independência e 76o da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANcO.

Mduro Thibau.

DECRETO N<? 55.357 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Outorga à Comp~nhia de E~etricidade
de Alagoas (CEAL) concessão para
distribuir energia elétr'ica.

O Presidente da República, usando
da a-tribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da.. Constituição e
nos têrmos do aa:t. 59 do Decreto-lei
n<? 852, de 11 de novembro de 1938,
'e do art. 89 do Decreto-lei n<? 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1<? :m outorgada à .Companhia
de Eletricidade de Alagoas (CEAL)
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ener~ia el~

trioa. nos Muni.cipios de Anadia, sao
Lmz ele QUit~nde, Feliz Deserto e
campo Alegre, Jlbtado de A1~goas,

:ficando autonzada a cons trmr os
sistemas de tran.smt<::s.ãq e de distriibuição que forem necessários.
§ 19 Em port_ar.:a ~o Ministro d~s
Minas e Energia apos a ~provaçao
dos projetes, ser,ão .· determln":das as
características tecrucas das mstala.-

ções.
§ 2'? A energia a ser distribuid::j. se ..
~_.á fornecida pela Companhia Hidra

Elétrica do São Francisco.
Al~t. 2'? A concessionár:.a deverá satisfazer as seguintes exigências:
1 - submeter à aprovação do Min'stTo das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do p_razo de trezentos e sessenta (360) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto, os
estudos projetas e orçamentos :·.elativos aos sistemas de transrnisão e
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias contados da publiR
cação do despacho da aprova.ção da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Eil.ergia.
III - Iniciar e concluir .as obraS
jnos prazos que forem aprova~os pelo
Ministro das Minas e Energla, executando-as de acôrdo com os pi'Ojé- ·
tns aprova-dos e as modificações que
for-em autorizadas.
·Parágrafo único. Os prazos refe~
ridos neste artig·o poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3Q As ta-rifas do fornecimento
de energ·ia elétrica serão fixadas e
Tevistas trien.a.lmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprov~ção do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.Q A pr.esente conces.são viH
gma.rá pelo prazo de trinta (3.3) anos.
Art. 5Q Findo o prazo da concesR
são, todos os bens e :iilStalações que,
no momento, existirem em funçã.o
exclusiva e pennanente dós serviços
concE:didos reverterão à União.
Art. 6º A concessionária poderá requerer que a concessão sej~ rerioveda,

mediante as condições que vierem a
ser est·.puladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste al'~ 'g.o até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência_.
da concessão entendendo-se, se nã.o
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7° ~ste decreto entra em vi;:
gor na data de sua publicaçS.o, r.e ..
vo-gada,s as d:spasiç6es em contrário.
Bra:3Via, 31 de dezembro de 1964;
143° da. Independência e 76° da Re:pública.
H, CASTELLO BRANCO.
Mauro Thibau.

DECRETO NQ 55.358 -

DE ,31 DE

DEZEMBRo DE 1964

Outorga à Imaribo· S.A. Indústna e
Comércio conces~ao pm·a o apToveitamento de energia hidrá-ulica.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe c<>nfere u ar~igo 87, inciso . I. da Constituição. e
nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas (Decreto no 24. 6'±3,
<ie HJ de julho de 1934) , decreta:
Art. 1º E' outorgada. à ll'iHU'lbO
S. A Indústria
ComéTc1o sediada
eru Tangará, conce:.osão p~rà o aproveitamento cl.e e-nergia hl1rául12a .Qo
Salto Espinilho, situado no rio Espinilho, Distrito de Dal-pai, Municipio
de Campos Novos, Estado de Santa
Catarina.
Parágrafo úriico. Após a aprovação
do.s projetas, serão determinadas em
Portaria do Ministro das Minas e
Energia a altma da queda, a descarga
de derivação e a potência a aprdveitar.
Art. 211 O aproveitamento destinase à produção de energia elétrica paT·:l
uso exclusivo da concessionária, que
não poe!.erá ceder a energia a terceiros; mesmo a titulo gratuito.
Parágrafo único. Não se compreen' de na proibição· dêste artigo o fornecimento gratuito de energia às vilas
operár"ias da concesslonária.
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Art. 39 Caducará o presente título, independente de ato declaratól'iO, se a concessionária não satisfl·
zer as seguintes condições:
I - Submetrer à aprovação do Mi~
nistro das Minas e Energia em três
(3) via.s, dentro do prazo de trezen·
tos e sessenta (360) di.as, a contar
&t data da publicação dêste decreto,
a_, estudos, projetas e orçamentos r~
}ntivos ao aproveitamento e respecti~
vas instalações,.
n - Assinar o contrato discipli·
nar da concessão dentro do pr·azo. Ct
trinta (30) dias, contados da publlcaçáo do despacho da aprovaçãO da
respectrva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
Til Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem ma1·c~.dot pelo
Ministér:o das Minas e Energia, executündo-:-as de acôrdo com as moài1'icações que" forem autorizadas. se
necessárias.
Parágrafo úniCo. OS prazos refen:..
dos neste artigo poderão ser proürrO·
gados por ato do Minlstro das Mina.-:.
e Energia.
1

Art. 49 A presente concessão v1~
gorará pelo prazo de trinta (30) ano.s.
Art. 59 Findo o prazo da concessão. todos os bens e instalações. que
no momento exi.st:rem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão. ao Estado de
Sant'J Catarina.
Art. 69 A c-oncessionária poderá
requerer que seja renovada a con_cessão, mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo úmco. A concessiGnárla
deverá entrar -com o pedido a que se
refere êste artigo até seis {6) mes%
antes de finda-1· o prazo da vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 :este decreto entra em vi~
gor na data de sua publicação, revo~
g.adas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964,
1439 da Independência e 761? da ReR
Púb1icá.
E:.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 53.359 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1964

Transfere da Prejeitum Municlpal de
Estréla para a Companh·la Estadual
àie Energia Elétriea a concessão
para produzir e distriàuzr energia
elétrica.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, doa Oon.stituição. e

ncs têrmos dos artigos !40 e ~50 do
Código de Aguas (Decreto n9 24.643
de 10 de julho d.e 19>34) e 5° do Decreto~lei n<? 852, de 11 de novembro
de 193·8, decreta:
Art. 19 Fica transfenda para a
Companhia Esbad'ual de Energia Elé
tr:ca a concessão para produzir e
distribuir energia elétrica nos d1str1·
tos de Estrêla e Corvo, Município de
Estrêla, EStado do Rio Grande .do sul,
de que é titular a Prefeitura Municipal de Estrêla em virtude . do ma·
nifesto · apresentado à. Divisão de·
Aguas do Departamento Nac:onal ,. da
Prcdução .Mmeral, no Processo S.A.
3. 599-39. de acôrdo com o artigo 149
do Código de Aguas.
Art. 29 A concessionária devera
assinar o contrato disciplinar da con~
ce.ssão dentro de trinta (30) dias contados da publicação do despacho da
apr vaçáo da respectiva minuta pelo
Ministro das Minas e Energia.
Art 39 As tar:fa.s do fornecimento
de energia elétrica s€rão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacwnal da
Produçãoü Minera.!. com aprovação do
Ministro das Minas e Energia ..
Art. 49 B'.ste decreto entra em vigor na data de &1la publicação, revogadas as disposições em contrárlo,
Brasil'.a, 31 de dezemr:lt'o de 1964;
143° d.J. Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thiba.u

DECRETO N9 55.360 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1964

Revoga a conce,ssão outorgada ao Est,(})do do Paraná pelo Decreto número 50.763, de 9 de junho de 1861

O presidente da República,- usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I, da Constitulção, e
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ConsideranC.o a. desistência do Estado do Paraná em reallz.ar o aproveitaménto de enei'già h:·dráulica no
rio Pirapó, .decreta:
Art 19 Fica revoga<la. a concessão
outorgada ao Esbado do Paraná, pelo
Decreto n? 50. 7i38, de 9 de junho de
1961, para o aproveitamento da ene~
gia hidráulica do Salto Vagalume, SI-

tuado no rio Pirapó, no Municfplo de
Nova Esperança, EstadQ do P.aTaná.

Ar.t. 21? o presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação
l"evog·actas as .disposições em contrá·rio.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da. IndependênCla ~ 759 da Re""
pública.

Ministro da,s Minas e Energia. _executando-as de acôrdo com os projetas aprovad.os é as modiflcações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderâ (: .ser prorrogados por ato do Ministro das Mlnas e Energia.
Art. 39 :ítste decreto entra em vi...
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra~ília, 31 de dezembro de 1964:
1439 da Independência e 769 da RePública.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

H. CAsTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO r:'!"? 55.361 -

DECR:EtTO N,9 55.362 - DE 31
DE'ZE!IIIBRO DE 1964
Dl':

31

DE

DEZEMBRO DE 1964

Amplia a zona de concessão da Companhia Estaàua·l de Energia r;zetrica, do Estado do Rio Gr<màe do
SUl.

O Presidente da Repúb!IGa, usando
'da, atribuição que lhe confere o arti-

'go 87_, inciso I, da_ Constituição, e nos
lb3'rmos do artigo 59 do Decreto-lei
n9 852, de 11 de novembro de 19:::8
e- d'o artigo 89 do Decreto-lei núme1·o
3. 763, d-e 25 de outubro de 1941, de·. creta:
Art. 19 E' ampliada a zona c.e concc.ssão da Companhia Estadual de
Energ·ia Elétrfca, do Esta-do {}0 Rl<.>
Grande do Sul, no Mumctp1o de Fa_rroupilha, com a inclusão dos distritos
:cte Jaruei, caruára e Nova Milano,
ficando autorizada a constrmr o.s siStemas de transm,.SSão e de distribui··
ção que se fizerem necessário.:;.
Art. 29 A c;_oncessionára deverá satisfàzer as seguintes condições:
I - Subnl.eter à aprovaçao do Ministro das M:na.s e Energia, em três
('3) via.s dentro do prRzG de trezentos e sessenta (3601 dia~ a _contar
.....a data da publicação dêste decreto,
os estudos, projetas e ·orçamentos relatiVos aos sistemas de r.ran.sm1ssão
e (\istribuiç~o.
n - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que' forem apruvados pelo

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Cata1'inense de Seguros Gerais, inclusive aumento do capital social.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso 1, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n5' 2.063,
de 7 de março de 1940,_ decreta:
Art. 15' Ficam apróvadas as alterações introduzidas nos Estatutos da.._
Companhia Catarinense
de Seguros
Gerais, com sede na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina,
autorizada a funcionar pelo Decreto
n,9 2.507, de 16 de março de 1938, inclusive aumento do capital social de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões_ de
cruzeiros)
para Cr$ 30.000.000,00
(trinta mill;lões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléias- Gerais
Extraordinárias,
realizadas em- 12 de março e 23 de
outubro de 1963.
Art. 2.9 A Sociedade continuará 1ntegra1meri.te sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto dá autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143,9 da Independência e 76.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

ATOS DO

p:E:ORE'I'O NQ 55.363 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

PoDER EXECUTIVO

DE

Aprova alteração introduzida nO's Es~
tatutos da Seguradora Indústria· e
comércio S.A., relativa ao aumen~
to de capital social

o presidente da Re:pública, m;ando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonst.ltulção, e
nos têrmos do Decreto~le1 n9 2.063,
de 7 de marçO <fe 1940, decreta:
Art. 1Q· Fica aprova11a a alteração
introduzida nos Estados da Seguradora
Indústr:a e Comércio S.A. ~om seà.e
na cidade do Recife, :&<stado de Per~
IIl.alllbuco, autorizada a funcionar pelo
Decreto nQ 382, de 16 de outubro de
1935. relatrva ao 2.umento do capital
social de Cr$ 4G.OOO.cno,oo <quarenta
milhões de cruzsuos) para ......... .
Cr$ 130.000.000,0f\ (cento e trinta· mi~
1hões de cruzeiros), ·conforme delibe~
ração de seus a..r:::om.sta.s em Assembléia Gerol EXtraordinária, ·realiZada
em 17 de agôsto de 1964.
Art. 29 A Socte(!ade continuará llltegralmente sujeita à." leis e aos re ..
guiamentos vigentes, ou que .venham
a vigorar, sôbre o objet{) da 8.Utoriz.a.ção a que alude aquêle Decreto.
Brasílía, 31 de dez2mbro de 1964;
1439 da Independência e 7·69 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO N° 55. 3·64 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1964
Aprova alteraçâo introduzida nos Estatutos da Oceânica Companhia
Brasileira de Seguros, relativa ao
aumento do capital ·social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Gonst~tuiçáo, e 11{)S
têrmos do Decreto-lei nl? 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Ait. 1ç F.i•ca aprovada a alteração
imb·oduzida nos Estatutos da Oceânica companhia Brasibeira de Seguros,
com -sede na cidade do Rio de Jamero, Esta.do da GuamabaT:a, autorizada a fundonar pelo Decreto nú~
mero 21.120, de 13- de maio de 1946,
relativa ao amnento do capital so-

855

cial de Cr$ 5-0.000.000,00 (cinqUenta.
milhões de cruzeiros) par·a. Cr$ ....
65.00::lo.ooo.oo (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assem ..
b~éia Geral EXtraordinária, realizada
em 12 de outubro de 1964.
A:rt. 21? A sociedade continuará 1.ntegralmente- sujeita às ~eis e aos regulamentos vigentes, ou qu€ venham
a vigorar, sôbr·e o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília. 31 de dezembro de 1964;
1-43Q da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCo

Daniel Faraco

DECRETO N9 55.365 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Seguradora Industrial e
Mercantil S.A., relativa ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 2.063, de 7
de ~arço,de 1940, decreta:
Art. 19 Fica ·aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Seguradora Industrial e Mercantil S. A., com
sede na cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, autorizada a funcionar
pelo Decreto n9 5.400, ·de 28 de março
de 1940, relativa ao aumento do capital social de CrS 24.000.000,00' (vinte
e quatro milhões de cruzeiros) para
Cr$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de cruzeiros), ·conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extnwrdinária, realizada
em 17 de agôsto de 1964.
Art. 2Q A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigo'rar, sôbre o objeto da autori~
za:ção a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO
IJaniel Faraco

ATOS
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DECRETO N<? 55.367 -DEZEMBRO DE

DE

DO

31

PODER 'EXECUTIVO

DE

1964

Concede à sociedade anôntma Brtn7c
oj London &_South America Li-

mited autorzza.çdo para aumentar
o seu capital no Pais.

o P.resident1e da República., usando da atribuiçã.D que lhe eonfere o
artigo 87, inciso I, da 0onstltuição,
e nos têrmos do Decreto 14. 728', de
16 de nia.rço de 1921, e Decreto-lei
setembro de 1941),

n9 2.627, de 26 de

decreta:
Art.

19 E' conce-dida à··-socied<Lde

estrangeira Bank of London & South
America Limited, com sede na cidade de Londres, rngiater·m, autorizada
a funcionar pelo Decreto n(l 4'7 698,
de 22 de janeiro de 1960, autorização
pa.-ra aumenta.r o capita.l destin..ado às
operações bancárias no Bi·asil, de
Cr$ 1.3()0.DOO.OCO,OO para Cr$ .. ·....
6.354.262.410,50,
em cumprimento
das disposições da L-ei n9 4. 357, de
16 de julho de .i964, e con.:;oant.e resoluçã<>· tornada e aprovada em reunião do Conselho de Ac1mirüstração
de 23 de setembro de 1964.
Ar.t. 29 O pr€Sente decreto ent2·a ..
rá em vigor na data- de sua publicação, revog-ad.as as disposiçóes em con-·
trário.
Brasilia, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.

ro, Estado da Guanabara, autorizada
a funcionar pelo Decreto n9 110, de
3 de abril de 1935, rela~iva ao aumento do capital ·.social de .. ___ .....
Cr$ 300.o::l{).OOO,OO (trezentos milhões
de cruzeiros) para Cr$ 875.0{)0.000.00
(oitocentos- e setenta e ciilco milhões
de cruzeiros), conforme deliberação
de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 12
de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integ-ralmente sujeita às, leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorimçãc a qUe alude aquêle decreto. ,'·
f

Brasília, 31 de dezembró de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCC)

Daniel Fataco

DECRETO N9 55.370 DEZEMBRO DE 1964

DE

31

DE

Concede à "Beta" Importação e Exportação Ltàa., autorização
Para
funcionar como emprêsa de minemção.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, nº I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
Otávio Gouveia de Bulhões
janeiro d8 1940 (Cód:igo de Minas),
decreta:
Al'tigo ünico. E' concedida à "Beta" Importaçáo e Exportação Ltda.,
DECRETO N9 -55.369 - DE 31 DE
sociedade constitu1da por contrato
DEZEMBRO DE 1964
arquivado sob n9 12.886, na Junta
Aprova alteração introduzida nos Es- . Comercial do Estado do Espírito Santatutos
da Atlântica Companhia
to, com sede na cidade de Vitória,
Nacional
de Seguros, relativtz reo
autorizaçáo para funcionar como empresa de mine1·açáo, ficando obrigada
. aumento do capital social.
a cumprir integralmente as leis e
o Presidente da República, u.sa.ndo regul.amentos em v:gor ou que venham
a vigorar sóbre o objeto des~a autoda atribuição que lhe confere o arrizaÇáo.
tigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmós do Decreto-lei n9 2.063,
Brasília, 31 de dezembro de 1964~
de 7 de março de 1940, decreta:
1439 da Independência e 769. da ReArt. 19 Fica aprovada a alteração
públ.ica.
introduzida nos Estatutos da AtlântiH. CASTELLQ BRANCO
H.

CASTELL'O BRANCO

ca Companhta Naczonal de

Seguros,

com sede na Cidade do Rio de Janei-

Mauro Thibau
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DECRE'TO N9

55. 371 DE
DEZEMBRO DE 1964

31

DE

Autoriza o Cldadào brasileiro Joaquim
perei1·a da Rocha a lavrat_,·,cassiterita, no munwip<o d Pôri$ V elhó,
Território Federt~i de Rondônia,

o President.e àa Repú.bliza, us:a'nd.o
. da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 l, da Constlt.UlÇão e nos
'tênnos do Decreto-lél n9 1. 985 de 29
de janeirO de 194.0 ~Código de ri.I.IinasJ,'
decreta:
An. 19 FiCa autorizado o cidad.1o
brasilen·o Joaquim Pereira da Rocha
a 1avra1 cass1tenta, em t.errenos de
propdedadf:' da firma Rocha & Cost.a,
no d:ist.rito de ·;a;ama, municípiu de
Fôrto Velho no Territóno l''ederar de
Rondônia, numa área de quinhentos
hectarés f500 hal, d>"l 'lUtada
,_~m
polígono in-eg·ular, que tem um vértice a mil Quinhentos e cinco me~ros
(1.505m), no rumo verdadei:::o t.rmt.a
e sete graus trinta e três minuto::; suJdoeste (379 33' SW) da nascente do
córrego Oriente. afluente do nacho
Agua Azul e os lados, a partir dêsse
vél'tice, os seguintes comprimentos ·e
rumos verdadeiros: dois mil quinhentos metros· (2.500m),
quatro graus
noroeste -(40 NW); dois mil metros
(2 .OO{lm), oitenta e seis graus sudeste
(8G9 SE) ; novecentos e trinta e t.rês
metros (933m) , quatro graus sudeste
(49 SE); dois mil metros (2.00-üm),
vinte e um graus sudoeste -(21 9 SW) ;
o quinto e último lado é o segmento
retilíneo que une a extremidade do
quarto lado acima descrito, ao vértice
de partida. Esta autorização ê autor~
gada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos arts. ____ 32, 33,
34 e suas alíneas além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Có~
digo, não expressamente mencionadas
:neste Decreto.
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização f'r~ sujeita às
estipulações do Regulamento aprova·
do pelo Decreto nt;o 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da
Resolução
CNEl'-l nt;o 1-63, -de 9 de janeiro de
1963 da comissão Nacional de Ener.
gia Nuclear.
Art. zr;o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à UniãD,

ao Estado e ao Município, em cum....
pnmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
ob:··gflÇÕes que ;he incumbem a aut.orização de tavra .serã. . declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas .
Art - 49 As propriedades
vizinha&
estão sujeitas às servidões de solo e·
subsolo pa.ra fins de lavra, na fmma
dos arts. 39 e 4{) do Código de Minas.
Art. 5Q O concessionário da aut.ori_,
~p.r·"o será fiscalizado pelo Oepart.a~
menta NaciOnal da Produção Mineral
e g·ozará dos f·-<vores discriminados no
art.
do mesmo Código.
Art. 6'? A autor~2acão de lavra terá
pGr wu:o
·•o
Decreto,
que -;erá.
transcrito no livro próprio de Registro ~,,. 1\,Li'o:·i';''~-\ües de Lavra, após
o mg·amento da tilxa de dez mil cruzeiroS (Cr$ 10.000,00).
Art. 79 Revogam.se as disposições
em rn·,,~--ário.
Brasi:ia, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re ..
pública.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<! 55.372 DEZEMBRO DE

DE

31

DE

1964

Revoga o Decreto nl? 49.876, de 11 d~r
janeiro de 1961

O Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere· o ar~
ttigo 87. inciso I, da. Constituição~
decreta:
An. 1° Fica revogado o Decreto
nt;o 49.876, de 11 de janeiro de 1961,.
que vinculou recursos do Fundo Fe·
deral de Eletrificação, na importân~
cia de Cr$ 150.000.000()0 (cento e cin,..
qüenta milhões de cruzeir.os), ao- pro...
jeto de aproveitamento do potencial
hidráulico do rio Doce, município de·
Rio Verde, Estado de GoiáS, a ser
executado pela Hidrelétrica do RiO·
Doce S. A.

ATOS

B58

DO PODER ExECU'l'IVO

Art. 29 Jtste Decreto entra.. em vigor
na data de sua puôlicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasilia· 31 de deZembro de 1964;
1439 da independência e 761? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.373 '

DE
DEZEMBRO DE 1964

31

DE

outorga a Knon & Companhia Limitada concessão
para. o aproveita.mento da e.ne1·gia hidráulica de um
desnível no rio caiambu,
Estado
do Rio Grande _do Sul.

o Presidente da República, u.sa.ndo
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, inciso I, da. Constituição e
tnos têrmos dos arts. 140 e 150 do Código· de Aguas (Decret_o n\1 24.643, de
lü de julho de 1934)' decreta:
Art. 19. É: ~m~tgada a ~norr &
Compan~Ia Limltada conc~sao_ .p~ra
0: aprovelta~ent;c. da ~nerg1a hidraup
hca de um aesmvel existente no curso
dágua caxambu, situado no distrito
sede do Município de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.
§ 19 o aproveitamento destina-se à
produção, transr..<Li.ssão e distribuição
de j:)nergia_ elétrica para serviços públicos, de utilidade pública, e para
comércio de _energia elétrica no Mu~
nicípio de Panambi_ Estado do Rio
Grande do Sul.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprova.çã_o
dos projetas, serãO detemlinadas a
altura da queda a aproveitar, a ·des~
carg-a. de derivRção e a potência.
ÀTt. 29 A concessionária deverá· sa~
tisfazer as seguintes condiçõe..'?:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta. (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os projetos e orçamentos relativos ao apro~
veitamento hidrelétrico e aos sistemas
de transmissão e de di~tribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trin..
ta (30) dia.s, contados da publicação

do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Eneigia.
IIi - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,

executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações. que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi8
dos neste artigo poderão sei prorro...
gados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
.Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 49 Fiado o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente , dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 59 A concessionária. poderá re~
querer que seja renovada a conces,..
são, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
~ Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar 0 pra.zo de vigência
da concessão entendendo-se se não
0 fizer que Ílão pretende a' renovacão
'
" ·
.
Art. 69 :f1ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasili'a, 31 de dezembro de 1964;
143\l da Independência. e 76º da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.374 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza a Cia. Cimento Portland
Brasília a lavrar argila, no município de Corumbá de Goiás. Estado
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da_ Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de jaiileiro de 194::1 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Cia. Cimento Portland Brasília a lavrar ar-
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gila, em terrenos de sua propriedade tro das Autorizações de Lavra, após o
no imóvel denominado Fazenda Ta- pagamento da taxa de seiscentos cruquaral, distrito e município de corumzeiro~ (Cr$ 600,00) .
bã de Goiás, Estado de Goiás, numa
Art. 79 Revogam-se as disposições
área de sete_ hectares (7 ha), delimitada por um retàngulo, que tem um em contrário.
vértice a oitenta e quatro metros ....
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
(84 m), no rumo verdadeiro de seis
.43º da Independência e 769 da Repúgraus e doze minutos sudoeste (69 12' Plica.
SW), do marco quilométrico número
H, CASTELLO BRANCO
setenta (km' 70) da rodovia Federal
B.R.l4 e os lados divergentes dêsse
Mauro Thibau
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: setecentos metros
(700m), -vinte e sete graus e trinta e
dois minutos nordeste (279 32' NE) ;
DECRETO N9 55.375 - DE 31 DE
cem metros (100 m), sessenta e dois
DEZEMBRO DE 1964
graus. e vinte e afta minutos sudeste
(629 28' SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições cons- Autoriza o cidadão b1·asileiro Roberto
Chalu Pacheco a pesquisar cassitetantes do parágrafo único do artigo
fita no munictpio de Lábrea, Esta28 do .Código de Minas e dos artigos
do do Amazonas.
32, 33, 34 e suas· alíneas, além das seguintes e de outras constantes dó
O Presidente da República, usando
mesmo Código, não expressamente
da atribuição que lhe confere o artig()
mencionadas neste ·Decreto:
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
Parágrafo umco. A execução da 'do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de japresente autorização fica sujeita às neiro de 1940 (Código de Minas), deestipulações do Regulamento aprova- creta:
·da pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
Art. 19 Fica autorizado .o cidadão
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de brasileiro Roberto Chalu- Pacheco a
1963, da Ccíiilissão Nacion~il de Ener- pesquisar cassiterita em terrenos de
gia Nuclear.
propriedade de Henry Bianor Chalu
no lugar denominado c-ati,
Art·. 29 O concessionário da autori- ~Barbosa
e município de Lábrea, Esta-'
-zação fica obrigado a recolher aos distrito
do do Amazonas, numa área de qui!cofres públicos, lia forma da lei. os
nhentos hectares (500 ha) delimitada
tributos que forem devidos à União, por um retângulo, que tem um véitiao Estado e ao Município, em cum- ce a setecentos metros (7_00 m), no
primento do disposto no art. 68 do l'Umo magnético de vinte e quatro
C?digo de Minas.
graus nordeste (249 NE) da confluênArt. 39 Se o concessionário da au- cia dos igarapês Cotiara e Rondônia
torização não cumprir qualquer das e os lados divergentes dêsse vértice,
obrigações que lhe incumbem a auto- os seguintes comprimentos· e rumos
magnéticos: dois mil e quinhentos
!riZia-ção de lavra, será, deckwada caduca ou nula, na forma dos artigos metros (2.500m), norte (N); dois mil
metros (2. OOOm), oeste (W) .
37 e 38 do Código de Minas.
ParágTafo _umco. A eXecução . da
Art. 49 . As propriedades vizinhas
estão sujeita às servidõ_es de solo e presente a.utorizacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova!Subsolo para fins de lavra, na for
ma dos artigos 39, e 40 do Código de do pelo Decreto n9 51.726, de· 19 de
fevereiro de 1963, e da 'Resolução
Minas.
CNEN n9 1-63, de 9 de janeil·o de
Art. 59 o concessionário da auto- 1963, da. Comissão Nacional de Enerrização será fiscaliza,do pelo Depar- gia Nuclear.
tamento Nacional da Produção MineArt. 29 O .título. da autorização de
l'al e gozará dos fa vares discriminados no art. 71 do mesmo Código. · pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cin-Art. 69 A autorização de lavra terá co mil cruzeiros (Cr$ 5 .. 000,00) .e será
por título êste Decreto, que será váli9-o por dois (2) anos a contar da
transcrito no livro próprio de Regis- dfl.ta da transcrição no livro próprio
w

860

ATOS

DO

PODER EXECUTIVo·

de Registro· das Autorizações de Pesquisa.
Art. .39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.

Art. 39 Revogam-se a.s disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re-pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

D~l/ttl!.l'l:U

N9 55.376

DEZEMBRO DE

~ DE

31

DE

1964

Autoriza o cidadão b1·asileiro Roberto
Chalu Pacheco a pesquisar cassiterita no município (le Lábrea, Es·tado
do A m'azonas.

O Rresidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 I da Constituição e nos têrmos do
n€cr'eto-lei n° 1. 985, de 2g. de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadào
br.asi·leiro Ro.berto Chalu Pacheco a

pesquisar ca:<>siterita em terrenos de
vropriedade de Henry Bianor Cha-lu
Barbosa no 1ugar denominado (}oti,

distrito e m unicípi. de Lábrea, E5tado do Amazonas, numa área d~. quL
n..llentos hectares (500 ha) ~·CíeiTmita~
da por um retângulo, que tem tl1Il
vértice a quatrocentos e oitenta metros (480m), no nuno ma,<Yllético de
vinte e três graus trinta minutos no~
roeste (23° 30' NW) da cünfluênc'ia
do igampé Fundo no rio Coti e os la~
dos divel'gentes dêsse vé1·tice,- os .seguintes comprim~ntos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos met.ros
(2.5(l{)m), norte (N); dois mil metros·
(2. OOQm), leste (L) .

DECRIETO N9 55.377 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Chalu Pacheco a pesquisar eassW~
rita no município de Lábrea, Estado
do Amazonas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n° r, da constituição e nos têr~os
do Decretü-lei n° Lg.85, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas), de~
creta:
Art. 1Q Fi·ca autorizado o cidadão
ibrasHeiro Roberto Chalu Pacheco a
pesquisar ca~·siterit~ em terrenüs <le
propriedade de Henry Bianor Chalu
BarbQsa no luga-r denominado Coti,
distrito e município de Lábrea, Estardo do Amazonas, numa áTea de qui~
nhentJos hedare.s (500 ha), .delimitada por um r€tâng-ulo, que tem um
vérti·ce a setecentos metTQS (700m),
no rumo niagnético de vinte e quatro
g.l"aus nordeste (24° NE) da confluên.
cia dos igarapés Cotiara e Rondônia.
e os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumüs magnéticos: dQis mil e quinhentos metros
(2.500m) nürte (N) ; dois mil metros
.(2.00{lm), leste (L).

Parágl'afo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto n° 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Res-olução
ONEN nl? 1-63, de 9 de janeiro de
19-63, da ·Comissão Nacional de Energia- Nucle.ali'.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipu1ações do Regulamento aprovado pelo De·creto nl! 51. 72"6, de 19 de
f·evereiro de 1963, e da Resolução
Cl~EN n9 1-63, de 9 de ja.ne:ill'o de
J.S63, da Comis.sã.o Ná-cional de Energia Nucle·ar,

Art. 20 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênUoa
dêste Decreto, pagará a -taXa de cinco mil cruzei-ros <cr$ 5. 000,00) e será
1rálido por dois (2) anDs a contar da
data da transcrição. no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes-

Art. 2<? o título doa autorização de
que será mna via autêntica
dêste Decreto, pag.ará a taxa de cinco
nül c:'u;;:;eiros CCr$ 5. 000,()0) e será vá~
lido pDT dois (2) anos a contar da
, data da transcrição no Uvro próp~·io
de. Registro das Autorizações de Pesquisa.
·

quisa.

.pe~qui·sa,
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Art. 3° Revogam~se as disposições
cm contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964·
1439 da, Independência. e 76° da Re~
pública.
H.

CASTELW

BRANCO

DECRETO N9 55.378 -DE 31
DEZEMBRO DE 1964

AJ.·~. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 31 de dezembro de 1964·
1439 da Independência -e 769 da
pública.

Re:

~,

Mauro Thibau
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CASTELLO BRANCO

Mauro. Thíbau

DE

Autoriza o cidadão brasile'lYo Roberto
Chalu Pacheco a pesquisar cassite"
rita no município ãe Lábrea, Estaào
do Amazonas.

O Presidente da República, usando

da atl"ibuição que lhe confer-e o ar~.
87, n9 I, da Constituição e nos têr-·
mo~ do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas)
!decreta:
'
.Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Chalu PachecO a
pesquisar cassiterita em terrenos de
propriedad-e ~e Henry Bianor Chalu
BarboSa no Lugar denominado cot:i
distrito e município de Lábrea, E.stad~
do Amazonas, numa área de quinhen·
tos hectares (5DO ha), delimitada por
um retângulo ,que tem 1.U11 vértice a
novecen~os e vinte metros (920m), no
rumo magnético de quarenta e sete
graus e trinta minutos nordeste ....
(479 30• NE'Y da confluência do igarapé Cotiara no rio Coti ,e os lados
divergentes dêsse vértice ,os seguintes comprimentos e rumos magné~ico:s
dOis mll e quinhentos metros (2.500rn)
norte (N); dois mil m-etros (2.CG0m),
oeste (W).
Parágrafo único. A execução da pre5ente autorização fica sujeita. às esti~
pulações do Regulamento a:r;.:rovado
·pelo Decreto n'? 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 1·63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29. O títU!o da autorização tle
pesquisa, que será uma Via autêntica
· dêste Decreto, pagará a taxa C:e cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e será válido. por dois (2) anos a con·tar ·da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

DECRETO N9 55.379 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1964
Retiticq, o art. 1'? do decreto 9 313 de
28 _de ~·bril de 1942, reterenÚ a 'au_
torzzaçao de _lavra de iazida de car,.
cáreo concedtda à socieaade Anôni~a. ~ndústrias Votorantzm ,no munt.CZp~o de Igams.su, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República usando
C:a atribuição que lhe conter~ 0 art.
87, n 9 I, da Constituição e nos têrmos
do_ pecreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códig-o de Minas) de·
creta:
' ·
Art. 19 Fica retificado o ar~. 19
do decreto nove mil trezent-os e trez·e
(9.313), de vinte e oito (28) de abril
de mil ·novecentos e quarenta e dois
(1942), que autoriza a Soc;i:edade · Anónima IndÚStrias Votorantim, a lavrar
jazid.-a de calcáreo em terrenos situados no municíçid de Igarassú, Estado
de Pernambuco, o qual passa a ter a
seguinte redação: Fica· autorizada a
Companhia de Cim·ento portland Poty,
sucesSora da Sociedade Anónima Industrias votorantim a 1':tvrar jazida de
calcáreo em terreno de sua proprieda_
de, ~~ imóvel denominado Congaçari,
mun1c1pio de Igarassú, Est-ado de Per~
nambuco, numa área· de cento e quarenta hectares (14..(} ha), delimitada
por um polígoho mistilineo que tem
um vértice no canto Sul (S) do prédio Casa Grande, prédio locàlizado a
sudeste (SE) da Igreja de Congaçari, e os lados a partir dêste vér~ice,
têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mn· seiscentos e Oitenta e qua~ro metros e oitent.a centimetros (1684,80m) cinqüenta e sete
grau.s e trinta e sete minutos noroeste (579 37' NW) ; cento e cinqüenta
e cinco metros e trinta ce:p_timetros
(155,30m), cinco gr.::~,us e dezenove -minutos su_deste (59 19' SE) ; noventa e
sete metros e setenta centímetros
(97,70m), treze graus e dezoito minutos sudoes~e (13918'· SW) ; cento e
setenta e doi.s metros e oitenta cen~
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tímetros (172.80m), vinte e cinc?
graus e qua.torze _ minutos sudoeste
(25º14' svn ·
trmta e nove metros
e vinte centímetros (39'20m), trinta
e dojg ar:aus e trinta e um minu-

tos sud:ste (329 31' SE) cento e sete
metros e cinquenta centimetros .....
(107-50 m), q.uatorze graus e quaren~
ta e dois minutos sudest•e (14º42' SE) ;
cento e vinte e cinc 0 metros e oiten-

ta centímetros (125,80m), Cinco @TaUS

e quatro minutos Sudoeste (5º04' SW) ;
cento e quarenta e oito metros e setenta centímetros 048,70m), dez graus
e cinqüenta e três minutas sudes~-e
(10953' SE); o nono lado é o seg·ment0 retilíneo que partindo da extremi-··
dade do oitavo laCo descrito, com rumo
verdadeiro de sessenta e oito graus e
qu2.renta e sete. minutos sudoeste ...
(68t:!47' SW) ; alc:mça a margem esquerda do no Desterro, e décimo lado
0 Eegmento retilíneo que par-tindo do
mmto sul (S) da Casa Grande, com
-rumo verdG..deiro de onze graus e vinte e um minutos suC.este (11021• SE),
alcança a margem esquerda do rio
D12steao; o décimo primeiro e último
lado e o trecho da margem esqueT··
da d 0 rio Desterro compreendido en·
tre as extremidades d()s nono e déR
cimo, Judos descritos.
Art. 29 A presente alteraçã..à fica
sujeita ao pagam~nt·o da taxa. de dois
mil e oitocentos cruzeiro.s ......... .
(C>·$ 2.800,00).

Art. 39 Fícam mantidas as demais
disposições doS artigos do referido decreto, que pa.~sam a fazer parte integrante do presente.
ArL 49 ReYOgam.se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 7G9 da República.
.H.

CASTELLO BRAN_CO

Maw·o Thibau

DECRETO N9 55.380 DE~BRO

DE 31 DE

DE 1964

Concede à Calçamentos em MosaicQs
"Lisbrasil" Ltda., autorização para
funcionar ccrmo emprêSa de ?nineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confeie Q arti-

go 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nl? 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
.Al:tigo único. E' concedida à Calçamentos em Mosaicos "Lisbrasil"
Ltda., com sede na cidade do .Rio de
Janeiro, Estado da puanabara, constituídc:. por instrumento partiçular de·
29 de julho de 1957, alteradO por -instrumento de 12 de fevereiro de 1962,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vig·or ou que venham
.a. vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Brasília, 31' de dezembro de 1964;
143° da Independência e 76Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9, 55.381 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 19G4

Conc.ede à Mineração São Luiz Comémio e Indústria S.A. autorização para funcionar como emprêsa
de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que -lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Dec1·eto-lei n? 938, de 8 de
dezembTo de 1938, decreta;
Artigo únicó. E' concedlda à Mineração São Luiz- Comércio e Ihdústria S.A. - constituída por escritura
pública de 25 de agôsto de 1961, lavrad~, no Cartório do 119 Ofício qe
Notas da cidade de São Paulo, aTquivada sob n'? 19.714, na Junta Comercial do Estado do ce,arit, alterada
pela Assembléia Geral Extraordinária
de 20 de· setembTo de 1961, com sede
na cidade de Fortaleza, autOrização
para funcionar cómo emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham u vigorar sôbre o objeto d!O!sta autorização.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro .Thibau
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ze minutos sudeste (789 15' SE) da
confluência do córrego Colônia _Augusta no córrego Pedreira e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
.Concede à "SONA.L" ~ Sociedade Nacional de Mineração Limitada, au-.1 comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e setenta e cinco·metros (175m)
torização pam funcionar como emprêsa de mineração,
vinte e seis graus e quinze minutos
sudeste (269 15' SE) ; oitenta e seis
O Presidente ··da República, usando metros (36m), oitenta, e cinco graus
da atribuição que lhe confere o arti- e quinze minutos nordeste (859 15'
go 87, nQ I, da ConstitUição e nos "NE); cento e quarenta e séis metros
1têrmos do Decr&to-lei n'.' 1.985, de 29
(146 m), cinqüenta e cinco minutos
Ide janeiro de 184-ü (Código de Minas), noroeste (55' NW) ; cinqüenta e oito
!decreta:
metros (58m), sessenta e cinco graus
clnqüenta e nove minutos noroeste
Artig·o único. E' concedida à "SO- (659 59' NW) ; setenta metros (70m),
NAL" Sociedade Nacional de Mine- oitenta e oito graus cinqüenta e~ nove
ração "Ltda. constituída pol' contrato minutos noroeste (889 59' NW); cin~
arquivado sob número 131.350 na qüenta e sete metros (57m), sessenta
Junta Comercial do Estado de Minas e seis r.;r:::m.s quinze minutos sudoeste
Gerais, com sede na cidade de Ritá(669 15' SW) . Esta autorização é ou~
polis, autorização par a funcionar torgada mediante as condicões conscomo emprêsa de mineração, ficando tantes do parágrafo único do art. 28
•obrigapa a cum.pric intsg~·a.Jmente us
do Código de Minas e dos artigos 32,
le1s e regulamentos em vigor ou que 33, 34 e suas alíneas, além 'das. se~
venham a vigorar sôbre o objeto da g·uintes e de outras constantes do
referida autorização.
mesmo Código, não expressamente
Brasília, 31 de dezembro de 1964; mencionadas neste Decreto.
143c_. da Independência e 769 da RepúParágrafo único. A execução da
blica.
presente autorizaçáo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
H. CASTELLO BRANCO
do pelo Decreto n9 30.230, de 1 de deMauro Thibau
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refzre o art. 29 do citado Regulamento cu de outras substáncias disDECRETO N9 55. 3G3 - DE 31 DE.
t~riminadas pelo Conselho Nacional de
DEZEi\mRO DE 1964
Pesquisas.
DECRETO N9 55.382 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão bTasileiro João
111 arquetto a lavrar caulim no município de Curitiba, Estado da Pa~
raná ...

O Presidente da República, usando
da atribuiç§,o que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
<le j-ane1~0 de 1940 (Código de Minas),
decreta:
· Art. F' Fica autorizado o cidadão
brasihü:ro Joao Marquetto a lavrar
caulim em terrenos de propriedade
de Leandro Marcowiz, no lugar denominado Colônia Augusta, distrito de
Campo Comprido, município de Ctu'itiba, Estado do Paraná, numa área
de dois hectares e vinte ares (2,20 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e sessenta e três metros (163 m) no rumo
verdadeiro setenta e oito graUS qu.in-

Art. 29 o concessionário da, autorização fica obrig·ado a recolher aos co~
fres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
l:!::stado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Códi. go de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da au~
torização náo cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a au.torização de lavra será declarada caduca ou nula, na ·forma dos artigos
37 e 38 do CQdigo de Minas.
Art. 49 ..A...s propriedades vizinhas
estão sujeitas às serv1dões c1e solo e
.sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de_ Minas.
Art. 59 o concessionário da autori~
zação será ·fiscalizado pelo DeParta~
menta Nacional da Produção Mineral
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.e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6!? A autorização de lavra terá
por titulo ês~e Oec_reto, que s~rá
transcrito no hvro proprio de Reg1s~
tr6 das Autorizações de Lavr~, após.
0 pagamento da taxa de seiscentos

.cruzeiros (Cr$ 600,00) .

Art. 7° ·Revogam-se as disposições
ei:n contrário.
BrasUia, 31 deA dezembro de 196~;
143g da Independencia e 769 da Republica.
H, CASTELLO BRANCO·

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55.384 - DE
. DEZEMBRO DE 1964

:n

DE

Fica renovado o Decreto n9 855, de
7 de abril de 1962.

o presidente cta República., usando
. da atribuiçã-o que Mle confer.e o artigo 87 n° 1, da ConstituiçãO ~ nos
têrmos do ;:)ecreto-lei.
~.985, <1e 2_9
de janeiro de 1940 (Codigo de Mlnas), decreta:
Art. 1º Fica renovado, pelo prazo
jmprorrogãvel de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do a.rt. 19 dv Decreto-lei n9 9. 605, de 19 de agõsto de
1946 a autorização conferi® aL cid.adã.o br~sileiro Vicente de Farta
Mello, pelo Decreto nQ 8~5, de 7 . de
. abril de 1962, pa-ra pesqUisar apat1.ta,
no municipi0 de Abaeté, Estado de
Mlnas Gerais.
Art~ 2g A presente renovação, que
será Um.a via 8.-Utêntica dêste Decl'eto,
.pagará a taxa de o1tocentos e noventa. cruzeiros (Cr$ 890,00) e será trans.crito no J.ivro próprio de Registro das
Autoi'izagóes de Pesquisa..
.Art. 39 Revogam-se as disposieões
.em contrário.
Brasilia, 31 de dezembro de 1964;
143g da Independência e 769 da Re ..
·pública.

n:

DECRETO N9 55.385 - DE 31 DE
DEZEM:BRO DE 1964
Autoriza o cidadã o brasileiro Iwan
Oleg Von
Hertwig
a
pesquisar
quartzito, no município de Nova
Trento, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe conf-ere o artigo !37, n9 I, da cor.stituição e nos
têrmos do 'Decreto-lei m 1.985,· de 2g.
d.e janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
1
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasHeiro Iwan 0)2g Von Hertwig a
pesq.u'\c;a.1· qwartzi,to em terrenos de
propriedade de Juventino Agostinho
Dall'Prá, José Dall'Prá e Joaquim
Dall'Prá no luga.r denomina.do Ribeirão ESpraiado ou Morro da onça,
distrito e municip;o de Nova ·Trento,
Estado de .:;anta Catarina numa área
de quinze hectares e quarent@ ares
(15,40 ha), delimitada por um paralelogramo, que tem um vértice a mil
setenta e oit.c metros (1.078m) no
rumo v.erdaA:l.ei.ro d.e v'!nte e rnn graus
nordeste (219 NE); da confluência do
R-'tíbeiTão Espraiado com o Ribei-rão.
Alferes e os 1.ados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdMl.-e:1['0S: mil cem metros
(!.100m). oitenta e cinco grau..o; t-rinta minutos nordeste (85g 3()' NE) ;
cento e cinqüenta e seis metros (156
m), vinte e um graus trinta minutos
nordeste (219 30' NE) .
Parágrafo. único. A ·execução da
pr.esente autorização f~ca sujeita às
estipulações do Regulamento aorovado pelo Decreto ri. li 51.72-6, de ·19 de
fevereiro de 1963 e da Reso~ucão
CNEN n\1 1-63. de 9 de janeil'o -de
1963. da Comissão Naciona·l di! Energia Nuclear.
Al't. 2[! o título da autorização de
pesquis-a, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa df' treozentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será.
válido por dois (2) anos a ·contar doa
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Auto-riza,ções de Pesquisa .
.Art. 3\1 Revogarri-se as disposições
em contrá-rio.
Brasília, 31- de dezembro de 1964;
14311 d'a Independ·ênda e 769 da Repúbl~~ca.

H.

CASTELLO BRANOO

.Mauro Thibau.

H •. · CASTELLO BRA'NOO

M'áu.ro Thibau.
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DEZEMBRO DE 1964
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CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
J.utoriza Mármores Itabirito Ltda. a
Art. 2Q O título da autorizacão de
pesquisar minério de jerro, no mu~
P~sq1,1isa,. que será uma via autêntica
nic-ípio de Itabirito, Estado de Mi~
desté Decreto, pagará a taxa de quanas Gerais.
trocentos e trinta cruzeiros (Cr$ .....
430,00) e será válido por dois (2) anos
o Presidente da República, usando a contar da data da transcri~ão no
livro próprio do Registro da.s Autorida atribuição que lhe confere o art. 87,
zações de Pesquisa.
n<.> I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei n'! 1. 985, de 29 de janeiro
Art. 3<? Revogam.:se as disposições
de 1940 (Código de Minas), decreta:
em contrário.
Art. 19 Fica autorizada Mármores,
Brasília, 31 de dezembro de 19G4;
Itabirito L tda. a pesquisar. minério de
143Q da Independência .e 761? da Repúferro, em terrenos de sua propriedade,
blico,.
no imóvel denominado ·Fazenda da
H: CASTELLO BRANCO
Rocinha, distrito e município. de Ita~
birito, Estado de Minas Gerais, numa
' M aura Thibau
área de quarenta e dois hectares e noventa ares (42,90 ha), delimitada por
um dodecágono irregular, que tem um
DECRETO NQ 55.387 - DE 31 DE
vértice a cento e tririta é seis metros
DEZKMBRo DE 1964
(136 m), no rumo magnético de setenta e dois graus e trinta- minutos
Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
sudoeste (72930' SW) ; da confluência
Chalu Pacheco a pesquisar cassitedo córrego Marcolino com o ribeirão
rita no município de Lábrea, Estado
do Silva e os lados a partir dêsse Vérdo Amazonas.
tice, os. seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e quaxenta
o Preside:lte da República, usando
metros (140 m), três graus sudoeste
da atribuição que lhe confere o art. 87,
(39 SW) ; quatrocentos e sessenta e
n9 I, da· Constituição e nos têrmos do
sete metros (467 m), .oitenta graus
Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro
sudoeste (809 SW) ; duzentos m·etros
de 1940 (Código de Minas), decreta:
(200 m), seis g:raus sudoeste (69 SW) ;
cento e sessenta metros OGO m), seArt. 19 Fica autorizado o cidadão
tenta e nove graus noroeste (79 NW) ;
brasileiro Roberto Chalu Pácheco a
cento e quarenta e um metros (141
pesquisar cassiterita em terrenos de
metros), oitenta graus sudoeste C&Cf
propriedade- de Henry Bianor Chalu
SW); cento e quarenta metros (11:0
Barbosa no lugax denominado Coti,
metros), quarenta e nove graus su- · distrito .e Município de Lábrea·, Estadoeste (49t;l SW); oitenta metros (80 do do Amazonas, numa área de quinh~mtos hectares (500 ha), delimitada
metros), setenta· e seis graus noroes~
nor um retãngulo, que tem um vértice
te (76t;l NW) ; quatroCentos e setenta
ã auatrocentos e oitenta metros (480
e cinco metros (475 m), villte graus
metros), no rumo magnético de vinte
e trinta minutos noroeste (2_0930'NW) ;
duzentos e setenta e dois metros (272
e três graus e trinta minutos noroeste (239 30' N\W) da confluência do
metros), vinte e oito graus e trinta
minutos noroeste (289 30' NW) ; quaigarapé Fundo no rio· Coti e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
trocentos e oitenta metros (480 m),
comprimentos e rumos mEgnéticos:
setenta e oito graus nordeste (789
NE); quatrocentos· metros (400 m),
dois mil e quinhentos metros (2.500
metros), norte (N) ; dois mil metros
trinta e quatro graus e trinta minutos
(2.000 m), oeste (W).
sudeste (34930' SE) ; quinhentos e cinqüenta e quatro metros (554 m), oi~
Parágl-afo único.
A. execução da
tenta e dois graus e trinta minutos
presente autorização fica sujeita às
nordeste (82930' NE) .
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
ParágTafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1~63, de 9 de janeiro de
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de" 1963, da Comissão ·Nacional de Energia Nuclear.fevereiro de 1963, e da Resolução
DE
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Art. 2<:1 O título. da àutorização de
pesquisa, que será uma via autêl'l:tica
dêste Decreto, pagará a_ taxa de ~mco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em. cpntririo.
Brasília, 31 de _dezembro de i964;
.143<;1 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

--DECRETO N9 55. 388 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão · brasüe-iro PUnio
Portellç, a pesquisar dolomita, no
município de Piraí, Estado do Rio
de Janeiro.
·

O Presidente da República, usando
Ida .atribuição que lhe confeJ:e o artigo 87, n9 I, da constituição e nos térmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de .Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado 0 cidadão
brasileiro Plínio Portella a pesquisar
dolomita em tenenos O.e propriedade
de Abdias Antunes de" Sá, no lugar
denominado Núcleo, Colonial Santa
Alice, 29 distrito, município de Piraí,
Estado do Rio de Janeiro numa área
de quatro hectares, quarent.a e seis
ares e doze centiares (4.4612 ha) , de!l.imitada Por wn pentágono irregu!al',
que ·tem um vértice a mil e três me~
tros e setenta centimetros (1. 0{)3,70m)
no rumo magnético um grau e trinta
e seis minutos sudoeste (1 '? 36' SW) ;
de um pont.o do lote quarenta e oito
(48) ponto êste que fica a oitocenrto.s metros (&JOm). no runio setenta
_graus e dois minutos sudoeste (709 02'
SW); da Igreja do Núcleo e os lados
a_ partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e quarenta e quatro metros
(244m), um grau e trinta e seis minutos sudoeste (19 36' SW); duzentos
e cinqüenta e quatro metros e vinte
centímetros (254,2{)m) sessenta· e um
graus e seis minutos sudoeste (619 ()6'
SW) ; sessenta e dois .metros e qua~
renta centímetros (62,40m), trinta e

nove graus e seis minutos sudoeste
(391? 06' SW) ; cento e onze metros e
vinte centúnetros (111,20m). um grau
e trinta e seis minutes sudoeste (lQ
36' SW) ; duzentos e cinqüenta- e oito
-metros e noventa centímetros .....
(258,90m), setenta e seis graus e dois
minutos sudoeste (761? 02' SW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipUlações do Regulamento aprova~
do pelo Decr_et.o nl? 51.726,- de 19 de
Resolução
fevereiro de 1963. e da
CNEN n9 1-63, de -9 de janeiro de
1963, da Comi.ssão Na-eional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de tre...
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por do'is (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de pes_.
quisa.
Art. 39 Revogam·se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 19~4;
1439 da Independência e 78º da. República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NO~ 55.389 - DE 31
DEZKMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Maria Aguiar a pesquisa.r cassiterita, no municípi" de Lábrea, Es-

tado do Amazonas.

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nl? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 9"8:5. de
2S' de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. P Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Maria Aguiar a pesquisar cassiterita em terrenos devolutos no lugar denominado coti.al'a,
distrito e .nunicipio de Lábrea, Estado do Amazonas, numa área de
quinhentos he-ctares (50Q ha), delimitada por um retangulo. qu{! tem
um , vértice a mil trezentos e . vinte
metros (1 . 320 m) , no rumo magnético de cinquenta e um graus e trin-
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ta minutos sudoeste (51 o 30' SWl, da
rego Divisa, delimitada por um poligorro irregule..r que tem um vértice a.
confluência dos igarapés Borracha e
Borrachudo e os lados divergentes
quatrocentos e noventa e nove medêsse vértice, os seguintes compritros (499 m), no _rumo magnético de
mentos e rumos magnéticos: dois
vinte e sete graus e cinquenta e sete
mil e quinhentos metros (2.500 m),
niinutos sudoeste (27° 57' SW), do
sul. (S); dois mi1 metxos (2.000 m).
centro do ·bueko da Rodovia Campioeste <W).
'
na do Veado - Caeté, sôbre o cór1
rego Caeté e os lados a partir dêsse
Parágrafo único. A execução da
vértice, os seguintes comprimentos e
presente autorização fica sujeita às
rumos m~gnéticos: cento e setenta e
estipulações do Regulamento aprovaum met:.ros ·e cinquenta centímetros
do pelo Decreto n9 30.230, de 1 de
(171,50 m), dois graus e vinte minudezembro de 1951, uma vez se verifitos sudeste (2° 20' SE) · oitenta e
que a existência na jazida, como
sete
metros e cinquenta 'centímetros
associado de qualquer das substân(87,50 m), vinte graus e quinze mi~
cias a que se refere o· art. 29 do cin~tos sudoeste <209 15' SW) : noventado Regulamento ou de outra.s substa metros e cinquenta centímetros
tâncias discriminadas pelo· Conselho
(90,50 m>, dez graus e quinze minuNacional de Pesquisas.
tos sudeste (10° 15' SE) · cento e
vinte e três metros e vint~ centímeArt. 2° o titulo da autorização de
troo <123,20 m), oeste (W) ; duzenpesquisa, que será uma via autêntos e sessenta e cinco metros (265
tica dêste decreto, pagará a taxa de
metros). vinte e seis graus e dois mi ..
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.0'00,00) e
nutos noroeste (261? 02' NW) · o sexto
será válido por dois (2) anos a cone último lado é o segmento' retilineo
tar da data. da transcrição no livro
que une a extremidade do quinto lapróprio de Registro das Autorizações
do descrito ao vértice de partida.
de Pesquisa.
Parágrafo único. A execução.- da.
Art. 3° Revogam-se as disposições .
presente autorização fica sujeita às
em contrário.
estipulações do Regulamento apro ..
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
v.ado pelo Decreto n9 51.726, de 19
143° da: Independência e 769 da Re- · de fevereiro de 1963 e da- Resolução
pública.
CNEM n° 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener ..
H, CASTEU.O. BRANCO
gia Nuclear.
Mauro Thibau
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de treozentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
DECRETO N9 55.390 - DE 31 DE
válido por dois (2) anos a contar da
DEZEMBRO DE 19M
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorimções de PesAutorim o cidaddo "brasileiro Rol/
quisa.
M ária Treuherz a pesqu_isar leucoArt. 31? Revogam-se as disposições
filito, no município de Itapeva~ Esem contrário.
tado de São Paulo.
Brasília, 31 de' dezembro de 1964·
O Presidente da República, usan143° da Independência e 76° da Re~
do da atribuição que lhe confere o
pública.
art. 87, n° I, de. Constituição e nos
H. CASTELLO, BRANCO
têrmos do Decreto-lei nll 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Cócligo de Mi ..
·. Maum Thibau
nas), decreta:
Art: 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rolf Mário Tréuherz · a
DECRETO N9 55.392 -...:. DE 31 DE
pesquisar leucofilito em terrenos de
DEZEMBRO DE 1964
sua propriedade, no lugar denomi~ .
nado Sítio Caeté, distrito e municf...
Au:toriza a ComJf)anhia de Serviços
pio de Itapeva, Estado de São PauElétricos· do Rio Grande do Norte
lo, numa área de cinco hectares e
a construir linha de transmi-ssão .
.sessenta e três ares (5,63 ha), encravada entre a margem do córrego
O Pr-esidente da República. usando
Caetê e a margem esquerda do córda atribuição que lhe confere o arti-

-
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go .87, inciso I, da constituição, e nos
têrmos do artig-o 59 do Decreto-lei

DEOREI'Q N° 55.393 -

nç 852, de 11 de nov.embro de 1938,

decreta:
Art. 19 Fica autorizada .a Companhia de Serviços Elétricos do Rio
Grande do Norte a construir .a linha.
de tra.nsmlssão entr·e as cidades de
Natal - Geará Mirim - Taipu, no
Estado do Rio Gr-ande do Norte.
§ 19 Em por,taria do Ministro das
Minas ~ Energia, após a aprovação
dos pro}etos, serão fixadas as caracteristicas técnicas da linha de transmissão.

§ 29 A reí·eri:da li:nhta s·e 'dest-ina ao
.tNmsporte do supri:mento de energia.
(111.~trica, f.eito . pela oompanhia Hicko
Elétrica do são Francisco em Natal
à zona de concessão da Companhia
de Serviços Elétricos do Rio Grande
do Nort-e.

DE

3'1 DE

DEZEMBRO DE 1954

Conc.ede à Calcinação Vitória L tela.
autorização para funcionar camQ
emprg.sa .de mineraçãf!.

o Presidente do. República, Usando
da a.tribuição que lhe confe;ye 0 ar·tigo 87, nl? I, da Constituição e nos
.têrmos do Decr-eto-}ei n9 938, de 8 d~
dezembro de 19~8, decret-a:
Artigo únioo. E' concedida à Cal<Cirna.ção Vitória Ltda., consi.:i tuída.
por contrato arquivado sob número
123.5-91,. na Junta comeróal do Estado de Minas Gerais, com sede n::t
cidade de São João del Rei, autorização para funcionM como emprê,sa de
mineração ficando obrigada P. cumprir, integralmente as leis e regula ....
mentos em vigor ou que venham a
vigoror sôbre o obj·eto desta autori-

zação.

BrasíliG, 31 de dez-embro de 1964;
Aflt. 29 A concessionária deverá sa1439 da Independência e 76\1 da Retisfazer as seg·uinte,s exigências:
pública..
I - Apresenta.r à Divisão .de Aguas ·
d·o Departamento Nacional da ProH. CASTEU.O BRANCO
dução Mineral do Ministêrio das MiMauro Thibau
tnas ·e Energia, em três (3) vias. dentro -do prazo ±e doze ( 12) meses a
contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projeto;; e orçamentos· rekvtivos à linha de transmissão.
DECRETO N .\1 55-. 394 - DE 31 ·DE
n - Iniciar e concluir -Sl.S obras
DEZEMBRO DE 1964
:nos prazos que fo11em fixados pelo
MiniStério das Minas e Energia, exeAutoriza o Cidaàáo brasileiro Ricardo
cutandO-as de acôrdo com os proj,eCoimbra àe Almeida Brennaud a
rtos aprovados _.lU as modificações que
pesquisar caulirn, no município de
forem autori~Z<adas.
Pal·ágra.fQ únioo. Os pra?..-Os a que
se refere êste ·artign poderã.o ser prorrogados por ato do Ministro das Mi:n.as e Energ-ia..
Art. 39 O presente Decreto enbra.
em vigor na data de sua publicação,"
TevogGdas as disposições em contrárrio.
Brasília, 31 de dezembro de 19M;
da Independêncioa e 769 da Repú-

143Q

blica.
H. CASTELLO BRA·NCO

Mauro ThibaU

Parelhas, Estado ào Rio Grande do
Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.l? I, da Constituiçao e nos
têrmos do Decreto-lei n.<? 1.935-, de 29
de janeiro de 1940 <código de Minas),
décreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ricardo Coimbra de Alllteida Brennand a pesquisar caulim, em
terrenos de propriedade da Indústria
de Azulejos S. A., no imóvel denominado Cajueiro, distrito de Equador.
município de Parelhas, Estado do Rio
Grande do Norte, numa área de sessenta e oito hectares setenta e três
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DECRETO N.9 55.395 - DE 31 DZ
ares e noventa e sete centiares (68,7397
DEZEMBRO. DE 1964
delimitada por um poligono irl'egular que tem Um vértice a cento Autoriza. o cidadão brasileiro José Lee dois metros e vinte centímetros
prevost a ·pesquisar calcário no mn(102,20m), no nuno magnético quanicípio de Cêrro Azul, Estado ão
renta e três g'raus trinta e nove miParaná.
·nutos nproeste (439 39' NW) da cono Presidente da República, usando
fluência da Corta do, C lho d' Agua no
Riacho Fundo e os lados, a 1Jartir da atribuição que lhe confere o artigo
dêsse vértice, os seguintes comprimen- 87, n.Q I, da Constituiçào e nos terdo Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de
tos e rumos magnéticos: trezentos e mos
janeiro de 1940 (CôdigQ,,_ de Minas),
trinta metros (330m), quinze graus decreta:
nordeste (159 NE) ; duzentos metros
A:rt. 1.9 Fica autorizado o cidadao
(200m), quinze graus nordeste (159
NE) ; duzentos metros (200m), ses- brasileiro JoSé Leprevost a pesquisar
em terrenos de propriedade
senta e cinco graus noroeste (659 calcário
de Pedro Becker e de Joao Garcia no
NW> ; quinhentos
e vinte metros lugar denominado Estrelas; distrito e
(520m), trinta e cinco graus noroeste município de Cêrro Azul, Estado do
(359 NW) ; quatrocentos metrOs <4UO Paraná, numa áren. de cento e oito
m), trinta e cinco graus sudoeste hectares e noventa ares (108,90 ha),
(359 SW) ; quinhen.tos
metros (500 deli:qlitada por um retângulo, que tem
m), sessenta e cinco graus noroeste um vértice a quatrocentos e noventa
(659 NW); quinhentos metros (500 e tres metros (493m) , no rumo vBrm), trinta e cinco gi'aus sudoeste dadeiro de- quarenta e nove gTaus dez;.
(359 SW) ; oitocentos e cinqüenta minutos noroeste (49'? 10' NW), da
metros (350m), sessenta e cinco graus barra do rio do Mateus na margem
sudeste (659 SE) ; cento e oitenta ·me- direita do rio do Lima e os lados ditros (180m), trinta graus nordeste vergentes dêsse vértice, os seguintes
(309 NE) ; quatrocentos e três metros comprimentos e rumos verdadeiros:
e quinze centímetros .(403,15m), leste quinhentos e cinqüenta metros (550
(E) ; cento e quarenta e um me·tros m), sessenta e um graus dez minutos
e trinta e oito centímetros (141,38m), noroeste (619 10' NW> ; mil novecenquarenta e cinco graus sudeste tos e oitenta metros (1. 980m), vinte e
(459SE).
oito graus cinqüenta minutos sudoesParágrafo único. A execução da te (28' 50' SW) •
presente autorização fica sujeita às
Parágrafo únicO. A execução d:l preestipulações do Regulamento aprovado sente autOrização fica sujeita às espelo Decreto n.<.~ 51.726, de 19 de fe- tipulações do Regulamento aprovado
vereiro de 1963, e da Resoluçao CNEN pelo Decreto n.<.~ 51:726, de 19 de fen.9 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da vereiro de 1963, e da Resolução CNEN
Comissi:io Nacional de Energia Nun.9 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
clear.
~Comissão Nacional de Energia
NuArt. 2.9 o titulo da autoriZação de clear.
pesquisa, que será uma. via autêntiArt. 2.9 o titulo da autorização de
ca dêste decretO, pagará a taxa ele pesquisa, que será uma via autêntica
seiscentos e noventa cruzeiros (690,00)
dêste decreto, pagará a taxa de mil
e será válido por dois (2) anos a
e noventa cruzeiros (Cr$ 1. 090,00) e
contar da data da transcrição na .li- será válido por dois t2) anos a convro próprio, de RegistrO das Autoriza- . tar da data da transcrição no livro
çôes de PesqUisa.
próprio de H.egistro das Autorizaçées
Art. 3.9 Revogam-se as disposições de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1435' da Independência· e 76.9 da Re143.9 da Independência e 765' da República.
Jlública.

:na> ,

H. CASTEr.LO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th-Jba-u.

Mauro Thibau
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DEORETO N9 55. 39'5 -

DE 31

DE

DEzEMBRo DE 1964

Autoriza

Minerais e !f1~~is Gruner

Lttta. a pesquisar wnerw de ferro,

no município de Santo Antomo de
Jesus, Estado da Bahia.
o p ... <:-si-dente da 'RepúbHca. usando
da atribuição que lhe conf.e-re o aa·ticro 87 n9 I, da Consti~uição e nos

tê~·mos 'do Decreto-lei n'? 1. 985, de 29
de janeil'o de 1940 (Código de Minas),

decreta.:
Art. 19 Fica :Wtorizada Minerais e
Metais GrucríN Ltda. a pesquisar .minério de f·erro em ter:renos de propriedad·e de Cândida Alex.andrina de
Sourn. n:O lugail' denominado Juquit~bá distr.ito "e município de santo

Antonio de Jesus, Estado da &hia,
numa áüea de dJez.e.ssete hectares e
oitenta a:res (17 80 ha), delintitada
por um polígono irregwlar, que tem
um vértice a cinqüenta metros e oitenta e c·inco centímetros (50 83 m),
no rumo cn.agnético de quarenta e
nove graus e quarenta e dois nünutos sudoeste {499 42' SW), da confluência dos riachos da Batateira. e
do Clodomim e os lados a pa.rtir dêsse
v-értice, os seguintes comprimentos e
rumos magnétioos: cento e treze metros e cinqüenta centímetros .'113.50
m), quarenta e cinco graUs e trinta
minutos sudeste (451 30' SE) ; duzen..
tos e trinta metros (230 m), quarenta
g'raus sudeste (4Q.Çl SE); duzento-s e
qua~T~enta e oito metros (248 m), setenta e um graus sudoeste ('719 SW);
'brezentos e cinco metros

(305 m),

cinqüenta e qruatr..o graus e trinta minutos sudoeste (549 30' SW) ; cento
e três metros (103 m) sessenta e ci-nco graus e trinta minutos sudoeste
(65'? 30' SW); quMenta e quako metros (44 m), sessenta e quatro graus
e trinta minutos noroeste <64'f 30'
NWl ; s-essenta e um metrOs e cinqüeiilta ce.ntf.metros <61.50 m), cinqüenta e um grous e trinta minutos
norooote (51'? 30' NW); quarenta e
oito me-tros e cinqüenta ~entimetros
(48.50. m), vinte e seis gra.u.s n0roeste (26Q NW> ; setenta e cinco metros e
.cinqUenta
centímetros
(75.50 m).
·trinta e cinco graus e trin·ta minutos
noroeste (359 30' NWl : o d-écimo e
úWmo lado é o s-egmento remíneo
que une a extremidade dD nono lado
descrito a0 vértice de paa:'·ticfu.

Parágrafo único. A execUção d~
presente autorização fica sujeita às
es-~ipulações do Regul-amento aprovado pelo Decreto m 30.230, de 1 de
de:ue.."!lbro de 19&1, uma vez se ve~
xifique e. existência na jazida, como
associado dte qua-lquer d<as subst-âncias
a que s-e refere 0 a.rt. 2'? do citado
Regulamento ou de outras sul:Jstânda.s discriminadas pelo COJ:1S.e1ho Nacional de Pesquisas.
A:rt. 2"' v tüulo da autorização de
p·esquim, que será t:ma via ailtêntica
dêsbe deCQ·eto pag·ará a taxa .:le tre·
zentos cru:?Jeiros CC-r$ 300,00) e serã.
válido po.r dois (2) anos a co~1tar çl.-a.
data da transcr-içâ 0 no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revog!J.m·se as dispnsições
em contráJrio.
Bra,s_fli.a, 31 de dezembro de 1964;
143(1 da Independência e '769 da Repúblioo.
H: C:ASTELLO BRANCO

M.auro Thibau

DECRETO

N9

55.397 - DE
1964

Zl DE

DEZEMBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Maria Borges de Almeida a lavrar

calcári.._ tosjático no munietvto de
Cubatão, Estado de São Paulo.

o" Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf>ere o artigo 87, n9 I, ~ da Consti-tuição e nos
têrm<Js · do Decreto-lei n9 1. 985, de
29 de janei:ro de 1940 <Código de Minas), decreta:
AT-t. l'? Fica autorizado o cidadão
bresüeirro José Maria Borges de Almeidra, na qualidade de suoessor de
Julieta Guimaxães Ne11 Liszkowski a
lavra!l' calcário fosfático em terrenos.
de sua propdeda.(,e, no distri·to e município de Cubatão, Estado de São
Paulo, numa área de trinta e seis
hecta·l'eS (36 ha.), constituída pela toffilidrade da Ilha- de Santa HeJena,
que se limita a noroeste- (NW) pelo
ba1xão do rio Cubatão, a nordeste
(NE), pelo rio Naná e ao sul <S) e
sudeste (SE) pelo ri-o Vegas Esta
autorização é outorg·ada mediante as
condições con.s:tante:- do parágrafo
único do arb., 28 d'O Códig-o de Minas

ATOS DO PODBR EXECUTIVO

e dos aJrtigos 32, 33, 34 e suas a.Jineas,
.o.lé\..11 das segu·i·ntes e d~ outras cons.:.
tantes do mesmo· Cód!"tb. não expressamente mencionados neste dem·etO.
Parágrafo único. A execuçãtl da.
pres,ente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Deoret0 n<? 51.726, de 1fl de
feverei~·o
de 1963, e da Resolução
CNEN n'? 1-63, de ~ <:1e jane!rc de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2<? o conceSsionMio da autol'haçã-o fica_ obrlgado a recolh~r aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem d-evidos à união,
ao Estado e J.o Município, em cumprimento do disposto no <Wt. -68 do
Código de Min-as.
Art. 39 Se o concessionário dg autorizaçã-o não cumpri~· qualqner das
obrigá.çÕies que lhe incurn.bem a autorização de lavra será declM'ada caduca ou nula, na form-a dos artigos
37 e 38 do Códrigo de Minas.
AI't. 4<? As propriedad-es víziilhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo par-a fim: de lawa, na fonna
dOs artigos _39 e 40 do Código de Mi-.

n-as.

Art. 59 O conc·eS"sionário da. autOri.,

~a.ção será fiscalizado pelo Departa-:

fil

87, n9 I, da Constituição e nos tê:rmos do Decreto-lei 938, de 8 deZembro
de 1938, decreta:
Artigo único: É concedida a Esta-~ho_ do Amapá Ltôa., Süciedade constltmda por contrato arquivado na
Junta Comercial do Estado do Pará,
sob 1f.9 quinhentos e cin<Lüenta. (550)
e alteração. sob' n9 oitocentos e vinte
e quatro (824), com -5ede na cidade
de Belém. autol'ização para funcionar
COU?D emprêm de mineração ficando
obngada a cumprir int:.e.:,"l.·almente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto desta autorização.
:·
Brasília, 31 'de dezembro de. 1964;
1439 da Indepenê.A....ncia e 769 da República.
H,

CASTELI.Q BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55,399 -

DE
DEZEMBRQ DE 1964

31

DE

Autoriza o cidadão br-a8ileiro Antônio
V as coneelos a pesquisar minério dt
ferro no m,unicípio de Btumaàinho?
Estado de Minas Gera.is.

O Presidente da Re-pública, usando
mento Nacional da Produção Mineral / da atribuição que lhe confere o art.
87, n<::> I, -da Constituição e nos têre gozará dos favores discrimi.na.dos no
mos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 ãe
e.rt. 7( do mesmo Código.
janeiro de 1940 (Código de Minas),
Art. 69 A autorização de lavra terá
decreta:
por título êste dooreto, que será
Art, 19 Fica autorizado o cidadão
tm.nscrito no livro próprio de Regisbrasileiro Antônio Vasconc~l:Js a pe5tro das Autorizações de .. Lavr~. após
qu:isar minério·. de ferro em ten·enos
o pagamentO da taxa àle setecentos e
de sua propriedade e de Alfredo Alvjnte cruzeiros· (Cr$ 72(1,00) .
ves M-artins, Maria carmelita PirES
Art. 79 Revogam-se as dispostções
Vasconcelos, José Flávio Pires de Vasem conbrário. ·
concelos, João Paulo Pires de Vasconcelos, Olimpio Rocha, Luiz Carlos
· Brasília, 31 de 'dezembro de 1964;
Pires de Vasconcelos, Tarcísio p_;res
1439 d:a Independência e '769 da R:ecte Vasconcelos, Marcos Pires de VasPública.
concelos Mauricio Pires de Vasc-o-nH. CASTEÍ.UO BRANCO
celos, Ana Mm·ia Pires de VaSC<"":nceMauro Thibau
los, Bernardo Pires de V~concelos,
Antônio José Pires de Vasconcelos,
Maria Auxiliadora Pires de VasconDECRETO NQ 55.398 - DE 31 DE
celos, Maria Augusta de Vasconcelos
DEZEMDRO DE 1964
e Maria José de Vasconcelos no lugar
denominado Serrinha, distrito de PieN
Concede à Estanho do Àmapá LULa.,
dáde de Paraopeba, muruclpio . de
autorização para funcionar cVmo
Brumadinho, EstaJdo de Minas Geemprêsa de mineraçõ,o.
rais. numa. área de trinta e um heco Presidente da República, usando tares (31 ha), delimitada por um penda atribuição que lhe confere 0 art.
tágonO' irregular, que tem um vértice
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tros (1. 272 m), no rumo _verdade;.r?
de trinta e cinco graus vmte e se1s
minutos sudoeste
(3õQ26'SW).
do
marco geodé>:ico db Alto _da ~erra _da
iMoeda e os lados a partir . des_se vertice, os segui!ltes compr1mentos e
rumos verdadeiros: setecentos e dez
metrOs (71Q) m), tri_nta e cinco ,graus
vinte e· seis minutos sudoeste
.(3·502-B'SW); quatrocentos c dez metros (410 m), vinte e nove graus quarenta e cinco minutos n0roeste ....
· (299 45' 'NV{) ; trezentos e setent:o. e
cinco metros (3-75), quinze graus
trinta minutos- noroeste (15930'NW) ;'
duzentos e ·quarenta metros (240 m),
sessenta e três graus trinta minutos
!llOl'Qeste (·53930'NE) ; quinhent,os
e
cinquenta e cinco metros <555m), sessenta e quatro graus sudoeste ..... .

87 ng I, da Constituição e nos têrmos
dÜ Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 _(Código de' Mina-S), decreta:
' ··

AI't. 19 Fica aub:mza.da a S.A. de
Cimento, Mineração e Cabotá.gem ."Cimima:r'' a lavrar caulim e argila, em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado S1:tio do Tanque - Ribeirão das Lavras? distri-to _e municíPio
de São B-ernaJ.·do do Campo, no Estado de São Paulo, numa área de nove
hectares vinte e seis ares e C!.ezenove
cent~ares
(9,26ll9ha), delimitada por
um polígono irregular que· tem um
vértice n 0' ma,r-co de concreto número
dezenov.e (n9 19) da Light and Power,
na cota número 'setecentos e quarenta
e sete (n9 747), e os lados, a par~ir
dêsse vértice, os seguintes compi'imen(640SE)).
.tos e rumos verdadeiros: vinte metros
Parágrafo único .!...... A execução da
e cinqüenta e quatro centímetros ....
presente auto:-ização fica sujeita às
(20 54m), s-essenta e s<eis gTaus e dois
estipulações do Regulame:J.to apN\aminutos noroeste (66902' NW) ; Vinte
-do pelo Decreto n9 51. 72•6, de 19 de
€ um metros e noventa centímétros
ãevel'eiro de 19'63, e· da Resolução
(21,90m)', setenta e nove graus e trinta
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
e quatro minutos sudoeste (79934'SW) ;
·19-63, da Comissão Nacio!1al de Enerq.uinze metros e vinte e nove centímegia Nuclear.
tros (15,29m) setenta e cinco graus e
cinqüenta e dois minutos sudoeste
Art. 29 O títulO ~a autbrlzaç§.o de
(75952'S.W) ; quatorze metros e qua,peBqllisa, que será uma. via autêntirenta e quatr centimetros (14,44m),
ca dêste Decreto, pagará a taxa de sessenta e um0 graus e vinte e cinco
trezentos e dez cruz·eiros (310,01}),
minutos sudoeste (61925'SW>; qua.rene será válido por• dois fonos a contar ~ ta e um metros e dois centímetros ...
da data da transcrição no -livro pró(41,02m), oitenta e cinco graUs e trinprio de Registro das Autorizações de· ta e nove minutos noroeste (85939'NW)
!Pesquisa.
setenta e Oito metros e três centím.e~
tr-os (78,03m) , cinqüenta e seis graus
Art. 3° Revog-am-se as dispcsiç-ões
e tr'inta e seis minutos noroeste ....
em contrário.
(56936'NW) ; cinqüent-a e cinco- metros
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
e doze centímetros (55,12m) ,_ vinte e
1439 da Independência e 7G9 da. Re~
cinco graus e onze minutos noroe&te
pública.
(2911 'NW) ; quarenta e oito metros e
cinqüenta centímetros (8.5-0m), doze
H. CASTELLO BRANCO
graus e treze minutos no-r: oeste ..... .
JI/Iauro Thibau
(I2º13•NW) ; vinte e nove metros e
trinta e um centímetros (29,31m), quarenta e cinco graus e cinq,üenta e Oito
llllinutos nordeste (5958'NE); noventa.
e nove metros e quaxenta: e se~e cen-tímetros (99,47m), · sessenta e_ quatro
DECRETO N9 55.400 - DE 31 DE
graus e trinta. minutos nord,este , , ..
DEZEMBRO DE 1964
(64930'NE); cento e dois· metros e sesf.-enta e qUatro centímetros (102,64m),
AutOTiP..a a s. A. de Cimento, Mine~essenta e seis graus e vinte e trê.':i miração e Cabotagem '"Ciraimar•' a zamitos nordeste (66923'NE); sessenta.
vrar caulim e argila. no m1l'nicípio
metros e setenta e cinco Centímetros
de São Bernarà.o do Campo, EstadO
(61},75m) setenta e seis graus e trinta
de São Paulo.
e um minutos nordeste (76931'NE);
O Presidente da República, us-ando· cen~o e dezessete me~ros e dezenove
da. atribuição que lhe confere o art.
centímetros (ll7,19m), oitenta. e cin-
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60 graus e vinte e cinco minutos ~u
deste (85925'SE) treze metros e cmqüenta. e cinco centímetro_s (13,55m),
sessellta e nove graus e trmta e nove
minutJs sudeste (69939'SE) ; onze metros· e Otteruta c c"im.co centímetros
(11,05m), vinte e seis graus e dezen~
ve minutos n~rde&te (26919'N~) ; cenlo
e se~-senta e cmco metros e cmco centímetros (165,fl5m), trinta graus e
quarenta e um minutos sudest·e
(30'?41'SE); trezentos m.etros (3{)0),
cinqüenta. e sete graus e quarenta e
dois minutos sudoeste (57942'SyJ) .
Esta autorização é outorgada me<_ilante as condições constantês do paragrc:-fu único do art. 28 do 1 Cótl'igo C.-e MInas e dos ar.tigos 32, 33, 34 e. suas
.alíneas. além das seguintes _e. de o-gtras constantes do mesmo Codigo, nao
ex;pr.essamente mencionadas neste Decreto. .
.
Parágra:fo único. A execução da pr~
sent-e autorização fica s-ujeita às estipulaçõeS do Regulamento aprovado
:pelo Decreto n'? 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 1-63, de 9 de janeiro de 1.963, da
Comü::-são Nacional de Energia Nucleal".
Art. 29 o concessionário da autorização fica obrjg~do a r-ecolher. a.os
cofres públicos, na f·orma da lel, os
tributos que forem devidos à uniã-o,
a-o EJstado e ao Município, .em cumprjmento do diSposto no art. 68 do Código de Minas.
Art~ 39 se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações q.ue lhe incumbem a autoTização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos Mtigos
37 e 38 ·.do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades· vtzinhag es~
tão sujeitas às servidões do solo e
sub·solo para finS de -lavra, na fonn:a
dos artigos 39
40 do Códig,o de Mi-

e

i!Uls.

Art. 59 o concessionário da autorização será fis-calizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e goza.rá dos favores discriminados no
art. 71 C:0 mesmo Código.
Art. 6Q A autorização de lavra terá
1POl" título êste Decreto, que: será trr~ns-:
crit.o no livro próptiO de Registro das
Autorizações de Iavxa, após o pagamento di taxa de seiscentos cruzeiros
(CT$ 600,00) •

373

Art. 79 Revogam·se as disposições.
em cont.r§xio.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;:
1439 da L..Tldependência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Tlbibau.

DECRETO N'? 55.401 - DE 31
DEZEI"IíBRO DE 1964
Autoriza SOMIPAL, S.
Paulista de Minérios
néTio de 'ferro, no
Guarulhos, Estado de

DE

A. Indústria
a lavrar mi,município de·
São Paulo.

O Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 19 Fica autorizada a SOMIPAL, S. A. Indústria Paulista de
Minérios a lavrar minério de feno,
em terrenos de propriedade de Maria
Isabel Resende, no Sítio Bela-Vista.
do ·Moinho, distrito e município de
Guarulhos, Estado de São Paulo,·
numa área de quatorze hectares e
vinte e três ares (14,23 ha), delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a duzentos e vinte e
lun metros (221 m), no rumo verdadeiro quarenta e três graus cinqüents.
e quatro minutos sudeste (439 54'
SE) ; : da casa de Mercedes Reseri.de
'e os lados, a partir, dêsse vértice, os.
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e sessenta e dois
metros e trinta centímetros (362,30
m) , trinta e oito graUs quarenta e
quatro minutos noroeste (389 44'
NW) ; trezentos e setenta e sete metros e oitenta centimétros (377,80. m),
oitenta e cinco graus vinte e quatro
minutos sudoeste (859 24' SW) ; oitenta e dois metros (82 m) • trinta e
dois graus dois minutos sudoeste (329
02' SW); setenta e três. metros e Setenta. centimetros (73,70 m) . run
grau vinte e cinco minutos sudoeste
(19 25' SW); trezentos e cinqüenta e
cinco metros e dez centímetros
(355,10 m), sessenta e três graus qua-
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renta e seis minutos sudeste (639 46'

SE) ; trezentos e trinta e três metros
e quarenta centímetros (333,40 m).

oitenta graus três minutos nordeste
(809 03' NE). Esta autorização- é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código ,de Minas e dos a:r:ts. 32,
33, 34 e suas alíneas, além dàs seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
tmencion<J.d.a-s neste d-ecreto.
Parágrafo único. A execuç;lo da
·presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n<:l 51.726, de 19. de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nl? 1-63, de 9 de janeiro~ de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Ml.lllicipio, em cuniplimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 8\l Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra ser,á declarada caduca ou nula, na fonna dos arts. 37
e 38 do .Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Depar ...
tamento Nacional da Produção. Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6\l A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações 1e lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzetros (Cr$ 600,00) .
A.rt. 79 Revogam-se as disposições
em contrário ..
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76\l da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO

NO

55.402 - DE 31
1964

D~

DEZEMBRO DE

Autoriza a Sociedade São Paulo de
Mineração Limitada a lavrar minerzo de ferro, no município de
Joinvile, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República,. usando
da atribuição que lhe confere o ar-:'
tigo 87, n9 I, da ~onstituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de , Minas) , decreta:

Art. 19 ]lica autOrizada a Soci'edade São Paulo de J\!Iineração Limitada
a lavrar minétio de ferro, em terrenos de propriedade da Companhia
Brasileira de . Aços Finos; no lugar
denominado Domínio Dona Francisca,
distrito· e município de Joinvile, Estado de Santa Catarina, numa área
de cento e doze hectares (112 ha),
delimitada por um paralelogramo
que tem um vértice situado à distância de quatrocentos e três metros e
noventa centimet;os (403,90 m), no
rumo verdadeiro oitenta e quatro
graus e trinta minutos sudeSte (849
30' SE) do marco xaxim do vértice
noroeste CNW) do lote -mil oitocentos
e dez (1.810) e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros:
mil
seiscentos e vinte e sete metros e noventa centímetros (1.627,90 m), dez
graus e trinta e sete mfu.utos sudeste
(109 137' SE) ; Setecentos metros C700
m), leste CE). Esta autorização é outorgada mediante as condições cons~
tantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arts. 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
CCdigo, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
feverei.J.·o de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-'
gia Nuclear.
Art. 29 .O concessionário da auto·~
rização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. -68 do
Código de Minas.

A'l'OS DO PODER EXECUTivO

Art. 39 Se o concessionário da au·
furização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra· será declarada caduca ou np1a, na fonna dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e·
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Mi-.

Art. 59 O concessionário da autorizaçao será fiscalizado pelo Departamento Nacional da ProdUção Mln.eral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra···terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de dois mil duzentos e quarenta cruzeiros (Cr$ ...
2.240,00).

Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aw·o Thibau,
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três graus · trinta minutos sudeste
(~39 30' SE) \da confluência do igarape da Cachoeira no rio Naja e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentoS e rumos verdadeiros: três mil metros (3.000 m)
trinta graus nordeste (309 NE) ; miÍ
seiscentos e sessenta e seis metros e
sessenta centfmetros (1.666,60 m),
sessenta g1·aus sudeste (609 SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963, e da ' Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
.ru:t. 21? O título da autorização de
pesquisa, que será. uma via autêntica dêste __ decreto, pagará a taxa de·
cinco mil cruzeiros (Cr$ !;).000,00) e
será válido por dois (2) anos a con..
tar da data da. transcrição no livro
pTópri<;> de Regi.stro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39. Revogam-se as disposições
1em contráTio,
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1431? da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9. 55.403 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 196~

Autoriza o cidadão brasileiro AuguSto
Baptista Pereira a pesquisar ouro
aluvionar no municipio de São 'Felix
do Xingu, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Augusto Baptista Pereira a
pesquisar ouro aluvionar em telTenos
devolutos, no lugar denominado Rio
Naja, distrito e município de São Fellx do .Xingu, Estado do Para, numa
área de quatrocentos e noventa e
nove hectares e noventa e oito ares
(499.98 ha), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a três
mil e novecentos metros (3. 900 m),
no rumo verdadeiro de sessenta e

DECRETO

~9

55 ..404 - DE 31
1964

DE

DEZEMBRO DE

AutOriza o cidadão brasileiro Augusto
Baptista Pereira a pesquisar ouro·
aluvionar no munictpio de São Felix do Xingu, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
' o cidadão
Art. 19 Fica autorizado
brasileiro Augusto Baptista Pereira a
pesquisar ouro aluvionar em terrenos
devolutos, no lugar denominado Rio
Naja, distrito e município de São Férrix do Xingu, Estado do Pará, numa
área de quatrocentos e noventa. e
nove hectares e noventa e oito arei;
,(499,98 ha) · delimitada POr uma re~
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tângulo, que tem um vé1·tice a cinco
tmil setecentos· e cinquenta metros
(5. 750 m), no rumo verda,deiro de
sessenta e um graus trinta rilinutos
sudeste 1 ( 619 30' SE) da confluência
do igarapé da Cachoeira no rio N:aja

e os 'lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: três mil m~tros (3. 000
m), trinta graus nordeste (30° NE) ;

mil seiscentos e sessenta e seis metros e sessenta centímetros (1. 666,60
m), sessent_a graus sudeste (60° SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<? 1-63,, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-

gia -Nuclear.
Art. 29 6 título da autor-ização de
pesquisa, que será uma via autênt~ca dêS te decreto, pagará a taxa· de
cmco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da, transcrição no livro
póprio de Registro das Autorizações
<I.e Pesquisa.
Art. 39, Revogam~se as disposições
-em ccntTário.
·
Bra-sília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.

DECRETO N9 55. 405 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto
Baptista Pereira a pesquisa?' ouro
aluvionar nó município de São Felix do Xingu, Estado do Pará.

· O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n<:> I, da -Constituição e nos
têrmcs do Decreto~ lei n<? 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica· autorizado o cidadão
brasileiro Augusto Baptista· Pereira a
!Jesquisar ouro aluvionar em terrenos
devolutos, no lugar denominado _Rio
Naja, distrito e município de São Fé-

lix do Xingu, Estado do Pará, numa
área de quatrocentos e noventa · enove hectares e noventa e oito ares
(499,98 ha) delimitada· por um paralelogramo que tem um vértic-e no final da poligorial, que partindo da
confluência do igarapé da Cachoeira
no rio Naja, assim se define, por seus
comprimentos e rumos verdadeiros:
seiscentos metros (600 m), oitenta e
quatro graus trinta minutos nordeste
(849 30' NE) ; três mil trezentos e
trinta e três metros .e vinte centímetros (3.333,20 m), sessenta graus sUdeste (609 SE) ; três mil metros
(3. 000 m), trinta graus nordeste (309'
NE); a partir dêsse vértice, a poligom;.J envolvente da área- de pesquisa
assim se define, por seus comprimentos e rumos verdadeiros: três mil
quinhentos e trinta e sete metros
cinqüenta centímetros (3. 537,50 m) ,
sessenta e dois grau~ nordeste (629
NE) ; mil seiscentos e sessenta e seis
metros sessenta centímetros (1.666,60
m), sessenta graus sudeste (609 SE) ;
três mil quinhentos e trinta e sete
metros
e
cinqüenta
centíinehos
(3.537,50 m), sessenta e dois graus
sudoeste (629 SW) ; mil seiscentos esessenta e seis metros e sessenta cen~
tímetros (1. 666,60 m), sessenta graus·
noroeste (609 NW) .
'
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamênto aprovado pelo Decreto n<? 51.726, "de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
· Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será__ uma via autên-·
tica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. OOO,OQ) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
própr-io de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 . Revogam"-se as disposiçõesem contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da ~ndependência e 769 da Re ..
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro~ Thibau.
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55.406 - DE 31
1964

DE

DEZEM:BRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Francis~
co de Paula de Negreiros Sayão Lo~
bato a pesquisar cassiterita no· município de Pôrto Velho, Território'
Federal de Rondônia.

O Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe confere o artigo 87, n9 I, da- ConstituiÇão e nos
têrmos· do Decreto-lei n9 1.985, de_ 29
de jan€iro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco de .Paula de Negreiros Sayão Lobato a pesquisar cassiterita em terrenos devolutos no lugar denominado Río Madeira e Bom
Futruo, distrito e município de Pôrto
Velho,- Território Federal de Rondônia, nUma área de quinhentos i.l.ectares (500 h?.), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a mil e
quinhentos . metrOs (1, 500 in) , j_o
rumo verdadeiro de cinqüenta e um
graus e trinta minutos noroeste (511?
30' NW), da barra do Igarapé Limeira no Rio Madeira e os _lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil metros (1. 000 m), oeste (W) ; cinco mil
metros (5. 000 m) , norte (N) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30. 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado. de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminada& pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da ·autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido nor dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Regist1·o das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
/
Brasília, 31 de dezeinbro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Rew
pública.
1

H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

EXECUTlVO
DECRETO N9 55.407 -

87'7
DE 31

DE

DEzEMBRO DE 1984

Autoriza o cidadão Francisco de ·Paula de Negreiros Sayão Lo1Jato a
pe&qU'lSar cassite11!ta no muntc1p<b
de Pôrto Velho, Território Federal
de Rontlónia.

O Presi<lente da República, usando
da atribuição que lhe Ci(Jnfere· o axtigo 87, n9 I, da COnstituição e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1985 de 29
de janelro d:e Hl-40 (Código de Minas),
decreta:
A:rt. 19 Fica autorizado o cic!-adão
brasileiro Fr'ancl.Bco de Paula de Negreiros Sayão Lobato a pesqu1sar cas~
siterita em terrenos devolutos .no
lugar denominac!o Rio Madeira e Bom
Futuro, distrito e município de PÔ!' to
Velho, Território Federal de Rondônia, numa área de quinhento-' · hec-.
tares- (500 ha) delimitada por um retângu1o, que tem um vértice a oitocentos metros (800 m), no rumo verdadeido de seis graus. noroeste (69
NW) C.-a ban·a do Igarapé Extrema
no rio Madeir-a e os l;:tdos liive~;-cn
tes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
metros (1. 000 m) leste (E) ; clnco
mil metros (5.000 'm), norte (N).
Pa-r.ágrafo único. A execução da
.presente autori?..a<;ã-o fica o:.uJeitc à.o::
estlpula.çõe.:-, d:• Regulamento apro-::
v:3.do pelo Decr-eto n9 30.230, O.e 1 de
dezembro de 1951, uma vez se ver!fi:que a exiStência na já::r.ld.a, como
asooclado de qualquer das substã.nc-ias a que se refere o axt. 29 do citaC.·o· Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Con.selho
N.acíona1 de Pesquisas.
Art .. 21? O titulo da autorizaçã-o de
pesquisa, que s~r~ uma vta. autêntica
dêste .Decreto, pagará a taxa de cJ.nco
mil cruzeiros (5 .00-G.OO) e serã váh"iO
por dois (2) anos a corttar d.,_,_ data.
G.a trans-crição r.._o livro próprio dE: Registro das Aytorizações de PeSquisa..
Art. 39 Revngam-se 3.fi dispos1ções
em contr~rlo.
Bra:sma, 31 de dezembro C.e 19'64;
1431? da. Independência e 769 da RepúbliCa.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thfbau

A'l'OS
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DECRETO N9 55.408 -

DO PODER ExECUTIVO

DE 31

DB

DECRETO

Autorir.'(L

0

cttta.ctão brasile'To Frar:-

ciSco de pçz,ula a.e Ne{fTetros. Sayao

LObato a pesquvsar casstterzta no

munzc':]Jio de Pórto VelhO, Terrot6rlo Feaeral ae Rondônw.

o Presidente cta' RepúbUca.., usa~dO
da a.tribuição que lhe _confere o artigo
87 n9 I. da G~ru.ti'GUlção e no..3 têrmos do Decreto-lei n9 1. 98-5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de :MInas), decreta:
Art. 19 Flca autoriz.a.do o cidadã.~
brasileiro Fr.anci;'ico de Paula de Ne-

greiros Sayão Lobato .a pesquisar cassiteriba em terrenos devolutos no lugar
denominado Rlo Madeira e Bom Futuro, distrito e muntcípl.o d~ Pôrto

Velho- Território Feder-ai_ de Rondô-

nia, :riurna área de quinhentos hectares (5Q0 ha), delimitada por um
retângulo, que tem um vértice o. oitocentos metros (800 m), no rumo ver
dade ro de sei.,c; graus noroeste (69
NW), da barra do Igarape Extrema
no rj,'Jo Madeira e os lados divergentes
dêSSe vértice, os seguintes comprlmeritos e rumos verdadeiros: mil metros (1.000 m), oeste (W); cinco mil
metros (5.000 m), ~orte <N).
ParagrafO único. A exe~uçã.O da
presente autorizaçã::!' fica su ieita àS
e.st1pulaçõe5 do Regulamento apr,'.Jvad.a· p€'lo necreto n9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verif:que 11· existêncta na jazida como
associado de' qua.Iquer das substâncias e.· que se refere o art. 2~ do citado Regulamento ou de outras substâncias ctscriminada.s pelo Co&elho
Nacional de ·pesquisas.
1
Art. 29 o titulo d.a autorização de
pesquisa. que Será uma via autênt~ca.
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil crUzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por C.ois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
cte ·Regl.:;tro das Autorizações de pes"qu1sa.
\ Art. 35' Revogam-se as disposições
em '!Olltrário.
Bra~il]a, 31 de dezembro de 1964;
143~~" na Independência e 7139 da República.
·
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

N.9

55.409 - DE 31
1964

DE

DEZEM:BRO DE

DEzEMBRO DE 1964

Autoriza o ciàaàão brasileiro Francisco de Paula àe Negreiros Sayão Lobato a pesquisar cassiterita no municipio àe Pórto Velho,· Território
Federal de .!lonclônia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confe~e o artigo 87, n.9 1, da Constituição '€ nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de 2!}
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco de Paula de Neg;reiros Sayào Lobato a pesquisar cassiterita em terrenos devolutos no lugar denominado Rio Madeira e Bom
Futuro, distrito e municlpio de Pôrto
Velho, Território Federal de Rondônia, numa área de quinhentos heCtares <500 tla), delimitada por um retàngulo, que tem um vértice a qui...
nhentos metros (500m), no rumo verdadeiro leste (E) da barra do ig~
rapé Machado no rio Madeira e os
lados divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos _verdadeiros: mil metros (1.000 m), leste
(E) ; cinco mil metros (5. OOOm) , nor-

te

(N).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às,
estipulaçôes do Regulamento aprovado pelO Decreto n.9 30.230, de l.':l -de
dezembro de 1951, uma .vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se .refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.9 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêhtica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Crs 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da trailscrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 da Re-:
pública.
H. CAS'l'ELL'q BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N 5' 55.410 - DE 31
DE~BRO DE 1964

DE

Concede à Comíne - Comércio de Minérios S'. A. autorização para funcionar como emprêsa àe mineração..

O Presidente da RepUblica, ruando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 I, da Constituição e nos
têrmos· do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo ú.nico. E' concedida à Comfne - Comércio de Minérios S. -A.
constituída por instrumento Particular
arquivado sob riúmero setenta mil,
quatrocentos e sessenta e cinco
(70.465), no D.N.I.C., alterado pela
assembléia extraordinária de 6 de
maio de 1961, com sede na cidaüe do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara
autorização para funcionar como _em.=
prêsa de mineração, ficando obl'igada a cumprir integralmente .as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Brasilia, 31 de dezembro de 1964;
143.Q fla Independência e 76.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

14auro Thi_bau .

DECRETO N.9 55.412 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

D~

Autoriza a Indústria àe Mármores
Italva Ltda., a pesquisar mármore
e calcário, no municipio de
cachoeiro do Itapemerims Estacto do
Espirita Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o· artigo 87. n.9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1. 985, de 29
de janeiw de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 15' Fica autorizada· a Indústria de Mãrmores Italva Ltda., a pesquisar calcário e mármores, em terr.~nos de propriedade de Jo[l.o CalaPiez, no imóvel denominado Lagoa
Sêca, na Serra da Giranda ou Fazenda Gironda, distrito de Itaoca,
município de Cachoeiro do Itapemerim, Estado do Espírito Santo, numa

área de vinte e três hectares e sessenta e seis ares (23,66 ha), delimitada
por ~. polígono irregular que te1n
u.:m vert1ce a mil cento_ e oitenta e
Clll<?O metros (!.185m), no rumo magnético sessenta e três graus trinta
minutos noroeste (63930'NW) da confluência do carrego Cachoeirinha no
ribeirâo S~lgado e os lados, a partir
dêsse vértiCe, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentàs
e noventa e cinco metros (395 m)
cinqüenta e cinco graus sudoesu;
(55Q SW) ; setecentos e noventa e
cinco metros (795m) , oitenta e três
graus noroeste (83: NW); cento ·e
três metros (103m), um grau trinta
minutos nordeste (19 30' NE) ; oitenta e três metros (83m) setenta e seis
gnms nordeste 1.. 769 NE) ; quarenta
metros (40m). oitenta e nove graru
sudeste
(E99 SE) ; quarenta metros (40m), oitenta e seis graus
trinta minutos nordeste (86"'30'NE) ;
noventa metros (90m), trinta e nove
graus trinta minutos nordeste (399
30' NE) ; cem metros UOOm), cinqUenta e sete graus trinta minutos
nordeste (579 30' NE).; setecentos e
cinqUenta e· cinco rn,etros (755m), oitenta e três graus sudeste (83~ SE)·;
setenta e quatro metros (74m), quarenta e oito graus sudeste (489 SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulament9 aprovado pelo Decreto n.9 30.230, de V;t de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo COnselho Nacional de Pesquisas.
Art. 25' o titulo da autorizaçâo de
pesquisa, Q.ue será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por, dois (2) anos a contar da
data da transcriçâo no livro próprio
de Registro dá-s Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31" de dez-embro de 1964;
143.9 da Independência e 76,9 da República ..
H. CASTELLO BRANCO
1IIaum Thibau

·aso
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DECRETO N.9 55.413 -

DE

31 nz

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza· Mineração Bonfim S. A. a
lavrar
minério r:le
manganes no
município de Manicore~ Estad~ do
Ama;::onas.

o Presidente da República, usando

.-d~· atribui\ção que lhe confere o arti~

go 87, n.<? 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas)-,
decreta:
Art. 1.(1 Fica autorizada Mineração
Bonf1m S. A. a lavrar minério de
.mallganês, em . terrenos devolutos, no
lugar denominado Castanhal do Cotovelo, distrito e mnnicípio de Manicoré, Estado do Amazonas, numa área
de dezesseis hectares e trinta e dois
gres (16,32 ha), delimitada por um
retângulo que tem 1.Un vértice a cen-.
to e quarenta metros (140m) no rumo verdadeiro três graus e nove mi~
riutos noroeste (39 9' NW) da casa
de- Hipólito H. dos Anjos, sede dO
caStanhal, e os lados, divergentes
.dêsse vértice, os seguintes comprimen~ws e rumos verdadeiros: trezentos e
quarenta metros (340m), setenta e,
três grhus e trinta e nove minutos
.sudeste (739 39' SE) ; quatrocentos e
oitenta metros
(480m), dezesseis
graus e vinte e um minutos sudoeste
(169 21' SW). Esta autorização
é
outorgada mediante . as· condições
constantes do parágrafo ünico do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alineas além
das seguintes e de outras· constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Pm·ágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
-n.9 -1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
comissão Nacional de Energia Nuclear.
'<~"
Art. 2° O coricessioné.rio da autorização fica obrigado a "recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributo's que forem devidos à UniãO,
ao Estado e· ao· Município em cumprimento do. disposto no art .. 68 do
CódigO de Minas.
Art. 3.9 Se o· concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a au-

torização de lavra será declarada ·caduca ou nula, na forma ·dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizL.íhas
estão sujeitas às servidões de· solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
dos ·arts. 39 e 40 do Código de .Minas.
Art. 5,9 o concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00)'.
.AJ:t. 7.9 Revogam~se as disposições
em contrário~
Brasília, 31 de dezembi'o de {954;
. 143.9 da Independência e 76.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N5' 55.414 DE
DEZE!'I'rBRO DE 1964

31

DE

Fica autorizada a Aluminio Minas Gerais S. A. a pesquisar bauxita no
municipio de Mariana, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe . confere o ar~
tigo 87, n,9_ I, da Constituição e nos
têrmos , do Decreto-lei n.9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas)~ decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Alumínio
Minas Gerais s. A. a peSquisar bauxita em terrenos de sua propriedade,
no
imóvel
denominado
.li'azenda
União da Cata Prêta, distrito de Santa Rita Durão, município de Mariana, Estado de Minas Gerais, 1mma
área de noventa e seis hectares e·
cinqüenta e cinco ares (96,55 ha>, delimitada por um octógono irregular,
que tem um Yértice 2. duzentos e noventa metros i 290m), no rumo nagnético de setenta e quatro graus sudoeste (749 SWJ, da extremidade noroeste '<NW) da ponte da rodovia que
liga Santa Rita, Durão com a F'azenda da Alegria, ' sõbre o Cón·ego do
Brum2.do, e os lados a partir desse
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vértice os seguintes comprimentos e
magnéticos: mil metros ( l . 000
m), sessenta e quatr·o graus e '.l•Jarenta minutos noroeste {61'!40'N'N';
duzentos e oitenta e sete metros
<2W! ml, vinte e quatro graus e trinta mmutos noracs~e (2411 30' NE; ;
duzentos e sessenta e cinco metros
(265m;, quinze graus e quarenta minutos nordeste (l5Q1.0'NE) ; duzentos
e trinta e cmco metros ~235m), trinta e sete graus e cmqüenta minutos
noroeste (37'l50'NW J; cento e noventa
metros (180m), oitenta e tres g-raus e
dez mmutos sudeste (83910'SEJ ; mil
e oitenta e dois metros Cl.082m), se~
tenta e um graus sudeste (71'' SE);
quatrocentos e oitenta e oito metros
(488 mJ, vmte graus e trinta minutos
:mdeste (20°30'SEJ; seiscentos metros
(GOOm), sessenta graus e quarçnta
minutos sudoeste (60940'SW) .
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica suj(úta :ls
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1ç de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de -qualquer das substâncias
a. que se refere o art. 2'l do citada·
Re~ulamento ou .de outras · substâncias discriminadas pelo Conselho N3.cional de Pesquisas.
Art. 2i? O título da autorizado de
pesq11isa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de novecentOs e setenta cruzeiros (970,00)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das _fl.utori:tações de Pesquisa.
· A.rt .. 39 Revogam-se as Q.isposições
em cont'rário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143'? da Independência. e 769 da Re~
pública,

rumo~

H.

CASTELLO ~RANCÇ>,

Mau1·o Thibau ..

·DECRE.'TO N° 55.415
DEZEMBrl.O DE

~ DE

31

DE

1964

A utoriia o cidadão brasileiro Carlos
Oscar Bittne:r a p8squ2sar minério
de ferro no município de Brumadinh;o~ .Estado de Minas Gerais.
-0 Presidente da H.epública, usando
da· atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da constituição e nos. ·~êrmos

881

do Decreto-lei n<t 1.985, de 29 de aneiro de 1940· (Códko de 1\-:i:ina.s) i~creta:
...
·'
Ar. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Oscar Bittner a oesquisar minério de ferro em terrenos
de sua propriedade, no luga( dcnrnllinado Queias, distrito de Conceiçáo de
Ita.cuá, município de Brumaúinho
E';t.a.d0 de Minas Gerais, numa· áfea:
de trinta e um hectares e noventa
~re:s (31,90 ha)
delimitada por ·L'l.l
polígono irregular que tem um vértice ~t quatorze metros (14nu no ·nmo
magnétiqo cinqüenta e um ~raus
trinta minutos sudeste (51'? 30' 3E)
do marco quilométrico quarenta;' e
oito (km 48) da Rodovia Federal "B"'ernão Dias (BR-55) e os lado:=: !:!. ;)artir
dêsse vértice, os seguinteS comnrlmentos e rumos magnéticos: cento ~ ,;:riota e seis metros (136m), sesse11ta o
oito graus, trinta minuto..<> sudoeste
(689 30' SW); duzentos o1t~-:1t.9 ·~ oito
metros (288m), cinqüenta e oito graus
e trinta minutos sudoeste 15119 30'
SW) ; cento treze met!.'OS e cinqüenta
centímetros (113,50 m). vinte e U.">ll
graus cinqüenta e dois minutrls sudoeste (219 52' SW); sessenta e cinco metros c cinqüenta centímetros
(65,50m>, oitenta e nove grau~ e trinta minutos sudoeste (899 30' SW);
trezentos trlnta e quatro metros e
cinqUenta centímetros (334,50m' , três
graus noroeste (39 NW): quatrocentos sessenta e dois metros P cinqUenta centímetros (462,50m), cinco ~rnus
trinta minutos noroeste (5° 30' N'W) ;
quatrocentos quarenta e quatro metros (444m), oitenta e dois _graus. e
trinta minutos sudeste (8211 30' SE) ;
trezentos sessenta e quatro metros
(364m), trinta e cinco graus trinta
minutos sudeste (359 30' SE) ; cem
metros (100 m), quarenta e quatro
graus trinta minutos sudeste (44'? 30'
SE) : cento noventa e dois metros
(192ni), sessenta e oito graus trinta
minutos sudoeste (689 30' SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulacões ·do Regulamento aprovado pelo Decreto nt? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se 'P.rifiq_ue a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâ.ncias
a que se refere o art. ':1.9. rlu citado
Regulamento ou de outras S'_lb.o:.:tàncias discriminadas pelo Conse111D N;lcion_al de Pesquisas.
Art. 29 O título da auto?:i7..aç~.o de
pi:"squisa,. ·que será uma via. aut~.nticn.

BB2
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cteEte Decretó, pagará a
~~e:'lto::;

tax·~ de tree vinte cruzeiros (Cr$ 320,00)

e se:rá válido por dois (2) anos a cont.:·w· da data da transcrição no livro

prõt~rio de Registro !ias AutolizaçG~s
de Pesquisa.
Art. ;;p Revog·am ··se as <iisposiçOP.s

em contrátio.
B1·asília. 31 de dezembro de 1954;
H3v da Independência e 769 da República.
<H.

CASTELLO ErJu'lCÜ

Ji.ía.um Thibau

DECRETO N.9 55.4:Í6 - DE 31 .D~
DEZSllrrBRO DE 1964
A uiori::;a o cidadão brasileiro Gene.';es
José l1fartins a pesquisar àiam.ant'es, no município de Diam.antina,
EsULào de ]finas Gerais.

a que se refere o ,art. 2.<J do citado
Reg·uiamento ou ·de outras substância,<;
di::;criminadas pelo Conselho Namonn.J
Pesquisa~.

de

Art. 25' O titulo da autorizaçfto de

pesquisa, que será uma via autênt-1ca deste decreto, pagara a taxa de
oito.'3entos e·quarenta cruzeiros (Crs
. 1;1<;,0,00 ) e será vr,liclo por dcís (2) anos
a ccnta.r da. d:1ta da

transcriçao no

Hv:..·o proprio de Registro das Autori-

zal;ôes de Pesquisa.

Art. :~.0 Revogam -se as disposições
contrário.

em.

B!:asilia, 31 de dezembro de 1964;
1435' da Independência e 76S da República.
. H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

D:E~CRETO Nº 55.417 DE
Di:ZEMiJRO DE Ul64

31

DE

O Presidente da República, ilSnndo

q.a atribuiçáo que lhe confere o s.rtigo 67, n.<J I, da Constituiçâo e nos
têrrnos do Decreto-lei n.9 1. 985, de ·29
de janeiro de 1940 (Cóctigo de Minas), decreta:

Art. l,Q Fica autorizado o cidadão
bÚu;ileit·o Geneses José Martins a
pesqulBar diamantes, ein terrenos cie
sua propri<:!dade, no iugar denominado L3.pinha,' distrito de São Joao du
Chapada, município de Diamantina,
Estado de Minas Gerais, numa área
.de oitenta e quatro hectares (84ha),
deliinita<k'l. por um põlígono irregular
que tem um vértice na confluência
do có:!Tego Lapinha no rio· Grande
e os lados. a partir déss.., vértice os
seguintes comprimentos e rumos mag-·
iléticos: mil metros (1.000 m), cinc;.üenta graus nordeste. (50~ NE); oitocentos metros .<300m). vinte e nove
graus sudeste (29'? SE) ; mil e -quinhentos met..Tos (L500m). sessent& e
seis gr~us e trinta minutos sudoeSte
(6G9 30'SW); setecentos metros ('700
m), sete graus noroeste (79 NW) ;
trezentos metros (300m). setenta
e
quatro graus sudeste · ('74PSE) .
Parâgrafo único. A execuçfuJ da
presente. autorização fica sujeita às
estiuvt-'lções do Regulamento aprovade -pelo Decteto n.t? 30.230, de 1.9 de
de;r.:3mbro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida,•_ como. associa"do de 'qualquer das .substâncias

A.uWTi?.a o cidadão brasileiTO Fua.d
Av.ada a pesquisar Areia Quart.::oosa
e Argila, no município de São Paulo
- Estado de St1o Paulo.
O P.resi.:lentc da República;- us.n.tldo
da atribuição que lhe confel'e o a~·tigo
8'1. n9 1, da ConstitUiçâo e nos ténnos
C.o DecreW-lei n<J 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Códig·o de Minas), 3e!cret2.:
Jirt. 19 Fica autorizado o c.i.dadâo
braSileiro J:i'uad Auad.a a :pesquisar
areia. qual'tzusa e ;-·:na em tenenus
t'.e sua propriedade, no Juga.1· deno:mlnado 'Pôrto de Areia, no Jardim
Plratinin6a, distri:to de Osasco, município ele São Pa.u~o. Estado de SS.o
Paulo, numa área de vinte _ wn hEctare:>, novr.nt-:J, e seis ares e quarenta
e seis c~ntiares (21,9646 ha), d~!imi
tada por um polígono de dez !a{2os.
o,ue tem um vértice a -setenta e seis
ifletros (76 m). no rumo verdF~aciro
de quarenta IJ um graus e vinte e cinco minutos noroes~e (411? 25' NW), da
tmn::tda d~ água' no Rió Ti€tê para a.
Fábric:_;., Rilr:un e os lados a pa1·tir
dC:o;s2 vértice, os seguü:ltcs compdmentos e rumos verdadelros; setenta e
sct....~ metros e c:h11üenta centímetros
(77,50m), trinta e tr!?s ·graus e clnG,üenta minutos noroeste (33'! 50'
J'.TW) ; qua.trvcentos e trinta e dois
:metros (@2m) .• oitenta e um graus e
cinqüenta minutos noroeste (U1'9 50'
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NW) ; cento e quinze metros (115m),

um grau tri:pta minutos noro_este
(lt,o 3Q' NW); cento e trinta e um
metros -e cinqUenta centímetros
<131,50m), setenta e seis graus e vinte e cinco minUtos noroeste (76" 25'
NW) ; noventa metros (90 m), ·doze
graus e . cinqüenta minutos sudoeste
Cl29 50' .SW); cento e setenta e dois
metros (172 m) ; oitenta graus e vinte minutos noroeste (809 20' ·NW) ;
duzentos e trinta e três metros ..... .
(233m), sete graus e quinze minutos
sudoeste (7r;J 15' SW); cento e quarenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (145,50 m), setenta e nove
graus sudeste (79" SE) ; duzentos e
quarenta e oito metros e vinte centímetros (248,20m), oito graus e cinco minutos sudoeste (8" 05' SW) ; o
décimo e último .lado, é o segmento
retilíneo que liga a extremidade do
nono lado descrito ao vértice inicial
de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulam'mto aprovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro 1e
1963. da Comissão Nacional de. Energia Nuclear.
A.rt 29 O título da autorização de:
P'J,:;quisa, que será uma ~ria uf;ên:-ica
dêste Decreto, pagar:i a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e será
válido por do'is (2) anos, a contar da
data da transcrição no :ivro prónrio
df Rc~gistro das AutoriZações de Pesqmfa.
Art. 39 Revogam./se as disposiyões
Eom contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1934;
143Q da Independência e 769 da Repúblic2,.
I-I.

CASTE~LO BRANCO

~Mauro

Thibau

DECRETO N9 55.418 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza a Companhia SiderúrgiCa
Nacional a lavrar dolbmita, no município de Marquês de Valença, Estado do Rio- de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lh., confere .o ar~
tigo 87, n" I, da C-.~nstituição e nos
têrmos ao oecreto-·lei nQ 1.985, de 29
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de jane1ro de 1940 (Código de !viinas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Coinpanhia Siderúrgica Nacional a lavrar
dolomita em terrenos da Fazenda
Santa rvÍônica - Património Nacional, em Barão de Juparanã, município de Marquês de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, numa área de. quarenta e quatro hectares quinze ares ~
sessenta e cinco centiares (44,1565
h~), delimitada por um polígono irregular que tem um vétice a cento e
três metros e noventa e oito metros
(103,98 m), no rumo verd:idein:. trinta e oito graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (38" 56' SW), do marco
quilométrico cento e trinta e três
((Km 133) dá linha da Estrada de
Ferro Central do Brasil - Ramal de
Três Rios e os lados, 'a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: seiscentos 'e ses ..
senta metros (660 m), sessenta e. seis
graus seis minutos sUdeste <669 06'
SE) ; quinhentos e quarenta e sete
metros e
cinqüenta
cent1metros
(547,50 m), onze graus vinte minutos
nordeste (119 20, NE>, quatrocentos e
quarenta e sete
metros e sessenta
centímetros (447,60 m), cinqüenta e
sete graus trinta e oito minutos noroeste (57Q 38' NW) ; trezentos e trinta e oito metros (338 m), sessenta e
três graus quarenta e 'três minutos
noroeste r63r;J 43' NW); trezentos e
vinte metros (320 m), trinta e um
·graus vinte e oito q:tinutos sudoeste
(319 28' SW>; cento e quarenta e ::J_uatrc metros e sessenta centímetros
(144,60 m), nove graus quarenta e
três minutos sudeste (99 43' SE) ;
cento e cinqüenta e seis metros e oitenta centímetros (156,80 m), sessenta e oito graus vinte e nove minutos
sudeste (689 29' SE). Esta autorizacâo é outorgada mediante as conrttçbes
Constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artig·os 32, 33, 34 e sUas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução ~a
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto n9 51 726, de 19 c.!e
fevereiro de 1963, e da Resoluçao
CNEN número l-63, de 9 de janen·o
de 19G3 da Comissão Nacional de
Energia' Nuclear.
Art .. ~:;,o O concessionário da -au-f:o1'lzação fi";a c brigado a recolher aos
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cofres oúbltcos. na forma da lei, os
tributo~- que forem devidos

à União,
ac H:stadv e ao Município, em ~um~
prim"entc do dispost,() no art. 68 do
t:ódig'> de Minas.

Art. 39 Se o conee~sionário da autcrü;ação não cumpri.) qualquer d lS
o!JrigaçÕ~" que lhe mcumbem a -i-U~
torização de lavra será declarada ~a
duca ou n ...ü~.l. na forma dos arts., 37
e, 38 d~J côdJg(, de Minas.
Art.

4º As propriedades

vizinhaS

estáo sujeitas às servidões de solo e

sub-solo. para fins _de lavra, na forma
dos art.s. 39 e 40 do Código de Mi-

nas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores
discriminados
·no art. 71 do mesme Código.

Art. 61? O titulo da presente autorização de lavra, que <:;erá uma via
autêntica dêste decreto não fica '5Ujeita ao pagamento da taxa prevista
pelo art. 31 parágrafo primeiro do
Código de Minas ex-vz da Ler número 3.519, de 30 de dezembro de
1958 (Lei do Sêlo). _E será transcrito
no livro 'próprio de Registro das Autorizações de Lavra.
Art. 7() Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.

DECRETO N9 55.419 - DE 31
DEZEMBRO DE 1954

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Vicente
Antonio de Oliveira a pesquisar jeldspato, caolim e quartzo, no município de Socorro, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
d!,l. atribuição que ·-lhe confere o ar.:.
tigo 87, !:,9.' I, da Constituição e nos
terrnos do Decreto--tel n9 1.985 de 29
de iaP.Piic de 1940 <Código de Mi~
nas), decreta:
·

EXECUTIVO

a pesquisar feldspato, caolim e quartz'- em terrenos .:le propriedade de Joaquim Franco de Godoy, no lugar de·nominado Bairro do~ Machados, distrito e mumci;no de Socorro, Estado
de São _Paulo, num<.~ área de dois hectares (2 na), delimitada por mn po- ·
ligono ·irregulat, que tem mn vértice
a duzentos e nove metros (209 m), no
rumo magnet1co dt quatro graus e
vinte minutos "ndoeste (49 20' .SW),
da cruz da rorre da. Capela Santa
Cruz e os l<1.dos a partir dêsse vértice, os seguint~s comprimentos e rumos magnético.;; ~ülr1 Uenta e um nletros e quarenta cent;metros (51,40 :ri-1),
vinte e um graus e cinqüenta e seis
minutos sudeste \2: • 56 SE) ; setenta
e três metros <: quatenta 'centímetros
(73,40 m), onze graus e trinta e '5eis
minutos sudoeste (l!V 36 SW); cento" e cinqüenta e nove metros (159 m),
sessenta e sete graus e trinta e oito
minutos sudeste (679 38' SE) ; cinqüenta e um metros e setenta centímertso (51,70 m), trinta e um graU:s
e onze min'J.tos nordeste (319 11' NE);
setenta e quatro metros (74 m), cinqüenta e sete graus e cinqüenta e
dois minutos noroeste (579 52' NW) ;
cento e trinta e quatro metros (134
m), oito graus e vinte e quatro minutes noroeste (Bt;~ 24' NW); cem metros
(100 m), Setenta graus e
ci:qqüenta e três minutos sudoeste
(70' 53' SW).
'Parágrafo único. A execução da
presente autoriza.çã0 nca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN número 1-63, de 9 ele janeiro
de 1963, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se -as disposições
em contrário.
Brasilia, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.

J

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileirO Vicente Antonio de· oliveira

H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.
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DECRETO

NQ 55.420 DE
DEZEMBRO DE 1964

31

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Sebas~
tião Dias de Souza a pesquisar micçr. ·
e pedras. 90radas, ·no município de
Mendes Pzmentel, Estado de Minas
Gerais.

O Pr.esi~e_?te da República, usando
da atnbmçao que lhP confere o ar-·
tigo _87, n9 I, da ConstituiçãO. e nos
termos 00 Decreto-1e;. n9 1. 985 de 29
de 1aneiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Dias de Souza a
pesquisar mica e pedras coradas ..::m
terrenos do EStado de Minas Gerais
no lugar denominado afluente do
COrrego Frio, distrito e muniClpio de
Mendes Pimentel, Estado de Mina.s
Gerais, numa área de noventa e nove
hectares e setenta ares (99,70 ha) de~
limitada por ·um paralelogramo,' que
tem um vértice a duzentos e cinqüen~
ta metros (250 m), no rumo magnéti~
co de um grau noroeste (19 NW), da
confluência do córrego Moura -::om
um afluentr do Córrego Frio e os lados a partir dêSse. vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil metros (1.000 m), dez graus
sudeste (109 SE); mil metros (1.000
m), oitenta e três graus nordeste (839
NE) ; mil metros (1. 000,00 m), dez
graus noroef:te (lOQ NW) ; mil metros
(1.000 m), oitenta e três graus sudoeste (339 SW) .
Parágrafo único. A execuç~o da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a exi.stência na jazida, como associado de qualquer das sUbstâncias
a que Se ref~re o art. 2<? do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho l'""!""acional de Pesquisas.
.
Ar L. 29 O título da autorização de
pesquisa, que serâ uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de
mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) ' e serâ
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
.-Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 d:;., Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

M aura 'I'hibq,u.

EXEC:U'IIVO
DECRETO N9 55.421 - DE
DEZEMBRO DE 1964

885
31 DE

Autoriza o cidadli.o brasileiro João
Teodoro de Miranda Junior, a pes~'
quisar diamante, no município de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
. da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 -I, da C'om·.tituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de Janf'iro de J.940 <Código de Mi..
nas) , dec~eta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Teodoro · de Miranda
Junior a pesquisar diamante em ter.:.
renas de sua propriedade, no imóvel
denominado Fazenda das Almas, distrito de Inhaí, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e sete hectares (37 ha),
delimitada por um endecágono irregulai, que tem um vértice na con~
fJ.uência do córrego Quebra Pé , com
o ribeirão Caité' Mirim e os lados a
P<trtir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: sete ...
cent.OE. e quinze metros <715 m). vin..te e quatro graus e trinta minutos
noroeste (249 30' NW) ; trezentos e
_quinze metros (315 m), cinqüenta e
três graus e trinta minutos noroeste
(53\' 30' NW) ; ctuzentos e cinqüenta
m.etrqs (250 m), setenta e oito graus
e quarenta minutos sudeste (789 40'
SE! ; setecentos e setenta e cinco
metros (775 m), vint~ (: quatro graus
sudeste (249 SE) ; trezentos e noventa e cinco metros· (395 m), quarentg,
e nove graus e quarenta e cinco mi_;
nvto& nordeste (499 45' NE); quinhentos e noventa e cinco metros
(59f· m), vinte e oito gtaus e quinze
minutos nor~este (289 15' NE) ; qUinhentos e qumze metros (515 m), cinqUenta e seis graus nordeste (569
NE) ; cem metros (100 m), trinta e
três graus e trinta minutos ·sudeste
(339 30' SE) ; quinhentos e quinze metros (515 m), cinqüenta e seis 'g'l'aus
sudoeste (569 SW) ; quinhentos e noventa e cinco metros (595 m), vinte
e oito graus e quinze minutos sudoeste (289 ,15' SW) ; trezentos e no~
venta e cinco metros (395 m), quarenta e nove graus e quarenta e r::mco minutos sudoeste (49<? 45' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
c:-c-. pelo r:;>ecreto n<? 51. 726. de 19 ·de
fevereiro de 1963, e da Resolução nú-
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mero CNEN 1-63, de 9 de janeito de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2º o titulo da autor~zação de

pesquisa, que será um~ via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de
trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ ...
370;00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Au-

torizações de Pesquisa.
Art. 3'? Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;'
143º da Independência e 76Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO NQ 55.422 -

DE

31 '-DE

DEZEMBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro Lui~
Gasparetti Junior a lavrar argila,
no município de Taubaté. 'Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição- que Lhl:" confere o artigo 87. p'} I, da Constituição e nos
têrmos d0 Decreto-lei nl? 1.985, de 29
de j<meirC' de 1910 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado 'o cidadão
brasileiro Luiz Gasparetti Junior a
lavrar argila no lugar. denominado
Bairro do Barranco, distrito e município de Taubaté, Estado de São Paulo, numa área de quatro hectares quarenta e quatro ares (4,44 ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cem metros (100
m), no rumo verdadeiro cinqüenta e
nove graus e vinte e nove minutos
noroeste (59<? 29' NW) ; da Igreja de
São Roque 'e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e quatorze
metros 'e oitenta cent::metros (114,80
m), setenta e dois graus quatro minutos noroeste (721? 04' NW) ; quatrocentos e noventa e quatro metros. e
setenta. centímetros (494,70 m)-, dezoito graus vinte e nove minutos sudeste (189 29' 'SE) ; noventa e nOve
metroS e trinta centímetros (99,30 m),

EXECUTIVO

oitenta e sete graus quarenta e um
minutos sudeste (879 41' SE); quatrocentos e cinqüenta e quatro me~
tros e cinqüenta centímetros (454,50
m), vinte graus vinte e nove minutos
noroeste (209 29' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguiiites e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
f'Stipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, ·e da Resolução númer_o 1-63, de 9 de j~.neiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. ~9 o concessionário da aui;orização fica obrigado a recolher Ms
cofres pút>llcos, na formb. da lei, os
tributos ~ue f01em devidos. à União,
ao Estado e ao Município, em cumpfímento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
,
Art. 39 Se o com·essionário da au ·
torlzação não cumpú!" qualquer das
obrigações que lhe incumbem a au ..
torização de lavra será declarada <~a~
duca ou n11.lu, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades viZinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 o concessionário da autoriz2"ção será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por· título êste decreto,
que
será
transcrito no livro próprio de Reg"istro das Autorizações de Lavra, após .o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) .
Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143<? ,da Independência e 76? da República.
H.

CASTELLO BRANCO,

Mauro Thibau.
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DECRETO N9 55.423 - D:É 31 DE
DEZgMBRO DE 1964
~utoriza a

cidadã brasileira Anqela
Gebara a pesquisar leucita,_ no município de Poços de Çaldas, Estado
de Minas Gerais.

O Pr_esi~ep.te da República, usando
da atnbmçao que lhe confere o artigo 87, n9 I, da. Coestituição e nos
têrmos f..lG Decreto-lei n9 1.985, de 29
de JanP.irc dE' 19~.0 <.Código de Mi·nas), decreta:

887

Parágrafo "(i.nico. A exeêução da
prc::sente ~autorização fica sujeita às
estlpulaçoes do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique_ a existência na jazida, como assoCiado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2<? do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
560,00) e será válido por dois (2) anos_
a contar da data da transcrição no
livro próprio de RegiStro das Autori~
zações de Pesquisa.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
.1439 da Independência e 769 da Re"pública.
H. CASTELl<O BRANCO.

Art. 1Q Fica autorizada a cidadã
brasileira Angela Gebara a pesquisar
leucita em terrenos de propriedade do
Patrimônio Imobiliário S. A., no distrito e município de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cinqüenta e cinco hectares e setenta e nové axes (55, 79 tia), delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a vinte e ·sete metros e
dez centímetros (27,10 m), no .rumo
verdadeiro vinte e oito graus doze minutos sudoeste (289 12~ SW); do apoio
sudoeste (SW) da ponte sôbre o rio
das Antas, na estrada de rodagem
Mauro Thibau.
Poços de Caldas - Aguas da Prata
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes compririt.entos e rumos· verDECRETO N.9 55.424 - DE 31 DE
dadeiros: setenta e um metros e no' DEZEMBRO DE 1964
venta centímetros (71,90 m), setenta
e quatro graus doze minutos sudoeste
A-utoriza o ciàaàão brasileirO Geralclo
(749 12' SW) ; quinhentos e noventa
Pedro da Silva a pesquisar diamane três metros e oitenta centímetros
te, no município de Itamara~dilJa,
(593,80 m), vinte "'· dois graus dezoito
Estado de Minas Gerais.
minutos' sudoeste (229 18' SW); duzentos e noventa e dois metros e cinO Presidente da República, usando
qüenta centímetros (292,50 m), cinco
g:raus trinta e seis minutos sudoeste ··da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 I, da Constituição e nos
(59 36' SW) ; trezentos e dez metros
têrmos do~ Decreto-lei n.9 1. 985, de 29
e cinqUenta centímetros (310,50 m)
de janeiro de 1940 (Código de Minas>,
vinte e nove graus vinte e nove mi~
nutos sudeste (29\l- 29' SE); sessenta -decreta:
e cinco metros e quarenta centímeArt. 1.9 Fica autorizado o cidadáo
tros :65,40 m), oito graus vinte e·
brasileiro Geraldo' Pedro da Silva a
cinco minutos sudoe_ste (89- 25' SW) ;
pesquisar diamanté em t;errenos devosessenta e cinco metros e oitenta cenlutos no lugar denominado Boquête,
tímetros (65,80 m), oitenta e seis
distrito de Carbonita, município de
graus vinte e seis minutos sudeste
Itamarandiba, Estado "te Minas Ge(869 2G' SE) ; seiscentos e oitenta e
rais, numa área de · quarenLa hectacinco metros e trinta centímetros
res noventa e sete ares e cinqüenta
(685,30 m), setenta e dois graus vinc8ntiares (40,9750 haJ, deti.mitada por
te minutos nordeste (72<? 20' NE) ;
um decágono irregular, que tem um
quinhentos e dezoito metros e dez
vértice na confluência do córrego da
centímetros (518,10 m), quarenta
Irene com o rio Jequitinhcnna e os
graus cinco minutos noroeste (409 05'
lados a partir dêsse vértice, os seNW) ; duzentos e cinco metros (205
guintes comprimentos e rumos magm),. dezessete graus quinze minutos
néticos:
duzentos· metros ,(200m),
nordeste (179 15' NE); quatrocentos e
quarente e três graus sudoeste (~139
setenta e sete metros (477 m), trinta
SW); oitocentos e cinqüenta .metros
e três graus. trinta e sete minutos
(809
(850m). oitenta graus sudoeste
noroeste (339 37' NW) .
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dade de Ana Ferreira Pedrosa, no local denominado Lãpa, distrito de Ba··
çM, município de Itabirito, Estau.ó
metros - (700m), oitenta graus nordeste (80'? NE) ; cento e quarenta me- de Minas Gerais, numa área de 8e-·
tros Cl40m), ·quarenta e tres grans · tenta e dois hectares (0,72 ha), delimitada por um retângulo que tem um
noi·deste (439 NE); duzentos e sessenta metros (260m), dez graus noroeste vértice ·a quinhentos e trinta e sete
(10'1 N\V); setecentos e quinze metros
metros C537m), no rumo verdadeiro
(715 m), vinte .e sete· graus .nordete
vinte e quatro graus dez minutos no·
(27'1 .NE>; duzentos
metros (200ml,
roeste (24º 10' NW) da extremidade
sessenta e três · graus sudeste ~639
norte CN) da sede da propri~dade F.
SE);' seiscentos e cinqüenta
metros os lados, divergentes dêsse vértice, os
(650 m), vinte e sete graus sudoest..;
seguintes con1nrimentos e rumos ver(279 SW); t,i·ezentos e cinqüenta medadeiros: cen-Eo e vinte metros (120
tros (350 m), dez graus sudeste (109 m), trinta e um graus quarenta e
SE).
cinco minutos noroeste (31<? 45 NW):
sessenta metros (60m), cinqüenta· e
Parágrafo único. A execução da
graus quinze minutos sudoeste
presente autorização fica sukeita às oito
(58º 15' SWl. Esta autorização
6
estipulações do Regulamento aprov'!outorgada mediante as condições
do, pelo Decreto n.º 51.126, de H d~
do parágrafo único do arfevereiro de 1963, e da Resoluçáo Constantes
tigo 28 do Código de Minas e dos arCNEN n.'? 1-63, de 9 de janeiro ·de
tigos 32, 33, 34 e suas alineas, ~lém
l963, da Comissão Nacional de Ener·
das seguintes ::: de outra::: ~nnsL:o,ntes
gia Nuclear.
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntlc:.\
Parágrafo único. A execução d~
dêste Decreto, pagará a taxa de -qua·
presente autorização fica sujeita às
trocentos e· dez cruzerros (Cr$ 410,QO)
do Regulamento aprovae será válido por dois . (2) anos a estipulações
do pelo Decreto n.9 30.230, de 1.9 de
contar da_ data da transcrição no li··
dezembro de 1951, LUna vez se ·.•erifivro próprio de Registro das Autori~
que a existência na jazida, como as~·
za0es de Pesquisa.
saciado de qualquer das substância~
a que· se refere o art. 2.9 do citada
Art. 3.'? Revogam-se as disposiçõe~
Regulamento ou dr outras substt:tncias
em contrário. _.
discriminadas pelo Conselho Nacional
Brasilia, 31 de dezembro de 1964;
de Pesquisas.
143.9 da Independência e ·76.9 da República.
Art. 2.9 O concessionário da autorização f1ca obrigado a recolher r:,oo
H. CASTEÚO BRANCO
cofres pUblicas, n ·a forma da lei, os
Ma um Thibau
tributos que forem devidos à Unif.l.Q,
ao Estado e ao Município, em cumpri~
mento do disposto no art. 68 do Có··
digo de Minas.
DECRETO N.9 55.426 :- DE 31 DE
Art. 3.9 Se o concesswnano da auDEZEMBRO DE 1964
torização não cumprir qualquer das
obrigações .ciue lhe incumbem u. auAutoriza a Química Industrial Barra
torizaçâo de lavra será declarada 3ado Pit"aí S. A. a lavrar caulim no
duca ou nula, na forma dos atts. 37
município de Itabirito, Estado
de
e 38 do Código de Minas.
111inas Gerais.

SV.J) ; duzentos metros (200m), dez
graus noroeste (10'1 NW) ; setecentos

O Presictellte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:

Art. 1.'? Fica autorizada a Química
Industrial Barra do Pirai S. A. a lavrar caulim, em terrenos de proprie

Art. 4.9 As propriedades vizml1as
estão sujeitas às servidões de .mlo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos m·ts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 55' O concessionário da autori3ação será fiscalizado peb ..Jçparta.mento Nacional da Produção 1\/.íineral
e gozará dos fa vol"es discriminados rio
art. 71 do mesmo CódigO.

ATOS DO PoDER
Art. 6.9 A autorizaçáo de lavra
terá por titulo '3ste decreto, que será.·
transcrito no livro pi"óprio d~ aegis~
tro das Autorizações de lavra, após
o pag·amcnto da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$, 600,00).
Art. 'l.!J Revogam-se as disposições
em contrario.
Braslila, :n de dezembro de 1964;
143.9 da tndependéncia e 76.9 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

ld auró Thibau

DECRETO N9 55.427 - DE 31 DE
, DEZEMBRO DE 1964
Autoriza a Companhia de Pesquisas e
Lavras Minerais - \Copelmi a lavrar carvão mineral, no município
de São Jerônimo, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
télmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica .autorizada~ a Companhia de Pesquisas e Lavras Minerais
- Copelmi a lavrar carvão mineral,
no distrito e município de São Jerónimo, Estado do Rio Grande do Sul,
numa área de oitocentos e vinte e
quatro hectares noventa e cinco ares
e vinte e quatro ·centiares (824,9524
;b.a>, delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice na Ilha
dos Dorneles, a quatro mil oitocentos
e setenta metros (4.270 m), no rumo
verdadeiro setenta e um graus trinta e quatro minutos nordeste (719 34'
NE) da chaminé da Usina do Estaleiro de Charqueadas e os lados, ·a pa~
tir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros dois mil
e quinhentos metros (2.500 m), oitenta e três graus e dezoito minutos
sudoeste (839 18' NE) ; novecentos e
trinta e um metros e sessenta centímetros (931,60 m), seis graus e quarenta e dois minutos sudeste (69 42'
SE) ; cento e dez metros-· (110 m), oi-·
tenta e três graus e dezoito minutos·
sudoeste (83º 18' SW) ; dois mil duzentos e sess~nta e oito metros e quarenta centimetros (2.268,40 m)., seis
graus e quarenta e dois minutos .:>Udestt. (6<;~ 42' SE) ; dois mil seiscentos
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e dez metros_ (2.610 m), oitenta e três
e dezo~to n:inutos nordeste .(839
18 , NE) ; tres. mll duzentos, metros
(3.200 m), se1s graus e quarenta e
dois minutos noroeste (69 42' _ NW) .
Esta autorização é outorgada mediante 8.S condições constantes ·do parágrafo único do art. 28 do Código
de Min8.s e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nt? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<;~ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. · 29 O concessionârio da autorização nca obrigadp a recolher aos
cofres públicos, na· forma da lei, os
tributoD que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no ·art. 68 do
Código ,de Minas.
Art. 39 Se o concesSionârio da 1autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe iilcumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, nE~ forma dos artigos
37 e 38 do Código ie Mipas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo _e
sub-solo para fins· de lavra, na forma
dos' arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código . ..Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que
será
tmnscrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de oito mil duzentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ : . .
gr~us

8.250,00).

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contri.'irio.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da RePública.
H.

CASTELLO oBRANCO.

M aura Thibau.
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DECRETO NQ 55. 428 - DE 31 DE
.DEZEMBRO DE 1964
Autoriza o cidadão brasileiro João
Basco de carvalho a lavrar mica~
no muniCípio de Sqnta Maria do
Suassui, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuicão que lhe confere o artigo 87, n~t I, da co_nstituição e nos
térmos do Decreto-1e1 nº 1,985, de 29
de janeiro de 19"40 (Código de .Minas), decreta:

Art. IQ Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Basco de Carvalho a

lavrar mica, em terrenos devolutos, no
lugar denominado Chia, distrito de
Poaia, município de Santa Maria do
Suassuí, Estado de
Minas Gerais,

numa área de trezentos hectares (300
ha), delimitada por um retângulo que

tem/ um vértice a quatrocentos e oitenta metros (480 m), no rumo verdadeiro vinte e dois graus e sete minutos sudoeste (229 07' SW), da confluência dos córregos Chiá e Campinho e os lados, divergentes dêsse, vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros
(2.000 m), dezesseis graus e cinqüenta e três minutos noroeste (169 53'
NW);
mil e quinhentos metros
(1.500- m), setenta e três graus e sete
minutos sudoeste (739 07' SW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parág·rafo
único do art 28 do Código de .Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e . da Hesolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da aut0ri6t1Çâo fica obrig·ado a recolhex aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à- União,
ao Estado e ao MumCJpio, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de .Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumpl-ir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Mina.s.

Art. 49 As propriedades .vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa-\
menta Na(;ional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto,
que
será
transcrito no livro próprio ·de Registro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de seis mil cruzeiros (Cr$ 6.000,00).
Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasllia, 31 de dezembro de 1964;
143ç. da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO -NI? 55.429 DEZEMBRO· DE

DE

31

DE

1964

Autoriza o cidadão brasileiro Joseph
Nigri a pesquisar caulim no município de São Paulo, Estado de São"
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nQ I, da Constituição e nos
termos. do Decreto-lei nç 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ar~. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joseph Nigri a pesquisar
caulim ém terrenos de propriedade de
Nestor. Reimberg, no lugar denominado Estrada Velha da Conceição, distrito de Parelheiros, município de São
Paulo, Estado de São Paulo, numa
ár._ea de nove hectares e noventa e
oito ares (9,98 ha), ~.delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a trinta e um metros (31 m)
no rumo verdadeil'o de sessenta e um
graus e cinco minutos nordeste (619
05' NE) do canto sudeste (SE) da residência de Nestor Reimberg e os lados a partir dêsse vértice, os segt_lintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e_ oitenta e quatro metros
e oitenta centímetros 084,80 m), setenta e nove graus vinte minutos nor...
deste (799 20' NE) ; cento e dois. :r.netros (102 m), vinte e nove graus vinte
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e dois minutos nordeste (299 22' NE) ;
cento e sessenta e !'lete metros (167
m), oitenta e dois graus e quarenta e
dois minutos nordeste (829 42' NE) ·
oitenta e seis metros '2 noverita cen~
tímetros (86,90 m), norte (N) · cento
trinta e seis metros e cinqüen-fa centímetros (136,50 m), cinqüenta e oito
graus e trinta minutos noroeste (589
30' NW) ; cento e sessenta metros (160
m), vinte e oito graus e vinte e cin-co minutos noroeste (289 25' NW) ;
cento e dczessete metros (117 m), sessenta e nove graus noroeste (699
NW) ; duzentos e trinta e sete metros
e oitenta centímetros (237,80 m), cinco graus sudeste (59 SE) ; o nono (99)
e último lado é 0 segmento retilíneo
que liga a extremidade do oitavo (89)
lado descritó ao vértice inicial de partida.
P~rágrafo
único. -A execução da
presente autorização fica sUjeita às'
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n<? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez que se verifique a existência na jazida como
associado de qualquer das s~bstân
cias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art: 29 o,;;título da. autorização de
pesqUisa, que .. serâ. uma via autêntica dêste decreto, pa·gará a t'axa de
trezentos cruzeiros (CrS 300 00) e
será válido por dois (2) anos ~ contar da data da transcrição no livro
próprio dE Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3<? Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

DECRETO N9 55.430 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

de janeiro de 1940 (Cód!go de Mi~
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Costa a pesquisar feldspato e quatzo, em ~errenos de pro~
pri~çlade dos herdeiros de Irerlo An~
tonio de Oliveira, no imóvel denominado Fazenda Monte Belo, distrito
e municipio de São Sebastii:to da Grama, ~stado .de São Paulo, numa árt?a
de vmte e quatro hectares e setenta
e cinco az:_es (24, 75 ha) , delimitada
por um retangulo que tem um vértice
a trezentos e noventa metros (390 m)
no rumo magnético de sessenta e um
graus nordeste (619 NE) da confluência do córreg'Q Monte Belo no ~·i
beirão das Almas e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes com~
primentos e rumos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (450
m), dez graus sudeste <109 SE) ; quinhentos e cinqüenta metros (550 m),
oitenta graus sudoeste (809 SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente- autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelb Decreto nº 51.726, de 19 de
fevel'eiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<? 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Naciorràl de Ener~
gia Nuclear.
Art. 2\1 O titulo da autori::>;ação de
pesquisa, que será uma via autêntica dês te- decreto, pB.gará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido pai' dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
·
de Pesquisa.
Art: 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

Mauro 'Thibau:.
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CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.
DE

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
Costa· a pesquisar jeldspato e quartzo, no município de Sã.o Sebastião
da Grama, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nç· I, da Constituição e nos
têrmos· do Decreto-lei n9 1.985, de 29

DECRETO N!? 55.431 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadáo brasileiro Américo
Azevedo Costa a pesquisar' feldspato,
no município de Aguas da. Prata.,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nQ I, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n<;~ 1. 985, de 29
Q.e jarleiro de 1940 (Código de Mi-

nas). decreta:
.Art. 1º Fica autorizado o cidadão
brasileiro Américo Azevedo Costa a
pesquisar feldspato ~.em terreno~ de

sua .propriedade,. no_

lug~r

do Tijuquinho, d1stnto e

de?f?n_una-

mum~1p10

de

Aguas da P1·ata, Estado de Sao Pau-

lo numa área de vinte e seis hectare's e quinze ares (26,15 ha), delimitada por um polígono irregular que,'
tem um vértice a setenta metros (70

m), no rumo magnético de setenta e
seis graus

. trinta

mmutc.~

Sll(!<-'este

(769 30' SW), da J.achada s_udoeste
(SW) da sede do imóvel Tijuquinho

e os lados .a . partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e trinta e oito metros (338 m), três graus e trinta mi~
nutos sudeste (39 30' SE) ; quatro~
centos e vinte e oito metros (428 m),
setenta. e quatro graus e quarenta e
cinco minutos no-r.Qe.::te (7'-19 45' NW);
cento e doze metros (112 m), sessenta e nove graus sudoeste (699 SW) ;
cent-o e oitenta e dois metros 082 m),
cinqüênta graus sudoeste (509 SW) ;
cento e quarenta e três metros (143
m), setenta graus e quinze minutos
sudoeste (7{)<~ 15' ·SWl; quatro0ent.cs
e quarenta e dois metros (442. m) , oi,tenta e seis graus Sudoeste (869 SW);
trezentos e trinta e três metros .(333 1
m), vinte e seis graus e quarenta e
cinoo minutos. nordeste (26º -45' NiE) ;
cento e u~inta e cinco metros (135m),
trinta e qua.tro graus sudeste C34° SE)
c':!nto e s·etenta e dois metros o-,, 'Tl),
setenta e nove graus e quarenta e cin·
co minutos sudeste (799 45' SE) ; sessenta e dois metros (62 m), oitenta
e três graus nordeste (83Q NE) ; cento e três metros 003 m), cinqüenta
e oito graus e quarenta e cinco minutos nordeste (589 45' NE); duzentos e sessenta metros (260 m), dez
graus e quinze minutos nordeste (109
15' NE) ; quatrocentos e noventa e
oito .inetros (498 m), oitenta e dois
graus nordeste (829 NE) . O décimo
quarto lado é o segmento · retilíneo
que liga a extremidade do décimo terceiro lado descrito com o ponto de
partida.
Parágrafo , únicO. A execução da
presente autorização fica· sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 19G3, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de jineiro de
1963, da Comissao Nacional de Energia Nuclear.

EXECTI'I'IVÜ

Art. 29 O título da autorização de
pesquísa, Que será wn~ via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será vá.•iClo pm doi~; (2i anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam :..se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de- dezembro de 1964;
143° da Independência e 76º da República. ·
H,

CASTELLO BRANCO.

Maum Thibau.

DECRETO N9 55.432 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza a Companhia Siderúrgica
Nacional a lavraT minério de ferro,
no municipio de Ouro Preto, Estado
de_ Minas Gerais.

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tig0 87, n\l 1, da Constituição e nos
têrnios· do Decreto~lei nt;~ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta: ·
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Naêional a lavrar
minério d-e ·ferro, em terRinas cte sua
propriedade, no lugar denominado
Retiro das Almas, distrito de Miguel
Burnier, município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, nwna área de
duzentos e vinte e .três hectares, trinta e oito ares
e vinte centiares
(223,3820 ha), delirriitada por um polígono irregular que tem um vértice
:p.a confluência dos córregos Veado e
Munjolo e os lados, a partir dêsse
vértice, os· seguintes comprimentos e
rumos Verdadeiros: trezentos e sessenta e nove metros (369 m), trinta e
um graus e quarenta e oito minutos
noroeste (319 48' NW); dois mil cen~
to e vinte e um metros e cinqüenta
centímetros (2.121,50 m), quarenta e
seis graus e trinta e seis minutos sudoeste (iJ:6~ 36' SW); mil cento e setenta e dois metr.os (1.172 m), setenta e seis graus e vinte e dois minutos
sudeste (769 22' SE) ; oitocentos e cinqüenta e três metros (853 m), sessenta e três graus e trinta e dois minutos sudeste <639 32' SE); mil o seiscentos e quarenta e cincó metros e
cinqüenta centímetros n. 645,50 m),
seis graus e vinte e oito minutos nor,deste (69. 28' NE); quatrocentos e
cinqüenta e oito ~etros (458 m) ~ oi-
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tígo 37., n9 I, da Constituição e _nos
têrmos do Decreto-lei· n\1 1.985, de 29
de janeire de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1<:> Fica autorizado o cidadão
t :t:.oileiro Umbelino Joaquim de· San·
tana ~ )-Jesquisar minério de cromo no
Jmóvel denommado Fazenda Pau Fer·
ro, · distrito e ml:'nicípio de Que•ma·
dcs. Estado da Bahia, numa -írea de
fminhentos b3cta.;·es (5\JO.ha) 1ei'mi·
(ud.,J. Dor um polígono irrcglü'ár que
tem um vértice a oito mil trezentos e
vinte . metros
(8. 320 m), no rumo
magnético de cinqüenta e cinco graus
nordeste· (559 NE), da extremidade
noroeste (NW) da ponte sôbre o rio
Itapicuru e os lados' a- partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quinhentos metros
(500 m), setenta e sete grauS trinta.
minutos sudeste (779 30' SE) ; qui·
nhentos metros (500 m), setenta e
oito graus trinta minutos nordeste
(789 30' NE) ; mil metros (1. 000 m),
leste (E) ; dois mil e quinhentos- metros (2.500 m), sul (S); mil metros
(1.000 fi). Oeste (W); quinhentos
metros (500 m), setenta e oito graus
sudoeste (7:J9 SW) ; quinhentos metros (500 m), setenta e sete graus
trinta minutos noroeste (779 30' NW) ;
dois mil e quinhentos metros (2. 500
m) , norte (N) •
Parágrafo único. A execução da
presente a_utorização fica· sujeita às
estipulações do Regulamento aprova.do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da 'Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão _.:racional de Energia Nuclear
Art. 29 O título da autorizaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagara a taxa de
cinco mil cruzeiros. (Cr$ 5.000,00) e
válido por (jois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
M au1'0 Thibau.
de Registro das Autorizações de Pesw
quisa.
,
DECRETO N'? 55. 433 - DE 31 DE
Art. 39 Revogam-se as disposiçÕes
DEZEMBRO DE 1964
em contrário.
Brasília; 31 de dezembro de 1964;
Autoriza o cidadão' brasileiro Umbelino .Joaquim de Santana a pesqui143'? da Independência e 769 da Resar minério de cromo no município
pública.

tenta e um graus e cinqüenta minu·
tos noroeste (81 9 50' NW) .
. Pará~rafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova·
do pe~o Decreto n9 51.726, de 19 J.e
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
lf.l63, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da auto·
rizaçâo fica ob'rigadc-. a recolher aós
cc·fres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à u:rlião
ao Estado e ao Município em cum~
prLmento do disposto no ~t. 68 do
Código de Minas.
\
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrig·ações que lhe incumbem a autorização de lavra. será declarada ca·
duca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 -~e:: p:opriedades y·
estão sujeitas- às servidões de solo e
Sll';Jsq.c para fins de .·.vra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas,
Art. 59 O concessionário da autorização "Será- fiscalizado pelo Departamento· Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do niesmo Código.
Art. 69 O tituio da presente autorização de lavra, que será uma via
autêntica dêste d8cn:ito, não fica sujeito ao pagamento da taxa prevista
pelo art. 31 parágrafo primeirO do
Código de Minas ex-vi da Lei .:lúmero 3.519, de 30 de dezembro de
1958- <Lei do Sêlo) e ·será transcrito
no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavr~.
Art. 79 Revogam·se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de. 1964;
143ç-- da Independência e 769 da República.
H, 'CASTELLO Bll.ANC_O,

de Q-uezmru.los, Estado da Bahw.

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

H.

CASTEJ,LO BRANCO.

M aura Thibau.
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DECRETO N9 55.434 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadáo brasileiro Milton
Resende a pesquism· feldspato . no
município de Piau, Estado de Mznas

Gerais.
o . Presidente da República, usando

da atribuição que lhe

~on_fe_re

o

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143ç· da Independência e 769 da República.
!I. CASTELLO BRANCO.
JI!I aura Thibau.

ar~

tigo s7, n9 I, da Copst~tmçao e nos
térmos do Decreto-lel n~ ~.985, de ~9
de janeiro de 1940 (Cocligo de M1~

Ilas), qecreta:
.Art. 19 Fica autorizado o cidadão
bre.sileiro Milton Resende a pesquisar
feldspato em terrenos de sua proprie~
daâe no imóvel denominado Fazenda
.Alegre Campina, distrito e município
de Piau, Estado de Minas Gerais,

numa área de quatro hectares e deze;;::ete· ares (4,17 ha), delimitadü por

um qtiadrilátero que tem um vértice
a quatrocentos e trillta' metros (430
ril.), no rumo magnético de quarenta
e seis graus cinqüenta minutos sudeste (46Q 50' SE) ·da confluência dos
córregos Alegre Campina e São Tomé
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e V"inte e dois me-·
tros (222 m), oitenta e oito graus noroeste (88" NW) ; duzentos e sete metros (20' m), dois graus trinta minutos sudeste (29 30' SE) ; cento e noventa e três metros (193 m), setenta e oito graus quarenta e cinco minutos nOrdeste (78~' 45' NE) ; cento e
oitenta e dois metros (182 m), _sete
fJl'aus nordeste (7r:> NE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art'. 29 O título da autorização de
pesquisa., que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros <CrS 300,00) e
será válido oor dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.

:OECRETO NQ 55.435 .;__ DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza a Emprêsa Comercial e Técnica de Minérios S. A. a lavrar
minério de manganês, no município
de Caetité, .estado da Bahia.

O Presidente da RepúbliCa, .usando
da' atribuição que lhe confere o artigc 87, n9 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi..:
nas). decreta:
Art. lQ Fica autorizada a Emprêsa
Comercial e Técnica de Minérios Sociedade Anônim.a a lavrar minério de
manganês, em terrenos de propriedade de Kurt Walter Dreher, no lugar
denominado Vai Quem Pode, distrito
de Brejinho das Ametistas, município
de Caetité, Estado da Bahia, numa
área de vinte e um hectares (21 ha),
delimitada por um polígono irregular,
quem tem um vértice a duzentos e
oitenta e dois metros e oitenta centímetrof (282,80 m), ao rumo verdadeiro sessenta e três gTaus e dezessete
minutos sudeste (639 17 SE) do cruzeil o existente a · noroeste (NW) da
área e os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rwnos
. verdadeiros: duzentos metros (200 m),
vinte e dois graus e quarenta minutos sudoeste (221? 40' SW) ; quinhentos e noventa .netros (590 m), sesSenta e dois graus e trinta e cinco minutos sudeste (629 35' SE) ; ceiito e trinta metros e quarçnta centímetros
(130,40 m), dezesseis graus e vinte e
dois minutos nordeste (161? 22' NE) ;
trinta e . três metros (33 m), dois
graus e trinta e um minutos nordeste
(2C.. 31' NE); cento e dezesseis metros
(116 m), vinte P dois graus e vinte e
Gds minutos nordeste <229 22' NE) ;
sessenta e seis metros (66' m), cinquenta e 'nove grB.us e trinta minutos
nordeste (590 30' NE) ; duzentos e oitenta e um metros e quarenta centímetros (281,40 m), dez grauS e dezenove minutos nordeste (lOQ 19' NE)
quatrocentos e sessenta e sete metros
e noventa centímetros (467,90 m), se-
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tenta e três graus e vinte e três minutos noroeste (73P 23' NW) · dezoito
metros e trinta e cinco ce~tímetros
(18,35 m), setenta e seis graus e vinte e quatro minutos noroeste (769 24'
NW)_; quatorze metros e cinqüenta
cent1metros (14,50 m) trinta e oito
graus sudoeste (389 s'vn : · setenta e
três metros
e
quinze 'centímetros
(7?,15 J?), dezenove graus quarenta e
tres mmutos sudoe·ste (199 43' SW) ;
qua~·enta me~ros (40 m), vinte graus
e vmte e tres minutos sudoeste (209
23' SW); cento e quarenta e três met~os e de~ centímetros
(143,10 m),
v:mte e mto graus e trinta minutos
sudoeste (289 30' SW) ; trinta e quatro metros e noventa centímetros
(34,50 m), trinta e am graus e vinte
e !!OVe minutos sudoeste (319 29' SW) ;
trmta e quatro metros e trinta c cinco centímetros (34,35 m) sessenta e
dois graus e trinta e nove 'minutos noroeste (629 39' SW) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parâgrafo único, do
art. 28 dL Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas além
das seguintes e de outra..c; conStantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeitg, às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Y O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
co.fres públicos na forma da lei, os
tnbutos que fmcm devidos à União,
ao Estado e ao Mnnicipio, em CUlllprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualqver das
<.:brlgüções que lhe mcumbem a auco ..
x-ização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código ele Minas.
Art. 4° As pr.opned::;J..des vi.zinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
~ubsolo pata fins de lavnl, na f01·ma.
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário da auto~
rização será fiscalizado pelo Departa~
menta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
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Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto,
que
será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) .
Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143<:1 da Independência e 769 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO NQ 55. 436 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

A. utoriza M agnesium do Brasn Limitada a lavrar magnesita no municí.,
pio de Iguatu, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, n9- 1, da Constituição e- nos
têrmos do Decreto-lei -n9 1.985, de. 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi~
rias). decreta:
Art. 19 Fica ·autorizada a Magne~
sium do Brasil Limitada a hivrar
magnesita, em terrenos de sua propriedade, no imóvel denominado Sítio
Florianópoles, distrito de José de
Alencar, município de lguatu, Estado
do Ceará, numa ârea. de sessenta e
um hectares oitenta e seis ares e
vinte e cinco centiares (61',ll625 ha),
delimitada por um polígono 1rreg·ular
que tem 1.IDl vértice a quinhentos e
quatorze metros (514 m) no rumo ver~
dadeiro oitenta e quatro ·graus nordeste <849 NE) da extremidade :5U~
deste (SE) da ponte ia Rêde de Via·~
ção Cearense, no ramal de Orós, sôbre, o rio GangolTa e os lados, a partir dês.se vértice, cs seguintes compl'i·
m·'ntos e rumos verdadttlU~: du:~:•~lttos
e trinta metros (230 m), dezoito
G,:raus trinta minutos sudeste (189 30'
SE) ; duzentos e trinta metros (230
m), setenta e dois graus sudoeste (729
SW) ; oitenta e quatro metros (84 m),
vinte e oito graus :10roeste C28\l NW);
duí::entos e seis metros !206 m), dezoito graus noroeste (189 NW). O último lado da poligonal é o alinhamento retilinea que tine a extremidade :lo penúltimo ladoâcima descrito, ao véi-tice de partida. Esta auto~
tização é outorgada mediante ·as condições constantes do parágrafo único
do ·art. 28 do Código de Minas e dos
a:ts. 32, 33, 34 e_ suas alíneas, alêm
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das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parâgrafo único. A execuÇão da
presente autorização fica sujeita iis
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de "1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de· janeiro de
1963, da ComisS§,o Nac__!onal de Energia Nuclear.
A.rt 2' o concessionaria da autorização fica obrigado a recolher aos

cofres

na forma da lei, os
d<~vidos à União,
ac Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
~úblicos,

tributo::; que forem

Código de Minas.

Art. 3<? Se o concessionário da au-

tmização não cwnprir qualquer das
cbl'ic··~c;ões q
lhe inc:L .J.be~-a
;,1-ut.o·
rização de lavra ser:í declaxada caduca ou nula, na fornia dos ai-tigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art.
4° Ai>.' propre:lad€.: v•zmhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub~clo para fins de lavra, na fon~u\.
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5? O concessionário da autÇ). rização será, fiscalizado pelo Departamento Nacional da i?rodução Mirieral
e gozará. dos favores discriminados no
art. 71 de- mesmo Código.
Art. 6ç A autorização de lavra terá
pOr título êste decreto,
que
será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de mil duzentos
e quarenta cruzeiros (Cr$ 1. 240,00) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasma, 31 de. dezembro de 1964;
1439 da Independência e 760 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N.9 55.437 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza a Companhia Brasileira de
Mica S. A. a pesquisar mica no município de VirgoUtndia,
Estado de

tigo 87, n5l I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de. 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.Art. 1.9 Fica autorizada a Companl:lia Brasileira de Mica S. A. a pesquisar mica, em terrenos· devolutos, no
lugar denominado Bom Sucesso ou
Serra do BebedourO, distrito e munic1pio -de Virgolãndia, Estado ie Minas Gerais, numa área de oitenta e
quatro hectares (84 ha) delimitada
por um poligono 1rreg ular que !-em
um vértice a qus,Lrocentos ~ vint,t e
cinco metros (425m) , no rwno magnético vinte e tres . graus sudoeste
(230 SW) da confluência dos ;:Orr0gos Serra e Bebedouro e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos
magnéticos:
mil cento sessenta e oito metros
(I. 168m), cinqüenta e três graus sudeste (539, SE) ; trezentos e setenta e
cinco metros (375m), quarenta graus
quarenta e cinco minutos nordeste
(4QQ 45' NE); mil cento e cinco metros (1. 105m) norte (N) ; quatrocentos e vinte .e cinco metros (425m),
setenta e três graus noroeste (73Q
NW) ; mil meti·os (1. OOOm) dezessete
graus sudoeste (179 SW); quinhentos metros (500 m), setenta e três
gnws noroeste (73ç NW).
Parág-raío único. A execuçáo da pre.sente autorizaçáo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.9 <11. 726, de 19 de tevereiro -de Hl63, e da Resoluçáo CNEN
n.9 1-63, de 9 de janeit;o de 1963 da
Comissáo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O titulo da autorizaçâo de
pesquisa, que será uma via autcn;,icn.
déste c1eqreto, pagará a taxa de oitocentos e quarenta c1·uzeiros lCr5 ..
8<i0,00) e· serâ válido por dois (2) anos
a contar da data da transcriçao no
livrL próprio de Registro das AuLo1 iza~ões de Pesquisa.
Art. 3.9 .R.evogam~se as disposiçbes
cm contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1961:;
143.ç da Indepe~dência e 76.9 da República.

Minas Gerais.

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

H.

CASTELLO BJ.'ANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N .9 55.438 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1964

ca ou -nula, na forma dos arts. 37 e
38 do "Código de Minás.

Autoriza o cidadáo brasileiro Geraldo
Batista Pereira a lavrar mica, no
município de Santa Maria do Suaçui, Estado de Minas Gerais.

_Art. _4.? As propriedades vizinhas estao sujeitas -às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra·, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de \>Iinas.

O. Presidente da .H.epública, usando
da atribuiçáo Que lhe confére o artigo 87, n.9 1, da Constituiçáo e nos
têrmos do Decreto.,-lei n.9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 5.9 O concessionário da autorizaçào será fiscalizado pelo Departa":'
menta Nacional da Producão Mineral
e gozará dos favores discrllninados no
art. 71 do mesmo Código .

Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Batista Pereira a
lavrar mica; em terrenos devolutos, no
lugar denominado Brejo, distrito de
São José da· Safira, mwücipio p.e
Santa Maria do Suaçui, Estado de
Minas Gerais, nUma área de quarenta e quatro hectares (44 tia), delimitada por um retângulo, que tem um
vért.ice a quatrocentos e treze metros
(413m) no rumo verdadeiro trinta e
oito graus e quarenta e um minutos
nordeste (38°41'NEl do canto nQrdeste (NE) da casa de Ana Maggiom e
os lados jjvm·gentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentoS e rumos verd~d~iros:- .oitocentos
m'étros (800m),
vmte e um graus e quarenta e um
minutos sudoeste· (219 41' SW); trezel1tos e cinqUenta metros (350m),
sessenta e oito graus e dezenove minutos noroeste (689 19 NW). Esta autorizaÇáo é outorgada
mediante as
condiÇões constantes do parágrafo
ú.nico do m·t. 28 do Código de 1\!Ilmts
e dos m·ts. 32, 33, ::!4 e suas alíneas,
a12m das seguintes e de outras coustantes do m8sma Código, nao exp>:essamente mencionadas neste decreto,
Paragrafo Um c o. A execuçao da
presente autoriz:açao fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.'! 51.726, cie 19 de fevereiro de 1963, 8 da Resoluçáo CNEN
n.9 1-63, de :-l c!.e janeiro de 1963 da
Comiss5-o Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O conc8ssionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ~.o
Estad.o e ao MutHcipio, em cumprimento -do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autoiizaçào de lavra será declarada cad1.1-

Art. 6.9 A autorizaçào de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, ~pós
o pagamento da taf{a de oitocentos --e
oitenta cruzeims (Cr$ 880,00) .
Art. '7,9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1-43.9 da Independência e 76.9 da· República.
H: .CASTELLO BRANCO
Mauro. Thibau
DECRETO N.9 55.439 - DE 31
DEZEI'I1BRO DE 1964

DE

Concedo à "BEMIL" - Beneficiamento de Minerios Ltàa. autorização 1Ja1'a funcionar como emprêsa de ·mineração.
'

O Presidente da ·República, usando
dc.'l atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 !, da Constituiçao e nos
termos do DecretO-lei n5' 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Códig_.o de Mina. s), decreta:
Artigo único. E' conCedida a "BEMIL.' - Beneficiamento de Minérios
Ltda., constituída por contrato arquivado sob número cento e trinta~ e seis
mil novecentos· e cinqüenta e oito
(136. 958) na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com sedê na
cidade de Ouro
Preto, autoriz~çáo
para funcionar come emprêsa de mineração, ficando obrig-ada a c~mDrir
integralmente as leis e regulamentos
em vig·or ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorizaçao.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 da Repüblic~a.

H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibalf
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31

DE

DEZEMBRO D:E 1964

Concede à Minérios do Brasil Ltàa.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuicáo que lhe confere o artigo 87, n.9 l, da C~mstituição e nos
termos .do Decreto-lei n.9 938, de 8 de

dezemqro de 1938; de.creta:
.Artigo único. E' concedida à Minérios 'do' Brasil Ltcia., constituída por
contrato arquivado sob n.Q 142.279, na
Junta Comercial dv Estado de Minas
G-8rais·, com sede na cidade de Sali-

nas, autorização para funcionar como
emprêsa de mineraçâo, ficando obri-

gada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou qua venham a vigorar sôbre o objew desta
a,utorizaçãO.
Brasília, 31 de dezembro de 1964;
143,{1 da Independência e 76.9 da
pública.
H.

Re~

CASTELLO BRANCO

M aura Thzõau

DECRETO N.9 55.441 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasileiro L azaro
dos Reis a pesquisar ouro e diamantes nos municipios de Grão Mogol
e Turmalina, Estado de Minas
Gera~s.

O Presidente da República, us':lndo
da atribuição que lhe confere :> artigo 87, n.? 1, da Constituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, rte 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.9 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Lazaro dos Reis a pesquisar
ouro e· diamantes em terrenos abrangendo o leito e margens públicas do
rio Jequitinhonha no lugar denuminado Poção PraHw, distritos de [tacambira e Caçarat.Jba, municípiOs de
Gráo Mogol e Turma·lina, Estado de
Mmas Gerais, numa area ae seten~a e
sr~ls 11ectares (76 ha)
dellmitaaa por
um pollgono Irregular. que tem um
vértice a trezentos e cinqüenta metros (350m) np rumo magllético de
trlnta e dois grau:s. e trinta mmut0s

sudeste (329 30' S:E:) ; da barra
úo
córrego Landim W1 margem esquerda
do rio Jequitinhontl.'-t. e ·JS lados a
partir dêsse
vértice, os. segw~.~tes
compriment'""JS e rumos mac :JJ;l<'•l';:
quatrocentos e 1,nnta. metros ~4::Wm),
vinte e nove graus trinta minutos sudeste (29°30'SE) ; oitocentos e setenta
metros (370m), trinta e oito graus sudoeste (389 SW); mil e cinqUenta metros· (l.050m), setenta e tres graus tril1ta minutos sudoeste (739 30 SW) ; setecentos e trinta metros (730mJ, cinco graus trinta minutos sudoeste 1.5'i'
30' SW); mil ctu":?entoS e trinta me_.
tros n.230m), quarenta ·e sete gl'aus
noroeste (479 NW J; duzentos e trinta metros (230m), setenta e três
graus. nordeste (739 NE) ; setecentos
metros (700m) quarenta e sete graus
sudeste (479 SE); quatrocentos e sesserita e cinco metros (465m), cinco
graus trinta minutos nordeste '59
30' NE); mil cento e vinte ·e cinco
metros (L 125m), setenta e três· graus
e trinta minutos nordeste (739 30'
.NE) ; seiscentos e oitenta metros (630
m)-, trinta e oito graus nordeste (339
NE) ; trezentos e quarenta metros
(340m), vinte e nove graus e "rinta
nl.inutos noroeste (299 30' NW>-; o
décimo (109) segundo (2.9) !ado é o
segmento reti_Jineo que une a extremidade do décimo primeiro (11.9) lado,
descrito, ao vértice de partida.
.t'aragrato único. A execuçâo da
presente amonzaçáo fica 3ll.ieit'il às
estfpulaçôes do Regulamento aprova-do
pelo Decreto n.<J 30.230, de 1.9 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na Jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.9 do citado r~e~·ula
mento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.9 O titulo da autorizaçáo de
pesquisa, que será uma via autentica.
déste decreto, pag·ará a taxa de ;;etecentos e sessenta cruzeiros \760.00) e
serú válido por dois <2) :1nos a con··
tar da data da transcriçào no livro
próprio ele. Reg;istro das AutoriZC:J,ÇÓE;'S
de Pesquisa.
. A1·t. ::3." Revogam-se as dispo"'ições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 196':1:;
143.9 da Independência e 765' da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th?ia.'l
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Agrícola.
Publicado no
D. O. de 14-4-65 .........
4
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55.900 - , Decreto de 7 de abril

de 19-65 - Aprova a lotação
numérica e nominal dos cargos de Exator Federal e Auxiliar de Exatorh., bem como
a lotação única, numérica e
nominal, dos demais cargos do
Departamento de Arrecadacâó
do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda. - Pubii-
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eado no D. O. de 14-4 (Su-

55.910 -
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Decreto de 7 de abril

de 1965 - Acrescenta. um parágrafo ao artigo 99 do Decre'to nv 55.813, de 8 de março
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D. o. de
55.902 -

Publicado

no

3-4-~,
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Decreto de '1- de abril

de 19'55 - Revoga os Decretos na. 42.410, de 5 de outubro de 1957 e 52.272, de 17 de
julho de 1963. Publicado
no D. O. de 8-4-65
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de 196'5 - Abre, pelo Minis-

tério da Fazenda, o crédito especial até o limite de
.

o-s

5.000.000.000

(cinco bi-

Jhões de cruzelros) , para atender as despesas que especifica.

- Publicado
9-4-6, .

no D. O.

de
14

55. -004 - Decreto de 9 de abril
de 19'65 - Concede à Sccíedade Agrícola e Industrial

14

55.905- - Decreto de 9 de abril
de 1965 - Extingue o .Consu-

lado honorário do Brasil em

Talcahuano, Ohile - Publicado no D. O. de 12-4-65 .....

14

Decreto de 9 de abril
de 1985 - Cria o Consulado
honorário do Brasil em Ooncepclôn, Chile. - publicado
no D. O. de 12-4-65

15

55.906 -

Decreto de 9 de abril
de 1965 - Inspõe sàbre promoções na Série de Classes
de Agente iFiscal de Rendas
Internas.
Publicado no

55.907 -

D.

O.

de 12-4-65

15

Decreto de 12 de abril
de 1965 - 'Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia de Campos. - Publica-

!55.S08 -

o.

de 20-5-6, ....

15

Ainda não roi publicado no Diária Oficial .....

15

do no D.

Decreto de 12 de abril
de IS'ô5, - Concede autorização para o funcionamento dos
Cursos de História e Matemática da Faculdade de Filosofia "Cristo~Rei", de São Leopoldo, no Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 27-4-'65, ..
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55-.911 -
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55.912 - Decreto de 12 de abril
de 1965 -- Concede autorização para o funcionamento de
cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo Publicado no
D. O. de 30 de, junho de
1965

.
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55.913 - Decreto de 12 de abril
de 1965 - Concede reconhecimento a cursos Conservatório de Música de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro Publicado no D. O.' de 3 e
retificado no de 12 de mato

Usina Outeírínhos Limitada
autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de
12-4"6&

Decreto de 12 de abril
de 18'65 - Concede autorização para o funcionamento dos
Cursos de História, Pedagogia
e Jornalismo da Faculdade de
Filosofia de Campos. - Publicado no D. O. de 20-5-65

55.909 -

.

16

55.914 - Decreto de 12 de abril
de 1965 \ Concede à socíede Haret Rand & Company
autorização para alterar o
seu nome para Rand Coffee
Company, Inc., que agora se
nacionaliza, sob a denominação de Hard Rand S. A. Exportadora e Importadora
- Publicado no D. O. de 11
de maio de 1965
.

de 196'.. .

16

55.915 - Decreto de 12 de abril
de 1965 - Declara de utilidade pública a Associação
das Irmãs Missionárias zeladoras do Sagrado Coração de
Jesus com sede em São Paulo, Estado de São Paulo _
Publicado no D.O. de 26 de
abril de 1965
.
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fração ideal do terreno de
marinha e acrescido que
menciona, no Estado da Guanabara - Publicado no D. O.
de 20 de abril de 1965
.
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55.917 - Decreto de 13 de abril
de 1965 Autor-iza estran-

geira a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil de fração ideal do
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17

Decreto de 13 de abril
de 1965 - Autoriza estrangeira a adquirir, em. regularização e revígoraçâo de aforamento, o domínio útil de fração ideal, do terreno de marfnhs, e acrescido que menciona, no Estado da Guanabara - Publicado no D. O.
de 20 de abril de 1965
.

18

55.918 -

5tL919 - Decreto de 13 de abrü
de 1965 - A.rtorfza estran-

geira a adquirir em regularização e revígoraçãc de atora..

mente, o domínio útil de fra-

ção ideal do terreno de marmha e acrescido que Meu ...
cíona, no Estado da Guanabara - Publicado no D. O.
de2{) de abril de 1965
.
55.920 - Decreto de 13 de abril
de 1965 Autoriza estrangeira a edquírtr, em regularização e revígoração de aforamente, t'l domínio útil detração ideal do terreno de marinha e acrescidos que menciona, no Estado da Guanabara - Publicado no D. O.
de 20 de abril de 1965
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18
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55.922 - Decreto de 13 de abril
de 1J65 - Reduz o inters-

.

19

19

28

23

20

mento do Impôsto único sôbre os Minerais do País
Publicado no D. O. de 30 de
abril e retificado no de 11 de
maio de 1965
.
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55.929 - Decreto de J.4 de abril
de 1965 - Promulga a Convenção sôbre Asilo Territorial - Publicado no D. O.
de 20 de abril de 1965
.
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55.930

tício para promoção ao pôsto de 2° Tenente da Fôrça
Aérea Brasileira - Publicado no D. O. de 14 de abril
de 1965 . .

Pâg

55.928 - Decreto, de 14 de abril
de 1965 - Aprova o Regula-

55.921 - Decreto de 13 de abril
de 1965 - Concede à sociedade The Bank of 'I'okyo

Ltd., autorização para aumentar o seu capital no País
- Publicado no D. O. de 27
de abril de 1965
.

55.923 - Ainda não foi publicado no Diário O [ícuü .....
55.924 - Decreto de 14 de abril
de 1965
Suprime cargos
vagos no Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Estado - Hospital dos Servidores do Estado - Publicado no D. O. de 19 e retificado no de 27 de abril de 1965
55.925 - Decreto de 14 de abril
de 1965 - Aprova os Orçamentes das Escolas Técnicas
de Belo Horizonte, de Campos, de Pelotas, de Salvador,
de Recife, de São Luís, de
Curitiba, de São Paulo, de
Goíãnía, de Vitória, de Manaus, Escola Técnica de Quí~
mica e Escola Técníca Nacional - Publicado no D. O.
de 28 de abril de 1965 .....••
55.926 - Decreto de 14 de abril
de 1965 - Retifica as relações que acompanham os Decretos que menciona - Publicado no D. O. de 20 de
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.
55.927 - Decreto de 14 de abril
de 1965 - Declara de utilidade pública, para fins de
servidão ou de desapropria';'
cão em favor da Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBR~S, imóveis
situados no
Estado de Sergipe, necessários à pesquisa e lavra de petróleo - Publicado no D. O.
de 19 e retificado no de 28 de
abril de 1965
<
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Ainda não foi publi-

cado no Diário Oficial .....
55.931 - Decreto de 19 de abril
de 1965 - Outorga concessão
a Rádio Alvorada de Parin-
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tíns Ltda , para instalar uma
emissora de radiodifusão sonora - Publicado no D. O.
ae 7 de maio de 1965
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55.939 - Decreto de 19 de abril
de 1965 - Concede à socie-

dade
55

i)5.932 - Decreto de 19 de abril
de 1965 -- Outorga concessão
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58

dade estrangeira Banco Italo
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aumentar o seu capital
Publicado no D. O. de 4 de
maio de 1965
__

59

55.941 - Decreto de 19 de abril
de 1965 - Declara de utilidade pública a
"Sociedade

56

Beneficente Israelita do Rio
de Janeiro", com sede no Estado da Guanabara -

Publi-

cado no D. O. de 20 de maio
de 1965

55.942 -

.

57

59

55.943 - Decreto de 19 de abril
de 1965 - Declara de utilidade pública
a
Sociedade

Educadora Imaculado Coração de Maria, com sede no
Estado da Guanabara - Pu ~
blicado no D. O. de 20 de
maio de 1965
.

que acompanha o Decreto
nv 51.650, de 7 de janeiro de
1953 que aprovou o enquadramento dos cargos e funções da Estrada de Ferro São
Luís-Teresina e dá outras
providências - Publicado no
D. O. de 22 de abrtl de 1965

57

55.936 - Decreto ainda não foi
publicado no Diário' O jicial

58

59

Decreto ainda não foi

publicado no Diário O jicial

65.935 - Decreto, de 19 de abril
de 1965 - Retifica a relação

59

55.944 - Decreto de 19 de abril
de 1965 - Aprova os Orça-

55.937 -

55.938 - Decreto de 19 de abril
de 19q5 - Retifica e altera
o Decreto n- 38.673, de 27 de
janeiro de 1956, modífícadc
pelos_Decretos na. 38.966, de
de 3 de abril de 1956 e '51.95&,
de 26 de abril de 1963 - Publicado no D. O. de 22 de
abril de 1965
.

zacão para aumentar o seu
Decreto- de 19 de abril
de 1965 - Concede à socie-

55.934 - Decreto de 19 d., abril
de 1965
Autoriza a Rio
Light S. A. - Serviços de

Decreto de 19 de abril
de 1965 - Autoriza a cessão,
sob a. forma de utilização
gratuita, à Administração do
Pôrto do Rio de Janeiro, do
terreno que menciona, situado
no Estado da Guanbara
Publicado .no D. O. de 4 de
maio de 1965
.

Banco de

55.94.0 -

55.933 - Decreto de 19 de abril
de 1965. - outorga ao Estado

Eletricidade a ampliar o seu
sistema de subtransmtssão de
energia elétrica no Estado da
Guanabara - Publicado no
D. O. de 22 de abril de 1965

estrangeira

La Naclcn Argentina autoricapital - Publicado no D. O.
de 28 de junho de 1965 ....

Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, para instalar uma
emissora de radiodifusão sonora - Publicado no D. O.
de 12 de maio de 1965 ......

do Pará concessão para aproveitamento de energia. hidráulica - Publicado no D. O.
de 22 de abril de 1965 ....' ..
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mentos das universidades de
Alagoas, do Brasil e de Santa
Catarina
Publicado no
D. O. de 28 de abril de 1965
55.945 - Decreto de 19 de abril
de 1965 - Declara de utdlt-

dade pública para fins de de-:
saproprtaçâo o imóvel que
menciona necessário ao Ministério da Guerra - Publicado no D. O. de 20 de abril
de 1965
.
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66

55.946 - Decreto de 19 de abril
de 1965
Dispõe sôbre o
Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Ceará
- Publicado no D. O. de 20
e retificado no de 22 de abril
de 1965
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66
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56.947 - Decreto de 19 de abril
de 1965 - Transfere para a
Companhia Hidro Elétrica da.
Boa Esperança os encargos

61
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conferidos ao Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, pelo Decreto nc 2.035,
de 15 de janeiro de 1963 Publicado no D. O. de 22 de
abril de 196& .•.•.......
55.948 - Decreto de 19 de abril
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1965

.

61

61

55.949 e 55.950 -
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Diário O jicial . .
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55.951 - Decreto de 20 de abril
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introduzidas nos Estatutos da
Companhia Seguradora Brasileira, inclusive aumento do
capital social - Publicado no
D. O. de 5 de maio de 1965 .
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55.952 - Decreto de 20 de abril
de 1965 - Aprova alteração

introduzida nos Estatutos da
Companhia Brasília de Seguros Gerais, relativa ao au ~
menta do capital social
Publicado no D. O. de 13 de
maio de 1965 .•..............
55.953 - Decreto de 20 de abril
de . 19b - Aprova alteração
introduzida nos Estatutos da
Companhia Paranaense de
Seguros Gerais, relativa ao
aumento do capital social
Publicado no D. O. de 15 de
maio de 1965
.
55.954 - Decreto de 21; de abril
de 1965 - Abre, pelo. Míínstério da Fazenda, o crédito esPecial autorizado pela Lei
ne ,4.356, de 9 de dezembro de
198q, para os fins que especifica - Publicado no D. O.
de '26 de abril de 1965
.

Decreto de 20 de abril
de 1965 - Dispõe sôbre a
venda dos imóveis mencionados nos § § 3° e 4Q do artigo
65, da Lei nc 4.380, de 21 de
agôsto de 1964; regulamenta
a venda e a admírrístracão
dos imóveis em Brasília; define o Grupo de Trabalho
criado pelo Decreto nc 43.285,

55.955 -

ITI!

de 25-2-1958, como órgão federal de desenvolvimento regional integrando-o no sistema financeiro da habitação e
dá outras providências
Publicado no D. O. de 22 e
retdncadc no de 30 de abril e
4 de maio de 1965
.
55.956 - Decreto de 20 de abril
de 1965 - Autoriza o
.
S.A.M.D.U. a prover os emprêgos que menciona em diversas Unidades da Federação - Publicado no D. O. de
29 de abril de 1965'
.
55.957 - Decreto de 20 de abril
de 1965 - Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de c-s 20.000.000.000,
para atender às despesas que
especifica
Publicado no
D. O. de 27 de abril de 1965
55.958 - Decreto ainda não foi
publicado no Diário Oficial
55.959 - Decreto de 20 de abril
de 1965 - Inclui função gratificada na Parte Permanente
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1965
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Decreto de 20 de abril
de 1965 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no
Município de Bambuí, Estado
de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 27 de abril
de 1965
.
55.961 a" 55.965
Decretos
ainda não foram publicados
no Diário O jicial
.
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em Belo Horizonte, Estado de
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55.969
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no D. O. de 27 de abril de
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55.970 - Decreto de 20 de abril
de 1965 - Abre, pelo Minis-

tério da Fazenda, o crédito
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de
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abril de 1965
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55.979 - Decreto de 22 de abril
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no D. O. de 27 de abril de
1965
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55.980 - Decreto de 22 de abril
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55.981 - Decreto de 22 de abril
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56.094 - Decreto de 26 de abril
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introduzida nos Estatutos da
Companhia de Seguros Aliança
ela Bahia, relativa ao. aumento
do capital social. - Publicado
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brasileiro Hanrv aaret a pesquisar areia quartzosa, no município de São Vicente, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 9-6-65

140

141

142
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do Espírito Santo. - Publicado no D. a. de 10 e retificado no de 15-6-65 ...•......
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143

144

142

1~5

56.108 - Decreto de 26 de abril
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Tuffy Miguel'Habib

a pesquisar quartzo, pedras
coradas e mica, no município
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brasileiro João Marques Paes
Filho a. pesquisar cassiterita
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56.112 - Decreto de 26 de abril
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panhia Desenvolvimento de
dústrias Minerais <CODTM), a
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de Nazareno, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 11·6-65

dade pública para fins de desapropriação pelo Departamento Naeíonal de Estradas
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de 1965 - Altera dispositivos
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Gerais, relativa ao aumento
do capital social - Publicado
no D. O. de 20-5-65
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de maio de 1965
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-Decreto de 27 de abrü
de 1965 - Concede à Pearl
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'capital destinado às' suas operações no Pais - publicado
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56.137 - Decreto de 27 de abril
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social. - Publicado no D. O.
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.
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56.139- Decreto de 27 de abril
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Págs,
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- Publicado no D. O. de 29de junho de 1965 .... ,....... 158
56.140 - Decreto de 27 de abril
de 1965 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos da
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de seguros ao Ramo Vida.
- Publicado no D. O. de 3
de maio de 1965 ... ,........
15l:l
56.141 - Decreto, de 27 de abril
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autorização para aumentar o
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- Publicado no D. O. de 29
de junho de 1965
159
56.142 - Decreto de 27 de abril
de 1965 - Aprova alteração
introduzida nos Estatutos de
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social. - Publicado no D. O.
de 4-6-6[}
t59
56.143 - Decreto de 27 de abril
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Publicado no D. O. de 12 de
maio de 1965
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56.145 - Decreto de 27. de abril
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56,146 - Decreto de 27 de abril
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maio de 1965 .............•
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maio, de 1965
_. . . . • . •

56.148 -

D.

160

Decreto de 27 de abril
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Poços de Caldas S.A. autorização para funcionar como
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56.160 - Decreto de 27 de abril
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Decreto de 27 de abril
de 1963 - outorga ao Departamento de Aguas e Energia
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de 1955 -
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brasileíro Manuel Francisco
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de
de 29-4 e retificado no

4-5-65 .
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56.170 - Decreto de 28 de abril
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- Publicado no D. Q, de -5-65
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de 1965 -- Retifica a enquadramenta do Pessoal do Serviço
Social Rural, aprovado pelo
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_ Publicado no D. Q. de 29-4
e retificado no de 4-5-65

EXECUTIVO

170

Oficial

174

58.179' -- Decreto de 29 de abril
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no de 12-5-{)5
174
56.180 - Decreto de 29 de abril
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ns. 52: 900, de 21 de novembro
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de 4-5-65
174
56.181 - Decreto de 29, de abril
de 1965 - Retifica o Decreto
nv 51.li52, de 7 de agôsto de
19S1, que aprova o enquadramento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem . .,. . . Publicado no D, O. de
11-5-65' .
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:")6,132 - Decreto de 29 de abril
de 1965 - Aprova alteração
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de 1965 - Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de ors 24.200.000.000
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para atender 'às despesas que
especifica. Publicado no D. O.
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do Senegal - Publicado no
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177
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177
à

Pág.
56.200 - Decreto de 30 de abril
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D. O de 4-'5-65
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5C.209 -

Decrete de 20 de abril

de 19ô5 - Altera a tíenomínaçâu da série de classes de Técnico de Previdência e Seguros,
do' Quadro de Pessoal- Parte Permanente - do Instituto
de Aposentedorfn e Pensões dos
Industrtártos. - Publicado no
ficado no de 19-5-·6.3
180

56.210 -

Decreto de 30 de abril

de 1%5 ---.:.. Altera os Decretos
ns.51.450, de 2 de abril de
1962, e 51.569, de 18 de outubro de 1962, para restabelecer a
classificação nos níveis 17 e 18

da eéríe de classes de Fiscal

de Previdência, código P-2.108,.

do Quadro Permanente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industríárlos. --, Publicado no D. O, de 6-5-65 ..

181

56.211 --, Decreto de 30 de abril
de 1955- - Concede à Socíedade Anônima Martdnetli - Na
vegaçâo e Comércio - "SAM-

autortzaçâo para continuar a
funcionar como vemprêsa de
navegação de cabotagem. _
Publicado no D. O.de 29'-6-65 181

56.213 - Decreto de 30 de abril
de 19'65 - Concede à Emprêse de Navegação Vieira Li-

.

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

184

5-6.219 - Decreto de "30 de abril
de 19'65 - Declara caduco o
Decreto ns 29.646, de 7 de julho de 1951. - PUblicado no
D. O. de 6-5-65
134
56.220 a 56.225 Ainda não
foram publicados no Diário
O tíeuü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 185
56.226 - Decreto de 30 de abril
de 1965 -' Autoriza o SAMDU

a prover os empregos que mencíona para instalação do Pôsto
de osasco, Estado de São. Pau10. - Publicado no D. O. de
6-5-65 . .

185

56.227 - Decreto de 30 de abril
de 1965 - Modifica os artdgçs
63 e 64 do Decreto nc 41. 01~,
de 26 de fevereiro de 1957, que
regulamentou os serviços de

mitada, autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, sob a nova forma social
de Emprêsa de Navegação Vieira S. A. - Publicado no ir. O.
1.82

56.2J4 - Decreto de 30 de abrJl
di'; 1965 Retifica .8 QJ.aJro

energia elétrica. - Publicado
no D. O. de6 e retificado no
de '12-5-65
"
,.' 18}
56.228 e 56.229 - Ainda não
foram publicados no Diário .....
O jicial . . ...... ,.............

de Pessoal do Instituto de
Aposentadoria 'c Pensões dos
Perrovíários e Empregados em
Serviços Públicos e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de 13-5-65

56.218 - Decreto de 30' de abril
de 1965- - Outorga ao Municípío de Matutina concessão
4-6-6,

56.212 - Decreto de 30 de abril
de 1965 - Concede à Socledade Navunidos Navegação S. A.

;

dramento dos cargos, funções
e empregos do Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado e dá outras providências. - Publicado
no D. O. de 12-5-65
183
56.216 - Decreto de 31) de abril
de 19'65 - Aprova os Orçamentos do Serviço de Alimentação
da Previdência Social e do respectivo Conselho Fiscal.
Publicado no D. O. de 10-5-65 183
56.2n - Decreto de 30 de abril
de 1965 - Retifica o enquadramento do Serviço de Alimentação da Previdência Social; do. Ministério do Trabalho
e previdência Social. - Publicado no D. O. de 13-5-'65, .. , 183

para distribuir energia elétrica.
- Publicado no D.
O . de

NAVE" autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabo ,
tacem. - Publicado no D. O,
de 7-5-'65181

de 30-6-65
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5i).215 - -Decreto de 30 de abril
de 1965· - Retifica o enqua-

56.230 - Decreto de 30 de abril
de 1965 - Indica os estabele182

cimentos bancários da União
para fins do disposto no art. 99,
letra I'e", da Lei n9 2.168, de
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11 de-janeiro de 1954. - Publicado no D. O. de 6-5-65
186
56.231 _ Decreto de 30 de abril
de 1965 _ Declara caduco o
Decreto nv '51.216, de 30 de julho de 19'5-2. - publicado no
D. O. de 6-5-6;
186
56.23.2 - Decreto de 3 de maio
de 1965- - Retiiiea o enquadramento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, amparado pelos Decretos
ris. 51..34:1, de 28 de outubro
de 1961, 5L 348, de l'l de novembro de 1951 e '51.498, de 3.
de junho de 1962. -

Publica-

do no D. O. de 14 e retificado no de" 20-5-65 .. ,........
50.213'3 - Decreto de 3. de maio
de 1965 - Dá nova redação a
dispositivos do Regulamento de
Uniformes do Pessoal do Exército - 2~ parte? - Publicado
no D. O. de 6 e retificado no
de 12-5-65
56,234 . . . . .,. Decreto de 3 de maio
de 19'65 - Altera o nc 54, do
art. 32 do Regulamento de
Administração do Evército e
revoga 'O Decreto 1nQ'53 .478,
de 28 de fevereiro de 1964'. Publicado no ,D. O. de 5-5-65
56.235 - Decreto de :3 de maio
de 1965 - Suprime cargo extinto. - publicado nc D. O.
de 4-5,-6'5 .,' ,. , , , , ' , , ' , , , " .
56.236 - Decreto de 3- de maio
de 19"65 - Suprime cargo extinto, - publicado no D, O,
de 4-5-65
56,237· - Decreto de 3 de maio
de 1965 - Suprime cargo extinto, - PUblicado no D, O.
de 4-5-65
.
56.238 - Decreto de 3 de maio
de 1965 Fixa efetivo das
turmas de 1965 da Escola de
Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica. - Publicado no
D. O. de 4-5-65 .. ', .. ,.....
56.2'39 - Decreto de 4 de mato
de HI65 - Revoga o Decreto
nv 40.783, de 9de janeiro de
'1957. Publicado no D. O.
de 10 e retificado no de 24-5-65
56,240 - Decreto de 4 de mato

de 1955. -

Revoga o Decreto

l86

187

187

IRa

188

188

189

189

Pág,
nv 50.3-22, de 7 de março de
19-61, publicado no D. O .

de 10-5-.65

189

56,241 - Decreto de 4 de malc
de 1965· - Regulamenta a 'Lei
ne 4.464, de 9 de novembro de
de 1S64, que dispõe sôbre os ór-

gãos de representação dos _es..
t1?-dantes e dá outras providêneras. - Publicado no D. O,
de 5 e retificado no de 12-5-65
56,242 - Decreto de 4 de maio
de 1965 Autoriza a Rio
Líght s. A, Serviços de
Eletricidade a construir linha
de transmissão. Publicado
no D. O. de 2'7-5--'65
56.243 - Decreto de 4 de maio
de 19&5 Aprova os Orâamentos das Universidades do
Pará, Ceará e- Minas Gerare
para o exercício de 1965. - Publicado no D. O. de 11-5-65
56.244 - Decreto de 4 de maio
de 1965 - .Altera a lotação numérica. da parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. - Publicado no D, 0,
de 7-5-65
56.245- - Decr-eto de 4 de mato
de 196'5 - Aprova os crttérloe
reguladores do Plano Nacional
de Educação referentes a cada
Fundo. - Publicado no D O
de 7-5-6;
: .. :
56.246 - Decreto de 5 de malo
de 1965 - Retífica o Decrete
nv 52,79'4, de 31 de outubro
de 1963. - Publicado no D O
de 13-5-&5
: .. :.
5-6.247 -- Decreto de 5- de maio
de 1965 - Retifica o Decreto
nv 52,794, de 21 de outubro
de HJ63. - publicado no D. O,
de 17 e retificado no de 27
de maio de 1965 ., .... " .. ,.
56,248 - Decreto de 5- de maio
de 1!165· Retifica o enquadramento do Ministério da
Educação e Cultura, aprovado
pelo Decreto nc 5-2.'794, de 31
de outubro de 1963. -- Publicado no D. o. de '7 e retificado no de 14-5-65 ,." ..... ,.
56,249 - Decreto de 5- de maio
de 1965 - Retifica o enquadramento dos cargos, funções

la!)

191
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192

192

192

193

193
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e empregos do Ministério ~a
Educação e Cultura. ;.. . . . Publ:-

cado no D: O. de

~8

e reti19~)

ficado no de 27-5-65

56.2-50 - Decreto de 5. de maio
de 1965 - Retifica símbolo de

função \'gratificada no uadro
de Pessoal do Ministério da
Educação e Cultura . .~ Püblicadc no D. O. de 'i-5-&5
184

56 ')'''1 -

ti;" 1965

Decreto de 5 de maio

- Declara de utilidade pública, para fins de ~es~
propr-íação, o Imóvel que índí-

ca, limítrofe ao terreno da Faculdade de Farmácia da Universidade do Paraná, no Município de Curitiba, Estado do
Paraná. - Publicado no D. O.
de 7-5-65-

194

56.252 - Decreto de 5 de maio
de 1965 - Retifica o uadro de

Pessoal

da

Uníverstdade

de

Santa Maria. - Publicado no
D. O. de 14-5-65
55.253 - Decreto de 5 de maio
de 19B5 - Inclui função gratificada na Parte Permanente
do Quadro de Pessoal da Universidade do Brasil. ---. Publícado no D. O. de 7-5-G5

56.254 -- Decreto de 5 de maio
de 1965 - Classifica os cargos de nível superior da Universidade Federal de Goiás c
dispõe sôbré o enquadramento de Seus atuais ocupantes.
PUblicado
no
Diário
Oficial
de
14
de
maio
de ..1965
56.255 - Decreto de 5 de maio
de 1965 - Classifica os cargos de nível superior da Universidade do Rio Grande do
Norte e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais
ocupantes._ Publicado no
Diário Oficial de 14 e retificado no de 20 de maio
de 1965
56.256 - Decreto de 5 de maio
de 1965 - Retifica o Quaõro de Pessoal da Uníversídade de Alagoas '- Publicado no Diário Oficial de 18 e
retificado no de 27 de maio
de 1965

195

195

Pág.

56.257 - Decreto de 5 de maio
de 1965 - Retifica o Quadro
de Pessoal da Universidade
do Recife Publicado no
Diário Oficial- de 18 de maio
de 1965

196

56.258 -- Decreto de 5 de maio
de 1965 - Classifica os caraos de nível superior da Es~ola Técnica do Recife e dispõe sôbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes.
Publicado no Diário Oficial
de 18 de maio de 1965

197

56.259 .- Decreto de 5 de maio
de 1965 - Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de crs 3"OOO.O~O.OOO
(três bilhões de cruzeíros) ,
para, o fim que especi~i_ca.
Publicado "no
DwrlO
Oficial
de
7
de
maio
de 1965 """" .... ;,,"

197

56"2GO -- Decreto de 5" de maJo
de 1965 - Dá nova redação
ao art. 2° do Decreto número 55.643, de 27 de janeiro
de 19G5"
Publicado no
Diâ1"io Oficial de 24 de maio
de 1965

197

56,261 - Decreto de 5 de maio
de 1965 '-- Aprova, o Regulamen to das comemorações da
Semana do Cavalo, - Publicado no DiáJ~io Oficial de 11
e retificado no de 25 de maio
de 1965

19S

Decreto de 6 de maio
de 1965 -- Inclui nas relações
de que trata o Decreto número 54.015, de 13, de julho
de 1964, os cargos que especifica.
Publicado
no
Díàrío Oficial de 7 de maío
de 1965
.
56.263 - Decreto de 6 de maio
de 1S55 Aprova o. Regimenta elo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho (DNS:f.i!!
Publicado
no
Diário
Oficial de 11 e retificado no
de 20 de maio de 1965 "."".,
56"264 - Decreto de 6 de maio
de 1965 ~ Dispõesôbre a
clàssífícaçâc dos órgãos de
deliberação coletiva que especírtca.. ~- Publicado no
56" 262 -

195

195

196

206

206
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de 1965

de

de 10 e reti14

de

maio
214

56.265 -- Decreto de 6 de maio
de 1965 - Retifica o Decreto
nv 54. O-iO, de 23 de julho de
1964, que aprova o enquadra-:
menta do pessoal da Superintendência do Plano de
'Valorização Econômica da
Amazônia, -- Publicado no
Diário Oficial de 19 e retificado no de 24 de maio
de 19ô5
56. 266 ~ Decreto de G de maio
de 1985 -- Autoríza a admissão de pessoal especialista
temporário no Instituto de
Pesquisas da Marinha e dá
outras providências. - Publicado no Diário Cticuü de
11 e .retificado no de 19 de
maio de 1965
56.267 - Decreto de G de maio
de 1965 - Altera o Regulamento par<Ol. o Colégio Naval,
aprovado pelo Decreto número 50.056, de 25 de janeiro
de 1961.
Publicado no
Diário Ofkial de 11 e retificado no de 20 de maio
de 1965
56.268 -- Decreto de G de maio
de 1965 - Autoriza, emcaráter excepcional, a jiermànêncía do pessoal que especifica.
Publicado
no
Diário
ttcuü de 11 e retificado no
de 17 de maio de 1955

°

rodovia BR-13. - Publicado
no Diário Oficial de 11 de
maio de 1965

Ainda não
foram publicados no Diário

Oficial

216

Publicado no Diaria Oficial

216

217

219

Aprova o Quadro

ou-

219

56'.270 - Decreto de 7 de maio
de 1965 - Passa a denominar-se "Faculdade de Música Sagrado Coração de

Jesus" o Conservatório Musical

Sagrado

Coração

de

Jesus, de São Paulo. - Publicado no Diário Oficial de
11 de maio de 1965

26,271 -- Decreto de 7 de maio
de 1965 - Declara de utní-

220

56.274 Decreto de 10 de
maio de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desaproprtaçâo, área situada no Munícípto de Pit-aquara, Estado do Paraná. de .12 e retificado no de 19
de maio de 1965

de Pessoal da Escola de Minas de Ouro Preto e dá
tras providências. - Publicado no Diário O iiciat de 19
e retificado no de 25 de maio
de 1965

220

56 ,272 e 56.2"73 -

56.269 --- Decreto de 6 de maio

de 1965 -

Pág',

dade pública, para. fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, faixa de
terra e benfeitorias na mesma existentes, ao longo da

220

56.275 - Decreto de 10 de maio
de 1965 - Promulga os Estatutos do Centro de Estudos
para a Conservação e a Restauração dos Bens Culturais Publicado no D. O. de 12 e rctíficado no de 17-5-65,

220

221

56. 2~6 - Decreto de 10 de maio
de 1965 - Instala o Conselho
Nacional da Fundacâo Nacional do Bem-Estar -do Menor

e dá outras providências - Publicado no D. O, de 11-5-65.

224

56.277 - Decreto de 10 de maio
de 1965 - Incorpora ao patrimônio da União imóvel destinado ao Ministério da Guerra
- publicado no D. O. de 11 de
maio de 1965

225

56.278 - Decreto de 10 de maio
de 1965 Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar uma área de terreno
em Goiânia - GO, destinada
ao Ministério da Guerra - Publicado no D. O. de 11-5-65.
22.)
56,279 - Decreto de 18 de maio
de 1965 - Autoriza a cessão,
sob a forma da utilização gratuita, do terreno que menciona,
situado no Estado da Guanabara - Publicado no D, O. de
20-5-65

56.280 - Decreto de 13 de maio
de 1965 - Declara prioritária

225
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do desenvolvimento do Nordeste, para ercíto de ísenção de
quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos novos, sem similar
nacional registrado, neste descri tos e consignados à "Companhia Cearense de Cimento
Pcrtland", de

de 17-5-65

de 19-5-65

Fortaleza (Ce)

.- Publicado no D. O. de 17 de
maio de 1965 .,'., ....... """'
56.281 - Decreto de 13 de maio
de 1965 - Declara prioritária
ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção de
quaisquer taxas e impostos federais, a Importação dos equipamentos novos, sem similar
nacional registrado, neste descritos e consignados à emprêse "Constância Vieira & Cia,'''
de Estância. (Se) - Publicado
no D. O. de 17-5~6~..........
56.282 - Decreto de 13 de maio
de 1965 - Declara prioritária
ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de Isenção
de quaisquer taxas e impostos
federais, a importação dos
equipamentos novos, sem símtlar nacional registrado, neste
descrttos e consignados à emprêsa "Renda Priori & Cia.
Ltda.", de Recife (Pe) - Publicado no D. O. de 17-5-65...
56.283 - Decreto de 13 de maio
de 1965 - Concede reconhecimento à Faculdade de Direito
da Universidade de Goiás Publicado no D. O. de 18-5-65.
56,284 - Decreto de 14 de maio
de, 1965 - Regulamenta as disposições dos artigos 1q a 10 da
Lei no 4.621, de 30 de abril de
1965, e dá outras providências
- Publicado no D. o. de 17 e
retificado no de 27-5-65 ..... ,
56.285 - Decreto de 14 de maio
de 1965 - Altera o Decreto número 52. 6~J, de 15 de outubro
de 1963 - Publicado no D. O.
,..

226

227

230

238

53.288 - Decreto de 17 de maio
de 1965 - Aprova o Regulamenta da Taxa de Serviços Fedaraís - Publicado no D. o.
de 14-5-65

238

56.289 - Decreto de 17 de março
de 1965 - outorga concessão
à Sociedade Radiodifusão Planalto Ltda., para. instalar uma
estação de radícdífusâo sonora
- Publicado no D. O. de 8 de
julho de lr65 ..... ,.,' .. , ..... 245
5'6.290 - Decreto de l'r de maio
de 1965" -FiXa os preços básicos mínimos relativos à safra 1965-611, para a fibra do
agave ou sísal, de produção nacional . - Publicado no '1). O,
de 20·e retificado no de 27 de
maio de 1965
246
56.29). - Decreto de 18 de maio
de 1965 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação o terreno edificado que
menciona, em Belém. Estado
do Pará - Publicado no D, 0,
de 20 e retificado no de 28 de
maio de 1965
'.,
, 247
Decreto de 19 de maio
de 1965 - Retifica e ratifica o
Decreto nc 55.049, de 23 de novembro de 1965 - Publicado
110 D. o. de 20-5-65 ... , ..... , 248

56.292 -

232

56.293 - Decreto de 20 de maio'
de 1965 - Abre ao Poder Ju-

232

237

Decreto de 17 de maio
de 1965 - Dispõe sôbre o Dia
Nacional de Milho e dá outras
providências - Publicado no
D. O. de 19 e retificado nos

56.286 -

25 e 31-5-65..................

Pâg

56.287 - Decreto de 17 de maio
de 1965 - Dá nova redação ao
§ 49 do art. 23. do Decreto número 54.252, de 3 de setembro
de 1964. - Publicado no D. O.

diciário - Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do
Trabalho da Quarta Região o
crédito especial de Crg
.
600.000,000, para O fim que esnecíflca - Publicado no D. o.
de 20 e retificado no de 28 de
maio de 1965
,"
248

56,294 a 56,299 - Ainda não
foram publicados no Diário
O jicial

'

Decreto de 19 de maio
e 1965 '- Declara de utüidade
pública, 9, "Sociedade Divina
Providência", com sede em

56.300 -

237

,. ,

249
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Florianópolis, Estado de San-ta Catarina. - Publicado no
D. O. de 15-6-65
249
56.301 e 5fL302 -

Decretos --

Ainda não foram publicados
no Diário O licial ,........... 249

56.303 -

Decreto de 20 de maíc

de 1965 - Determina que as
empresas de turismo, agénelas de viagens e de vendas
de passagens Só poderão .funcíonar no pais, após registro
na Divisão de Turismo e Certames do Departamento Nacional do Comércio do Ministério da Indústria e do Comércio - publicado no n. Q.
de 24 de maio e retificado no
de 1 de junho de 1965

. . . . . . . ..

no Diário Ottcuu:

Decreto de 21 de maio
Declara prtorítárta
ao desenvolvimento do Nordeste, para. efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos
federais, a Importação aos
equipamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e consignados à.
emprêsa "Elekeiroz do Nordeste - Indústria QUimica
S. A. ", de Recife, (:PiE).
Publicado no D. O. de 26 de
maio e retificado no de 2 de
jurmo de 1965
255
de 1965 -

249

251

Decreto de 20 de maio
- Abre ao Poder Ju- Tribunal de JusDistrito Federal - o
crédito especial de
.
Cr$ 136.000.000, para. o 11m
que especifica. - publicado
no D O. de 21-S-t5
252

DeCl'eto de 20 de maio
de 1965 - Autoriza o ctdadâc
brasileiro Francisco Duarte a
Iavrar minério de rerro, np
munícípío de Rio Acima, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 26 de
maio de 1965
-. , . .. .. 252

56.306 -

56.307 -- Decreto de 20 de maio
de 196-5 - Aprova alteração
introduzida, nos Estatutos da
Madepínho .Seguradora S. A.,

relativa ao aumento do capital
social. - Publicado no Diá~
rto Oficial de 24-5-65
253
56. S08 - Decreto de 21 de mato
de 1965 - cria o Destacamento Brasileiro da Fôrça

Interamerícana

255

66.313 -

56.305 de .1965
diciário
tiça do

Armada

254

55.310 a 5{):..312 - Decretos Ainda não foram publicados

de pública, para. fins de desapropriação, o imóvel que índtca no Estado da Guanabara,
ocupado pelo Laboratório Central de Controle de Drogas,
Medicamentos e Alimentos. Publicado no D, O. de 24 e
retificado no de 31 de maio
1965'

5,6.309 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Regula o emprêso do te Grupo de Aviação
Embarcada, estruturado pela
Decreto ne 40.859, de 6 de tevereiro de 1!)&7 e dá outras
providências. - Publícaâo no
D. O. de 21-5-65

56.304 - Decreto de 20 de maio
de 1965 - Declara de utíltda-

de

1'''g'.
"'FAIBRkS'''. - Publicado no
O. de 21 e retificado no
de 28 de maio de 1965 .....
254

D.

Decreto de 21 de maio
Declara rciontaria . ao desenvolvimento do
Nordeste. para efeito de rsenÇãO de quaisquer taxas e tmpostos federais, a ímportaçao
dos equipamentos l10VOS, sem
similar nacional registrado,
neste descritos e consignados,
[I,
"Companhia Stsaleíra do
Ouíté GOSITE", de Nova
Floresta, Estado da Paraíba.
~ Publicado no O. O. de 26
de maio e retificado no de 2
de junho de 1965
260

06.314 -

de 1965 -

56.315· ---'- Decreto de 21 de maio

de 1965 - Declara prioritária
ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de Isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a ímportação dós
equipamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e consignados, a
"Ocmpanhia 'Fábrica Yolanda
S. A." de Recife (Pe) . _
Publicado no D. O. de 2'6 de
maio de 1965 ........•....... 261
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56.316; - Decreto de 21 de maio
de 1965 - necIara prioritária

ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos
federais, ~ a importação dos
equipamentos novos, sem .stnular nacional registrado, neste descritos e consignados, a
"Pábrtca de Sacos Montanha
Lida. ", de Recife (Pej . _.
Pubhcíado no- Dltil/rio Oficial
dê 26 de maio de '1965
2$4
56.311 e 56.318 - Ainda não
foram publicados no Diário
O ticial

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

264

56.319 _. Decreto de 21 de maio
de 1965 -- Autoriza o cídadáo
brasileiro Rubens Jourdan c,
pesquísai- _minério de mangan1:\8, no município de jtaborat, Estado de Goiás. - p'ublicado no D. O. de 3 de junho de 1965
264
Ainda não
56. 320 a 56.324
foram publicados no Diário
O fícuii
... ............
264
5G.325 - Decreto de 21 de mala
de 1905 - Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito e::;pecial de ors 75.800.000' para
o fim que menciona. - Publicado no D. O. de 26
maio de 1965
264

de

56.326 - Decreto de 21 de mato
de 1965· - Retifica os Anexes
r e Ir dos Decretos 118. 50.857,
de 26 de junho de 1961, e
51.442', de 2' de abril de 1962,
que dispõem sôbre os ouacrcs
de 'Pessoal dos Ministérios do
Trabalho e previdência Social
e da Indústria e do Comércio. - Publicado no D. O .
de 2-G de mala de 1965 ...
263
56.32'7 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Retifica o enquadramento da Escola Nacional
de Ciências Estatísticas, do
Instituto nratercrro de Geografia e Estatística e dá outras providencias.
Publicado no D.·o .. de 31 de mato
de 1~65
56.328 .- Decreto de mato de
de, 1965 Classifica os car-

265

gos de nivel superior do Conselho Nacional de Estatística
do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, e dispõe sôbre o enquadramento de
seus atuais ocupantes - Publicado 110 D.a. de 31-5 e retícado no de 8-6-65
56.329 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Retífica a classificação dos cargos de nível superior do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários - Publicado no D. O. de
31-5 e retificado no de 8,
15 e 22-6-65
56.330 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Retifica o enquadramento do Pessoal do Instituto do Açúcar e do Alcool.
- Publicado no D O de 31
de maio de 1965
56.331 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Classifica os cargos
de nível superior do Instituto
Nacíonal do Pinho e dispõe
sôbre o enquadramento de seus
atuais ocupantes.
Publicado no iD. a. de 31-5-65
56.332 e 56.333 -- Ainda não foram publicados no D. O.
56.334 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Adherbal Castilho
Coelho a pesquisar minério de
manganês, no Município
de
São João D'Alíança.. Estado de
Goiás - Publicado no D.a.
de 3-6-65
56.335 a 56.341 - Ainda.. não foram publicados no D.O.
56.342 - Decreto de 21 de maio
de 1965, - Concede à Mineração Santa Cata-rina Limitada autorização para funcionar como emprêsa de minera.
ção Publicado no D.a. de
29-6-65

266

266

266

267
267

267
268

268

56.243 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Joaquim Soares Figueiredo 0, pesquisar mármore,
calcíta e pedras semipreciosas,
no município de Oachoeíro do
Itapemirim, Estado do Espirito Santo. - Publicado no
D O de 29-6-65
268

XXiX

íNDICE

Pág.

Fág'.

56.344 - Decreto de -21 de .maío
de 1965 - Renova o Decreto

ros inclusive aumento do capit~l social publicado no
D . O. de 3 e retificado no de

número 2.141, de 22 de [anel1'0 de 1963. - 'Publicado no

D O

de 30-6-65 .

269

56.345 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão

brasileiro Hélio Moutinho a
pesquisar minério de níquel e
amianto, no municipio de Pontalina, Estado de Goiás. - Publicado no D. O. de 30-6-65 _ 269
56.346 - Decreto de 21 -de maio
de 1965 - Declara de utilidade
pública a Associação Paulista
da Igreja Adventdsta do Sétimo Dia, com sede, em São
Paulo, !Estado de São Paulo.
publicado no, D. O. de
31-5-65

270

56.347 - Decreto de 21 de mato
de 1965 - Declara. de utili-

dade pública para fins de desapropriação pelo Depattamen
to Nacional de Estradas de Rodagem área de terreno situada
de terreno situada no Município de São José, Estado de
Santa Catarina - Publicado
no D.O. de 27-5 e retificado

no de 3-6-65 .

. . .. . . . ..

270

56.350~Ainda não foram publicados no D. O.
270
56.351 - Decreto de 24 de maio
de 1965 - concede à Navegação Antônia Ramos S.A..autorização para continuar a funcional' como emprêsa de navegação de cabotagem
Publicado no D. O. de 14-6-65 2'11

56.348 a

56.352 e 56.353 -

Ainda nâo foraro publicados no D. O.
271
55.354 - Decreto de 24 de maio
de 1965 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as secas, área de terreno
na cidade de Natal, no Estado
do Rio Grande do Norte Publicado no D.Q. de ,27-5-65- 271
56.355 - Ainda não foi pu272
blicado no D. O.
56.356 - Decreto de 24 de maio
de 1965 - Aprova alterações,
introduzidas nos Estatutos da
Companhia Paulista de segu-

21-6-65 .
272
56. 357 ~ Decreto de 24 de maio
de 1965 - Concede a CONAN

_ Companhia ~e 1iavegação
do Norte autorrzaçac
para
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem - Publicado no D O de 21-6-65 . 272
56,358 - Decreto de 26 de maio
de 1965 ~ Dispõe sôbre a execução do Decreto nc 55.165, de
10 de dezembro de 1964Publicado no D. O.de 26 de
-273
maio de 1965
56.359 - Decreto de 26 de mato
de 196'5 - :Dispõe: sõbre a
execução do parágrafo único
do artigo 23 da Lei número
4.34-5, de 26 de junho de 1964
- Publicado no D. O. de 3 de
junho de 1965 , .....
273
56.3,60 - Decreto de 27 de maio
de 1965 - Aprova o Orçamento das Escolas Industriais
Deodoro da Fonseca <Estado
de Alagôaa) , coriolano de Medeiros (Estado da
Paraíba)
Escola Indústrial de Natal, de
Fortaleza, de 'I'erezlna e de
Florianópolis, para o exercício de 1965, - Publicado no
D. O. de 8-6-65 .

274

56.361 - Decreto de 27 de maio
de 1965 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis destinados à Universidade do Ceará .,-Publicado, no D. O. de 31~'5
e retificado no de 14-6-65, .... 274
56.3-62 - Decreto de 27. de maio
de 1965 - Oría sete suplentes
de membros do Conselho Deliberativo, do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento - Publicado no D. 0,
de 28-5-65 . ...

. . . . . . . . . ..

Decreto de 27 de maio
de 1965 - Acrescenta a letra
"1" ao art. 27 e dá nova redação ao nv 9, do art. 32, do
Regulamento aprovado pelo
Decreto n« 30.163', de 13 de novembrovde 1951 e alterado pelo
de uc '51. 961, de 26 de abrIl

56.363 -

275

xxx
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Pár;
de 1963 (RUPE) e torna ín-

subsistente o Decreto número
·55.763, de _17 de fevereiro de
1965. - Publicado no D. O.
de 1-6-65
56.364 -

275

Decreto de 29 de maio

de 1965- - Declara de utilidade
pública,

para desapropriação,

os imóveis e benfeitorias para
os fins que especifica - Publicado no D. O. de 1 e retíficedo no de 14-6~65 -

276

56.365 - Decreto de 27 de maio
de 1965 - Declara de utilidade

cações que menciona, em BePubli-

cado no D. O. de 1 e retificado
no de 11-B-65 . ..,., ," .... ,.

276

56.3066 - Decreto de 27 de maio
de 1965, - Abre, ao Ministério
dito especial de Cr$
.
100.000.000 (cem milhões de

cruzeiros) para 11 IEscola Superior de Agricultura de. Lavras para os fins que especifica. - Publicado no D. O. de
1 e retificado no de 10-6-65.
277
56.-367 -

,.

277

Cultural com a Bélgica - Publicado no D. O. de 1 e retificado no de 9-'6~65
279
5-6.369 - Decreto de 27 de maio
de 1965 - Autoriza o Departamento de Estradas de Roda-

gens a antecipar despesas de
investimentos. - Publicado no
260

281

5'6.372 - Decreto de ·27 de maio
de 1965. - Retifica o Decreto
n?51. 340, de 28 de outubro de
1961, que aprovou o sistema de
Classíncaçâo de Cargos do
Instituto de Previdências e Assistência dos Servidores do
Estado. - Publicado no D. O.
1-6-65 .

2B2

56.373 - Decreto de 27 de maio
de 196'5 - Regula o pagamento de vencimentos, índenízaçôes e demais direitos aos
integrantes do Destacamento
Brasíleíro da Fôrça Armada
tnteramencana (FAIBRAS) .
Publicado no D. O. de 31-5 e
retificado no de 3-6-65 . ..
2B2
56.374 - Decreto de 2'6 de maio
de 1965 - Permite o uso nos
uniformes militares de condecorações do Mérito Médico" Publícadc no D. O. de 2-6-65 283
58_375 - Ainda não foi publicado no DiâTio O jicial ..

5-6.368 - De-creto de 27 de maio
de 1965 - Promulga o Acordo

D. O. de 1-6-65 . ...•........

Decreto de 27 de maio
de 1965. - Aprova o Orçamenta do Conselho Federal de
Medicina e do"s Conselhos Regionais de Medicina da Bahia,
do Espírito Santo, de Mato
Grosso de Minas Gerais, do
Pará, da Paraíba, do Piauí, e
do Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 1 e reüüficado nos de 14 e 28-6-'&5281
56.371 - Decreto de 27 de maio
de 19ô5.- Aprova os Orçamentos do Serviço de Previdência Social. - Publicado no

de

da Educação e Cultura, o cré-

Decreto de 27 de maio
de 1965 - EXpede normas a
serem observadas pelas Delegacias do Trabalho Maritimo,
e que deverão ser Incluídas
nas instruções sôbre o exerclcío da profissão de conferentes de cargas e descargas, baixadas nos termos da Lei número 1.5'61, de 21 de fevereiro
de 1962 e dá outras providências - Publicado no D. O. de
31'-5 e retificado no de 8 de
junho de 1965 . ......

Pág,

56.370 -

D. O. de 1-ü-65

pública, para fins de desapropriação, o terreno sem edífi-

lém, Estado do Pará -

EXECUTIVO

283

56.376 - Decreto de 31 de maio
de 196-5 - Out-orga concessão
à Rádio Urubupunga Ltda.

para instalar uma emissora de
radíoüítusão- sonora - Publícedo no D. O. de 7-6-65 ..... 283
Decreto de 31 de maio
de 1965 - Autoriza a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, de terreno de marinha
e acrescido que menciona, situado em Vitória, no Estado
do Espírito Santo. - Publicado no D. O. de 2 e retí..
ficado no de 10-6"'Ô5·. . .... , 283

56.377 -
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56.378 - Decreto de 31 de maio
de 1965. - Regulamenta o artigo 31 da Lei nc 3.115, de
16 de março de 1957. - Publicado .no Diário O jicial de
2 e retificado no de 11 de
jUrUlO· de 1965
,

Pág.

284

56.379 - Decreto de 31 de maio
de 1965. - Declara de utiüdade pública para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada no Município de São
aosé, Estado de Santa Catarina, - Publicado no Diário
Oficiai de 2 de junho de 1965 284

56,380 - Decreto de 31 de maio
ae 1965. - Declara de utili-

dade pública para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno
situada no Município de Santa
Bárbara - Estado da Bahia.
- Publicado no Diário Ojicial
de 2 de junho de 1965

285

desapropriação pelo Departamenta Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada no Município de Osório
- Estado do Rio Grande do
Sul. - Publicado no Diário
Oficial de 2 de junho de 1965 285

56.382 -

ção. à emprêsa S.A. Entreprtses
Ackermans & Van rraaren,
para operar em águas brastIeíras, com equipamento de sua
propriedade e respectivo pessoal, nos serviços de dra gagem
do Pôrto de Tubarão, no Estaôo. do Espírito Santo. - Publicado no Diário Oficial de
1 de junho de 1965
~.
286
56.386 - Decreto de 1 de junho
de 1965. - Aprova o enquadramento dos cargos, runções
e empregos do Quadro do Pessoal do Ministério da Fazenaa.
- Publicado no Diário Oficial
de 18 de junho de 1965
287
56.387 - Decreto de 1 de junho
de 1965.. - Dispõe sôbte a não
reallzaçâo, no corrente ano,
das Assembléias Gerais do
Conselhos Nacionais, de Estatística e de Geografia. - Pu··
blícado no Diário Oficial de
2 de junho de 1965,. ...
288
numérica e nominal do Ministério da Fazenda. - Publíõado
no Diário onciai de 2 de junho de 1965
.. .. . .. .. ... 288

56.389 - Decreto de 1 de junho
de 1965. - Altera a lotação

numérica e nominal do Ministério da Fazenda. - Publicadc no Diário Olicial de 2 de
junho de 1965

289

285

56.390 - Decreto de 1 de junho
de 1965. - Altera a lotação

56.383 - Decreto de 31 de maio
ae 1965. - Declara de utili-

dade pública para fins, de
uesapropríaçâo pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área .de terreno. si ~
tuada no Município do Espirito
Santo, Estado da Paraíba. .Publicado no Diário Oficial de
2 de .junho de 1965 ., ..... ,.. 285

56.384 - Decreto -de 31 de mate
de 1965. - Declara de utili-

dade pública para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno sttuada no Município de Miracatu - Estado de São Patno ,
- Publicado· no Diário O licial
de 2 de Junno de 1965

Pág·.

56.388 - Decreto de 1 de junho
de 1965. .L Altera a lotação

56.381 - Decreto de 31 de maio
ce 1965. - Declara de utilidade pública para fins de

Ainda não ror pubücado no Diário Ojicial .,....

66.385 - Decreto de 31 de maio
de 1965. - Concede autoriza-

286

numérica e nominal do Departamento de Arrecadação do
Ministério da Fazenda. - Publicado no Diário O ficia.l de
2 e retificado no de 11 de junho de 1965
,.
289

56.391 - Decreto de 1 de junho
de 1965.. - Aprova os Orçamentos do Departamento Na-

cíonal de Portos e Vias Navegáveis, Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, Departamento
Nacional de Obras Contra
as Sêcas, Departamento Nactonal de Obras de Saneámenta e Contadoria Geral de
Transportes para o exercício
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de
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Publicado

no

".

Diário Oficial de 8 e retificado no de 15 de junho de 1965

~89

56.392 - Decreto de 2 de junho
de 1965. Dispõe sõbrc a

"Semana do Fazendeiro" e
dá outras providências. -- Publicado no Diário Olicisü ele
4 e retificado no de 1-1 de junho de 1965 .,.
290
56.393 - Decreto de 2 de junho
de 1965. - Altera dispositivos

do Regulamento de Promoções

para Oficiais da Marinha, aprovado pelo Decreto nO 42.803,
de 13 de dezembro de 195'1.

-

Publicado no Diário Ojicictl
de 7 de junho de 1865

290

56.394 - Decreto de 3 de junho
de 1965. - Concede à Indús-

tria e Comércio de Miueraçâo
Brasil Central S.A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração. - Publicado no Diário Oficial de
16 de junho de 1965
56.395 -- Ainda não roi publicado no Diário Ojicial
56.396 .,,- Decreto de 3 de junho
de 1965. - Concede à sociedade J. A. Leite & Cia. Lfda .
autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem, sob
a nova denominação de J. A.
Leite Navegação Ltda. - Publicado no Diário O jicial de
9 de junho de 1965
56.397 .,,- Decreto de 3 de junho
de 1965. - Transfere do Munícípic.de Iguatama para Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - concessão para produzir e dístríbuír
energia elétrica. .,,- Publicado
no Diário Ojicial de 30 de junho de 1965 : . ..

EXECUTIVO

Pág'.
mineral, no município de Lauro de Freitas - Estado d2.. Bahia. - Publicado no Diário
Ojicial de 30 de junho de ]965 293
56.400 a 56.408 - Ainda não
foram publicados no Diário
OficiaZ

294

56.4:09 - Decreto de 3 de junho
de 196'& - Declara de utflídade

pública para fins de desapropriação, em favor da Petróleo
'Brasileiro S A. -. Petrobrás,
uma raíxa de terra aituada "no
Município de Canoas -- Estado
de Rio Grande do Sul *- Publicado no Diário Ol'císü de 22
de junho de 1965 ..

294

56.410- Decreto de 3 de junho
de 196'5 - Dísuõe sõbre a ela-

391
291

boração da lista tríplice para
a _escolha de Diretores de estabelecfmentos federais de ensino superior e de Reítotea de
Universidades oficiais. - Publicado no D. O. de 7-6-65, 294
G6.411 - Decreto de ·1 de junho
de 1965 - oiassrtce os cargos

de nível superior do Escciwüo
Técnico da Cidade Universít ária, da Universidade do Brasil,
G dispõe sôore (, enquadramente de seus atouis ocupanres . Publicado no Diário
Ojicial de 14 e l'e!.,jfica,~o 1:0
de de 22 de junho de 1865
291

2~5

513.412 - Decreto de 4 de junho
de 19,65 - Classifica os cargos

de nível superior ct~\ Escola
Técnica de Goíãna e dispõe
sôbre o enquad-amento de seus
atuais ocupantez - publicado
no Diário Olícuü de 14 de junho de 1965 ....
296

291

1";0.413 -

Limitada, a perquísar argila,
nos munícípíos de Carmo do
Paranaíba e Lagoa -Formosa
no Estado de Minas Gerais
.,,- Publicado no Diário Oficia!
de 30 de junho de lfW5 ...
292
56.3'9-9 - Decreto de 3 de junho
de 196,5 - Autoriza o cídaãáo
brasileiro Affonso
Moreira
Temporal, a pesquisar água

Decre.io de 4 de junho

de Hj65
Cria a Comíssao
Regícnal de Obras n'' 1 da
':'!> Regfâo Mil;t<~ ~ com sede "In
Recife - p"!Í( .*~~, pUb!;~adO ~JO

56'.398 - Decreto de 3 de junho
de 1i965 .,,- Autoriza Carmoníta

Diário Oficial de 8 e reurn-àdc
D.O de 15 de junho de 1965
56

414 - D.'l'~(\~lii) de 4 de junho
de 1965 - r:'{p~'le normas a
serem obsetvadns pelas Dele-

aacras do 'I'rnbalho Murtttmc
e que deverão ser .ncluídas nas
instruções sobre á profisJs,) do

296

Pág.

Pâg

consertador de, C~q~r.. c Des-,
carga, baixadas nos têrmos da
Lei nc 2.191, de 5- de março
de 1954, e dá outras providências. Publicado no Diãrio
Oficial de 8 de junho de HJ65 2gb
56.415- - Decreto de 4 de junfíõ
de 1965 - Cla.ssifica os cargos
de nível superior da - Uníversidade Rural de Pernambuco e
dispõe sôbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes.
Publicado no Diário Oficiai de
14· de junho de 1965 ... , .... ,. 29:oJ
56.416 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial .....

299

Decreto de 4! de junho
de 19-65 - Promulga o Acôrdo
sôbre Serviço Militar com a
Itálía.. Publicado no Diàrio Oficial de 9 e retificado
no de 16 de junho de 1965 .. , 299

56.417 -

56.418 e 56.419 - Ainda não
foram publicados no _Diário
Oficial .

301

56.420 - Decreto de 4 de junho
de li9-65
Reconhece como
nulos os acôrdos coletivos que
Publicado no
menciona. Diário Oficial de 7 e retdücada no de 10 de junho de
19B-5 ..... , .... -.. ,'
56.421 - Decreto de 7 de junho
de 1965 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área dé terreno situada
no Estado de São Paulo. Publicado no Diário Oficial de
301
10 de junho de 196-5 "".""
&6 ,42~ -Decreto de 7 Cle junho
de 19-65- Declara de uundade pública, para fins de desaproprtaçao pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno
situado no Estado de São Paulo.
Publicado no Diário
Oficial de 10 e retificado no
de 15 de junho de 1965 .,.,. 302
56.423 a 56.428 - Ainda não
foram publicados no Diário
Oficial . • . • ,.-"""-,.,.,,.

302

Ii:G.429' - Decreto de 8 de junho
de 1lM5
Aprova os orça-

mentes da Superintendência
Nacional do Abastecimento e
c da Comissão do Financiamento da Produçt\o. - publicado
no Diário Oficial de 21 de junho de 196'5'
,."....... 302
56. 430 a 56.434 - Ainda não
foram publicados no Diário
OfWíal . .
305
56.435· - Decreto de S. de junho
de 1965 - !Promulga a Convenção de Viena sôbre Relações Diplomáticas, Publtcada no Diário Oficial de 11
". 305
de junho de 1965
5-6,4-36 - Decreto de 8 de iunho
de 1965 - Abre ao Ministério
das Minas e Energia o crédito
especial de Cr$ 30.567.100.000,
uara o fim que especifica. ~
Publicado no D. O, de 9· e
retificado no de 16-$-65 , ...
&-6.437 - Ainda não foi publteado no Diário Oficial ... ,.

315

5-6.438 - Decreto de 8 de junho
de 1965 -e-, Altera os arts . 19 e
2.() do Decret-o n« 53.791, de
20-3-64. oue dispõe sôbre a
enlicacâo de recursos do wunrio Esnecial de Fomento e Defesa da Economia .A tcodoeíra.
publicado no D. O. de
9-6-65 . .
.

315

56,439 -- Decreto de 8 de junho
de 1965- - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União á
aceitar a doação do terreno
que' menciona, situado no Mu ~
nicípío de Diamantino, E. de
Mato Grosso. - Publicado no
D. O., de 9-6-6&
.

316

5()..440 - Decreto de 8 de junho
de 1965 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado nu Município de Três Fronteiras, Estado de São Paulo. - Publtcado no D. O., de 9-6-65 ...

316

56.441 a 56.446 foram publicados
Oficial
56.447 - Decreto de
de 1965 - Exclui

Ainda não
no Diário
.
9 de junho
do sistema

314

316
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de retríbuícãc instituído pelo
Decreto n9 55.090, de 28 de
novembro de 1964, o Conselho
Deliberativo da Comissão do
Plano do Carvão Nacional (CPCAN). Publicado no
D. O. de 11-fi-65 .... ", .. ,.,
66.448 - Ainda não foi publícado no Diário Oficial .... ,
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Figuram neste volume os decretos que. expedidos no segundo
trimestre de 1965. foram publicados no "Diário Oficial" até o
último dia útil do trimestre.

Os decretos expedidos em trimestres anteriores e publicados
durante o segundo trimestre de 1965 aparecem no "Apenso".
As datas de publicação, retificação e reprodução estão in..
dícadas no índice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N9 55.892, DE 19 DE
A~R1L

DE 1965

Dispõe sõbre a prestação de assistência: médioa pelas aut.arquias que

mencwna.

o Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o as tígo 87, ítem I; da Constituição:
Considerando o que propôs o Senhor Ministro da Viaçã.o e Obras
públicas, em face do resultado do
Grupo de Trabalho que designara
pela. Portaria nv 38, de 27 de janeiro
de 1965 e
Considerando que
f!., assistência
médica é norma programática proposta à Administeacâo, no Oapibulc
VII, 'I'i.t , 3° do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, norma que, em última análise, flui do

contexto da

Constituição Federal,

TIt. VI, Capo I,
Oonsíderando que
as autarquias
vinculadas ao Ministro. da Viação e
Obras Públicas, a fim de atenderem
despesas de assistência médico-social,
precisam disciplinar, de modo racíonal e econômico, o custeio dessas
despesas,
Considerando que os orçamentos,
aprovados pelos
respectivos órgãos
setoríaís, devem prever dotações que
possam atender ao custeio dos serviç-os médico, hospitalar, dentário e
creche,
Considerando, d'outra parte, que o
IPASE, visto o disposto no DecretoLei n? 8.450, de 26 de dezembro de
1945 - artigo 2°, não se ccnsídera
obriga-do a prestar assistência: médica
ao pessoal autárquico e, de fato, não
dispõe de
cepacídade, em
têrmos
quantitativos, para atender à sobrecarga que essa Asststõncra acarretarta.. Decreta:

Art. F' As autarquias vinculadas
ao Ministro da Viacão e Obras PÚ~
blicas ficam autorizadas a continuar
prestando assistência médica, aos
respectivos servidores e seus dependentes, dentro dos limites das consignações previstas
nos respectivos
orçamentos e recursos suplementares
regularmente votado.') pelos Ccnselhos Setoriais de cada autarquia, sob
a condição de anreseentarem relatório e balancetes -mensais aos órgãos
competentes. na forme das normas
que regem o seu funcionamento.
Art. 2Q O Ministério da Viação e
Obras públicas, baixará as InstruÇÕ05 que forem necessérlas ao cumprimeentc do presente decreto.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilla, 10 de abril de 1965;' 144Q
da Independência e 770 da República,

a.

CASTELLO BRANCO

JU'JTez Távora

DECRETO Nº 55. 892-A - DE 1 º DE
ABRIL DE 1965
Decuica de utilidade pública, para fins

de desapropriação, o imóvel que
menciona, aecessézro ao Ministério
da Guerra.

O Presidente da República, usando das atribuições que the conrere o
Art. 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, de
acôrdo com o Art. 69, combinado com
a letra a do Art. 59, tudo do DecretoLei 119 3.365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constituído de uma área de
1. 045.44m2 e benfeitoria com área de
~01,80m2, localizado à Avenida '? de
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Setembro nc 1. 194i na cidade de Santo Angelo - Rio Grande do Sul, de
proprtedade do Dr. Olavo Meira e sua
mulher D. Aidyl Meira.
Art. 2g O imóvel a que se refere. o
artigo anterior destina-se ao Mínts-

térto da Guerra.

Art. 39 Fica o Ministério da Guerra

autorizado a promover a. -íesaproprtação em aprêço, correndo as despesas
respectivas à conta dos recursos orçamentários do retendo Minístérfo.
Art. 49 O presente decreto- entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlsposiçbes em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO BRANco

Arthur da costa e Silva

DECRETO N9 55.89'3 DE 1965
rmnetere do

Município

DE

1 DE ABRIL

d,e

Guapé

para Centrais Elétricas de .Minas
Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituiçã-o, e l?-0s
termos dos artigos 140 e 15';) do CÓdigO
de Aguas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), 5Q do Decreto-lei número 852; de 11 de novembro de 1938,
e 19 do Decreto-lei nv 7.062, de 22 de
novembro de 1944, decreta:
Art. 19 Fica trensfertda para Centrais Elétricas de Minas Gerais S,A.
a concessão para distribuir energia
elétrica no distrito sede do Município
de Guapé, Estado de Minas Gerais,
de que é titular o referido Mtmicíp;o
(em virtude do manifesto apresentado
à Divisão de Aguas do Departamento
Nacional da Produção Mineral, na
PrOCESSO D, Ag, 2DO-35, de acôrdo
com o artigo 149, do Código de
Aguas) .

Art. 29 Os bens e instalações de
propriedade do Município de Guapé
que, no momento, existirem em run.
çâo exclusiva dos serviços de produção,
transmissão e distribuição de energia
elétrica no distrito sede dó referido
Município, ficam desvíncutadcs da

concessão ora transferida,não podendo, porém, ser efetuada a. sua retírada
de serviço enquanto não houver, por
sua substituição, outros instalados
pelo nova concessionária.
parágrafo único, Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as ca-racterísticas técnicas
das novas instalações.
Art. 3Q A eoncessionárla deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data. da publicação
dêste Decreto os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas mstaie,

ções.

Ir - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
rorcm. autorizadas, se necessárias,
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Dívísão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 &te Decreto entra em vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1965;
1449 da Independência e 779' da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibem

DECEETO NÇl 55.894 ABRIL

DE

DE

1

DE

1965

Declara de utilidade pública uma faixa de terra. destinada à nasstutem.
de linha de transmissão, bem como
á1'ea destinada à -loca,lização da subestação.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87,. inciso I, da Constituição, e nos
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têrmos do artigo 151 do Códígc de
Águas (Decreto no 24.643, de 10 de
julho de 1934) e do Decrete-rei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 :É:: declarada de utilidade pública a faixa de terra destinada a passagem da linha de transmissão de
energia elétrica de 345 KV, da trsína
Hidrelétrica de Furnas, Munícfpio de
Alpínópolís, Estado de Minas Gerais,
à subestação terminal de .Iacarepaguá.
Estado da Guanabara, bem como a
área destinada à localização desta subestação.
Art, 29 A faixa de terra referida
no artigo anterior, fica limitada à largura de 90 (noventa) metros, na ccnformidade do figurado no projeto constante do processo da Divisão de Agua"s
nc 882-65, aprovado pelo Diretor da
Divisão de Águas do Departamento
Nacional da Produção .Mlneral, apresentando o seguinte traçado: partindo da subestacâo da Usina. Hidrelétrica de jrumás, da Central Elétrica
de Furnas S. A., no Município de Alpínópolis, com o azimute de 28936'SE
após percorrer uma distância de ....
23.843,45m (vinte e três ,mil oítoeentos e quarenta e três metros '8 quarenta e cinco centímetros}, através os
Municípios de Alpínópclis e Carmo do
Rio Claro, sofre uma deflexâo para a
esquerda de 36921', prosseguindo no
rumo 64957'SE, percorrendo uma distância de 5. 785,63m (cinco mil. setecentos e oitenta e cinco metros e
sessenta e oito centímetrosj , através
o Município de Carmo do Rio Claro;
neste ponto flete para a esquerda 2Q32',
prosseguindo no rumo 67929'SE, através o Município de Carmo do Rio
Claro, percorrendo uma distância de
2.009,33m (dois mil e nove metros
e cinqüenta e três cenümetrosr : nesse ponto rtete para a direita 23Q2T,
prosseguindo no. rumo 44902'SE, ata-avés o Municipio de Carmo do RIo
Claro, percorrendo uma distância de
2.174,13m (dois' mil, cento e setenta
e quatro metros e treze centímetros);
neste ponto, flete para a esquerda
33940', prosseguindo no rumo '77°42'SE,
através o Município de Carmo do Rio
Claro, percorrendo uma dísbâncíarne
3.115,54m (três mil, cento e quinze
metros e cinqüenta e quatro centímetros); neste ponto, flete para a direita 12Q44'20", prosseguindo no rurno
o4957'SE. através o Município de Carmo do Rio Claro, percorrendo uma dístância de 13.849,34m. (treze mil, oito-
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centos e quarebna e nove metros e
trinta e quatro centímetroaj ; neste
ponto, flete para a direita 2009'30",
prosseguindo no rumo 62947'30' SE,
através os Municípios de Carmo do
Rio Claro e Boa Esperança, pcrcorrendo uma distância de '7, '113,88111
(sete mil, setecentos e treze metros e
oitenta e oito centímetros); neste ponto, flete para a esquerda ~d945'15",
prosseguindo no rumo 65\,l32'45"SE,
através o Município de Boa SsperanÇ0., percorrendo uma distância de
7.826,73rn (sete mil, oitocentos e vinte e seis metros e setenta e tres centímetros) : neste ponto, flete para a
esquerda 8°41', prosseguindo no rumo
7'i 9 13'45" 8E, através o Municápíc de
Boa Esperanca, percorrendo 8. B01,66m
(oito ml1, novecentos e um metros e
sessenta e seis centímetros); neste
ponto, flete para a direita 10930', p:!'Q,S;seguindo no rumo 63Q43',15"8E. através
o Município de Boa Esperança. percorrendo 21. 318,62m (vinte e um mü, trezentos e dezoito metros e sessenta e
dois centímetros); neste ponto, üete
para a direita 3°00', prosseguindo no
rumo 60943'4S"8E, através os j\!IU11!Cl~
pios de Boa Esperança e Coqueiral,
percorrendo 12.624,75m (doze mil, seiscentos e vinte e quatro metros e setenta e cinco oentímetrosj : neste ponto, flete para a esquerda 12903', prosseguindo no rumo 72946'4S"SE, atravês o Município de Coqueiral, percorrendo 1.390,21m (um mil, trezentos e
noventa metros e vinte e um cennmetros) : neste ponto, flete para a. esquerda 1°20'20", prosseguindo no rumo
74907'05"SE, através os Municipios ele
Coqueiral, São João Nepomuceno e
Lavras, percorrendo 54.488,87m (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e oito metros e oitenta e sete
centímetros); neste ponto, tlete para
esquerda 10Çl56'20", prosaeguíncto no
rumo 85903'25"SE, através os Munlcípios de Lavras e Itumírfm, percorrendo 4.018,46m (quatro mil e dezoito
metros e quarenta e seis centímetros) ;
neste ponto, flete para a direita 10915',
prosseguindo no rumo 74948'25"8E,
através o Município de Itumirlm, percorrendo 2.297,88m (dois mil, duzentos e noventa e sete metros e oitenta
e oito centímetros); neste pont-o, flete para a direita 11Çl52', prosseguindo
no rumo 62956'25"SE, através o Município de Itumirim, percorrendo ".
2.416,02m (dois mil, quatrocentos e cezesseis metros e doís centímetros);
neste ponto, flete para a esquerda
28917', prosseguindo no rumo .,., ..
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88 Q46'35"NE, através o Municipio de

Itumírfm, percorrendo 5.163,02m (cin-

co mil, cento e sessenta e três metros e dois centímetros); neste ponto,
flete para a esquerda lQ37'5Q", prosseguindo no rumo 8790S'45"NE, atra-

vés os Municípios de Itumirim c Itutinga, percorrendo 15.351,llm (quinze

mil, trezentos e cinqüenta e um metros e onze centímetros); neste ponto, flete para a esquerda 9Q{)S', prosseguindo no rumo 7SÇOO'45" ME, através o Município de Jtutínga.. percorrendo 2. 379,95m (dols mil, trezentos
e setenta e nove metros e noventa e
cinco centímetros), atingindo a Subestação Seccionadora de Itutlngn: neste ponto, flete para a díretta ' ..' .
65904'15", prosseguindo no rumo
.
36\l55'SE, através o Munícíóío de Itu-:
ttnga, percorrendo 1.152,60m (um mil,
cento e cinqüenta e dois metros e sessenta centímetros); neste ponto, neto
para a esquerda 5940'00" , prosseguindo no rumo 42Q35'SE, através o Municíptc de Itutínga, percorrendo ....
2.950m (dois mil, novecentos '..' cinqüenta metros): neste ponto, flete
para a direita 10QOO' , prosseguindo no
rumo 32Ç135'SE, através os Municípios
de Itutinga e Carrancas, percorrendo
10.650,OOm (dez mil, seiscentos e cinqüenta metros): neste ponto, flete
para a direita 1901' , prosseguindo no
rumo 31935'SE, através o Muntcrnio
de Carrancas, percorrendo 10.400.00m
(dez mil e quatrocentos metros); neste ponto. flete para e esquerda 690',
prosseguindo no rumo 37Q35'SE, através o Muntcfulo de Carrancas, percorrendo' 16.720m (dezesseis mil, setecentos e vinte metros): neste ponto, flete para a esquerda 7910' prosseguindo no rumo 44945'SE, através os
Municipios de Carrancas e Andrelândia, percorrendo 17.280m (dezessete
mil, duzentos e oitenta metros); neste ponto, nete para a direita 15940',
prosseguindo no rumo 29905'SE, através os Municípios de Andrelândia e
Bom Jardim de Minas, percorrendo
25.9S0,OOm (vinte e cinco mil, novecentos e cinqüenta metros) ; neste ponto, flete para a direita OQ40', prosseguindo no rumo 28 Q25'SE, através os
Municípios de Bom Jardim de Minas
e Santa Ríta de Jacutinga, percorrendo 19.300m (dezenove mil e trezentos metros); neste ponto, flete para
a esquerda 4920', prosseguindo no rumo
32945'SE, através os Municípios de
Santa Rita de Jacutinga, no Estado
de Minas Gerais e Valença, no Estado do Rio de Janeiro, percirrendo

19.650m (dezenove mil, seiscentos _,e
cinqüenta metros); neste ponto, flete para a esquerda 9Q35', prossegurndo no rumo 42\120'SE, através DS Municípios de vaienca e Barra do Pírar, percorrendo 27AOO,OOm (vinte e
sete mil e quatrocentos metros);
neste ponto, flete para a esquerda
1Q50 ' , prosseguindo no rumo 4481O'SE,
através os Municípios de Barra do
Píraí, Mendes, Eng. Paulo de Frontim e Paracambí, percorrendo
.
24.450,OOm <vinte e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta metros); neste
ponto, flete para a esquerda 8°20',
prosseguindo no rumo 52Q30'S,E, através os Munleíploa de Paracambi, Vassouras e Nova Iguaçu, percorrendo
6.100,OOm (seis mil e cem metros);
neste ponto, flete para a esquerda
18QOO', prosseguindo no rumo 700 30'8E,
através o Munloípío de Nova Iguaçu,
percorrendo 9. 900,00m (nove mil e novecentos metros); neste ponto, "üete
para a direita 31915', prosseguindo no
rumo 39Q15'SE, através o Municipio
de Nova Iguaçu, percorrendo
.
1.350,OOm (um mil, trezentos e cinqüenta metros): neste ponto. flete
para a direita 6090', prosseguindo no
rumo 2094S'SO, através o Munictnio
de Nova Iguaçu, percorrendo 750,OOm
(setecentos e cinqüenta .metros) ; neste ponto. nete para a esquerda 609 0' ,
prosesguindo no rumo 39915'SE, através o Municipio de Nova Iguaçu, percorrendo 750,OOm <setecentos €' emqüenta metros);' neste ponto, üete
para a esquerda 2QOS'. prosseguindo
no rumo 41920'SE, através o Município -de Nova Iguaçu, percorrendo 425m
(quatrocentos e vinte e cinco metros);
neste ponto, flete para a direita 60\10',
prosesgutndo no rumo 18Q40'80, através o Município de Nova Iguaçu, percorrendo 5.300,00. (cinco mil e treaentos metros); neste ponto, flete para
a direita 8910', prosseguindo no rumo
26950'80, através o Município de Nova
Iguaçu, percorrendo 2.7S0m (dois mil,
setecentos e cinqüenta metros); neste ponto, flete para a dtrezta 20910',
prosseguindo no rumo 4790'SO, através o Município de Nová Iguaçu, percorrendo 1.650,OOm (um míl, seiscentos e cinqüenta metros); neste ponto, flete para a esquerda 36930', prosseguindo no rumo 10Q30'SO, através o
Município de Nova Iguaçu, percorreudo 7.120,00m (sete mil, cento e vinte
metros); neste ponto, flete para a esquerda 16Q20', prosseguindo no rumo
595.0'SE, através o Município de Nova
Iguaçu e o Estado da Guanabara,
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percorrendo 6.060,OOm (seis mil e ·Sf'Ssenta metros); neste ponto, note
para a esquerda 1690', prosseguindo no
rumo 21°50'SE, através o Estado da
Guanabara, percorrendo 420,OOm (quatrocentos e vinte metros); neste ponto, flete para a direita 9930', prosseguindo no rumo 12(l20'8E, através o
Estado da, Guanabara, percorrendo
650,00m (seiscentos e cinqüenta metros); neste ponto, neto para a, esquerda 7940', prosseguindo no rumo
2090'8E, através o Estado da Guanabara, percorrendo 1.130,00m (um mil,
cento e trinta metros); neste ponto,
flete para a direita 0045', prosseguindo no rumo 19915'8E, através o Estado da Guanabara, percorrendo ....
460,OOm (quatrocentos e sessenta metros); neste ponto, nese para a díreita 10940', prosseguindo no rumo
8935'8E, através o Estado da Guanàbara, percorrendo 1.950,OOm (um mil,
novecentos e cinqüenta metros); neste ponto, flete para a esquerda 46035',
prosseguindo no rumo 55910'SE, através da Guanabara, percorrendo
400,OOm (quatrocentos metros); neste ponto, flete para a esquerda 189 20',
prosseguindo no rumo 73Q3ü'SE, através o Estado da Guanabara, percorrendo 463,OOm (quatrocentos e ressenta e três metrosj ; neste ponto, rtete
para a esquerda 1490, prosseguindo
no rumo 87030'SE, através o Estado
da Guanabara, percorrendo 197,OOm
(cento e noventa e sete metros): neste ponto, f1ete para a esquerda 16,20',
prosseguindo no rumo 7-70 10'NE, através o Estado da Guanabara, percorrendo 1.007,OOm (um mil e sete metrcs) : neste ponto, flete para a direita 9(lO', prosseguindo no rumo
86910'NE, através o Estado da Guanabara, percorrendo ,2.542m «tots mtl,
quinhentos e quarenta e dois uetrosj :
neste ponto, flete para a direita 31Q30',
prosseguindo no rumo 62930'SE, através o Estado da Guanabara, percorrendo 1. 630,OOm (um mil, SeiSC8i.1t'JS
e trinta metros); neste ponto, flete
para a esquerda 04000', prosseguindo
no rumo 66930'8E, através o Estado
da Guanabara, percorrendo 1.624,COm
(um mil, seiscentos e vinte e quatro
metros); neste ponto, flete para a
direita .47040', prosseguindo no rumo
18'?50'8E, através o Estado da Guanabara, percorrendo 1.822,OOm (11m mil,
oitocentos e vinte e dois metros) até
a área da futura Subestação de Jacarepaguá.,

Area de 160.000 (cento e sessenta
mil) metros quadrados, situada na
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margem sul da :gstrada do Pau da
Fome, nos terrenos pertencentes a Senhora Verônica Hime e outros, no Estado da Guanabara.
Art. 39 A Central Elétrica de Furnas S.A. fica autorizada a promover
a desapropriação do. domínio pleno
das terras abrangidas pela faixa, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmfssác referida 110 artigo 19, bem como a área
de terra destinada a localização da
Subestaçáo da Jacarepaguá no Estado da Guanabara.
Art. 4° Quando não fôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínío pleno, fica autorizada a constituição, em favor da Central Elétrica
de Furnas S. A., e para o fim indicado da servidão necessária, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa concessíonárla de praticar todos os atos de construção, manutenção e conservação da mencionada Jjnha de transmissão de energia elétrfca e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas P(}S~
síveis alterações e reconstruções.
§ 19 Os proprietários das :11'e3.s de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo..se em conseqüência, de
praticar; dentro das mesmas, quaisquer atos que embaracem ou ihe causem: dano, incluídos entre êles os de
erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2lJ A Central Elétrica de Furnas
8:A. fica autorizada a promover, no
case de embaraço opostos peíos proprietários no exercício- da servidão e
da área a desapropriar, as -nedídas
judiciais necessárias ao seu reconhecimento, podendo utilizar-se, inclusive
do processo de desapropriação, nos
têrmos do artigo 40 do Decreto-teí
número 3.365, de 21 de junho de 1941.
Aí't. 50 Nos têrmos do artigo 15 <10
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de uunho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de ·21 de maio de 1956, a promoção da servidão ou da desapropria..
ção da área de terra constante dêste
Decreto é declarada de caráter urgent-e.
Art. 69 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publícaçao,
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revogadas as disposições em centrá..
rio.

Concede autorização para o tuncionamento da Faculdade de Ciências
Econômicas do Maranhão, ::::om sede
em São Luís, Estado do Maranhão.

go 87, I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 421, de 11 de
maio de 1938, decreta:
Art. 19. E' concedida autcrizaçâo
para o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas da .Faculdade de
Ciências Econômicas do Maranhão,
com sede em São Luis.i'Estado do Maranhão.
Art. 2Q. :f:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1965; 1448 da
Independência e 779 da República.

O Presidente da República, no uso
da -atribuíçâo que lhe confere o artd-

Raymundo Moniz de Aragão

Brasília, 1 de abril de 1965, 1449 da
Independência e 770 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NÇI 55.895

DE

2

DE

ABRIL DE 1965

DECRETO N,9 55.896 -

H.

CASTELLO BRANCO

DE 2 DE ABRIL DE 1965

Aprova os quadros demonstrativos da receita e os planos de aplicação
recursos federais provenientes do salárioveducação.

.cos

o Presidente da República, no uso de suas atribuições e tendo em
vista .o disposto no Art. 23, § 2.9 do Decreto n.c 55.551, de 12 de janeiro
de 1965, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovados os quadros demonstrativos de estimativa de
receita e os planos de aplicação relativos ao Exercício de 1965 da quota de
cinqüenta por cento da arrecadação do salário-educação, que, nos têrmos
do Art. 49, b, da Lei nv 4.440, de 27 de outubro de 1964, cabe à União.
Art.. 2.9 Os recursos atríbutdos às Unidades da P'ecíeraçâo nos têrmos
dos planos de aplicação referidos no Art'. 19 ser-Ihes-ão entregues pelo
Ministério da Educação e Cultura parceladamente, de conformidade com os
prazos e condições fixados em convênios gerais.
Art. 39 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1965; 144.\1 da Independência e 77,fI da República.
1-1. CASTELL0 BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão
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DECREtI'O N' 55.897
ABRIL DE

DE

5 DE

1965

Aprova as Instruções Gerais para a
Representação do. 13ras,il na Junta
Ltiteramericana de Defesa.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1,_ da Constituição Fe~

deral, decreta:
Art. '19 Ficam aprovadas as rnstruções Gerais para. a representação
do Brasil rua Junta Interamertcana d.e
Defesa (RESERVADO - FA-E-Ol-65).
ass.nadas pele Estado-maior das Fôrças. Armadas, que- com êste baixem.
Art. 29 :i1:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revcgedas as disposições' em cont~ãrio.
Brasília, 5 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANDO

Paulo Bosisio
Arthur ca Costa e Silva
A. B. L. casieu« Branco
tzauorao Gomes

DECRETO ·NQ 55.898 -

DE

ou para servir da forma suplet-va em
áreas nã-o suficientemente atendidas
par empresas comerciais privadas em
regime competitivo", decreta:
Art. 19 Fica criado na Companhia
Braeileíra de Alimentos (COBAL) o
Fundo para Melhoria da Dístríbuíção
de Gêneros Alimentícios.
Al't.. 29 O Fundo será constituído
com OS recursos atribuídos à Companhia Brasileira de Alimentos (COBAl.J)
pelo Decreto ns 55.807, de 5 de março
de 19G5, e outros que lhe orem destinados, inclusive a renda proveniente
dos financiamentos f-eitos com os seus
recursos.
Art. 39 Os recursos Co-o Fundo serão
aplicados no "Inanciamentc da implantação, ampliação e operação de
empórios comerciais para a venda ao
público de gêneros alimentícios por
processos racionalizados e de baixo
custo operacional, de preferência nas
áreas em que mais se fizer sentir a
deficiência do sistema de clistribuição.
Art, 49 Nos contratos de financiamento a Companhia Brasileira c-e Ali_
mentes (CQBAL), sem prejuízo (la
ação fiscalízacora dJ1 superintendência Nacional do Abastecimento incluirá cláusula obrigando
beneficiário
a operar-no comercio de gêneros alimentícios e a manter-se no ramo, no
mínimo durante a vigência do mútuo.
Parágrafo ú-nico. A Companhia Brasileira ele Alimentos (CaBAL) poderá
permitir aos beneficiários, a venda de
outros artigos ce primeira necessidaj

°

7

D~

ABRIL DE 1965

Uria na Companhia tsroeueira de AlZ.
mentos (COBAL)
o Fundo -pora
M etnona da Dietriinução de Gêneros
Alimentícios e dá outras provcdên-

cias.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 87, mc.i,so I, da constituição

Federal, e
Considerando a necessidade. de racihtar a disseminação. no Pa.ís de empóríos comerciais capazes de suprir
gêneros alimentícios em grande escala
e a preços acessivers diretamente à
população;
Considerando que compete ao Govêrno propiciar .as condições para o
desenvolvimento de métodos modernos
de comercialização;
Considerando que compete à Companhia Brasileíra de Alimentos (COR
BAL) , pelo art. 2\1 ca Lei Delegada
n Q 6,de 26 de setembro de 1962, "agir

como elemento regulador do mercado

de.

Art. 5Q OS recursos do Fundo, a que
se refere. êste decreto, serão depositados no Banco do Brasil S. A. em.
conta especial. e OS financiamentos
serão contratados pela Companhia
Brasileira de Alimentos (CaBAL)
obedecidas as normas estabelecidas
pela Comissão -a que se refere o artigo 79 dêste decreto.
Parágafo único. A Companhia Bra_
slleíra de Alimentos (COBAL) poderá
delegar pcdêres para a execução do
disposto neste artigo.
Art. 69 Na concessão dos financiamentos terão preferência as emprêsas
que:
a) não solicitem
recursos para. a
compra de terrenos e construções;
b) "instalem maior número de unidades;
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C) entrem com maior parbjcípação
de recursos próprios;
d)peçam menor prazo para o res-

gate;

e) tenham o capital democratjzado
ou se proponham a aumentá-lo com
oferta de ações ao público, inclusive
as de que trata a Lei nv 2.300 .de 23
de agôsto de 1954;
f) se instalem em zonas de matar
densidade populacional e/ou nas de
menor poder aquisitivo "per capíta".
Art. 7Q OS financiamentos à. conta.
do Fundo, sattsreítas as condições de
idoneidade e garantias exigidas pela
Companhia Brasileira de Alimentos
(COBAL) serão concedidos às pro
postas deferidas por uma Comissão

rintendente da Superintendência Na~
cíonal do Abastecimento (SUNAB) ou
seus representantes.
Art. 89 Os contratos de financiamenta terão cláusula de correção monetária.
Art. 99 Sôbre as jnstalações e equipamentos dos empreendimentos enquadrados neste decreto, serão aplicados coeficientes de depreciação acelerada, previstos no parágrafo 59 do
art. -57 da Leí ne 4.506, de 30 de novembro de 1964.
Brasüia, 7 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.

w

H.

constituída pelo Ministro da Indústria

e do Comércio, pelo Presidente C:O
Ba·nco do Brasil S. A. e pelo Supe-

DECRETO N.'? 55.899 -

CASTELf-:D BRANCO

Otá.vio Gcuoeía de Bulhões
Daniel Faraco

DE

7

DE

ABRIL

DE

1965

Aprova o Quadro Geral de Acionistas da Companhia Nacional de Seguro
AgrJcola.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 22 da Lei n.v 4.430, de 20 de outubro de 1964, combinado com o
§ 39 do artigo 22 da Lei nc 2.168, de 11 de janeiro de 1964, decreta:
Art. 1.9 P'ica aprovado o Quadro Geral de Acionistas da Companhia
Nacional de Seguro Agrícola, o qual acompanha o presente' decreto.
Parágrafo único. A SUbscrição do aumento do capital da Sociedade
rer-se-é de acôrdo com o artigo 30, letras b e c do Decreto n.c 55.801,
de 26 de fevereiro de 1965. .
Art. 2.Q O presente decreto entra em V1g01' na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 7 de abril de 1965; 144.1 da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRTO

NQ 55.900 DE 7 DE
ABRIL DE 1965

Aprova a lotação numérica e nominal dos cargos de Exator Federal e
Auxiliar de Exatoria, bem como a
lotação única, numérica e nominal,
dos demais cargos do Departamento
de srrecaõaçõço, do Quadro de
Pessoal do Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição Fe~

deral, e nos termos do art. 16, itens

I e lI, da Le ínc 4.503, de 30 de no-

vembro de 1964, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a lotação
numérica dos cargos de Exator Federal e Auxiliar de Exatoria do Qua~
drc de Pessoal do Ministério da Fazenda, bem como a lotação nominal
respectiva, constantes dos anexos I
e II do presente' decreto.
Art. 29 Fica, outrossim, aprovada
a lotação única, numérica e nominal,
dos demais cargos que integram o
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Departamento de Arrecadação, cons-

tante dos anexos III e IV dêste de-

Art, 99 :Este decreto entra em vigor
na data de sua, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1965; 1419
da Independência. e 77'1 da Repú-

creto.
Art. 39 A lotação a que se refere c
art. 19, privativa do Departamento
bUca.
de Arrecadação, é fixada, dentro de
H. CASTELLO BRANCO.
cada Região Fiscal, por Estado e,
OctáVio Gouveia de Bulhões,
dentro de cada Estado, por Exatoris,.
Art. 4q A lotação dos Fiéis do TeOs anexos a que se refere o texto
souro do Departamento de Arrecedaforam publicados no EI. O. de 14~4-65
ção (Delegacias Regionais e Seccio(Suplemento) e retificados no de
nais e Exatorias) é a constante do
10-5-65.
Decreto nc 55,813, de 8 de março de
1965, e, para todos os efeitos, integra
a lotação única do mesmo DepartaDECRETO N9 55.901 - DE 7 DE
mento' aprovada por êste decreto,
ABRIL DE 1965
Art. 5q Os ocupantes dos cargos de
àcteecenui um parágrafo ao artigo gq
Contador e Técnico de contabilidade,
do Decreto n9 55.813, de 8 de maTço
lofados e em exercício na Diretoria
de 1965.
das Rendas Internas (extinto serviO Presidente da República usando
ço de Coletorias Federais), nas Deda atribuição que lhe confere o artigo
legacias Fiscais 'do Tesouro Nacional
87, nv 1 da Constituíçâr, Federal, e nos
(extintos Serviços ou Seções Reglotêrmos do art. 79, parágrafo 39 da
Lei
n? 4, 3~5, de 26 de junho de 1964,
nais de Coletorias) e nas extintas
Recebedorias Federais nos Estados decreta:
Art. -1° O artigo 9Q do Decreto núda Guanabara, São Paulo e Minas
mero 55.813 de 8 de março de 19(1),
Gerais, na data da publicação da
passa a ter a seguinte redação:
Lei nc 4.503, de 30 de novembro de
Art. 99 Nas localídades onde via
19t34, passam a integrar a lotação da
existem Alfândegas, COm 'I'c-r-ur- nas,
Contadoria-Geral da República,
e tenham sido criadas Delegacias '{.8Art. 69 Os funcionários lotados nas gtonaís OU Seccionais do Departamento de Arrecadação, haverá uma ÚnICa.
extintas Recebedorfas Federais no
Estado da Guanabara, São Paulo e 'I'esourarta junto às Alfândegas que
Minas Gerais, cujos nomes não cons- atendera à arrecadação de todos os
tributos da União de que trata o arntam da lotação do Departamento de
so 10, item rr, da Lei n9 4,503, de 30
Arrecadação aprovada por êste decreto, passam a integrar a lotação do de novembro de 1954.
Departamento de Rendas Internas.
~ 19 O disposto neste artigo não se
Art. 7Q A remoção de funcionários aplica ao Estado da Guanabara.
§ 2Q OS Fiéis do Tesouro que, por
de outras repartições, do Ministério
êste decreto, forem jotaoo, nas Deteda Fazenda para o Departamento de
Arrecadação e dêste Departamento gacras Regionais ou Seccionais do Departamento de, Arrecadação, sediadas
para outras repartições do mesmo
Ministério, compete ao Diretor-Geral em Iocalídaces onde já existem AlJândegac, com Tesouraria, .erãc exerda Fazenda Nacional,
cícío nessas Tesourarias, observado o
Art. 89 A remoção dos Exatores e disposto no parágrafo anterior.
Auxiliares da Exatoria, bem assim
dos demais runctonénos que-Integram
Art. 29 ãste decreto entra em via lotação única do Denartamentc de
gor na data de sua publicação, re voArrecadação, de um para outro órgão gadas as disposições em cjntráríu.
d~ mesmo Departamento, oompete ao
Brasília, 7 de abril de 1965;
DIretor do Departamento de Arrecadação, observado o flue estabelece o 1441l da Independência e 779 da República.
§ 2\J, itens I a V, do art. 35 do Regimento aprovado pelo, Decreto núli, CASTELLO BRANCO
1ne1'0 55.771, de 19 de fevereiro de
Octávio GouveIa de Bulhões
1965.
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DECRETO N' 55.902
.ABRIL DE

DE

7

DE

1965

Re7}()ga os decretos ns. 42.410, de 5
de outubro de 1957 e 52.272, ele 17
de julho de l.963.

Art. ac nate decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1965' 1449 da
Independência e 779 da República.
H. CAS'XELLO BRANCO

Octdvio Gouveia de Bulhões

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituíçao. decreta;

Art. 19 Ficam revogados os decretos
números 42.41q, doe 5 de o:ltubro de
1957 e 52.272, de 17 de jUlho de 1963,

que tratam da Constituição do Conselhe do Almirantado.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárjo .
Brasília, 7 de abril de 1965; 14':1:" da
Independência e 779 da República.

n.

CASTELLQ' BRANCO

'Paulo Boeísio.

DECRETO N9 55,903 -

DE 8 DE

ABRIL DE 1965

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial
o limite de
5.000.000.00u,uO (cinco bilhões
de cruzeiros), pata atender as âespesas que eepecitíca.

c-s

-te

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número
4.516, de 19 de dezembro de 1964 e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Púbítca,
decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial ate o
umtte de crs 5.-000.000.000,00 (cinco
bilhões de cruzeiros), para atender
às despesas de instalação e constituição do capital inicial elo Serviço F'ederal de Processamento de Dados,
criado na referida Lei.
Parágraf? único. O crédito a que
se refere este artigo, será automàticamente registrado pelo Tribunal de
Contas e distribuído ao Teso1.U'O Nacional,

DECRETO N9 55.904 ABRIL DE 1965

DE

9

DE

Concede à Sociedade Agrícola· e Inaustl'wl Usina Oitezrinhos LZmitada
autorização para funcionar como
empriJsa de mineração.

o Presidente

da República. usando

da atribuição que lhe confere' o al'tig'()
87, nv I, da Constituição e nos OOrmos do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
l

decreta:
Artigo único, E' concedida à Sociedade Agrícola e tncustna: Usina
Oíteirinhos Linntada. conatrtuíua por
escritura de 16 de outubro de 1947 e
alterações arquivadas sob TIS. 63-737;
64-614 e 64-2,ú41, na Junta Comercíal do Estado de Sergipe, com sede
na cidade de Aracaju,
autorização
para funcional' como emprêsa de mtneração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização,
Brasília, 9 de abril de 1965; 144q
da Independência e 77CJ da República,
H. Cfl.STELLQ BRANCO

Mauro Thtbau

DECRETO NO? 55.905 -

DE 9 DE

ABRIL DE 1965

Extingue o Consulado honorário do
"Brasil em 'I'atcatnumo, Chile

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição Federal e
nos têrmos do art. 27, § 19, da Lei
no 3,917, de 14 de julho de 1961, deereta:
Art. I'? Fiea extinto o Consulado.
honorário do Brasil em Talcanuano,
Chil~.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 29 ltste decreto entrará em vi..
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1965; .144 9 da
Independência e 779 da República.

Art. 39 :ê:ste decreto entrará em vjgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1965; 1441,1 da
Independência e 779 da República,
li. CASTELLO BRANCO
Octuoic Gouveia de Bulhões

H. CASTELLO BRANCO
A. B. L. coeteuo Branco

DECRETO N9 55.906 ABRIL DE 1965
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DECRETO

DE 9 DE

NO

55.908 -

DE

12

DE

ABRIL DE 1965

racíüaaae

Cria o Consulado honorário âo Brasil
em Concepción, Chile

Concede reconhecimento à
de Filosofia de Campos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc r da Constituição Federal e nos.
têrmos do § 19 do art. 27 da Lei número 3.917, de 14 de julho de 1961,
decreta:
ArL 19 Fica criado o Consulado ho ..
horário do Brasil em Concepción

O Presidente da República, no uso
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item L da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 421, de 11 de
maio de 1938, decreta:
Art. 19. f1 concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia de
Campos, com sede em Campos, Estado
dá Rio de Janeiro.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1965; 1449
da Ihdependêncía-e 779 da República.

Chile.

'

Art. 2'1 J1'ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revu ..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
A. B. L. casteuo Branco

H. CASTELLD BRANCo

Raymundo Moniz de .Araçõo

DECRETO N9 55 ..909: Ainda não
publicado no Diário Oficial.

foi~

DECRETO N9 55.907 ABRIL DE 1965

DE 9 DE

Dispõe sôbre promoções na Série de
Classes de Agente Fiscal de Rendas
Internas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constdtuíçâo, decreta:
Art. 19 As promoções na Série ele
Classes de Agente Fiscal do Impôsto
de Consumo que, por fôrça do parágrafo único, do art. 120 da Lei número 4.502, de 30 de novembro e i964,
passou a denominar-se Agente Fiscal
de Rendas Internas, poderão efetuarse independentemente da aprovação
do enquadramento definitivo de que
trata a Lei nc 3.780, de 12 de julho de
1960.

Art. 29 As primeiras promoções a
serem realizadas na aludida Série ..,e
Classes de acôrdo com as normas estabelecidas no Decreto nv 53.4:80, de
23 de janeiro de 1964, corresponderão
ao 49 trimestre de 1963.

DECRETO

N9 55.910
ABRIL

DE 12 DE

DE 1965

Concede autorização, para o funcionamento dos Cursos de História,
Pedagogia e Jornalismo da Faculdade de Filosofia de Campos.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, X, da Constituição e tendo em
vista o disposto no Decreto-lei nú...
mero 421, de 11 de maio de 19'38, de..

ereta:
Art. 19. É conc,edidaautorizaçao
para o funcionamento dos CUrsos de
História, Pedagogia c' Jornalismo da
Faculdade de Filosofia de Campos, no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 1965; 144\1
da Independência e 779 da República,
BRANCO
Raymundo Moniz de, Aração

H. CASTELLO
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DECRETO NQ 55.911

DE

12

DECRETO N° 55-.913 _

DE

ABRIL DE

ABRIL DE 1965

Concede autorizaçáo para o funcionamento dos
Cursos de
História e
Matemática da Faculdade de FHosbjia "Cristo-Rei", de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República, no uso
da atrtbuíçao que lhe confere o artigo 87, 1, da Constituição e nos térmos do Decreto-lei

n.c

421, de 11

de

mate de 1938, decreta:
Art. V? E' concedida autorfzacào
para o funcionamento dos cursos -de
História e Matemática da Faculdade
de Filosofia
"Cristo-Reí", de
sao
Leopoldo, no Estado do Rio Grande
do SUl.

Art. 2.9 mste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere" artigo
87, item I, da Constituíçâo Federal a
nos têrmos do art. 23 do Decreto-ter
nv 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimcnto aos cursos de piano, violino, viola,
violoncelo, órgão, harpa, trompa, elartneta, flauta, fagote, oboé, acordeon,
canto. composição e regência, e de
professor de educação musical do
Conservatório de Música de Ntteroí
do Estado do Rio de Janeiro.
'
Art. 29 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Brasília, 12 de abril de 1965; 144{.1
da Independência e 779 da Repúbltca..
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

H. CASTELLO BRANcO

DECRETO

N9 55,914 ABRIL DE 1965

Raymundo Moniz de Aragao

DE

12

DE

Concede autorização paTa o funcionamento de cursos da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo.

O .Presidente da República" usando
da atribuição que Ihêv.confere o artigo 87, item l, da Constituição Federak
e nos têrmos do artigo 23 do Decretolei nc 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para 6 "funcionamento, a partir do ano de 1965, dos cursos de PiIoscría, Pedagogia, Ciências Sociais e
Letras, da Faculdade de FIlosofia,
Ciências e Letras de Mogt das Cruzes,
Estado de São Paulo.
Brasília, 12 de abril de 1965; 1449
da Inclependênci~, ~ e 779 da República.
H,

CAS'XELLQ -BRANCO

Raymundo Moniz de Aragão

-"lI!:

Concede reconhecimento a cursos
do Conservatório de Música de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

Brasília, 12 de abril de 1965; 144.9
da Independência e 77,9 da República.

DECRETO NQ 55.912
ABRIL DE 1965

DE 12

1965

DE

12

DE

Concede à sociedade nora. Rand &
Company autorizaçtic para alterar o
seu nome para Ianui cottee ComPany, tnc., que açora se nacionaliza, sob a denominação de Harâ,
Ranct S, A, - Exportadora e Importadora,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87,

inci~o

I, da. Constituição Federal,

e nos termos do Decreto-lei nc 2. 627,

de 26 de setembro de 194:0, decreta:
Arü. 1Q E' concedida

à

sociedade

Hard, Rand & Oompany, com sede em
New York, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar no Brasil
através dos Decretos Federais núme~
1'05 15.602, de 12 de agosto uc 1922
e 40. nu, 'te d de janeiro de 1957 au~
torízaçâo no sentido de alterar
sua
denominaçã-o para Ranu Coffee Company, Inc.

a

Art. 29 E' conoemda nacionalização
sociedade Rand oorree Company,
Inc.' , com sede em New York, lj).stados
Unidos da América, sob a denomina-

à

çâo de Hard, Rand S, A, - rsxportadera Importadora, em virtude da

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-transferência ta sua sede para -a ctdade de Santos, Estado de Sâo Pau, ,
Brasu, consoante resolução adotada
p"" sua' Diretona, em reuntao realizaa 4 de tunho ae 1964,~ com -os Estatutos que apresentou. devidamente
adaptaucs à lei orasüeíra, e com o capital social ttxado na importância de
crs 1~. 000. OOO,UO (doze milhões de
cruzerrosi , dividido em 12,000 (doze
mil) ações ordinárias, do valor unitário de Crg 1. 000,00 <hum mil cruzeiros) .
Brasília, 12 de abril de 1965; -144Ç1 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NÇI 55.915 -

DE 12 DE

Declara de utilidade pública a _Associação das Irmãs Missionárias Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus,
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. 59.924, de 1963, deereta:
. Artigo único, E' declarada de utdlidade pública, nos têrmos do art. 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de '1935,
combinado com o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto, número
50 517, de 2 de maio de 1961, a Asso-cíaçâo das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de .Jesus. com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 12 de abril de 1965; 144Q
da
Independência e 779 da República
CASTELLO BRANCO.

Milton Campos.

DECRETO NQ 55.916 -

tdgo 87, inciso I na Constituição Fe-

deral e tendo em vista o disposto .no
artigo 205 do Decreto-lei no 9.760, de
de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Germaíne Lucíe
Fabre, de nacionalidade francesa, autorizada a adquirir, em regularização
e -revigoração de aforamento, o domínio útil da fração ideal de 1/136 (um.
cento e trinta e seis avos) do terreno de marinha e acrescido situado na
Avenida Augusto Severo nv 156, no
Estado da Guanabara, conforme processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 138.795, de
õ

1964.

Brasília, 13 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

ABRIL DE 1965

H.

17

DE 13 DE

ABRil. DE 1965

Autorizá estrangeira a adquirir, em
regularização e revigoração d_e, aforamento, o dominio útil de fração
ideal do terreno de marinha e .creecido que menciona, no Estado da
t~uanabartt ,

o Presidente da República, usando
da atr'íbuição que lhe confere o ar-

H.

CASTELLO' BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

-

DECRETO NO 55.917 - DE 13 DE
ABRIL DE 1965
Autoriza estrangeira a adquirir, em
transferência de aforamento, o dOM
minio útil de fração ideal do terreno de marinha que menciona, no
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição -que lhe confere o artigo 87, número I da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei no 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único: Fica Irene Jeanne Marie Nathalie de Moulliac wejner, de
nacionalidade francêsa, autorizada a
adquirir, em transferência de aforamento o domínio útil da fração ideal
de 71/3.000 (setenta e um, três mil
avos) do terreno de marinha situado
na Avenida Atlântica nc 2.806, '10
Estado da Guanabara, conforme processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 194.091, .....e
1964.
Brasília, 13 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octaoto Gouveia de Bulhões
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DECRETO N.'? 55.918

DE

13

DE

Autoriza estrangeira a adquirir, em
regularizaçao e reosçoruçõo de atoramento, o aomvoso útil de fração
ideal do terreno ae marinha e
acrescido que menciona, no Estado
da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I da' Conatdtuíçâo Federal é tendo em vista o disposto no

art. 205 do Decreto-lei n5) 9.760, de

5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo untco. Fica Chartotte Tho-

mas, de nacionalidade rrancêsa, autorizada a adquirir, em regularização e

revígoraçáo de aforamento, o domínio
útil da fração Ideal de 11136 (um, cen-

to e trinta e seis avos) do terreno de
marinha e acrescido utuado na Avenida Augusto Severo n,v 156, no Estado da Guanabara, conforme processo
protocolado no Mmístérro da Fazenda
sob o n.c 138.797, de 1964.
Brasília, 13 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO

N.9 55.919

térto da Fazenda sob o n.c 138.799;
de 1964.

ABRIL DE 1965

DE 13 DE

ABRIL DE 1965

Autoriza estrangeira a aetquirir,
em
reçiuarieação e reoiqoraçâo de ato-mmentc, o dominio util de tração
ideal ao. terreno de marinna e acrescido que menciona, no Estado
da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrtbutçâo que lhe confere o artigo 87. inciso 1 da Constdtuícào Fe-,
derat e tendo em VIsta o disposto no
art. 205, do Decreto-lei nc 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Maueíeíne Julte
Rocher, de nacionalidade francesa,
autorizada a adqumr, em regularizaçãc e revígoraçào de aforamento, o
dommto UtU da tração Ideal de 11136
<um, cento e trinta e seis avos) do
terreno' de marinha e acrescido situado na Avenida Augusto Severo número 156, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolado no Minis-

Brasília, 13 de abril de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

octaoío Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55.920 -

DE 13 DE

ABRIl, DE 1965

Autoriza estrangeira a adquirir, em
regularização e revigoração de aforamento, o domínio útil de Tração
ideal do terreno de marinha e
acréscidos que menciona, no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o àr-.
tigo 87 l inciso I, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 205, do Decreto-lei nc 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:

Artigo único. Fica Marie Louíse
Rossi, de nacíonaüdade francesa, eutorizada a adquirir, em regularizaçáo e revigcraçào de aforamento, o
domínio útil da fraçáo ideal de 11136
(um, cento e trinta. e seis ávos)do
terreno de marinha e acrescido sttuado na Avenida Augusto Severo número 156, no Estado da Guanabara.
conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n'' 138 801,
de 1964.

Brasília, 13 de abril de 1965; 1440;>
da Independência e 779 da Repú ~
blica.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Gouveia de Bulhões.

DECRETO N.' 55.921

DE 13 DE

ABRIL DE 1965

Ccnceâe à sociedade The Bank 01
Tokyo Ltd.
autorização para aumentar o seu capital no Pais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o rwugo 87, inciso 1, da Constttutçâo, e nos
têrmos do Decreto nc 14.728, de 16
de março de 1921, e- .cecreto-iei núme-
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2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Art 1.9 E'
concedida a sociedade
estrangeira The Bank of I'okyo r.to.;
com sede na cidade de Tóquio Japão,
com permissão para funcionar no
Pais pelo Decreto G. 38.627, de 23
de Janeiro de l!:lryb, autorrsaçac para
aumentar o capital destinado às
operações bancárias no Brasil, de Cr$
430 000.000 para =l:B~ 650.:its4, em rumprtmento das mspcsíçôes .ía Lei numero 4.357, de 16 .te julho de 1964. e
consoante reeoíuçàc tomada e aprovada em reunião da Diretoria de 8 de
outubro de 1964
Art 2.Q O presente decreto entraré, em vigor na (lata de sua publícaçao, revogadas as díspostcoes em
contrario.
Bars-na, 13 de aorn de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da Rapúblíca,

1'0

H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 55.922
ABRIL DE 1965

DE

13

DE

Reduz o interstício para promoção co
põsto de 2Q Tenente da Fôrça Aérea
Brasileira.

°

Presidente doa República, usando
da atrlbu cão que lhe confere o ar.,
tígo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art, 19 O interstício para promoção
de aspíran te-a -oficíal da Fôrça Aérea
Brasileira ao pôsto de 29 Tenente,
passa a ser de seis (6) meses, ficando alterada a letra "b" do art. 77
do Regulamento de Promoções dos
Of cjaís da Aeronáutica de Ative..
Art. 29 ttste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiQÕes em oontrárío.
Brasília. 13 de abril de 1965; 144Q
ôa Independência e 77Q da República.
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DECRETO NQ 55.923, ainda não
foi publicado D{). Diário Oficial.

-

DECRETO N9 55.924 ABRil. DE 1965

DE

14

DE

Supríme cargos vagos no QuadTo de
Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado - Hospital dos Servídores do
Estado.

o zsresiãente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam suprímídos, do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado - Hospital dos Servidores do
Estado - Parte Permanente - 2l.'1 Seção do Orçamento, constante do Decreto n Q 51. 340,. de 28 de outubro de
1961, 5 (cinco) cargos de Artífice
de Manutenção - A-307. 6, 1 (um)
cargo de Artifice de Maquinista
A-~07 .6, 10 (dez) cargos de Auxiliar
de Cozinheiro - A-501.5, 1 (um) cargo de Auxiliar de Confeiteiro - A506.5, 2 (dois) cargos de Auxiliar de
Açougueiro - A-507.5, 2 (dois) cargos
de Costureiro - A-702.5, 7 (sete)
cargos de Servente GL-104.5, 1 (um)
cargo de Ascensorista - GL-304.8, 1
(um) cargo de Auxiliar de Desenhista
- P-I002.12, 2 (dois) cargos de Atendente P-1703.7, 25 (vinte e cinco)
cargos de Enfermeiro Auxiliar - p~
1706.8, 1 (um) cargo de Massagista P-1709.8, 4 (quatro) cargos de Operador de Raios X - P-1710.9,
(quatro) cargos de Prático de Farmácia
- P-1712.8 e 1 (um) cargo isolado
de provimento efetivo, de TesoureiroAuxiliar de 1l} Categoria, símbolo 4-C.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77{l da República.

H. CASTELLO BRANCO

H: CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

Arnaldo Sussekind

20
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DECRETO Ní' 55.925 -

DE

14 DE ABRIL DE 1965

Aprova os Orçamentos das E:?colas Técnicas de Belo Horizonte, de Campos, de Pelotas, de Salmuior, de Recife, de São Luís, de Curitiba, de
São Paulo, de Goiânia, de Vitória, de Manaus, Escola Técnica de Quimica e EScola Técnica Nacicnsü,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere 0
artigo 87, item I, da Constittuçãc, nos têrmos do artigo 107 da Lei número
4.320, de 17 de março de 1904, e de acôrdo com o disposto no Decrete
nv '54.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de TIs. 55.534 e 55.535,
de 11 de Janeiro de 1965, decreta:

Art 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos para c cxercícío de 1965, das Escolas Técnicas de Belo Horizonte, de
Campos. de Pelotas, de SalvndOl, de Recife, de São Luís, de Curitiba, de
São Paulo, de Gotânia, de Vitór-ia, de Manaus, Escola Técnica de Química
e Escola Técnica, Nacional entidades federais vinculadas ao Ministério da

EdU~~?t~ 2? ~~i~lr~Gcreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1965; 144~ da Independência e '179 da República.
H. CAsTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de A"agão

--

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 28 de oorn de 1965.
DECRETO, NQ 55.926 -

DE

14

DE

ABR1L DE 1965

Retifica as retações que acompa.nfutm
Os Decretos que menciona.

O Presidente da Repúblioa, usando

da atribuição que lhe confere o art.go 87; item I, doa COnstituição Federal, e tendo em vista o disposto na
Lei nv 3.700. de 1~ de julho de 1960,
decreta:
Art.

19 Fica. retificado o Decreto
ns 51. 988, de 9 de maio de 1963, que

°

enquadramento definitivo
dos cargos e funções da .gstrada de
Ferro Mossoró-Souza, Parte I, do
Quadro Extinto do Ministério d.), vía,
çâo e Obras públicas, para a inclusão
do nome de Manoel Joaquim Martins
na, série de classes de "Guai.'da". Cóaprovou

digo GL.200, nível 10, classe B.
Art. 29 Fica retificado para jcaquim Holanda Cavalcante. o nome do
Auxiliar de Trem, código F .112, nivel

8, classe B, que constou como Joaquim de Holanda cavalcanti na relação nominal que acompanhou o Decreto no 51.865, de 26 de março de
1963, que aprovou o enquadramento
definitivo dos cargos e funções da
Rêde de Viação Cearense, Parte VI,
do, Quadro Extinto do Ministério da.
Viação e Obras Públicaa.

Art. 3Q 1l:ste decreto entrará em vi_
gor na data de sua publicação, revogadas as disposíçêeg em contrário.
tsrasüte, 14 de abril de 1005; 144~
da mdependêncía e 779 da Repúblioa.
H. CASTELLO BRANCO

JuaTez Tavorq.

DECRETO N9 55.927,
ABRn. DE

DE

14

DS

196!}

Declara de utilidade pública, para
fins de servidão OU de desapropria-

ção em favor da petróleo Brasilei_
PETROBRASJ imóveis
situados no Estado de Sergipe, neceeeárioe à pesquisa e lavra de petróleo.

ro S. A. -

O Presidente da República, usando das e.trlbuiçôes que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e

de aeôrdo com. o disposto no Decre_
to-Lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nv 2.7B6, de
1i1 de maio de 1956. e nos arts. 24 e
30 da Lei nc 2.004, de 3 de outubro
de Hl53, e atendendo à necessidade
que tem a Pel,Tóleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS. _ de prosseguir nos
trabalhos de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, outros hídrocarbo-
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netos fluídos e gases raros, inclusive
nas obras acessórdas e complementares, indispensáveis à .mtegraçâc da
Indústria do petróleo no Estado de
Sergipe, decreba:
Art. 19 Fioo.m declaradas de utd-,
Iidade pública, para fins de constituição de servidão Ou de desaproprtacâo. total ou parcial, em tavor
da- Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS,
os imóveis abrangidos
pelas áreas necessárí.ag aos trabalhos
de pesquisa e lavra de petróleo, .ín.,
elusivs às obras acessórias e complementares, ndíspensáveís à integração
da indústria do petróleo no Estado
de Sergipe. pertencentes a quem de
direito, situados no~ Municfpios de
Nossa genhora do Socorro, Maruím,
Rosário do oetete. Santo Amaro das
Brotas, .japarabuba. carmópolis, Japoatã. Laranjeiras. Rlachuelc Maríbe-

ca. Capela. Oirirí, Santa Rosa de
Lima e Divina Pastora, assim como
em outros que venham a ser desmembrados dêsses.
Art. 20 A Petróleo Brasileiro S.
- PETROBRAS, nce autorizada
a promover e efetivar, com seus próprios recursos, amigável Ou [udícial..
mente, a constdtu'cão de servídõee Ol1
os desapropriações parciais oU totais necessárias aos seUs trabalhos,
medíente processo regular para cada. imóvel, de acôrdo com o DecretoLei nv 3.365, de 21 de junho de 1941
e leis posteriores.
Parágrafo único. A execucãn do
disposto neste art'go far-se-á segundo
0,: critérios de conveniência e oportunld3de da PETROBRAS.
Art. 39. ltste Decreto entrará em
vigor TIa data de S.Ua publicação, revogadas '3.8 disposições em contrário.
Brasília, 14 de abr-I de 1965" 144\>
da Independência e 779 da Repúbli-

A.

ca..

H.

CASTELLO BRANCO

ll'la'uro Thibau

DECRETO N'J 55.928

DE

14

DE

A:JRIL DE 1965

Aprova o Regulamento co Impôsto
Único sôõre os Minerais do Pais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, nc I, da Constituição, e nos

têrmos do § 29, do art. 99 da Lei
no 4:.425, de 8 de outubro de 1964,
decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinado
pelos Ministros de Estado dos Negócios da Fazenda e das Minas e Energia, para cobrança, fiscalização e
aplicação do imnôstc úntco sôbre os
minerais do Pais.
Art. 2'? :l;;:ste decreto entrará em visua publicação, revogor na data
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1965; 144'?
da Independência e '1'l? da República.

de

H.

CASTELLO BRA~CO.

Octcuiío Gouoeiá de. Bulhões.
Mauro Thibau.

REGULAMENTO A QUE SE REFE·
RE O DECRETO N" 55.928, DE 14
DE ABRIL DE 1965.
TÍTULO I

Do Impôsto
CAPíTULO!

Da Incidência e da Isenção
Art. 19 Sôbre quaisquer modalidades e atividades da produção, comér...
cio, distribuição, consumo e exporta..
ção de substãnc[as minerais ou fós ...
seis, originárias do Pais, excetuados
apenas os combustíveis Iíquídos e ga ...
sosos, incidirá o ímpôsto único cobra...
do na forma dêste Pegulementc,
§ 19 Compreendem-se também como
substâncias minerais, para os efeitos
dêste Regulamento, as, águas mine...
raís, os produtos das satóreíras,
areíaís, pedreiras e de todos ps depósitos de substâncias minerais ainda
que independam de autorização de
pesquisa ou de lavra.
§ 29 Com ' exceção dos impostos de
renda e do sêlo e das taxas remune..
ratorías de serviço prestado pelo Poder Público diretamente ao minera...
dor, o ímpôsto único exclui a íncíden..
cíe de qualquer outro tributo federal,
estadual ou municipal, q're recais 36·,
bre os depósitos minerais, jazidas ou
minas, sôbre o seu produto em-estado
bruto, ou sôbre as operações comerciais realízadns com o produto "tn na..
tura" beneficiado meeânícamente ou
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aglomeração, de acôrdo .com as

üeflnícões e critérios estabelecidos nos
paxágl:afosseguintes e no art. ?9.
§ 30 Entende-se por produto mineral beneficiado meoânícamente aquêle originário de um process"l.n~ento 0e
minerais brutos, no Qual naa haja
modificação da identíctade física ou
qutmíca.. dos minerais. Estão tnctuídos nessa definição os produtos obtidos pelos seguintes processos:
a) fragmentação: redução a ternanho menor;
b) classificação ou separação pelo
tamanho;
c) concentração: aumento da proporção dos minerais valiosos, baseado na variação das propriedades,' física e físico-químicas das partículas;
d)

ção;

uniformização ou hosnogeneíza-

e) desaguamento: obtenção de um
produto seco por processos de decantação, filtragem e secagem.
§ 4Q Entende-se por aglomeração o
processamento porbríquetagem, nodulação, pelotízaçâo, sinterização e
outros que tenham, do mesmo modo,
como Iínalídade a reunião de partículas minerais, para um' melhor aproveitamento industrial.
Art. 2Q Constitui fato gerador do
impôsto a saída do produto do depósito, jazida ou mina, de onde provém,
assim entendida a área constante de
licença, de autorização de pesquisa
ou lavra, ou quando se tratar de mineral obtido por faiscação, garimpagem ou trabalhos assemelhados, a
primeira aquisição aos respectivos
produtores, ou o beneficiamento por
conta destes.
§ 1Q Consideram-se saídas da área
de licença, para os efeitos dêste Regulamento, as águas minerais utilizadas em banhos ou ingeridos na
fonte.
§ 2(l Quando a substância mineral
extraída fôr beneficiada mecânicamente ou por aglomeração, pelo minerador ou tãtular, de licença,' em
instalação existente dentro da área
do depósito, da jazida ou mina, o
imposto incidirá sôbre o produto beneficiado mecânícamente,
§ 39 Quando o produto
mineral,
bruto ou beneficiado. fôr consumido
ou transformado, por processo não

ExECUTIVo

indicado no § 39 do artigo anterior;
dentro da área do depósito da jazida
ou da mina ter-se-á como ocorrido o
fato gerador antes de realizadas essas
operações.
Art. 39 Considera-se trabalho de
faiscação a extração de metais nobre
nativos em depósitos de eluvião e aluvião, fluviais ou marinhos com aparelhas ou máquinas simples e portá..
teis.
§ 1'? Considera-se trabalho de garimpagem a extração de pedras pre..
ciosas e de minérios metálicos e não
metálicos de alto valor, em depósitos
de eluvíâo ou aluvião, com aparelhos
ou máquinas simples e portáteis.
§ 29 Equiparam-se aos trabalhos
de faíscaçáo e garimpagem as catas
exploráveis sem emprêgo de explosivos, na parte decomposta dos filões,
para a extração das substâncias cujo
tratamento se efetue por processos
rudimentares.
Art. 49 E' fixada em 10% (dez por
cento) a alíquota do ímpôsto única
sôbre as substâncias minerais em geral e em 8% (oito por cento: 3. incidente sõbre o carvão mineral.
Art 5Q São isentos do imposto unico os minerais extraídos por permissionários de pesquisa e uzfllzados para
análise ou experimentação de processos de extração ou aproveitamento.
Parágrafo único. A isenção será declarada, em cada caso, pelo Departamento de Rendas Internas D. R.
1.) do Ministério da Fazenda, are':"
querímenro do Interessado, de acôrdo
com parecer conclusivo do Departamento Nacional 'la Produção Mineral
(D . .N. P. M.). do Ministério das
Minas e Energia.
CAPITULO Ir

Do Cálculo do Lrnqiõsto e da. Pmaa

Art. 6<;1 O ímpôsto único sõbre produtos minerais será calculado sôbre
os valores constantes da pauta semestralmente fixada pelo D. R. 1.
ouvido o D. N. P. M.
§ 10 A pauta com o valor de cada
produto mineral será publicada no
Diório-. Otícuü da União nos meses
de junho e dezembro de cada ano,
para vigorar no semestre iniciado no
mês subseqüente.
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§ 29 Quando a pauta não fôr publicada nos meses a q11E> se refere o
parágrafo precedente, cont.ínuará em
vigor a anterior até a publicação da
nove..
§ 39 O valor do 'Produto
mineral,
constante da pauta, sem
preço médio [i'OB, de exportação no ponto ele
embarque para o exterior. em moeda
estrangeira, no semestre anterior ao
mês de fixação, deduzido de 40%
(quarenta por cento) a t-ítulo de despesas de frete, carreto, seguro, carregamento, u.mzacão de porto E> outras
e convertídc para moeda nacional à
taxa de câmbio em vigor para exportação dêsses produtos, no mês de elaboração da. pauta.
S 49 Se nâo tiver ocorrido exportação de produto mineral no semestre
anterior, ou se esta, pela quantidade,
qualidade ou teor, não fôr bastante
representantíva para permrtír a fixação de seu valor unitário, o valor
da pauta será calcinado com base no
preço médio do produto no atacado,
nos prtncipaís mercados consumido(es, do e'c.s no mesmo período, deduzidos de 40% (quarenta por cento)
a titulo das -tespesas mencionadas no
parágrafo antecedente.
§ 59 Oi impôsto aôbre o carvão mineral será calculado sôbre os preços
oficiais de venda fixados pela Comíssão do Plano de Carvão Nacional, que
'Os fornecerá oportunamente.: ao D.

°

R. I.

§ 6.9 O D.R.I. acompanhará os
preços de exportação e TIOS principais
mercados consumidores brasileiros,
relativos as substâncias minerais ou
fósseis de que trata este Regulamento
bem como realizará estudos e pesquisas de natureza econômica, necessários à elaboração das pautas.

Do Lançamento e do Pagamento
do Impôsto
SEÇÃO 1

Do Lançamento

Art. 7.Q O ímpôsto será lançado
pelo contribuinte na nota fiscal:
a) por ocasião da saída do produto do estabelecimento, assim consideradas também as hipóteses previstas nos parágrafos 2.Q e 35' do art.
2. Q ;
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o) no ato da aquisição, fetta ditetamente a garimpeiro ou taiecador,
do produto de sua atividade.
Art. 8.9 O lançamento conststará na
descrição da operação que o originar
e do produto a que se referir corrl; o
número do código da Pauta; no calculo do impôsto devido e no registro
de seu valor, em parcela destacada,
na guia ou nota fiscal em que deva
ser efetuado.

Parágrafo único. O lançamento é
de exclusiva responsabilidade do contribuinte e só produzirá efeito em relação ao fisco depois de por êste homologado.
Art. 9.9 A autoridade administrativa efetuará de oficio o lançamento
mediante a instauração do processo
fiscal, quando o contribuinte não o
fizer na época. própria ou o fizer em
desacôrdo com os prêceítcs dêste Regulamento.
§ 15' O lançamento considerar-se-á
efetuado quando passar em julgado a
decisão proferida no processo respecti-

vo.

§ 2.9 Antes de qualquer
iniciativa
da autoridade, o contribuinte poderá
corrigir a omissão ou erro, comunicando o fato a repartição e procedendo, se fôr o caso, na forma do artigo
6l.
Art. 10. O lançamento regularmente homologado ou o efetuado de ofício será definitivo e inalterável, ressalvados os casos de vício expressamente previstos na legislação' reguladora do processo administrativo tributário.
Parágrafo único. A homologação
do lançamento dar-se-a por decisão
definitiva,
considerando-o correto,
proferida em processo fiscal, inclusive
de consulta, sôbre a hipótese concreta do fato a que êle se refere.
Art. 11. Considera-se como não
efetuado o lançamento:
I - quando feito em desacôrdo com
as normas regulamentares;
II - quando realizado em documento considerado sem valor legal;
IH - quando o produto a que se
referir fôr considerado como não
identificado com o descrito nos documentos respectivos.
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SEÇAO

n

Do pagamento do urupôeto

Art. 12. O ímpôsto será recolhido,
por guia tmodêlo n.v 1) à repartfcáo
arrecadadora com jurisdição no Município de produção, até o último
dia útil do mês subseqüente ao da
ooorrêncía do fato gerador.
§ 1.9 Em se tratando, porém, de
carvão vendido, o têrmo inicial do
prazo para o recolhimento do Impôsto, em cada mês, é o trigésimo dia
após o faturamento.
§ 2.9 Quando não houver ímpôsto a
recolher deverá ser apresentada guia
negativa, sendo uma via restituída ao
contribuinte depois de visada.

Art, 13. A importância a recolher
será a resultante do cálculo do ímpôsto relativo aos produtos':
a) saidos in, natura ou benlfícíados
mecânicamente dentro da área indicada no art. ,2. 9;
b). beneficiados por conta de garimpeiro ou faiscador;
c) adquiridos
de garimpeiros ou
faiscador.
Art. 14. Não será permitido ore..
colhimento do ímpôstc referente a um
mês sem que o contribuinte apresente
a guia quitada ou visada, conforme o
caso, e relativa ao mês anterior ou
comprove a instauração de processo
fiscal para apuração de seu débito.
Art. 15. O recolhimento espontâneo
fora do p.. azo legal só poderá ser feito
com as multas previstas no art. 61,
mediante requerimento-guia (modêlo
n.c 2), devendo considerar-se prejudicado e como não produzindo efeito
o pedido nesse sentido feito sob qualquer outra forma.

vra de jazida, mina ou outros depô-

sitos minerais;
II .- o primeiro comprador, quan-.
do o mineral fôr obtido por faíscaçâo,
garimpagem ou trabalhos assemelhados;
III - tôdas as pessoas físicas ou
jurídicas, privadas- ou públicas - inclusive os monopólios estatais controlados pela União, pelos Estados ou
pelos Municípios - que se dedicarem
às atividades enumeradas no artigo
151, excetuadas as de [aíscacâo
de
metais nobres e as de garimpagem de
pedras preciosas ou semi-preciosas;
IV - os que adquirirem a faiscadores e garimpeiros o produto de sua
atividade mineradora;
V - os que beneficiarem por conta
de faiscadores ou garimpeiros, o produto da atividade dêstes, que ainda
não haja pago o tributo devido.
CAPITULO 11

Dos Responsáveis Solidários

17. São sclidàríamente responsáveis com o contribuinte:
I - os adquirentes e os transportadores dos minerais recebidos sem quitação do tributo pelo minerador ou
titular de pesquisa ou lavra;
II - o consumidor ou transformador dos minerais na área definida noart. 2.9, se não fôr o próprio minerador ou titular da pesquisa ou lavra.
Art.

CAPíTULO In

A Do Domicílio Fiscal

Dos Contribuintes

Art. 18. Para os efeitos de oumprtmenta da- obrigação tributária e de
determinação da competência das autoridades administrativas, considerase domicílio fiscal do sujeito passivo:
I - se pessoa jurídica de direito
privado ou público, ou firma individual - o lugar de situação de seu ~S'
tabel-címento ou. se houver mais de
um, o daquele que fôr responsável
pelo cumprimento da obrigação tributária de que se tratar;
n - se garimpeiro ou raíscador , o
lugar onde estiver situada a repe.rti..
câo arrecadadora com jurtsdtcâo no
Murricfpio em que exercerem attvl-

Art. 16. São contribuintes do Impõsto único sõbre minerais:
I - O minerador ou titular de lícença, no caso de pesquisa ou Ia-

IH - se pessoa natural não compreendida no inciso antertor "1 adquirente do produto da atrvtdade de
garimpeiro ou faiscador ao próprio

TITULO TI

Dos Càn'tribuintes e dos Responsáveis
Solidários
CAPITULO 1

dade:
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produtor. o lugar da ptárca dos _atos
ou da ocorrência _dos t~tú':' que 51eem
unúern à trtbutacao ou a nnposrçao qe
enalidade, ou, na sua. falta ou. díViculdade de deterrmnacao sucessivamente. pela ordem indicada o local
da sede habitual. de seus negócios e
de sua residência nabitual 011 cf lugar
onde fôr encontrado.
parágrafo único. O domicílio do
fiador é o mesmo do devedor originário.
TÍTULO

m

Do Documentârio Fiscal
CAPíTULo I

Das Notas Fiscais

"

Art. 19. ~ obrigatória a emissão de
nota Fiscal em tôdas as operações
tributáveis e ainda naquelas não tríbutaveis que importem em saída de
minerais:
I - declarados isentos do deposito,
jazida ou mina;
.
II - tributados, dos estabelecímentos comerciais não contribuintes do
ímpôsto.
Art. 20. A nota fiscal, de uso dos
contribuintes em geral, conterá as seguintes Indicações mínimas (modêlo
nv 3):
i _!. denominação "Nota Fiscal",
número de ordem, "Impôsto único
sôbre. Minerais";..
.
.
II - nome, endereço, capital reglJtrado e número de inscrição do eminente no cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda;
ttr ....:. nome e enderêço do destinatarto:
IV' - data e via da nota e data da
saída do produto do estabelecimento
eminente;
V descrição do produto pela
quantidade, unidade, espécie, qualídade, se em estado bruto ou neneücíaelo, teor, classe, quilate ou cor, eódígo
numérico da Pauta, valer unttárto e
total ela operação, valor unitário e ~,o
tal da Pauta, alíquota e valor do ímpôsto devido.
Art. 21. A nota físcal para os produtos declarados isentos, de, acordo
com o art. 59 de uso exclusivo d03
permissionários de pesqutsa, e a nota
físcal para os produtos tributados saidos dos estabelecimentos comerciais
não contribuintes do imposto conterão as indicações mínimas exigidas
nos respectivos modelos ns. 4 e 5.

25

Art. 22. A nota fiscal de aqulsíçâo
do produto da atividade de garimpeiro ou faís dor ao próprio produtor,
ede uso exclusivo do respectivo adquirente, conterá as seguintes indicações mínimas (modelo nv 6):
I - denominação "Nota Fiscal de
Aquisição", número de ordem e "Impôsto único sôbre. Minerais";
II - nome, enderêço, capital registrado e número de ínscrícâo do emitente no Cadastro Geral dos Contrlbuintea do Ministério da Fazenda;
III - nome,' enderêço e número da
matrícula do Garimpeiro ou faiscador-vendedor;
IV - data e vta da nota;
V.
descri9ão do produto pela
quantidade, unídade, espécie qualidade. teor, classe ou côr, código numérico, valor unitário e total da operação
valor unitário e total da Pauta, aU":'
quota e valor do ímpôsto devido.
Art. 23. Serão impressas as indicações do inciso I dos arts 30 e ~~ e a
relativa à via da nota físeal assim
cemo a denominação do Irupôsto .
Art 24. Os modelos das notas tiscais' poderão conter outras mdtcacões
de interêsse do emitente, desde que
nao
prejudiquem
a
clareza do
documento, facultada ainda a sua
adaptação, quando couber. para substituir a fatura,
Art. 25. As notas nsceas serão
numeradas em ordem crescente e enfeíxadas em blocos uniformes. de
numeração continua e impressa. não
podendo ser emitida fora de ordem de
'Um mesmo bloco nem extraídas de
bloco nôvo sem que S8 tenha esgotado o de numeração imediatamente inferior.
Art. 2'3. 1!: permitido o uso simultâneo de séries diferentes de notas
físcaís desde que se dístlngarn por
letras ma úsculas em seriação alfabética impressa, facultado ao fisco -estrtngír o número de séries, quando
usadas em condições que -nâo ofereçam segurança de üscaneaçâo.
Art. 27. O adquirente do produto
da atividade de garimpeiro ou faiscador 2.0 próprio produtor. que atuar
em Munictpíos de diferentes, jurísdtçôes de repartições arrecadadoras tederaís. deverá pOSSUir tantos blocos de
nptas fiscais de aquisição de séries
dísttntaa, quantas forem as repartições arrecadadoras com jurisdição
nesses Municípios.
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Parágrafo único. Quando ,as aquisições .forem realizadas através de prepostos, sera obrigatório

~

uso de no-

tas Iíscaís de série especiat para cada
preposto
Art.. 28. As notas risca-s serão emitidas a máquina ou manuscritas a
tinta ou lápis-tinta, em três vias, por

decalque a carbono, ou em papel car-

bono bem legíveis todos os seus dize-

res e indicações, inclusive nas segundas e terceiras vias.
§ 19 A primeira via da nota fiscal
acompanhará o produto e será entregue pelo transportador ao destínatàrio, que a reterá para exibição ao fis-

co, quando por este exigida, e a últdma guia ficará presa ao bl co e arquivada em poder do emitente. para
uns de fiscalização, do mesmo modo
ocorrendo em relação à nota fiscal
emitida em virtude de benefíciamento, por conta do garimpeiro ou faiscador, do produto de sua atividade.
§ 29 A primeira via da nota que
acompanhar
produto, deverá estar
durante o percurso do estabeleeimento
do remetente ao do destínatárto, em
condições de ser exibida aos agentes
fiscais, em qualquer instante, para
conferencia do produto nela especificado e da exatidão do lançamento do
ímpôsto ,

°

tal' com o produto deverá então conservar em seu poder, para fim, de fiscalização, além da terceira vía prêsa
ao bloco, a primeira via da. nota
fiscal.
Art. 29. Os blocos de notas ttscaas
serão antenticados, antes de sua utilização, pela repartíçàc arrecadadora
do domicílio .físcal dos emitentes.
Art. 30. As notas fiscais que nac
satisfizerem a tôdas as exígencías regulamentares serão consideradas, para
efeitos fiscais, sem valor legal fi servirão de prova apenas a favor do
fisco.
Parágrafo único. As notas üscais
serão também consideradas sem validade jurídica, devendo. com os necessários esclarecimentos. ser inutilizadas
e presas aos' respectivos nlocos. se o
produto a que se referirem não nouver saído do estabelecimento até três
dias da data de sua emissão
Art. 31. Numa mesma nota trscal
poderão constar produtos diferentes,
desde que haja separação dos valores
em colunas ou espectricação distinta,
de modo a estabelecer com racihdade
o ímpõsto devido.
cAPíTULO II

Da Guia de Trânsito

Não é permitido o uso de uma
Só nota fiscal para mais de um veiculo
de produtos míneraís, exceto quando
se tratar de uma mesma composrçao
ferroviária e desde que haja expressa
referência ao número total dos vagões
utilizados no transporte.
§ 4° A primeira via da Nota Fiscal
de Aquisição, ficara em poder do adquirente, para, acompanhar o produto:
a segunda via será entregue ao garunpeíro ou tatscador-vendedor, quando a
aquíszção tõr feita fora 'ía area do
garimpo, taísqueíra ou Mumcipío produto!", para os fins previstos no uicaeo
IH do § 39 do art. 32.
§ 59 Quando o produto da atrvidade elo garimpeiro ou faiscador for adqumdo na área do procrio earnnpo,
faísqueíra, ou Mumcípto produtor c fIcará o adquirente, ou seu preposto,
obrigado a entregar, Iogc denols, à r~
partição arrecadadora local para efeíto de controle, a segunda via da Nota
Fiscal de Aquisição.
§ 6° Quando o adquirente do produto da atividade de garimpeiro ou
faiscador fôr o próprio benetlciador
OU lapidártc e não houver de transi§ 3(1

Art. 32. O produto da ativid,f-de. de
garimpeiro ou faiscador, não vendido
na área do garimpo ou faísqueíra ou
do Munícípíc produtor, só poderá ser
transportado para fora dessa área,
acompanhado de guia de trânsito.
§ 1;9 A guia de trânsito, de emissão
e uso exclusivo do garimpeiro ou faiscador, conterá as seguintes indicações
minímas tmodêlo n.v 7):
1 - denominação "Guia de Trânsito de Minerais" nome, cidade e Estado da repartição e número do emitente 8 via do documento;
II - nome, endereço, naturalídade e profissão do emitente e número
de sua matricula na repartição;
IH - partida ou quantidade de
gemas (pedras preciosas ou semipreciosas), completa descrição de suas
características e o respectivo valor
total declarado, ou, quando se tratar
de outros minerais, sua quantidade,
qualidade, teor e valor;
• IV - data da emissão e assinatura do emitente;
V - número de ordem do registro
no livro da repartição e assinatura do
seu chefe.
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29 A guia de trânsito será emitiem duas
vias, por decalque a carbono ou em
papel carbonado, bem leg-íveis todos
os seus dizeres e indicações, inclusive
na segunda via, que ficará prêsa ao
bloco, para fins de fiscalização.
§ 3.9 A primeira via, depois de registrada .no livro próprio da repartição arrecadadora do domicílio fiscal
do garimpeiro ou faiscador:" será:
I ~ conduzida pelo próprio produtor, acompanhando o produto, até a
sua -venda total;
II - apresentada à Inspetoria Fiscal de Rendas Internas da- localidade
do destino, para fins de' fiscalização
e contrôle. .recebendo. então. em lugar destacado, o visto dêsse órgão;
Iil - reapresentada à repartição
-de origem, no prazo de sessenta dias,
contado da data do registro. juntamente com a segunda via das notas
fiscais emitidas pelos adquirentes do
produto, para fins de conferência e
anotação e da baixa dL registro.
§ 4.9 Serão impressas, ao menos, as
indicações "Guia de Trânsito de Minerais" e as referentes ao número de
ordem e via do documento.
§ 55' As guias de trânsito serão numeradas em ordem crescente e enfeixadas em blocos uniformes, autenticados pela repartácâo arrecadadora
do domicílio fiscal do garimpeiro ou
faiscador, não podendo ser emitidas
fora da ordem numérica.
§ 6.9 Só será feita a autenticação
de novo bloco de guia de trânsito. depois de esgotado o bloco anterior, que
será apresentado à reparbícâo, para
efeito de conferência Com o livro de
registro.
~ 7.9 Cada garimpeiro ou faiscador
terá o seu bloco próprio de guias ele
trânsito, vedada a sua utíhzacão por
qualquer outra pessoa.
§ 8.9 A baixa .do registro, dada no
livro respectivo. será anotada pela repartição na frente da própria guia.
§ 99 Sem prejuízo da multa cantvel, será recusado o registro a nova
guia emitida pelo mesmo garimpeiro
ou taíscador, se. decorrfdo o prazo
previsto no inciso IH do § 3.9, não
tiver sido dada baixa na guia anterior.
Art. 33. Aplicam-se à guia de transito, no que COUberem. tôdas as prescrições eelatívas às notas fiscais.
§

CAPITULO

III

da a tinta ou lápis-tinta,

Da Escrita Fiscal

SEÇÃO

I

Dos Livros

Art. 34. Os contribuintes em gera!
são obrigados a possuir um livro de
registro do ímpôsto único. relacionado com as notas fiscais emitidas e,
segundo as atividades que exercerem,
os livros de registro da produção, comércio, consumo ou transtormacâo e
beneficiamento de substâncias minerais.
§ 1.9 São os seguintes os livros a que
se refere este artigo:
I - para os contríbuíntes em geral, o de Registro do Impôsto tjrnoo
sobre Minerais (modêlo 8);
II - segundo as atividades dos
contribuintes:
a) de Produção, Consumo ou 'I'ransformação e Saída, de Substâncias Minerais (modêlo ~);
b) do Produto Adquirido a Garrmpeíro ou Faiscador rmodêlo 19);
C) da Compra e Venda de Minerais

(modêlo 11);

d) de Produção, Consumo e Saída
de águas Minerais (modêlo 12).
S 2.9 Os livros conterão as índíóaçôes mínimas exigidas em seus respectivos modelos e, notas, as quais
poderão ser ampliadas de acôrdo com
o ínterêsse do contribuinte, desde que
isso não prejudique o objetivo e clareza da escrituração; terão as suas
fôlhas numeradas tipograficamente e
serão autenticadas pela repartição arrecadadora do domicilio fiscal do
contribuinte, que, nos mesmos lavrará e assinará têrmos de abertura e
encerramento, antes de sua utdlíza-

ção.

Al't. 35. As repartições arrecadadoras com jurisdição nos Municípios
onde haja atividade de garimpagem
ou faíscaçâo, possuirão o livro de Registro de Guias de I'ránsíto de Míneraís modêlo 13, com as indicações necessárias ao contrõle da venda do
produto, o qual terá as Iôlhas numeradas típogràfícamente e será auteutdcado, .antes de sua utilização, la~
vrandc-se igualmente, têrmoe de
abertura e encerramento.
Art. 36. O D.R ....., tomadas as necessárias cautelas, poderá autorizar, a
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título precário, o uso de fichas em
substituição dos livros.
Art. 37. Constituem instrumentes
auxiliares da escrita fiscal do contrtbuinte e das pessoas obrigadas à escrituração, os livros da contabilidadi geral, as notas fiscais, as guias de
trânsito e de recolhimento do impôs-

to e todos os documentos, ainda que
pertencentes ao arqui-vo de terceiros,
que se relacionem com os lançamentos.
Art. 38. Cada estabelecimento, matriz. sucursal, filial, depósito, jaaída

ou mina com saídas, diferentes para
substâncias míneraís beneficíador do
nroduto da atividade de gartmpeíro ou
i'àiscactor. ou seu adquirente, terá escrita fiscal própria, vedada em
qualquer caso, a sua centralização, inclusive no estabelecimento matriz.
§ 1.9 O adquirente do produto da
atividade de garimpeiro ou faiscador
ao próprio produtor. que atuar em
Municipios de diferentes jurisdições
das repartições arrecadadoras federais, terá a sua escrita fiscal no lugar da sede de cada uma destas re-

uurtíções.

§ 2,9 Os livros e os documentos que
serviram de base à sua escrituração
serão conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à
fiscalização quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários das operações a que se referitem, se esta verificar-se em prazo
maior.
§ 49 Nos casos de transrerêncía de
firma ou -de local, feitas as necessárias anotações. continuarão a ser usados os mesmas livros fiscais, salvo
motivo especial que aconselhe o seu
cancelamento e a exigência de novos,
a criterto do fisco.
§ 4° O prazo previsto no parágrafo
29 dêste artigo. interrompe-se por
qualquer exigência riscar, relacionada
com as operações 8. que se refiram os
Itvrce ou documentos, ou com os créditos tríbutártos dêlee decorrentes.
SEÇÃO II

Da

Escrituração

Ai,t. 39. A escrtturaçáo dos livros
Iíscals, rar-se-á em ordem cronclócdca e com a necessária clareza, asseio

ExECUTIVO

e exatidão, de modo a não deixar dú-vidas, devendo o movimento diário serlançado dentro de três dias e 'encerrado mensalmente ou nos prazos fixados nos respectivos modelos.
Art. 40. poderá o D.R.I. baixar
normasicomplementares de escrituração, bem como alteraras modelos em
uso ·OU criar modelos novos, não só de
livros como de qualquer documento
fiscal, visando disciplinar as peculiaridades de C~u<1 caso com relação à atividade dos contribuintes e demais
obrigados e à natureza dos produtos
dessa atividade.
CAPÍTULO IV

Das

Obrigações dos Adquirentes e
Transportadores

Art. 41. Os fabricantes e comerciantes que receberem produtos minerais para industrialização ou comércio ou para emprêgo ou utilízaçâo nos
respectivos estabelecimentos,
deverão examinar se os mesmos estãoacompanhados dos documentos exigidos e se êstcs satisfazem a tôdaa as
prescrições regulamentares.
§ 1° verificada qualquer falta, os
interessados, a fim de eximirem de
responsabilidade, darão conhecímentc.
à repartição competente, dentro de
oito dias do recebimento do produto,
ou antes do inicio. de consumo ou da
venda, se êste se der em prazo menor,
avisando, -aínda, do fato; na mesma
ocasião ao emetente da mercadoria.
~ 29 Se a falta consistir na inexis-tência da documentação comprobatória da procedência do produto, relativamente à identificação do remetente
(nome e enderêco) o. destinatário não
poderá recebê-lo sob pena de ficar
responsável pelo ímpôsto e sancões

cabíveis.

Art. 4.2. As pessoas mencionadas no.
artigo anterior são obrtgadas a Iranquear, aos agentes do fisco, os seus
estabelecimentos, depósitos, dependências e móveis, permítmdo-Ines o mais
amplo exame dos produtos, documentos e livros fiscais e comerciais.
Art. 43, Os transportadores não poderão aceitar despachos ou efetuar o
transporte de produtos que não estíverem acompanhados dos documentos
exigidos por êste Regulamento.
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Parágrafo único. A proíbíçào estende-se aos casos de manifesto desacôrdo entre o produto ou os volumes
que os acondicionarem. e a sua díscrtmínacão nos documentos, à talta de
uescrrcàc Incompleta, que impossibilite ou dificulte a identificação do
produto, e a falta de indicação do
nome e enderêeo do .remetente ou do
destinatário. .
Art. 44. Os transportadores prestarão aos funcionários fiscais todo o
concurso para facilitar-lhes o exame
dos documentos e das mercadorias em
despacho, já despachadas ou em tránsito. sendo pessoaamente responsáveis
pelo extravio dos documentos que lhes
tenham sido entregues pelo remetente dos produtos.
TÍTULO IV

Das instraçõee e das penalidades
CAPÍTULO I

Das tntraçôee

Art. 45. Constitui infração tõda
ação ou omissão, voluntária ou involuntária que Importe em inobservância por parte do sujeito passtvc de
otmgaçào tributaria estabelecida ou
disciplinada neste Regulamento ou
pelos atos administrativos de caráter
normativo destinados a complementá-Io.

* 19

Os atos administrativos nau
poderão estabelecer ou disciplinar
obrigações nem definir Intraçôes ou
cominar penalidades, que não estejam
autorizadas neste Regulamento.
~ 29 Salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infrações Independa da intenção do
agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos

do ato.
Art. 46. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo,
que terá por. base o auto ou a representacâo. _ conforme a verificação da
falta se dê no serviço externo de fiscalização ou no serviço interno das
repartições.
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CAPÍTULO 11

Das Penalidades
SEÇÃO I

Das Espécies de Penatuicuies

Art. 47. As infrações serão punidas
com as seguintes penas, aplicáveis separada ou cumulativamente;
I - multa;
TI - proibição de transacionar com
as repartições públicas ou autárquicas federais e COm os estabelecimentos bancários controlados pela União;
SEÇÃO TI

Da flplicaçao e Graduação das
Penalidades

Art. 48. compete à autoridade julgadora, atendendo aos antecedentes
do infrator, aos motivos determinantes da Infração e à gravidade de suas
conseqüenciaa efetivas ou potenciais:
I - determinar a pena ou as penas
aplicáveis' ao infrator;
II - fixar, dentro dos limites legais,
a quantidade da pena aplicável.
Art. 49. Na fixação da pena de
multa, a autoridade atenderá ao conjunto de circunstâncias atenuantes e
agravantes, constantes do processo.
§ 19 São circunstâncias agravantes,
quando nau constituam ou qualíttquem a íntração.
I ~ a sonegação, a fraude e o con
luío.v
!l - a reincidência;
III .- o fato de ter o infrator recebido do adquirente do produto, antes do procedimento tlscal, o valor do
Imposto sôbre que versar a infração,
quando esta constituir na falta de seu
recolhimento no prazo legal,
IV - a ínobservâncía de instruções
dos agentes fiscalizadores sôbre a
obrigação violada, anotadas nos livros
e documentos nscals do sujeito passivo, ou de ínstruçôes das autoridades
Iazendárías competentes, publicadas
há mais de 30 (trint.a) dias no Diário
Oticial da União. sõbre a matéria
V - a clandestinidade do estabelecimento do infrator, a tnexístêncía de
escrita fiscal ou a falta de emissão
dos documentos fiscais relativos à
operação a que a infração se referir;
w
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VI - Qualquer circunstância que
demonstre a existência de artifício
doloso na prática da íníraçâo, ou que
importe em agravar as suas conseqüências ou em retardar o seu conhe-

cimento pela autoridade fazendária,
§ 29 São circunstâncias aten..antea;
I - o lançamento regular das operações tributadas e do ímpôstc devido a que se referir a infração, nos
livros da escrita fiscal;
Il - a ignorância ou errada compreensão da Iegrelaçao fiscal, quando
escusáveis, nos casos de sujeitos passivos com capital registrado ate ....
5.000.000 (cinco mtlhôes de cruzei1'05). domicüíados em municípios onde nàc exista repartição do Ministério da Fazenda;
lU - ter o mrrator, antes do procedimento fiscal, procurado, de maneíra ínequívoca, anular ou reduzir
prejudiciais ao
efeitos da ínrraçác,
fisco;
IV - ter a mrraçao se consumado
em feriado bancário no domicilio fiscal do contribuinte, quando relativa.
a pagamento de ímpôsto;
V - qualquer outra circunstância
que demonstre ter o infrator agido de
boa-fé.
Art. 50. A graduação da multa obedecerá aos seguintes critérios:
I - ocorrendo -apenas círcunstãncías atenuantes, a multa será aplícada no mínimo;
II - ocorrendo apenas, círcunstâncías agravantes ou apurada a exístêncía de sonegação, fraude ou cõnluio, a multa será aplicada 1).0 máximo;
III - na ausência de circunstâncias
atenuantes, ou agravantes, ou, ressalvada a hipótese prevista no inciso
anterior, concorrendo umas e outras;
a multa será aplicada na média do
míntmo com O máximo;
IV - no caso de reincidência especifica, será aplicado, na primeira
repetição da falta o dôbro da multa
que resultar da adoção dos critérios
previstos nos incisos anteriores, e,
nas repetições subseqüentes, o valor
assim obtido, acrescido de 20% (vinte
por cento) para
cada reincidência,
não computada a primeira.
Art. 51. Consídera-se reíncídencía
nova ínfraçâo da legislação sôbre minerais. cometida pela mesma pessoa
natural ou jurtdíca ou por seus sucessores dentro de cinco anos da da-

ta em que passar em julgado, edministrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior.
Parágrafo único. Diz-se a reincidência:
I - genértca, quando as infrações
são de natureza diversa;
II - especifica. quando as infrações são da mesma natureza, assim
entendidas as que tenham a mesma
capitulação regulamentar e as referentes a obrigações tributárias prevístas num mesmo capitulo dêste regulamento.
Art. 52. Sonegaçáo é tôda açáo ou
omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento. por parte da autoridade
fazendária:
I . . .:. da ocorrência do fato gerador
.da obrigação tributária principal. sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetiveís de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 53. Fraude é tõda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total 'ou parcialmente,
a
ocorrêncía, o fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do ímpôstc devtdo, ou a evítar ou diferir o seu pagamento.
Art. 54. Conluio é o ajuste dotoso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurtdícas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 52 e 53.
Art. 55. Apurando-se, no mesmo
processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural
ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, as
penas a elas cominadas, se as infrações não forem ídentícas ou quando ocorrerem, as hipóteses previstas
no parágrafo i9 dêste artigo.
§ t.o Haverá
sempre a aplicação
cumulativa das penas, se outra maior
não couber por falta de lançamento
ou pagamento do ímoôsto. quando,
com qualquer outra ínfraçâo, concorTerem as seguintes:
I - simulação, vicio ou ratsnícação
de documentos ou do escrtturaçác dos
livros fiscais ou comerciais;
II - utníaaçao de documentos taísos para iludir a fiscalização ou fugir ao pagamento do impôsto;
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lU - desacato, por qualquer meio
ou forma, aos agentes do fisco ou
embaraço, dificuldade)u impedimento à sua atividade fiscalizadora.
§ 2.9 Se
idênticas as infrações e
sujeitas a multas fixas, previstas no
art. 65, aplica-se, no grau correspondente, a pena cominada a uma delas, aumentada de 10% (dez por cento) para cada repetição da falta,
éonsíderadas, em conjunto, as circunstâncias atenuantes e agravantes, cOR
mo se de uma só infração se tratasse.
§ 3.9 Se a pena cominada rõr a de
multa proporcional ao valor do ímpôsto ou do produto, a sua aplicação
incidirá sôbre o total do valor do ímpôsto ou do produto a que se referirem as infrações, consideradas, em
conjunto, as circunstâncias atenuantes e agravantes, como se de uma só
infração se tratasse
§ 4.9 Quando se tratar de infração
continuada, em relação à qual tenham
sido lavrados díversos autos ou representações, serão êles reunidos em.
um só processo, para imposição na
pena.
§ 59 Não se considera ínrracâo continuada a repetição de falta Já arrolada em processo fiscal de cuja ínstauracâo o infrator tenha sido intimado.
Ar! 50. Se do processo se apurar
a responsabilidade de duas ou mais
pessoas, será imposta a cada uma
delas a pena relativa à infração que
houver cometido.
Art. 57, Não serão aplicadas penalidades:
I ~ Aos que antes de qualquer procedimento fiscal, procuraram espontâneamente, a repartição fazendária
comoe tente. para denunciar a falta e
sanat a írreg ulartcade, ressalvados OS
casos previstos nos arts. 61 e 65.
II - enquanto pi evalecer o entendimento aos que tiverem agido ou
pago o ímpõsto:
a) de acõrdo com a interpretação
fiscal constante de decisão írrecorrfver de ultima 111f:1,fl,1IC<:l administrativa. profertda Em processe fiscal, incluslve
consulta. seja ou não parte,
c Interessado,
b) de acôrdo com interpretação fiscal constante de decisão de primeira
Instância, proferida em ..processo na-

â-
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cal, mctusrve de consulta, em que o
Jnte; essado 1Ôl parte;
~;) de ar ôrdr com tnterpretaçao ns,
cru consi ante de circulares. instruções, portarias, ordens de serviço e
outros atos interpretatrvos baixados
pejas autoridades fazendárias competentes.
Art. 58. l'i aplicação da penalidade
fiscal e o ~C-U cumprimento nào dtspensam, em caso algum, o pagamento
do .ímpõst-, devido, nem prejudicam a
a:pllcaçâo das penas cominadas para
o o-esmo fato pela legislação criminal, e vice-versa.
AI t. 59 O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contadce da data da infraçâo.
§ te O prazo estabelecido neste artigo interrompe-se por qualquer notí-,
flcaçâc Ou exígêncía administrativa
feita ao sujeito passivo, com referência ao ímpôsto que tenha deixado de
pagar ou a infração que hajr cometido, recomeçando a correr a parttr
da data em que este procedimento se
tenha verificado.
§ 29 Não corre prazo enquanto o
processo de cobrança estiver pendente de decisão, inclusive nos casos de
processos trscats instaurados, ainda
em face de preparo ou de julgamento.
Art. 60. Se aos minerais declaracos
isentos for dada destinação diferente
da prevista no art. 59, responderá o
permissionário da pesquisa pelo pagamento do ímuôsto. com a penalidade
cabível, aplicada solidàriamente ao
adquirente, cessando os efeitos da
isenção com a decisão definitiva do
processe.
Parágrafo único. Os efeitos da ísençâo só serão restaurados a requerimento do interessado e desde que isso
não pareça inconveniente, a critério
do D.R.I. e do D.N.P.Iv1

Art. 61. Os contribuintes que, antes de qualquer procedimento fiscal,
procurarem espontâneamente o órgão
arrecadador competente, para recolher tmpôsto não pago na êpoca própría, ficarão sujeitos a multas de 10%
(dez por cento). 20 % (vinte por cento) e 50 % (cinqüenta por cento) do
valor do lmpõsto, cobradas na mesma guia, conforme o recolhimento se
realize, respectivamente, até 30 (trinta), 60 (sessenta) e após 60 (sessen-
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ta) dias do término do prazo para
Sua realização.
Parágrafo único. Quando o contríbulnte, antes de qualquer precedimenta tíscaà, recolher no prazo previsto neste Regulamente" o ímpôsto
cue, total ou parcialmente, deixou de
lançar ne nota fiscal incorrera apenas na multa comunada no artigo 65
para a respectiva ob!::i~<1i.<;'Ü acessória.
'o-c. 62. A apltcaçar das penalidades previstas neste Regt »imento, por
fai 1 a -..0 pagamento d. ín.pósto, não
excluí as penalidades estacc lccídas na
legislação especial peía excioracâo
irregular da atividade de gar-impeiro
ou faiscador. da cuneracâ'. e do beneficiamento ou ~umérc·jo de minerais em geral.
Art. 63. A falta de recolhimento no
prazo previsto no artdgo 12 sujeitará
o infrator às segumtes multas:
I - de importância Jgua: ao valor
do ímpõsto não recolhido, nunca inferior ao maior salárto-mínímc mensal vigente no Pais, quando não ficar
provado artifício doloso cu mtuito de
fraude;

de duas vézes o valor do ímnão inferior a dois salários-mínimos mensais, quando ocorrer art1fício doloso ou mtuito de fraude.
Parágrafo único. No caso do artigo
60. na impossibilidade de classífícacão do produto pela fiscalização, para
efeito de cálculo do ímpôstç devido e
da multa
aplicável. será o mesmo
submetido
análise do órgão técnico.
Art. 64. A inobservância das prescrições do artigo 41 pelos adquirentes ali mencionados, sujeitar-se-á às
mesmas penas cominadas ao produtor ou remetente dos produtos pela
falta apurada, considerado porém,
para efeito de fixação e graduação
da penalidade, o capital registrado
daquelas responsáveis.
Art. 65. As infrações a êste Regulamento. nâo sujeitas a penas proporcionais ao valor do ímpôsto, serão punidos com multas graduadas com
r.ase no capital registrado dos infratores, na gravidade da infração e no
maior salárto-mtnímo mensal Vigente
no Pais, de acôrdo com a seguinte
tabela:
II -

pÓS to,

á

multas

Capital Registrado

Ate 5 vêzes, o valor do salário-mínimo
.
Entre
5 e
10 . .
.
Entre
10 e
100..
.
Entre
100 e 1. 000 . .
.
Entre 1. 000 e 10.000 . .
1
Entre 10.000 e 100.000
~
Acima de 100.000 . .
.

'.I

Mínimo

Grau

Grau
Médio

Grau
Máximo

SalárioMínimo

SalárioMínimo

SalárioMínimo

1

2

2
3
4
5
6
7

4

3
6
9

6
8

12

10
12
14

18
20

15

I
§ 19 O infrator que não tiver capital registrado ficará sujeito às multas previstas para o capital mais badxo constante da tabela.

§ 29 O capital a que se refere êste
artigo é o registrado, no país, para

todos os -stabelecimentos (matriz, filiais, sucursais. aaencías.. etc. da
pessoa natural ou jurídica infratora,
aue exer-am atividades em relaeáo
as quais estejam sujeitos ao cumprimento de obrfgacôes tr.butárlas previstas neste Regulamente,
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§ "39 Aplica-se às multas previstas
neste Regulamento o disposto no artigo 99 da Lei no 4.357, de 16 de julho

de 1864.
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em lugar vísível do prédio da. repartição.
TITULO V

Art. 66. Em nenhum caso, a mullo aplicada poderá ser inferior à prevista neste artigo para a classe de
capttal do infrator, no grau correspondente.

Da Fiscalização
CAPÍTULO

I

Disposições Gerais
SEÇÃO IH

Da proibição de transacionar

Art. 67. Os devedores, inclusive os
fiadores, declarados remissos, são pro-

ibidos de transacionar, a qualquer título, com as repartfçôes públicas ou
autárquicas federais e com os cstabeIecimentos bancários controlados -pela
União.
§ t« A proibição de transacionar,
constante dêste artigo, compreende o
recebimento de quaísquet quantias ou
créditos que os devedores tiverem com
a União e suas autarquias: a participação em concorrência, coleta ou tomada de preços; o despacho de mercadorias nas repartições fazendárias:
a celebração de contratos de qualque~
natureza, inclusive de abertura de crédito e levantamento de empréstimos
nas Caixas Econômicas Federais e nos
demais estabelecimentos bancários
constituídos em autarquias federais
ou controlados pela União e quaisquer
outros atos que importem em transação.
"
§ 29 A declaração de remisso será
feita pelo órgão arrecadador local, após
decorridos 30 (trinta) dias da data
em que a decisão condenatória se tornar irrecorrível, na esfera administrativa, desde que o devedor não te ..
nha feito prova do pagamento da dívida ou de ter iniciado, em juizo, a
competente ação anulatória do ato administr~tivo, com o depósito da ímportâncía em litígio, em dinheiro ou
em títulos da dívida pública federal
na repartição arrecadadora de seu do~
mícüío fiscal.

No caso do parágrafo anterior
autoridade, sob pena de responsabi~
lidade administrativa e penal, fará a
declaração nos 15 (quinze) dias se
guintes ao término do prazo ali referido, publicando a decisão no órgão
oficial ou, na sua falta, comunicando-a para o mesmo fim, à reparticão competente com sede na capital
do Estado, sem prejuízo da afixação
§ 30

:1,

N

Art. 68. A direção dos serviços de
fiscalização do ímpôato único sôbre
míneraís compete, em geral, ao D.R.I.
Parágrafo único. A execução dos
serviços incumbe, nos limites de suas
jurisdíçôes, aos órgãos regionais do
Departamento e aos seus agentes nscalizadores.
Art. 69. A fiscalização externa compete aos agentes fiscais de rendas ínternas e aos fiscais auxiliares de ímpostos internos.
Art.. 70. A fiscalização será exercida sôbrc todas as pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, que
forem sujeitos passivos de obrigações
tributárias previstas na legislação sôbre minerais, inclusive sôbre as que
gozarem de imunidade tributária geralou de isenção de caráter pessoal.
Parágrafo único. As pessoas a que
se refere êste artigo exibirão aos agentes fiscalizadores, sempre que exigido,
os produtos, os livros fiscais e comerciais e todos os documentos ou papéis,. em uso ou já arquivados, que
forem julgados necessários à fiscalização e lhes -franquearão os seus es~
tabelecímentos, depósitos, dependéncías e móveis, a qualquer hora do dia
ou da noite, se à noite estiverem funcionando.
Art. 71. Os agentes fiscalizadores,
que procederem a diligências de fis..
callzaçâo, lavrarão, além do auto de
infração que couber, têrmos círcunstancíados de inicio e de conclusão de
cada uma delas, nos quais consignarão as datas inicial e final do período
fiscalizado, a relação dos livros e documentos comerciais e fiscais exibidos e tudo o mais que seja de ínterêsse para a fiscalização.
§ 19 Os tê-mos a que se refere este
artigo serão lavrados, sempre que poso.
sível, em um dos livros fiscais exíbidos; quando lavrados em separado,
dêles se entregará ao contribuinte. ou
pessoa sujeita à fiscalização, cópia
autenticada pelo autor da diligência.
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§ 2º Quando vítima de embaraço
ou desacato no' exercício de suas funções, ou quando seja necessário à efetivação de medidas _acauteladoras do
interesse do fisco, ainda que não se
configure fato definido em lei como
crime ou contravenção, 08 agentes üscalízadores, diretamente ou através das
repartições a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio da fôrça pública federal, estadual ou municipal.
Art. 72. Mediante intimação escrita,
são obrigados a prestar às autoridades
fiscalizadoras tôdas as informações
de que disponham com relação aos
produtos, negócios ou atividades de
terceiros:
I - OS tabeliães, escrivães e demais
serventuários de ofício;
II - os bancos casas bancárias,
Caixas Econõmícas e semelhantes:
lU - as emprêsas transportadoras
e os transportadores singulares;
IV -- os corretores, leítoeírou e despacbantes or'cíais:
V .-- a:::. inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e li-

quídatárfos ;

VII - .as repartições públicas e au ~
tárquicas federais e as entidades paraestatais e fe economia mista;
VIII - tôdas as demais pessoas naturaís ou jurídicas, cujas atividades
envolvam negócios ligados ao ímpôsto
único sôbre minerais.
Art. 73. O Ministro da Fazenda
poderá autorizar o D.R.I a celebrar
convênios com as unidades federativas para a fiscalização conjunta ou
delegada do ímpôsto previsto neste
Regulamento, mantidas inalteradas,
neste caso, as demais atrtbucões exclusivas dos órgãos fazendários da
União.
CAPÍTULO II

Dos produtos e efeitos fiscais em
Situação irregular

Art. 74. Serão apreendidos e apresentados à repartição competente, mediante as formalidades legais, os produtos, notas fiscais e guias em contravenção às disposições dêste Regulamento e da legislação especial vigente sôbre exploração e comércio de
produtos minerais, bem como tôdaa as
coisas móveis que forem necessárias à
comprovação das infrações.
§ to Se não fór possível efetuar a
remoção dos produtos ou objetos
apreendidos o apreensor, tomadas as

necessârtas cautelas, incumbirá: da
sua guarda ou depósito, pessoa idônea
ou o próprio infrator, mediante têrmo
de depósito.
§ 2Q Salvo nos casos de infração
punida coni a pena de perda da mercadoria (Dec. Lei no 466-38 e Decrete-lei nc 5.247-43), ou quando esta
constituir a garantia da cobrança do
crédito fiscal, se a prova das fa:.Ua.s.
extstentee em livros OI! documentos
rísceín ou comerciais, ou verificadas
através dêles, independer da verificação do produto, será feita apenas a
apreeneâc do documento CjUE' contiver
a infração ou que comprovar a sua
existência.
Art. 75. Havendo prova cu suspeita
rundada de que as coísae a que se re ..
fer o artigo anterior se encontram
em residência particular OL em dependência de eetacetecueento comercíul ír-dustrial, profissional ou qualquer outra utilizada como moradia,
tomadas as necessárias cautelas para
evitar a sua remoção clandestina, será
promovida a busca e apreensão judicial, se o morador ou detentor, pessoalmente intimado, se recusar a fazer a sua entrega.
Art. 76. No caso de suspeita de
estarem em situação irregular os produtos que devam ser expedidos nas
estações de emprêsas rerrovràrías, ftuViais, marítimas ou aéreas, serão tomadas as medidas necessárias à retenção dos volumes pela emprêsa
transportadora, na estação de destino.
§ 19 As emprêsaa a que se refere
êste artigo farão imediata comunicação do fato ao órgão 'üscalizador do
lugar de destino e ali aguardarão as
providências respectivas, durante (5)
cinco dias úteis, a contar da chegada,
com os volumes retidos, e, findo êste
prazo, poderão então liberar os produtos, fazendo observação a respeito
no conhecimento de transporte.
§ 2Q Se a suspeita ocorrer r, a ocasião da descarga, a emprêsa transportadora agirá pela forma indicada
no final dêste artigo e no Seu parágrafo 1Q,

Art:-- 77.

Ressalvados os casos do
2Q do artigo 74, as mercadorias
apreendidas poderão ser restituídas
antes do julgamento definitivo do
processo, a requerimento do interessado, depois de .sanadas as irregularidades que motívarom a apreensão
~
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e .mediante depósito, na repartição
competente, do valor do ímpôsto e
do' máximo da multa, aplicável, ou
prestação de fiança idônea, quando
cabível, ficando retidos os espécimes
necessários ao esclarecimento do processo.
§ 19 As mercadorias e os objetos
que, depois do julgamento definitivo
do processo, não forem retirados dentro de trinta dias, contados da data
da intimação do último despacho
consíderar-se-ão abandonados e serão
vendidos em leilão, recolhendo-se o
produto dêste aos cofres públicos.
CAPÍTULO TIl

Do Exame da Escrita Fiscal e
Comercial

Art. 78. No Interêsse da Fazenda
Nacional, os agentes fiscalizadores
procederão ao exame da escrita geral
das pessoas sujeitas à fiscalização referidas-no art. 97.
§ 19 No. caso de recusa, o agente
fiscalizador, diretamente ou por intermédio da repartição, providenciará
junto ao representante do Ministério
Público para que se faça a exibição
judicial dos livros e documentos, sem
prejuízo- da lavratura do auto de infração que couber por embaraço à
físcalízação.
% 29 Se a recusa se referir à exibição de livros comerciais regtatrados, o agente fiscalizador tomará as
provídêncías previstas no parágrafo
anterior, intimando, com prazo não
inferior a 72 (setenta 'J duas) horas,
a que 'Se seja feita a apresentação dos
livros salvo se, estando êstes no estabelecimento fiscalizado, não fôr
pelo responsável indicado o motivo
que justifique a sua aGlwd-:.
§ 39 Se pelos livros apresentados
não se puder convenientemente apurar o movimento comercial do esbabelecimento, colher-se-ão 0'5 elementos
necessários através do exame de livros
cu documentos de outros estar-e'ecimentes que com o fiscalizado transadanem, ou nos despachos, livros e
papéis de emc-êsas de transporte,
suas estações ou agências, ou .noutras
fontes subsídtárras .
Arí... 79, Constituem elementos subsidiários para o cálculo da' produção
e correspondente pagamento do impôsto único dos estabelecimentos, o
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valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais componentes do
custo da produção.
§ 19 Apurada
qualquer diferença
-será exigido o respectivo impôsto único que, no caso de produtos de valores tributáveis' diversos, será ea'culado com base no mais elevado, quando
não fôr possivel fazer a separação pelos elementos da escrita do contribuinte.
1 29 Apuradas, também, receitas
cuja origem não seja comprovada,
aerà sôbre elas, exigido o ímpósto único, mediante adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior.
Art. 80, O funcionário qUE. tiver de
realizar exame de escr-ita convidará
o proprietário do estabelecimento ou
seu representante a acompanhar o
exame ou indicar pessoa que o faça e,
fim caso de recusa, rará constar do
processo essa. ocorrência.
S 19 Se o interessado, mesmo que
tenha firmado por si ou por seu representante, o auto ou têrmo respectlvo. não se conformar com o resultado do exame, poderá requerer outro, indicando, em seu requerlmente,
de forma precisa, a discordáncía e
as razões e provas que tiver', bem
co-ne o nome e enderêço do seu perito.
lei 2\1 Deferido o pedido, o chefe da
1 epartdçãc designará outro funcionário para, como perito da. Fazenda,
proceder juntamente com o perito índlcado pelo interessado, a nôvc €J:G.me, c'esde que, ouvídc c auto: do proceõimonto. persista êsta em suas con-.
efusões anteriores.
§ 31? Se as conclusões oos peritos
forem divergentes, prevalecerá a que
fà~' coincidente com o exame impugnado; nào havendo coincidência, será
nomeado, pela autortda-Ie oreparadorn, runcíonárío do Mímstérlu da Paaanda, ou, na sua falta. de qualquer
outro Ministério, paru desempatar.
Art. 81. As mercado-ias e'ls cbjet,'J'; apreendidos, q J.,', estiverem deposuados 1.'.1" podei' do negociante que
vier ~ f<.·li: não serno arrecadados na
lnJSS:\ C': r~~, removv t r:; para outro tocal, a pedido do chefe da repartdçâe
arrecadadora.

Art. 82. Os laudos do D. N, P. M.,
nos aspectos técnicos de competência
dêsse órgão, S81'3.0 adotados pela Ad-
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ministração, nos -. processos fiscais,
como nas consultas, salvo se comprovada sua improcedência perante a
autoridade julgadora.
TÍTULO VI

Da Receita
CAPíTULO I

Da Escrituração

Art. 83. A receita proveniente' da
arrecadação do ímpôstc" único será
escriturada, por município como depósito pelas repartições arrecadado-

ras, em duas contas, separada '.,. parte relativa ao carvão da aue SE refere às outras substâncias míneraís,
e, deduzidos 0,5% (cinco décimos por

cento), a titulo de despesas de arrecadação e fiscalização, depositada
díàrlamente no Banco do Brasil S.
A., agência local, ou, na sua falta,
na mais próxima, mediante guia.
§ 19 As guias de depósito no Banco
do Brasil S. A., em modêlovaprovadó
pelo Departamento de Arrecadação do
Ministério da Fazenda (D. Ar . i , dísorlminarão a arrecadação de cada
uma dessas contas, por Município
produtor, legalmente instalado, e, a
destinação do total respectivo. sendo:
1 -

Quanto ao ea1'vão:

oomíssão do Plano do Carvão
10% do total Nacional;
b) Estado onde estiver situado o
Município produtor:
1. c/Iívre - 90% de 62% do total
a)

2.

c/índíspcnível --'- 10% de 62%

do total
c) Município produtor:
1. c/Iívre - 90% de 28% do total
2. c/índtsponívet - 10% de 28%
do total.
II - Quanto às demais
cias 'minerais:

S1lbstân~

a) Departamento Nacional da Produção Mineral Fundo Nacional
de Mineração 10% do total;
b) Estado onde estiver situado o
Município produtor:
1. c/Iivre - 90% de 70% do to~
tal
2. c/Indísponível - 10% de 70%

do total;

c) Município prcdutor-:
1. c/Iívre - 90% de 20% do to~
tal
2. oyíndísponível - 10% de 20%
do total,
§ 29 No caso de minerais produzidos em Territórios Federais, o Município produtor, além das parcelas a
êle referentes, será o favorecido também das que caberiam ao Estado.
Art. 84. Na distribuição da receita
serão considerados os seguintes elementes de cálculo:
I o recebimento pelo Banco do
Brasil S. A. proveniente da arrecedação. do Impôstc único sôbre as
substâncias minerais em geral, excluaive o carvão mineral, produzidas
no Munictuío (1'1.);
II - o recebimento pelo Banco do
Brasil S. A., proveniente da arrecadação do ímpôsto único sôbre o
carvão mineral produzido no Município (1'2);
lI!
a soma dos recebimentos
pelo Banco do Brasil S. A., no País,
em um trimestre, proveniente da arrecadação do ímpôsto único sôbre as
substâncias minerais em geral, exclusíve o carvão mineral (RU;
IV - a soma dos recebimentos pelo
Banco do Brasil, S. A., no País, em
um trimestre, proveniente da arrecadação do impôsto único sôbre o carvão mineral (R2);
V - a partdcipaçâo percentual da
população e da área de cada Município, respectivamente, na populaçâc
e na área do Estado ou TerritórIo Fe",
deral a que êle pertence (PM e SM) ;
VI - a participação percentual da.
população e da área, respectivamente,
do Estado e do Território Federal
na população ena área do Brasil

PT

(P

SeS),

E

E

T

Art. 85. O Banco do Brasil S. A.
procederá, relativamente aos recebimentos feitos em tôdas as suas agências, da seguinte forma:
I - centralizará na Agência Centro
do Rio de Janeiro (GB) as contas da
Comissão do Plano do Carvão Nacíonal e o Fundo Nacional de Mineração;
II - centralizará na Agência Centro do Rio de Janeiro (GB), em conea única para dístrlbuíção trimestral
todos os Estados e Territórios e ac
Distrito Federal. as contas Indísnont...
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todos os Municípios pertencentes ao
veís dos Estados e Municípios produEstado ou Território Federal faltoso.
tores;
II! - centralizará nas agências das
§ 59 As informações dos Govêrnos
sedes dos governos dos Estados, DísEstaduais e dos Territórios serão de
trito Federal e Municípios (ou nas
nua inteira responsabilidade, cabendomais próximas) as contas livres deslhes, ainda, solucionar quaisquer dúsas entidades.
vidas ou reclamações a respeito.
§ te Enquanto permanecerem des§ 69 A comissão devida ao Banco
conhecidos os exatos consumos minedo Brasil S. A. pela execução dos serrais do país, a distribuição trimestral - viços
a seu cargo será por êste dedua que se refere o inciso II dêste artiaída no ato de cada transferência engo obedecerá às expressões seguintes:
tre suas agências.
1 - (0,2 R, + 0,28 R,)
Art. 86. Para efeito da distribuição
(6 P
P + 4 S S ) 10-'
prevista nos artigos 83 e 85, o Distrito
M E
ME
Federal, o Estado da Guanabara e o
a cada Município situado em Estado; Território
Federal de Fernando :No~
ronha, enquanto permanecerem indiIr - 0,9 (Rl + R~ )
visos, e a zona entre os Estad~ de
(6 P
P + 4 S
S) 10-' a
Minas Gerais e Espírito Santo, denoM T
M T
minada Região da Serra dos Aimorés,
cada Município situado em Território
enquanto permanecer litigiosa, serão
Federal;
enquadrados nos critérios de distriUI - (0,7 R, + 0,62 R,)
buição estabelecidos para os Muntcí(6 P + 4 S ) 10-4 a cada Estado.
pios dos Territórios Federais e consiE
E
derados cada um, como um só Muni§ z« Caberá ao D.N.P.M. o cálculo
cípio, com a população e a área ledos coeficientes
vantada no último recenseamento Ge(6 P
P + 4 S
S) 10-ij,
ral do País.
ME
ME
Art. 87. O Banco do Brasil S. A.
(6 P
P + 4 S
S) 10-" e
fornecerá ao D. N . P. M.. no primeiro
M
T
M
T
semestre .de cada ano, os quadros de(6 P + 4 S ) 10-1 relativos a cada
monstrativos da arrecadação e da disE
E
tribuição de que trata êste Regulamento.
Estado e Município da Federação e
fornecê-los, trimestralmente, ao BanParágrafo único Os quadros deverão
Co do Brasil S. A.
discriminar, separadamente, as erre§ 39 Para o cálculo dos coeficientes
cadaçôes por Município produtor, proreferidos no parágrafo anterior, o
venientes das substâncias minerada
D,N.P.M. considerará:
em geral e do carvão mineral e a distribuição entre o D.N.P.M., Comissão
I - P ,P ,8 eS, de acõrdo
do Plano do Carvão Nacional, os EsE
T
E
T
tados e os Municípios, de acôrdo com
os critérios fixados neste Capítulo.
com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta~
ttstíca (I.B.a.E.), referentes ao úlCAPiTULO II
timo recenseamento geral verificado
no Pais;
Da Aplicação
II - P
e S
,de acôrdo com inArt. 88. Os Estados, Municípios e o
M
M rormacõesvoüctars,
Distrito Federal aplicarão, obrígatõrfamente,
a sua quota do ímpôsto únitrimestralmente remetidas pelos Goco sôbre minerais, em Investimentos
vernos dos Estados ou dos Territórios
nos setores rodovíárlos e de transque. levarão em conta as alterações
porte em geral e de energia, educadecorrentes da criação de novos Mução, agricultura e indústria.
nicípios, com prefeitos empossados e
Câmara Municipal instalada no triArt. 89. No inicio de cada esercr..
mestre anterior.
do, os Estados e Municípios farão pu§ 49 A falta da comunicação a que
blicar nos seus órgãos oficiais de di~
se refere o parágrafo anterior, ímplívulgaçâo os planos de aplicação dos
cará na retenção automática da cota
recursos a que se refere êste Reguprevista no inciso II dêste artigo a
lamento.
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Art. 90. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios comprovarão,
perante o D.N.P.M , no primeiro Se~
mestre de cada exercício fiscal, a aplicação das quotas do ímpôsto único sõbre minerais recebidas no exercício
anterior.
19 A comprovação prevista neste
artigo será feita mediante a apresentação dos seguintes elementos;
ê

a)

plano de aplicação publicado de

acôrdo com o estabelecido no artigo
anterior;
b) prova de terem sido apresentadas aos órgãos legislativos estaduais
ou municipais as contas referentes ao
exercício anterior.
§ _29 A Comissão do Plano de Car-

vãn Nacional será ouvida quando existirem dúvidas no que diz respeito à
comprovação da aplicação das quotas do impôsto pelos Estados e Munícípíos produtores de carvão mineral.
Art. 91. A falta decolUnrovação
da aplícaçâo prevista no artigo an"ertor ou a aplicação total ou parcial
em -fína não previstos no artigo 88,
autorizará a retenção das quotas SUb·
seqüentes, até que a unidade da Federaçâo ou o Munícípio comprove a
aplicação regular ou documento e investimento, com outras receitas, nos
referidos setores, de ímportâncía
eqüívalente à parcela da sua quota
do ímpôsto único aplicada em outros
fins.
Parágrafo único. A retenção prevtsta no § 49 do art. 85 e neste artlgo, será feita pelo Banco do Brasil
S. A., mediante instruções do Departamento Nacional de Produção Mineral.
TÍTULO VII

Do Fundo Nacional de Mineraçáo

Art. 92. O Fundo Nacional de Mineraçâo, vinculado ao D. N . P . M.,
destina-se a prover e financiar os trabalhos de prcspeção mineral em todo
o território nacional, assim como o
desenvolvimento dos estudos e pesqtneas de qualquer natureza,' relacionados com as atividades de produção de
bens primários minerais.
Art. 93. O Fundo Nacional de Mineraçâo será constituído:
I da parcela do ímpôsto único
pertencente à União ressalvada a par-

te destinada à Comissão do Plano do
Carvão Nacional;
II de dotações consignadas no
Orçamento Geral da União:
iH - de rendimentos de depósitos
e de aplicação do próprio Fundo.
Parágrafo único. A União conslgnará ranualmente, no seu OrçamentoGeral, dotações ao Fundo Nacional de
Mineração, em importância suficiente
â complementação dos recursos necessarros ao financiamento de seus »rogramas de trabalho.
Art. 94. O D. N. P. M. elaborara,
anualmente, um plano de aplicação
aos recursos do Fundo Nacional de
Mineração e o executará, após audiência do Ministro das Minas e Energia
e aprovação do Presidente da Repúpl1ca.
Parágrafo único Os depósitos leitos
à conta e ordem do D.N.P.M. Fundo Nacional de Mineração, serão
utilizados na forma da Lei no 1.489,
de 10-12-51, combinada com o Deereto nc 637, -de 1-3-62.
TÍTULO VIII

Disposições Finais e

rromeuórtae

Art. 95. A matéria processual, inelusíve sôbre consultas, e aos casos
omissos neste Regulamento, aplica-se
o Regulamento do Impôsto de oonaumo.
Art. 96. Para fins estatísticos e da
ccntrôle fiscal, .será adotado na Pauta
um código numérico dos produtos mír.eraís ,
.Art. 97. Salvo dísposíção em contrãrto, os prazos previstos neste Regulamento serão contados em dias
corridos e, na sua contagem, excluir..
se-á o dia do começo e incluir-se-á o
do vencimento. Se êste cair em dommgo, ferrado nacional ou local, -ionto facultativo ou data em que, por
qualquer motivo, não funcione 8 repartição onde deva. ser cumprida a
obrigação, o prazo considerar-se-á.
prorrogado até o primeiro dia útil
subseqüente.
Art. 98. Sem prejuízo do disposto
na legislação criminal, é vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Nacional ou de seus
funcionários, de qualquer informação
obtida em razão de oficio, sôbre a situação econômica ou financeira e sõbre a natureza e o estado dos ncgú-
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cíos ou atividades dos contribuintes ou
de terceiros.
Parágrafo único. Excetuam-se do
disposto neste artigo, unicamente, os
casos de requisição do Poder Legislativo e de autoridade judicial, no ínte-esse da Justiça, e os de prestação
mútua de assistência para a ríàcalí ..
zaçâo dos tributos respectivos e de
permuta de informação, entre os díversos setores da Fazenda Pública da
União, e entre estas e a dos Estados
do Distrito Federal e dos Municipios'
Art. 99. Enquanto não fôr ultimado o Cadastro Geral dos Ccntribuintes do Ministério da Fazenda, os contribuintes do impôsto único sôbre mt ..
nerats indicarão, nos modêlos dêste
Regulamento, o número do ato da autoridade competente necessário ao
exercício 'de sua atividade.
Art. 100. Até a Instalação das' Delegacias Regionais de Rendas Inter..
nas, a sua competência de julgamento continuará atribuída às Delegacias
Fiscais e Recebedorias Federais, no
âmbito em que vem sendo exercida
Art. 101. Fica liberado o pagamento
das quotas do impôsto único, relatívas ao período de outubro a dezembro
de 1964, no que diz respeito ao dísposto no art. 90.
Art. 102. Qualquer dúvida suscitada sôbre a distribuição das cotas do
Impôsto único será dirimida pelo
D. N .P .M., que baixará instruções es,;,
clarecedoras a respeito.
Art. 103. Fica mantido, até o térmlno do prazo previsto na Lei no 2.418,

°

de 10 de fevereiro de 1955,
limita
máximo de 8% (oito por cento) para
o ímpôsto único relativo à .mineraçâo
do ouro, nos casos especificados no
Decreto nc 24.195, de 4 de maio de
1934.

Art. 104. Sôbre os estoques de carvão existentes na data da vigência
da Lei no 4.425, de 8-10~64,não íncldirá o ímpôsto único a que se refere
êste Regulamento, desde que tenha
pago o l'oyalty.
Art. 105. O ímpôsto único sôbre carvão mineral relativo ao período de
13 de outubro de 1964 até a data da
publicação do presente Regulamento
será exigível, sem multa ou penalidade, ~esde que recolhido no prazo de
30 días a contar da data da publicação dêste Regulamento.
Art. 106. Fica criado um Grupo de
Trabalho para estudar e reformular
a legislação sôbre o comércio de minerais, que será constituído por representantes do Departamento de Rendas Internas, Departamento Nacional
da Produção Mineral e das entidades
de classe; designados por portaria do
Míniatro da Fazenda, com prazo de
sessenta (60) dias para apresentar os
projetos necessáríos à nova legislação.
Art. 107. O presente Regulamento
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições "em
contrárto.
Brasília, 14 de abril de 1965. - octavio Gouveia de Bulhões bau.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DEOREI'O N: 55 929 ABRIL DE 1965

DE 14 DE

Promulga a Convenção sõore Asilo
Territorial.
o Presidente da República

Havendo o
aprovado pelo

congresso Nacional
mecreto Legislativo
nc 34, de 1964, a Convenção sôbre Asilo Territorial, assinada em Caracas, a
28. de mar-ço de 1954, por _ocasião d'a.
1~ COnferência Interamerícana;
E havendo sido depositado o respectivo Instrumento de ratificação
junto à União Pan-amerícana, a 14
de [ane.rc de 1965, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão ínvíolàvelmente como
nêle se contém.
Brasília, 14 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 77", da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton campos
A. B. L.

casteuc

Branco

OONVENÇAO SóBRE ASILO
TERRITORLAL
Os governos dos Estados Membros
de Organização dos EStados Ameri-,

canos, desejosos de estabelecer uma
Convenção sôbre Asilo 'I'errttortal,
convieram nos seguintes artigos:
ARTIGO I

Todo Estado tem direito, no exercicio de sua soberania, de admitir
dentro de seu terrrtõr:o as pessoas
que julgar conveniente. sem que, pelo
exercício dêsse direito, nenhum outro
Estado possa fazer jualquer reclamação.
ARTIGO II

O respeito que, segundo o Direito
Internacional, se deve à [urésdlçâc de
cada Estado sôbre Os h;t,lJitallte,s. de
seu terr: tório, deve-se igualmente,
sem nenhuma restrição, à juri.:,·~jção
que tem sôbre as pessoas que nele entram, procedentes de um Estado,
onde sejam perseguidas por suas
crenças, opiniões e fiüacac polítdca
ou por atos que possam ser considerados delitos polttícos
Qualquer violação da soberania,
consistindo. em atos de um govêrnc ou
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de seus agentes contra vida ou ta. segurança de uma pessoa, praticados
em território de outro Estado não b€
pode considerar atenuada P€Üo fato
de ter a perseguição começado fora
de suas fronteiras ou de obedecer a
'motivos políticos ou a. razões de Estado.
ARTIGO In

Nenhum EStado e oo, ígadc a. entregÜr a outro EStado C'J a expulsar de
seu terr.tórfo pessoa, perseguidas por
motivos ou delitos políticos ,
ARTIJO IV

A extradição não se aplica. quando
se trate -e pessoas que segundo a.
classificação do Est,,:t,do suplic-ado, sejam perseguidas por delitog políticos
ou del.tos aomuns cometidos com fins
políticos, nem quando a, extradíçào
fôr solicitada ooe-teoendo a motivos
predominantemente políticos.
ARTI:.iO V

O rato de o ingresso de urna. passca
na jurisdição terrttor.aj de um EStado se ter efet'lnll:J clandestâna ou
irregularmente não atlnge -as estipulações desta oonve-ção.
ARTIGO VI

Sem prejuízo C_L disposto nos ar-ti-

gos seguintes, nenhum Estado é obrtgado a estabelece em sua leg.slação
ou em suas dlsposicõe- ou atos administrativos aplicáveis a est-angeíros,
qualquer distinção motóvada pelo unico fato de se tratar de asilados ou refugiados polítícos.
ARTIGO VII

A liberdade de expressão de pensa-

mento, que o direito interno reconhece a todos Os habíbant as de um Estado, não pode ser motivo de reclamação por outro Estado. baseada em
conce'tos que contra êste ou seu govêrno expressem publicamente Os asilados Ou refugia-dos. salvo no caso de
tais conceitos constituírem propag-anda sistemática por meio da qual se
incite ao emprêgo da fôrça ou da v:oIência contra o govêrno do Estado reclamante.
ARTIGO VIU

Nenhum Estado tem o direito de
!pedir a outro Estado que restrinja
aos asilados ou refugiados poüücos a
liberdade de reun.ão Ou assocíação
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Aros

DO PODER EXECUTIVO

que a legislação interna deste reconhecs a todOs os estrangeiros dentro

do seu território, salvo se tais reu-

niões ou associações tiverem por objetivo promover o emprêgo da fôrça
ou da v.olêncfa contra o govêrnc do
Estado suplicante.
A pedido do Estado interessado, o
país que concedeu refúgio Ou asilo
procederá. à vigilância ou ao Interna-

mento, em distância prudente de suas

rronte.res, dos refugiados- ou asilados
polítdeos que forem diligentes notórios
de um movimento subversivo, assim
como daqueles sôbre Os quais existem
provas de que se dispõem a íncorpo-

rar-se no mesmo mov.mento .

A determinação da distância prudente. das fronteiras, para OS efeitos
de internamento, - dependerá do. critério das autoridades do Estado suplicado.
As despesas de tôda espécie ex gidas pelo internamento de asilados e
retugíados políticos correrão por conta do Estado que o solicitar.
ARTIGO X

OS internados políticos, a que se re·
fere o artigo anterior, sempre que deseparem sa.r do território do Estado
em que se encontram, comunicarão
êsse fato ao respectivo govêrno. A
saída ser-lhes-á concedÍda, sob a Condição de não se dirigirem ao país de
sua procedência e mediante aviso ao
govêrno interessado.
ARTIC',{) XI

Em todOs os 01S08 <:;1.'.1 que, segundo
esta Convenção, "a apresentação de
urna reclamação ou de um requerimento seja procedente, a apreciação
da prova apresentada pelo Estado supncante dependerá do critério do Estadc suplicado.
ARTIGO XI!

A presente Convenção fica aberta à
assina tura dos Estados Membros da.
Organização dos Estados Amerlcaros
e será ratificada pelos Estados sígnatáriús de acôrdo com as respect.vas
normas constitucionais.
ARTIGO XIII

O ordgmal da convenção, cujos textos em português, espanhol, francês e
inglês silo igualmente autênticos, será
depositado na União Pan-Amertcana,
a qual enviará cópias certificadas aos

governos, para fins de ratificação. Os
instrumentos de ratificação serão depositados na União Pan-Amerícana
que notificará 01' governos sígnatâr'os
do referido depósito.
ARTIGO XIV

A presente Ocnvençâo entrará em
vigor. entre os Estados que a ratdfiquem, à medida que depositarem as
respectivas ratificações.
ARTIGO

xv

A presente Convenção regerá !OOefínídamente, mas poderá ser denunciada por qualquer dos ~tados .sígr.atárãos, mediantea.viso prévio de
um ano, transcorrido o qual cessarão
seus efeitos para O denunciante ccntmuando em vigor pará os demats
Estados signatários. A denúncia será
transmitida à União Pan-Amertcana e
esta comunica-la-á aos demais rsstados signatários,

RESERVAS
Guatemala

P'azemos reserva expressa ao sxt.gc IH (terceiro) no que se refere à
entrega de pessoas perseguidas por
motivos ou delitos políticos; porque,
de acôrdo com as disposições de nossa constituição política. sustentamos
que essa entrega de refugiados políticos nunca poderá efetuar-se.
Fazemos. constar, por outra parte,
que entendemos o têrmo "internamento", no Artigo IX, como simples
afastamento das fronteiras.
RetyÚblica Dominicana

A Delegação da República Dominicana assina a Convenção sôbre Asilo
Territorial com as seguintes reservas:
ARTIGO I

A República Dominicana aceita u
princípio geral consagrado no referido artigo no sentido de: que "Todo E3tado tem direito de admitir dentro de
seu terratorio as pesSO·1S que julgar
conveniente" mas não renuncia ao
cnreito de efetuar as representações
diplomáticas que, por eonsíderacões
de eeguranca nacional. julgue couveníente fazer perante outro ~tado"
ARTIGO U

Aceita o segundo parágrafo ôêste
artigo, no entendimento de que o

ATOS DO PODER ExECUTIVO

mesmo não afeta. as prescrições da.
polícia de fronteiras.

55

DECRETO N9 55.930, ainda não
foi publicado no Diário O tícuü,

ARTIGO X

A... República Domln'cana

não renuncia ao direito de recorrer aos 'processos de solução pacifica das centrovérsoo.s ínternaclonadg que possam
surgir da prática do asilo terr.tortat.

México
A Delegação do México faz reserva

expressa dos Artigos IX e X da. Convenção sôbre Asilo Territorial, porque
são contrários às garantias individuais
de que gozam todos os ha..b itantes da
República, de acôrdo com· a Constituição Política dos Estados Unidos

Mexicanos.
Peru
A· Delegação do Peru faz reserva ao

texto do Artigo VII da Convenção sôbre Asilo Territorial, napàrte em' que
diverge do Art.go VI do projeto do
Conselho Interamertcano de Jurisconsultos, com o qU'3.1 concorda esta DeIegaçâo.
Honduras
A Delegação de Honduras subscre-

ve a. Convenção sôbre Asilo Territorial com as reservas pertinentes a respeito dos artigos que se oponham à
Constituição e às leis vigentes da Republica de Honduras.
Argentina
A Delegação da Argentina votou fa·-

voràvelmente à Oonvençào sôbre Asilo Territorial, mas formula reserva
expressa a respeito do Artigo VII, por
entender que o mesmo não considera
devlôamente nem resolve satísfatõriamen te o problema oriundo do
exercício, por parte dos ass.bados poIíticos, do direito de livre expressão
do pensamento.
Em fé do .que, os Plenipotenciários
abaíso assinados, depois de haverem
apresentado os seus plenos poderes,
que foram achados em boa e devida
forma, assinam a presente Convenção,
em nome dos seus respect vos governos, na cidade de .Caracas. no dia.
vinte e oito de março de mil nove'Centos e cinqüenta e 'quatro.

DECRETO N9 55.931
ABRIL DE

DE 19 DE

1965

Outorga concessão a Rádio Alvorada
de Parintins Ltsia. para instalar uma
emissora de radiodijusão sonora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição Federal,
e tendo em vista o .íísposto no artigo
59, nc XII da mesma Constituição e
o que consta no Parecer 88-65CONTEL, decreta:
Art. lQ Fica outorgada concesão à
Rádio Alvorada de Paríntins Límítada, nos termos do art. 2l:l co Regulamento dos Serviços de Radtodífusão, para estabelecer, na cidade de
Parfntins, Estado do Amazonas, . sem
direito de exclusividade, uma emissora de radiodifusão sonora.
Parágrafo único O cont-ate decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, !'U,
brícadas pelo Presidente ia Conselho')
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 <sessenta) dias, a contar da data da publtcaçáo deste decreto no Diririo Oficial, sob pena de ficar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
é.rt , 29 Revogam -se «s cnscosíçóes
em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1965; 14.1 9
da Independência e 779 da Repúblícs .
H. CASTELLO BRANCO.

DECRETO N9 55.932

DE 19 DE

ABRIL DE 1965

Ou t o r g a concessâo à Universidade
Católica de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul, para instalar uma
emissora de racliodijusão sonora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Oonstituícâo Federal, tendo em vista o disposto no
art. 59, nc XII da mesma Constituição, e o que consta :lo?~recer número 116-64, do Conselho Nacional
de 'I'elecomunícaçôes, decreta:
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Art.

19 Fica outorgada concessão

ã Universidade Católica de Pelotas,
nos têrmos do artigo 28. -to Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,

para estabelecer na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul,

sem direito de exclusividade, uma
emissora de radiodifusão sonora, nas
seguintes condições:
a) Local: pelotas, Estado do Rio
'Grande do Sul;
t» Preqüêncía: 1.160 Kes (canal
regional) ;
c) Potência: 1 Kw de dia e 250
watta à noite;
d) Sistema irradiante: onídírecíonal;
e)

Horário

ilimitado.

parágrafo únícc
O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publícaçâo dêste decr e'c no Diário Oficial, sob pena de ficar nulo de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 20 Revogam-se as étsposícões
em contr árlo.
Brasília, 19 de abril (le 1965· í449
da Independência e 779 da República.
à.

H.

CASTELLQ BRANcO

Os anexos a que se refere o texto
fóram publicados no Diário Oficial
de 12 de maio de 1965.
DECRETO NQ 55.933 ABRIL DE

DE

19

DE

·1965

Outorga ao Estado do Pará concessdo
para aproveitamento
energia hidráulica.

-ae

O Presidente da República, usando
00 atrlbuiçãn que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Agu..a.c, (Decreto nv 24.643. de 10 de
julho de 1934), decreta:
ATt. 19 f: outorgada ao E';tado do
Pará concessão para aproveitamento
da energia hidráulica da Cachoeira do
Palhão, existente nç curso d'água
"Curuá- Una'~, no Município de Sane,
tarérn, Estado do Pará.
§ 19 O aproveitamento destina-se à
produção e d.stríbuícão de energia

elétrica para serviços públicos, de utilidade pública e para comércio de
energia elétrica no Município de SaTItarém, Estado do Pará.
,§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência.
Art. zv O concessionário, deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) v.as, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dbas a contar da data
da publicação dêste Decreto. Os projetos e orçamentos relativos ao apro.,
veítamento hídrelétrâco e aos sistemas de transmissão e de distribuição.
II - Assinar o contrato dísc'pltnar
da concessão dentro do prazo de trínte (30) di-as, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
DI - Iniciar e concluir as obras,
n0B prazos que forem estabelec.dos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. OS prazos referidos neste artigo poderão ser prorro;
gados .por ato "do Ministro das Minas
e Energ.a,
Art. 3i? As tarifas do fornecimento
de .energia elétrica serão fixadas e reviStas trienalmente pela Divisão de
.águas, do Departamento Nacional d-a.
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das. Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vígor'ará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5~ Findo o prazo da concessão,
todos 0s- bens e instalações, que no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão ao Estado do
Pará,

Art. 60 O conoessíonár.o poderá requerer que seja renovada a concessão,
mediante as condições que vierem a
Ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste antigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígência
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da concessão, entendendo-se. se não
o fizer, que não pretende a renovação.

Art. 7Q ~ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
.as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1965; 144(1
da Independência e 77Q d·3, Rejmblíca .
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

D1EORErO

NQ

55.934 -

ABRIL DE

DE

19

DE

1965

Autoriza a Rio Light S. A. - Serviços de Eletricidade a ampliar o seu
sistema de subtransmissão de energia elétrica no Estado da Guanabara.

o

Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.059, de 5
de março de 1940. decreta:
Art. 19 Fica a Rio Light S. A. -

Serviços de Eletricidade, autorizada a
aJ11i>liar o seu sistema de subtransmíssâc de energia elétrica. no Estado
da Guanabara, mediante:
a) oonstrucão de ume linha de subtransmissão de energia elétrica, em
cabos subterrâneos. entre a Estação
Receptora. de Frei Caneca e a. nova
Estação Receptora do Flamengo..
b) Modificação da a tual Subestação
DiStribuidora do Flamengo, COm o
objetivo de transformá-Ia em Estação
Receptora.
§ 19 A finalidade destas Instalações
é a, melhoria das condições de fornecimento de energia elétrica eoa batrros do Flamengo, e Catete e Laranjeiras. na cidade do Rio de Janeiro, Estiado da Guanabara.
§ 29 As caracteristicas técnicas das
instalações serão fixadas por ocasião
da. aprovação dos projetos.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas
e Energia, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, os estudos. pro-

tetos e orçamentos relativos às Ins.,
talaçôeg ora autorizadas.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados, executandoas de acôrdo com OS projetos ou modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os pTiazos de que
trata o presente artigo poderão ser
prorrogados pelo Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3~ O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas M d'sposiçôes em contrário.
Brasília, 19 de abril de 19ô5; 1449
da Independência e 779 da Repúbltca,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO

N0 55.935
ABRIL DE 1965

DE

19

DE

Retifica a relação que acompa'1lhou o
Decreto nÇl 51.650, de 7 de janeiro
de 1963, que aprOVou o enquadramenta dos cargos e funções da Estrada de Ferro São LuíS-Teresina e
dá outras proVidências.
O Presidente da República, usando
c13, atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição, e tendo em vista o disposto na: Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,

decreta:
Art. 1f;1 Fica retificada. com a
inclusão no Departamento dos Correios e T,elégrafos e exclusão do Quadro I do Ministério da Viação e Obras
Públicas, Departamento de Administração. de Edson da costa Marques,
Trabalhador de EstaçãO F-107. 4. B, a
reíacão que acompanhou o Decreto
nc 51.650. de 7 de janeiro de 1963. dos
cargos e .respectívos ocupantes trensferidos nos têrmos do art. 2~ do referido Decreto.
Art. 20;> aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogedag as disposições em contrarro.
Brgsilia, 19 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 <ta República.
H. CASTELI.O BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO N9 55.936, ainda não'
foi publicado \no Diário Ojicial.

DECRETe' NÇl 55.937
ABRIL DE 1965

DE

19

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, à Administração do Pôrto do Rio de Janeiro do

terreno que mencína situado no Bstado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e de acôrdo com o art. 89 do
Decreto-lei nc -3.198, oe 14 de abril
de 1941, e os arts. 125 e 126 do De-

creto-lei nv 9.760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cessão
gratuita à Admínístráçâo do Pôrto
do Rio de Janeiro, do terreno acrescido de marinha situado na Avenida
Brasil, Estado da Guanabara, com
à área de 1.666,5115 m2 (um mil, seis-

centos e sessenta e seis metros quadrados e cinco- mil cento e quinze
centímetros quadrados), tudo de acôrdo com os elementos constantes do
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o nc 301.233-:-61.
Art. 29 Destina-se o terreno, a que
se refere o artigo anterior, à construção de subestação elétrica de distribuição de energia para as instalações
portuárias, tornando-se nula a cessão,
sem direito a qualquer indenização,
se fôr dada ao terreno, no todo oi em
parte, utilização diversa, ou ainda, se
houver inadimplemento de cláusula
de contrato, que deverá aer _'lavrado
em livro próprio do Serviço de Patrtmônío da União.
Brasília, 19 de abr-il de 1965; 14-19
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLOBRANCO.

Octavio Gouveia de Bulhões.
Juarez Tavora.

DECRETO N9 55.938 ABRIL DE 1965

DE

19

DE

Retifica e altera: o Decreto nl' ~.~73,
de 27 de iomeiro de 1956. moâstíea:
do pelos Decretos ns. 38,966. de 3
de abril de 1956 e 51·958, de 26 de
abril de 1963.

o Presidente da República, usando

da atribuiçã-O que lhe confere o arti-

go 87. inciso 1, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Q Pica alterada a Iotacêo
numérica de repartdções atendidas
pelo Quadro Permanente do Ministér io da Fazenda (.atual Quadro de Pessoal -

parte Permanente), aprovada

pelo Decreto nc 38.673. de 27 de ja.neíro de 1956. retificado pelos Decre-,
tos números 38.966, de 3 de abril de
1956 e 51.958, de 26 de abril de 1963,
pare efeito de ser transferido um cargo da Série de ctssse, de Bíblíotecâria. com a respectiva ocupante, Lêe
Gerevine, da lotação permanente da.
Biblioteca dô Ministério da Fazenda
paro igual lotação do conselho Supe1':01' de 'r'ertra.
Art. 29. Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dlsposíções
em contrário.
Brasília: 19 de abril de 1955; 144°
da Independência e 779 de República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N° 55.939

DE 19 DE

ABRIL DE 1965

Concede à sociedade estrangeira Bamco de La Nacism Argentina autorização para aumentar o seu capf,fal.

o presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere. o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto nc 14.728, de
16 de março de 1921, e Decreto-lei
nv 2.627, de/26 de setembro de UIOO,
decreta:
Art. 19 E' concedida à sociedade
estrangeira Banco de La Nacion A1!genuína, com sede na cidade de Buenos
Aires, Argentina, autorizada a funcionar na República pelo Decret-o n~
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40.186, de 11 de junho de 1959, auto-

.rízaçâc para aumentar o capital des-

tinado as suas operações bancárias no
Brasil, de Crê 268.289.289,50 para Cr$
4M.419.215,10, em cumprimento das
dtsposíções da Lei nc 4.357, de 16 de
julho de 1964, e consoante resolução
tomada e aprovada em reunião de sua
Diretoria, em 15-10-64, obrigando-se
a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou -que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Art. 29 O presente decreto entrarã. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55.940 -

DE 19 DE

ABRIL DE 1965-

Concede à sociedade estrangeira Banco ítalo Belga S. A. autorização
-paar aumentar o seu capital.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artágo 87, inciso I, da Constituição, e
nos térmos dó Decreto nv 14.728, de
16 de marra de 1921, t' Decreto-lei
no 2.627, de 26 de setembro de 1940,

decreta:
Art. 19 E:: concedína a sociedade
esta-angeíra Banco ttalo Belga S. A
com sede na cídade vie Bruxelas, Bél
gfca, autorizada a tuncíonar na República pele Decreto nv 8.740, de 25
ce maio ue 1911, autorrzeçâo para aumentar o capital deatmado às suas
operações oancártas no Brasil, de Cr!'?
75.(lCO.:}CO 0(' para crs 764.450.000,00,
em cumprimento das disposições da
Lei nv 4..357, de 16 de julho de 1964
e consoante resolução tomada e aprovada em reunião do Conselho de Aduuntstracão de 23.9.64, obrigando-se
a mesma socíedade a cumprir integralmente' as leis e regulamentos em
vlgor ou que venham a vigorar, sôbre
Q objeto da presentea.utorização.
Al.'t. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sue, publicação,
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revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 19 de abril de 1965' 144Q
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLo BRANCO.

Octavio Gouveia de Bulhôes.

DECRETO NQ 55.941
ABRil. DE 1965

DE

19

DE

tieaara de utilidade pública a "Sociedade Beneficente Israelita õo Rio
de Janeiro", com sede no Estado
da Guanabara.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M~ J. N. L 42.042, cc 1959,
decreta:
Artigo único. ~ declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de '_935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.5-17, de 2 de maio de 1961, a "Sociedade Beneficente Israelita do Rio
de Janeíró", com sede no Estado da
Guanabara.
Brasília, 19 de abril de 1965' 144~
da Independência e 77Q da RePÚbliCs..
H. CASTELLO BRtlNCO

Milton Soares campos

DECRETO N9 55.942, ainda não
foi publicado no Diário Oticiat,

DECRETO

N9

55.943
19'85

DE

19

DE

ABRIL DE

Declara de utilidade pública a Sociedade Educadora Imaculado Coração de Iâaria, com sede no Estado da Guanabara.

o Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere" o artigo 87, item I, da oonstítutcão Federal, e atendendo ao que consta do
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1964,

Maria, com sede no Estado da Gua-·
nabara.

E' declarada de uti-

Brasília, 19 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.

Processo M. J.N. I; 39.232,

decreta:
Artigo único.

de

lidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto 50.517,
de 2 de maio de 1961,

a

Educadora

Coração

Apro,üa

Imaculado

OI>

Sociedade

de

H. CASTELLO BRlINCO

Milton Soares Campos

DECRETO N9 55,944 ~ DE 19 DE ABRIL DE 1965
Creanienics das Uruoersíâaâes de Alagoas, do Brasil e de
~
Santa Catarina

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere c'
artigo 87, item I. da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei número
4.320, de 1'"1 de março de 1~}64 e de acôrdo com o disposto no Decreto,
nv 54.39~ de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,
de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Pícarr aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos para o exercício de 1965 das Universidades de Alagoas, do Brasil e de
Santa Catarina, cntícecês federais vinculadas ao Ministério da Educação'
e Cultura.
Art. 29 f;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 19 - de abril de 1965; 1448 da Independência e 779 da República..;

H.

CASTELLO BRF.NCO

taurmunao Mcniz de Araçtio

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficia,
de 28 de abril de 1965.
DECRETO NÇI 55.945 -DE 19 DE
ABRIL DE 1965
Declara de utilidade pública para tms
à!! desapropriação o imõvel que
menciona necessário ao Ministér!()
da Guerra.

o

Presidente da República usando
das atrfbu.ções que lhe confere o Art
87, inciso I da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 E' declarado de utnüdaue
pública para fins de desapropriação
de acôrdo com o Art. 69 combinado
com a letra a do Art, 5~ tudo do Decreto-lei nc 3.365 de 21 de junho de
1941 o imóvel constituído de terreno
com érea de 975.82 m2 e benfeitoria
com área constituída de 453.52 mâ localizado à Rua Pedro Boticário nv 653,

em Pôrto Alegre de propriedade d.{;
Sr. José Pressler e sua mulher Di.
Mina Pressler.
Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da Guerre
autorizado a promover a desaprcpríaçâo em aprêço correndo as despesas
respectivas à conta dos recursos orçamentários do referido Ministério,

Art. 49 O presente Decreto entrará.
em vigor na. data de sua publícação
revogadas as disposições em oontrárío.
Brasília, 19 de abril de 1965; 144~'
da Independência e 779 da Repúblíca..
H. CASTELW BRANCO

Décio Palmeirc de Escobar
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DECR1TTO N9 55.946, DE 19 DE ABRIL DE 1965
Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Ceará

O Presidente da República, usando das atribuições que confere o art. 87,
'item I, da Constituição, e tendo em vista o art. 56 da Lei no 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:
Art. 19 Ffoa retificado o Decreto nv 55.860, de 24 de março de 1965, que
aprovou o Quadrn de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Ceará, para
efeito de incluir nas classes iniciais das respectivas séries de classes, da
Parte Permanente, os cargos de que tratam os Decretos ns. 55.167, de 9 de
dezembro de 1964, e 51.364, de 19 de dezembro de 1961.
Parágrafo único. Os cargos, a que se refere o artigo, são os constantes
da tabela anexa, que constitui parte integrante do presente decreto.
Art. 29 Ficam igualmente incluídos e classificados provisoriamente, na
forma do anexo, os cargos em comissão e funções gratificadas, constantes
no regimento da Autarquia.
Art. 39 A despesa com a execução dêste decreto correrá à conta dos
recursos próprios da Caixa Econômica Federal do Ceará.
Art. 4° ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octaoío Gouveia de Bulhões

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no IDiário Oficial

de 20 e retificados no de -22 de abril de 1965.

DECRETO Nv 55.947 -

DE 19 DE

ABRIL DE 1965

Tromejere para a Companhia Hulro

Elétrica da, Boa Esperança os encargOS conferidos ao Departamento
Nacimuit de Obras contra as Sécas,
pelo Decreto n~ 2.{}35, de 15 de janeiro de 1963.

o Presidente da RepúbI:ca, usando
das atrtbuíçôes que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1<.> Ficam transferidos para e.
Companhia Hidro Elétrica da Boa Es~
perança (COHEBE) Os encargos conferidos ao Departamento Nacional de
Obres Contra as Sêcas, pelo Decreto
no 2.035, de 15 de janeiro de 1963,
publicado no Diário Oficial de 18 se.,
guinte, que considera de utilidade pública, para f'íns de desapropriação, a
área de terreno necessária à construção da Barragem ,e Usina Esperança,
no Estado do Piauí, especificada no
mesmo Decreto.

Art. 2\1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de abril de 196'5; 1449
da Independência e 779 dtt República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 55. 948

DE 19 DE

ABRIL, DE 1965
Retifica o enquadramento do pessoal
do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores e dá outras providencias.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, tendo
em vista o disposto no art. 48 da Lei
n? 3. 78{), de 12 de julho de 1960, e o
que consta do processo nc 497-64, da
comissão de Clasisficação de cargos,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos car-
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gos e funções do Quadro de Pessoal
do Mtnístérto da Justiça e Negócios
Interiores,' aprovado pelo Decreto número 51.629, de 19 de dezembro de
1962, na parte referente à série de
classes de Redator. bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes, a saber:

A:t. 29 A retificação a que se refere este Decreto prevalecerá a partir
de 19 de julho de 1960.

Art. 39 As despesas de execução do
presente decreto serão atendidas pela
dotação própria do referido órgão.
Art. 49 ~ste, decreto entrará em vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.

2.000.000.000 (dóis bilhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus.

acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 1964.
Art. 29 A Sociedade ccntínuarã tntegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 20 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repüblíca ,
H.

CASTELLO BRANCO

Dantel Faraco

Brasília, 19 de abril de 1965; 144Q da
Independência .e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo
19 • foram publicados no Diário Oficial de 28-4 e retificados no D. O.
de 5-5-65.
DECRETOS Ns.

Ainda

não

foram

56.949 e 55.950:

publicados

no

Diário Oficial.

DEcRETO N9 55.951
ABRJL DE 1965

DE

ae

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Seguradora Brasileira; inclusive aumento do
capital social.

o Presidente da Republtca, usando
da atribUição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 2.063. de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Flló<h.l aprovadas as alterações 'introduzidas nos Estatutos da
Companhia Seguradora Brasüeíra, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. autorizada a funcionar
pelo Decreto uc 14.877, de 15 de junho
de 1921, inclusive aumento do capital
social .te Cr$ 500.000.r~o quínhentoa
milhões de cruzeiros) para Cr$ .....

DECRETO N9 55.952
DE 20
ABRn. DE 1965

DE

Aprova alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia Brasilia
de Seguros Gerais, relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.<1'63. de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fíca aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Companhia Brasília de Seguros Gerais, com
sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, autorizada a funcionar
pelo Decreto nc 46.548, de 7 de agôsto de 1959, relativa ao aumento do
capital social de Org 2Q.OOO.OM (vinte milhões de cruzeiros) -para C1'$ ...
21.980.000 (vinte e um milhões; .novccentos e oitenta mil cruzeiros) ,
conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 13 de outubro de
1964.

Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes ou que venham
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J"igorar, sôbre O objeto da autoria que alude aquele Decreto.

r.a(éo

Bre.s1lia, 20 de abril de 1965; 144Q
da Independnêcía e 77Q da República.

:a.

CASTELLQ BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 55.953
ABRIL DE 1965

DE 20 DE

alteração introduzida 'nos Estatutos da Companhia Paranaense
ae Seguros Gerais, relativa ao aumento ào capital social.

Ap1'O'Va

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de
7 de março de 1949, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a 'alteração
introduzida, nos Estatutos daCompanhia Paranaense de Seguros Gerais,
com sede na cidade de Sá Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a .funcíonar pelo Decreto nv 46.549, de 7
de agôsto de ~959, relativa ao aumento do capital social de crs 20.000.000
cetnte milhões de cruzeiros), para Cr$
23.300.000 (vinte e três milhões e trezentos mil cruzeiros), conforme delíberação de seus acíoníetac em Assemblia Geral Extraordinária realizada
em 13 de outubro de 1964.
Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a 'T1gorar, sôbre o objeto daautori7..ação a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
doa Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

'Daniel Faraco

DECRETO N'? 55.954 - DE 20 DE
ABRIL DE 1965
Abre. pelo ôâinistério da Fazenda, o
crédito especia~ autorizado pela Lei
n 9 4.356, de 9 de dezembro de 1964,
para os fins que especifica.

O Presidente da República, usando

da autorização contida na- Lei nú-

63

mero 4.536, de 9 de dezembro de 1964,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do art 93, do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art. 1Q Fica aberto, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
10 221.025 (dez milhões, duzentos e
vinte e um mil e vinte e cinco cruzenoa) , destinado ao pagamento dos
servidores da Escole Técnica de São
Luiz, no Estado do Maranhão, decorrente dos encargos da Lei nc 4.242;
de 17 de julho de 1963 e relativo ao
exercício de 1963.
~rt 2 Q O crédito ue que trata o artigo anterior será automàticamente
registrado e distribuído ao Tesouro
Nacional, pelo Tribunal de Contas.
Art. 3Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de abril de 1965; 1449
da 'Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Gouveia de Bulhões.

DECRETO NQ 55.955 ABRIL

DE 20 ,)E

DE 1965

Dispõe sôbre a venda dos imóveis
mencionados nos §§ 3Q e 49 do artigo 65, da Lei 4.380, de 21 de agosto
de 1964; regulamenta a venda e a
administração dos imóveis em Brasília; define o Grupo de Trabalho
criado pelo Decreto n9 43.285, de
25-2-1958, como órgão federal de desenvolvimento regional tnieoraiuia-o
no sistema financeiro da habitação
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição e de
acôrdo com o a Lei no 4.380 de 21 de
agôsto de 1964, decreta:
Art. 1Q O Instituto de Previdência
e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE), as autarquias em geral e
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as sociedades de economia mista (excluídc o Banco do Brasil S.A.); efetuarão a venda de unidades residenciais de suas propriedades, na conformidade dêste Decreto e como preceitua o artigo 65 e seus parágrafos, da
Lei 4.380, de 21 de agôsto de 196~.
§ 19 As vendas atingirão os seguintes imóveis:

I -

Os situados em Brasília, respeitado o disposto no art. 28
dêste Decreto;

II -

Os adquiridos por adjudicação, da ação em pagamento
e promessa de venda rescindida.

III -

Os demais imóveis residenciais, situados em outras regiões do País, de acôrdo com
os planos e sugestões a serem apresentados pelos 61'gãos proprttártos ao Banco
Nacional de Habitação, bem
como a relação daqueles que
não deverão ser
alienados,
tendo em vista as peculiaridades de cada um.

§ 29 A venda de unidades residenciais dos Institutos de Aposentadoria
e Pensões continuará a ser regida pelo
Dec. 55.738, de 4 de fevereiro de 1965,
ressalvadas as disposições
especiais
contidas neste Decreto.
Art. 2t:l As operações de venda serão sempre realizadas pelo valor atual
da construção do imóvel, determinado através de prévia avalaíção.
§ 19 As avaliações a que se refere
ôste artigo serão concluídas no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação dêabe Decreto e serão efetuadas por comissões
designadas pelos órgãos proprietários.
§ 29 Na determinação do valor do
terreno, deverão ser considerados índices unitários de preços cadastrados
pelas repartições oficiais onde se sftuam os imóveis e, na falta dêstes, pelos elementos obtidos através de

consulta a fontes reconhecidamente
idôneas.
§ 39 O valor das benfeitorias será
determinado em função da área construída, de acôrdo com as características do prédio, seu padrão construtivo e as indicações .Iocaia do mercado imobiliário.
§ 49 As depreciações serão estimadas- em função da idade do prédio,
atribuindo-se, por ano de vida, um
desconto de 2% (deis por cento) às
construções do tipo popular e de 1,5%
(um e meio por cento) às demais.
§ 59 Decorridos mais de 6 (seis)
meses da data da avaliação, sem que
a operação tenha sido efetivada por
falta de d~claração de opção do
ocupante, ou quaisquer outros motivos
imputados ao comprador, o valor do
imóvel será atualizado, considerandose, neste caso, os índices de correção
monetária apurados pelo ooaseíhn
Nacional de Economia.
§ 69 Os órgãos mencionados no artigo 19 elaborarão, desde já, para cada região, tabelas e coeficientes de
avaliação para as cotas de terreno e
por m- de construção, cuja aplicação
se fará obrígatonamente aos imóveis
não avaliados no prazo fixado no §
19 dêste artigo, sujeitos à reavaliação
monetária cada 6 (seis) meses.
§ 79 As tabelas e coeficientes de
avaliação a que se refere o parágrafo
anterior, serão submetidos previamente à aprovação do Banco Nacional de Habitação e, para os ímóveís
do Distrito Federal, também do Grupo de Trabalho de Brasília,
Art. 39 Para garantir as nccessrdades atuais e futuras dos órgãos
mencionados neste Decreto, serão excluidaa da venda quaisquer áreas dos
imóveis construídos em que funcionem serviços dos mesmos, bem como
aqueles terrenos e prédios indispensáveis à sua expansão, ou que possam
prejudicar planos de urbariização dàs
glebas em que se situam.
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Parágrafo umco. Fica assegurada
aos ocupantes das unidades que nao
forem alienadas em decorrência do
previsto neste artigo preferência para
obtenção de moradia própria, através
dos órgãos referidos no art. 89 da Lei
nv 4.380, de 21 de agôsto de 1964.

gâc federal de desenvolvimento restonal nos têrmos do item IH, do artigo
2'? da Lei nc 4.380, de 21 de agôsto de
1964, bem como integrado no sistema
financeiro da habitação, de acordo
Com o item II do art. 89 da mesma
lei.

Art , 49 Os órgãos mencionados no
art. 19 dêste Decreto, celebrarão convênio com a Caixa Econômica Pederal de Brasília, incumbindo-a da
alienação aos respectivos ocupantes
dos imóveis localizados em Brasília,
assegurado às entidades convenentes
rateio financeiro anual, que lhes permita a retirada de valores correspondentes, no mínimo, a 50% (cinqüenta
por (cento) da renda líquida atual,
efetivamente realizada, com, a locação
de tais imóveis;

Art. 6'? Fica o Grupo de Trabalho
de Brasília (GTE), incumbido de gerir o fundo rotativo a que aludem o
§ 19 , do art. 49, dêste Decreto e parágrafo único do art. 4'? do Decreto número 55.138, de 4-2-1965, estabeíecendo para êsse fim, convênio com o
Banco Nacional da Habítaçao e sem
prejuízo de seus recursos orçamentanos e de suas atribuições.
Parágrafo único. Para efeito co
.dísposto no § 19, do art. 49 ceare Decreto o parágrafo único do are. 4'-' do
Decreto nc 55.738, de 4-2-1965, o \...c -upo de Trabalho de Brasíha luJ.'.1::))
submetera ao Banco N acionai da Habitação, plano de aplícaçâo do .c'unco,
devendo para a sua execuçao, erecuar
convênio com entidades federais, ~-::.LÜ
pre que tal medida, fôr aconsernavet.
Art. 79 Para efeito da anenaçao
dos imóveis de que trata o art. I" do
presente Decreto e quando a venda
não rõr efetuada à vista, a operaçao
será feita mediante contrato oe compra e venda, compacto adjeto de 111peteca.

§ 19 O liquido resultante das aüenações a que se refere este artigo
constítuírá fundo rotativo, de acôrdc
com o § 4'1, do art. 65, da Lei numero
4.380, de 21 de agôsto de 1964, destinado a custear, em Brasília, o prosseguimento prioritário dos programas
relativos a conjuntos resídencíaís,
cuja construção já esteja sendo exe..
<lutada pelos diversos órgãos referidos
no § 29 dêste artigo e novos planos ele
investimentos em construções residenciais.

§ 29 Os Institutos de Aposentadoria e Pensões, de que trata o Decreto
nv 55.738, de 4 de fevereiro de 1965, o
IPASE, as demais autarquias e as sociedades de economia mista, terão
assegurado o direito de coproprledade
nas construções residenciais realizadas pelo Fundo, na proporção dos 1'e..
colhímentos que a Caixa Econômica
Federal de Brasília entregar à Direção do mesmo.

Art. 5'? O Grupo de Trabalho de
Brasília (GTB) constituído pelo Decreto nc 43.285, de 25 de fevereiro de
1958, fica desde já definido como 61'-

Parágrafo único. Se por quatquer
motivo, inclusive o da situação irregular do imóvel, não rõr poss.vet auctar, desde logo, a forma prevista ne:ste artigo, as vendas serão feitas mediante contratos preliminares de Pl"Omesse de compra e venda ou preme».
sa de cessão, em que se estabeleça:
a)
Ressalva declaratória de que o
imóvel deixou gozar de ímunídade
tributária;
b)
obrigação do promitente comprador vir receber a escritura definitiva, com pacto adjecto de hipoteca,
dentro do prazo de 90 (noventa) díae,
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quando o restante do prazo o permitir (art. 817 do Código Civil), a par-

tir da data em que o órgão alienante
manifestar-se. em condições de outorgá-Ia;
c) ressalva de que a descrição do

imóvel, suas metragens e características são meramente enuncíativas, (artigo 1.136 do Código Civil). sujeitas

a

retificação por ocasião da escritura
definitiva.

Art. 89 Na venda a prazo, serão
observadas as condições indicadas pelo art. 50(, seus parágrafos e alíneas,
em combinação com o parágrafo único do art. 69 e o art. lO, tudo da Lei
no 4.380, de 21 de agôsto de 1964, es-

tabelecendo-se, também, que:
I - O pagamento do preço ou resgate da dívida em prestações mensais
sucessivas, compreenderá as quotas de
amortização e juros.
II Serão instituidos os seguros
necessários à cobertura dos seguintes
riscos obedecidos os prêmios adotados
para o Banco Nacional da Habitação:
a)
Correspondente a vida do segurado de modo a cobrir, 11<' data de
seu falecimento, a importância do
saldo devedor;
b)
contra fôgo;
c) danos físicos ao imóvel;
d)
invalidez permanente;
e) Invalidez temporária;
j) perda liquida e definitiva, decor..
rente da incapacidade de pagamento.
§ 19 As taxas de juros e prazo 'de
resgate serão fixadas, respectivamente, em 5% e..a.. (cinco por cento ao
ano) e até 30 (trinta) anos, no caso
das construções de tipo popular; nos
demais em 6% a..a. (seis par cento
ao ano) e até 25 (vinte e cinco) anos.
§ 29 Para aplicação das condições
de venda a que se reporta o § 19 deste
antigo, serão consideradas do tipo popular as unidades residenciais cujo

valor, na data de avaliação, não exceda a 120 (cento e vinte) vêzes o
maior salário-mínimo vigente no País.
§ 39 No O$SO de impontualidade no
pagamento de prestação mensal, sôbre
o seu valor incidirão juros de mora
de 1 % (um por cento) ao mês.
Art. 99 E' vedada a venda:
tt) às pessoas que já forem proprietárias, promitentes compradores ou
cessionárias de imóvel residencial" na
localidade;
b) de mais de um imóvel aos que
ocuparem dois ou três dos que trata
êste Decreto, mesmo que situados em
diferentes localidades;
c)
às pessoas que estiverem em
débito de qualquer natureza com os
órgãos de que trata êste Decreto e
com a Prevdiência Social, ressalvado
o disposto no § 29 dêste artigo.

§ 19 Excetuam-se da proíbíçâo da
alínea a dêste artigo as pessoas que
numa mesma Iocalidede possuam um
imóvel inadequado à sua resítrência,
em virtude do número de seus dependentes.
§ 29 A entidade proprietária do
Imóvel poderá admitir esquema Õ'e pegamentc parcelado ou incorporação
ao preço de venda. da importância em
débito, desde que êste resulte da
ocupação residencial.
Art. 10. O Grupo de Trabalho de
Bresüia (GTE) liberará no Distrito
Federal a venda de oada unidade residencial, quer para Os órgãos de que
trata êste Decreto, bem como os de
que trata o Decreto n» 55 738, de
4-2-1965. certificando-se é legitima a
ocupação, se o servidor e espôsa ~Õ
têm uma unidade residencial distribuída e se nenhuma ação judicial foi,
contra os mesmos, intentada pela
União Federal.
Art. 11. O adquirente, promitente
comprador ou cesstonãnc poderá liquidar, antecipadamente. o débito, ou
fazer amortizações especiais da dívida
ou de preço, no valor mínimo igual
ao de uma prestação mensal.
Art. 12. Os órgãos de que trata o
art. 19 do presente Decreto poderão
efetuar os seguros índtcados no ar:"
ttgo 89, item Il, dêste mesmo Decreto,
nos Institutos de Aposentadoria e
Pensões e no IPASlE, sespeitedo o disposto no Decretein? 55.245, de 21 de
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dezembro de 1964, desde que tais seguros sejam contratados com as cláusulas constantes da apólice padrão ....
adotada pelo Banco Nacíona, de. Habitação e os prêmios calculados com
as taxas especiais convencionadas entre o mesmo e mercado segurador.
Art. 13. Ao valor da prestação mensal, serão acrescidas as importâncias
reja tivas ':
a)
Aos prêmios de seguro;
bJ à taxa de
adm-mstracâo do
contrato, no valor de 2% (dois por
cento) sôbre :3.S quotas de amortização e juros; e,
c)
aos encargos de impostos, taxas
de serviços públicos, de cóndomínío
e demais, previstos em Lei, que incidam ou venham a tncídlr sôbre o
imóvel,
Art. 14. Será cobrada uma taxa de
expediente no valor de 0,1 % (um décimo por cento) do preço de venda,
destinada a cobrir as despesas processuais da opereçâo, cujo montante
poderá ser incluído no preço de ven-

"lI,.

Art. 15, O pagamento da prestação
mensal será feito, sempre que possível, mediante consígnaç ío em fôlha.
Art, 16. A falta de pagamento de
6 (seis) prestações mensais sucessivas, bem oomo a inobservância de
qualquer cond'çâo contratual implicará na rescisão do contrato de pleno
direito.
.
Art. 17. A simplificação do processamento da operação obedecerá aos
disposto nos artigos números 60, 61
e 62, da Lei nl? 4.380 de 21 de agôsto
de 1964.

Art. 18. Terão preferência para
aquisição dos respectivos imóveis:
I -

Em Brasília:

os ocupantes titulares de TêI'lmo de Ocupação em plena vígêncía,
exceto os referidos no artigo 28 dêste
Decreto;
b)
a União Federal, por ínterméciio do Grupo de Trab-alho de Brasília (GTB) , desde que Os rmóveís residenciais deixem de ser alienados
aos ocupantes, por desintesêsse ou ímpossfbíhdade legal dos mesmos.
Ir
Nas demais localidades do
Pais:
a) o Iocatázío,
mesmo havendo
sublocação total, desde que consenti-

da expressamente pelo órgão propríetário;
z» o ocupante, nos casos de desistência de locatár-io ou de subtocacâo
total não expressamente consentida
pelo órgão proprietário;
c) os interessados que se epresenterem na forma dos artigos 19 e 20,
dêste Déereto: e,
d) a União Federal. dêsde que os
imóveis não tenham sido alienados
por nenhuma das formas anteriores.
§ 1 O locatário, sublocatário ou
ocupante, acima referidos. dever àc
manifestar, por escrito. sua concordância Junto ao órgão proprietário,
dentro do prazo de 30 (hinta) d-as,
contados da data da notificação escrita ou da publica-ção do respectivo
edital de venda a ser expedido. tão
'pronto tenham sião feitas as avaliações de qna trata o artigo 2° na ordem cronológica das coneordânciaa.
§ 2Q Será considerado desistência,
a díscordáncle com o preço ou com
as condições determinadas para a
aquisição.
§ 31? A preferência
d'ete::,minada
neste artigo sõm ente será dada a sublocatários e ocupantes cujas condições resultem, comprovadamente, de
atos praticados antes da vigência dêste Decreto.
Q

Art.

19.

Na

'imposs'btlidade da

20.

ocorrendo desínterêsse,

aquisição pelas pessoas mencionadas
no artigo 18.> decorrente de mcapacidade financeira, terá preterêne'a o
descendente ou descendenteg delas E'!
que com elas comprovadamente viva
no imóvel.
parágrafo único. Havendo mais de
um descendente. a preferência será
dada sucess vamente aos mais idosos,
salvo impossibilidade ou desistência

expressa.
Art,

a)

ímpossíbílídcde ou ínexlstência de
pessoe., mencionadas nOsart gos 18
e 19. quanto aos imóveis resídenciais,

ressalvado o disposto no artigo 3° e
observada- as condições gerais. serão
oterecídos a venda, por concorrência
pública, da seguinte forma:
a) As unidades de jjrasfla, (inciso
1 do § 19 do artigo 19) à União Federal.
b) As unidades resídenctats localí.,
zadas fora de Brasília. de valor inferior a 120 (cento e vinte') Vf''7'''<; o
maior salário mínímo, aos empregaQ

,
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dos ou rune'onãríos dos órgãos de que
trate o art. te dêste Decreto e de
acôrdo com instruções a serem bru:xadas pelo Banco Nacional da Habitação;

~.

'b].

c) mediante concorl'ellCla pu HXL,
as unidades de valor igualou superior
a 120 (cento e vinte) vêzes o maior
salário mínimo e as referidas DO §
ún.co, item III, do art. F', a quais-

quer interessados.
Art. 21. Na venda mencionada no
artdgo anterior, caberão aos adquirentes tortas as providências e 1'e5(pIons'ah1lidlad€{> no tocamte à d!C6ocupação do imóvel.
Art. 22. A locação ou transferên.,
cía do imóvel, enquanto não liquidada
a divida Ou o preço, dependerá de

autor.zeção prévia e expressa da entádade proprietária ou órgão que ad-

ministrar o respectivo contrato.
Art. 23. Os imóveis serão vendidos
TIo estado em que se encontram, e o
adquirente, promitente éomprador ou
cessionário, fic,:trá obrigada a reall.,
zar, à sua custa, as obras e reparos:
que forem necessários.
Art. 24. Os conjuntos residenciais
::Huados em Brasília, em atual fase
de oonstruçãc, com os respectivos terrenos serão adquiridos, imediatamente, pela união Federal, através o
Grupo de T r a b a 1 h o de Brasília.
CaTE), que ?S concluirá e Os reser.,
voará par,a trtützaçâo e venda, de
acôrdo com a programação da transferência dos órgãos do GOvêrno Federul para a nova Capital e consoante o que fôr previsto no convênio a
que se refere o artigo 69 do presen.,
te Decreto,
§ 19. As unidades residenciais em
oatula,l fase de construção, situadas
fora de Brasília serão concluídas pelos respecüvos órgãos propríetárdo, e
sua. venda processar-se-á na forma
do artigo 2{) dêste Decreto.
§ 2Q • Os terrenos urbanos de pro..
prtedade dos órgãos de que trata o
artigo 19 dêste Decreto; poderão ser
alienados na forma de seus regulamentos, OU ainda, vendidos ,aos órgãos
de que trata o artigo 89 dia Lei número 4.380, de 21 de agôsto de 1964,
sendo vedada a aplicação dos fundos
dêles resultantes em quaisquer opera.
ções de custeio.
§ 3 9 • Serão excluídas da vence em
Brasília, aIS projeções integrantes de
superquadras de propriedade dos Ins.,
titutos de MJosentadorl·a, IPASE, FOO-

dações, Autarquias e sociedades de
economia. mista, desde que se prestem à construção de unidades ou
c o n j u n tos habitacionais a serem
custeados com Os recursos previstos
no § 19, do artigo 4\ dêste Decreto.
Art. 25. cabe à admimstracão de
todos Os imóveis res.denciaís adquíridos ou que vierem a ser adquiridos
pela União Federal em Brasília, ao.
Grupo de Trabalho de nrasjta IGTB)
que para tal fim estabelecerá convê-,
ruo com o Serviço de patrimônio da
União palia cumpr mento d-o que preceitua o S fio, do artigo 65, da Lei
no 4.380, de 21 de agôstn de 1984.
Art. 26. Enquanto não Se publicar
o Ftdital de venda. previsto no S 19,
do artigo' 20, poderã-o Os diversos órgãos cogitados neste Decreto, adotarprovídêncías administratavas que conduzam à regular.zação das locações
ou ocupações.
§ P. As providências de que trata
o presente artigo, não compreendem
as que possam modíücar situações de

raso

§ 29. Os imóveis que estejam ou
venham a estar desocupe dos serão
alienados de acôrdo com os erttéríos
estabelecidos no artigo 18, salvo o
disposto nos parágrafos 1" e 29 do

artdgo 24.
~

39

Os 'enóveis loca.liaadog em

Brasüia, de propriedade dos Instátu.,
tos de Prevídêncie e dos órgãos de
que trata o artigo 1~ dêste Decreto,
que estejam ou que venham a estar
desocupados, serão adquirtdos pela
União Federal, através o" Grupo de
Trabalho de Bras-Dia (GTB) nâo se
lhes eplícando o disposto no art. 17
do Decreto 55.738 de 4 de fevereiro
de 1965.
ATt. 27. Para cumprimento do d SR
posto no artigo 60 e seUs itens, da
Lei no 4.3'80, de 21 de agôstc de 1964,
as entidades menciona-das neste De-

creto, após
superiores,
do Banco
padrão de

apreciação de seus órgãos
_submeterão à aprovação
Nacional de Habitação o
escrituras comuns a todos

os mutuárros ,

.

Art. 28. O Grupo de Trabalho de
Brasília (OTE) se articulará com as
entdades de que trata êste Decreto

dentro ~ prazo de 60 (sessenta) dias,
no sentido de selecionar. para exclusão da venda objeto dêste Decreto
os imóveis ocupados por pe.sSO'3.S que
exerçam na Capital Federal, encargos
ou funções característícamente tran.,
sítôrícs, os quaís ficarão I reservados
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para permanente redístrlbu'çâo aos
exerce·ntes de tais encargos Ou funções.
Parágrafo único. Em Brasília, o
Grupo de Trab'?lho de jjrasilía (GTB)
poderá continuar a sublocar OS imóveis arrendados às entidades mencionadas no § 20? do art. 49 dêste Decreto até a data de SUa efetiva alie..

Art. 29. O pr-ec._1te Decreto entro-

rá em vigor na data de SUa publ--

cação, revogadas as dísposlçôes em
contrário.
Brasília, 20 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77 Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveta de Bulhões
Arnaldo Sussekinâ
Roberto de Oliveira campos

nação.

DECRETO NO? 55.956 -

69

DE

20 DE ABRIL DE 1965

Autoriza o S.A.M.D.U. a prover os emprêgos que menciona
em diversas Unidades da Federação

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição e tendo em vista a comprovada necessidade
de serviço, quanto ao imediato provimento de parte das vagas existentes
no quadro de pessoal do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e víe
Urgência, conforme Exposição de Motivos GM/GB/N° 56-65, do Ministro
do Trabalho e Prevídênncia Social, constante do Processo nc MTPS 21;~.'
de J.964, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e
de Urgência (SAl\IDU), da Previdência Social, a prover os emprêgos de sua
'Tabela de Pessoal constantes da relação anexa.
Art. 29 O provimento deverá ser feito mediante prova de habilitação
entre os interessados recrutados, de preferência, nas próprias localidades
arde devam trabalhar, e que já não .sejam ocupantes de cargos públicos.
Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de abril de 1965; 144 9 da Independência v 779 da República.

H.

CASTELLO BRANCO

Arnuuio Sussekind
o anexo que se refere o texto foi publicado no Diário Ojicial de 29 de
abril de 1965.

DECRETO N9 55.957 - DE 20 DE
ABRIL DE 1965
Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000.000,
para atender às despesas que estecifica,
O Presidente da República usando
da autorizacão contida na Lei número 4.428, cte" 14 de outubro de 1964, e
tendo~ ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 93. do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
20.000.000.000 (vinte bilhões de cruzeiros), destinado a atender à subscrição de ações decorrentes do au-

menta de capital da Centrais J::létricas Brasileiras S. A. - Eletrobrás,
com que a empresa poderá atender
aos encargos financeiros iniciais da
operação autorizada pela Lei nv 4.428,
de 14 de outubro de 1964.
Art. 29 O crédito especial de que
trata o artigo anterior será cutomàtícamente registrado é distribuído ao
Tesouro Nacional, pelo Tribunal de
Contas.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 20 de abrfl de H165; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO.
Octavio Gouveia de Bulhões.
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DECRETO NQ 55.958, ainda não
foi publicado no Diário O jicial.

DECRETO N9 55 959 -

DE

20 DE

ABRIL DE 1965

Inclui junção gratificada na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde.

o Presidente da República, usando
dase atribuições que he confere o
art. 87, item I, da Constituição e de
acôrdo com o art. 11, da Lei nv 3.780,
de 12 de julho de 1960, .decreta:

Art. 1Q Fica incluída, na Parte Permanente, do Quadro de Pessoal do
Serviço Nacional de Educação Sanítárta, do Ministério da Saúde, e elas-

sífícada provísõrtamente a tuncão
gratificada de Assistente do Diretor

de Serviço Nacional de ~Jucaçãc Sanitária. símbolo 3-F, prevista no Decreto nc 914, de 18 de abril de 1962.

que retificou a Regimento daquele
Serviço.
Art. 29 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 39 nsec decreto entrará em vigor na data: de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Brasllía, 20 de abril ae 1965; 144\1
da Independência e 779 da Repúblíca..
H

Estado de Minas Gerais, quer fazer
União Federal do terreno com a
área de 1.115.760 mâ um milhão,
cento e quinze mil e setecentos e sessenta metros quadrados>, situados no
lugar denominado "Vargtnha" naquele Municipio, Estado de Minas Gerais, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o .rúmero 260.937-64.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
SE' refere o artigo anterior, à construção e ínstaleção de uma Escola
Agrícola, nos têrmos da Lei Federal
nc 3. 864-A, de 24 de janeiro de 1961.
Brasília; 20 de abril de 1965; 14"1
da Independência e '179 da República.
à

H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Gouveia de Bulhões.

DECRETOS Ns.

ainda

não

foram

55.961 a

55.965,

publicados

no

Diário Ofícial .

DECRETO

N9

55.966 1965

DE

20

DE

ABRIL DE

Declara de utilidade pública a Congj'egação de São João Batista, com
sede em Belo Horizonte, Estaao
de Minas Gerais, e as cCiLljl'egadas
qV.;e enumera.

CASTELLQ BRANCO.

Raymundo de Brito.

DECRETO N9' 55.960 ABRIL DE 1965

DE

20

DE

Autoriza o Serniçc do Património da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado noMunicípio de Bambuí, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Repúblíoa usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constltuíçâc Federal e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que o Municipio de Bambuí,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item 1, 'da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
Processo M, J ,N . I. 25.495, de 1963,
decreta:
Artigo único. São declaradas de utilidade pública, nos têrmos do art. 1'l
da Lei nv 91, de 28 de agôstc de ;.9::55.
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 8 de maio de 1961, a congregaçào de Sâo João Batista, com
sede em Belo Horizonte, tüstado de
Minas Gerais, e as tnstituír-õe que
lhe são agregadas: Instituto São João
Batista, com sede em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais; Orfanato
São J oâo Batista, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais;
Educandário Nossa Senhora D' Abadia,
com sede em Belo Hcrízonte, Estado
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de Minas Gerais, e Colégio Imaculada
Conceição .com sede em Itapeceríca,
Estado de Minas Gerais.
Brasília, 20 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLD BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO N° 55.967 -

DE 20 DE

ABRIL DE 1965

Declara de utilidade púb,Zica a sociedade Pio scaoucto das Damas de
Caridade com sede em Caeiae do
Sul, Rio Grande do Sul.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo
87. item I da constituição Federal e
atendendo ao que consta do Processo
M.J.N.I.-7.338, de 1964, decreta:
Artigo único. E' declarada de utjlidade pública, nDS têrmos do art. 19 da
.Lei91: de 28 de agôsto de 1935, combinado com o art. 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv JO.517, de 2
de maio de 1961, a sociedade Pio 80dalício das Damas de Caridade, com
~ede ~m Caxias do 8111, Rio Grande
ao SUl.
Brasília. 20 de abril de 1965; 144 Q
da Independência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Milton Soares Camqios

DECRETO N9 55.968
ABRIL DE

DE

20

DE

1965

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a ~oaçâo dos terrenos que mencio,u..J" situados no
Município de Goiás, Estado de
Goiás.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituicão Federal e de .acôrdc com os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação das
respectivas escrituras, a doação que a
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Prefeitura Municipal de Goiás, Estado de Goiás, e Alceu de Barros Oliveira e sua mulher fízeram a União
Federal, a primeira, das áreas de
987.509 ma (novecentos e oitenta e
sete mil, quinhentos e nove metros
quadrados) do terreno
denominado
"Can-can" e 667.778 ma tscisccntos e
sessenta e sete mil, setecentos e setenta e oito metros quadrados) do
terreno denominado "Ferreiro" e o se~
gundo, da área de 600 UOO mã (seíscentos mil metros quadrados) do ter..
reno denominado "Can-can' situados naquele Munícípío. no Estado de
Goiás, tudo de acordo com os elemencoa constantes do processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o número 46.113-52.
Art. 2('1 Destinam-se os terrenos a
que se refere o artigo anterior à Ins..
talação de Pôsto Agropecuário do Mimstérío da Agracultura, naquela Ci..
dade.

Brasilia, 20 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO .

Octavio Gouveia de Bulhões.

DECRETO N9 55.969 ABRIL DE

DE

20

DE

1965

Autoriza Tanus Jorge Bastani a com ..
prar pedras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87, número I, da Constítuiçao Federal e tendo em vista o Decreto-lei
nc 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cídadãc brasileiro ranus Jorge Bastani, residente no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, a comprar pe ..
dras preciosas nos .êrmos do Decreto..
lei nv 466, de 4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autortzaçào, uma
via autêntica do presente decreto,
obrigando-se, seu titular, a cumprir as
leis e regulamentos vigentes ou que
venham, a vigorar sobre o assunto.
Brasilia, 20 de abril de 1965; 144q
da Independência e 779 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões
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DECRETO NO;> 55.970 ABRIL DE 1965

DE

20

DE

/fazenaa, o
creasto especial de Cr$ 397.246.024
(trezentos e noventa e sere milhões
duzentos e quarenta e seis mil e vinte e quatro c-eees-osj , pera atender

Abre, pelo Ministério da

as aespesas que eenecmca,

o Presidente da República, usando
da. autorízaçào contida na Lei número
4.567, de 11 de dezembro de 1964 e

tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. ~3 do Regulamen-

ExEcUTIVO

aforamento, o domínio útil da fração,
ideal de 11136 (Um, cento e trinta
e seis avos) do terreno de marinha e
acrescido situado na Avenida Augusto Severo nv 156, no Estado da Guanabara. conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o
número 138.832, de 1964.
Brsíüa, 20 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia d,e Bulhóes

to Geral de Contabilidade Púbhca, de-

creta:
Art. Iv Fica aberto, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
397.246.024 (trezentos e noventa e sete

milhões duzentos e quarenta e seis
mil e vinte e quatro cruzeiros) para
atender ao ressarcrmento do Banco
de Crédito da émazõnía S. A. pelas

despesas efetuadas com o pagamento
do aumento de 25% sobre os preços
da compra da borrracha nacional.
Parágrafo único. O crédito a que se
refere este artreo, sera automática':'
mente registrado pelo Tribunal de
Contas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlta, 20 de abril de 1965; 1449
da Independência e ,779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveta

DECRETO

N9

ce

Bulhões

55.971 1965

DE

20

DE

ABRIL DE

Autoriza estrançeíra a aâquírir, em
remaomçao ae aforamento. o dominio útil de trocao ideal do terreno de -mormna e ccresctcc Que menciona, no Estaao da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inCISO 1 aa Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-Ieí nv 9,760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artago único. Fica Resina Nastasi
Brindisi, de nacionalidade italiana, autorizada a adquirir, em revígoraçâo de

DECRETO NQ 55.972, ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO N9 55.973 ABRIL DE 1965

DE

20

DE

Declara de unuõaae pública o Lar
Escola Irmã Maria Angela, com
sede em Campinas, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artégo
87, item I, da Oonstítuíção Federal e
atendendo ao que consta do Processo
MJNI. 20.5-73, de 19,64, decreta:
Artigo ú....'1190. :Ê declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 19351
combinado com o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 19'61, o Lar
Escola Irma Maria Angela, com sede
em Campinas, Estado de São Paulo,
Brasília, 20 de abril de 1%5; 144<'
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares campos

DECRETO N9 55.974, ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO

N9

55.975 1965

DE

22

DE

ABRIL DE

Autoriza Bauxita Santa Rita Ltda. Bauxita - a pesquisar bauxita, no
município de Juriti, Estado do Pará.

I

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 87, no I, da Constituição E: nos
têrmos do Decreto-lei nv 1 985, de 29
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Bauxita
Santa Rita Ltda. - Bauxita - a pesquisar bauxita em terrenos devolutas
no lugar denominado Serra de Balaio
- Balaio do Norte, distrito e município de Juriti, Estado do Pará, numa
área de quinhentos hectares (500 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a oitocentos e dez metros
(810m). no rumo verdadeiro de, vinte
e um graus e trinta minutos sudeste
(2l\'SO'SE), da confluência do Igarapé do Balaio com o Iga-apé do Juriti
Velho e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cinco mil metros
(5.000m), quarenta e três graus e
trinta minutos nordeste (43930''\fE);
mil metros (1. üüüm) , quarenta e seis
graus e trinta minutos sudeste
(46Q30'SE).
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 19ô3, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dõste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros <Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de abril de 196Q; 144l,J
da Independência ~ 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55.976
ABRIL ,DE 1965

DE

22

DE

Autoriza Bauxita Santa Rita Luia Bauxiea - a pesquisar bauxita. no
mumicvpio de Juriti, Estado do Pará.

o Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí cnv 1.935, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Bauxita
Santa Rita Ltda. - Bauxísa - a pesquisar bauxita em terrenos devonnos,
no lugar denominado Serra do Balaio
área Balaio do Sul. distrito e município de Juriti, Estado do Pará, numa
área de quinhentos hectares (500 na.r,
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a oitocentos' e dez metros
(810 m) , no rumo verdadeiro de vinte e um graus e trinta minutos 5\1deste (21Q 30' SE), da confluência do
Igarapé do Balaio com o Igarapé do
Juriti Velho e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: cinco
mil metros (5.000 m) , quarenta e três
graus e trinta minutos sudoeste (439
30' SW); mil metros (1.000 m) , quarenta e seis graus e trinta minutos
sudeste (46Q 30' SE).
Parágrafo único. A execucâo da
presente autorização fica sujeita às e:;tãpulacôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
no 1-63, de 9 de janeiro de 1963 da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorízacêo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cmco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será válido
por dois (2) anos a contar da data Cla.
transcrição no livro próprio de Regtstro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as díspostçõea
em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1965; 144<;)
da Independência e 77Q da Republica,
H. CA5TELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 55.977
ABRIL DE 1965
Autoriza estrangeira

DE

22

DE

ABRIL DE

a adquirir, em

tramcteréncia ae ajoramento,

?

~o

mímo útil de traçao zdeal do -en eno de marinha que menCZOna, no
Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usa::rlc

da atrtbuicào que lhe confere o artágu
87, mc.,c 1 da Constar uícâc Fedeeat.
e tendo em vista .o disposto no it~tlgO
LOb do Oec-eto-Ieí 39 ~. 60, de c de
setembro de 1946, decreta
Artigo r.n.co E' 0~:mI:'U Eliana v~

gar de Freitas, de nacíonalídade chíIena ." ..h lJ; c-aca a a.t uv.rn

~P.1

trans

ferência de aforamento, o domínio útil
da. rracâo ideal de 0,025 do cerrem.' de
marinha situado na Rua Santa Clara

ns. 8, 8-A e 8-B, esquina da Avcní-

da Atlântica no 638, Estado da Ouana-

bara, conforme processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o número 188.897, de 1964.
Brasília, ~~2 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da. República.
H. CASTELLQ BRANCO

Octaoio uoinôce
DECRETO NQ 55.978
ABRIL DE

DE 22 DE

1965

Autoriza

estrangeira a aâqusrir, em
revigoração de aforamento, o aominso útil de fração ideal do terr;~?Zo
de marinha e acrescido que mencwna, no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, íneiso r da Constmncâo Federal
e tendo em vista ,J rusnosto no artigo
205 de, Decreto-lei n- J 760, de 5 de
setembro de 1946, decreta
Artigo único. Fica Yvone Sima~d
Domingues, de nacionalidade francesa, autorizada a adquirir, em revígoração de aforamento, o domínio útil
da fração ideal de 1/136 (um, cento
e trinta e seis avos) do terreno de
marinha e acrescido situado na Avenida Augusto Severo nv 156, no Estado da Guanabara, conforme processo
protocolado no Ministério da Fazenda sob o número 138.791, de 1964.
Brasília, 22 de abril de 1965~ ~44)
da Independência e 779 da República.
H

CASTELLO BRANCO

Octavio Buíhôes

DECRETO N9 55.979 -

DE 22 DE

1965

Institu1 Grupo cte Trabalho com o
objetivo de estudar e de propor medidas para a instalação de fábricas
de leite em pó.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artàec
87, item I, da Consütuíçao Federal,
decreta;
Art. 1<:' Fica instituído, no Mínlstério da Saúde, um Grupo de Trabalho
(G.T.), com os seguintes objetivos:
a) estudar e propor a criação de
novos centros de industrialização do
leite, para fins assistenciais, visando
à melhoria das condições alimentares
da população, especialmente das mães
e crianças;
b) ftxar normas gerais de organização de entidade de caráter local,
para orientação e direção de novas
indústrias;
c) apresentar relatórto final com as
sugestões e os projetos necessários à
instalação das fábricas.
Art. 29 O Grupo de Trabalho será
presidido pelo Diretor-Geral do IJepartamentc Nacional da Criança e
constituído de representantes dos f{Ovemos do Estado de Alagoas e do Estado do Paraná e dos seguintes Ministérios:
Agricultura: Indústria e Comércio;
Planejamento e Coordenação rêconômica;Coordenacão dos Organismos
Regionais e Saúde.
Parágrafo único. Os membros do
Grupo de Trabalho serão designados
pelo Ministro da Saúde, mediante indicação dos órgãos representados.
Art. 39 Fica estabelecido o prazo
de 90 (noventa) dias para execução.
do trabalho a que se refere o presente
decreto.
Art. 4<:' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1965; 1440.
da Independêuc 1:1 e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme
Iraníet Faraco

Raumuruic de Brito
Roberto de Oliveira Campos
Oswaldo Ccrâesrc de Farias

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N9 55.980 -

75

DE 22 DE ABRIL DE 1965

Aprova os Orçamentos do Instituto Nacional do Pinho, do Instituto Brasileiro
do Sal e do Instituto do Açúcar e do Álcool

O Presidente da República, usando das. atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmoa do art. 107, da Lei nv 4,320,
de 17 de março de 1964 e, de acõrdo com o disposto no Decreto nv 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de no- 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1965 do Instituto Nacional do Pinho, do Instituto Brasileiro du Sal e do Instituto do Açúcar e do Alcool, entidades federais vinculadas ao Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 29 aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no D.O. de 29-4-65.
DECRETO N9 55.981 ABRIL DE

DE 22 DE

1965

.Dispõe sôbre a importação de aves e
01;OS pW'a reprctiuçâo e dá OuiTas
providências.

O Presidente 'da República, usando
da atribUição que lhe confere o artagc
,87, Item 1, da Constituição Federal,
e tendo em vista o que dispõe o Regulamento da Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto nv 24.11<:1:,
de 12 de abril de 1934,
Considerando o perigo que representa 'para a avicultura nacional a
importação indiscriminada de aves e
ovos de procedência estrangeira, dada
a possibilidade da introdução, em nosso País, de doenças exóticas susceptível de contaminar os nossos plantéís
'avícolas;
Considerando que os métodos de
melhoramento genético no nosso país
estão suficientemente adiantados para
garantir, dentro de um curto prazo, a
produção de ovos e pintos de alta
qualidade, de origem nacional;
Ccnsiderando que, dessa forma, poder-se-á economizar o dispêndio de
divisas com a importação de tal material do estrangeiro;
Considerando que, assim, impõe-se
a restrícâo progressiva da importação,
dos produtos de origem estrangeira,
decreta:

Art. 19 A importação de aves e ovos
destinados à reprodução somente será
permitcda, uma vez obedecidas as
condições de ordem sanitária e zoetécnicas previstas no presente decreto.
Art. 29 São exigências de ordem
sanitária para a entrada, em Território Nacional, de aves e ovos destinados à reprodução:
I - Apresentação de certificado,
firmado por veterinário oficial, negativo para pulorose e tifose avláría, na
granja de origem;
II - Apresentação de atestado, pussado por veterinário oficial, declarando:
a) que as aves ou ovos provêm de
plantéís isentos de enfermidades
transmissíveis;
b) que as aves ou ovos provêm de
plantéís que não tenham sofrido -vacinacâo com vacina de vírus vivo nos
últimos sessenta dias anteriores à incubação dos pintos ou à coleta dos
ovos a serem exportados;
c) o nome e enderêço do exportador, da granja produtora das aves ou
ovos e do importador;
d) a numeração das aves ou a marcação dos ovos importados;
e) que os ovos foram submetidos à
desinfecção, antes. ele serem embalados
com caixas e separadores novos.
Parágrafo único. Os documentos a
que se referem os incisos anteriores
somente serão levados em considera-
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ração quando visados pela autorídade
consular brasileira do país de ortgem.
Art. 39 Os importadores, além das
exigências estabelecidas no art. 2'\
deverão ainda satisfazer, para o desembarque dos produtos importados,
as seguintes condições de ordem sanitária:
I - Comunicação à Inspetoria no
S.D.S.A., com antecedência mínima
de 24 (vinte e quatro) horas, do desembarque das aves ou dos ovos;
Ir - desinfecção dos ovos, sua passagem para caixas e separadores novos e incineração das embalagens
usadas, no aeroporto ou' em outro local mais conveniente, à juízo do veterinário oficial presente;
UI - passagem das aves para embalagens novas e tncineracão das usadas na viagem. no aeroporto ou em
local mais conveniente, a juízo -do veterínárío oficial presente;
IV - incubação dos ovos Importados sob contrôle da autoridade:;anitár-ía Indicada pelo S.D.S,A., podendo o veterinário desícoado retirar
material par exame, realizar desínfeccâo e rumíca-ões e, em caso de
susneíta de doença, providenciar a
destrul-ão de tôda a partida de IVO.:;
em incubação e desinfetar ·8 isolar o
ambiente julgado contaminado.
V - Criação dos pintos tmbortados
ou ortundos de ovos importados, sob
contrôje de autoridades sanitárias indicada pelo Servíco de Defesa Sanitária Animal, podendo o veterinário designado determinar ncoroso tsolamenta das aves, retirar material e
aves, vivas ou mortas, para exame,
submeter os animais a testes anroprtados e, em caso de suspeita de
doenca. sacrificar, todo o lote e desinfetar e isolar o ambiente julgado
contaminado.
Art. 4Q Compete ao importador fornecer, por sua conta, as embalagens,
desinfetantes, produtos biológicos, locais de trabalho e transporte de material e. dos técnicos designados para
contrôle das importações.
Art. 5Q O Ministério da Agrtcultura, pelo seu Serviço de Defesa Sanitária Animal, designará o técnico de
seu quadro ou de outra instituição
pública, para contrôle das importações, não se responsabilizando por
qualquer dano ou nerda em caso de
ser considerada necessária a destrui-

do material ou aves importadas,
ou quando o conhecímento de aJterações no estado sanitário do país de
origem aconselharem o cancelamento
das autorização para importação ou
a imposição de restrições ainda ,U8.íS
severas que as determinadas nestasnormas.
Art. 6'"1 O pedido de importaçãoserá dirigido inicialmente ao Departamento de Defesa e Inspeção Agropecuária (D.D.I.A.), que se pronunciará. conclusivamente, sôbre a conveniência ou não da importação desejada, quanto ao aspecto sanitário,
submetendo-o, a seguir, ao Departamento de Promoção Agropecuárra
(DPA) , para êsse órgão se manifeste
quanto à conveniência da operação;
sob o aspecto zcotécníco .
çâo

Parágrafo único. Somente na hipótese de vir o pedido a merecer pronunciamento favorável dos órgêoa citados no presente artigo é que estará
o importador habilitado a promover a
importação desejada.
Art. 7'"1 Fica, terminantemente proibida, a partir da vigência do nresente
decreto, a. importação de aves ou ovos
para criação ou incubação não destinados à reprodução (pintos industriais e ovos destinados à sua produção) e nem de aves domésticas em
crfaçâo ou já adultas.
§ 19 Não se incluem na proibição
do presente artigo os pintos e ovos
cruzas de linhagem (matrizes) que
poderão ser importados, com as ~es
trtcões contidas neste decreto, at~, o
ano de 1967, quando cessará, cteríntüvamente, a sua importação.
§ 2(1 A partir do ano de 1966, fi, concesâo de autorização para importar
pintos e ovos para reprodução fica
condicionada à demonstração, por
parte do interessado, de dispor de
instalações e equipamentos para orcaseguir no trabalho de melhoramento"
das aves importadas.
§ 39 A partir do ano de 1967, a
concessão de autorização para importação de pintos ou ovos para reprodução fica condicionada à demonstração. pelo interessado, de estar '-X/.:'cutando ou de estar preparado material e tecnicamente para executar
trabalho de melhoramento de aves a
que se incorporarão os animais a serem importados.
§ 4(1 A importação de pintos e ovos
de raças puras ou, de linhagens para.
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cruzamento (avós)
será permitida
sempre que atendidas as condições
destas normas.
Art: 89 Os pedidos de importação
de pintos ou ovos de incubação deverão ser instruidos com uma descrição do material a ser importado, especificando se é de raca pura, de linhagem a ser usada em cruzamento
(avós) ou de cruza de linhagens (matriz>, bem como de uma declaração
do exportador do que está apto <>.
prencher as especificações do pedido.
Art. 9° O veterinário encarregado
da recepção dos pintos ou ovos iomparará os elementos dos documentos
de embarque com os do pedido inicial e verificará se a numeração individual dos pintos, por meio de cadeados invioláveis, ou a marcacâo dos
ovos coincide com as dos atestados e
declarações relativas ao embarque.
Art. 10. A ínobservância, pelo importador, de qualquer das exigências
contidas no presente decreto implicará no seqüestro e sacrifício imediato
do material ou aves importadas, fiem
prejuízo das sanções administrativas,
civis e penaés a que ficará ígualmente sujeito, em decorrência da falta co• metida.
ArL 11. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícacâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, '22 de abril de 1965; 14:'1"
da Independêncía e 7T~ da República.
H. CASTELt..o BRANCO

terreno com' 1.600.000m2 (um milhão

e seiscentos mil metros quadrados) ,
representada na planta que com es~e
baixa devi.c1amente rubricada pelo DIretor da Divisão do Mate?:10..1 do D~_
part.arnento de Adm:nistração ~lO .Ml ...
nistério da Viação e Obt'as pU,bllca;s.
nscessárta à construção do ':;'í;u~~e p~
büco "Coração de JeE.US" no lvIU11lcipic de Coração de j esus, Estado de
Minas Gerais, cujos projeto e orçamento foram aprovados pela POl':r,aria ne 533" de 14 d~ setembro de 19;)6,
do refer·ido Ministel'lo.
Art. 29 &ste decreto en~rar?- em vi...
"'01' na data de sua publ1caçao,_ ::evogadas a:" dispo.:.ições em contrário.
9

Brasiha, 2·2 de abril de 1965; 144

da Independência e 779 da RepÚ'blioa.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO

N9 55.983
ABRIL DE 1965

DE

22

DE

Autoriza Alumínio Minas Gerais Sociedade Anónima a pesquisar bauxita, no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

Hugo Leme

DEORiETO N9 55. 9'82
ABRIL DE 1965

deral, e nos têrmos do Decretocleí
no 3.365, de 21 de junho de 1941, mo...
dífícado pela Lei nc 2.78'5, de 211 de
maio de 1956, decreta;
Art. 19 Fica renovada .a declarada
de utilidade públ.ca a que se refere
o Decreto nc 40.535, de 11 de dezembro de 1956, para fine de desapropriaçãovpelo Departamento Nacional de
Obras contra as secas, a área de

DE 22 DE

ícenoca a âeclaraoic de uiiitcaâe pú..
blica a que se refere o Decreto nú,J
mero
535, de 11 de cezembro de
1956, para fins de desapropriação
pelo
Departamento Nacional de
Obres Contra as Sêcas, áTea de
rena necessária
à construcão dO
açude público "Coração de Jesus",
no MunLcipio ele coração de Jesus,
Estado de Minas Gerais."
éü.

ter-

O Presidente da Repúblâca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. íncíso I, da Constituição Fe-

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto lei nv L 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art . 19 Fica autocizada Alumínio
Minas Gerais S. A. a pesqtusar bau
xi La em duas áreas cuja soma é quat-ecemos e noventa e três néctares e
cinqüenta ares (493,30 ha) em cerrenas de sua propriedade nos lugares cenominados Moinhos (Campo do
Vilela ou Maria Ovídía e c.ampo do
Alcíno i e Campo de Cima (Campo
de Cima - Carneiros) ambos no distrito e munícípta de POr;OE de Caldas,
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Estado de Minas Gerais e que são
assim defínídas a r-r-merra área. siruada nc lugar denominado Moinhos
(Campr do Vl1eJõ{ ou Mar!:· Ovídía e

Campo do

A1.C~"'10)

JOIr trezent?s e

sete hectares I .lu7 na.. f deumítada
por i.m pclígonc irregular que tem
um vertace a t, ezentos c q.t.nae metros !~15 m) , uo rumo rncgnéüco de
dOI'; graus sudoeste C;;S' SW) da barra âo córregc do AlcJL10 com o Rio

das antas e ,)8 lados a partir do
vér tíce oonsíderado os seguintes comprimemos e rumos magnétacoa: duzcntos t oítente, ( cinco metros (285
In; o-tente ~ ottc gratl.'S R quarenta
minutos SUdeSL€ (889 40 SE); quasrocentos e 011.,:7e metros (415 m) ,

oínqt'enta e p'es gIa~.;< ,o? trinta mínuto... nordeste 1539 30' ri.l.!'), trezent-is '" cttenta na-cos (380 m) oitenta
e cinco graus 3 ';r:nt,l mínuiue sudeate (85Q 30' SE), novecentos , vinte e
cinco metros (925 m I, vinte e um
graus '" trinta E: dois minutos sudeste
(21; '3J SE); novecentos E.. cínqüenta metros (950 fi) n ínta graus e
trinta minuto sudoeste \300;> 50 SW);
quinhentos e~LlCí met-es '505 m) .
um grau e quarenta e oito 'minutos
sudoeste H9 48 SW,; ôur.entcs e sessenca metros ':!f'O mj vinte e quatro
graus e quatorze minutos mdoeste
(249 14' SW); mil duzentos e dez
metros (1.210 rm, sessenta graus e
vinte e cinco minutos noroeste (669
25' NW); mil trezentos e vinte metros (1.320 m) , vinte e um graus e
treze minutos noroeste (219 13' NW);
oitocentos e cinqüenta metros (850 rm ,
oitenta e dois graus e quarenta e
cinco minutos sudeste (829 45' SE);
seiscentos e quarenta metros ,640 m) ,
dois graus nordeste (29 NE); a se·
gunda área, situada .•0 lugar denominado Campo de Cima (Campo de
Cima - Carneiros) com cento e oitenta e seis hectares e cinqüenta ares
<186,50 ha) , é delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a trezentos e trinta metros (330 m) ,
nu rumo magnetdco ie trinta e quatro eraus e trinta mtm. tos noroeste
(349 30' NW), da barra do Córrego
da vargem com o Rio das Antas e os
lados a pa-rtir de vértace consíderado,
os seguintes comprimentos e rumos
magnétu oa. mil cento e trtnta e quatrc metros (l 134 rm quarenta e três
graus noroeste (439 :'lW) seiscentos e
oitenta l:' cinco men-os (685 m) , oitenta e cinco graus nordeste (859
NE); quinhentos ~ oez metros (510

m) , quarenta e oito graus e dez minutos nordeste '.189 10 NE)' quinhentos e sessenta metros (560 m) trinta
e seis graus nordeste 36Q N'E); mil
e trinta metros (1 03lJ mj , trinta e
sete graus sudeste (3rl~ SE); trezen ~
tos e quarenta metros (340 mj , trinta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (35 9 30' SW); setecentos e
trinta metros (730 m) , -ete graus e
quarenta e 'oito minutos sudoeste (79
48' SW); novecentos e sessenta e
três metros (963 m) , oitenta e dois
graus noroeste (829 NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
cNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será um ..a via autên·
tica dêste Decreto. pagará a taxa de
quatro mil novecentos e quarenta
cruzeiros (Cr$ 4.940.00) e será válido
por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art, 39 Revogam,:,se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1965~ 14<1.9
da Independência e 779 da Repú·
blíca.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

"DECRETO N9 55.984
ABRIL DE 1965

DE 22 DE

Autoriza Iâórmoree Etaorado S. A.
Mineração Indústria e Comércio. a
pesquisar mármore, .w'municipio de
Eldorado, Estado de São Paulo.
o Presidente da Repuntíca usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 nv I, da Constítuíçâc e nos
termos do Decreto-rei n« 1 985, de
29 de janeiro de 1940 (Côdígc de Mi··
nas), .decreta:

Art" 19 Fica autorizada Mármores
Eldorado S. A. Mineração Indústria
e Comércio a pesquisar màrmore.: em
terrenos de propriedade de Franz Lud-
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wíg Svoboda e outro nos Imóveis Uenominados Macuco e Pedre:
díatrítro de Braço. muntcnno de Eldorado
Estado de São Paulo numa área de
dez hectares e cinqüenta e cinco ares
(10,55 ner. delimitada por um retângulo que tem um vértice a quatrocentos e oitenta e oito metros (488
m) , no rumo magnético de cinqüenta
e oito graus e trinta e um minutos
sudoeste (589 31 SW): da confluênoia do córrego Guíthermína -om o ribeirão da pedreira e os lados díverg"n~"',<; dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos màgnétrcos: quatrocentos e vinte :; tots metros (422
mi . cinqüenta e oito graus t trinta
e um minutos sudoeste (58 9 31 SW);
duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
trinta e um graus e vinte f. nove minutos noroeste (319 29' NW)
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulacóes do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963 da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. zv O titulo da autorfzaçác ~ de
pesquisa que será uma via autentica dêste Decreto, p<t~'::tra a taxa de
trezentos cruzeiros «n-s 300,00) e será
válido 001' dois (2) anos a ..o ntar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposiçôea
em contrária.
Brasília. 22 de abril rte 1965· 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO.
Mauro Thibau.

DECRETO N9 55.985
ABRIL DE 1965

DE 22 DE

Concede à Aranha S. A. - Engenharia e Construções autorização para
funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o "'··+igo 87, nv I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
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Artigo único. E' concedida à Aranha S. A, - Engenharia e Construções, constituída por escritura pública arquivada sob no 12.567. alterada
pela ata da Assembléia Extraordínária de 4 de Julho de 196'0, arquivada
sob nc 28.628, na Junta Comercial do
Estado do Paraná, com sede na cidade de Curitiba, autorização para funcionar como emprêsa de míneracâo,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasília, 22 de abril de 1965; 1440 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 55.986
ABRIL DE 1965

DE

22

DE

Outorga à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia concessão
para distribuir energia elétrica,

o

presidente da República, usando

du atribuição que lhe confere o arti-

go 87, inciso 1, da Oonstiturcão. e nos
têrmos do artigo 59 dei Decreto-lei
n 9 852, de 11 de novembro de 1936 e do
artigo 89 do Decreto-lei nv 3.763, ele
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. iv E' outorgada à Companhia
de Eletricidade do Estado da ranía
concessão para distribuir energia eletrtca no distrito de São Roque do Paraguaçu, Munícípío de Maragogipe E'stado da Bahia e autorizada para isso,
a construir o sistema de tranSJl11SSaO
e distribuição que fôr necessário.
Parágrafo único. Em portarta to
Ministro las Minas e Energia após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as caractertsticaa técnicas das
instalações.
Art. 2Q A concessionária deverá satísfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do 11níatro das Minas e Energia, .em três
(3) vias, dentro do prazo de cento ~
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto. os -05'·Udos, projetos e orçamentos relatív ts
ao sistema de transmissão e dístribuíção.
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fI - Assinar o contrato díscr
I'
da concessão dentro do prazo de
lta <3D I dias, contados da publrcacâc

do despacho da aprovação da -espectíva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia
IIJ
Iniciar e concluir as obras
nos prazos que rorem aprovado." pelo
Ministro das Minas e Energia -xe-

outando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e 8.S modificações que rorem
autorizadas

parágrafo único. Os prazos referi-

dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art 3° As tarttas de Iornectmento
de energia elétrica serão fixadas
revistas trfenalmente pela Dívtsâo de
Aguas. do Departamento Nacional da'
Producão Mineral com aprovação do
Míntstro das Minas e Energia
Art. 49 A. presente concessão vígo-

ra-e u-Io prazo de trinta (:10) anos.
Art. ,,\I Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no momento existirem em função exclusiva
e permanente dos serviços concedidos,
reverterão à União.'
Art. 6° A concessionária ooaerá "r..querer que a co-ncessão seja eno-ada
mediante as condições que vierem .a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessronat-ía
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) -n. :"'3
antes de findar o prazo de víaência
da concessão, entendendo-se v não
o fizer que não pretende a -enovacão
rt . 7° âste Decreto entrará em v~
gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1965· 1449 da
Independência e 779' da República.
é

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

°

Art. 1(,) Fica autorizado
cidadâo
brasíleíro Rubens Navarro Hurtado a
pesquisar caulím em terrenos de Míguel Hurtado, José Hurtadc Berdusan
e outros no lugar denominado Bairro
do Ajoà, distrito e município de Caieiras, Estado de São Paulo numa área
de quatorze metros e cinqüenta centímetros <l4,50m), delimitada por um
quadrítátero.. que tem um vértice a
vinte metros (20m). no rumo magnético de trinta e cinco graus sudeste
(359 SE); da confluência do Córrego
Agua Vermelha com o Ribeirão Santa
Ignês e os lados a partir dêsse Vértice,
os seguintes comprimentos e umas
magnéticos: cento e setenta e quatro
metros (174m), oitenta e 'seis graus
trinta minutos sudoeste (86930' SW) ~
novecentos e noventa e três metros
(993m) onze graus trinta minutos sudoeste (l1l?30'SW); cento -e noventa
e quatro metros (194m), setenta e oito
graus trtata minutos sudeste (789:30'
SE); mil e trinta metros (l 030m)"
dez graus trinta minutos nordeste
"l09S0'NE) .
Parágrafo único A execução da presente autorízaçâr. fica~qjeitll às estípulacóes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv [)1 126 de 19 de fevereiro de 1963. e da Rescluçào CNEN
nv 1.;.63, de 9 de janeiro de (963 (la
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art, zc O trturc da autcrtzaçào de
pesquisa. que será urr-a via autênvíca
dêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dO(3 ~j) r-nos '1- conta. da
data da transcrrcâo (1., livro próprio
de Registro das autorrzaçôes :'le Pesouísa.
Art. 39 Revogam -se 3S disposições
em oont-árfo
Brasília. 22 de abril de 1965; 144(,)
da Independência e 77l? da República.
H. CASTELLO

DECRETO N9 55.987 ABRU~

DE 22

BRANCO

Mauro Thibau

U

DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Rubens
Navarro Hurtsuio a pesquisar caulim no municipio de Caieirus, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o
tigo 87, nv I, da Cons-uutcão e
têrmos do Decreto-lei nc 1.985,
29 de janeiro de 1940 (Código
Minas). decreta:

arnos
de
de

DECRETO N9 55.988
ABRIL

DE 22 DE

DE 1965

Autoriza o cidaàão brasileiro Geralcimo Bernardi a pesquisar agua mineral 'no municipio àe Aguas de Linâóia, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o ar-
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tigo 87; no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
129 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geralcimo Bernardi a pesquisar água mineral. em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado Sítio São Benedito, no bairro de
Lavras, distrito de Líndoía, Estado
de São Paulo, numa área de três hectares e vinte e sete ares (3,27 ha) . delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e quarenta e oito metros U48m) no rumo
magnético de setenta e otto graus noroeste (789 NW), do canto noroeste
(NW) da "casa sede do Sitio São Benedito e os lados apartl.r dêase vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e noventa metros e quarenta centímetros (190,40m),
quarenta e um graus quarenta e cinco minutos sudoeste (41Q 45' sw»:
cento e cinqüenta metros <150m),
trinta e cinco graus trinta minutos
sudeste (35930'SE); cento e oitenta e
dois metros (182m), sessenta graus
nordeste (609 NE); o quarto e ultimo
lado é o segmento retilíneo que une
a extremidade do terceiro lado descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1~63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Elnergfa Nuclear.
Art. 29 O título da autorfzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
ojêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrtçào no livre. próprio
de Regtetro das Autorizações de Pea..
quísa.
Art. 31? Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1965; 1449'
da Independência e 771? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO

Nº 55.989 ABRIL DE 1965

Outorga à Bandeirante

DE 22 DE

de Eletrici-

aoae S. A. concessão para distri-

buir energia elétrica, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da, Constituição, e
nos têrmos dos artigos 51? {lo Decretolei ne 852, de 11 de novembro de
1938 e 89 do Decreto..lei no 3.763, de
25 de outubro de 1941. cccrcte:
Art. 19 Ficam excluídos os M1.U1icipios de Mirante do Paranapanema,
Sandovalína, Estrela do Norte e Engenheiro Teodoro Sampaio, Estado de
São Paulo, da zona de concessão de
que é titular a Companhia Elétrica
Oaíuá, em virtude do Decreto número 4. :'70, de 31 de ir-aio de 1939.
Art. 29 E' outorgada à Bandeirante de EJetricida.de S. A,. concessão
para dístribuír enecgfa elétrica 110S
Munlcípíos de Mirante do Paranapanema, Sandovauna, Estrela do Norte
e Engenheiro Teodoro ~,<"mpaio, Estado de São Paulo, fícendo autorizada a construir os sjst-mas de transmissão e de distribuição que se fizerem neeessárfos.
§ 19 A energia será suprida pela
Usinas Elétricas do Paranapanema
S. A., em Presidente Prudente.
§ 29 Em Portai'la do Ministro das
Minas e Energia, após '3, aprovação
dos projetos, se-no determinadas 3~~
características técnicas das instalações.
Art. 39 A
concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências.
l-Submeter à aprovação do Mirrístrc das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a contar da data de publícação dêste decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos .aos sistemas de distribuição e
transmissão.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão
dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério das Minas e Energia executando-as de acôrdc com os pro-
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fetos aprovados e as modificações que
forem autorizadaa.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser pro~'ro
gados por ata do Ministro das Minas
e Energia.
Al'L 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
'Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral. com aprovação do
!Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos.
Art. 69 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
excluaíva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 79 A concessionana poderá
'requerer que a concessão seja renoveda mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concesstonárla
'deverá entrar com o pedido a que se
relere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigêncta
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renoveçêo.
Art. 89 ~ste decreto entra em vígor na data de sua pübllcação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía; 22 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúbli-

ca.

H.

CASTELLO

BRANCO

quisar quartzo em terrenos de propriedade de Rudolf Otto Ziemer e
Rudolf Ziemer no lugar denominado
Fazenda Faísca, dístrfto e município
de Pavão, 'Estado de Minas Gerais,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a trezentos
e cinqüenta metros (350m), no rumo
magnético de trinta e três graus trinta minutos sudeste (33Q30'SE). da
confluência dos Córregos Pé da Pe(ira e Topázio e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil
c quinhentos metros ,(2.500m), cinqüenta e seis graus trinta minutos
sudoeste
(56930'SW), trinta e
três
graus trinta minutos noroeste (33Q
SO'NW) .

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963. e da Resolução CNEN
n" 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Bnergía Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisas. que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a' taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dols (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de abril de H165; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

Mauro Thibau

GASTELLO BRANCO

M aUTO Thibau

DECRETO NQ 55.990 -

DE

22

DE

ABRIL DE 1965

nECRETO NQ 55.991 ABRn. DE 1965

DE

22

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Rudolj
Otto Ziemer a pesquisar quartzo, no
município de Pavão, Estado de Minas Gerais.

Autoriza o cidadão brasileiro Pau?o
Corrêa a lavrar calcário, no município de Capão Bonito, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígó
37, nc I, da Constltuicão e nos têrmos do Decreto-lei nc "1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rudolf Otto zíemer a pea-

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

ereta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Paulo Corrêa a .lavrar cal-
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cárie, em terrenos devolutas, no lugar denominado Bairro do Ch3:ro,
distrito e município de Capâc Bomto.
Estado de São Paulo, numa área de
quarenta hectares e vinte e cínco ~=es
(40,25ha), delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
duzentos e cinco metros (205m), no
rumo verdadeiro de cinqüenta e dois
graus noroeste (529NW); da extrem~~.
dade norte (N) da casa de Ana Felípe do Nascimento e os lados a partir
dêsee vértice .os seguintes oomprtmentes e rumos verdadeiros: quatrocentos e cttenta-e sete metros (487m),
cinqüenta e dois graus noroeste
(52I?NW); quinhentos e setenta e dois
metros (572m), sessenta e um graus
sudoeste cstv SW); setecentos e sessenta e quatro metros e cinqüenta e
cinco centímetros (764,55m), trinta .0
cinco graus e vinte e cinco minutos
sudeste (35 925'8E) ; setecentos e quarenta e cinco metros (745m), trinta c
quatro graus e cinco minutos nordeste
(349 05' NE). Esta autorizacão é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 3-:1: e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN uc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comíssâo Nacional de Energla Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolhera05
cofres públicos, na forma da .lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumpri-o
menta do disposto no art. 68 do CÓ~
digo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos ~7
e 38 do Código de Minas.
Art. 4Çl As propriedades vízínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 51? O concessionário da autortzaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mine-

ral e gozará dos favores díscrímínados no art. 71 do mesmo Código,
Art. 61? A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de ottoccntos e
vinte cruzeiros «ss 820).
Art. 71? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de abril de 19G5: 1449 da
Independência e 779 da República.
H.CASTELLO BRANCO

:Mauro Thibau

DECRETO N9 55.992 ABRIL DE 1985

IJz22

DE

Extingue a campanha de Elet1"ificação
Rural, instituida Pf;lo art. 59 do Decreto W! 52.342, de 8 de agôsto de
1963, edii outras providências.
O Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal e
tendo em vista o que dispõem o artigo 74, item V, alínea e, da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 19(H.
(Estatuto da Terra) e o art. 21?,§ 49,
alínea b, do Regulamento aprovado
pelo Decreto uv 55.890, de 3{} de março de 1965, decreta:
AJ..t. 19 Fica extinta a Campanha
de Eletrificação Rural, ínstdtuída pelo
Art. 59 do Regimento do Departamento de Promoção Agropecuária do Ministério da Agrtcultura, aprovado pelo
Decreto nv 52.342, de 8 de agôsto de
1963, cujas atribuições passarão a ser
exercidas pela Divisão de Eletrificação
Rural do Departamento de Desenvolvimento Agrário (INDA), na forma
prevista no art. 74, item V, alínea e,
da Lei nc 4.504, de 30 de novembro
de 1964 (Estatuto da Terra), e no artigo 29, § 41?, alínea b, do Regulamento aprovado pelo Decreto no 55.890,
de 3Q de março de 1965.
Art.. 29 O Ministério da Agrtcultura providenciará, no prazo de 30 dias.
a transferência para o INDA de todo
o acervo da campanha de Eletrificação Rural, inclusive da documentação
relacionada com os planos e projetos
em estudo ou execução, dispensando
ou fazendo reverter aos respectivos
órgãos de lotação, em curto prazo, tô-
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das as pessoas .admítídas ou funcionários requisitados para a reafízaçao
dessa Campanha.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1985; 1449 da
Independência e 779 da República.
li. CASTELLO BRANCO

Brasília, 22 de abril de 1965; 144.
da Jndependêncía e 77.9 da Repüblica.
H.

CASI'ELLO BRANCO

Juarez

rcoora

DECRETO N.9 55.994

DE 22 DE

ABRIL· DE 1965

Hugo Leme

DECRETO N. ÇI 55.993

DE

22

DE

ABRIL DE 1965

Declara de 'utilidade publica, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodaçem, área de terreno
situada no
município de Rio Negro, Estado do
Paraná.

o Presidente da; República, usando
da atribuição que lhe confere otartígo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-Ieí número 3.365, de 21 de junho de 1941,

modificado pela Lei n.v "2,786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriaçâo pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, :l área de terreno e benfeitorias nela extstantes,
eom 2.357,60m2 (dois mil trezentos e
cinqüenta e sete metros quadraoos e
sessenta decímetros quadrados I situada no Munícíplo de Rio Negro, Estado do Paraná, de propriedade do
SI', Francisco Fuchs, representada na
planta que com este baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Dtvisão de Estudos e Pro retos de Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, necessária a construção da
Rodovia BR-2-PR-SC, trecho Currtíba-Rio Negro, em seu cruzamento
com a rua General 'rounnno.
Art. 2,9 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto n.s 3.365, de 21 de
junho de 1941.
Art. 3.9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrário,

Renova a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, áreas de terreno situadas nos MuniCípios -de Betim-ltaguara,
estado
de
1I1i·nas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso i, da ConstitutçaoFederal e nos termos de Decreco-rcr número 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Leí n.v 2.'laG, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 1.9 Fica renovada a declaração
de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a
faixa de domínio. público prevista no
projeto do subtrecho da Rodovia
BR-55 (São
Paulo-Belo Horizonte).
integrante do trecho Betim-Itaguara
da mencionada rodovia e compreendido entre a estaca O e a estaca
156
5,31m ~ 661 + 7,00 e desta a
estaca 3.819 + lO.97:m, na extensão
de 72.289,28m, necessária
implantação e proteção da rodovia BR-55-·
MG, trecho Betim-Itaguara, constante dos desenhos ns. ST-408-51~ ST410-51. ST-411-51.
ST-412-51 e ST8,152, devidamente rubrtcados pelo
Diretor da Dívísàc de Estudos e Projetos do Departamento .:.~acion'3,l de
Estradas de Rodagem, os quais f..Iveram sua primeira aprovação pelo
Conselho Rodoviário Nacional, aos 27
de junho de 1952, conforme Edital
publicado no Diário Otícíai de 26 de
julho de 1952 (Pág. 11.850).
Art. 2,9 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-lei n.Q3.:~65, de
21 de junho de 1941.
Art, 3.9 Este decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publi..

-l-

á
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disposições em
cação, revogadas as
contrário.
BrasiUa, 22 de abril de 1963; 144,9
da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO

NQ 55.995
ABaTI. DE 1965

DE 22 DE

tcenooa a dec?aracâo de utilidade pública a que se refere o Decreto nu-

"Inero 45.034 de 5 de dezembro de
1958, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, área de
terreno nec8$sária à construção do
açude públiCo "CAXITOR:E:" no
Município de Pentecoste Estado do
Ceará.

o Presidente ela República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nc 2.786,· de 21
de maio de 1956, decreta.
Art. 19 Fica renovada a declaraçac
de utilidade pública a que se refere o
Decreto nc 45.034, de 5 de dezembro
de 1958, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 44.900.000m2 (quarenta e quatro milhões e novecentos mil' metros
quadrados), representada na planta
que cem êste baixa devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do
Material do Departamento de Adminístraçâo do Ministério da Viação e
Obras Públicas, necessária à construção do açude público "CAXITOR:é:",
no Municipío de Pentecoste, Estado
do Ceará, cujos projeto e orçamento
foram aprovados pela Portaria número 464, de 21 de julho de 1958, do
referido Ministério.
ArL 29 zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República,
H. CASTEL...o BRANCO
Juarez Távora
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DECRETO N9 55.996 ABRrr DE

DE 22 DE

1965

Outorga a J. Monteiro & Companhia
Limitada concessão para aproveitamento de energia hidráulica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere °
Código de Águas (Decreto nv 24.643,
de 10 de julho de 1934, decreta:
Art. 19 E' outorgada, a J. Monteiro & Companhia Limitada, concessão
pará aproveitamento da energia hidráulica de um desnível do ribeirão
Tricolor, situado na Fazenda São Domingos, Município de Campo Mourão,
Estado do Paraná.
§ 19 O aproveitamento destina-se
ao uso exclusivo da concessionária.
§ 29 Após a aprovação dos projetos, serão determinadas em portaria
do Ministro das Minas e Energia a
altura da queda, a descarga da derivação e a potência a aproveitar.
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em: três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (130) dias a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
ao aproveitamento e respectivas instalações.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com as modificações que forem autorizadas, se
nécessárías .
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 51.' Findo o prazo da concessão, a concessionária poderá requerer que seja a mesma renovada, mediante as condições que vierem a ser
estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária.
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar ° prazo da vigência
da concessão, entendendo-se, se não

86

ATOS DO PODER ExECU'l'IVo

o fizer, que não pretende a renova-

cão.

~ Art. G9 ltste decreto entra em vígcr na data de sua publicação, revo-

gadas as disposiçõés em contrário.
Brasfüa, 2:2 de abril de 1!365; 1449
da Independência e 779 da Repúblt..

ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55.997.:-

DE

23

DE

ABRIL DE 1965

Declara públicas, de uso comum, as
águas dos cursos d'água que eeie-

ciiíca,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5Q do Decretolei no 2.281, de 5 de junho de 1940;

Considerando que os editais de classificação publicados no Diário Oficial
da União, não suscitaram quaisquer
contestações ou reclamações, no prazo legal, decreta:
Art. 1° São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado
da Bahia" as águas dos cursos assim
denominados:
a) "Vigário", em tôda a sua extensão, que se acha incluído no JI.Jiumcípío de Canaã e é tributário, pela
margem esquerda, do Gongugí ;
b) "Ferrugem", "Valentim" e "Valentim", respectivamente, nos seus
trechos superior, m é d i o e inferior,
que se acha incluído no Município de
Boa Nova e é tributário pela margem
direita do Uruba.
Art. 29 ltste -decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965' 1449
da Independência e 779 da Repúbli-

ca.

R.

CAS'I'ELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

55.998 -

DE 23 DE

ABRIL DE I 965

Concede à Engenharia de Minas, Indústria, C o m é r c i o e 1Vlineraçãc
"Ha"lalyi" Lida. autorizacão laia
iuncíonor como emprêsa -de mineração.

'0 presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ,o ar-

tigo 37, nc T, da Constituição e nos
têrmos do riecreto-ieí nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo úmco: E' concedida à Engenharia de Mina-s, Indústrias, 00mercio e Mineração "Haralyj' Ltda.,
constituída por contrato arquivado
sob nc duzentos e sessenta e cínco
mil quinhentos e cinqüenta' e um
(265.551), na Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, .fícando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 23 de abril de 1965' 144Q
da Independência e 779 da RepÚbli ~

ca ,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NlJ 55.999

DE 23 DE

ABRIL DE 1965

Autoriza o cidadão 'brasileiro Ulysses
Franco a pesquisar mica no município de Santa Branca, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de. 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ulysses Franco a pesqursar mica em terrenos de sua propríedade no lugar denominado Bairro
Pouso Escuro, distrito e munícípío de
Santa Branca, Estado de São Paulo,
muna área de trinta e um hectares
e cinqüenta ares (31,50 ha) , delímítada por um retângulo, que tem um
vértice a cento e noventa metros
(190 m) , no rumo magnético de vinte e seis graus trinta minutos noroeste (26º 30' NW) da confluência do
Rio do Salto com o Ribeirão Capelinha e os lados divergentes desse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos metros
(700 m) , cinqüenta graus noroeste
(5{}Q NW); quatrocentos e cinqüenta
metros (450 m) , quarenta graus nordeste (409 ·NE) .

ATOS DO

Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita .às
éstinulaçôes do Regulamento aprovado "pele Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Al't. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BF.A1~CO

Mauro Tqibau

.DECRETO N° 55.000

DE

23

87
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DE

ABRIL DE Ul65

Autoriza o cidadão brasileiro Carahy
Azambuia Martins Pereira a pesquizar mica, quartzo e pedras coradas, no município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .nv 1., da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv "1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Cal'ahy Azambuja Martins
Pereira a pesquisar mica, quartzo e
pedras coradas, em terrenos de propriedade de Dmiz Ruy Afonso de Albuquerque D'Orey, na Fazenda São
José, distrito de Glícérto, município
de Macaé, Estado do Río de Janeiro,
numa área de cento e trinta e um
hectares .031 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a quinhentos e sessenta e cinco
metros (565 m) nc rumo magnético
oitenta e cinco graus sudoeste (859
SW) da confluência dos córregos da
lavra e Duas Barras e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos .magnéticos:

trezentos metros (SOl) m) , cinqüenta
graus noroeste (50 9 NW); setecentos
e cinqüenta metros (750 m) , vinte e
oito graus noroeste (28 9 NW·); mil e
quinhentos metros (l.50q m) , quarenta graus nordeste (40 9 NE); mil duzentos e setenta e cinco metros ....
(1. 275 m) , doze graus sudeste (l2~
SE); mil metros (1.000 m) , quarenta graus sudoeste (40Q SW).
Parágrafo único. A execução da
presente 'autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na, jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 21? do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Na..
cíonal de Pesquisas.
Art. 21? O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e dez cruzeiros
.
(Cr$ 1.310) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no üvro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa .
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1985; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CA8TELLO BRANCO

Mauro Thibau

nEORETO N9 56.C01,
ABRIL DE

DE

23

DE

1965

Declara de urgência para efeito ae
desapropriação parte da área declarada de interêsse social para o mesmo fim pelo Decreto n9 5·5.761, de
16 de fevereiro de 1965.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
art. 15 do Decreto-lei nc 3.3D5, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. 19 Fica declarada de urgência
para efeitos do art. 15 do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, a desapropriação do Engenho Caxangá,
seu complexo industrial e sistema .rer-
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roviário
existente, compreendidos,
descritos e caracterizados no Decreto
nc 55.761, de 16 de fevereiro de 19;'65

que os declarou de int~rê~se -socíal
para o fim de desapropnaçao.
Art. 29 Reserva-se a Uníâo a faculdade de decretar urgência para a expropríaçáo dos demais bens patrimoniais e áreas das expropriadas Usinas
Caxangá S.A. e Cía. Agropecuária de
Arnaragi, à medida

que o ínterêsse

público o exigir e os programas técnicos de aproveitamento econômico o
recomendarem.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário, vigorando êste Decreto
fi, partir da data de SUa publicação.

til' dêsse vértr-e, os seguintes comprimentos e fumos magnéticos: cento e
quar enta metros t;. cinqüenta centtmetros 040,50 m) , zero grau e vinte. e nove minutos nordeste (09 29'
NE); cento e cinqüenta e oito metros
(158 m) ,. oitenta e cinco graus. e cinqüenta minutos nordeste (85: 50' NE);
noventa m-etros e cinqüenta centímetros (90,50 m) , treze graus e trinta
minutos sudeste (139 30' SE); cento
e vinte e um metros e dez centímetros (121,10 m) . quarenta e três graus
e cinqüenta minutos sudoeste (439 50'
SW) ; .noventa e três metros e oitenta
centímetros (93,80 m) , setenta e oito
graus .e trinta minutos noroeste (789
30' NW).

Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comísâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição ao livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repú ~
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO

N9 56.002
ABRIL DE 1965

DE 23 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Mauro
da Rocha Xavier a pesquiso;/' feldspato, no município de Socorro. Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo87, nv I, da. Consbítutçâo e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.~t5, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

H.

nas). decreta:

• Art. 19 Fíca autorizado o cidadão
brasileiro Mauro da Rocha Xavier a
pesquisar feldspato, em terrenos de
propriedade de Geraídlno Vai de Líma, no !W5~S denominado Bairro de
Camanducaía, distrito e município de
Socorro, Estado de São Paulo, numa.
área de dois hectares e cuarenta e
três ares (2.. 43 ha) deltm.tada por
um pentágono irregular, que tem um
vértice e cinqüenta e dois metros e
noventa
centímetros (52,90 m) , no
rumc magnético de sessenta e dois
gra..us e quarenta e cinco
minutos
nordeste (5~') 45' NE), da extremidade noroeste ~N';V). da ponte sôbre o
Rio Camanducaía na estrada de rodagem estadual que liga Socorro a.
Bragança Paulista, e o!': lados a par-

CASTELLO BRANCO,

M curo Thibau .

DECRETO NQ 5ô, 003 -

DE 23 DE

ABRIL DE: 1965
Autoriza a SACOMEX _. Companhia
Extrativa de Calcáreos a pesquisar
calcário, no mumictpio
,~e
Peuro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais:"

til

.0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ns 1, da Constítuíçac e nos
têrmos do Oeoreto-Ieí nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) > decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a SACOMEX
Companhia Extrativa de Calcáreoa
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a pesquisar calcário em terrenos de
sua propriedade, de Agenor Teixeira
da Costa e seus descendentes no lugar denominado Fazenda Campínho,
distrito e munícipío de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerare, numa
área de duzentos e cinco hectares e
setenta ar-es l2ü5.70 na) , delimitads
por um polígono irregular, que tem
um vértice a mil e sessenta e oito metros e trinta e. auatro cemfmetros
(1. 068,34 m) , no rumo verdadeiro de
aproveitamento do produto da Reamente do Capital Social mediante o
sessenta e nove graus e quarenta e
dois minutos nordeste (69u . 42' NE),
do centro da soletra do portal da Igreja de Santo Antônio e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos € rumos verdadeiros: mil trezentos e vinte e cinco metros (1. 325
m) sessenta e cinco graus e vinte e
um minutos nordeste t65Q 21 NE);
dois mil oitocentos e dez metros
(2.810 m) , onze graus e vinte e um
minutos sudoeste (11 0 21' swi , quatrocentos e três metros (403 m) • oitenta e um graus e nove minutos noroeste (810 09' NW); quatrocentos e
trinta metros (430 m) , cinqüenta e
sete graus e nove minutos noroeste
(579 09' NW); duzentos e trinta metros (230 m) , quarenta e sete graus e
cinqüenta e um minutos nordeste (47Q
51' NE); quinhentos e oitenta metros
(580 m) , quatorze graus e nove minutos noroeste 049 9' NW); duzentos
e sessenta metros (260 m i : trinta e
dois graus e cinqüenta e um minutos
nordeste (329 51' NE); .quatrocentos
e noventa e cinco metros (495 m) , dezenove graus e trínta .» nove minutos
noroeste (l99 39' NW); duzentos metros (200 m, quatro graus e trinta e
nove minutos. noroeste (49 39' NW);
trezentos e vinte metros (320 m) ,
quarenta e cinco graus t; vinte e um
minutos nordeste (45 Q 21' NE); cento. e treze metros (113 m) , trinta e
cinco graus e trinta e nove minutos
noroeste (359 39' NW); o décimo segundo lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do décimo primeiro lado, descrito, ao vértice de partida.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n« 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comisão Nacional de Enargia Nuclear.

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste .decreto, pagará a taxa. de
dois mil e sessenta cruzeiros (Cr$
2.060,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 144f
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO

N9 56.004 ABRIL DE 19G5

DE 23 DE

Autoriza Aços Laminaãos ltaúna Secieãade Anônima a pesquisar minério de ferro, no mamícipia de ttoena, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1 da Conatdtulçâo e n03
têrmos do Decreto-lei nc 1 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado Aços Laminados Itaúna S. A. a pesquisar minério de ferro em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Jatobá, distrito de Itaíajuçu, munícípio de Itaúna, Estado de Minas Gerais, numa área de trinta hectares
(30 ha) , delimitada por um eneágono
irregular, que tem um vértice a mil
duzentos metros (1.200 m) no rumo
treze graus nordeste (139 NE) de uma
casa de construção sólida, na Fazenda
Antiga e os lados a partir dêsse vértice, os seguinte comnrímentos e rumos magnéticos: cento e dezenove
metros (119 m) , nove graus noroeste
(9 9 N\V): duzentos 'e trinta metros
(230 m) , oitenta e um graus nordeste
(819 NE); cento e vinte e cinco metros (125 m) , vinte e dois graus trínta minutos sudeste (229 30' SE); duzentos e cinqüenta metros (250 m)
sessenta e sete garus sudoeste (670
SW); cento e oitenta e três metros
(183 m) , quarenta e nove graus trinta
minutos sudoeste (49 0 30' SW); trezentos e trinta metros (330 m) , oitenta e seis graus noroéste (869
NW); quatrocentos e noventa e
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cinco metros (495 m) , oitenta e
seis graus trinta mínutos sudoeste (369 30' SW); duzentos e quarenta metros (240 m) , nove graus noroeste (99 NW); novecentos e setenta
metros (970 m), oitenta e um graus
nordeste (819 IfE).
Parágrafo único. A execução da
presente autotízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. '726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1~G3, de 9 de janeiro de
1963, daComíssão Nacional de Energia Nuclear.
art.. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da "iranscrlçâc no livro próprio
de Regiacro das Autorizações de Pes-quísa .
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1955; 144Q
da Independência e 77'1 da. República..

Carapanâ e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos' dois mil e quínhentos metros (2.500 11t), sul (S);
dois mil metros (2.000 fi), oeste (W).
Parágrafo único. A execução da.
presente autorrzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
1963, e da Resolução
fevereiro de
CNEN nv 1-63, de 9 de Janeiro de
1963, da Comissão Nacional de ljnergia Nuclear.
Art. 29 O título da eutortzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dois (2), anos a contal' da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965' 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

H. CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO

56.005 ABRIL DE 1965
N'?

DE

23

DE

Autoriza o cidadâo b'tasileiro Joâo
B!arques Paes Filho a pesquisar caeeucrua no município de Lãbrea,
Estado do Amazonas.

o Presidente da Repúclica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constíbuiçâo e nos
têrmos do Deo-eto-Ici nc Lseo, de 29
de Mí-

de janeiro de 1940 (Código
nas) > decreta:

Art. 19 Flca autorizado
cidadão
brasileiro João Marques Paes Filho a
pesqúísar cassiterita em terrenos de
propriedade de Roberto Cohen no lugar denominado Coti, d~stl'ito e município de Lábrea, Estado do Amaso-.
ó

nas, numa área de quinhentos hecta..

res (500 ha) , delimitada por um retângulo, Q.UR tem um vértice a mil

trezentos e trinta metros (1. 330 m) ,
no rumo magnético de vinte graus
trinta minutos sudoeste (201;> 30,' S'\'V)
da confluência dos Igarapés Branco e

DECRETO N9 56.006 - DE 23 DE
ABRIL DE 1965
Autoriza o ciàadào brasileiro João
Marques Paes Filho a pesquisar cassiterita no município de Lábrea, Estado do Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. lI? Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Maraues Paes Filho
a pesquisar cassiterita em te-rrenos de
propr-iedade de Roberto Cohen no lu[;8..1' denominado Cctí, distrito e município de Lábrea, Estado do Amazonas, numa área de quinhentos hectares (500 h), deümítadà por um retângulo, que tem um vértice a mil
trezentos e trinta metros (1. 330m) •
no rumo magnético de vinte graus e
trinta minutos sudoeste. (209 30' SW)
da confluência dos igarapés Carapana e Branco e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprf-
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mentes e rumos magnéticos: dois mil
quinhentos metros (2. 500m), sul

-8

(8);

dois mil metros (2. OQOm) leste

(EJ

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1.. 63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear ,
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que 'será uma via autentica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros rCr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 144~
da Independência e 779 da Repúblfja.
H. CASTELLO BRANCO

mil metros. (1.000m), quarenta e um
graus dez minutos noroeste (41910'
SWJ .

Parágrafo único. A execução da pre..
rente autortzacão fica sujeita às estipulações do "Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de tevereíro de 1963, e da Resolução CNEN
n IJ 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 21? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cínco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00), e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de- 1965; 144"
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.007 -

ABRil.

DE

DE 23 DE

1965

Autoriza a cidadão brasileiro Manoel
Jpuq'Uim de Carvalho a peSqnisr.-T
mármore na munictpio de Itaberaba, Estada da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc T, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Manoel Joaquim de CarvaIho-a pesquisar mármore em terrenos
de sua propriedade no lugar. denomínado Fazenda Leão dos Brejos, dístnto. e munícípio de Itaberaba, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (5QO ha) , delimitada por
um retângulo; que tem um vértice d.
mtl cento e sessenta metros (1. 160m)
no rumo magnético de quarenta graus
trinta e cinco minutos sudoeste ....
(40935'S W ) , do canto esquerdo da fachada principal da casa sede do imóvel e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinco mil metros
(S.OOOm), quarenta e oito graus cinqüenta minutos nordeste k48950'NE);

DECRETO NIJ 56.008 _IDE 23 DE
ABRIL DE 1965
Autoriza o Cidadão brasileiro João de
Augusiinis a pesquisar orçüa, 1W
município de Iíaci, no Estado doe
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8~/, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 194.0 (Código 0') Minas), deereta:
Art. 19 Fica autorlzad. o cidadão
brasileiro João de Augustinis a pesquisar argila, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Morro
de Giz. distrito e município de Ijací,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quatro hectares quarenta e um
ares e sessenta e se. centiares
.
(4,4166 ha'r, delimitada por um polfgono irregular que tem um vértice a
Quatrocentos e- sessenta e nove metros e oitenta e sete centímetros ....
(139,87 m) , no rumo magnético oitenta e seis graus e vinte e quatro minutos nordes"; (861? 24' NE) da tôrre
da Igreja de rjací e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; cento e
trinta e um metros e noventa e alto
centímetros (131,98 m) , vinte e cinco
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graus e treze minutos nordeste
.
(259 13' NE); noventa .e cinco metr?s
e dezesseis centímetros (95,16m), tres
graus e dezenove minutos' noroeste
(39 19' NW)' setenta metros e cinqüenta centÍmetros (70,50 m) , cinqüenta e nove graus nordeste (599
NE); noventa- e seis metros (96 m) ,
setenta e cinco graus e trinta minutos nordeste (759 30' NE); quarenta

e seis metros e dois centímetros ....
) 46,02 m) , onze graus e cinqüenta e
três minutos. sudoeste (119 53' SW);
sessenta e cinco metros e cinqüenta
e nove centímetros (65,59 m) , vinte
e dois graus e trinta e dois minutos
sudeste (229 32' SE);

vinte

e

dois

metros e cinqüenta centímetros ....
.,122,50 m) , sessenta graus sudoeste
(60? SW); oitenta metros e quarenta e três centímetros (80,43 m) , treze graus sudeste <13ÇJ SE); cento e
quarenta e quatro metros e setenta
e sete centímetros (144;,77 m) , trinta
"l quatro graus e quarenta e seis minutos sudoeste (340 46' SW); cento e
quarenta e três metros (143 m) , quetorze graus ,e dezesseis minutos noroeste (14ÇJ 16' NW) .
Parágrafo único. A execucâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nÇJ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
C.N.E.N. nÇJ 1-63, de 9 de Janeiro
de 1963, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2ÇJ O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autên..
tdca dêste Decreto, pagará a, taxa
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dais (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposâções
em contrário.
Brasília. 23 de abril de 1965; 144(1 da
Independência e 77(1 da República.

de

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N(I 56.009 AB~IL

DE

23

DE

DE 1965

87, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mínasj c fendo em vista o que dispõe o Decretolei nv 938, de 8 de dezembro de 1938._
decreta:
Artigo único. E' concedida à Xavier & Bueno Ltda., constituída por
contrato arquivado sob nc 62.912, na.
Junta Comercial do Estado do Paraná, com sede em Butiazal, município
de Castro, Estado do Paraná, autorização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em Vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização .
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 770 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 53.010

DE 23 DE

ABRIL DE 1965

Concede à Reixach, Costa & Cia. Umitada autorização para funcionar
como emorésa de mineração.
O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e-nos têrmos
do Decreto-lei no 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Artigo único. E' concedida à Reixach, Costa & Cía.. Ltda., sociedade
por quotas de responsabilidade limitada constituída por contrato arquivado sob no duzentos noventa e três
mil trezentos e doís (292.302), na
Junta Comercial do Estado de São
Paulo, com sede na cidade de São
Paulo, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre
objeto desta autorização.
Brasília, 23 de abril, de 1965; 1449 da.
Independência e 77f.! da República.
ó

Concede a Xavier & Bueno Lida. autorização para tuncíonor como emprêsa de mineração.

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

H. CASTELLo BRANCO

Mauto Thibau
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DECRETO

NQ 56.Qll

esarr,

DE

DE

23

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Osmar
.- Carvalho a pesquisar argila no município de São Simão, Estado de
paulo.

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o ar~tI
.150 87, nc l, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 1.985, de ~9 de
janeiro de 1940 (Côdígo de Minas) ,
decreta:
Art. I!? Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Osmar Carvalho a pesqtnsal' argila, em terrenos de sua propriedade e de Sebastião Vilela de
Carvalho, no ímôvel denominado Fazenda São João. da Prata, distrito e
município de São Simão, Estrada de
São Paulo, numa á r e a de vinte e
dois hectares e dois ares (22,02 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos .6
dois metros (302m) no rumo magnetico dezessete graus cinco minutos
sudoeste (l79 05' SW) da ponte da
estrada São Simão - Santa Rosa e
Viterbo sôbre o ribeirão da Prata e
DS lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e noventa metros .,.
(190m) cinqüenta e oito graus sudoeste (58!? SW); setecentos e trinta e
oito metros (138m), vinte graus sudeste (209 SE); cento e quarenta e
oito metros (l48m) , sessenta e cinco
graus sudeste (65!? SE); trezentos e
cinqüenta metros
(35üm), dezoito
graus e cinco- minutos nordeste (l8!?
05' NE); cento e quarenta e quatro
metros (l44m) , oito graus noroeste
(89 NW); duzentos e sessenta metros
(260m), trínta -e três graus noroeste
(339 NvV); duzentos e quarenta e
seis metros (46m) , quarenta e três
'graus noroeste (439 NW),
Parágrafo ú n i c o. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2!? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêate decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio

de Registro das Autorizações de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965' 144\1
da Independência e 779 da RepÚ.blica.
H. CASTELLO BRANCO,

Mauro Thibau

DECREI'0 N9 56.012 ABRil. DE 1965

DE

23

DE

Declara extinta a concessão da Emprêsa Agropecuária de Resende e
dá outras providências,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
Considerando que o c o n t r a t o de
concessão firmado com a Prefeitura
Municipal de Resende e s t á extinto
desde I!? de outubro de 1951, não
tendo sido assinado outro com a
União, na forma prevista no artigo 1!? do Decreto-lei nc 7.564, de 19
de agôsto de 1943, decreta:
Axt, 19 Fica declarada extinta a
concessão de que é titular a Emprêsa Agropecuária de Resende em virtude do manifesto constante do S.A.
n!? 827-35.
Art. 29 Fica ampliada a zona de
concessão da Emprêsa Fluminense de
En,ergia Elétrica S. A., definida no
artigo 1!? do Decreto nc 581, de 5 de
fevereiro de 1962, com a inclusão de
Itatiaia, 49 Distrito do Municipio de
Resende, Estado do Rio de Janeiro,
Art. 39 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,

Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Jl,fauro Thibau
NQ 56.013 ABRn. DE 1965

DECRETO

DE

23

DE

Concede à Companhia Industrial Maranhense (CIM) autorização para
funcionar como enuprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, n? r, da Cõnstituição e nos

rermas do Decreto-lei nv ,938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Art1go úníco. E' concedida à Companhia Industrial Maranhense (C!M).
eonstítutda por escritura pública de
17 de fevereiro de 1965, lavrada no
cartório do Tabelião Ovídío Coelho
da Cidade de São Luiz, Estado do

Maranhão, registrada sob nc 134 no
Departamento Estadual de Indústria
e Comércio, com sede na capital do
Estado, autorização para funcionar
como emprêsa de mlneraçâo, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta Autorização.
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTEI,LO BRANca

Mauro Thibau

DECRETO NÇI 56.014 ABRIL DE

DE

23

DE

1965

Declara caduco o Decreto n.9 7.359.
de 10 de junho de ~941.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.Ç1 I. da Constituição, nos têrmos
do art. 34 do Decreto-lei n.c 1985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista o que consta
do Processo se. 7363-64-CNP - PI.
88-39, n.c Mestre 570. do Ministério
ões Minas e Energia, decreta:
Art. 1.9 Fica declarado caduco o
Decreto n.v 7.359, de 10 de junho de
1941. que autorizou a Companhia Itatig, Petróleo, Asfalto e Mineração
S.A. a lavrar jazidas de rochas betumínosas.e pirobetumínosas, situadas
no município de Guarei, Estado de
São Paulo.
Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 23 de abril de 1965; 144.9
e 77.~ da Repúblíea.
da Independência

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.015 ABRIL DE 1965
Institui

Comissão

DE

23 m::

Interministeraü

para estudar e propor a retormu;
lação do sistema de preve~ão e
repressão às infrações contra a Fazenda Nacional.

o Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere c ar-

tigo 87, I, da constituição Federal,
Considerando a necessidade de dotar o Poder Público de um instrumento de ação eficiente para apoío
da política econômrco-nnanceíra do
Gcvêmo;
Considerando a necessidade de instituir e manter. no alto mterêsse da
Justiça, um nôvo aparelhamento de
repressão as infrações contra bens,
serviços e [nterêsses da União;
Considerando o advento da Lei ns
4.483, de 16 de novembro de 1964, re ..
organizou o Departamento Federal de
Segurança Pública;
Considerando os estudos que já
vêm sendo realizados pelá Comissão
de Reforma do Ministério da Fazen..
da, com vistas a reorganização do sistema tributária;
Considerando a falta de uníformidade da Iegislaçâo específica, vasade
em leis e dispositivos não raro oclidentes, que regulamentam atividades
de diversos órgãos da admíníatração
federal;
Considerando. finalmente. a necessidade de unífícar a campanha de
prevenção e repressão ao cont'rabando, do ponto de vista fiscal e cri ..
mínal, e a conveniência de sua dina..
mízaçãc, decreta:
Art. 19 Fica instituída comissão
Interministerial para o fim de, no
prazo de sessenta dias, estudar e pro'
por a rercrmulaçãc do sistema de
prevenção e repressão às infrações
contra a Fazenda Nacional, apresentando, se necessário, anteprojeto de'
leis ou emendas aos projetos já em
curso no congresso Nacional;
§ 19 A comissão a que se refere
êste artigo será integrada por representante do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, que a presidirá,
e dos Ministérios da Marinha, Guer..
ra, Aeronáutica, Fazenda. Indústria.
e Comércio, Relações Exteriores e l\[i-
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nlstérlo Público Federal, e ínstalarse-á no Mínístéríc da Fazenda, no
Estado da Guanabara;
§ - 29 Cada representante ministerial
poderá acompanhar-se de assessôres
designados pelo Ministro respectivo e
indicados pelos órgãos diretamente
Interessados na execução das normas
a serem rerormuladas
Arrt. 2° A Comissão,' a seu critério,
poderá constituir grupos de traealho
para estudo de problemas específicos.
Art. 39 A Comissão deverá .conaíderar. entre outros, os seguintes elementos: '
a) Fíxaçâo de áreas de competênela, de forma a evitar superposrçoes
ou conflitos, tendo em vista, [nclueíve a legislação específica dos vários
órgãos do poder Público;
b) as peculiaridades fisrográficas.
gec-econômícas e psico-socjais das
várias áreas do país, bem como a situação atual do aparelhamento fiscal existente;
C) o tipo de coordenação necessária' aos esforces a serem desenvolvidos, dentro rto sistema preventtvo.,
repressivo, pelas Fôrças Armadas, De ...
partemento Federal de Segurança.
Pública, Ministério Público Federal e
Autárquico, Ministério da Fazenda e
outros órgãos:
d) Os estudos e trabalhos de quaísquer outras comissões relacionadas
com o problema.
Art. 4° o presidente da Comissão
fica autorizado a dirigir-se a qual.
quer órgão da Administração Pública, centralizada ou indireta, cuja coIeboração rôr entendida necessária,
podendo, inclusive, requisitar runcío-

náríos e serviços.

Art. 5° Ficam designados para integrar a Comissão ora criada" na qualidade de representante do Ministério ~ JUstiça, o Ten Cel QElv'lA
Amérmo Raposo Filho; do Ministêrio da Marinha, o Cap Frag Julio
Nogueira: do Ministério da, Guerra,
o Ten cei QEMA oonrucio Pam.aíona; do Ministério da Aeronáutica, c
Ten Oel Aviador Clovis de Oliveira;
do Mmtstérío da Fazenda, o AgenteFiscal do Impôsto Aduaneiro, José
Carlos Nunes Pimenta de Laet, do
Ministério da Indústria e Comércio,
o Procurador Francisco Galdíno Pe~
reira de Mendonça, do Ministério das
Relações Exteriores, o Ministro MH-

ton Faria, e do Ministério Público Pederal, o procurador Nery Kurtz.
Art. 69 ltste decreto entra em vígcr na, deta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965'; 144~
da. Independência e 779 da Replt
M

bfíca.

H.

CA8TELLO BRANCO

Milton Cttmpos
Paulo Bosisio
Decio Patmeiro de Escobar
A. B.

L. costeus Branco

Octaoío Gouveia de Bulhões
Eduardo Comes
Daniel FarUúo

DECRETO Nr,> 55.016 -

DE

23 m:

ABRIL DE 1965

Autoriza o oidarlâo brasileiro Jaoob
Algayer _a lavrar agua mineral, no
município de Corneiio Procópio
Estado do Paraná.

o Presidente da Ecpúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro -Iacob Algayer a lavrar
água mineral, em terrenos de sua
propriedade no imóvel Agua Quente,
distrito e município de Cornéllo Procópio, Estado do Paraná, numa área
de quatro hectares, quarenta e quatro ares (4,44 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a dez metros (10m, ria rumo ver«aceíro onze graus co treze minutos
nordeste (119 13' NE). da confluência
do córrego Agua Quente no rio Congonhas e os lados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros e quarenta centímetros (lOO,40m) setenta e
dois graus e onze minutos sudeste
(72(1 11' SE); setenta e um metros e
vinte e cinco centímetros (71,25 m) ,
setenta e dois graus e trinta e oito
minutos sudeste (729 38' SE); cento e
vinte metros (120 m) , dezenove graus
e trinta e oito minutos sudeste 19,38'
SE); trinta e um metros e cinqüenta
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centímetros (31,50 m) , dez graus vinte e sete minutos sudoeste (109 26'
SW); trinta e três ri1etro~ (33 m) ,
oito graus e vinte e trê- mínutos sudoeste (8Q 23' SW); oitenta e seis metros e cinqüenta centímetros
.
(86,50 m) , setenta graus e trinta e
cinco minutos sudoeste (70t? 35' SW);

cento e nove metros (109 m) , setenta
e um graus e vinte e dois minutos
sudoeste (719 22' SW); quarenta metros (40 m) , onze graus e quinze minutos nordeste (119 15' NE); setenta
e três metros (73 m) , dois graus e
trinta e quatro minutos nordeste ....
(2 0 34' NE); quarenta e nove metros
e vinte e seis centímetros (49,26 m) ,
um grau e quarenta e três minutos
nordeste (1Q 43' NE); sessenta metros
(60 m) , quatro graus, e trinta e oito
minutos nordeste (49 38' NE); vinte
metros (20 mj , quatro graus e doze
minutos nordeste (49 12' NE); vinte
metros (20 m) , doze graus e quarenta
.e um minutos noroeste (129 41' NW) ;
trinta e dois metros (32 m) , dez graus
e trinta e cinco minutos noroeste ....
<10' 35' NW) .

Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do 'parágrato único do art. ?;g do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63t de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2(1 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
eo Estado 'e ao Municpio, em cumprimente do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorizaçãode lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
17 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
eatâó sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 5Çl O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titule êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio do Registro das Autorizações de' Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros «irs 600,00)
Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 144Q da
Independência e 77C! da República.
H. CASTELLO BBANCO

Mauro 'l'hibau

DECRETO Nv 56.017 - DE 28 DE
ABRIL DE 1965
Autoriza o cidadão brasileiro Teójilo
carneiro Baião a pesquisar caulim,
no mumícipio de Ubá, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Teófilo Carneiro Baião a
pesquisar caulim, em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Quebra Côco, distrito e município de
Ubá, Estado de Minas Gerais, numa
área de dois hectares noventa e três
ares e cinqüenta centiares (2,9350 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos e noventa metros (390 fi), no rumo magnético 'de quatorze graus sudoeste (14(1
SW), da esqunía sul (S) da casa de
Mineração Caclínita Ltda., à margero da estrada denominada "Quebra
Côco" estrada essa que encontra a
rodovia MG - 131 na altura do quilômetro sete (km 7) do trecho UbâJuiz de Fora e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: cento e sessenta
e dois metros e dez centímetros .; ..
(162,10 mj • setenta e dois graus e
quinze minutos noroeste (72915'NW);
setenta metros e oitenta centímetros
(70,80 m) , oitenta e seis graus e quarenta e sete minutos sudoeste
.
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(86º 47' SW); cento e doze metros
(112

m) , vinte e cinco graus (.. qua-

renta e três minutos sudeste
.
(25 C 43' SE); vinte e quatro metros
(24 m) , trinta e sete graus e vinte e
três minutos sudeste (379' 23' SE);
cento e noventa e oito metros 198 m) ,
setenta e quatro graus e trinta e três
minutos (740 33' SE); cinqüenta e
quatro metros e quarenta centímetros
(54,40 m) , vinte e cíncc graus e vinte
e sete minutos nordeste (259' 27' NE);
vinte e três metros e dez centímetros (23;10m), trinta e dois graus e
einquenta e um minutos nordeste (329'
51' NE); vinte e seis metros (26 m) ,
vinte e sete graus e quarenta, e nove
minutos noroeste (27 Q 49' NW); o
nono lado é o segmento retilíneo que
liga a extremidade do oitavo lado descrito ao vértice de partido.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2 Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezen tos cruzeiros (Crê 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da t-anscrfçâo no livro próprio
de Regísn o das Autorizações de Pesquisa.
Al't. 3<,1 Revogam-se as disposições
em eoruráíro,
Brasília, 23 de abril de 1965; 144Q da
Independência e 779 da República.
H,
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pesquisar oasstterita em terrenos de
propriedade de Roberto Oohen i10 lugar denominado Cotí, distrito e município de Lábrea, Estado do Amazonas, numa área de .juínhentos hectares (500 ha) delimitada por um retângulo, que tem -un vértice a mil
quinhentos -e quarenta metros .. , ..
(1'.540 m) , no rumo magnético de setenta e seis graus trinta minutos sudoeste (76 Q 30' S\V) Q,t ccnfluéncía
dos igarapés Branco e Prêto e os lados
divergentes dêsse vertíce, 0S seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil e quínnentos metros (2 5()üm) ,
sul (8); dois mil metros (2.000 m) ,
oeste (W),
parágrafo único .-- A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto ::1.9 51. 726, ele 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O tíbutc da autorfzaçâc de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruaeíros (C,rS 5.000.00) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autonzações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposições
em contrário.
Brasília, 23 de abr-il de 1965; 1449 da
Independência e 77Q da República .
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

CASTELLO BBANCO

Mauro Thibau
DECRETO N9 56.019, DE 23 DE
DECRETO NQ 56.018, DE 23 DE
ABRIL DE 1965

ABRU-,

DE 1965

cidadão brasileiro João
Paes
Filho a pesquisar
no município de Lábrea,
Amazonas.

Autoriza a Minera.ção Serrcc Azul Limitada a pesquisar minérios de terro, manganês e silica, no município
de Mateus Leme, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da ..Repúblíea, usando da atribuição oue lhe confere o
art. 87, n? E, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.:135, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art, 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Marques Paes Filho a

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artdgo
87, nc I, da Oonstitntção e nos têrmos
do Decreto-lei )1Q 1. 935, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração
Serra Azul Ltda. :t pesquisar minério

Autoriza o
M arques
cassiterita
Estado do

L
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de ferro, manganês e sílica,. em. terrenos de propriedade de José Gunnarães i:> e Teodosí:J Rodrigues da C;.3~8"
no lugar aenonunacc santo. Antônio,
distrito de gerra Azul, mum-npio de
Mateus Leme, gstado de. "1L'las oerais numa área de cinqüenta e um
.hectares trinta ares (51,30 ha) , delimitada por. um polígono irregular, que
tem um vértice a setecentos H trinta
e cinco metros (735 m) , no rumo ver-

ExECU'UVO

520,00) e será válido por deito (2) anos
a contar da data da transcrição na
livro próprio de Registro das Autorízações de Pesquisa.
Brasília, 23 de abril de 19:35; 1449 da
Independência e 779 da República:
H.

CASTELL;) BRANCO

M auro

Thi:)(~u-

dadeiro trinta e cinco graus sudeste
(359 SE) da confluêncía dos córregos

Santo Antônio c Santo Antônio Pequeno e os lados, a partfr dêase vérüce, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros
(600 m) , sessenta e três graus nordeste (639 NE); quatrocentos e cinqüenta
metros
(450 mv
quarenta e cmco
graus sudeste (45Ç' SE) ;c~nto e cinqüenta metros ~150 rnj , oitenta e emco. graus sudoeste (859 S"V); setecentos e cinqüenta metros (750 m) , quarenta e nove graus trinta minutos SUR
doeste (49930'SW); seiscentos e cínquente metros (650m)., oitenta e três
graus trinta minutos sudoeste <33 930'
SW), cento e trinta metros USOm) ,
onze graus trinta minutos nordeste
(11930' NE); duzentos metros (200 m) .
sessenta e nove graus trinta minutos
nordeste (69 931)! NE); cento e trinta
metros (130 m) , trinta graus noroeste
(309NW); cento e trinta e cinco metros (135 m) , trtuta e sete graus te-inta minutos nordeste (37~'3W NE); cento e cinqüenta metros (ISO m) , cínqüenta e cinco graus nordeste
.
(559 NE); cento e trinta e cinco metros (135 m) , vinte c sete '5TauS sudeste (279 SE);
cinqüenta metros
(50 m) , sesaenta vgraus sudeste .....
(609 SJE); sessenta e. cinco metros
(65 m) , dezoito graus nordeste
(l89 NE); oitenta f> ci~~co metros ....
(85 m) , quarenta e CInCO graus nordeste (459 NE); cento e cínqüenta.me..
tros (150 m) , 10zI; graus trinta mínutos noroeste (J.2'"J;?,O· «vr».
Parágrafo único. A execução da
presente autorrzaçâo fica sujeita às esttpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51. 7'26, de 19 de teve..
retro de 19'63, e da Resolução CNEN
U9 1-63, de 9 de janeiro de 1863, da

Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de qutnhentcs e vinte cruzeiros (Cr$
.

VECRETO N9 ,5,6.020

DE 23 DE

ABRTI.. DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro ísarquet
Sariana pesquisar água mineral,
no município de palestina, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Corcstítu.çac e nos
termos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 19<{O (Código de Mi..
nas), decreta:
Art. 19 Fica autct izado o cidadão
brasileiro Barquef Sarían 2.. pesquisar
água mineral em terrenos de propriedade de Ovsep Sartan no lugar denominado Fazenda Jardim, distrito e
município de Palestina, Estado de
São Paulo, numa área de querenea
ares e trinta e três centdares (0,4033
ha), delimitada por um polígono irregular, oue tem um vértice a oitocentos
e onze ~ metros e setenta centímetros
(811,70 m) , no rumo verdadeiro de
trinta e cinco graus e cinqüenta e
quatro minutos sudoeste ,(359 54' SW)
do canto oeste (W) da casa sede da
Chácara Jardim: e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; sessenta
e dois metros e setenta e três centímetros (62,73 fi), cinqüenta e um
graus e -três minutos sudoeste (519 03'
SW); quarenta e nove metros e oítenta e oito centímetros (49,8(' m) ,
sete graus e cinco minutos sudoeste
(79 05' SW); cinqüenta e três metros
e oitenta e oito centímetros Xsa.sam),
oitenta e 1.UU graus e vinte. e sete minutos nordeste (819 27' NE); trinta e
seis metros e vinte e dois centímetros
(36,22 'm) , trinta e quatro graus e
quinze minutos nordeste (349 15' NE) ;
o quinto e último lado é o segmento
retilíneo que une a extremidade do
quarto lado descrito ao vértice de par..
tida.
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização. fica sujeita às
estinulações do Regulamento aprova..
do pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963; e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
-dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquísa..

Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abrH de 1965; 1449
da jndependência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO NO? 56.021
ABRIL DE 1965'

DE

23 DE

outorga à Centrais Elétricas de }lIinas Gerais S. A., concessão para
distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, ne .1 da Constttuíção e nos
têrmos dos arts. 59 do Decreto-lei número 852, de 1l de novembro de. 1938
e do art. 89 do Decreto-lei nc 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. Iv E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica
no Munlcípío de Cana Verde, Estado
de Minas Gerais, ficando autorizada
a construir sistemas de distribuição
que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas das
instalações.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I ~ Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e

99

oitenta. (180) dias, a contar da data
da publicação dêsta Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
ao sistema de dístrfbulçâc.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da ap:ova~ão da respectíva minuta pelo Mínístru das Minas
e Enregia..

III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e ....s modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi..
dos .neste artigo poderão ser prcrroga.. dos por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão viga..
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art , 5Q Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
,Art. 79 nstc decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revorradas
as disposições em contrário.
'"
Brasília, 23 de anrtl de 1965; 144,11
da Independência e 77" da Repúblíca.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mau1'o Thibau.
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D'ECRl!irO NQ 56.022

DE

23

DE

ABRil. DE 1965

Outorga à Petróleo Brasileiro S. A.
(petrobrás) concessão para derivar
águas ao rio dos sinos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso r, da Constituição, e nos
têrmos do art. 43 do Código de Aguas

(Decreto no 24.643, de 10 de julho de
1~34)

;

Considerando que a Petróleo Brasi1e.11'o S. A. necessita derivar águas do
rio dos Sinos para aplicação em sua
indústria de refino de petróleo, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobrás) concessão
para derivar águas do nc dos Sinos,
no Muriícípío de canoas, Estado do
Rio Grande do SUl, necessárias à
operação da Retlnarta Alberto Pasqualíní .
Parágrafo único. A concessionária
deverá apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacíons.I da Produção Mineral, do Ministério das Minas
€ Energia, os respectivos projetos e
orçamentos, dentro do prazo de cento
;e vinte (120) dias.

Art. 29 A concessionária, deverá iniciar e concluir as obras nos prazos que
forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acõr(ia com os projetos aprovados ou com
as modificações nêles introduzidas.
Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3{) anos.
Art. 49 ..1:st Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
ai: dísposíçôes em contrário.
Brasilia, 23 de abril de 1965; 1449 da
jndependêncfa e 779 da República.
H.

CaSTELLo

M aura 'l':úbau

BRANCO

DECRETO N9 56.023 .ABRIL DE 1965

DE

23

DI!:

outorga ao Município de Alfreâa
Marcondes, Estado de São Paulo,
concessão pora distribuir
energia
elétrica e dá outras providênCias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos arts. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938
e 69 do Decreto-lei nv 3.763, de 25 de
outubro de 1941, combinados com o
art. 39, alínea "b", do Decreto-lei número 5.764, de 19 de agôstc de 19'-13,
decreta:
Art. 19 Fica excluído o Município
de Alfredo Marcondes, Estado de São
Paulo, da zona de concessão de que
é titular a Companhia Elétrica Caíuá,
em virtude do Decreto nc 4.170, de
31 de maio de 1939.
Art. 29 :€ outorgada ao Municipio
de Alfredo Marcondes, Estado de São
Paulo, concessão para distribuir energia elétrica em seu território, ficando
autorizado a construir o sistema de
distribuição que fôr necessártc .
19 A energia elétrica a ser distribuída será suprida pela Companhia
Elétrica oatué, na subestação de Alvares Machado.
29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
Art. 39 O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) -dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relatívos ao sistema de distribuição.
TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respeetiva minuta pelo Ministro das Minas
e <Energia.
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprova~os pelo
Ministro das Minas e Energra, executando-as de acôrdo com os projeê

ê
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tos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão eer prorrogados por ato do Ministro das Mmes
e Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
produção Mineral. com aorovacâo do
Ministro das Minas e Energia,"
Art. 59 A presente concessão vigorara pelo prazo de trinta (30) ano:".
Art. 6q Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à tjníâo.
Art. 79 O concessionárto cederá requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único, O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.

101

Oapínopolense de Eletricidade S. A.
a concessão para distribuir .energia,
elétrica nos Munícípíos de Capinópolis e de Cachoeira Dourada. Estado
de Minas Gerais, de que é titular o
primeiro
Município em virtude do
Decreto ns 38.863, de 1~ de março de
1956,

Art. 2° A Emprêsa Captnopolense
de Eletricidade S, A. fica autorizada
a construir os sistemas de transmissão e distribuição que se fizerem necessários.
§ 19 A energia a ser distribuída será
fornecida pela Centrais Elétricas de
ooias.
§ 29 Em portaria do Ministro elas
Minas e Energta após a aprovação dos
projetos serão fixadas as características técnicas das instalações.
Art. 3° Caducará o presente titulo,
independentemente de ato declaratório, se a concessionária
deixar de
cumprir as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publícaçâo
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instaArt. 8Q ~ste Decreto entra em vigor
lações.
na data de sua publicação, revogadas
II - Iniciar e concluir as obras nos
as ctsocstcões em contrário,
'prazos que forem marcados pelo Mi9
Brasília, 23 de. aortl de 1965; 141
nistro das Minas e Energia, executanda Independência e 779 da República.
do-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que foH. CASTELLO BRANCO
rem autorizadas.
Mauro Thibau
Parágrafo único. Os prazos fixados
no presente artigo poderão ser prorr-ogados por ato do Ministro das Minas
DECRETO N9 56.024
DE 23 DE
e Energia.
ABRIL DE 1965
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e te~
Transfere do Município de Capinópolis para a Emprêsa Capinopolense
vistas trienalmente pela Dívísão de
concessão
de Eletricidade S. A,
Águas, do Departamento Nacional da
para distribuir energia elétrica,
Produção Mineral, com aprovação ·jo
o Presidente da República, usando Ministro das Minas e Energia,
da atribuição que lhe confere o arAr-t. 59 :Êste Decreto entra em vitigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 150 do Código gor na data de sua publicação, revode Águas (Decreto nv 24.643, de 10 gadas as disposições em contrário.
de julho de 1934) e 59 do Decreto-lei
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
nc 852, de 11 de novembro de 1941, da Independência e 779 da República,
decreta:
H. CASTELLO BRANCO
Art. 1Q Fica transferida do. Muriicíplo de Capínópolís para a Emprêsa
Mauro Thibau'
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DEOEETO N.' 56.025

DE 23 DE

ABRIL DE 1965

Autoriza o cukuiõo brasileiro Hiroyuki M orikauxi a pesquisar cauZim
no mainicipío àe 1lf agi das Cruzes
Estado de São Paulo.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 11..9 I, da -Oonstdtutcâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.c "1.235 de
de janeiro de 1240 CCódiq) de

29

Minas), decreta:
'"
Art. 1.9 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Híroyukí Moríkawa a pesquisar caulím em terrenos de proprie-

dade de- Isamu Horil, Homoo Hortf,
Shímobu
Horti,
Kimiko
Henmí,
Yoshío Hensni, Yukie Someya, Yos-

hio Someya, Reíko Morikawa, Tsuneo
Morikawa, Fumio Horti, Fusas,o Mo..

associado de qualquer das substâncias a que se refere o arb. 2.9 do
Citado Regulamento ou de, outras
substâncias discriminadas pelo Con ...
selno Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O titulo da autorização .de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsteDecreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por' dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprín
de Registro das Autorizações de pes~
quisa-.
Art. 3.9 Revogam-se as dlspostçoea

em

contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 1:1:1"'da Independência e 77') da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

rfkawa, Hísako Morikawa, Hiroko
Horii, Paulo Horü, no lugar denomi-

nado Sitio Horrl, Bairro das VarÍnhas, Distrito de Jundiapeba, muni. cípío de Mogi das Cruzes - Estado
de São Paulo - numa área de dez
hectares e noventa e dois ares
.
(10,92 ha) , delimitada por polígono
irregular, que tem um vértice no <:>alinhamento' lado esquerdo, da estrada
para Jundiapeba, a trezentos e oitenta e sete metros (387 m) , no rumo
magnético de onze graus dezenove
minutos noroeste (l1 9.'19' NW). do
entroncamento das estradas muntcípais que ligam os povoados de Plndorama e Jundiapeba ao Bairro das
Varinhas e os lados a partir dêsse
vértice, os: seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e setenta
e sete metros (177 in), oito graus
vinte e cinco minutos noroeste
_
(89 25' NW); duzentos e cmquenta
e três meti-os (253 m) , vinte e doi.s
graus dez minutos nordeste (22910'
NE); trezentos e oitenta e oito metros e dez centímetros (388,10m) oitenta e três graus trinta e oito' minutos sudoeste (83938' SW); duzentos e cinqüenta e seis metros é <;8tenta centímetros (256,70 m) , ~m
graus cinco minutos sudeste 0(,'5'
SE); o quinto e último lado é o
se~ento retilíne.. que liga a extremidade do quarto lado descrito com
o vértice inicial.
Parágrafo único. A execucâo da
pre?ente pautorização fica sujeita às
eatípulações do Regulamento apto..
vado pelo Decreto nc 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verí ..
fique a existência na jazida, como

DECRETO N9 56.026
ABRIL DE ls65

DE 23 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Felicio
roeeo a pesquisar calcário, no município 4e pirucicabc,
Estado de
São Paulo

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,c I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de
Mínas) , decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadâc
brasileiro Pelícíc Tozzo a pesquisar
calcário .em terrenos. de sua propriedade no lugar denominado Chácara
Santa Terezinha, distrito e município
de Piracicaba" Estado de São cauto,
numa área de quatro hectares e cínquente ares (4,50 ha) , delimitada por
uen quadrilátero Irregular, que tem
um vértice a cento e setenta e quatro
metros (174 m) , no rumo verdadeiro
cte quarenta e um graus e vinte mtnutos sudeste (41'? 20' SE), da casa
de Sebastião Luiz da Silva e os Iados' a partir dêsse vértice, os seguiutos comprimentos e rumos vercraoetros
quatrocentos e setenta e cinco metros
(175 m) , cinqüenta e quatro graus
noroeste (549 NW); cento e onze metros e oitenta centímetros 0.11;80 m) ,
nove graus e vinte e seis minutos
SUd?3ste (99 26' SW); quatrocentos
e vínte e cinco metros- (425 m) , cfnquenta e quatro graus sudeste(54 0 • SE); cem metros (100 mi , trinta.
e seis graus nordeste (369 NE).
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Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exígênciaa:
I _ Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias a contar da data
da publicação deste Decreto, de estudos, projetos e orçamentos rel~ti
vos à primeira etaua de aproveitamenta e oportunamente, os relacíonados
as etapas subseqüentes.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
IH - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Mínístro ~ das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projeblica.
tos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas.
H. CASTELLO BRANCO
Parágrafo único . Os prazos referiMauro Thibau
dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das MU1M
e Energia.
DECRETO N9 55.027 - DE 23 DE
ABRIL DE 1965
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão estudadas e
Transfere da COm1Jo,-nhia Paranaense
revistas trienalmente pela Divisão
de Energia Elétrica para a Central
de Águas do Departamento Nac'onal
Elétrica Capivari - Cachoeira S.A.
da Produção Mineral e fixadas pelo
concessão p'ara aproveitamento
Ministro das Minas e Energia.
de energia hidrálica.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 8,Í'Art. 59 Findo o prazo da concessão,
tigo 87, inciso I, da Constituição,
tocos os bens e Instalações que, no
e nos têrmos dos arts. 140 e 150 do
momento, existirem em função excluCódigo de Aguas (Decreto nc 24.643,
siva e permanente dos serviços conde 10 de julho de 1334), decreta:
cedidos, reverterão à Unlâo .
Art. 19 Fica transferida para a
Art. 69 A concessíonãna poderá
Central Elétrica Capívari-Cachceíra
requerer que a concessão seja reS. A, - a concessão para o "apronevada, mediante es condições que
veitamento progressivo existente no
vierem a ser estipuladas.
rio Capivarf, mediante derivação de
Parágrafo único. A concessionária
suas águas para a vertente oceil!ica
deverá entrar com o .pedidc a que
até o rio Cachoeira, nas proxiriitdase refere êste artigo até seis [6)
dee da localidade de Bairro Alto, de
meses antes de findar o prazo de vrque é titular a Companhia Paragêncía da concessão, entendendo-se,
naense de Energia Elétrtca, em vírse' não o fizer, que não pretende a.
tudetdo Decreto nc 51.873, de 19 de
renovação.
abril de 1963.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Art. 79 O presente Decreto entra
Minas e Energia, por ocasião da
em vigor na data de sua publtcacão,
aprovação dos projetos relativos à
revogadas as disposições em conetapa inicial serão determinados a
trário.
altura da, queda a aproveitar, a desBrasília, 23 de abril de lG65: 1449
carga da derivação e a potência.
da Independência e 779 da República.
§ 29 Para as etapas subseqüentes
Os mesmos elementos serão determiH. CASTELLQ BRANCO.
nados "quando da aprovação dos resJ',1aUTo Thibal.
pectívos projetos.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estépulações do Regulamento aprovado pelo Decretoin.v 51. 726, de 19
de fevereiro de lSôS, e da Resolução
CNEN n.!? 1-63, de 9 de janeiro de
1863, da Comissão Nacional de EnergiaNuclear.
Art. 25' O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
da Independência ·e 7'19 da Repu·

com
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DECRETO NQ 56.029 -

DE

23 DE

ABRIL DE 1965

ABRil. DE 1965

o cidadão brasiíeíro Custódio Netto Júnior a pesquisar carvão mineral no município de São
Félix
Xingu, Estado do Pará.

Autoriza o. cidadão brasileiro Custódio Netto Júnior a pesquisar carvão
no muniCípio de São Felix do Xingu, Estado do Pará.

o. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Icí nv 1.985 de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro custódio Netto Júnior a
pesquisar carvão míneral em terrenos.
devolutas no lugar denominado Barra do Trairão, distrito de Gradaús,
município de São Felíx do Xíngú,
Estado do Pará, numa área de mil
hectares (1.000 ha) , delimitada por
um retângulo, que tem. um, vértice. a
mil setecentos e cinqüenta metros
(1.750 m) , no rumo verdadeiro de
quníze graus e vinte minutos nordeste (159 20' NE) da barra do igarapé do Barreiro, na margem direta
do rio Fresco e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprímentes e rumos verdadeiros: dois mil
metros (2.000m), sessenta graus
sudoeste (60º SW); cinco mil metros
(5.000 m) , trinta
graus noroeste

~ utoriza

do

29 de janeiro de 194.0 (Códigó de

]dinas). decreta:

Art. 1<;> Fica autorizado o cidadão
brasileiro

custódio Netto Júnior a

pesquisar carvão mineral em terrenos devolutas no lugar denominado
barra do Trairão, distrito de Gradaús.

município

de

São

Félix

do

Xíngú, lj::stado do Pará, numa área.

de mil hectares (1.;)00 ha) , delimi-

tada por um paralelogramo, que tem
um vértice a mil setecentos e cinqüenta metros (1.750 m) , no rumo
verdadeiro de quinze graus vinte minutos nordeste (15Q 20' NE) ; da
barra do Igarapé, do Barreiro na
margem direita do rio Fresco e os
lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes. comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros (2.000 m) ,
sessenta graus sudoeste (60º SW) e
cinco mil seiscentos e três metros e
três centímetros (5.603,03 m) , quatro
graus sudeste (4 Q SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
esüpulaçôes do Regimento aprovado
pelo Decreto nc 51.726 de 19 de fevereiro de 1963, e :da Resolucão
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro "de
19G3, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art .. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será
válído por dois (2) anos a contar
da data da transcrtcâo no livro oróprío de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965' 14M
da Independência e 779 da RepÜbIica.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

(309 NW).

Parágrafo único. A execução da
presente. autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19
dei fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será. uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.00000) e
será válido por dois (2) anos ~ contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 R,evogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 144Çt
da Independência e 77'? da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

ATOS
DECRETO. N° 56.030
ABRIL DE

Autoriza o cidadão
dio Netto Junior
vão, no município
Xingú, Estado do

DO PODER ExECUTIVO

DE 23 DE

1965
brasileiro Custóa pesquisar carde São Fetix do
Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc r, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Custódio Netto Junior a
pesquisar carvão em terrenos devolutos no lugar denominado Rio
"Fresco, distrito de Gradaús, município de São Felíx do Xíngú, Estado
do Pará, numa área de mil hectares
(1.000 ha), delimitada por um Retângulo, que tem um vértice a doze
mil setecentos e trinta e um metros
e sessenta centímetros (12.731,60 m) ,
no rumo verdadeiro de dezenove
graus vinte e oito 'minutos nordes
(l9 Q 28' NE), da Barra do Igarapé
do Barreiro no Rio Fresco, e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil metros (2.000 m) , sessenta
graus sudoeste (60: SW); cinco mil
duzentos e um metros e cinqüenta
e um centímetros (5.201,51 m) , quatorze graus noroeste (149 NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, dê 19de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1~63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagar a taxa de cinco
mil cruzeiros (Crg 5.000,00) e será
'Válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965 ~ 1440::>
da Independência e 7.79 da República.
R.

CASTELLO BRflNCO.

1Ifauro Thibal.

DECRETO N9 56.031 ABRIL DE 1965

DE

23

DE

Autoriza a S.A. Indústrias Reunidas
F. Matarazzo a instalar grUJ}08termelétrcos nos Municípios de
São Paulo e São Caetano do Sul,
Estado de São paulo, para uso 0;,-

cíusiio,

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 1{) do DecreteIeí no 2.281, de 5 de junho de 1940~
decreta:
Art. to Fica autorizada a S.A. In..
dústrâas Reunidas F. Matarazzo a
instalar grupos termelétríooa nas seguintes localidades:
1 - No Munícípío de São Caetano
do Sul:
a) 1 turbina a vapor de 1.367 HP.
b) 1 turbina a vapor de 2.077 HP.
c) 1 turbina' a vapor de 1. 675 HP.
d) 2 turmnas Sulzer de 1.280 HP
cada.
e) 1 turbina a vapor de 8.57ô HP.
2 - No distrito de São Paulo, Mucípío de São Paulo:
a) 1 turbina a vapor de 804 HP.
b) 1 turbina a vapor de 268 HP.
c) 1 turbina Burmayater-waín de
595 HP.

1 turbina a vapor de 1.635 HP.
3 - No distrito de Ermelino Matarazzo, Município de São Paulo:
'a) 1 turbina a vapor de 1.179 HP o
b) 1 turbina M.A.N. de 770 HP.
c) 1 turbina Cartepillar de 400 HP.
d) 1 turbina Mcdag de 240 HP.
e) 1 turbina a vapor de 4.154 HP.
§ 19 A energia produzida destina-se
ao uso exclusivo da interessada.
§ .\;!9 Em portaria' do Ministro daa
Minas ,e Energia, após' a aprovação
dos projetos, serão determinadas ae
características técnicas das Instalações.
Art. 29 A interessada deverá sa ...
tísfazer as seguintes condições:
I - Apresentar a Divisão de
águas, do. Departamento Nacional da
Produção Mineral. do Ministério das
Minas e Energia, em três (3) vias,
dentro do prazo de cento e oiten-ta
(180) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos,
projetos e orçamentos das obras O·
instalações.
e)

lOS

ATOS

no PODER ExF.cUTIVO

TI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos qu~ forem fixados pelo Mlnistro das r·lImas e Energia, executando-as de acôrdo Com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
parágrafo único. Os prazos referidos. neste artigo poderão ser pror-

rogadosrpor ato do Ministro das Mtnas e Energia.

Art. 39 'áste Decreto entra em vrgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 23 de abril de 1965; 144g
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BRANCO

MauTo Thibau

DECRETO NQ 5'8.032

DE

23

DE

ABRIL DE ",965

Autoriza a Companhia de Cimento
Portland Maringá a lavrar calcário,
no Município de ttapeoa, no Estado
l1e São Paulo.

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

go 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia de Cimento Portland Maríngá a
lavrar calcário, em terrenos de sua
propriedade e outros, no lugar denominado Fundão, distrito e munícípío
de. Itapeva, Estado de São Paulo,
muna área de cinqüenta e nove hectares, sessenta e cinco ares e sessenta seis centiares (59,6566 ha) , delimitada por um polígono ir regular Que
tem um vértice a quatrocentos e vinte ,metros (420 m) , no rumo verdadei1"0 vinte e oito graus e vinte minutos
sudoeste (28°20' SW), da confluência
dos córregos Pedreira e Fundão e os
laC!0s, a partir desse vértice, os segulntes comprimentos e rumos verdadeiros:' trezentos e quarenta e oito
metros (348 m) , oitenta graus e vinte
minutos nordeste (80920' NE); cento
e noventa e um metros (191 m) , trinta graus e três minutos nordeste

NEJ); quatrocentos e sessenta e
sete. metros (467' m) , sessenta e nove
graus sudeste (699 SE); trezentos e
seis metros (306 m) , trinta e cinco
graus e trinta minutos nordeste
(35939' NE); mil seiscentos e sessenta
e dois metros (1. 652 m) : sessenta e
nove graus noroeste (699 NW); mil e
trinta metros (1.030 m) , vinte e nove
graus sudeste (299 SE). Esta autoriaaçâo é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do
art. 28 do Oódígo de Minas' e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
Dele Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereíro de -1963, e da Resolução. CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da eutcrtzaçâo fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os
tributes que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municipio, em cumprimento do disposto no art. 68 do CÓ~
digo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização nâo.: cumprtr qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorízação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos· artigos 3"/
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 ns propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na _forma dos
artigos 39 e 40 du Código de Minas.
Art.. )59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorizacão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no. livro próprio de Registro das Autorizações de Lavrac.após o
pagamento da taxa de mil e duzentos cruzeíros (Cr$1.200,00L
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1955; 144.9
da Independência e 779 da República.
3\}'!{}3'

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

A'IOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO W! 55.033 ABRIL DE 1965

DE· 23 DE

Autori~a

a cidadã brasileira Fromcisoa Silveira da Cunha a pesquisar
minérios de ferro e -manoonêe, no
município de lmaruí, Estoâo de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmOS do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira
Francisca Silveira da
Cunha a pesquisar minérios de ferro
e manganês em terrenos de propriedade de Benjamin Júlio de Moraes e
outros nos lugares denominados Laranjal, Rio D'Una e Águas Mornas,
distrito de Rio D'Una, município de
Imaruí, Estado de Santa Catarina,
numa área de trezentos e trinta hectares, oitenta e nove ares e sessenta
e seis centiares (330,8966 ha) , delimitada por UlU polígono Irregular, que
tem um vértice a cinqüenta e sete
metros (57m), no rumo magnético de
quarenta e quatro graus e trinta mtnutos noroeste (44930' NW), da confluência dos córregos das Pedras e
Tigre e os lados a partir dêsse vértice
os seguíntea comprimentos e rumos
magnéticos: setenta e cinco metros
(75m) , quinze graus e trinta minutos noroeste (15 930' NW); mil cento
e noventa metros (l.190m), setenta
graus e trinta minutos sudeste . '.' .
(70930' SE); trezentos e quarenta metros (340m), deaenove: graus e trinta
minutos sudoeste <19930' SW); mil e
cinco metros (1. 005m) , setenta graus
e trinta minutos sudeste (70930' SE),
novecentos metros (900m), dezenove
graus e trinta mínuntos sudoeste ..
(19930' SW); mil e vinte metros .. " .
(1.020m), setenta graus e trinta mtnutos nooreste (70930' NW); setecentos e vinte metros (720m), dezenove
graus e trinta minutos sudoeste ...
(19930' SW); mil cento e oitenta metros (1. 180m) , setenta graus e trinta
minutos noroeste (70930' NW); mil
quatrocentos e sessenta metros .. ,.
(1.460m), dezenove graus e trinta minutos nordeste (19930' NE); trezentos
e oitenta metros (380m), trinta e dois
graus e trinta minutos nordeste ....

107

(32930' NE); sessenta e cinco metros
(65m), trinta e sete graus e trinta
minutos nordeste (31930' NE).
Parágrafo único. A Execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova40 pêlo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963,e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de, Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil e quatrocentos cruzeiros .. , , ..
(Crê 3.400.00), e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 144(1
da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.034 ABRIL DE 1985

DE

23

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José da
Silva Gomes a pesquisar bauxita,
no município de Lages, Bstaâo de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arb,
87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art, 19 Fica autorizado o .cidadâo
brasileiro José da Silva Gomes a pesqulsar bauxita, em 'terrenos de propriedade de José Salustríno de Oliveira e Antônio Rodrigues de Oliveira, no lugar denominado Fazenda
Tributo, distrito de Corrêa Pinto, munícípto de Lages, Estado de Santa
Catarina, em _duas áreas distintas.
perfazendo o total de trinta hectares,
vinte e seis ares e oitenta e sete centíares (30,2687 ha) , e que assim se
definem: a primeira área, com vínte
e oito hectares, oito ares e cinco cen-

lOS
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tíares (28,0805 ha) é delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a dois mil e cinqüenta metros (2.050 m) , )10 rumo verdadeiro
setenta graus noroeste (70l> NW) da
ponte existente na rodovia Corrêa
Pinto-Palmeira, eôbre o rio dos índios

e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e vinte metros
(420 m) , sessenta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste (64930' fjW);
quatrocentos e quarenta e três metros (443 m) ,doze graus e trinta
minutos noroeste (l2 Q30' NW); trezentos e vinte metros (320 m) , três
graus e trinta minutos noroeste (39
30' NW); cento e quarenta e dois
metros (142 li), quarenta e dois graus
nordeste (42g NE)' quinhentos e quarenta metros (540 m) , quarenta e oito
graus sudeste (489 SE); trezentos e
quinze metros (315 m) , trinta minutos sudoeste (0<:130' SW). A segunda
área, com dois hectares, dezoito ares
e oitenta e dois centíares (2,1882 ha) ,
é delimitada por um polígono Irregular que tem um vértice no final do
eamlnhamento que, partindo da ponte
exíste.rte na rodovia Corrêa PíntoPalmeira, sôbre o rio dos índios, apresenta os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e cmquenta metros (2.050 m) , setenta graus
noroeste (70<:1 NW); quinhentos e dez
metros (510 m) , trinta minutos nordeste (0930' NE), os lados da pofigonal, a partir dêsse vértice, assim
se definem, por seus comprimentos
e rumos verdadeiros: sessenta e cínco metros (65 m) , óitenta e nove
graus e trinta minutos sudoeste ...
(89930' SW); duzentos e cinqüenta
metros (250 m) , vinte, e três graus
e trinta minutos noroeste (239 30'
NW"); cento e setenta e cinco metros (175 m) , setenta e um graus e
trinta minutos sudeste (71<:130' SE);
cento e setenta e três metros (173m),
trinta minutos sudoeste (0930' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre-

zentos e dez cruzeiros (Cr$ 310,00)
e será válido por dois (2) anos e.
contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autortzações de Pesquisa.
Al't. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 23 de abril de 1965; 144Q'
ea Independência e 77<:1 da República.
H. -~CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO NQ 56.035 ABRil. DE

DE

23

DE

1965

Concede à -Iâineraçuc Paracatu Ltda.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, uv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 9'38, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à mineração Paracatu Ltda., constituída
por contrato particular .de 21 de dezembro de 1964, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo~
autorízaçãc para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sobre o objeto desta-auto-

rtzaçâo.

Brasília, 23 de abril de H165; 1449
da Independência e 779 da Repúblâ-

ca ,

H.

Ci\.STELLO

BRANCO

Mauro 1'hibau

DECRETO N9 56.036 ABRIL DE '1965

DE

23

DE

Conceâe à Huço Ziemer & Cia.autori-

zaçtio para funcionar como emprêsa
de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Oonstítuíçâo e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
nv ,938, de 8 de dezembro de 19'38, decreta:
Artigo único. E' concedida a Hugo
Ziemer & Oía., sociedade de responsa-

ATOS DO PODIre.

bilidade solidária, constituída por contrato arquivado sob no 60.872 e alterações sob ns. 11.831 e 17.077 no
D.N.R.C., com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, autorização para funcionar como emprêsa de mineração ficando obrigada a
.oumprír integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sõbre o objeto deste autorização.
Brasilia, 23 de abril de 1965' 144v
-da Independência e 7T! da Rep"Üblica.
H. CASTIfLLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 56.037 lt.BRIL DE

ExECUTIV

109

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DE

23 :Dl!:

1965

Autoriza o cidadão brasileiro João
Marques paes Filho a pesquisar cussiterita no Município de Lábrea, Estado do Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o arngo 87, no I~ da Constituição e nos têrmos .do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João _Marques Paes Filho ao
pesquisar cassiterita em terrenos de
propriedade de Roberto Cohen no rugar denominado Coti, distrito e município de Lábrea, Estado do Amazonas, numa área de quinhentos hectares (5'00 ha) , delimitada por u~ retângulo, que tem um vértice a seiscentos e dez metros (610m) no rumo
magnético de cinqüenta e cinco graus
sudeste (559 SE) da confluência dos
igarapés Branco e Prêto e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos;
dois mil e quinhentos metros
.
(2.500m), sul (S); dois mil metros
(2.000m), oeste (W).

Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
ri Q 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia NUR
clear,

DECRETO N' 56.036

DE

23

DE

ABRIL DE 1965

A1ltoriza o cidadão brasileiro Zoroastro de Almeida Ruas a pesquisar
'Pedras semi-preciosas, no município de ücoioronoa, Estado do Bspirita Santo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos

termos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro zoroastro de Almeida Ruas
a pesquisar pedras semi-preciosas em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Pedra da Viúva, distrito
de Cotaxó, municipio de Ecoporanga,
Estado do Espirito Santo, numa área
de oitenta e oito hectares (88 ha) ,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a setecentos e
vinte metros (720m), no rumo magnético de oitenta e sete graus nordeste (879 NE) do canto sudeste
(SE) da sede da Fazenda de propriedade de Zoroastro de Almeida Ruas e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil quatrocentos metros
(L400rn) , vinte e sete graus noroeste
{271? NW); mil trezentos e. quarenta.
e cinco metros (1.345m), setenta e
sete graus sudeste' (779 SE): setecentos e cinqüenta metros (750m), três
graus sudoeste (39 SW); trezentos

ATOS DO PODER ExECUTIVO
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metros (30{)rn) oítenta e cinco gra~
trinta minutos noroeste (85 930 NW);
duzentos e vinte metros (220m), sessenta e sete graus sudoeste (679 SW);
o sexto e último lado é o segmento
rettlíneo que une a extremidade do
quinto lado descrito com o vértice de
partida.

Parágrafo único. A execução da
presente autorízçaâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1953, e da Resolução
CNEN _ nc 1,,63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
deste decreto pagará a taxa de oito-

centos e oitenta cruzeiros

.

(Cr$ SSO,{I{}) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trans-

crãçâo no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3(1 Revogam-se as disposições
em contrário.

Brastlía, 23 de abril de 1965' 144Q
da Independência e 77Q da RepÚblica.
H.

CASIELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.039
ABRIL DE

DE

23

DE

19G5

Autoriza o cidadão brasileiro Zoroastio de Almeida Ruas a pesquisar
pedras semi-preciosas, no munici~
pio de Ecoporanga, Estado do Bspirito Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
da.; janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
uraslleírc zoroastro de Almeida Ruas
a pesquisar pedras .semí-precíosas em
terrenos de sua propriedade, situados
na margem esquerda do Rio do Narte e próximos da pedra da Viúva, no
distrito de cotaxó, município de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo,

numa área de quatrocentos e noventa e õots-nectares (492- ha) , delimitada por um polígono Irregular. que
tem um vértice a setecentos e vinte
metros (720m), no rumo. rnagnétdcc
de oitenta e sete graus trím.a minutos
nordeste (87(130' NE) do canto sudeste (SE) da sede da Fazenda de
propriedade de Zoroastro de Almeida Ruas e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
'rumos magnéticos: mil quatrocentos
metros (1.400m), vinte e sete graus
noroeste (279 NW); dois mil setecentos e quinze metros (.2: 715m) , setenta e sete graus noroeste (779 NW);
novecentos e cinco metros (905m) ,
dezoito graus trinta minutos sudeste,
(18(130' SE); trezentos e setenta metros (37'Üm), vinte e nove graus SU~
deste (29 9 SE) ; duzentos metros
(200m). quatorze graus trinta minutos sudoeste (14930' SW); duzentos e noventa e cinco metros (295m),
sessenta e nove graus sudeste (69Çl
:SE); quinhentos e cinqüenta e cinco
metros (55m) , vinte e cinco graus
sudeste (259 SW); mil e quinze meuros (l.015m), sessenta e um graus
quarenta e píneo minutos sudeste
(619 45' SE); seiscentos e cinqüenta
metros (650m), setenta e um graus
trinta. minutos sudeste (71930' SE)
seiscentos e sessenta metros (660m)
dezesseis graus nordeste <169 NE);
novecentos e sessenta metros <960m).
'Oitenta e cinco graus sudeste (859
SE); o décimo segundo lado é o seg-menta retilíneo que une a cxtremtdade do décimo primeiro lado deserito com o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN. nc 1-'63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener..
gta Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e vinte cruzeiros
(Cr$ 4.920:,0'0) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da tranacríção no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
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Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 144q

da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANco

M aUTO Thibau

DECHETO N° 56.039-A ABRIL DE 1965
Cria

DE 24 DE

o Centro de Estudos de Pessoal
(CEP)

o

Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com o Artigo 19, da
Lei nc 2.851, de 25 de agôsto de 1956,

decreta
Art. 19 É criado no Ministério da
Guerra o centro de Estudos de pessoal (CEP), com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29 O Ministro da Guerra baixará os atos complementares decorrentes dêste Decreto.
Art. 39 O presente decreto entra em
vlaor na data de sua publicação, revo"'gando-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DE

23

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ch1"YStalino Bernardino da Costa a peaauisar água mineral, no município
;~e Anápolis, no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 nc r da constituição e nos têrmos
dd DeCl:eto-lei no 1.985, de 29 de janeiro de 1940, código de Minas), decreta:

Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Chrvstalino Bernardino da
Costa a pesquisar água mineral, em
terreno de sua propriedade,· no lugar
denominado Olhos d'Agua, distrito e
município de Anápolis, no Estado de
Goiás, numa área de dezoito hectares quarenta e cinco ares e trinta e
cinco centíares (18,4535 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice e cento e cinqüenta
e quatro metros 054 m) , no rumo
m(),gnético trinta graus quinze minutos sudoeste (309 15' SW) do marco
quilométrico quarenta e sete (Km 47)
da estrada de rodagem BR-14 - Belo
Horizonte - Brasília e os lados, a partil' cesse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e setenta e dois metros
(472m), oitenta e sete graus vinte minutos noroeste (87920' ·NW); quinhenti?s e vinte e dois metros (522m),
oitenta e quatro graus quinze minutos noroeste (84Q 15' NW); cento e
noventa e oito metros (198m) , onze
graus sudeste (119 SE); quatrocentos
e dezoito metros (418 m) , oitenta e
deis graus cinqüenta minutos sudeste
(82Ç1 50' SE); quatrocentos e noventa
e seis metros (496 m) , oitenta e seis
graus vinte minutos (869 20' SE);
cento e noventa e oito metros (198 m) ,
Quinze graus nordeste (l59 ~E).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às.
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
C.N.E.N. nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener..
gfa Nuclear.

Decio de Escobar

DECRETO NQ 56.040 ABRIL DE 1965
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Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300,00) e será.
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 3"

Revogam-se as dísposíçõeã

em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 144Q da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N.'? 56.040-A ABRIL DE 1965

DE 24 DE

7ixa a distribuição em cada Arma e
em cada pôsto, das funções gerais
dos Oficiais do Exército. a -oíaorar
a partir de 24 de abril de lfJ65.

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

Art. te São os efetivos globais das.
Armas atualmente em vigor. distribuidos em cada Arma e em cada põsto
pelas funções gerais (Q E M G e
Q S G) e pelas funções privativas da
seguinte forma:
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Art. 29 reste Decreto entrará em vigor a partir de 24 de abril de 1965.
Brasília, 24 de abril de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Décio Palmeiro de Escobar
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DECRETO N9 56.041 -

DE

26 DE

ABRIL DE 1965
Concede
Anhanguera Companhia de
Seguros autorização para funcionar
e aprova os seus Estatutos.
à

o .Presidente da Reuúbltea, usando
ete atrfbuíçâo que lhe confere o ar-

ttgo 87, inciso r, da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica autorizada a funcionar
em operações de Se15'lrOS dos ramos
elementares, a que se reter e o art-igo 40, n? 1, ri"1 Decreto-Ieí número
2.063, de 7 de março de 1940, a
Anhangüera Companhia de Seguros,
C1JID sede na cidade de Sâo Paulo, Estado de São Paulo, representada por
seu Incorporador e constituída por Escrttura Pública de 15 de julho de 1964,
alterada e ratificada pela de 28 de
outubro de 1964, lavradas no 11~ Ofíetc de Notas da cidade -íe São Paulo,
Estado de São Paulo ficando tam .
bêm aprovados os Estatutos adotados
pelos subscritores 10 seu capital.
Art. 2'? A Sociedade "ícará integralmente sujeita às leis
aos regulamentos vigentes ou que venham a vigorar, sôbre o objeto -ía autorização
a que ajude o presente decreto.
Brasília, 26 de .aoru de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
:>

H.

CASTELL{) BRANCO

Mauro Thibau

Daniel FaTaco.

DECRETO N9 56.042 -

pesquisar quartzo e pedras. coradas,
em terrenos de sua propriedade no
imóvel denominado Fazenda Prata
Alegre, distrito de Topazio, município
de Teófilo Otôní, Estado de Minas
Gerais, numa área de setenta e cínCo hectares (75 ha) , delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
cinqüenta metros (50 m) , no rumo
magnético de um grau noccesje (1'?
NW), da confluência do córrego Cachoeírtnha com o Rio Mucury e os lados divergentes dêsse vértice, os se"
guíntes comprimentos e rumos magnéticos; setecentos e cinqüenta metros
(750 m) vinte graus nordeste (20 0
NE); mil metros (1. 000 m) , setenta
graus sudeste (709 SE).
Parágrafo umco , A execucâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
C.N.E.N. nv 1-63, de 9 de [aneíro de
1963. da Comissão Nacional de mnergía Nuclear'.
Art. 29 O título da autortzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará. a taxa de setecentos e cínqúenta cruzeiros (Cr$
750,00) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcríçâo no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.
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DE

26 DE

ABRIL DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Olavo
da Costa Galvão a pesquisa?' quartzo e pedras coradas, no municzpió
de reótíio Otôtu, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
37, nc r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de faneíro de 1940, Código de Minas, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro Olavo da costa Galváo a

DECRETO N9 56.043, 'atnda 115.0
foi publicado no Diário Oficial.

DEC.RETO N9 56.044

DE

26 DE

ABRIL DE 1965

Autorizá o cidadão brasileiro

Fran~

cisco Altamirano de Barros a lavrar minério de ferro e caulim, eo
município de Rio Piracicaba, ',W Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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go 87. nc l, da Constituição e nos têr..
mos do Decreto-lei nc 1.985, de .29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1(! Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Altamirando de
Barros a lavrar minério de ferro e
eaulím, em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Morro
Agudo, dístríto e município de Rio
Piracicaba, no Estado ue Minas Ge-

rais, muna área de cento e noventa
e dois hectares e setenta e dois ares
U92,72 ha) delimitada por um polí-

gono irregular, que tem -ím vértice a
trezentos e setenta metros (370m, _10
rumo verdadeiro quarenta e oito graus
sudeste .(48QSE) da connuêncía dos
córregos Morro Agudo e Raul e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: quinhentos e quarenta -netros
(540ro) , vinte e um graus nordeste
(219 NE); cento e setenta metros (170
m) , trinta e três graus nordeste (339
NE); duzentos e noventa metros (290
nu , quinze graus nordeste (159 ~\fE),
quinhentos metros (500m), quarenta
e seis graus noroeste (469 NW); seiscentos e cinqüenta metros (650m) ,
sessenta e sete graus noroeste (679
NW); mil duzentos e sessenta metros
(1. 260m), vinte e cinco graus trinta
minutos sudoeste (259 30' SW); quatrocentos metros (S!DOm), .dtenta e um
graus trinta minutos sudeste (819 30'
SE); quinhentos e vinte metros (520
mj , cinco graus trinta nnnutca uudoeste (59 30' SW); mil cento e cínqüenta metros (1. 150m) , oitenta graus
nordeste (809 NE). Esta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outros constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica SU.l~Ha as
estipulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreto no 51.726, .de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comíssâc Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorízáçâo fiea cbrlgado a recolher aos cofres púb-licos, na. forma, da lei, os tributos que forem devidos à rfntão, ao
Estado e ao Municipio, em cumprímenta do disposto no art. 68 do CÓ·
digo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma dos
artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 dó mesmo Codígc,
Art. 69 A autorízaçâo de lavra terá
por título. êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de ~egis
tro das Autorizações de Lavra, após o
pagamento da taxa de três mil oítocentos e sessenta cruzeiros <cr$ ....
3.860,00) .

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.045
ABRIi.. ·DE

DE

26

DE

1965

Declara caduco o decreto n.9 12.473,
de 27 de maio de 1943.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. contere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.9 1.985, de 2S
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. É declarado caduco Odecreto n.c 12.473, de 27 de maio .de

ATOS DO PODER
1943, que autorizou Danilo Andrade
a lavrar quartzo no município de
Buenópolls, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144'1
da Independência e 77.fio da Republ1ca.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro 'l'hibau

DECRETO N9 56.046
ABRIL DE 1965

DE

26 DE

Autoriza o cidadão brasileiro ermur
Sanches a pesquisar .feldspato no
mwn.icípio de Monte Alegre do sul,
Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando
(I artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1.9'85-, de 29 de
janeiro de 1~40 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Arthur Sanches .a pesquisar feldspato em terrenos de sua propriedade e de Amadeu Domingos de
Oliveira no lugar denominado Bairro
da vargem Grande, dlS[l'1LO c mUXlÍcípío de Monte Alegre do Sul, Estado de São Paulo, numa área de
nove hectares setenta e Um ares (9,71
har , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a .J.uatrocentos e quatorze metros (414m), no
rumo magnético de cinqüenta ~ um
graus vinte ,e dois minutos sudeste
(519 22' SE), do centro da soleira do
portal da Igreja de São Lázaro e os
lados a partir dêssé vértice, os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e oito metros ti cinqüenta centímetros (30S,50in), oitenta graus trinta e cinco minutos nordeste (80(1 35' NE); duzentos t;: vinte
e dito metros e cinqüenta centímetros (228,50m), sessenta e três graus
trinta minutos sudeste ~:3° :ltj
cento e cinqüenta metros U50m) , nove
graus quarenta minutos sudoeste ....
(99' 40' SW); duzentos e setenta e um
metros e cinqüenta centímetros ....
(271,50rn), oitenta e cinco graus quinze minutos sudoeste ~5Q 15' SW);
cento e trinta e três metros e cinqüenta centímetros (I33,50m), trinta
e nove graus dez minutos noroeste ..
da atribuição que lhe confere
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(399 10' N'W); cento e cinqüenta e
cinco metros (155m), oitenta graus
dez minutos noroeste (80(1 10' NW); o
sétimo e último lado é o seguimento
retilíneo que une a extremidade do
sexto lado, descrito, ao vértice de partida.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será:
válido por dois (2) anos a -ontar da
data da transcrição no livro próprio
de Registradas Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965,; 1449 da
Jnependêncía e 779 da República.
H'; CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.047 -

DE 26 DE

ABRIL DE 1965

A.utoriza Mineração Pato do Brasil
Ltda. a pesquisar ouro, no município de Pôrto Nacional, Estado de
Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ..
decreta:
Art. 19 Fíca autorizada a Mineração Pato do Brasil Ltda. a pesquisar ouro, em terrenos de propriedade
da União, nc 'terto e margens do rio
Tocantins, distrito e munícípío de
Pôrtc Nacional, no Estado de Goiás,
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muna área de quatrocentos e noventa
e seis hectares e oitenta ares e oitenta e oito cenüeres (496,8088 ha) e
delimitada por uma faixa de cinco

mil oitocentos e quarenta metros
(5.840 m) de comprimento por oitocentos c cinqüenta metros e setenta
centímetros (850,70 m) , de largura,
para montante, a contar de seis mil
setecentos e setenta e dois metros

DECRETO N9 56.018 ABRIL DE 1955

DE

26

DE

Autoriza Mineração Pato ào Brasil
Ltda. a pesquisar ouro, np muniCÍ1Jio de Porto Nacional, Esuuio de
Gcâds.

o Presidente da República, usanda
da atribuição que lhe contere o art.
87" nv . I, da Constituição e nos ter-o
mos do Decreto-lei, nc 1. 985, de 29
de janeiro de 194.0 (Código de Minas), decreta:
(6.772 m) , da confluência do rio MaArt. 19 Fica autorizada a Mineranoel -Alves ou Natividade, no rio Toção Pato do Brasil Ltda. a pesquicantins.
sar ouro, em terrenos de propríedaParágrafo único. A execução, da
de da Uníáo, no leito e margens do
presente autorização fica sujeita às
rio Tocantins, no distrito e município
estipulações do Regulamento aprovade Pôrtc Nacional, no Estado de
do pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
Goiás, numa área de quatrocentos. e
fevereiro de 1963, e da Resolução ..
noventa e oito hectares quarenta e
CNE-N no 1-63, de 9 de janeiro de
um ares e noventa e oito centíates
1963, da comissão Nacional de Ener(I!Sn,4198 ha) , delimitada por uma
gia Nuclear.
faixa de seis mil setecentos e setenta
Art. 29 A presente autorização é cone dois metros (6; 772 rc) , de comprícedida sem prejuízo dos ínterêases da
mente, por setecentos e trinta e seís
navegação ou flutuação, ficando pormetros (736 m) de largura, para
tento, a titular de pesquisa, sujeita às
montante, a contar da con-fluência
exígêncías que forem impostas nesse
do rio Manoel Alves ou Natividade,
sentido peles autoridades competentes
no rio Tocantins.
ou para qualquer obra a ser realizada.
Parágrafo único. A execução da
pela Superintendência do Plano de presente .autorlzação fica sujeite às
Valorfzaçác Econômica da 11mazônia,
estipulações do Regulamento aprovado
.S.P.V.E.A. - que se faça necessapelo Decreto nv 51.726, de 19 de feTia e um desenvolvimento no Rio 'Tovereiro de 1963, e da Resolução CN'2J":-J
cantins, não cabendo à titular do Deno 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
ereto, direito sôbre indenização a qualcomissão Nacional de Energia xuquer titulo.
clear ,
Art. 39 O titulo da autorização de
Art.. 2° - A presente autorlzaçâe
pesquisa, que será urna via autêntica
é concedida sem. prejuízo dos tnterêsdeste Decreto, pagam a taxa de quases da navegação ou flutuação,ficantro mil novecentos e setenta cruzeiros
do portanto, a titular de pesquisa nu(Cr$ 4.970,00) e será válido POl; dois
jeíta às exigências que forem impos(2) anos a contar da data da transtas nesses sentido pelas autoridades
crtceo no livro próprio de Registro
competentes ou para qualquer obra a
das Autorizações de Pesquisa.
ser realizada pela Supertntendêncía do
Plano de Valorização Econômica da
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Amazônia, S.P.V.E'.A,. - que se ta.,.
Brasilia, 26 de abril de 1965, 144Q
ça necessária a um desenvolvimento
da Independência e 771! da R-epública.
no Rio Tocantins, não cabendo a tiH. CASTELLO BRANCO
tular do Decreto, direito sôbre indenização a qualquer titulo.
.Mauro ThiNlU
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Art. 39 O título da autorização de
pesquisa" que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará, a taxa de quairo 'mil- novecentos e noventa cruzeiros (CrS 4.990,00) e será válido por
dois (2) anos a contar da data da
"kanscrição nó livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa
Art. 49 Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Brasilía, 26 de abril de 1965, 144\>
~, Indpeendêncía e 779 da República.
H. CASTELLQ BRA...
....CO

M aUTO ,Thibau

DECRETO N9 50.049
ABRIL DE 1965

DE

26'

D!:'t

Declara caduco o decreto n9 49.503,
de 12 de dezembro de 1960.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.

87. no I, da Constituição e nos têr..
mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único': lt declarado caduco o
Decreto número quarenta e nove mil
qumhentos e três (49.503), de doze
(12) de dezembro .de mil novecentos e
sessenta (1960), que autorizou o cida..
dão brasileiro Martínho Arruda Botelho do Pinhal a lavrar areia quart..
aosa, na Fazenda Sesmaria do Fiahar, distrito e município de São Carlos, Estado de São Paulo.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144Q

.a. Independência e
H.

M

77Q da República.

CASTELLO BRANCO
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admínístracão do trecho ferroviário
Mafra a Lajes, no Estado de Santa
Oatarma, construido pelo Ministério
da Guerra.
Art. 20 O trecho ferrovíárío reterído
no artigo anterior, com tôdas as vias
férreas, instalações, equipamentos .tíxos e móveis, utensílios e pertences
correspondentes, bens imóveis, assim
como as instalações, dapendêncías e
equipamentos do acervo do M.V.O.P"
em poder do Segundo Batalhão Perrovíárto e íneervíveis para essa Unidade Militar serâo incorporados a
Rêde Ferrovíárla Federal S. A.
A,rt. 3Q A incorporação prevista se
fará na conformidade das normas estabelecidas na' Lei. nc 3.115, de 16 de
março de 1957.
Art. 49 As despesas com a conservaçâo ordinária e extraordinária, inclusive as de consolidação da via permanente, bem como o custo do material rodante indispensável ao tráfego i n i c i a l , serão atendidos pelo
Fundo Perroviárlo Nacional e consoante instruções baixadas pelo Ministério da Viação e Obras- Públicas.
Art. 59 A Rêde Ferrovíárta Federal
SoA. poderá admitir na Rede de Via-

çâorParaná-c-Santa Catarina o pessoal em serviço no trecho Matra-c-Lajes que fôr· índíspensável à operação
do trecho.
Art. 6° O presente decreto entrará
em vigor na data da, sua publicação,
revogadas as dísposíçôea em contrá-rio.
Brasília, 26 de abril de 196'5; 144Q
da Independência e 7'79 da República.
H, CASTELLO B~ANCO

auro Thibau

Juarez Távora
Décio Escobar

DECRETO N9 56.050

DE 26 DE

ABRil. DE 1965

Dispõe sôbre a administração do trecho ferroviário Majra a Lajes, no
Estado de Santa catarina, construído pelo Ministério ,da Guerra.

O Presidente da República, usando
ca. atribuição que lhe contere o ar'W.go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos da Lei no 3.115, de 16 de mar90 de 1957, decreta:
Art. 11? Fica delegado à Rede Ferroviária Federal S. A. o exercício da

DECRETO NQ 56.051, ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO ·N1? 56, 052 ~ DE 26 Di!:
ABRIL DE 1965
Declara públicas, de uso comum, as
âguas do Curso d'água qUe espectfica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso r. da Oonstltuíção, e
nos termos do artigo 5O?·· do Decretolei no 2.281, de 5 de junho de 1940;
Considerando que o edital de classificação, publicado no Diário Oficial
da União, não suscitou quaisquer contestações ou reclamações, no prazo
legal, decreta:
Art. te São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado de
Minas Gerais, as águas do curso denominado "Norte". que se acha incluído no Município de Machacaüs e
é tributário do Itanhém ou Alcobaça,
pela margem esquerda,
Art. 29 aste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BIMNCQ

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.053 -

DE

26 DE

ABRIL DE 1965

Outorga Q, Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia concessão para
âistríbuir energia elétrica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I. da Constituição, e nos
têrmos dos ar-tigos 10 do Decrete-lei
no 2.281, de 5 de junho de 1940 e 89 do
Decreto-Iet n<:' 3.763, de 25 de outubro
de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia
concessão para distribuir energia elétrica, no Município de Conceição do
Ccíté, Estado da Bahia, ficando autorizada o montar usina termelétrfca e a
construir sistemas de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas .as características técnicas
das instalações.
Art. 2Q A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energià em três

(3) vias, dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos à usina termelétrtca e ao sistema
de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdc com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos "referidos neste artigo poderão ser prorrogados por a to do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3<:' As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4 9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo' o prazo da concessâo,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função, exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessaonana poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária.
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 f:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144<:1
da Independência e nQ' da República.
BRANCO
Mauro Thibau

H. CASTELLO
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DECRETO

NQ 56.054 -

ABRn. DE

DE 26 DE

1965

Concede à "Calinco" - Calcáreo, Indústria e Comércio Limitada autorização para funcionar como empresa
de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
nc I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei 938, de 8 de dezembro de
1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à "Calince" - Calcáreo, Indústria e Comércio Ltda., constituída por contrato
arquivado sob nc 149.364, na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais,
com sede na cidade íe Belo Horizonte,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144'?
da Independência e 77'? da República.
H. CASTELLo BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO !'-J'I 56.055
ABRIL DE 1965

DE

26

1JE

Autoriza o cidadão brasileiro Jamil
Jorge a pesquisar água-mineral, no
município de Ribeirão Préto, Bstado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
art. 87, nv l, da Constltuíção e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.9,85, ele
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. I? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jamil Jorge a pesquisar
água mineral em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Chácara Sào João, dístrtto e muntcípío de Ribeirão Prêto, Estado de
São Paulo, numa área de um nectare e cinqüenta e três ares 0,53 na)
delimitada por Um polígono mtstilíneo, que tem o vértice inicial a -níl
quatrocentos e noventa e nove me-
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tros e trinta centímetros (1.499,30m),
no rumo magnético de vinte e nove
graus quarenta e quatro minutos '5U~
doeste (29944'SW), do ponto de cruzamento do eixo da entrada para a
Faculdade de Medicina de Ribeirão
Prêto com o eixo da estrada Estadual Sertãozinho - Ribeirão Prêto
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnetícos: doze metros 02m), trinta
e sete graus sudoeste (37,?SVn; trmta metros (30m), cinqüenta e quatro
graus trinta minutos noroeste
.
(54°30NW); noventa metros e noventa centímetros (90,gOm)·, quarenta c quatro graus trinta minutos sudoeste (44°30'SW); trinta metros ..
(30m), oitenta três graus quarenta
e cinco minutos sudeste <83945'SE);
vinte e dois metros e quarenta centímetros (22,40m), sessenta e dois
graus sudeste (629SE); o sexto lado
é o segmento retilíneo que partindo
da extremidade do quinto lado, com
rumo magnético de sessenta e 11m
graus trinta sudeste (61,?30'SE), alcança a margem oeste (W) do córrego Laureano; o sétimo lado é o
segmento de cinqüenta e cinco graus
auueste (559SE), alcança o córrego
Laureano; o oitavo e último lado é
o trecho da margem oeste (W) ao
córrego Laureano compreendido entre as extremidades dos sexto e sétimo, lados descritos.
Parágrafo único. lí. execução Ci.!t
presente autorização fica sujeita M
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de ...9
de fevereiro de 1963, e da Resolução
SNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2"" O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntíca dêate Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00 e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144'"
da Independência e 77? da Repúbltca.
H.

CASTELLO BRANCO

Maur:o Thibau
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DECRETO Ns 56.056 -

DE 26nE

DECRETO N9 5-6.057 -

Autoriza a Companhia Aços
ltabirc - ACE81''l'A - a
minério de -mançanés, no
de Dom Siioérío, Estado

.Espec!ais
pesqU1sar
município
de Minas

Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87 nv I, da Constituição J nos têrmós do Decreto-lei nv 1.985, de "29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Compa-

DE

26 ...E

ABRIL DE 1965

ABRIL DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro 81fT:oeetre Ribeiro Júnior a pesquisar
feldspato e mica no municly.no (w
Caratínça, Estado de iiIinas Gerais.
o Presidente aa .:.~,~p(H:.JÜ)a, Ll.::iroxtd@
da atrtbuíçào que .me contere c dl"tago 87, no I, da Constituíçáo e 103
termos do Decrete-lei nO .1.' 805, oe 2~

de janeiro

de

19<'::0

Couigo

de - ]/,J-

nc'!S) , cccreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sylveatre Ribeiro Júnior a
pesquisar feldspato e mica em terrenhia Aços
Especiais
Itabira
nos de sua propriedade no lugar deACESITA - a pesquisar minério de
nominado Rio Oaratmga distrito de
manganês em terrenos de propriedade de Durval Barcelos e Manoel Go- Ubaporanga, município de Caratinga,
Estaco de Minas Gerais, n-rma area
mes Lima no lugar denominado Volta
ele trinta e três néctares e trinta e
Fria, no imóvel Bom Jardim, distrito
dois ares (33,32ha), delimitada por
de Sem Peixe, muntctpío de Dom Silum
vérío, Estado de Minas Gerais, numa Um polígono irregular, que
área de oitenta hectares (80 haj , de- vértice a cento e sessenta e três melimitada por um retângulo, que tem
tros (l63m) , no rumo magnético' de
um vértice a trezentos e dezesseis metrinta minutos noroeste (0930' NW);
tros' e vinte e dois centímetros ....
da confluência do Córrego Bôa "rtste
(316,22 m) , no rumo magnético de
com o Rio Oaratínga e os -dcs a
setenta e um graus e trinta e quatro partir dêsse vértice, os seguintes com934'
minutos noroeste (71
NW) do cenprimentos e rumos magnéticos' oitentro oa. ponte da estrada de Dom, Stlta e dois metros oitenta centímetros
verto para a vila Sem Peixe, sôbre o
(82,3Dm), cínquenta graus noroeste
ribeirão Sem Peixe e os lados diver(509 NVv); quarenta e oito metros 0.0gentes cesse vértice, os seguintes comventa centímetros (48,90m), sessenta
primentos e rumos magnéticos: oito- e dois graus trinta minutos noroescentos metros (800 m) , este (E); mil te (62930' NW); trezentos e sessenta
metros (1.000 m) , norte (N).
e nove metros e oitenta centí-uetros
(369,8'Üm), oitenta e nove graus suParágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às es.. doeste (899 SW); setenta e ctnco metros
sessenta centímetros ("/5,GOm) ,
típulações do Regulamento aprovado
crnquenta e um graus trinta minutos
pelo Decreto n951.726, de 19 de resudoeste (51°S0' SW); duzentos e quavereíro de 1963, e da Rescluçâo CNEN
Tenta e dois metros 242m), cínquennc 1--63, de 9 de janeiro de 1963', da
ta e oito graus sudoeste (58 9 SVV);
Comissão Nacional de Ene'rgiaINucento e quarenta e otto metros úes
clear ,
centímetros (148,10), ..eis graus noArt. 29 O titulo da autorização de
roeste (&º NW); cento vinte e ura
pesquisa, que será uma via autêntica metros e setenta centímetros
_
dêste Decreto, pagará a taxa de cito(l21~70m), oitenta e oito graus crmte
centos cruzeiros (C1:S 800,00) e será
minutos noroeste (88 930' NW); daválido por dois (2) anos a contar da
zentos e noventa metros (290m) otdata da transcrição no livro próprio tenta e sete, graus trinta minutos eade Registro das Autorízaçôes de Pesdoeste (8-7°30' SW); cento e vinte e
quisa.
um metros C121m) ,
trinta e clncs
graus sudoeste (359 SW); duzentos
Art. 39 Revogam-se as disposições
e trinta e sete metros (237m), trinem contrário.
ta e cinco graus sudoeste (359 SW);
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449 duzentos e trinta e seís : metros ....
(236m), oitenta e oito graus trínta
da Independência 779 da República.
minutos nordeste (88930' NE); novesH. CASTELLO BRANCO
ta e sete metros e cínquenta centímetros (97,50m) ,
sessenta e sete
Mauro Thibau

ATOS DO PODER

graus quarenta e, cinco minutos nordeste CS7Ç45',NE).; quarenta metros
quarenta centímetros C4D,4Dm), cineuenta e oíto graus quarenta e cinco
minutos nordeste (58 945' NE); quarenta e dois metros c noventa centímetros (42,SOm), sessenta graus ouínee minutos" nordeste (SO'n5' NE) ;~ duzentos e cmquenta e nove metros e
vinte centímetros C259,20m), quarenta e cinco graus sudeste (45<:' SE);
duzentos e noventa e cinco metros e
euarenta centímetros C29E,40m) , trinta e dois graus quarenta e cinco minutos sudoeste (32945' SW); setenta
e dois metros C72m), sessenta e, oito
graus nordeste (689 NE): trinta c
nove metros (39m), setenta e cinco
6-'TauS quarenta e cinco minutos sudeste (75 94.5' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.7;26, de' 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução ..
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1%3, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será urda via autêntíca deste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e quarenta cruzeiros
.
(CrS 34'0,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 19B5, 1449
liia Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Nlauro Thibau

DECRETO. N9 56.0S8
ABRIL na 1965

DE

A 'l(.tOriza o cidadão brasüe'ro
titio Marcelo de Atuirruie a
sar feldspato, no municipio
lônio Dias, Estado de Minas

26

DE

Secoepesquide AnGerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arligo 87, no I, da constituição e nos
iirmos do Decreto-lei no 1.985, de 29

EXECUTIVO

1.21

de janeiro de 1940 (Código de Mi.
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Marcelo de andrade a pesquisar feldspato. __ em terrenos de proprredade de Oswaldo Pa.,
cífíco da .Rocha, no lugar denomtnado Buracão, distrito e mumciplo
de Antônio Dias, Estado de Minas
Gerais numa área de vinte e três
hectares e sessenta e sete ares
(23/i7 ha.), delímitade por um pentágono irregular que tem um vértice a duzentos metros C20Qm), no
rumo verdadeiro de setenta e três
graus e oito minut-os sudoeste .....
(73° 03' SW), da confluência dos cór.,
regos

do Buracão e do Japáo e 05

lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros quatrocentos e cinqüenta metros l450m), dezesseis graus e cinqüenta e dois minutos noroeste
.
OS"! 52' NW); seiscentos metros
.
(600m), setenta e três graus e oito
minutos sudoeste (739 8' SW); dUR
zentos e oito metros (208-m) dezesseis graus e cinqüenta e dois minu.,
toscsudeste <l69 52' SE); trezentos 8
cinqüenta metros (350m), sessenta '8
três graus 8 trinta minutos sudeste
(639 30' SE); trezentos e quarenta
e oito metros (348-m), setenta e três"
.graus e oito minutos nordeste .....
(739 03' NE).
Parágrafo único. A execução aR
presente' autorização fica sujeita às
estdpulaçôes 'do Regulamento aprovado pelo Decreto n'?51. 726, de 19 'de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEM no l-ô3, de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art 29 O título da. autortzação de
pesquisa, que será uma via autêu.,
tica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e
será valido por dois (2) anos a (;011tar da data da transcrição no livro
própr!o o Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 'Revogam-se as disposições
em contrária.
Brasília, 26 de abril de i965; 1449
da Independência e 77v da República.
H.

C<\STELLO BRANCO

ll-f auro Thibau
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DECRETO NQ 56.059 ABRIL DE

DE

26

DE

1965

Autoriza Proquisa - Comércio e Indústria de Produtos Químicos S. A.
a pesquisar talco no município de
Brumadinho Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc r, da Constituição L nos

Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56 Ú'60 ABRIL DE 1965

DE

26 DE

têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

Renova o decreto n 9 49.249, de 17 de
novembro de 1960

Art. 19 Fica autorizada a Proquísa
- Comércio e Indústria de Produtos
Químicos S. A., a pesquisar talco, em
terrenos de sua propriedade nr, Faz~nda Córrego do Ferreiro, distrito de

O Presidente da Repúnlica, usando
arda atribuição que lhe confere
tigo 87, nc I, da Constituição e .nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
d. janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

decreta:

PIedade do Paraopeba, munícipío de

Brumadinho, Estado de Minas Gerais,
numa área de dezenove hectar-es quarenta e oito ares e quinze centdares
(19,4815 ha) , delimitada por um noligono irregular que .tem um vértice
a cento e trinta e quatro metros
(134m) no rumo magnético setenta e
quatro graus trinta minutos sudeste
(74930'SE) do entroncamen.o da es~
trada municipal para Moeda, com a
estrada par-tícular que corta os terrenos de Vitória Marçola e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes Comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e oitenta metros (680m), cínqüenta e quatro graus trinta minutos
nordeste (54 930'NE) ; sessenta e sete
metros (67m) , quarenta e cinco graus
trinta minutos sudeste (45 930'SF ) ;
seiscentos e oito metros (608m), quarenta e cinco graus sudoeste (459 SW) ;
cento .e setenta e seís metros 076m) ,
quarenta e cinco graus noroeste (451,)
NW).
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63; de 9 de janeiro te 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autor-ízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará 8. taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3nO,OO) e será
válido .por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprto
de Registro da Autorização de Pes~
quisa.

°

Árt. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra b do art. 19 do decretolei nc 9.605, de 19 de agosto de 1946,
a autorização concedida ao cidadão
brasileiro Joaquim Vitorino dos Santos, pelo decreto -número quarenta e
nove mil duzentos e quaren ta C:' nove
(49.249), de dezessete (1'7) de novembro de mil novecentos e -essenta
(1960) , para pesquisar minério de
manganês no dístrttc e município de
.Iabotícatubas, Estado de Mínas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de, trezentos -ruzeírca
ccrs 300,00) e será 'tranacríto no livro
próprio - de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO

N°

56.061 -

ABRIL DE

isss

DE

26

DE

Autoriza a Manganoferrea Mineração
Ltda. a lavrar minério de ferro, no
municipio de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conrere. artí-

°
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go 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de l\!Iinas),
decreta:
Art. 19 'Fica autorizada a lVÍanganoférrea Mineração Ltda. a lavrar minério de ferro, no lugar denominado
Morro da Gama, dístrttc e município
de Nova Lima, Estado de Minas Gerais; numa área de vinte e -ets hectares seis ares e dezoito centiares
.
(26,0618 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
no marco C. N . G. no Alto de Nlorro
Gama e os lados, a partir dêsse-, vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e vinte
metros (320 m)-, setenta e oito graus
noroeste (789 NW); cento e setenta e
sete metros e sessenta centímetros ..
(177,60 m) , setenta e três graus e onze minutos sudoeste (7'3911 ' SW); quinhentos e noventa e cinco metros ..
(595 m) , sessenta e quatro graus noroeste (6ª? NW); duzentos e oitenta e
oito metros (288 m) , oitenta e oito
graus e oito minutos nordeste
.
(88ÇOS' NE); cento e oitenta e cinco
metros (185 m) , setenta graus nordeste (709 NE); trezentos e trinta e
três metros e cinquenta centímetros
(333,50 mj , vinte e oito graus nordeste (289 NE); sessenta e .ete metros e
setenta e cinco centímetros (57,75 mj ,
sessenta e nove graus sudeste
.
(69 9 SE); cínquenta e um metros e
noventa centímetros (51,90 lÍ1). qulnze graus sudeste (15Ç1 SE); setenta e
sete metros e sessenta centímetros ..
(77,60 m) , trinta e quatro graus sudoeste (34Ç1 SW); cento e trinta e .rm
metros e noventa centímetros
.
(131,90 m) , cínquenta e três graus sudeste (539 SE); cento e dezesseis metros, e quarenta e quatro centímetros
016,44 m) , setenta e dois graus sudeste (729 SEl; quatrocentos e dezesseis metros e setenta e cinco centímetros (416,75 m) vinte e um graus
e dez minutos sudeste (21 910' SE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos' 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo üníco.
A execução da
presente -autortsacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19' de

fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional ãc Energia
Nuclear.
Art, 2Ç1 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se .J concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e
38 do Código de Mínaa.
Art. 4 9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionária da autorízaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional, da Produção .Míneral
e gozará dos favores díscrlmlnadoi. no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro
das Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros ccrs 600,00).
Art. 7 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasífía, 26 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.062 -

DE 26 DE

ABRIL DE 1965

Declara caduco o decreto n 9 40.198,
de 30 de outubro 'de 1956, renovado
pelo de n 9 47.299, de 30 de novem~
bro de 1959.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e .lOS termos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de ja~
neiro de 1940 (Código de Minas), e
tendo em vista o que consta do pro ..
cesso do Ministério de Minas e Ener..
giaS.C. 2.048-61, decreta:
Artigo único: i1: declarado caduco
o decreto nc 40.198, de 30 de outu..

ATOS DO PODER ExEcUTIVO
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brc de 1956, renovado pelo de número quarenta e sete mil duzentos e no"
venta e nove (47.299) de 30 de no"
vembro de 1959, que autorfzou Jo~é de
Andrade Guíeíro corno mvefoltarla~te
do espólio de- Alvaro Gmomarmo
Guíeíro a pesquisar diama:nte e ouro
no muntcípío' de Diamantma, Estada
de Minas Gerais.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77(} da República,
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO NO? 56.063
ABRIL DE 1965

DE

26

DE

Autoriza a Mineração Jundú S.A. a
lavrár feldspato e mica _no munwl.~
pio de Governador Valadares, Estadb de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87,n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 0 9 1. 985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 - Fica autorizada a Mineraçêc Jundú S. A. na qualidade de
cessionária dos direitos de .Ioào Paulo
rcvangettsta, a lavrar feldspato e mica
no lugar denominado Cabeceira do
Córrego São Domingos, distrito e mu.nícípío de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de
trinta hectares (30 haj delimitada por
um polígono irregular que tem um Vértice a sessenta e três metros (63m)
no rumo verdadeiro quarenta e dois
graus quarenta minutos sudoeste. ....
(429 40'8 \V) da cachoeira de uma queda só da Cachoeira do Córrego São
Domingos e .os I lados, a partir désse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos metros
(300m), quinze graus e cínquenta minutos sudeste (159 50' SE); setecentos
metros (700m), oitenta e oito graus e
vinte minutos sudeste (889 20' SE);
duzentos quarenta e sete metros ... ,
(247m), três graus e quarenta minutos
nordeste (39 40'NE); quatrocentos cínquenta e sete metros (457m), sessenta
e três graus e vinte minutos noroeste
(639 20' NW); quatrocentos metros ..
(400m), trinta e quatro graus vinte
minutos noroeste (349 20'NW>.; duzen-

tos e oitenta metros (280), trinta e
dois graus qua.enüa minutos sudoeste
(32º 40' SW); cento e quinze metros
Cttõrru , dois graus vinte minutos S11deste (29 20' SE). Esta autorização é
outorgada mediante 2,S condições constantes do parágrafo único do art . 2&
do Código de Minas e dos artigos 3:~,
33, 34 e suas alíneas, além daa seguíntes e de outras constantes do mesme
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
A execução .<19.
presente autorização fica sujeita ês
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e la Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de 19ô3,
da Comissão Nacional de Energiu
Nuclear.
Arb, 29 O concessionário da autorízação fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os trtbutos que forem devidos à União, ee
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir .malquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37 6
ZS do Código de Minas.
Art , 49 As 'propriedades vízínhas
estão sujeitas ês servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artdgoa 39 e 40 dó Código de Mi ~
nas.
Art. 59 O concessionário da autorízação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Míneraí
e gozará dos favores discriminados na
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra teré,
por titulo êste Decreto, que seré
transcrito no livro próprio de Regist:.r-z
das Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros rcrs 600,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de HHi5; 1448 às
Independência e 779 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO Nl? 56.064 -

DE 26 DE

ABRIL DE 19õ5

6utorga ao Departamento de Açuos
e energia do Estado de Pernambuco
concessão para distribuir energia
elétrica. nos município& que especifica
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Oonstdtuíçâo, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei nu.. .
mero 852, de 11 de novembro de 1938
e do art. 89 do Decreto TI9 3.763,
de 25 de outubro de 19"41, decreta:
Art. 1') E' outorgada ao Departamento de Águas e icnergta do Estado
de Pernambuco concessão' para distribuir energia elétrica 1105 municípios
de vertentes, Buíque, Canhctínho,
Belém de Maria, Ribeirão, Venturosa,
São Bento do Una, pedra, Agrestína,
Aliança, Jurema, Palmeírtna, AlagoInha, Agua Preta, Bom Jardim, Ponta
de pedra, João Alfredo, Serra Talhada, Taracatu, todos no Estado de
Pernambuco, ficando autorizado a
construir os sistemas de transmissão
e . de distribuição que forem necessártos.
§ 19 Em portaria do Ministro das
liinas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
característdcaa técníc rs das instalações.
§ 2 9 A energia a
ser dístrlbulda
será fornecida pela Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco.
Art. 29 O concessionário deverá
satcsfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dfàs, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
eos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respec·
tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energãa, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem autorizadas.

125

Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorTogados par ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovacâo
do Mínístro das Minas € Energia.
Art. 49 A presente concessão vígcrará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e Instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos aervícos concedidos reverterão à üntâo. Art. 69 O concessionário poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser. estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7 Q :f:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições. em contrário.
Brasília, 26 de abril de lSS5; 1449
da Independência e 779 da República.
H> CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nl? 56.065

DE 26 DE

ABRIL DE 1965

Trometere da Preteiturc Municipal de
Itapetinga para a Companhia de
Eletricidade do
Estado da Bahia
concessão para
distribuir enerçui
elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
com o art. 8Q do Decreto-lei número
3.763, de 25· de outubro de 1941, deGreta:
Art. 19 Fica
transferida para a
Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia a concessão para distribuir
energia elétrica no Munícíplc de Ita-
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petínga, Estado da Bahia, de que é ~i
tuíar a respectiva Prefeitura (em V1r~
tudo do Decreto no 467, de 5 de Janeiro de 1962).

Art. 29 A concesstonárte deverá as..
sinal' o contrato disciplinar da concessão dentro de trinta (30) dias contados da publicação. do despacho da

aprovação da .respectiva minuta pelo
Ministro das Minas

.€

Energia.

Art. 3° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
A[-Ti.~S. do Denartamentc Nacional da

Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 ~st~ decreto entra em vígor na data de sua publicação. revogadas as dtsnosícões em contrário.

Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repú..

blica.
H;

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9.

56.066 - DE 26 DE
1965

ABRIL DE

Autoriza a Companhia
Metalúrgica
Barbará a instalar uma usina ter-.
moelétrica para uso exclusivo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
,87. inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 10 do Decreto-lei numero 2.281, de 5 de junho de 1940, de-

ereta:
Art. 19 Fica autorizada ti. Companhia Metalúrgica Barbará a instalar
uma usina termoelétrica no Muníctplo
de Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro.
§ 19 A energia elétrica prcduzkta
destina-se ao uso exclusivo da mteressada,
§ 2Q Por ocasião da aprovação dos
projetos serão flxadas: as oaracterísttcas técnicas da instalação.
Art. 29 A permissionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar dentro de noventa
(90) dias. contados da publicação -íêste decreto, o projeto e orçamento das
Instalações.

II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministério das Minas e' Energia.
Parágrafo único. Os prazos "a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro das Minas ~
Energia.
Art. 39 O presente decreto entra em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449 ria
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro 1'hibau

DECRETO

N9

56.067,
1965

DF

26

DE

ABRIL DE

Autoriza a Mineração Brasília Limitada a lavrar minério de ferro, -no municipio de Caeté, Estado de Minas
Gerais;

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, no r, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29- de janeiro de 1940 (Código de Minas), decretac
Art. 19 Fica autorizada a Míneraçao
Brasília Ltda. a lavrar- minério de ferro em terrenos de propriedade de Roland Coudry e Jaquelíne Coudry na
imóvel denominado Fazenda ia Diogo,
distrito .íe Roças Novas, muníciplo de
Oaeté, E-stado de Minas Gerais, mnna
área de quinze hectares, quarenta e
três ares e cinqüenta centrares . _.-. ,.•
(15,4350 haj , delimitada por 'Um polígono irregular que tem um vertíce a
setecentos e sessenta e Um metros
(761 mi , no rumo verdadeiro oitenta e
seis graus e quarenta e cinco minutos
sudoeste (86945' SW), da conrlirêncía
dos córregos Monjolo e Fazendínha e
os lados, a partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdedeíros: trezentos e trinta e quatro metros e cinqüenta .centímetros (33-1:,51) fi) ,
cinqüenta -e cinco graus e dez mmutos
sudoeste <55910' SWJ; cento e emqüenta e nove metros (159 :TI). trinta
e quatro graus e cinqüenta minutos
noroeste (34950' NW):' cento e oitenta
e seis metros e cinqüenta centímetros
<186,50 m) , vmte graus e cinqüenta
minutos nordeste (200)50' NE) cento
e setenta e sete metros (177 <TI), trinta
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e sete graus e dez minutos noroeste
(37910' NW); oitenta e quatro metros
e cinqüenta centímetros (84,50 mj ,
quarenta to um graus e cinqüenta minutos nordeste (41950'NE); cento e
quarenta metros (140 m) , doze graus
noroeste ,129 NW); oitenta e oito metros (88 m) , vinte e um graus e dez
minutos nordeste (21910' NE); duzentos e vinte e sete metros (227 m) . sessenta e quatro graus e quinze minutos
sudoeste (64915' SE).; duzentos e vtnte
c seis metros (226 m) , um grau e quarenta e cinco minutos sudoeste (1°45'
SW); duzentos e sessenta e um metros 1.261 m) , trinta e quatro graus e
cinqüenta minutos
sudoeste (34950'
SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do paràgrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas cesta Decreto.
Parágrafo umco: A exeouçao da
presente autortzaçâo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovaun
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de cevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário da autortzação rtca obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à rjmào, ao
Estado e ao Município, em cumprimente, do disposto no art. 68 do Códlgo de
Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorizaçâo de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e ::38
do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinhas E:'Stão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma dos
arts. 39 e 4Q do Código de Mina:.;.
Art. 5Q O concessionário da autorizaçâo será· fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores díserímínadoa no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6Q A autorizaçâo de lavra tera
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
aucortsações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cn.aerroe
(Cr~

600,00).
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Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 19ô5~ 1449 da
Independência e 77.Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.068,
ABRn. DE

DE

23

DE

1965

Autorzza a Sociedade Termoelétrica àe
Capivari a construir usina termoelétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Oonatltuíção, e nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei número
2.281, de 5 de junho de 1940. decreta:
Art. 19 Fica a Sociedade I'ermoelétrica de Caprvart autorizada a montar
uma .usina termoelétrica na localidade
de Capívarí de Baixo, Município de
Tubarão. Estado de Santa oetanne. e
a construir os sistemas de transmissão
que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas das
instalações.
Art. 2Q A usina destina-se ao suprimento de energia elétrica a concessionários de energia elétrica Iocaltzadcs
no Estado de Santa Catarina ~ na cídade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 3Q A concessionária deverá iniciar e concluir as obras nos prazos
que forem estabelecidos pelo Ministro
das Minas e Energia, executando-as de
acôrdc com os projetos aprovados e as
modificações que forem autorizadas.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art.. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 6Q Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à trntão.
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/l..rt. 71l A concesstonárte poderá-réquerer que a concessão seja r.enovad?

mediante as condições que VIerem
ser estipuladas.

a

Parágrafo único. A ca.ncessionária

deverá entrar coro o pedido a que se
refere êste artigo até seis (I)) meses

revogadas as disposições em centráno.
Brasília, 26 de abril de 1935; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

111'"auro Thibau

antes de findar o prazo de vtgêncla

da concessão, entendendo-se, Se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 89 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 26 de abril de 1965; 1440 da
Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 55.069
ABRIL DE 1955

DE 26 DE

Autoriza a Bandeirante de Eletricidade S. A. a vender grupo Diesel

elétrico,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do 'art. 6'? do Decreto-lei
nc 5" 764, de 19 de agôsto de 1943,
combinado com o art. la do "Decretolei uc 7.03'2, de 22 de novembro de

{941, decreta:
Al·t. 1.0 Fica a Bandeirante de Eletricidade S. A. autorizada a vender
o grupo gerador diesel-elétrico, de
marca Ingerscll Rand. com potência
de 600 kw, cuja instalação foi objeto
do Decreto nc 26.769, de 9 de junho
de ·1949.

Art.. 29. O produto líquido da alienação deverá ser incorporado ao ativo
da concessão, para investimentos nos
serviços "de energia elétrica da concessionária.
Art. 39. .A Bandeirante de Eletrfcidade S. A. deverá comunicar S, Divisão de .águas, do Departamen to Nacional da produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, a data
em que fôr efetivada a operação de
venda, devendo apresentar os comprovantes relativos.
Art. 49. O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,

DECRETO N9 56.070
ABRIL

DE 26 DE

DE 19'65

Outorga ao Município de Francinopolis concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe .confere o artigo 87, inciso I,da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 10 do Decretoler n9 2.281, de 5 de junho de 19'40,
e 89 do jjecreto-Ieí nc 3.7$3, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 19. E' outorgada ao Município
de Francínópolís, Estado de Piauí,
concessão para distribuir energia elétrica em seu território, ficando para
isso autorizado a montar usina termelétrrca e construir sistema de distribuição.
Parágrafo único - Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a.
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
da írrstalaçâo .
Art. 29. O concessionário deverá
satisfazer as seguintes exigências.
I - submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação deste decreto, os estudos, projetos e orçamentos rcjattvos
à usina termelétríca e ao sistema de
dístrlbuíção ,

II -:- Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdc com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único - Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mi..
nas e Energia.
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Art. SQ. As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela Divisão
de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral. com aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4/? A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59. Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função ek
clusíva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69. O concessionário poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vlerem a ser estipuladas.
Parágrafo único - O concessíonárto deverá entrar com o pedido a que
se refere este artigo até seis- (6) meses antes de findai' o prazo de vigência da concessão, entendendo-se, se
não o fizer, que não pretende a reno ...
vaçâo.

Art. 79. àste Decreto entra em vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1440
da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BMNcO

neral, no Processo n. Ag. A.9 181-35,
de acôrdo com o art. 149 do Código
de Águas.
Art. 2.9 A produção de energia elé..
trica destina-se ao uso exclusivo da
concessionária, que não poderá fazer
cessão a terceiros, mesmo a título
gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia 4s vilas operárias
da concessionária'.
Art. 3.9 A concessionária deverá assinar o contrato disciplinar da concessão dentro de trinta (30) dias contados da rublícaçâo do despacho da
aprovação da respectiva minuta pelo
Mínístro das Minas e Energia.
Art. 4.9 O presente Decreto entra
em .vigor na data .de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilfa, 26 de abril de 1965; 144.9'
da Independência e 77.9 da República.
<

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thtbau.

DECRETO

N.?

56.072
1965

DE

26

DE

ABRlL DE

Mauro Thibau

DECRETO

N.?

56.071 1965

DE

26

DE

Autoriza Mineração
Pato do Brasil
Ltcla. a pesquisar ouro, no município de Pôrto Nacional, Estado de

Goiás.

BRIL DE

o Presidente da República, usando
.de atribuição que lhe confere o artigo B7, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c L 9UÓ, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínasj ,
decreta:
autorizada a Minera.,.
o Presidente da República, usando çâoArt.Pato1,9doFica
Brasil Ltda. a pesquisar
da atribuição que lhe confere o ar- ouro,
em terrenos de propriedade da
tigo 87, inciso I, da Constttutçâo, e nos
União, no leito e margens. do rio Totêrmos dos arts. 140 e 150 do Código cantins,
e município de Pôrto
de Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10 Nacional,distrito
Estado de Goiás, numa 'á-rea
de julho de 1934), decreta:
de quatrocentos 8 oitenta e seis hectaArt. 15' Fica transferida para a res e quarenta ares (486,40 na), deCompanhia Industrial Fluminense a limitada por uma taixa de seis mil
(6.400m), de
concessão para produzir energia elé- quatrocentos metros
trica na Usina Hídroelétrícâ do Carancomprimento, por setecentos e seseendai, no Município de Prados, Estado ta metros (760m) de largura para
de Minas Gerais, de que é titular ' a montante, a contar de vinte e quatro
Prefeitura Municipal de SâO João Del- mil setecentos e vinte e dois metros
Rei, em virtude do manifesto apre(24.722 m) , da confluência do rio Masentado à Divisão de Aguas do De- noel Alves ou Natividade, no 1'10 Topartamento Nacional da Produção Mi.. cantins.
Transfere, da Prefeitura Municipal de
São João Del-Rei para a Companhia Industrial Fluminense, concessão para produzir energia elétrica
na Usina Hidroelétrica do Carandai,
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Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n.c 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da

Comissão Nacional de Energia

NU

4

clear ,
Art. 29 A presente autorização é
ooncedída sem prejuízo dos tnterêsses
da navegação ou flutuação, ficando,
portanto, a titular de pesquisa sujeita às exigências que forem impostas
nesse sentido pelas autoridades competentes ou para qualquer obra a ser
realizada pela
Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia, S.P.V.E.A. - que. se faça
necessária a um desenvolvimento no
rio Tocantins, não cabendo à titular
do Decreto, direito sôbre indenização
a qualquer titulo.
Art. 3.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de
quatro mil oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 4.870,00) e será válido
por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144,9
da Independência e. 77.f1 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Tftibau.

DECRETO N.' 56.073 ABRIL DE 1965

DE

26

DE

Autoriza Mineração Pato do Brasil
Ltda. a pesquisar ouro, 1W municipio
de Pârto Nacional, Estaclo de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lht- confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e 'nos têrmos do Decreto-lei n,c 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Mineração Pato do Brasil Ltda. a pesquisar ouro, em terrenos de propriedadede da União, no leito e margens do
rio Tocantins, distrito e munícípío de
Pôrto Nacional, Estado de Goiás,
numa área de quatrocentos e oitenta
hectares noventa e quatro ares e ou-
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ze centíares (480,9411 ha) , delimitada por uma faixa de sete mil quinhentos e trinta metros (7.530m) de
comprimento, por seiscentos e trinta
e oito metros e setenta centímetros
(638,70m), de largura, para montante, a contar de dezessete mil cento e
noventa e dois metros (17.192m). da
confluência do rio Manoel Alves, no
Tio Tocantins.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 1& de
fevereiro de 1963, e da
Resolução
CNEN n.c ,1-63, de 9 de janeiro de
19ô3, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 A presente autorização é
concedida sem prejuízo dos ínterêsaes
da navegação ou flutuação, ficando,
portanto, a titular de pesquisa sujeita às. exigências que forem impostas
nesse sentido pelas autoridades competentes ou para qualquer obra a ser
realizada pela Superintendência
do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia - S.P.V.E.A . ..:..... que se
faça necessária a um desenvolvimento no Rio Tocantins, não cabendo à
titular do Decreto, direito sôbre indenização a qualquer titulo,
Art. 3.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e dez cruzeiros
(Cr$ 4.810,00) e será válido pot dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Bras1Iia, 26 de abril d e1965; 144.9 da
Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 56.074
ABRIL DE 1965

DE

26

DE

Autoriza Mineração Pato do Brasil
Ltda., a pesquisar ouro, no mumícipio de rôrto Nacional, Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo e7, nc I. da Constituição e nos

ATOS DO

tê-mos do Decreto-lei nc 1."985, de 29
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Pato do Brasil Limitada a pesquisar ouro, em terrenos de propriedade da União, _no leito e margens do
rio Tocantins, distrito e município de
Pôrto Nacional, Estado de
Goiás,
numa área de quatrocentos .e cinqüenta hectares sessenta e sete ares
e vinte centiares (450,6720 ha) , delimitada por uma faixa de quatro mil
quinhentos e oitenta metros (4.580
m) , de comprimento por novecentos
e oitenta e quatro metros (948 m) de
largura, para montante, a contar de
doze mil seiscentos e doze metros
:12 _612 m) , da confluência do rio
_VIanoel Alves ou Natividade, no rio
Tocantins.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q A presente autorização é
concedida sem prejuízo dos interêsses
da navegação ou flutuação, ficando
portanto, a titular de pesquisa sujeita às exigências que forem impostas
nesse sentido pelas autoridades competentes ou para qualquer obra a ser
realizada pela Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia - S. P. V. E. A. - que
se faça necessária a um desenvolvimento no Rio Tocantins, não cabendo
à titular do Decreto, direito sôbre índenizáção a qualquer titulo,
Art. 3Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil quinhentos e dez cruzeiros
(Crg 4.510,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.
de

H. CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.
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DECRETO N'? 56.075 -

DE 26 DE

ABRIL DE 1965

Amplia a zona de concessão da Companhia de Eletrificação CentroNorte do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçào que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos
têrmos dos arts. 5'? do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938,
e C'? do Decreto-lei nv 3 763, de 25
de outubro de 1941, decreta:
Art. to Fica ampliada a zona de
concessão da Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará mediante a inclusão dos Municípios de
Mucambo, Senador Sá e Pacujá ,
Parágrafo único. A energia elétrica
a ser distribuída será suprida pela
usina hidrelétrica do Açude de Araras, do Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas ,
Art. 2Q A. concessionária fica autorizada a construir os sistemas de
transmissão e de distríbuíçâo que se
fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão fixadas
as características técnicas das instalações.
Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em crês
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto os estudos, projetes e orçamentos relativos à
linha de transmissão.
H - Assinar o contrato disciplinar
da concessão centro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
IH ,- Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
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Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovaçâc do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 f1ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965' 1440
da Independência e 779 da Repú.
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (ors 30G,OO) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3º Revogam -ae as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 14:.4Q
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 5,6.07,6

DE

26

DE

ABRIL DE 1965

Autoriza a Companhia de Mineração
Rosicler a pesquisar feldspato, no
Município de Maricá, Estado do Rio
de Janeiro.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o Decreto-Ieí nv 1. 985, de 29 de janeiro de
1940 I (Código de Minas). decreta:
Art. 1º Fica autorizada a Oomnanhía de Mineração Rosícler a pesquisar feldspato, em terrenos de propríedade de He~tor da Costa Matta, no lugar denommado Píndobas, distrito e
munícípío de Maricá, Estado do Rio
de Janeiro, numa área de seis heotareg e cinqüenta e cinco ares (6,55 ha),
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a setecentos e quarenta e
Um metros e trinta centímetros .....
(741,30 m) , no rumo magnético sessenta e seis graus e trinta minutos
sudoeste (6$º30' SW), da extremidade
sudoeste (SW) da Casa Nossa Senhora de' Nazareth, armazém decsêcos e
molhados, de proprtedade de Maríno
Abreu Rezende, à margem da rodovia
Amaral Peixoto e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e sete metros (307m), onze
graus nordeste (11º NE); duzentos e
quatorze metros (214 "m) , setenta e
nove graus noroeste (79º NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçâc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51.72'6, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução (::NEN
nc 1~63, de 9 de janeiro de 1963, da

DECRETO--N9 56.077 ABRIL DE

DE

26

D~

1965

Revoga, o Decreto nº 52.800, de 4: de
novembro de 1963 e revigora o
Decrete nÇl 32.742, de 7 de maio de

1953.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Regulamento para a Diretoria do Pessoal 'da
Marinha, .aprovado
pelo
Decreto
nv 52.800, de 4 de novembro de 1963,
voltando a vigorar o Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 32.742, de
7 de maio de 1953.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO Nº 56.078 ABRIL DE

DE

26

DE

1965

Extingue o Seroíço de Alienação de
Bens ao Ministério da Marinha e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso l, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 19 ~ extinto o Serviço de Alienação de Bens do Ministério da Ma-
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rânhe, criado pelo Decreto ne 930, de
2 de maio de 1962 e alterado pelo
Decreto n9 1.314, de 16 de agôsto de
1962.

Art. 2Q As atribuições do referido
Serviço passam ao encargo dos ?i.stritos Navais, em suas respectivas
áreas de jurisdição, exceto na área.
do Rio de Janeiro, onde serão exercidas pelo Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro.
Parágrafo único. Os Comandantes
de Distritos Navais, quando julgarem
conveniente ao serviço, poderão . ..clegar essas atribuições aos titulares dos
órgãos, estabelecimentos e repartições
sob sua jurisdição.
art , 3Ç1 Fica o Ministério da Marinha autorizado a baixar os atos normansos adequados à execução do presente decreto.
Art. 49 nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

n.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO NÇl 56.079, ainda não
foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N9 56.080
DE 26 DE
ABRIL DE 1965
Concede à Rejrargil· Ltda. autorização para juncionar como emsnésa
de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ne I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n« 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Refrargil Ltda. constituída por contrato arquivado sob nc 452, no Registro
de Comércio da Comarca de valença, Estado do Rio de Janeiro, com
sede na cidade de Valença, autorização para funcionar como emprêsa de
mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
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Brasília, 26 de abril de 1965; 144"

da Independência e 779 da Repú-

blica.

H.

CASTELLO

BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 56.081
AERXL DE

19ô5

DE

26

DE

Autoriza a Mineração Lageado Limitada a pesquisar Galena, no municipio de Cêrro Azul, Estado do pamná.

o Presidente da República, usando
da a..trlbuíçâo que lhe confere o artigo 37. nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada ·a Mineração Lageado Limitada a pesquisar galena, em terrenos devolutas, no lugar
denominado São Francisco, distrito e
município de Cêrro Azul, Estado do
Paraná, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada per um
retângulo, que tem um vértice a quatrocentos metros (400 m) , no rumo
verdadeiro de cinqüenta e três graus
e trinta e dois minutos sudeste -(539
32' SE), do canto mais a sudeste
(SE) da área de lavra descrita no
art. 1Q do Decreto número quarenta
e cinco mil setecentos e vinte. e três
(45.723) de seis (6) de abril de mil
novecentos e cinqüenta e nove (1959)
e os lados -divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil metros (2.000
m) , cinqüenta e três graus e trinta
e dois minutos noroeste (53Q 32' NW) ;
dois mil e quinhentos metros (2.500
1l1), trinta e seis graus e vinte e oito
minutos sudoeste (32l? 28' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 3D. 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 elo citado Regulamento ou de outras sUbstânc~as
discriminadas pelo Conselho NaCIO~
nal de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
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dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)

e será

válido por dois (2) anos. a contar da
data da transcrfcão no livro próprio
de Registro das àutortsacõcs de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 26 de abril de 1965; 1449
da Independ ncía e 779 da Repú ~
blíca.
H. CASTELLO BRANCO.

M aura Thibau.

DECRETO NQ 56.082

DE

26

DE

ABRIL DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Otavio
Souza Filho a pes-quisar gipsita no
municipto âe Ipubi, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .conrere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos

nutos nordeste (759 42' NE); o quinto
lado é o segmento retilíneo que une
a extremidade do quarto lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n» 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1D63 da comissão Nacional de Energta Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144~
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

têrmcs cio Decrete-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Otavio Souza Filho a pesquisar gtpsita em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Fazenda Alegre, desmembrada da Fazenda Poço Verde, distrito e município de Ipubi,Estado de Pernambuco, numa área de vinte e seis hectares e vinte B quatro ares (26,24 ha) ,
delimitada por: um pentágono irregular, que tem um vértice à oitocentos
metros (800 m) , no rumo magnético
de .sessenta e seis graus sudoeste (66Q
SWY do canto noroeste (NW) da cabeça de barragem do açude Alagoinha
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos e treze metros e trinta centímetros (413,30 m) ,
dezenove graus três minutos sudoeste
(l9 Q 03' SW); trezentos metros (300
m) , setenta e cinco graus cinqüenta e
sete minutos sudoeste (759 57' SW);
seiscentos e doze metros e oitenta centímetros (612,80 m) , treze graus dezoito minutos noroeste (l39 18' NW);
trezentos e oitenta e três metros e
trinta centímetros (383,30 m). setenta e cinco graus quarenta e doís roi-

DECRETO N9 56.083 ABRn.

DE 26 DE

DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Marcos
Renê Olivé de Souza a pesquisar
minérios de terra nos municípios de
Piracema e Desterro Bntre-Bioe,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, P'<' I, da Constituição e nos
têrmoa do Decreto-lei 119 1.985, de- 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Marcos Renê Olivé de Souza e pesquisar minério de ferro em
terrenos de propriedade de Luiza
Cândida de Melo e Revalino Pinheiro
de Rezende nos lugares denominados
Macuco e Mumbeca, distritos e municípios de Piracema e Desterro Entre-Rios, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e oito hectares
e vinte ares. (38,20 ba) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a mil trezentos e oito metros '~.308 m) , no rumo verdadeiro
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de oitenta e três graus cinqüenta
minutos noroeste (8.3 9 50' N\V) da
I g.r e j i li h a denominada Capela do
Dengo e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru ~
mos verdadeiros: cento e oitenta e
sete metros (187 m) , treze graus sudeste (139 SE); duzentos e quatorze
metros (214 m) , setenta e quatro
graus sudoeste (749 SW)-·; duzentos
e OItenta ~ oito metros (288 li), quare,nta e dOIS graus noroeste (429 NW);
quarenta metros (40 m) , sessenta e
OIto graus sudoeste (689 SW); quatrocentos e dois metros (402 m) , um
grau noroeste (19 NW) f cento e vínt~ e quatro m~tros (124 m) , trinta e
OIto graus trinta minutos nordeste
(389 30' NE); cento e quatro metros
(104 m) , dezesseis graus e trinta mt?~tos noroeste (169 30' NW); cento e
e
rres metros (103 m) , cinqüenta
quatro graus noroeste (549 NW)'
quatrocentos e vinte e sete metros
(~.27 m),. cinqüenta e um grau cínqüenta minutos nordeste (519 50' NE) .
cento e trinta e quatro metros (134
m) , nove graus sudeste (99 SE); trezentos e doze metros (312 m) , vinte e
cm~o graus sudeste (25Q SE); cento
e vmte metros \120 m) , dezoito graus
sudeste (121l SE); cento e vinte e
quatro metros
(124 m) , cinqüenta
graus sudoeste (50Q SW); o décimo
quarto 04°) lado é o segmento retíIíneo que liga a extremidade do déci
mo terceiro (13\'1) lado descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova';"
do pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e noventa cruzeiros (Cr$ ...
390,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
N

DECRETO N9 56.084 AERIL DE 1965

DE

26

DE

A uioríe.: o cidadão brasileiro José
Simplício de Azevedo Pio a pesqui~
sar pedras semipreciosas, no município de Aracruz, Estado do Espí1"UO Santo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tígo 8~t. nc r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Sírnplícío de Azevedo
Pio a pesquisar pedras semipreciosas
em terrenos de propriedade de Domingos Octávio Giacomin no imóvel
denomínado Retiro, distrito e municípío de Aracruz, Estado do Espírito
Santo numa área de vinte e cinco
hectares (25 ha) , delimitada por um
quadrado, que tem um vértice a cínqüenta e cinco metros (55 m) , no
rumo magnético de vinte graus noroeste (209 NW), da confluênica do
córrego Jo Retiro com o Rio Retiro e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) ,
setenta graus sudoeste (70Q SW);
quinhentos metros (500 m) , vinte
graus sudeste (20 9 SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1~63. de 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa- de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de 'abril de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
ClISTELLO BRANCO.

H. CAS'l'ELLO BRANCO.

H.

Mauro Thibau.

Mauro Thibau.
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DECRETO NQ 56.085 ABRIL DE 1965

DE

~

26

DE

Concede à Mineração Rocha Lida. autcrização para funcionar como emprêsa de mineração.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nv I, da Constdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de- 29 de
janeiro de 19040 (Código de Minas), de-

creta:
Artigo único. É concedida à Mineração Rocha Ltda. constituída por contrato registrado sob o têrmo trezentos e trinta e um (331) no Registro de
comércio da Comarca de Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia,
com sede na ccídade de Pôrto Velho,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Maum Thibau

DECRETO NQ 56.08-6 ABRIL_DE 1965

DE

26

DE

Autoriza a C o m p a n h i a Elétrica
Caiuá a vender equipamentos.
o Presidente .da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 69 do Decreto-lei nú-

mero 5.764, de 19 de agôsto de 1943,
combinado -com o art. 19 do Decretolei nv 7.062, 1e 22 de novembro de
1944, decreta:
Art. I? Fica a Companhia Elétrica
Caíuá autorizada a vender um transformador trifásico de 1.000 kVA, uma
turbina 'Francíe de 1.00-0 HP, um alt-ernador de 1.000 kVA e a competente
aparelhagem de contrôle, instalados
na usina hidrelétrica do Ribeirão Laranja Doce, no Munícípío de Martinópolís, Estado de São _Paulo, e manifestada no S.A. 747-35.
Art. 2Q A importância liquida resultante da alienação deverá ser incorporada ao ativo da concessionária para
investimento em beneficio do serviço.

Parágrafo único. A Companhia Elétrica Caíuá deverá apresentar à Divisão de Aguas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, os comprovantes da operação.
Art. sq O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, _revogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 7"7 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.087 -

ABRIL DE

DE 25 ))E

1965

Outorga à Companhia de Bíetriticaçtic
Centro-Norte do Ceará (CENDR1'E)
concessão para distribuir energia
elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 8'1, inciso I, da Constituicão, .e nos
têrmos dos artigos 10 do Decreto-leí
no 2.281, de 5 de junho de 1940, e 89
do Decretc-Ieí no 3.763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19:Él outorgada à Companhia
de Eletrificação centro-Norte do Ceará (CENORTE) concessão para distribuir energia elétrica no distrito de
Forquilha, Município de Sobral, Estado do Ceará, ficando autorizada a
montar a usina termelétrtca e a construir o sistema de distribuição que se
fizer necessário.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as caracteristicas técnicas das
instalações.
Art. 29 A concessíonárta deverá satisfazer as seguintes exigências:
l-Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia- em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à
usina termelétríca e ao sistema de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
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In - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem estabelecidos pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem
autorizàdas .
Parágrafo único. Os prazos referidos
neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Ministro das Minas e Ener-

gia.

Art: 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro .das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função ex.clusíva e 'permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6Ç1 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
dev-erá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se. se não O
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 mste Decreto entra em vigor na data de sua publicação revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO· BRANCO

Mauro Thibau

DECRE'TO NQ 5,6.088 ABRIL DE

DE

26

DE

19'65

Autoriza a Huiroelétricá Melhoramentos Paracatu: S. A. a vender instalações.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 69 do Decrete-lei número 5 )764, de 19 de agôsto de 1943,
combinado com o art. 19 do Decretolei no. 7.062, de 22 de novembro de
194.4, decreta:
Art. 19 Fica a Hídrcelétrfca Melhoramentos Paracatu S.A. autorizada a

vender os equipamentos da usina hi..
droelétrica no Ribeirão da prata, de
120 H. P ., localizada no Município de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A importância líquida resultante da venda deverá ser Incorporada
ao ativo da concessionária, para aplí-,
cação em beneficio do serviço.
Parágrafo único. A Hidroelétrfca
Melhoramentos Paracatu S.A. deverá
apresentar à Divisão de Aguas, do Departamento Nacional da Producâo Mineral, do Ministério dás Minas Energia, os comprovantes relativos a transação.
Art. 39 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.

e

H. CASTEtLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ 56.089 -

ABRIL DE

1965

DE

26 DE

Autoriza. o cidadão brasileiro Brasil
Melchior" a pesquisar calcário, no
Municipio de Eldorado Paulista, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nv I, da oonstttutcão e nos termos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Ç1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Brasil Melchior a pesquisar
calcário em terrenos devolutas, no lado da margem direita do rio Ribeira
no lugar denominado rio Cordas, distrito de Itapeuna, Município de Eldorado Paulista, Estado de São Paulo,
numa área de duzentos e cinqüenta e
oito hectares (258 ha) , delimitada por
um polígono místilíneo, que tem um
vértice na barra do rio Cordas na
margem direita do rio Ribeira, e Os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e setenta e um metros
(371m), quarenta graus noroeste (409
NVV); duzentos e noventa e dois metros (292m), vinte e sete graus cinqüenta minutos sudoeste (27950' 8W) ;
dois mil c-treze metros (2.013m), sete
graus trinta minutos sudoeste (7930'
SW); mil setecentos e doze metros
(1. 712m), oitenta e quatro graus cinqüenta minutos sudeste (84%0' SE);
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mtl quinhentos e nove metros e oitenta ce.rtímetros (1.509,80m), quatro
graus vinte e cinco minutos nordeste
(4 925' NE); o sexto lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do quinto lado, com rumo verdadeiro de treze graus vinte e cinco
minutos noroeste (13 925' NW), alcança a margem direita do rio Ribeira; o
sétimo e último lado é o trecho da
margem direita do rio Ribeira, compreendido entre a extremidade do sexto lado e a barra do rio Cordas.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereíro de 19'63, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiroàe 1963, da

Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil quinhentos e oitenta cruzeiros
(Crg 2.58Ú,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trenscrfção no livro próprio de Registro das
Autorizações de pesquisa.
Art. 3f,1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 196'5; 144l? da
Independência. e 77f,1 da República
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

a vigorar sôbre o objeto desta autorízaçâo ,
Brasília, 2·8 de abril de 196'5' 144l?
da Independência e 779 da RepÜblica.
H. CASTELLQ Br.ANcQ

Mauro Thibau
N9 56.091 DE
ABRIL DE 1965

DECRETO

26

DE

Concede à Mineração Massangana Limitada autorização para funcionar como emprêsà de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. f: concedida à Mineração Massangana Ltda., constituída
por contrato arquivado sob nc 97 no
Registro de Comércio da Comarca de
Pôrto Velho, Território Federal de
Rondônia, com sede na cidade de
Pôrto Velho, autorização para funcionar como emprêaa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta autorízaçâo.

Brasília, 26 de abril de 1965; 144q
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.090 ABRIL DE 19,55

DE

26

DE

Concede à Sapatú S .A. Indústria e
Engenharia autorização para tumcíonor como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 938, de 8 de dezembro de 1938,decreta:
Artigo único. f: concedida à Sapatü
S. A. Indústria e Engenharia, eonstítuída por escritura de 30 de junho de
1964, lavrada às fls. 15, do livro de
notas nc 566, do cartório do 23 Tabelionato da cidade de São Paulo, com
sede na cidade de São Paulo, autorização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou 'que venham

DECRETO NO? 56.092, ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO N5) 56.093 ABRIL DE

DE

1965

Concede à Companhia Industrial rtuminense autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei no 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à- Companhia Industrial Fluminense, constd;
ruída por assembléia arquivada sob
nc 666 no Registro de Comércio da
Comarca de Niterói, alterada pelas
assembléias arquivadas sob: números
102.072, 104.475 e 109.409 no Departa-
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menta Nacional. do Registro do Comércio, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, autorização para funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autort:zs.ção.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTE.'LLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.094 ABRIL DE 1965

DE 26 DE

Aprova alteração introduzida nos Bstatutos àa Companhia de segu?'OS
Aliança da Bahia, relativa ao
mente do capital social.

O

au~

Presidente da República, "Usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
Introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Alianca da .Sahía,
com sede na cidade de "Salvador, Estado da Bahia, autorizada a funcionar
pelo Decreto n« 4.529, de 30 de maio
de 1870, relativa ao aumento do capítal social de Cr$ 10S.000.000 <cento e
oito milhões de cruzeiros) para Cr$
810.000.000 <oitocentos e dez milhões
de cruzeiros), conforme deliberação
de seus acionistas em Assembléias
Gerais Extraordinárias, realizadas em
17 de junho e 9 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará íntegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorízação a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 26 de abril de 1965; 14.4Q da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.095 ABRIL DE 1965

DE 26 DE

Inclui [umçôes gratificadas na Secretaria da Comissãc de Classiticaçõa
de Cargos.

o Presidente da República, usando

da

atribuíçâo

que

lhe

confere

o

art. 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 11
da Lei nc 3.780, de 12 de julho de
1960, decreta:
Art. 1Q Ficam incluídas, na Secretaria da Comissão de Classificação de
Cargos, e classificadas provisór-íamente, as seguintes funções gratíftcadas,
previstas no respectivo Regimento,
aprovado pelo Decreto nc 48.920, de
8 de setembro de 1960:
1 Chefe de Secretaria, símbolo l-F.
I - Chefe da Seção Administrativa,
símbolo 4-F.
1 - Encarregado da Turma de Comunicações e Arquivo, símbolo 7-F.
1 - Encarregado da Turma de MeCj}-TIografia;, símbolo 7-F.
1 - Encarregado da Turma de Expediente, símbolo 7~F.
Art. 29 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 39 1tste decreto entra.. rã em vigor na data de sua publicação, revogadas as díposlções em contrário.
Brasilia, 26 de abril de 1965; 144.9
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.096 -

DE 26 DE

ABRIL DE 1965

Concede à Mineração Paulo costa, Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nc r, da Constituição e nos termos do Decreto-lei no 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. :Êl concedida à Mineracão Paulo Costa, Ltda., constituída
por contrato arquivado sob número
cento e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e doís U44.542}
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com sede na cidade de
Poços de Caldas, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigado a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
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ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasília, 25 de abril de 1965; 144'!
da Independência e 7'7Q (ia República.
H. CASTELLQ BRANCO

ld"auro Thibau

DECRETO NQ 56.097, ainda não

roi publicado no Diário Oficial.
DECRETO NlJ 56.098 -

DE

26

DE

vereíro de 1963, e da Resolução CNENnúmero '1-63, de 9 de janeiro de 1963.
da Comíssâo Nacional de Energia

Nuclear.
Art. 2(1 O título da autorização de
pesquisa, Que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros _(Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcriçâo no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesqulsa ,
Brasília, 26 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.

AERTI.. DE 1965

Autm'iza o cidadão brasileiro AntoM
nio 1I'!ingone a pesquisar caauim, no
Municipio de ttarecerica da Serra,
Estado de São Paulo,

o Presidente da República, usenêo
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n« 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão

brasileiro Antonio Mingone a pesquisar oaulím, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Boa
Vista ou Borges, distrito de EmbúGuaçú, Munícípío de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo, numa
área de três hectares e setenta ares
(3,70 ha) , delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a duzentos e noventa e seis metros e cinqüenta centímetros (296,50m), no rumo magnético de setenta e oito graus
trinta minutos noroeste (78930' NW).
do marco quilométrico número cínqüenta e dois (krn 52) da estrada estadual.Jigando São Paulo a Santa Rita e os lados a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos m'ac;nétícos: cento e sessenta metros . ~.
(l60m) , oitenta e seis graus trinta minutos noroeste (88930' NVV); noventa
e quatro metros C94m), cinco tS1'a,us
sudoeste (59 SW); trinta cinco meta-os
G35m), vinte e quatro graus sudoeste
(249 S\V): cento e cinqüenta metros
050m), vinte e seis graus trinta minutos sudoeste (26930' SW)· cento e
vinte e cinco metros U25m), setenta
e sete graus sudeste (779 SE); trezentos e três metros (303m), vinte e quatro graus trinta .mínutos nordeste ...
(24930' NE) .

.Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estípulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726. de 19 de re-

H. CASTELLD BRANCO

Mauro Thibau

DECRE"TO N.(I 55.099 -

DE 26 DE

ABRn. DE 1965

Autoriza: o cidadão brasileiro Hanry
Jafet a pesquisar areia quartzosa,
no município de São Vicente. Estado de São Ptuüo.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c
art. 87, n.c I, da Constituição e _nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1,\1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hanry Jatet a pesquisar
areia quartzosa, em terrenos de propriedade de Leão Jafet e Leão .Jatet
e Irmãos, no lugar denominado Sítio Zanzalã, distrito e município de
São Vicente, Estado de São Paulo,
na área de cento e vinte e nove hectares e trinta e cinco ares (129,35
na). delimitada por um
polígono
Irregular que tem um vértice a qui-nhentos metros (500 m) , no rumo
verdadeiro sententa e quatro graus
e trinta mínutos sudeste (74 9 30' SE).
do marco n.c dezoito (18) da Estrada de Ferro Sorocabane, no trecho Santcs-Samarítá e os lados, a
partir desse Vértice, os seguintes comurímantos e rumos verdadeiros: três
trezentos e cínquenta e nove metros e setenta c cinco centímetros
(3.352,75 m) , cínquenta e dois graus
e quinze minutos noroeste (52 lJ 15'
NW); setecentos e trinta e três metros (733 m) , cínquenta e sete graus
e trinta e três minutos nordeste
(579 30' NE); três mil e noventa e
sete metros (;).097 mj , cínquenta e
doís graus e quinze minutos sudeste
(52'? 15' SE); noventa e oito metros
e cínquenta o.:entímetros(g8,50 m) l

mil
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sessenta e cinco graus e trinta mínutos sudoeste (659 3D' SW); dois mil
e dois metros (2.002 m) , cinquenta e
dois graus e quinze mínutos: noroeste (52(~ 15' NW); quinhentos e viu,
te e quatro metros e cinquenta centímetros (524,50 m) , quarenta graus
e vinte minutos sudoeste (40V 20'
SW); mil setecentos e cínquenta e
dois metros e trinta centímetros ..
'(1.752,30 m) , cinquenta e dois graus
e quinze minutos sudeste (52 Q 15'
SE); noventa e oito metros e cínquenta centímetros (98,50 m) , sessenta e cinco graus e trmta minutos
sudoeste C659 3D' SW); quarenta e
quatro metros e cínquenta
centímetros (44,50 m) , cínquenta e dois
graus e quinze
minutos
sudeste
(52 0 15' SE); setecentos e setenta f':
oito metros e cinquenta centímetros
(';78,50 m) , sessenta e cinco graus
e trinta minutos nordeste (65V ao'
NE); cento e sessenta metros (160
metros) , cinquenta e dois graus e
quinze minutos sudeste (529 15' SE);
setecentos e dezesseis metros (716 m) ,
cínquenta e um graus e trinta e oito
minutos sudoeste (52 9 38' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n..9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.? O título da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica ueste Decreto, pagará a taxa de
mil e trezentos cruzeiros (Cr$ ....
1. 300,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144Q
da Independência e' 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRE'IlO N.Q 56.100 ABRIL DE 1965

DE

2$

DE

Amplia a Zona de Concessão da Companhia de Eletrificação
CentroN arte do ceara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar->
tigo 87, inciso I, da Ooastituíçâo, e

141

nos têrmos dos artigos 5.Q do Decreto-lei n.v 852, de 11 de novembro
de 1938, e 8.9 do Decreto-lei númcra
3.763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1.9 Fica ampliada a zona da
concessão da Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará mediante .a inclusão dos Munícípíos de
Itapluna e Palmácía .
Parágrafo único. A energia elétrica.
a ser díctrfbuída será suprida pela.
Companhia Hídro Elétrica do São
Prancísco .
Art. 2.9 A concessionária fica autorizada a construir os sistemas de
transmissão e -tc distribuição que se
fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria- do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão fixadas as caracteríatícaa técnicas das
instalações.
Art. 3.9 A concessionária deverá.
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em rires
(3) vias, dentro- do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos retatrvos
à linha de transmissão.
II - Assinar o contrato disclptínar
da concessão dentro do prazo de trmta (30) dias, contados da pubtícaçâu
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das lA.1nas e Energía..
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Bnerctu,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos retoridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das àn..
nas e Energia.
Art. 4.9 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão ffxadae
e revistas trienalmente pela Drvísáo
de Aguas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 5.9 asta Decreto entra em vígor na data de sua publicação, revógadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; A49
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ATOS
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DECRETO N9 56.101

DE

DO POm;nExECUTIVO

26

DE

MlRIL DE 1965

Declara públicas, de uso comU1n, as
ómuu do curso dágua que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 8"/, inciso I, da Constitutçvo, e
nos têrmos do art. 50 do Decreto-lei
nc 2.281, de 5 de junho de 1940;

Considerando que o edital de elassíftce-áo, publicado no Diário Oficial

não suscitou quaisquer contestações
Ou reclamações, no prazo legal,

decreta:

Art. 19 São declaradas públicas, de
uso comum, do -domínio do Estado de
Santa Catarina, as águas do curso
denominado
"Naufrágio"
que
se
acham incluídas no Município de Pre-

sidente Nereu, e o trfbutárfo do Itajaí-Mtrtm, pela margem esquerda.
Art. 29 O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 14411
da Independência e 77(1 da Repú ~
blíca.
H. CASl'ELLO BRANCO

M aUTO Thibau

DECRETO NQ 56.102 ABRIL DE 1965

DE

26

DE

Transfere de Usinas Elétricas Ltda.
para o Estado do paranâ a concessão para produzir e distribui?' energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso l, da Constituição, e nos
termos dos artigos 140 e 150 do Código
de l ...guas (Decreto nc 24.643, de la
de juU10 de 1934), 59 do Decreto-lei
no 852 oe 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 Fica transferida para o Estado do Paraná a concessão para produaír e distribuir energia elétrica "las
cidades de RebOuças e Rio Azul, Estado de Paraná, de que era
u [3,1'
Usinas Elétricas Ltda. (em virtude
do manifesto apresentado à DIVJJi:l.O
de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral no Processo D.

Ag. 1.681-35, de acôrdo com o artigo
149 do Código de Águas) .
Art. 2\" O concessionário deverá assinar o contrato disciplinar da co.icessão dentro de ,-,;llJa (~O) dias, CC1tados da publicação do despacho :I~
aprovação da respectiva minuta pelo
Ministro das J.'.1inas e Energia.
Art. 39 As tarifas de fcrnecimenuc
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trtenaímente .pela Dívísão de
Águas do Departamento Nacional na
Produ
Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 sste Iv-ereto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
<3.S díeposíçôes em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

n.

CASTELLQ BRANCO

MaU1'O Thibau

DECRETO N9 56.103
ABRIL DE 1965

DE 26 DE

Declara de utilidade pública uma faixa de terra destinada à passagem.
da linha de transmissáo no llIunicipio de São Bernardo do Campo,
Estaào de São Paulo, e autoriza a
8ào Paulo Light c , A. - Serviços
de FletTicidade a promover a 'ma
deso,propriação.

O Presidente da República, usando
da atrtcutçao que lhe confere o artígo 87, inciso 1, da Constituição, e .ios
termos do Decreto-íeí no 3.365, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública a faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmíssac,
que liga a Tôrre nv 70 da linha Cubatão-São Caetano à subestação de ener
gta ielétrtca da Voncswagen do Brasu,
no Munícípío de São Caetano do :;;.~l,
Estado de São Paulo, autorizada pelo
Decreto nc 49.073, de 7 de outubro
de 1960.

Art. 29 A faixa de terra, com 3,50
metros para cada lado do eixo diretor
da linha de transmissão, está representada na planta anexada ao pro-cesso da Divisão de .águas nc 3.ôd ·,:0
e foi aprovada pelo Diretor-Geral do
Departamento Nacional da Prod "o
Mineral por despacho de. 3 de janeiro
de 196!.
Art. 39 A São Paulo Líght S. A. Serviço de Eletricidade fica autort-

ATOS DO
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zada a promover a desapropríaçê.c ria
referida faixa, na forma oa
çào vigente, onde tal se fizer necessárío, para a passagem da tinha d.~
transmissão referida 110S artigos 1\" e.
29 .

. .~..r~. 49 Se a desapropriação do Q() .•
muno pleno não íõr mdtspensável,
nca a São Paulo Light S. A. - Serviços de Eletricidade autorizada a
.promover a constituição da servidão
necessária, na qual se compreende o
direito de construir, manter e conservar a linha de transmissão de energta elétrica e as linhas telegráficas e
teletóntcaa auxiliares.
§ 1ÇI Os proprietários das áreas
atingidas pelo gnus limitarão o uso
e gôzo das mesmas ao que fôr com
patível com a existência da servidão
abstendo-se, em consequênoia, de praticar, dentro das mesmas, quaisquer
atos que embaracem ou lhe causem
dano, incluindo entre êlea o de erguer construções ou de fazer plantações de elevado porte.
§ 2Q A 8ã'0 Paulo Light S. A. Serviços de Eletricidade fica autorizada a promover, no caso de embaraço oposto pelos, proprietários ao
exercício da servidão, medidas Iudíciais necessárias ao seu reconhecíme,ito, podendo utilizar-se, ínclueíve, do
processo de desapropriação, nos -I--e...._
mos do artigo 40 do Decreto-lei no "
3.365, de ai de junho de 1941.
Art. 59 Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956, a promoção
de servidão ou de desapropriação da
área de terra constante deste Decreto
é declarada de caráter urgente.
Art. 69 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 26 de abril de 1965;. 1449
da Independência e 779 da Repúblí ia ,

143

ExECUTIVO

87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1.985, de 29 de ja,neíro de 1940 (Código de Minas), ueereta:
Art. 1Q Fica autorizado o ctdadao
brasileiro José Nogueira Valiante a
pesquisar mica em terrenos de suu
propriedade e do espólio de Mario "·1
Balbíno Valim no lugar denominado
Xandóca muntcípío de Bananal, ss
tado de São Paulo, numa área de trm"ta e dois hectares (32 ha) , delímítada por um retãnguío, que cem u.n vectíce a duzentos metros (200m), nu
rumo magnético de trinta e cinco
graus sudeste (359 SE); da conü.c-.
cía dos córregos Olho Pardo e Xa-idóca e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos m(~':':")15
(300m), trinta e cinco graus noroc
(359 NW); quatrocentos metros
(400m), cmquenta e cinco sudoeste
(559 SW).
Parágrafo único A execução da lJl'esente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pêlo Decreto nv 51.726 de 29 de tevereíro de 1963, e da Resolução
.
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1D63, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. :9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma VIr autêntt..'a
deste Decreto, pagara a taxa de ta-ezentos e vtnte cruzeiros (Cr$ 3~'O,(JO)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no
vro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as dísposíçc -a
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144?
da Independência e 779 da Repúblicc.
ü-

li. CASTELLO BRANCO

l/lauro Thibau

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N'? 56.105

Mauro Thibau

ABRiL DE

DECRETO N9 56.104
ABRil. DE

DE

26

26

DE

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro José Nogueira Valiante a pesquisar mica no
município de Bananal, Estado de
São Paulo.

o

DE

1965

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

Autoriza o cidadão' brasileiro Ivo Felisberto de Souza a pesquisar mármore e calcita no município de Cachoeira de Itapemírim, Estado do
Espírito Santo.
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc l, da constituíção e nos
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têrmos do De(jreto-Iei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mí-

nas) > decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ivo Feüsberto de Souza a
pesquisar mármore e calcíta, em terrenos de propriedade de Pedro Mila-

nezt Altoé e sua mulher. no imóvel
Fazenda Santana, distrito de .Jaciguá,
município de Cachoeira

de Itapemí-

rim, no Estado do Espírito Santo, numa área de dezenove hectares e dez
ares 09,10 hà) delimitada por um pOR
Iígono irregular que tem um vertice

a setecentos e cinqüenta metros ....
(750m) no rumo magnético sessenta e

seís graus e cinqüenta minutos nordeste (669 50'NE) da confluência do
córrego Barrmha no ribeirão Salgado

e os lados a partir desse vértice, ,,5 seguintes comprimentos e rumos maenéticos: quinhentos e oitenta metros ..
(580m), dezessete graus e trinta e
cinco minutos ncroeate (-l7Q 35' NW);
duzentos e cinqüenta e sete metros ..
(257m), cinqüenta e oito' graus sudeste (589 SE); duzentos e cinqüenta
metros (250m), setenta e sete graus
e quinze minutos sudeste (7'1 9 15'SE);
trezentos noventa e três metros (393m)
quarenta e cinco graus e trinta minutos su este (459 30' SE); quinhentos
setenta e sete metros (577m), oitenta
e um graus e quffrze minutos sudoeste (81 9 15' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo, Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da 'Resolução '"
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Núclear,
Art: 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezen.tos cruzei~os (Cr$ 300,00) e será
válido por .doís (2) anos a contar da
data d~ transcrição no livro próprio
de. Registro das Autorizações de Pesquraa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 26 de abril de H~-65; 1449
da Independêncm e 779 da Repú-

blica.

H. CASTELLO BRANCO

M aUTO Thiba1'

DECRETO N9 56.1013 - DE 26 DE
ABRIL DE 1965
Retifica o art. 19 do Decreto número
43.803, de 23 de maio de 1958.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, no I, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1° Fica retificado o art. 19 do
Decreto número quarenta e três mil
oitocentos e três (43.803), de vinte e
três (2S) de maio de mil novecentos
e oínquenta e oito 09-58), que passa a
ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Pacífico Homem Netc a lavrar minério de
ferro, na Fazenda Engenho Sêco, distrito. de garzêdo, município de Betim,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quatrocentos e trinta hectares e
vinte e três ares (430,23 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a seiscentos e dez metros (610m), no rumo verdadeiro onze
graus sudeste (119 SE), da confluência dos córregos Jangada e Lagtnba e
os lados,· a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e noventa metros
(490m), vinte e quatro graus e trinta
minutos sudeste (249 30'SE); quatrocentos e sessenta e quatro metros ' ..
(464 m) , setenta e um g... us sudeste
(7\9 SE); quinhentos e oitenta metros
(580 m) , vinte e. dois graus e trinta
minutos nordeste (229 30'NE)· cento e
noventa metros (190 m) , vinte I: sete
graus sudeste (279 SE); quatrocentos
e quarenta metros (440m), nove graus
sudeste (9Q SE); duzentos e setenta e
cinco metros (2'75m), treze 'graus e
trinta minutos sudoeste <l3Q SO'8W)'
c~nto e vinte e cinco metros (125 m)',
oitenta e. sete graus sudoeste (871,'1
SW); trezentos e setenta e nove metros (379 mj , setenta e cinco graus e
cínquenta minutos sudoeste (75950'SW'
quínhentoa e setenta metros (510m)',
oitenta e um graus e trinta minutos
sudoeste (819 SO'EWn; cento e cínquenta metros Clôüm) , cínquenta graus
sudoeste (509 SW); duzentos e quarenta metros (240m), sessenta e seis
graus e dezessete minutos sudoeste ..
(66 9 17'SW); duzentos e sessenta e
seis metros (266 m) , oitenta e três
graus e dezesseis minutos sudoeste ..
(839 16'S"V); duzentos e dezesseis
metros (216m), setenta 'e oito graus
e oito minutos sudoeste (78Q08'SW)'
cento e trinta e sete metros (l37m)',
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oitenta e um graus e cínquenta e
três minutos sudoeste (81 953'SW);
cento e trinta e um metros (l31m) ,
sessenta graus e cínquenta e quatro
minutos sudoeste (60954'SW) ; quarenta e cinco metros e cínquenta centímetros (45,50m), setenta e cinco
graus sudoeste (759SW); cem metros
Clüüm) , oitenta e oito graus e cinco
minutos sudoeste (88905'SW); cento e
setenta e dois metros (l'72m), oItenta e sete graus e quarenta minutos
noroeste (87940'NW); duzentos e cínquenta metros (250m), setenta e sete
graus noroeste (779NW); cento e vinte metros (l20m) , setenta e sete graus
sudoeste (77Ç> SW); setenta e quatro
metros (74m) , dezenove minutos noroeste (0919'NW); dois mil duzentos e
noventa e sete metros e-sessenta e cinco centímetros (2.297,65m) , cinco
graus e quarenta e sete minutos nordeste (5947'NE); mil cento e sessenta e dois metros e cínquenta centãmetros (1. 162,50m), leste (E); mil e vínte metros (1.020m), vinte e quatro
graus e trinta minutos sudeste
.
(24Q30'SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo CÓ~
digo, nâc expressamente mencíonadae
neste Decreto.
Art. 29 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo Código de Mtnas e será transcrito no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 39 Revogam -se as dísposíções
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965' 144Q
da Independência e 7"70 da Repúblíca.

H. CASTELLO BRANCO

MauTO Thibau

DECRETO N9 56.107
ABRil. DE

DE

26

DE

1965

A utoriza a cidadã brasileira
ves das Dores a pesquisar
pedras semipreciosas, no
de Novo Cruzeiro, Estado
Gerais.

Mana A lquartzo e
Município
de Minas

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artí-

1-15

go &7, av I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1:935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria Alves das Dores apesquisar quartzo e" pedras semípreciosas, em terrenos devolutos, no lugar denominado Três Barras. distrito
de Itaípé, Munlcípío de Novo Oruzel1'0, Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e setenta e seis hectares e sessenta ares (176,60 m) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quinhentos e oitenta e nove metros (589 rm , no rumo
magnético oitenta e quatro grau.s nordeste (840 NE), da confluência dos
córregos Pé sujo e Mar tinho Luiz e
os lados, a partir dêsse vértice, os se~
guintes comprímentos e rumos magnéticos: novecentos e três metros
(903 m) , quarenta e um graus e quarenta e cinco minutos sudeste (41?45'
SE)' dois mil cento e noventa e cinco metros (2.195 m) , cinqüenta e oito
graus e trinta minutos sudoeste (58930'
SW); quinhentos e três metros (503
"fi), trinta e seis graus noroeste (3~Q
NW); mil quinhento~ e setenta e seis
metros (1.576 m) , trmta e nove graus
nordeste (39-9 NE); quinhentos e sessenta e três metros (563 mj , sessenta
e três graus e trinta minutos nordeste
(63'30' NE).
Parágrafo único.

A execução da
presente autor-ízaçâo fica, sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
comissão Nacíonal de Energia Nuclear ,

Art. ::ll) O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de mil
setecentos e setenta cruzeiros (Cr$ ...
1. 770,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Ç> Revogam-se as- disposições
em contrário.
Brasília, 2·6 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M auTO ThfiJau
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DECRETO NQ 56.10a -

DB

26

DE

ABRn. DS 1965

Autoriza
Miguel
pedras
pio de
do de

o cidadão orasileiro Tu/IY
Habib a. pesquisar quartzo
coradas e mica, no muntClGovernador Valadares, EstaMinas Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas}

decreta:
Art. I? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Tuffy Miguel Habib a pésquísar quartzo, pedras coradas e mica,
em terrenos de sua propriedade, em
condomínio com outros, no imóvel Fazenda Santa Améüa, distrito e munícípío de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de
quatrocentos e noventa e sete hectares setenta- e sete ares e vinte centiares (497,7720 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a oitocentos e oitenta e quatro metros (884 m) , no rumo magnético 'um grau sudoeste (1<;1 SW) da
confluência do córrego Sâo Miguel no
Ribeirão do Capim e os lados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos
e nove metros (309 m) , três graus sudoeste (39 SW); trezentos e trinta e
nove' metros (339 m) , trinta e um
graus sudoeste (319 SW); quatrocentos e dezessete metros (417 m) , setenta e seis graus e trinta minutos
sudeste (769 30' SE); duzentos e noventa e sete metros (297 m) , oitenta
e três graus sudeste (839 SE); trezentos e trinta e nove metros (339m),
sessenta e três graus sudeste (639 E'Til) ;
oitocentos e sessenta metros (860 m) ,
trinta e oito graus e quinze minutos
nordeste (389 15' NE); setecentos e
três metros (703 m) , oito graus e
quinze minutos nordeste (89 15' NE);
cento e sessenta e oito metros (16S
m) , cinqüenta e nove graus e
nta
minutos sudeste, 599 so- SE); setecentos e cinqüenta metros (750 m) ,
vinte e nove graus sudeste (29Q SE);
mil trezentos e dois metros (1.302 m) ,
quarenta graus nordeste (409 NE);
mil quatrocentos e vinte metros
(1.420 rm , cinqüenta e dois zraus
nordeste (529 NE); setecentos e OIto
metros (708 m) , trinta e sete graus
e trinta minutos noroeste (37Q 30'
NW), duzentos e noventa e sete me-

tros (297 m) , oitenta e sete graus e
trinta minutos sudoeste (879 30' SW);
quinhentos e trinta e sete metros ....
(537 m) , quarenta e quatro graus noroeste (44Q NW); quatrocentos e oito
metros (408 m) , setenta e sete graus
e quarenta e cinco minutos sudoeste
(77Q 45' SW); trezentos e dezessete
metros e cinqüenta centímetros ....
(317,50 m) , trinta e cinco graus sudoeste (359 SW); duzentos e setenta.
e oito metros (278 m) , sessenta e seis
graus sudoeste (66~ SW) ; seisce!-1tos e
vinte e seis metros (626 m) , trmta e
um graus sudoeste (319 SW); trezentos e oito metros e cinqüenta centímetros (308,50 m) , dois graus e quinze minutos sudeste (29 15' SE); duzentos e setenta e cinco metros (275
m) , trinta graus sudoeste (30Q SW);
quinhentos e setenta e dois metros
(572 m) , três graus sudoeste (39 SW);
cento e vinte e cinco metros (125 m) ,
oitenta e três graus e trinta minutos
sudoeste (83? 30' SW); duzentos e
sessenta e dois metros (262 m) , sessenta graus sudoeste (609 SW); cento
e noventa e quatro metros (194 m) ,
vinte e sete graus e trinta minutos
sudoeste (27? 30' SW); quatrocentos
e cinqüenta e nove metros (459 m) ,
cinqüenta e oito graus e trinta minutos sudoeste (589 30' SW); duzentos e vinte e três metros (223 m) , setenta e sete graus e trinta minutos
noroeste (77Q 30' NW); trezentos e
sete- metros (307 m) , sessenta e quatro graus e trinta minutos sudoeste
(64<;1 30' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovedo pelo Decreto nv 51 726, de 19 ~e
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n? 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cuatro mil novecentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.930,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio do Registro das
Autorização de Pesquisa.
Art. 3? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 26 de abril de 1965; 144<;1
da Indep~ndência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N' 56.109
ABRil. DE 1965

DE

26

DE

Autoriza o cidadão brasileiro soao
Marques Paes Filho a- pesquisp.r
cassiterita no município de Lábrea,
Estado do Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.935, ue 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Marques "Paes Filho a
pesquisar cassiterita em terrenos de
propriedade de Roberto Cohen no lugar denominado Paacana, distrito e
município de Lábrea, Estado do Amaeonas, numa área de quinhentos hectares (500 ha) delimitada por um retângulo, que tem um vértice a dois
mil eento e setenta e metros (2.170
rm, no rumo magnético de quarenta
e nove graus trinta minutos noroeste
(499 30' NW) da concluêneía dos igarapés Paiol e São. Lourenço e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros
(2. 500m), norte (N); dois mil metros
(2. OOOm) , oeste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio do
Registro das Autorizações de Pesquísa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77Ç1 da República.
H. CASTELLO

BRANCO

M aUTD Thibau

DECRETO

141
N9 56.110 ABRIL DE 19,55

DE 26 DE

A!ttoriza o cuuiaso brasileiro Luiz Pereira Serra a pesquisar quartzo e
pedras coradas, no municipio de
Eçaporanga, E s t a à o do Espírito
Santo.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o '11'tígo 87, nc I, da Oonstttuíçâo e aos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, Ie 29
d.... janeiro de 194<l (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadãc
brasileiro Ltnz Pereira Serra a oesquísar quartzo e pedras coradas em
terrenos devolutas, no lugar dencmínado Peru Dansando, na Pedra do
Tatu Gordo, distrito de Nôvo ,101'iaonte, município de Ecaporanga, lt.<:tado do Espírito Santo, numa area
de sete hectares. oitenta e três ares
e setenta e cinco centíares (7.8375 -aj ,
delimitada por um polígono irreeu'.. 1",
que tem um vértice a cinqüenta metros (5(lm),. no rumo magnético 'JVrte (N), do canto noroeste (NW) {la
casa de Luiz Pereira Serra e os .ados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnett.cos: quatrocentos e cinqüenta o.etros (450m), trinta e oito graus e
trinta minutos nordeste (38Ç1 30' "~I<.:;l;
quarenta e cincc metros (45m). trinta e cinco graus sudeste (359 S:s);
setenta e cinco metros (75m) , v'nte
e um graus sudeste (219 SE); ett-!hta
metros <70m) , quarenta e dois o-aus
e trinta minutos sudeste (429 30' S)i:);
quinhentos e doze metros (51Ln, I
quarenta e três graus e trinta minutos sudoeste (439 30' SW); cenro e
cínqüenta metros (150m), vinte e do-s
graus e trinta minutos noroeste 229
30' NW); o sétimo e último lado
o
segmento retilíneo que une a eatremídade do sexto .lado descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução de
presente autorização fica sujeita %s
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1953, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9- de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de :::l.Jrgia Nuclear.
Art. 29 O titulada autorfzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de .re...
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zentos cruzeiros rcrs 300) e será válido. por dois (2) anos a contar Ul'),
data da transcrição no livro próprio

de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposícões
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1440
da Independência e, 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N'? 56,111
ABRIL DE 1965

DE

26

DE

Outorga ao, Departamento de Aguas
e Energia dQ Estado de Pertunn-:
buco concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente aa República, usando
da atrtbuíção que lhe confere u ar-

~~~ t~;'in;~C~~ ;;t.d~9 cdoonsiJ~~:~~g~le1
n Q 852, de 11 de novembro de 1938

e do art. 89 do Decreto-lei n Q 3 . 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art.

1Çl E' outorgada ao Departa-

mento de Aguas e Energia do Estado
de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica no Município de
Río Formoso, no referido Estado, ficando autorizado a construir os sistemas de transmissão e de distribuição que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, .serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 29 A energia a ser distribuída será
fornecida pela Companhia E.,dro .ll.J.';;tríca do São Francisco.
Art. 29 O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia" em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação 'dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativo"
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assínar o contrato disciplinar
da concessão dentro do pnLZO de trlnta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respee-

tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
lU - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as mcdífícaçôes que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, exístfrem em função .exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 O concessionário poderá ·requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo úníco. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo (te vigência
da concessão, entendendo-se se nac o
fizer, que nâo pretende a renovação.
Art. 79 rsstc decreto entra em vi"gor
na data de sua publtcaeâo revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia 26 de abril de 19G5: 144q
da Independência e .779 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 56.112 ABRil. DE

DE

26

DE

19B5

Autoriza o cidadão brasileiro Vicen~
te de Paula Pinto, a -pesquisar água
mineral, no Distrito Federal.

O Presidente da .República, Usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nc I, da Constituição €o- nos
termos do Decreto-lei nc 1. l}85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art.1Q Fica autorizado o ctdadâc
brasileiro Vicente de Paula Pinto t'\
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pesquisar água mineral em terrenos
de sua propriedade e outros, 11J Iugar denommado Agua santa, na Pazenda Buritiou Buriti dos, Alves no
Distrito Federal, numa área dl~ oito
hectares e cínquenta e três ares
(8,53 ha) , delimitada por um polígono místdlíneo que tem um verttce
na barra do córrego Descoberto com,
o rio Samambaia; segue pela margem esquerda do córrego Descoberto, na extensão de quatrocentos e
sessenta metros
(460 rm ate 11m
ponto colqcado a vinte metros (20m)
do eixo da estrada D. F. 14; dai, oe
seguintes comprimentos
e rumos
magnétícos i. cento e cinqüenta metros (150m), sessenta e oito graus
trinta e quatro minutos sudeste
(68934'SE); setenta e nove. metros
(79m) , oitenta e dois graus dezoito
minutos sudeste (82Q18'SE); cento e
dez metros e vinte centímetros ..
(l10,20m), oitenta e cínco graus e
quarenta e sete minutos nordeste
(85,?47'NE); oitenta e dois metros
(82m), oitenta e oito gr rus quaren-.
ta e sete minutos nordeste .... '._
(88'?47'NE); oitenta e oito metros ...
(38m), setenta e oito graus quarenta e três minutos sudeste ... , ...•
(73,?43'SE); duzentos ecinqü~nta e
um metros e cínquenta centímetros
(251,50m), setenta e quatro graus
sudeste (74'?SE), atingindo a margem do ríbeírâo Samambaia por
onde segue, por novecentos e setenta metros (970m), até o ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização ficasujetta. as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
SNEN nc I-63, de 9 de janeiro de
1963,- da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2'? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e
será válido por dois (2) anos a. ccntal' da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2{i de abril de 1965; ::'44Q
da Independência e 779 da Republica.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.113 ABRIL DE 1965

DE 26 DE

Renova o Decreto n 9 1.606, de 22 de
novembro de 1962.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têr~os do Decreto-lei 'no 1 935, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. f'? do Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agõsto de
1946, a autorização concedida ao cidadão brasileiro Afonso Rodrigues de
Lima, pelo Decreto nv 1. 606 (mil seiscentos e seis), de vinte e dois (22)
de novembro de 1962, para pesquisar
hematita, nos lugares denominados
Malhada Branca, São Pedro, Mata
Verde e Barraca, da antiga Fazenda
Oorôa, distrito e munícípio de São
José de Belmonte, Estado de Pernambuco.
Are. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) 8 será transcrito no Iivro próprio de Registro das Autorlzações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 19.65; 144'?
da Independência e 77Q da República.

H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N9 56.114 - na 26 DE
ABRIL DE 1965
Autoriza o cidadão brasileiro Laíaiete
Rodrigues Galvão a -acsquisar diamante no Municipio de João PinheiTO, Estado de Minas Gemis.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ai tigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.935', de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lafaiete Rodrigues Galvão a
pesquisar diamante em terrenos de
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propriedade de Aramíta Rodrigues
Galvão, Lafaiete Rodrigues Galvão e
Maria de Lourdes Galvâo no lugar
nominado Agua Fria, ítstnto e Mu-

de-

nictpío de João Pinheiro, Estado de

Minas Gerais, numa área de quarenta
e cinco hectares e três ares (45,03 ha)
delimitada por' um polígono irregular,
que tem um vértice na contluêncía do
córrego Agua Fria com o fio Santo
Antônio e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos (;; setenta
metros (770m), seta ,,;raus sudoeste
(79 SW); quinhentos noventa e cinco
metros (595m), vinte e seis graus sudoeste _(269 SW); oitocentos e setenta
metros (370m), quarenta e sete graus
sudoeste (479 SW) cento e oitenta- metros (I8{}m) , trinta e dois graus trinta minutos noroeste /329 ;~O' NW)'
oitocentos e trinta. e cinco metros
(335m), quarenta e sete gra 15 nordeste (47Q NE); quatrocentos e oitenta e
cinco metros t485m) vinte e reis graus
nordeste (269 NE); setecentos e sessenta metros (760m), sete graus nordeste (7Q NE); quatrocentos metros
<4üOm) , três graus noroeste (~9 NW);
duzentos metros (200m), cinaüenta e
sete graus nordeste (579 NÊ)· quínncnto. e trinta metros (530m), três
graus sudeste (39 SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de H de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear ,
~
Art .. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e sessenta 'cruzeiros \Cr$ '"
460,00) e será transcrtto no livro 'próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449 da
Independência e n Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N9 56.115 A~Rn. DE

1965

DE

26 DE

.t.utoriza o cidadão 'brasüetrc Auretiano da Silveira Brum a pqscjuisar mica, no Município de Tombos, Estado
de Minas Gerais.

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

go 87, no I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1Q Fica autor ízado o cidadão
brasileiro Aureliano .ía Silveírac Brum
a pesquisar mica, em terrenos de propriedade da Emprêsa Fluminense de
Energia Elétrica S. A. no distrito e
Município de Tombos Estado de Minas Gerais, numa área de dezoito hectares e onze ares (18,11 hai , delimitada por um polígono irregular que' tem
um vértice a duzentos e treze metros
no rumo magnético cinqüenta e «uatro graus e trinta minutos sudoeste
(541?30' SW) do esteio direito da Igreja Matriz de Tombos e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétlccs: oitenta e quatro metros tatrm , seis graus
nordeste (69 NE); dezenove metros
(19 m) , vinte e oito graus nordeste
(23 9 NE); oitenta e cinco metros
(35m), onze graus e ouarenta e cinco
minutos nordeste (11945 NE); cento
e quarenta e três metros <l43m), vinte e seis graus e vinte minuto.'; nordeste -(26 920' NE); cento e dezessete
metros 111m)", três graus nordeste (39
NE); trezentos e sessenta e nove metros (369m), oitenta e dois graus noroeste (82Q NW); cento P- vinte e Um
metros <l21m). sessenta e oito graus
sudoeste (68 9 SW) -; quatrocentos _ e
cinqüenta e seis metros (456m). dczoíto. graus e vinte minutos sudeste
(llW20'SE); cento e cmqüenta e oito
metros (l58m), trinta e sete graus. e
trinta minutos sudeste (37930' SEr·
noventa e dois metros (92m}, quatorzé
graus sudeste (149, 8E): cento e cinqüenta e sete metros (l57m) , cínqtíenta e dois graus e quinze minutos nordeste (52°15' NE); noventa e quatro
metros 94m), quinze zraus e trinta
minutos noroeste (l5Q30' NW).
Parágrafo único. A execucâc da
presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e: da Resolução CNEN
nc 1~63, de' 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
oeste Decreto, pagará a taxa de trezentosvcruzeíros (Cr$ 300,QG) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição nc livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
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Ar);. 3Q Revogam-se as disposições
contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 144Q da
Independência e 779 da República.

em

H. CASTELLo BJ!:ANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.1M ABRIL DE 1965

DE 26 M

Concede à Massa - Mineradora Alterosa do Sul S. A. autorização para
funcionar como emprêsa de minemção.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n? I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei no 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. f: concedida à Massa
- Mineradora Alterosa, do Sul S. A,!
constituída por assembléia de 8 de junhode 1964, arquivada sob número
146.084 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com sede na ctdade de Poços de Caldas, autorização
para funcionar como emprêsa de mtneraçâo, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que' venham a vigorar sóbre o objeto desta autorização.
Brasília, 26 de abril de 1965; 14.'lQ
da Independêncla e 77Q da República,

1-1, CASTELLO BRANCO

Mauro Thzôau

DECRETO NO 56.117 ABRn. DE 1965

DE 26 DE

Autoriza a Cia. Desenvolvimento de
Indústrias Minerais (COEtl M)
a
pesquisar cassiterita e minérios de
tântalo, no municipio de Nazareno,
Estado de Minas Gerais."

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q ' Fica autorizada a cía. Desenvolvimento de Indústrias Minerais
(CODIM) a pesquisar cassiterita e
minérios de tântalc em terrenos de
sua propriedade nc lugar denomina-

151

do Volta Grande, distrito e município de Nazareno, Estado de Minas
Gerais, numa área de sessenta e cínco hectares cinqüenta e cinco -c-es e
noventa e sete centiares (65,5597 na) ,
delimitada por 11111 polígono irregular, que tem um vértice a cento e
vinte e um metros e cinqüenta cen'tímetros (121,50 mt, no rumo verdadeiro de sessenta e três graus e trinta minutos nordeste (63930' NE), do
marco quilométrico nc cento e setenta (Km 170) da Rêde Mineira de
Viação, Rama! São João de! Rei Lavras e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e vinte e quatro metros e cinqüenta centimetros (424,50 rm , sessenta e oito
graus e vinte minutos nordeste (68 9
20' NE); duzentos e vinte e dois metros (222 m) , trinta e quatro graus
sudeste (349 SE); trinta e seis metros e cinqüenta centímetros (3,6,50
m) , cinqüenta e nove graus e vinte
minutos sudoeste (59920' SW); vinte e sete metros e cinqüenta centímetros (27,5{J m) , sul (8); sessenta
e sete metros (67 m) , vinte e Cinco
graus e _dez minutos sudeste -(25910'
SE); trinta e três metros (33 m) ,
sessenta e quatro graus e Vinte minutos nordeste (64nO' NE); trinta e
sete metros (37 m) , sul (S); cento
e vinte e dois metros e cinqüenta
centímetros (122,50 m) , quinze graus
e trinta minutos sudeste 05 Q30' SE);
quatrocentos e dezenove metros e
cinqüenta centímetros (419,50 mj , seu
tenta graus e vinte minutos sudeste
(70920' SE); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , quarenta e seta
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(4 rI 950' SW); duzentos e cinqüenta
e um metros e cinqüenta centímetros
(251,50 m) , cinqüenta e nove graus e
vinte minutos sudoeste (59 Q20' 3W);
trezentos e noventa e s e i s metros
(396 rn) , trinta graus e vinte minutos noroeste (30Q20' NW); trezentos
e trinta e dois metros e cinqüenta
centímetros (332,5ü m) , setenta e
sete graus sudoeste '(77Q SW); quatrocentos e quinze metros (415 m) ,
sessenta e um graus e cinqüenta minutos noroeste (61 9 50" NW); tento
e quarenta e cinco metros e cínqüenta cehtimetros (145,50 m) , trinta e
cinco graus e dez minutos nordeste
(35 91{)' NE);O décimo sexto e últd ..
mo lado é o segmento retilíneo que
liga a extremidade do décimo quinto
lado âescrtto com o vértice inicial.
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Parágrafo úníco. A execução da
presente autoriZação fica .sujeíta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de

fevereiro de 1963,

e

da

Resolução

CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear ,
Art. 2 Q O titulo da autortzaçãn de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêate decreto, pagará a taxa de seiscentos e- setenta cruzeiros
.
(Crg 670,00) e será válido por dois
(2) -anos a contar da data da trans-

crição

no livro próprio de Registro

das Autorizações de pesquisa.
Art.. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúbli-

ca.

I-I. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.118 -

DE

27

DE

r'U3RIL DE 1965

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo De:' -riamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de tetrenc situada na
BR-2 (Rodovia Presidente Dutra).
O~-

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei ne 3.365,
de 21 de' junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.786" de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 1Q Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprtaçâo
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, uma faixa de terrene com 80 m (oitenta metros) de
largura, ao longo do eixo definitivo
da duplicação da pista de rolamento
da BR-2 (Rodovia Presidente Dutra},
representada nas -planta-s que com êste
baixam, devidamente rubricadas pelo
Diretor da Divisão de Estudos e Pl·O~
tetos do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, necessária à
implantação da referida duplicação de
píeta no Estado de São Paulo; abrangendo os seguintes trechos:
Cachoeira Paulísta-Guaratlnguetá ;
PEET ST 398 a 410/48.

Aparecida-Pindamonhangaba: PEET

38 e 39/49.
Píndamonhangaba-Taubaté:
33 e 34/45.

PEEI'

Taubaté-Caçapava: PEET 65/4~.
Caçapava-Eugênio de Mello: PEET
68/49.

Córrego dos Suspiros-S. José dos
Campos: PEET 30/49.
S. José dos Campos-Limoeiro: PEET
83/49.

Art. 29 Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956, poderá o DNER
alegar urgente a desaproptíaçâo para
efeito de requerer a emissão provisória na posse do bem indicado no artigo 1Q deste decreto.
Art. 39 aste decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas a-s disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1965; 144(1
da Independência e 77Q da Repú ~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO NQ 56.119 ABRIL DE 1965

DE

27

DE

Regula o emprégo ãa: Segunda E3qua~
drilha de Ligação a Observação.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição,
- considerando o que estabelece
o artigo 4Q, parágrafo }Q do Decreto
55.627 de 26· de janeiro de 1965;
- considerando que o Regulamento
aprovado pelo Decreto 37.558 de 30 de
junho de 1955 estabelece que o Departamento de Aviação do Centro da
Instrução e Adestramento Aerohaval
tem a seu cargo os meios aéreos e o
pessoal do Ministério da Aeronáutica
necessários à instrução e adestramento aeronavais, decreta:
Art. 1Q Ê reorganizada a 2:). Esquadrilha de Ligação e Observação (2"
ELO) ,. da Fôrça Aérea Brasileira,
criada pelo Decreto nv 39.495, de 3 de
julho de 1956, a qual terá como mis-
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são principal cooperar com o Centro
de Instrução e Adestramento AeronavaI (CIAAN) da MB, para o cumprimenta da finalidade dêase Centro, na
especialização do pessoal de ambas as
Fôrças, em funções relacionadas com
as operações aeronavais.
parágrafo único. Mediante entendimentos entre o Chefe do EstadoMaior da Armada e o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, a 2~ ELO
poderá ser empregada
temporàríamente, sob o comando da Fôrça Aérea
Brasileira, em missões compatíveis
com os meios que dispuser, para atender a situações especiais.
Art. 29 A 21:1 ELO ficará subordinada ao comandante no CIAAN, através do Departamento de Aviação daquele Centro.
Art. 39 Ficarão sob a responsabílídade do Ministério da Aeronáutica:
a) a fixação da dotação de aeronaves da 2R ELO, observado o estabelecido no art. 49 § 19 do Decreto 55.627
de 26 de janeiro de 1965;
b) os assuntos relativos ao histórfco militar, movimentação, pagamento
e recompletamento do pessoal: fornecimento de uniformes, munição e suprtmentoa para aeronaves; equipamentos de vôo;
c) o contrôle técnico e o estatístico;
d) o contrôle de eficiência da unidade.
Art. 49 Anualmente, tendo em vista as necessidades do CIAAN, apresentadas pela Marinha, e levando em
conta as possibilidades de ordem Iogístíca da Aeronáutica, esta última fíxará o número de horas disponíveis
para atender àquelas necessidades.
Art. 59 As inspeções de rotina e
de eficiência, específicas da unidade
aérea, consideradas necessárias, serão
estabelecidas mediante entendimento
entre os Estados Maiores da Armada
e da Aeronáutica.
Art. 69 f:ste decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio
Eduardo Gomes
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DECRETO NQ 56.120.-DE 27 DE
ABRil. DE 1965
Altera dispositivos do Decreto Ull,mero 52.464, de 12 de setembro de 1963.

O Presidente da República, 'no uso
de suas atribuições, decreta:
Art. 19 Os artigos 99 e 10 do Decreto ne 52.464, de 12 de setembro de
1963, passam a vigorar com a .ieguínte redação:
Art. 99 A distribuição de auxílios e
subvenções à conta de' dotações globaís, será feita sob a díreta vsupervísão e imediata responsabilidade do
Ministro de Estado, ouVidos os órgãos
técnicos competentes e tendo em
vista:
a) idoneidade da entidade beneficiada;
b) a comprovação de condições para
prestação de serviços gratuitos a indigentes, sem prejuízo da manutenção paralela de serviços sujeitos a pagamento:
c) a apresentação de plano de obras
ou de aplicação dos recursos pleiteádos.
Art. 10. Os recursos de verbas globais serão distribuidos com observância da respectiva ementa orçamentária e para os seguintes fins:
a) contribuição para custeio de serviços médicos a indigentes 0:.1 de brabalhos de pesquisa;
bl aquisição ou melhoria de equipamento;
c) reformas, ampliação, proaseguímento e conclusão de obras.
d) formação de pessoal. técnico ou
administrativo.
Art, 2(1 nete decreto entrará em vigor na data de sua nublfcacâo revogadas as disposições
contrário.
Brasília, 27 de abril -te 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.

em

H. CA8TELLO BRANCO

Raymundo de Britto

DECRETO N9 56.121 ABRil. DE 1965

DE

:&7

DE

Concede à F .. Beneduce S. A. - Mineração e Comércio,' autorização
para funcionar como empréeà de
mineração.

o presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar-
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tigo 87, nc l, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Artigo único. E' concedida à F.
Beneduce S. A. - Mineração eCo~
mércío; com sede na Cidade de São

~:i~~' p~ta~st.~m~~fo ~~~~?éuf~;'S~~

18 de novembro de 1955, .arqurvadc
sob ns 187.867 em 2 de dezembro de
"1955, na Junta Comercial do Estado
de São Paulo, .e alterado por tnscrumente de 20 de março de 1959, 12 de
julho de 1962 e 12 de março de 1963,
arquivados respectivamente sob números 239.843. em 7 de ...lbril de 1959
e 296.862 em 7 de agôsto de 1962 na
mesma Junta, autorização para nrn

cíonar como emprêsa

de mineração

ficando obrigada a cumprir integral
mente as leis e regulamentos em viggr ou que venham a vigorar sobre
o objeto da referida autorização.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 77 9 da Repúbll ~
ca.
H. CASTELLO BMNCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.122, ainda não
foi publicado no D.iária Oficial.
DECRETO N(} 56.123 ABRn. DE

DE

27

DE

1965

Retifica o art. 1(} do Decreto número
53.122, de 10 de dezembro de i963

vértice a quarenta e sete metros e ctnqüenta centímetros (47,50 ha) , .nc ru-

mo verdadeiro quarenta e ooís graus
e quinze minutos sudeste (q2 9 15' SE),
da confluência dos córregos Malacacheta e Santa Inês e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
noventa e dois metros (l9-2m) cinqüenta e três graus e quarenta e cinco
minutos sudeste (539 45' SE); sessenta metros (60 m) , sessenta e dois
graus e quarenta e cinco minutos sudeste (62 9 45' SE); quinhentos e quarenta e nove metros (549 m) , vinte
e cinco graus e quinze minutos sudoeste (259 15' SW); quinhentos e setenta e -seis metros (576 mi . um grau
e quinze minutos sudoeste
19 15'
SW); o último lado da poligonal é o
segmento retilíneo que une a extremidade do penúltimo lado acima desorttc, ao vértice de . partida. Este autorização é outorgada .nedlante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, <18-0 expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 29 A presente retdfícaçâo de
decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo Código de Mí ~
nas e será transcrito no .dvro próprio
da Dívisâc de Fomento da produção
Mineral.
Art. -go Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília; 27 de abril de 1965' 144fl da
Independência e 779 da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere-o art. 87,
no I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei nv 1.9·25, de 29 de aneíro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica retificado o art. 1': do
Decreto número cinqüenta e três mil
cento e vinte e dois (53.122). de dez
(la) de dezembro de mil novecentos e
sessenta e três 09'63), que passa a ter
a seguinte redação: Fica autorizada a
Empresa de Oaohm Ltda., a lavrar
caulim em terrenos de propriedade de
José Batista Garcia, na Fazenda Linhares, distrito e munícípío de Juiz
de Fora, Estado ele Minas Gerais,
numa área de vinte e três néctares e
seis ares (23,06 ha) , delírmtada por
um polígono Irregular que tem um

li! aUTO Thibau

DECRETO N9 56.124 ABRIL DE

DE

27

DE

1965

Concede à sociedade anônima The
Sydnelj Ross Co. autorização para
contimuir a funcionar na República,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o '),1'Ligo 87, inciso T, da "onstituíçâo Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 2.627,-de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima The Sydney Ross Co"
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com sede na cidade de New York, Estado de New York. Estados Unidos
da A-mérica. autorizada a funcionar
na República pelos Decretes números
14.242, de f de julho de 1920; 20.689,
de 28 de feverelro do 1945; 21.665. de
20 de agôsto de 19'1:6; 35.785, de S de
j1J1J:,~ de 1954: 39.791, de 16 de àgôstc
de 1956: 44.775, de 6 de novembro de
1958: 46.589, de 14 deagôsto de 1959;
e 52.743, de 24 de outubro de 1963,
autorização para continuar a runctonar no Brasil. com o capital, destinado às suas operações industriais no
País, elevado de o-s 533,707.764.00
(quinhentos e trinta e trêr- milhões,
setecentos .e sete mil, setecentos e
sessenta e quatro cruzeiros) para Cr$

992.293.000.00 (novecentos p noventa
e dois milhões. duzentos e noventa e
três mil cruzeiros). nor meio da oonversão monetária do valor originário
do atlvo fixo, de acôrdo com o artigo
57 da Lei no 3 ..170, de 28 de novembro

de 1958. e Ordem de Servicc no 63-5,
de 14 de fevereiro de 1983, consoante
resolucão adotada peja Diretoria, em
reunião realizada a 28 de março de
1963, mediante as cláusulas que acompanhazn o precitado Decreto no 52, 7q,
de 24 de outubro de 1963, aesínadas
pelo Mírrtstre de E~t3.do da Indúst....ta
e do CÚr'l,,õ.,,,,·,·- oorteondo-se a mes-

ma sociedade a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor. ou
que venham
vigorar. sôbre 'o objeto
da presente -autortzacâo .
Brasília, 27 de abril de 1965: 144~
CR In('l<>r"nd~ncia e 779 da República.

a

H. CASTELLO BRANCO

Daniel Foracc

ItiS

New Castle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorizarda a funcionar -no Brasil pelos Decretos ns. 17.069, de 15 de outubro de
1925; 17.3113, de 12 de maio de 1926;
29.379, de 2,6 de março de 19>51; 32.172,
de 30 de janeiro de 1953; 43.307, de
7 de março de 1958; 44.854, de 14 de
novembro de 1958; 45.051, de .1.5 de
dezembro de 19'58; 46.764, de 2 de setembro de 1959'; 49.027, de 4 de outubro de 19S0; 51. 249, de 24 de agôstc
de 1961; 2.079, de 17 de janeiro de
1963; 52.055, de 24 de maio de 1963; e
53.058, de 2 de dezembro de 1963, autorização para continuar a funcionar
na República, com o capital destinado às suas operações industriais no
Brasil, elevado de cr$ , ............•
6.268.000.000,00 (seis bilhões, duzentas e sessenta e oito milhões de cruzeiros) para eis 6,385.800. 000.00 .sets
bilhões, trezentos e oitenta e cinco
milhões e oitocentos mil cruzeiros) ,
proveniente da ímportaçâo de máquínas equipamentos e ferramentas, consoante resolução aprovada em reumâo
da sua Diretoria, realizada a 26 de
dezembro de 1963, mediante as ciáuaulas que acompanham o precitado
Decreto nc 51.249, de 24 de arrosto de
1961, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, obrigando-se a .mesma sociedade a UInprtr integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a.
vigorar, sõbrc o objeto da. presente
autorização.
Brasília, -27 de abril de 19>65;. l~-!Q da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56 125 ainda não
foi publicado no Diórío Oficial,
DECRETO N9 56.126 ABRn.. DE 1965

DE

27

DE

Concede a Fcrâ Motor do Brasil S.A.
autorização para continuar a [unicíonar na República.

O -Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e nos termos do Decreto-lei
nÇl 2.627, de 26 de setembro de 1940,
resolve:
Artigo único. E' concedida a p'ord
Motor do Brasil S. A., com sede na
cidade de wnmíngton, condado de

DECRETO NQ 56.127 ABRIL DE 1965

DE 27 DB

Concede à Emprêsa de Navegaçá9
Santa Catarina Limitada autorização para continuar a funcionar como
em/prêsa de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar ...
tigo 87, inciso I, da Constituição Fe...
deral, e nos têrmos do Decreto-lei nú.,
mero 2.784, de 20 de novembro de
1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Ismprêsa de Navegação Santa Catarina Limitada, com sede na cidade de São
Francisco do Sul, Estado de Santa
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Catarina, autorizada a funcionar pelos Decretos números 33.550, de 14 de
agôsto de 1953; 35.056, de 12 de tevefeira de 1954; 36.483, de 20 de novembro de 1954; 41.364, de 23 de abril de
1957, e 51.122, de 2 de, agôsto de 19?1,

autortzaçâo para contmuar a f~nC1o~
nar como amprêsa de navegaçao de
cabotagem com o capital social ele-

vado de C~$ -12.000.000 (doze milhões
de cruzeiros) para Cr$ 21.600.000- (vin-

Art. 2.9.A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentçs vigentes .ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 144.9
da Independência e 77 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Daniel Faraco

te e um milhões e seiscentos mil cru-

zeiros), dividido em 21. 600 (vinte e

uma mil e seiscentas) cotas, do valor

unitário de Cr$ 1.000 (um mil cru-

zeiros). distribuídas entre 5 (cinco)
cotistas, cidadãos brasileiros natos,
consoante escrituras públicas de alteração, retificação e ratificaçào contratuais firmadas a 31 de julho de
1963 e 12' de novembro de 1963, cbrtgando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
Vigorar, sôbre o objeto da presente
autorfzaçâo ,
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H
CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO N9 56.128, ainda não
foi publicado no Diário O jicial.
DECRiETO N' 56 .129 ABRIL DE 1965

DE

27

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Companhia Ceará de Seguros Gerais, relativa ao aumento
do capital social.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada a alteração
introdúzida nos Estatutos da Companhia Ceará de Seguros Gerais, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo, autorizada a funcionar pelo
Decreto n.c 22.052, de 14 de novembro de 1946, relativa ao aumento do
capital social de Cr$ 10.000.000 (dez
milhões de cruzeiros) para
.
Cr$ 30.000.000 (trinta milhões de
cruzeiros), conforme deliberação' de
seus. acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 9 de outubro de 1964.

DECRETO

N9, 56.130 ABRIL DE 1965

DE

27

DE

Concede à sociedade anônima Elizabeth Arden (South America) me .•
autorização para continuar a funcionar na Repúblicct,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei nú-mero 2 627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Elízabeth Ardeu (South
Amerlca) Inc., com sede na cidade de
Dever, Condado de Kent,. Estado de
Delaware, Estados Unidos da Amértca, autorizada a funcionar no Brasil
pelos Decretos na. 210, de 26 de junho de 1935; 25.201, de 12 de julho
de 1948; 37.341, de 17 de maio de 1955;
e 52.895, de 21 de novembro de 1963,
autorização para continuar a funcionar na República, com o capital social destinado às suas atividades industriais no País, elevado de Cr$ .. ,
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para Cr$ 182.000.000,00 (cento e oitenta e dois milhões de cruzeiros) por meio da correção monetária
dos valores do Ativo Imobilizado, nos
têrmos da Lei nv 4.357, de 16 de julho de 1964, consoante resolução aprovada pela Diretoria, em reunião eallzada a 4 de setembro de 1964, mediante as cláusulas que acompanham.
o precitado Decreto nc 52.895, de 21
de, novembro de 1963, assinadas pelo
Ministro de Estado da Indústria e do
Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 77CJ da República.
H. CASTELLC BRANCO.

Daniel Faraco.
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DECRETO NQ 56.131, ainda não foi
publicado no Diário O ficuü,
DECRETO

N9 56.132 DE
ABRIL DE 1965

27

DE

Conceàe à NOVA PATRIA COMPANHIA DE SEGUROS asuorteaçõo
para funcionar e aprova os seus.
Estatutos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q :Él concedida autorização
para funcionar à NOVA PATRIA
CO:MPANHIA DE SEGUROS, com
sede na cidade de Itajaí, Estado de
Santa Catarina, representada por seu
Incorporador e constituída em Assembléia Geral, realizada em 24 de
junho de 1964, retificada e ratificada pela de 4 de dezembro de 1964,
que operara em seguros e resseguros dos ramos elementares a que se
refere o art. 40, nc 1, do Decretolei nc 2"- 063, de 7 de março de 1960,
com o capital inicial de
.
Cr$ 50.000.000 (cinqüenta milhões
de cruzeiros), ficando aprovados os
:Estatutos adotados pelos subscritores
do seu capital.
Art. 29 A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o presente Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repú-

blica.

H.

CASTELLo BRANCO.

Daniel Faraco.

DECRETO N9 56.133 ABRil. DE 1965

DE

27

DE

Concede à Pearl Assurance Company
Limited autorização para aumentar
o capital destinado às suas operações no País.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ?7, inciso I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei nv 2.063. de
7 de. março de 1940, decreta:

Art. lQ l!: concedida à Pearl .áasurance Company, Limited, com sede
em Londres, Inglaterra, autorizada a
funcionar no Pais pelo Decreto número 17.72-0, de 9 de março de 1927,
autorização para aumentar o capital
destinado às suas operações de seguros no Brasil, de c-s 20.000.000
(vinte milhões de cruzeiros) para. Cr$
185.4.ÚO.OOO (cento e oitenta e cinco
milhões e quatrocentos mil cruzeiros),
conforme decisão da Diretoria em
reunião realizada em 30 de setembro
de 1964.
Art. 2° A Sociedade continuará in-

tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sõbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decrete.
Brasília, 27 de abril- de 1985; 1449 da.
Independência e 771? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.134, ainda não foi
publicado no Diário Ojicial.
DECHETO

N9 56.135
ABRIL DE 1965

DE

27

DE

Aprova a nova redação do art. 8.9 dO/J
Estatutos Sociais da Sul América::
Capitalização S. A.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo
87, inciso I, da Constituição, e nós têrmos do Decreto n.c 22.456, de 10 de
fevereiro de 1933, decreta'
Art. 1.9 Fica aprovada a nova redação do art. 8;9 dos Estatutos Sociais
da Sul América Capitalização, S. A.,
com sede na cidade do Rio de Janeiro.
autorizada a funcionar pelo Decreto
n.c 18.891, de 4 de setembro de 1929.
conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordínária, realizada em 12 de eeôstc de
1964.

Art. 25) A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham ao
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 144!? da,
Independência e 77,9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
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DECRETO N9 56.136, ainda não

foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N.9 56.137 -

DE 27 DE

ABRIL DE 1965

A.prova alterações introàuzi{tas nos
Estatutos da Segurança Industrial
Companhia Nacional de Seguros, in~
clusive aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso i., da Constituição, e

nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.063,
de 7 de março de 1940, 'decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas asalterações introduzidas nos Estatutos da
Segurança Industrial Companhia Na":'
eíonal de Seguros, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo De..
ereto n.s 14.121, de 31 de março de
1920,mclusive aumento do capital social de Cr$ 12.000. .000 (doze milhões
de cruzeiros)
para Cr$ 240.000.000
(duzentos e quarenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 31 de dezembro de 1962 e 18 de fevereiro a 8
de outubro de 1964.
Art. 2,Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sõbre o objeto da autorização a que alude aquêle cecretc.
Bras1lia, 27 de anrn de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Da1tiel Faraco

DECRETO NQ 56.138, ainda não foi
publicado no Diátio Oficial.

DECRETO N9 56.139 - DE 27 DE
ABRIL DE 1965
Concede à Royal I nsuran.ce Company
Limited oxuoreocao para aumentar
o capital âestituuto às suas operações de seguros no Brasil.

o 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos

termos do Decreto-lei no 2.053, de '1
de março de 1940, decreta:
Art. 19 :E: concedida à Royal rnsurance Company Límited, com sede
em Líverpool, Inglaterra, autorizada a
funcionar no Pais pelo Decreto número 3.224, de 23 de fevereiro de 18ô4
autorização para aumentar o capitaÍ
destinado às suas operações de seguros' no Brasil. de ors l.uOO.OOO <hum
milhão' de cruzeiros) para Cr$
.
23.00Q.000 (vinte e três milhões dê
cruzeiros), conforme decisão da Junta de Diretores em reunião realizada
em 20 de dezembro de 1962.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmnete 'sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N956.140
ABRIL DE 1965

DE 27 DE

Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Protetora 'Companhia Nacional de Seguros Gerais, inclusive
aumento do capital social e eitentensão das operações de seguros ao
Ramo Vida.

O .Prealdente da República,usando

da atribuição que lhe confere o art.

87, inciso I, da Constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Protetora Companhia Nacional de Seguros Gerais, com sede ne Cidade de
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande
d.o Sul, autorizada a funcionar pelo
Decreto nv 1. 292, de 23 de dezembro
de 1936, inclusive aumento do capital
social de crs 30.000.000 (trinta mílhôes de cruzeiros) para Cr$
.
630.000 000 (seiscentos e trinta milhões de cruzeiros) e extensão das
operações de seguros ao rtamo Vida,
conforme deliberação de seus acionístas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em ao de setembro de
1964.
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Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sõbre o objeto da autorização a
que alude aquêle decreto.
Brasília, 28 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BgANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.141
ABRIL DE

DE

27

DE

1965

Concede à The Liverpool & London
& Globe lnsurance Company Limited autorizaçao para aumentar o
capital destinado às suas operações
de seguros no Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.0ü3,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. lQ E' concedida à The Livcrnooi & Globe Insurance Company
Límíted, com sede em Líverpool, Inglaterra, autorizada a funcionar no
Pais pelo Decreto nc 3.788, de 24 de
janeiro de 1867, autorização para aumentar o capital destinado às suas
operações de seguros no Brasil, de
Cr$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros), para ors 5.500.000
(cinco milhões e quinhentos mil cruzetros)', conforme decisão da Junta de
Diretores em reunião realizada em
20 de dezembro de ]962.
Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sobre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECR-ETO NQ 56.142 -ABRIL OE 1965

DE

27

DE

Aprova alteração introduzida nos Sstatutos de A Piratininga Companhia
Nacional de seçuros Gerais e Acidentes do Trabalho, relativa ao aumento do capital social.

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

tigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do' Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos. Est~,tutos de A Piratanínga Companhia Nacional. de Seguros Gerais e Acidentes do Trabalho,
cem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a runcícnai pelo Decreto nv. a.f.Sa, de 8 de
outubro de 1938, . . elatíva ao aumento
0.0 capital social de cr$ 150.000.000
tcento e cínquenta. milhões de erueet·r,)'.;) para crs 60 j J OOO. OuO (seiscentos
m.",J(\f"s de cru.etcosi conforme de.íberacào de seus ict-njstee em Assembléia Geral Extraordlnárta, realizada
em 9 oe outubro de ]964.
Art. 29 A aocte-í-cte continuará integi aímente sujeita às 'eis '~ aos regutaraentos vigentes. nu que venham
do x-gerar, sôbreo objeoo da autorização a que alude aquêle Decreto.
'arasr.te, 27 de abri] de 19ô5, 144~
d3. Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Parece

DECRET-O N.Q 56.143 ABRIL DE 1965

DE

27

DE

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Sol de Seguros, inclusive aumento do capital
social e extensão das operações ao
Ramo Vida.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constituição: e nos
têrmos do Decreto-lei n. 9 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as altera..
ções introduzidas nos Estatutos da
Companhia Sol de Seguros, com sede
na 'cidade do Rio de .ranerrc. autortzada a funcionar pelo Decreto número 40.587, de 26 de dezembro de 1956,
inclusive aumento do capital social de
Crg 17.000.000 (dezessete milhões de
cruzeiros) para Cr$ 175.000.000 (cento e setenta e cinco milhões de cruzeiros) e extensão das operações de
seguros ao Ramo Vidà, conforme deliberação de seus acionistas em Assembléias Gerais Extraordínàrras, realizadas em 30 de setembro e 18 de no..
vembro de 1963 e 14 de outubro de
1964.
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Art. 2.9 A Sociedade continuará íntegralmente sujeita às leis c aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquele Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 144.9
da Independência e 77,9 da República.
H.

Daniel Faraco

DECRETO N<J. 56,144, ainda não
foi publicado no Diário Ofícuü,
DE

27

DE

Autoriza a ttabirà Açro-Iruiustruü
S. A., a instalar uma usina termoelétrica para uso exclusivo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso I, da Constituição e nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei nc 2.281,
de5 de junho de 19,40, decreta:
Art. lQFica autorizada a Itabíra
Agro-Industrial S. A. a instalar uma
usina termoelétrica na localidade de
Monte Líbano, no Municipio de Cachoeíro de Itapemirfm, no Estado do
Espiritov Santo.
§ 19 A energia elétrica proauzida
destina-se ao uso exclusivo da inte-

ressada..

§ 2 9 Por ocasião da aprovação dos
projetos- serão fixadas as características técnicas da instalação.
Art; 29 A permissionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar dentro de .roventa
(90) dias, contados da publicação dêste Decreto, o projeto e o orçamento
das instalações.
l i - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro das Minas e Energia.
Parágrafo único. Os prazos 3. que se
refere este artigo poderão ser prorrogados pelo Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,' revogadas, as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1:449 da
Independência e 779 da República.

H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 56.146 - DE 27 DE
ABRIL DE 1965
Aprova alteração introduzida. nos
Estatutos da Seguradora Indústria
e Comércio S.A., relativa ao aumento do capital social.

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

CASTELLO BRANCO

DECRETO NQ 56.145 ABRIL DE 1965

ExECUTIVO

tigo 87, Inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940. decreta:
Art. 10 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Seguradora Indústria e Comércio S.A.,
com sede na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, autorizada a
funcionar pelo Decreto no 382, de
16 de outubro de 1935, relativa ao
aumento do capital social de.
.
Cr$ 130.000.000 (cento e trinta milhões de cruzeiros) para
.
Cr$ 340.000.000 (trezentos e quarenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 14 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente suj-eita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BBANCQ.

Daniel

raraeo.

-

DECRETO N9 56.147 -

DE 27 DE

ABRIL DE 1965

Aprova alteração introduzida nos
Estatutos {la Seguradora Iruiustritü
e MercantilS.A., relativa ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmcs do Decreto-l-ei nc 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Seguradora Industrial e Mercantil S.A.,
com sede na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, autorizada a
funcionar pelo Decreto nv 5.400, de
28 de março de 1940, relativa ao aumento do capital social de
.
crs 78.000.000 (setenta e oito mllhõesde cruzeiros) para ...........•
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Cr$ 204.000.000 (duzentos e quatro
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
autorização a que .alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BBANco.

Daniel Faraco.

DECRETO N9 56.148 - DE 27 DE
ABRIL DZ 1965
Cancela a autorização concedida, a
Transmar S. A. - rroneocrtee
Marítimos, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

O. Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei n'' 2 627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. Fica cancelada a nutorízaçãc concedida a Transmar S. A.
- Transportes Marítimos, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, e cassada a respectiva
carta, a que se refere o Decreto nc
22.935, de 14 de abril de 1947, atendendo ao que consta da Escritura PÚblica de Dissolução Social, lavrada a
28 de dezenrrbro de 1962
Brasllia, 27 de abril de 1965; ~44°
da Independência e 779 da Repúbh'ca
H,

CASTELLO BRANCO

Daniel

raraco

DECRETO N9 56.149 - DE 27 DE
ABlnL DE 1965
Renova o .necreec n Q 1.607, de 22 de
novembro de 1962

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Arü. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra "b" do art. 19 do
Decreto-lei no 9.605, de 19 de agósto
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de 1946, a autorização concedida ao
cidadão brasileiro Oassíano Rodrigues
de Lima" pelo Decreto número mil
seiscentos e sete (1.607), de vinte e
dois (22) de novembro de mil novecentos e sessenta e dois (1962), para
pesquisar hematita, nos lugares denominados Berrotdnho, Araras ou
Barra, Sitio e Fazenda Nova, da antiga Fazenda Coroa, Distrito e munícípío de São José de Belmonte Estado de Pernambuco.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cínco mil cruzeiros
(5.000,00) e será transcrito no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa,
Ar.t, 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thíbau

DECRETO N9 56, 150
ABRIL DE 1965

DE 27 DE

Autoriza o cidaàão brasileiro Manuel
Francisco Coelho a pesquisar caulim, no município de Vísconde do
Rio Branco, Estado de Minas Ge·

rais,

o presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o arügo 87, nv I, da Constdtuícãc e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Ar t, 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manuel Francisco Coelho a
pesquisar caulím em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Clemente, distrito e municiplo de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, numa área de treze hectares setenta e oito ares e quarenta
e três centiares (13.7843 ha) , delímítada por um heptágono irregular, que
tem um vértice no -fínaã da linha
quebrada que partindo do canto nordeste (NE) da casa de Custódio Lima
da Silva tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e dezenove metros (319m), setenta graus trinta minutos nordeste (70 Q
30' NE); e, trezentos e trinta e três
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metros (333 JÍl), setenta e sete graus
quinze minutos sudoeste (779 ~5' swi ,
e os lados do referido heptagopo, a
partir do vértice considerado, tem os
seguintes comprimentos e rumo~ mag.nétícosc trezentos e trinta e tres metros (333 m) , setenta e sete graus
quinze minutos nordeste (7_79.15' NE) ;

quarenta e dois metros (42m) , vinte
e quatro graus nordeste (249 NE);
sessenta e seis 'metros (66 mj , nove
graus trinta minutos noroeste (9\130'
NW); cento e vinte e dois metros
(122m), cinqüenta e nove graus e
quinze minutos nordeste (599 15' NE) ;

cento e cinqüenta metros (150m). dezesseis graus e trinta minutos noroeste (169 30' NW); quatrocentos e trinta metros (430m), oitenta e seis graus
sudoeste (869 SW); o sétimo e último
lado é constituído pela margem' esquerda do córrego Clemente entre o
vértice do sexto lado descrito e o
ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a 'contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pea-.
quísa..
Art. 31" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.151 ABRIL DE

DE

27

DE

1965

Autoriza Pereira & Alves Limitada a
pesquisar talco e caulim, no município de Içnuipe, Estado de São
Paulo.

o Presidente de República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e 119S
têrmos do Decreto-lei 119 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizada pereira &
Alves Limitada a pesquisar talco e
caullm, em terrenos pré-Indivisos, no
lugar denominado Serra, distrito _e
munícípio de Iguape, Estado de S~O
Paulo, numa área de oitenta e três
hectares (83 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a quinhentos e cinco metros
(505 m) , no rumo magnético setenta
e três graus e dois minutos sudeste
(73902' SE). da barra da- Limeira,
onde se concluem as cachoeiras Limeira e Batalha formando um braço
do rio Branco de Peroupava e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétdcos: mil cento e quarenta e quatro
metros 0.144 m) , leste (E); cento
e cínquenta e nove metros e dez centímetros (159,10 m) , sessenta e nove
graus e trinta -mínutoa noroeste ...•
(69930' NW); duzentos e vinte e sete
metros e oitenta centímetros (227,80
m) , dezenove graus e tonta e oito
minutos noroeste (19938' NW); duzentos e cinqüenta e um metros (251
m) , nove
minutos noroeste «}-QO~V
NW); duzentos e vinte e cinco metrôs (225 m) , quatorze graus e seis
míutos nordeste (14906' NE); cento
e trinta e três metros (133 m) , vínte e cinco graus noroeste (259 NW);
novecentos e três metros e cínquenta
centímetros- (903,5'Ü m) , oeste (W);
oitocentos e setenta e seis metros
metros (876 m) , sul ($).
Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
IGNEN. n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da comissão Nacional de znergia Nuclear.
Art. 29 O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica deste decreto, pagará a taxa de
ottocentos e trinta cruzeiros
.
(Cr$ 830,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trans..
crição no livro próprio pe Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449da Independência e 779 da República,
H.

CASTELLO BaANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 56. 152 ABRIL DE

DE 27 DE

1965

Concede à MIPLA - Mineradora Píanalto de Poços de Caldas S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 3.1'tigo 8'7, nc r, da Constíbuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nc 938, ele 8
de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. R' concedida à -MIPLA
- Mineradora Planalto de Poços de
Caldas S. A., constituída por assembléia de 2 de junho de. n161, arquivada
sob nv 146,731, na Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. com sede
na cidade de Poços de Caldas, autorização para funcional' como emprês-t
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente R,S k'13 e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objetc v'estn autorização.
Brasília, 27 de abril oe Hl65; 144Q
da Jndependêncía !; 779 da República.
H,

CASTELLO BR!'>NCO.

DECRETO N9 56.153

roeste (NW) da sede do referido lmóvel e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru-.
mos magnéticos: mil metros (1.000
m) , oitenta e dois graus sudoeste (820
SW); mil e quinhentos metros (1,500
m) , oito graus noroeste {8Q NW)
Parágrafo únlco . A exeoucão da
presente autorízaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51. 726,,"!e h~ de rcvereíro de 1963, e da nesotucao CNEN
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comis.sãc Nacional de Energia Nuclec-.

Art 2,0 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via auténttca
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
e quinnenfos "cruzetros (Cr8 1.500,00)

e será válido por dcís (2) anos a
contar da data da Gnns-;:lC8.-:J no l~~
V1'O uró-rto de .R.~'g".'.;t~·() dás Autorízacõe: de' Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasuta. 27 de ablil de 965; 1449
da Independênoía ~ 77? ela Repú-

blíca.
H

Mauro Thibau.

Ci\S'IELLQ BRANCO.

Ma.uro Thibau.
DE 27 DE

DECRETO NQ 56.154 ABRIL DE

ABRIL DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Ioeruuio
Pio de Azevedo a pesquisar bcríiina,
no município de Macaubas. Estado
da Bahia.

o
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EXECUTIVO

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e 'lOS
têrmoa do Decreto-lei n« 1.985, de 49
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Iveraldo Pio de Azevedo a
terrenos de
pesquisar barftdna em
propriedade de Francisco Vieira dos
Santos, no imóvel denominado Fazenda Malhada Grande, distrito e município de Macaubas, Estado da Bahia,
numa área. de cento e cinqüenta hectares (150 ha) , delimitada por um
retângulo, que tem um vórtice a quatrocentos e cinqüenta metros (450
mj , no rumo magnético de cinqüenta
graus sudoeste (509 SW), do canto no-

DE 27 DE

1965

Concede à Mineração Suuiemin: S. A.
autorização tiara funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
que lhe confere o artigo
Constituição e nos têr'mos do Decreto-lei nv 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
da atribuição
87, nv I, da

Artigo único. É concedida à Mineração Suldemin S. A., constituída por
assembléia de ~1 de outubro de 1964,
com sede na CIdade do Rio de Janeiro, Estado. da Guanabara, autorrzaçâo
para Iuncíonar como emprêsa de mtneraçâo, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 d aRepúbltca.
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO NII 56.155 -

DE

27

DE

ABRIL DE 1965

Concede à Indústria Pontaqrossemse
de Mineração Lida. autorização
para funcionar como emprêsa de
mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, nv l, da Constítulçâc e nos
termos do Decreto-lei li'? 1.985, de 29
janeiro de 1940 (Código de Minas), e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nc 938, de 8 de dezembro de
1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à In-

dústria Pontegrossense de Míneracãc
Limitada, constituída por contratei
quivado sob nc 64.4.05, na. Junta Comercial do Estado do Paraná, com
'sede na cidade de "Ponta Grossa, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente, as leis e reguLamentos em vigor cu Que venham a
vígr» ar sõbre o objeto desta autorização.
Brasília, 27 de abrü .de 1965' 14<!-9
da Independência ~ '"(79 da Repú-.

ar-

blíca..
H.

Ct.STELLO BRANCO.

Mc,uro Thibau.

li. CASTiLLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NI! 56.1'56 ABRIL DE

oitenta metros (80m) , oitenta e quatr graus dez: minutos sudoeste (84910'
;::l'VV); seis metros (ôm) , cinco graus
vinte e cinco minutos nordeste (5925'
NE); cento e vinte metros (l20m) ,
sessenta e seis graus trinta minutos
noroeste (6'6930' NW); oitenta e dois
metros (82m) , vinte e oito graus trinta minutos nordeste (28930' NE); cento e noventa e um metros (Lg Im) , cinqüenta e um graus trinta e cinco mínutos sudeste (51935' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamente aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de J9. de tevereiro de 19'53, e da Resolução CNEN
no 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 21! O título da Autcrízaçào de
Pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará, a taxa de trezentos cruzeiros (Or'S 300) e será válido
por dois (2) anos a -contar da data da
transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
quisa..
Art. 31! Revogam-se as díspoaíçõea
em contrário.
Brasília, 27 de abril de 19(55; 1449 da
Independência e 7\79 da República.

DE

27

DE

1965

Autoriza- o cidadão brasileiro Carmino
Ricci a pesquisar água mineral, no
11iunic'ipio de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artãgo 37, nv I, da Constituição f; nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
tanciro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:
.
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carmíno Ríccí :3 pesquisar
água mineral, em terrenos de sua propriedade, na Fonte Esmeralda, da Fazenda Pírapó Santo Anastácio, distrito de Vila Nova, Município de Presidente Prudente, rio Estado de S:;;.O
Paulo, numa área de um hectare (1
ha) , delimitada por um pcltgono irregular, que tem um vértice a sessenta
e cinco metros (65m) , no rumo verdadeiro oitenta e quatro graus dez minutos sudoeste (84/'10' SW) do entroncamento da Rua Texas, com a
Avenida Oel. Marcondes e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:

DECRETO N.9 56.157 ABRIL DE 1965

DE

27

DE

Concede à Companhia
Abastecedora
de Minérios "CIAM!" autorizaçao
para nmcíonor com emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.v 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia Abastecedora de Minérios
"CIAMI" constituída por assembléia
de 11 de outubro de 1964. com sede na
cidade de São Paulo, autorização pare funcionar como emprêaa de mineração-.ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sõbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 27 de abril de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da República.

H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau
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DECRETO N9 56 .158 ~
ABRTI. DE 1965

DE.

27

DE

Concede à "I RPCA" - Indústria, de
Refratários Poços de cciaae S. A.
autorização para [uncionar como
emoreeo de mineração,
U Presidente- da República, usando
tia atribuição que lhe confere o artigo
t7, ns I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único.
1t concedida à
"IRPCA" - Indústria de Refratários
poços de Caldas S.A., constituída por
assembléia de 25-7-62, alterada pela de
25-3-64, arquivadas sob números ....
126.070 e 144.363 na Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais, com sede
na cidade de poços de Oardas, autorização para funcionar come emprêsa de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vi~
gorar sõbre o objeto desta autorização.
Brasília 27 de abril de 19-65; 1449 da
Independência e 77 9 da.República.
H. CASTELLQ BRANCO

:A-Iauro Thibau

DECRETO N.r:>-56.159 ABRIL DE 1965

m:: 27

DE

Autm'iza o cidadâo brasileiro .Avelino
da Silva Oliveira a pesquisar argila
e auitomua, no municipio de Pôrto
Ferreira, Estado de sao Paulo.
C Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O ar-

tigo 87, n.c 1, da Constítuíçào e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autórizado o cidadão
brasileiro Avennc da Silva Oliveira a
pesquisar argila e díatomíta em terrenos de sua propriedade, no imóvel denominado Fazenda São Geraldo, dístrtto e muntcípío de Pôrto r-er-eíra,
Estado de São Paulo, em duas áreas
totalizando vinte e dois hectares, se-

EXECUTIVO

lüi)

tenta e três ares e doze centíares
(22,7312 ha) , e que são assim oermtdas: A primeira área, com quinze hectares (l5ha» e delimitada por um ~'e
tângulo que tem um vértice a cinqüenta e oito metros (58 m) , no rumo magnético de cinqüenta e dois
graus e trinta e dois minutos sudoeste
(52 9 32' SW) do marco quilométrico
duzentos e vinte e um (Em 2~lj da
Via Anhangüera, no trecho entre Pirassunga e Pôrto Ferreira e os lados
divergentes do vértice considerado, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quarenta metros
(34U mj , quatro graus trmta minutos
noroeste (49 30' l'iW); quatrocentos e
quarenta e um metros e dezoito centímetros (4_41,18m), oitenta e .nnco
graus e trinta minutos sudoeste (85930'
SW); a segunda área, com sete hectares, setenta e três ares .:' doze centíarés (7,7312 ha) , é delimitada
por
um retângulo que tem um vértice a
trezentos 8 sessenta e sete metros (36·7
m) , no rumo magnético de cinqüenta
e dois graus e trinta e dois minutos sudoeste (52 9 õ2' SW), do marco quilométrico duzentos e vinte e um (Km
221) da Via Anhangüera, no trecho
entre Ptrassunga e Pôrto Ferreira e os
lados divergentes 10 vértice considerado, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; trezentos e vtnte e
um. metros (321 m) , oitenta e cinco
graus e trinta minutos sudoeste (85 9 30'
SW); duzentos e setenta e dois metros -(272 mj . quatro graus e trtnta
minutos. .udeste (49 ;~O' 8:B.;).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçào fica, sujeita às
estlputaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto TI.9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e 1, Resolução CNEN
n,c 1-63, de 9 de janeiro oe 196õ, ua
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2. 9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará n taxa de trezentos cruzeiros rors 300,00) e será válido por dois anos (2) a contar da data da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Peaquísa ,

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 27 de abril de 1965; 1445' da
Independência e 77.9 da República.
H. CA8TELLO BRANCO
Mauro Thibau
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DECRETO N.9 56.160 -

DE

27

DE

ABRIL;;DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
Ferreira da Silva a pesquisar mica
e quartzo, no município de Virgolândia, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI o 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.c- 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Manoel Ferreira da Silva '<1"
pesquisar mica e quatrzo em terrenos
devolutas ocupados por Antceto Carolina dos Santos no lugar denominado
Margem esquerda do Bananal, distrito
de Martlac, município de Vírgclândia,

Estado de Minas Gerais, numa área oc
cento e doze néctares e setenta ares
(112,70 na), delimitada por um vetãngula, que tem um vértice a seiscentos e
noventa e dois metros e noventa ~ três
centimetros C692,93m), no rumo magnético de quatro graus e seis minutos
noroeste (49 06' NW), da barra 'ia CÓ1'·'
rego Dengoso na margem esquerda do
rtbeírão Bananal e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e vinte metros C920m); dezesseis
graus noroeste (169 NW); mil duzentos e vinte e cinco metros (1. 225m),
setenta e quatro graus sudoeste
(74 9 SW).

Parágrafo único. A execução da presente autortsaçâo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 -te fevereiro de 196.3, e da Resolução CNEN número 1-63, de 9 de janeiro de 196~, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O tatulo da autortzaçêc de
pesquisa, que serà uma via autentica
dêste Decreto, pagara a taxa de mil
cento e trinta cruzeiros (Cr$ 1.130) e
será válido por dois (2) anos a contar
da data. da transcrtcào no livro próprio
de Registro d.as Autorizações de Pesquisa.
Art. a,« Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasilia, 27 de abril de 1965; 144. 9
da Independéncía e 77.'l da República.
H. CASTELLO BRANco
M aura Thibau

DECRETO N9 56.161 -

DE 27 DE

ABRIL DE 1965

Outorga ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambu»
co concessão para distribuir energia
etétrica em diversos municípios.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
tôrmoa do artigo 59 do Decreto-lei nc
852, .de 11 de novembro de 1938 e do
arblgo 89 do Decreto-lei nv 3.763, de
25 de outubro de 19'41, decreta :
Art. 19 E' outorgada ao Departamento de águas e Energia do Estado
de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica nos Municípios
de São José do Belmonte, Ipcjuca,
Gameleíra, JUPY, Custódia, Riacho das
Almas, Angelim, vtoéncta, Lagêdo,
Cachceírmha e Serinhaem, todos no
Estado de Pernambuco, ficando autorizado a construir os sistemas de
transmissão e de distribuição que forem necessários.
§ 19 Em Portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das Instalações.
§ 29 A energia a ser distribuída será
fornecida pela Cia.. Hídro-Elétrtca do
São Francisco.
Art. 29 o concessionário deverá satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os cstudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da co-ncessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados .da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energta ,
TIl - Inicial' e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
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Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art\ 5<:' Findo o prazo da concessão.
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços con-cedidos reverterão à União.
Art. 6<:' O concessionário poderá re-querer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessronano
deverá entrar com ° pedido a que se
'refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
tia concessão, entendendo-se, se não o
fizer. que não pretende a renovação.
Art. 79 rsetc Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasíha, 27 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 77<:' da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 56.162
ABRIL DE 1965

DE

27

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Renato
Martins de Siqueira a pesquisar tatco no município âe Castro, Estado do
Pç,raná.

o

Presidente da República, usando

da atrfbuíçáo que lhe confere o arti-

go 87, n.c I,da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Renato Martins de Stquelra
a pesquisar talco em terrenos de propriedade de José Gaídíno de Lara no
distrito de Abapà, munícipío de Castro, Estado do Paraná, Duma área de
quarenta e sete hectares (47 na: ) delimitada por um polígono irregular,
que .tem um vértice a cinqüenta e nove
metros e cinqüenta centímetros (59,50
m) , no- rumo magnético de cinqüenta.
e três graus e cinqüenta e quatro mi-

nutos sudeste (539 54' SE), da confluência do rio do Palmito com o ri~
beírâo Agua Quente e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e oitenta e um metros e trinta centímetros
(481,30m), cinqüenta.
graus trinta e um minutos SUdoeste
(5iQ? 31' SW); quinhentos e noventa
metros e oitenta centímetros (590,80
m) , trinta e quatro graus e oito minutos noroeste (349 8' I'rW); seiscentos setenta e oito metros (678m), cínqüenta e seis graus trinta e sete minutos nordeste (56 9 37' NE); duzentos metros. e noventa centímetros
(200,90m), setenta e cinco graus trinta
e sete minutos nordeste (75 37' NE);
trezentos e oitenta e dois metros e
sessenta centímetros (382,60m) quarenta e dois graus cinqüenta e nove mtnutos sudeste (42? 59' SE). O sexto
(6.?) lado é o segmento retilineo que
liga a extremidade do quinto (5.9) lado descrito ao ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita as' estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resoluçào CNEN
ne 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e setenta cruzeiros (470,00)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das' Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasüía, 27 de abril de .1965; 144.9
da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
j1,I[a uro

Hhibau

DECRETO N9 56.163 - DE 28
DE ABRIL DE 1965

DE

Altera disposiÇáo da Tabela de Fixação dos vaZores dos Complementos à Ração Comum para as Fôrças
A.rmadas aprovada pelo Decreto número 55.72'7, de 3 de fevereiro de

1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 87, inciso I. da Constituição, de-

creta:
Art. 19 O valor do Complemento Regional estabelecido no item IV da
Tabela de Fixação dos Valores dos
Complementos à Ração Comum para

as Fôrças Armadas,

aprovada

pelo

Decreto no 55.727, de 3 de fevereiro
de 196'5, é alterado para crs 340 (tre-

zentos e quarenta cruzeiros)
Art. 2(1 O item 39.2 das Instruções
para aplicação das Tabelas de Fixação dos Valores da Etapa e de suas
modalidades e dos Complementos da
Ração Comum para as Fôrças Armadas, de que trata o art. 29 do meneionado Decreto no 55.727, passa a ter a
seguinte redação:

39.2 O valor arbitrado de Cr$ 340

(trezentos e quarenta cruzeiros) calculado sôbre o efetivo arranchado, é
assim distribuído:
a) Na Marinha:
Organizações Militares
crs 45
Depósitos de subsistência supridores - Cr$ 65.
Diretoria de Intendência da Marinha - ors 230.
b) No Exército:
Organizações Militares - Cr$ 45.

DECRETO

N9

56.16i -

Estabelecimentos de Subsistência
provedores - Crg 65.
Diretoria de Subsistência - Cr$ 230.
c) Na Aeronáutica:
Organizações Militares:
Fundo de Manutenção de Rancho -

o-s

185.

Diretoria de Intendência:
Complemento Regional prõprlamente dito - Cr$ 155.
Art. 39 O item 34 das Instruções cítadas no art. 29 passa a ter a segutnte redação:
"34. O Complemento de crs 153
atribuído ao pessoal embarcado, destina-se a custear o excesso de despesas nas situações previstas no parágrafo único do Art. 85 da Lei nc 4.328.
de 30 de abril de 1964".
Art. 49 gste decreto vigorará a partrr de 19 de abril de 1965, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisío
Arttuir da Costa e Silva
Eduardo Gomes

DE

28

DE ABRIL DE

1965

Dispõe sôbre a ctassitícaçtio dos órgãos de deliberação coletiva
que especifica.
O Presidente ela República. usando da atribuiçâo que lhe confere o
artigo 87, item I, da Conetituição, decreta:
Art Iv Ficam incluídos na" disposições do Decreto nv 55.0i.lO, de 23
de novembro de HJ64, os órgãos de deliberação coletiva classificados na
formados Anexos .I e II deste de ereto.
Art. 2(1 Os efeitos da classiftcaçâo a que se refere o artigo anterior
Vigoram a partir de 2 de dezembro de 1964.
Art. 39 nste decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíçõcs em contrário.
Brasília, 28 ele abril de. 1965; 1445' da Independência e 779 da República

1-1.

CASTELLO BRt,NCO

Milton Soares Campos
Octômío Gouveia de Bulhões
Flávio Lacerda
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ANEXO

I

ADMINm~I'RAçÃO DIRETA

i

Denominação do órgão

Ministério da Fazenda

Categoria

Número mensal
máximo de sessões.

\

I

A

8

!

B
B

6

A

8
8

Conselho de Terras da União
Comissão de Defesa dos Capitais
Nacionais . .
1
Comissão de Investimentos . .
Ministério da Justiça e Negócios

Interiores

I
I

Conselho Penitenciário do Distrito
Federal." . .
1
Conselho Nacional do Trânsito

'I

Ministério da Educação e Cuttura

~

A

I

Junta Especial do (Ensino Livre) .. \
Conselho Nacional de Serviço Social

C

I

ANEXO

B

8
8

li

ADi'I1INJ~THAÇÃO AUTÁRQUICA

Denomínaçâc do órgâc

I

Categoria

1
I

Conselho Deliberativo - Supertn-]
tendência Nacional do Abasteci-I
menta
1
Çomissâo de Financiamento da Pro- I
ducão - Plenário . .
/
Conselho Untversítárlc da Univer1
sidade do Espírtto Santo
Conselho Uníversitárto da Universidade de Juiz de Fora
I
Conselho de Representantes da Es- J
cola Técnica de Mineração e. Me-I
talurgía de Ouro Preto
.
Conselho de Representantes da Es-I
cola Técnica de Vitória
I
Conselho de Representantes da Es-I
cola Técnica 'de Pelotas
1
Conselho Diretor do Instituto Joaquim Nabuco . .
!

i

A

5

B

8

C

4

C

4

C

2

C

4

C

4

D

8
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DECRETO N9 56.165 -

DE

28

DE

ABRIL DI:: 1965

Outorga ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambuco
(DAE)
concessão para distribuir
energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso E, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 59 do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de 1938,
e 89 do Decreto-lei no 3.763, de 25 de

outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada ao Departamento .de Águas e Energia do Estado
de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica no Município de
Taquarttínga do Norte, Estado de Pernambuco, ficando autorizado a construir .os sistemas de transmissão e de
díatríbuíçâc que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão determinadas as características técnicas das instalações.
§ 29 A energia a ser distribuída será
fornecida pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.
Art. 29 O concessionano deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
de publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dístrtbulçâo .
II - Assinar o contrato dlsciplínar

da concessão dentro do prazo de" trinta (30) dias, contados da publicação
do .despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovaôoa pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi{los neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Pl:o~ução Mineral, com aprovação do
Mlmstl'o das Minas e Energia.

Art. 49 A presente concessão víeorará pelo praia de trinta (30) anos;
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bCl~S. e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos servicos concedidos reverterão à União. ~
Art. G9 O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7Q ltste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, renovadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.166 ABRIL DE 1965

DE 2-8 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Baptista
Keuteneâiiaai a Iaomr minério de
ouro, :no Municipio de Currais Ncvos, Estado do Rio Grande do
Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo
st, nc r, da Constituição e nos termos do Decreto-lei no 1.985; de 29 de
janeiro de 1941) (Código 'de Minas), decreta:
Art. 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Baptista Keutened iian a lavrar minério de ouro, nos -tmóveís
Bosque e São Francisco, distrito e
munícípío de currais Novos, no Estado do Rio Grande do Norte, numa
área de duzentos e cinqüenta e alto
hectares e noventa ares (253,80 tia),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a oitenta e três
metros e quarenta e um centímetros
(82,41 m: , no rumo verdadeiro .utenta e seis graus e seis minutos noroeste (869GB' NW) do marco quilométi
co cento e cinqüenta e sete nem 157)
da estrada de rodagem Natal-Ourra.s
Novos e os lados, a partir desse vértíce, .os seguintes comprimentos e rumos 'verdadeiros: cento e setenta e
í-

Aros
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.aete metros (177 m) , quarenta e três
graus e dezenove minutos sudoeste
(43(119' SW);. trezentos e vinte e dois
metros e vinte e quatro centímetros
(322,24 rrn , sessenta e cinco graus e
vinte e quatro minutos sudoeste ...
(65Q24' SW); duzentos e trinta e cin-co metros e oitenta e cinco centtmetros (235,85 m) , oitenta e oito graus
e dez minutos sudoeste (88910' S-W);
.quatrocentos e oitenta e cinco metros
e vinte e nove centímetros (485,29 111),
sessenta e um graus e dez minutos su'doeste (61910' SW); duzentos e setenta e nove metros e sessenta e cinco
centímetros (279,65 m) , oitenta e oito
graus e trinta minutos noroeste ...
(88930' NW): cento e trinta e nove
metros e trinta e nove centímetros
039,39 mi , cinqüenta e dois graus e
'Cinqüenta e cinco minutos sudoeste
(52955' SW); cento e quatorze metros
e-oitenta e seis centímetros 014,85 rru ,
'Oitenta e cinco graus e três minutos
sudoeste (85903' SW);- noventa -netres
(90 m) , cinqüenta graus e doze mmutos noroeste (50912' NW).; cento e
trinta e cinco metros e setenta e dois
centímetros (135,72 m) , quinze graus
noroeste (159 NW); cem metros
(10{) m) , quarenta e dois graus e quarenta e três minutos noroeste
.(42943' NW); cento e trinta e nove
metros -e sessenta centímetros
.
(l39,OO m) , setenta e dois graus e
trinta e cinco minutos. noroeste
(72 935' NW); mil cento e setenta e
três metros e cinco centímetros ....
0.173,0-5 m) , nove graus e vinte e
cinco minutos nordeste (9925' NE);
mil novecentos e vinte e quatro metros e quarenta e oito centímetros ...
(1.924,48 m) , setenta e nove graus e
cinqüenta e um minutos nordeste ...
09 951' NE); mil duzentos e vinte c
cinco metros e oitenta e sete centímetros (1.225,87 m) , nove graus e vinte
e cinco minutos sudoeste (9925' SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e, sues aüneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesma Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 19ii3, e da Resolucâo CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, ela,
Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 2° O conceseíonánn da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Muncípio, em cumpri':'
mente do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3(l Se o concessionário da autortzaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma dos
artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorlzaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 59 A autorízaçâo de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após. o pagamenta da taxa de cinco mil cento e
oitenta cruzeiros (Cr$ 5.180,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em ccntrárto .
Brasília, 28 de abril de 196·5; 1449
da Independência
e 779 da República.
,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N(I 56.167 ABRIL DE 1965

DE

28

DE

Renova o Decreto n Q 51.247, de 24 de
açõsto de 1961

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de lS40 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
termos da letra b, do art. 19 do
Decreto-lei no 9.605, de 19 de agõsto
de 19413, a autorização concedida ao
cidadão brasileiro Tarnier Teixeira,
pelo Decreto nc 51.247, de 24 de agõsto de 1961, para pesquisar cassiterita
no lugar denominado Campos Lindos
do Verissimo, distrito e muníctpto de
Ipamert, Estado de Goiás.
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Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de quatro mil e novecentos e quarenta cruzeiros ..... '.' ..
(Cr$ 4.940) e será transcrito no livro
próprio de Registro das Autorizações

de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 28 de abril de 1965' 1449
da Independência e 779 da Republica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NÇl 5'6.168 ,.......

DE

28

DS

ABRIL DE 1965

Concede à Cia. Tamanduá Mineradora
Citam autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o art. 87,
no I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei TI.I? 938, de8 de dezembro
de 1938, decreta:
Artigo único. E'

concedida à Cía.
Tamanduá Mineradora - Citam, constituida por assembléia de 25 de setembro de 1964, arquivada :300 nc 149.930
na Junta Comercial do Estado de> Minas Gerais, com sede na cidade de
Poços de Caldas, autorização para
funcionar como empresa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasília, 28 de abril de 1965; 144 9 da
Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECHETO N.'.' 56.169 -

DE 28 DE

ABRIL DE 1965

Outorga à Centrais Elétricas do Pará
S. A. ccacessüo para distrlbuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atrtbutção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
.êrmos dos arts. 10 do Decreto-lei número 2.281, de > de junho de 1940 e
8/~ do Decreto-lei n.o 3.763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:

ExEcUTIVO

Art. 1. 9 E' outorgada à Centrais Elétricas do Pará S. A. concessão para;
distribuir energia elétrica nos ilAunicipios de Altamira, Breves, Marabá,
Marapaním, óbidos, São Sebastião daBoa -Vista, Some c Vizeu, todos no
Estado do Para, ficando autorizada a
montar as usinas tremelétricas e a
eonstruír os sistemas de dístrtbuíçüo ,
parágrafo único. Em Portaria do
Ministro das Minas e Energia, após.
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas das
instalações.
Art. 2. 9 A concessionária devera satisfazer as seguintes condições:
I '-- Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias a contar da data,
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos àsusinas termelétrtcas e aos sistemas de
distribuição.
II - Assinar o. contrato disciplinar"
da concessão dentro do prazo de trinta (30( dias, contados da publícaçào
à.o despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Inicial' e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos pelo Mínistérto das Minas e Energia...
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3.9 As tarifas de fornecimentode energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação doMinistro das Minas e Energia.
Art. 4.'.' A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5.9 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6.9 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada.
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessíorrána
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
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'Concessão, entendendo-se, se não o fiser, que não pretende a .renovaçâo ,
Art. 79 Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abrn de 1965; 1445' da
Independência e 7'7r.> da República..
H. CASTELLO BRANCO

Mauro l'hibau

DECRETO N9 56.170 ~ DE 23 DE
ABRIL DE 1965
...,1.utoriZa o Mmsstérto da Fazenda a
da1· garantia do Tesouro Nacional a
empréstimos a serem realizados
pela Rêde rerrootarus reaeroi S, A.
O Presidente da Repúbl1ca, usando
-de suas atribuições e nos têrmos do
art. 26 da Lei n" 3.115, de 16 de mar;;0 d.e 19'57, decreta:
Art. 1Q :ú: o Ministre da Fazenda
autorizado a dar a garantia do Tesouro Nacional à operação de créthto
a ser contratada entre a Rêde jrerrcviária Federal S. A. e a tnternacional- General Eletric Company no valor
de US$ 585.238.06 tquínhentos e nOventa e cinco mil duzentos e trmta e
oíto dólares e seis cêntimos), destinados à aquísiçâo de peças sobressalentes d.e eetacões elétricas e locomotivas.
Art. 2° ~ste decreto entrará em vi-gor na data de sua publicação" revogadas as disposições em contràr.o.
Brasília, 28 de abril de 1965; 14.4'·)
da Independência e 77'1 da Repü;.)lica
H.

CASTELLü BRANCO

Octaotc Gouveia de Bulhões
Juarez raoora

DECRETO N9 56.171

DE

28

DE

ABRIL DE, 1965

.Retifica o enqtuutramento do Pessoal
do Serviço Social Rural, aprovado
pelo Decreto nr.> 50.749, de 8 de j'!f,nho de 1961.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere J arti[ 87, item I,da Constituição Fe-.
deral, e tendo em vista J que consta
do Processo nv 1.888-.64, da Comissão
de Classificação de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma dos
anexos o enquadramento dos cargos
e funções do Quaãro de Pessoal do
Serviço Social Ruraâ - Superintendência de Política Agrária - aprova-dc pelo Decreto 60.749, de 8 de [unhe
de 1961, a saber:

EXECUTIVO
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Art. 29 A retificação a que se re~
fere êste decreto prevalecerá a partir
de I\> de julho de 1960.
Art. 39 As despesas de execução da
presente decreto serão atendidas pela
dotação própria do referido órgão.
Art, 49 zste decreto entrara em vi..
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da. República.
H'. CASTELLO BRANCO

Hugo Leme

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 10 e retificado no de 34 de maio
de 1965.
DECRETO No 56. 172 - DE 29 DE
'" ABRIL DE 1965
Retitíca o enquadramento do Lnstituto Nacional de Imigração e Colonização, órgão incorporcuio à Stiperuitetuiencui de Politica Agrária.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87 item I da Consl.Itutcào Federal B tendo em vista o que consta
do Processo nc 1.802-6'1 à' Comissão
de Ch.ssífícacão de "iavec-s, «ecreta:
Art.. 19. Fica retdfícado, na forma
dos J.l)CXO::', o enquadramci LO dos cargos e funções do QU<i.d··o d( Pessoal
do Instdtuto Nacíonaã 8.E imigração e
cotonraacão. órgão ince) 1-" J afie à Superintendência de Política Agrária,
efetuado pelo Decrelo n- 51 3"10, de 13
de dezembro de 1961, na ;:~o.' re refe'rente à sérte- de classes de Estatístico, f.•• m como a relação nominal dos
respectivos ocupantes a saber:

Art. 2r.> A retificação a que se rerere êste Decreto prevalecerá. a partir
de 19 de julho de 1960 .
Art. 39 As despesas de execução do
presente decreto serão atendidas pela
dotação própria do referido órgão.
Art. 49 :Ê:ste decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de abril de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CliSTELL'O BRANCO

Hugo Leme

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo 19, foram publicados no Diário
Oficial de 7 de maio de 1965.
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DECRETO N9 56.173, DE 29 DE. ABRIL DE 1965

a,e;

Aprova Os Orçamentos das caixas Econômicas Federais dó Mamnhão,
Bania Catarina, de Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, do Bepiríto:
Santo e do Rio Grande do Sul.

e Presidente da Repúulíca, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, 'item 1, da Constituição, nos têrmos do art. 1.0;1, da Lei nv 4.320.
de n de março de lf:lG4, e de acordo com o disposto no Decreto nv 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ne. 55.534 e 55.535, de 11 de
Janeiro cie 1965, decreta:
Art. 19 Picam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1965, das Caixas Econômicas Federais do Maranhão, de
Santa Catarina, de Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, entidades federais vinculadas ao Ministério da
Fazenda.
Art. 29 âste Decreto entrará: em vigor na data de sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CA;,;'fELLQ BRANGO

Octaoío Gouveia de Bulhões

- Os
-anexos

a que se refere o texto foram publicados no Diário

Oficial de 5 de maio de 1965.

DECRETOS Ns. 56.174 3 56.178,
ainda não foram publicados no Diário Oficial.

DECRETO N9 56.179 - DE 29 DE
ABRIL DE 1965
Relijtca o enquadramento do Ministério das Minas e Energia, aprovado
pelo Decreto n9 51. 633, de 1~ se
dezembro de 1962.

O Presidente da República, usando
das atribuições qUe lhe confere o artigo 87, item 'I, da Constituição, decreta:
Art .1 0 Fica retificado o enquadramento do pessoal do Mintstérfo elas
Minas e Energia, aprovado pelo Decreto n? 51. 633, de 19 de dezembro de
1962 com referência a Irtneu Silva,
enquadrado como Porteiro, córíígo
GL-302.11.B, para o cargo de Chefe
de Portaria, código GL-301-13.
Art. 29 • As vantagens financeiras
dêste Decreto vigoram a partir de 1°
de julho d~ 1960.
Art. 39. As despesas com a exécuçâc dêsbe Decreto correrão à conte
das dotações orçamentárias do aludi..
do Ministério,

Art. 40 1ts.te Decreto entrará em vi..
na data de sua publícaçác, revõ ..
gadas as disposições em contnirlo.
Brasilía, 29 de abril de 1965;, :!44lí
da Independência e 779 da República.
gOl'

II

CASTFLl.O Br:I'.NCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.180 - DE. 29 DE
ABRIL DE 1965
Revoga os Decretos 52.900 de 21 de
nooemore de 1963 e 54 A02, de 9 de
janeiro de 1964 e dá outras providencias.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso I do .artdgo 87 da ConstituiçãoFederal, 'e tendo em vista o que consta do processo SUPRA BR-3.567·63~
decreta:
Art. jv.Flca revogado o uecreto nv
52.900, de 21-11-63 retificado pelo de
nc 53.40'2, de 9-1-64, que ríeclavou de
Interêsse social para fins de Je;;":.tpro~
prraçáo, área d-e terra-s no Estado de
Goiás.
Art, 29 O lBRA - Instituto Brasileiro d-e Reforma Agrária, ceven'á
promover a execução das medidas pro-postas para a salvaguarda dos mscrêsses da União Federal perante o Juí-
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zo da Vara da Fazenda pública, em
Goiânia,
Art. 3°. Revogam-se as disposições
em contrário entrando êste Decreto
em vigor, na' data de SUa publicação
Brastlía. 29 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República,
H,

CASTELW BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N'! 50.181 ABRIL DE 1965

DE

29

DE

ICUifica o Decreto n9 51.162, de 7 ae
agõsto de 1981, que aprova o enquadramento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

O Presidente da Repúblíca, usando
das atribuições que' lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe-"
deral e tendo em vista o que consta
do Processo no 1,356-64, da Comissão
de Classificação de Cargos, decretac ,
Art. 19 Fica retmcaoo, na forma
dos anexos, o enquadramento dos cargos e funções do Quadro de Pessoal,
Parte Permanente, do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagerr:, d;o
Ministério da Viação e ObrasPúbllcas, aprovado pelo Decreto nv 51.162,
de '7 de agôsto de 1961, na parte relativa a Série de Classes de serventes,
bem como .a relação nominal dos respectivos ocupantes, a saber:

.. Ai,t~ "29' A"reúiicação a que se r~
fere. êste Decreto prevalecerá a partir
de ~9 de julho de 1960.
Art. 39 As despesas de execução do
presente decreto serão atendidas pela
dotação própria do retendo órgão. .
Art. 49 nstc decreto entrará em VIgor na data de sua publicação,. l'eVOM
gadas as disposições em contrártc .
Brasília, 29 de abril de 1965,;~449
da Independência e 779 da Republlca.
H. Cll.STELLO BRANCO
Juarez Tãvora

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo
19, foram publicados no Diário Oficial de 11 de maio de 1965.
DECRETO N9 56.182,

DE 29 DE
1965
Aprova alteração íntrotiueiâà nos Bstatuios da Italbrás Companhia de
Seguros Gerais, relativa ao aumento do capital social.

ABRIL DE

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

go 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Italbrás
Companhia de Seguros Gerais, com
sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, autorizada a funcionar
pelo Decreto nc 16.363, de 15 de agôsto de 1944, relativa ao aumento do capital social de Crg 40.000.000 (quarenta milhões de cruzeiros) para Cr$
70.000.000 (setenta milhões de cruzeiros) , conforme deliberacão de seus
acionistas em Assembléia, Geral Extraordtnána, realizada em 13 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquele Decreto.
Brasília, 29 de abril de 19G5; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO

N9

56.183 1965

DE

29,

DE

ABRIL DE

Retificá ó Decreto n9 51.836, de 14 de
março de 1963, que criou: o Quadro
Especial da Escola, de Farmácia e
Odontologia de Aljenas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item 1, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 39 da Lei n? 3:854, de 18 de dezembro de .1960, decreta:
Art. 19. Fica incluída na relação nominal a que se refere o art. 19 do Deereto nc 51.836, de 14 de março de
1963, que criou o Quadro Especial do
Pessoal' da Escola de Parmácía e
Odontologia de Alfenas, de que trata
o art, 39 da: Lei nc 3,854, de 18 de
dezembro de 1960, a classe de Assistente. de Ensino Superior, código EC503, Y!, constituída de 8 (oito) cargos
que se destinam ao aproveitamento de
Benedito Ferreira da Silva, Eduardo
Araújo Santos, Euclides Magalhães da
Silveira, Lucinda Tamburlni, João
Teixeira da Silva, Mário Alves Sobrtnho, Miguel Barbosa Elias e Wilma
Pereira Bastos,
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Art. 29. O órgão do pessoal do Mi-

nistério da Educação e Cultura expedirá os títulos aos servidores abrangidos por êste decreto.
Art. 39. As vantagens financeiras
deste decreto vigoram a partir de 30

DECRETOS Ns.

rio Oficial.

DECRETO

Brasília, 29 de abril de 1935;, 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flâvio Lacerda

DECRETO N'I 56.184, ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO N9 56.185 ABRIL DE 1965

DE 29 DE

Abre, pelo Mínistéric da Fazenda, o
crédito especial de Cr$
.
24.200.000.000 (vinte e quatro bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), para atender ((,s despesas que
especifica.

o

Presidente da República, usando

da autorização contida na Lei nc 4.413
de 24 de setembro de 1964 e· tendo

ouvido o Tribunal de Contas nos .crmos "do art. 93 do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica. aberto pelo .dínístérío
da Fazenda o crédito especial de Crê
24.200.000.000 (vinte e quatro bilhões
e duzentos milhões de cruzeiros) para
atender a despesa com a integralização das Ações da Companhia .xactonal de Alcalis, a que se refere c artigo 2(> da Lei no 4.413 de 24 de setembro de 1964.
Art. 2(> sste decreto entrará em vi ~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições' em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

N9

56.138 1965

DE

29

DE

ABRIL DE

de novembro de 1961.

Art:-49. As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelos
recursos financeiros concedidos à Escola de Farmácia e Odontologia de
Alfenaa.
Art. 59. asec decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

56.186' e 56.187.

ainda não foram publicados no Diâ-

Abre, ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito esoeeuü de Cr$
35.000.000, para atender às despesas que especifica.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4.447, de 29 de outubro de 1964,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmoa do art. 93 do Regulamento-Geral de Contabilidade Pública, deereta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério
das. Relações Exteriores, o crédito especial de Cr$ 35.000.000 <trinta e cinco milhões de cruzeiros) para atender
às "despesas decorrentes da visita ao
Brasil de Sua Excelência o Senhor
Dwíght D. Eisenhower, Presidente os
Estados Unidos da América do Norte.
Parágrafo único O crédito especial
de que trata êste artigo, será automàtícamente registrado pelo Tribunal
de Contas da União e distribuído ao
Tesouro Nacional.
Art. 29 zete decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1965; 144g
da Independência e "77 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha
Otavio Gouveia de Bulhões

DECRETO

N9

56.189· -

ABRIL DE

DE

29

DEl

1965

Abre, ao Ministério das Relações z»:
teríoren, o crédito especial de Cr$
25.000.000, para atender às despesas decorrentes da rnsita ao Brasil
do Presidente da República do Se-

nemü.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei nc 4.487,
de 19 de novembro de 1964, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento-Geral de Contabilidade Pública, decreta:
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Art, 1 ~ Ficaabel'to, ao Ministério
das Relações Exteriores, o crédito especial de Crg 25.000.000 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) para .rtcnder às despesas decorrentes da visita
ao Brasil de Sua Excelência o Senhor
Léopold Sédar Senghor, Presidente da
República do Senegal.
Parágrafo único O crédito especial
de que ti' ata êste artigo será automàtácamente regtstradc pelo Tribunal de
Contas da União e dístríbuído .ao 'I'esouro Nacional.
Art, 29 li:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 29 ds abril de 1965· 1449
da Independência e 779 da RepÚblica.

1'17

EXECUTIVO

fôr estabelecido pela autoridade signatària."
Art. 29 Nos exemplos que ilustram
Os arts. 248, 252 e 253, bem como nos
anexos 2 e 3 do mesmo, Regulamento,
fica abolido o traço horizontal colocado acima do nome da autoridade
signatária.
Art. 39 âate decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Brasília, 29 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CA8TELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 56.191, ainda não
foi publicado no Diário Cíiciol:

H. CASTELI.O BRANCO

Vasco da Cunha
Octamo Gouveia de Bulhões

DECRETO

N9 56.192 ABRIL DE 1965

DECRETO 'N9 56,190 ABlUL DE 1965

DE

29

29

DE

DE

Altera a redação de artigos do Regulamento Interno dos Serviços da .ãeronàutica (RISAER) ,

o

DE

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o

ar-

tigo 37, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os artigos 247 e 295 do Regulamento Interno dos Servícos da
Aeronáutica (RISAER). aprovado pelo
Decreto nv 40. O!~3, de 2'7 de sete.. nbro
de 1956, passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 247. O rêcho compõe-se do
nome, por extenso e grafado em, letras maiúsculas, da autoridade sienatária, do posto, e do cargo dessa autoridade. No caso de Oficial-General
o pôstc precedera o nome.
'
Art. 295. f: permitido o uso de siglas e abreviaturas, desde que oficialmente aprovadas, na correspondência
oficial dirigida ao Ministro da Aeronáutica e ás altas autoridades da Aeronáutica. Os pronomes de tratamento serão, obrtgatõríamente, grafados
abrevíadamente.
Parágrafo único Na correspondência dírtgída às autoridades estranhas
à Aeronáutica, o uso de siglas e abreviaturas fica sujeito ao critério que

Declara caduca a autorizacão outorgada pelo Decreto n9 24-.258, de
29 de dezembro de 1947, à Companhia t tatiç, Petróleo, Aejatto e MiM
neracão, para lavrar jazida de arenito betuminoso classe IX. no
Municipio de Chuirei, Estado de ';ão
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuícào que lhe confere' o artigo 87 nc L da Constítuíçâo e nos
têrmos do artigo 37 do Decreto-lei
nc 1 985 de 29 de janeiro de :L,'40,
(Código de Minas) c do artigo 31 do
Decreto-lei uc 3.236, de 7 de maio de
19<11. decreta:
Art. 19 .É declarada caduca a autorização outorgada pelo Decreto número 24.258, de 29 de dezembro de
1947, a Companhia Itatig, Petróleo,
Asfalto e Míneraçâo, para lavrar "aaída de arenito betuminoso - classe
IX - em uma área de 1.000 ha mil
hectares), situada no município de
Guareí, Estado de São Paulo.
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETOS Ns. 56.193 a 56.199,
ainda não foram publicados no Diário Otícuü.

DECRETO N0 56.200 ABRIL DE 1965

DE

30

DE

Altera o Regulamento de Promoções
para Ojiciais da Marinha, cec-eso
n? 42.808, de 13 de dezembro de

1957.

o

Presidente da República, usando

.da atribuição qce lhe confere o artego 87, inciso I, da Constituição, de-

creta:
Art. te. Ficam dispensadas. ~Ü3 ulterior deliberação, as exigências de
serviço fora da sede previstas na letra b) do artigo 56, letra C) ,10 arbigo 62, letra b) do artigo 72, ler,ra n
do artigo 78, letra c) do art.tgc 85.e
letra d) do art . 99, do Regulameríto de promoções para Oficiais da Martnha. aprovado pelo decreto u« 42.808,
de 13 de dezembro de 1957.
Art. 2l? ltste decreto entrará em
vigOr na data de sua pubücacão. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3'0 de abril de 1965; 144'?
da Independência e 779 da Repúblic?....
H, CASTELLO BRANCO

rouio B0s.isto
DECRETO N9 5$.201

DE 3(} DE

ABRIL DE 1965

Abre, pelo Iâinisteríc da Fazenda, os
c1'editos especiais autol'izG-<ws pela
Lei nQ 4.430, de 20 de outubro de
1964, paro os tme que eepecitica.

o Presidente. da República, usando
da autor.zaçâo ccnt.da no artcgo 21,
da Lei nc 4,430, de 20 de outubro de
1964, e tendo ouvido o 'I'rfbunal de
Contas, nos têrmos do artigo 93, do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1<: Ficam abertos, pelo Mlnlsteria da Fazenda, os segu.ntes crédito., especiais, no total de , .......•.
C1'$ 2,{lOO.Ol..'O.OQ'O (dois bilhões de cruzen-os) :

I - cr$ 900.000.000, para atender
à participação da União na subscrrção do aumento de capital da Cem-

panh'a Nac.onal do Seguro Agrícol<:l"
prevista no artigo 1 da mencionada
Lei nc 4,430.
~
ç

TI ~ Cr$ 100.0'00.OGO, destmana a
completar o Fundo de Bstaotltdade
do Seguro Agrário, na forma do
único, do artigo zv, da mesma lei.
TIl ~ crs 1. 000.00'0. OOQ, v.sando a
integralização do Fundo de Estabilização da Companhia Nacional de Seguro Agrtcola, conforme dispõe o artigo 3º, do .cítado diploma legal
Art. 2<: O presente decreto entrara
em vigor na data de ';.u,a pubhcacâo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; 144l? da
Independência e 779 da Repúbüca,
H. CASTELI..O BRANCO

Octávio Bulhões
Hugo de Alnteida Leme

DECRETO Nº 56.2(}2 ainda não foi
foi publicado no Diário Ottcuü,
DECRETO Nl? 56.202, ainda não tei
ABRIL DE 1965

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Bandeirante de Seguros Gerais, inclusive aumento do capital social.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da constituição, e
nos têrrnos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. jc Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia Bandeirante de Seguros
Gerais, com sede na cidade de São
Paulo, Estado, de São Paulo autorizada a funcionar pelo Decreto número 14,762, de 15 de fevereiro de 1944
inclusive aumento do -apítal socíal
de Crg 60.000.000,00, (sessenta mílhôes
de cruzeiros) para ,,,1'$ J4& rnu. 00l.,09
(duzentos e q uarcnta milhões nc cruzeiros), conforme delíberaçâc víe seus
acionistas em Assembléias Gentis Extraordinárias reahzadae em 2. de dezembro de 15163 e 12 de cutubrc de
1964.
Art2l? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos re-
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Companhia Salvador' de Seguros, com
sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, autorizada a funcionar
pelo' Decreto nv 17.394, de 19 de dezembro de 1944, inclusive aumento
do capital social de crs J,.5.000.0CO,Gv
(quinze milhões de cruzeiros) para
Crg 165.000.000,00 (cento e sessenta
e cinco milhões de cruzeiros), conforme delíberacâo de seus acícnístas
em Assembléias Gerais Extraordiuúrias, realizadas em 23 de agôsto de
1963 e 12 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuerá
integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que V<:.nham a vigorar, sôbre o objeto da
autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 30 de abril de 1985; H'!)
da Independência e 779 da Repúbüca.

gulamentos vigentes ou que venham
'a vt-orar. sôbre o objeto da autorizacào a que alu-rr- aquêle oe creto .
Bra~j':ia. 30 ,1:; arr:i1 «e 1965; 1449
de Independência e 7lÇ da. Repúbhca,
g. CASTELLO BRANCO,
Daniel Faraco

DECRETO N9 56.20·1 - '
ABRIL DE

DE

30

DE

1965

Aprova alterações introtiuxuias nos
Estatutos da Companhia Salvador
de Seçuros, inclusive aumento do
capital social.
O

I

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,

de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
DECRETO N'? 56. 205

~

H.

CASTELLO B"A'!:("CO.

Daniel Faraco,

DE 30 DE ABRIL DE 1965

Apmva os Orçamentos dos i nst'lLuios de Aposenuuiorui e Pensões aa» n(';'1~
corios, dos Comerciários, dos Empregados em Transportes e Carças dos
FenovzáTiOs e Empregados em Serviço Público, elos Inauetriários, dos
Marítimos e dos respectmos Conselhos Fiscais,

O Presidente dei Repúnnca, usando das atnouíções que lhe confere G
artigo 87, item I, da Conatítutçãc, nos termos do artigo 10'7 da i.,2J (li! '1 ;~20,
de 17 de março de 1964, e de. acordo com o disposto no Decreto nv 54.097,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de nos 55.534 e 55.535, de 11 df- tanon-o de 1905, decreta;
Art. 19 _. Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Ol'ÇO,mentes para t' exercicí. de 19'Ôo dos Institutos de Aposentadoria (. Pensões
dos Bancários dos Comcrciártcs dos Empregados em I'ransportes e Cargas, dos Ferrovíartos e Empregados em serviço Público, dos Induatrtàníos,
dos Marítimos f'. cos respect.ívcs Conselhos Fiscais, entidades federais vinculadas ao Mmtstérío (':0 Trabalhe e Prevídencía Sociar.
Art. 29 -- gste Decrete entrará em vigor na cata de sua publicação, revogadas as dtsposíções em contrário.
Brastlía, 30 dI;! abril de 1935; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CM3TELLQ BRANCO
Arnalao s-uesetano

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 7 de maio de 1965.
DECRETO N9 56, 206 ~
ABRIL DE 1965

DE

30

DE

Retifica o _quadro de f!,'njermezro-Auxiliar do Instituto de Aposentaaot~a
e Pensões dos Ituiustriórios,

O Presidente da Repuonca, usando
das atribuições que lhe contere o ar-

tlgo 87, item I, da Constituição Federal e tendo em vista o vque consta
do Processo rO "]99-fi3. da Oonussao de
Classificação de cargos, decreta:
Art. 10} Fica retartcaco, na erma
dos anexos, o enquadramento dos cargos e runcões de Quadro de Pessoal
Parte permanente - do Instituto de
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Aposentadoria e Pensões dos tndustrtános, aprovado pelo Decreto númel" 51. 576, de 27 de novembro de
19'32, na parte relativa à cjaese de
Enfenneiro-Am::iliar, código
P-17Ü6,

bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes, a saber:

Art. 29 Os efeitos financeiros -esurtentes da presente retificação, prevalecem a partir de 30 de junho de
1960.

Art. 39 O órgão de Pessoal competente apostüará 08 títulos dos servidores por êste decreto.
Art. 49 ãste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 3D de abril de 1965; 1449
da Independência
779 da República.

e

H.

Art. 39 O órgão de Pessoal competente apostílará os títulos dos servidores por este decreto.
Art , 49 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; 14.49 da
Independência e 779 da República,
H •. CASTELLD BRANCO

Arnaldo Sussekind

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo 1°, foram publicados no Diário
O jicial de 12 e retificados no de 19
de maio de 1965.
DECRETO NQ 56.208, amda não
foi publicado no Diário Oticuü,

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DECRETO NQ 56.,209 -

Os anexes a que se refere o texto,
inciusíve a relação nominal do artigo 1'\ foram publicados no Diário
O [icuü de ,11 e retificados no de 19
de maio de 1965,

DECRETO N9 56.207
lIBRIL

Dll:

DE

30

DE

1965

Retifica o quadro de AuxiLiar de
Portaria do Instituto de Aposcntaaoríà e Pensões dos Iruiustriarice,

o .Presídente ela República, usando
das atributcóes que lhe confere o
art , 87, ítem r, da Constítuíeâo Federal e tendo em vista o que consta
do Processo nc 1.236-64, da Comissão
de Classificação de Cargos, .decreta:
Art, 19 Fica retificado, n:'
';'ma
dos anexos, o enquadramento dos cargos e funções do Quadro de Pessoal ~
Parte Permanente - do Instàtuto de
Anoaentadcría e Pensões dos .mdustrtàrros, aprovado pelo Decreto 51.576,
de 27 .de novembro de 1962, na parte
relativa à série de classe de Auxülar
de Portaria, código GL-303, bem como
a relação nominal dos respectivos
ocupantes, a saber:
Art. 29 Os efeitos financeiros resultantes da presente retificação, prevalecem a partir de 30-6-60.

ABRIL DE

DE

30

DE

1965

Altera a denominação da série de
cuisses de Técnico de previdência e
Seguros, do Quadro de Pessoa! Parte Permanente do lnst?tuto
de Aposentadoria e Pensóe« dos lndus tríórtos,

O Presidente da República, usando
das atríbuíçôes que lhe confere o artigo 87, item I, da consnnnceo. e
tendo em vista o disposto no art. 5:3
da Lei nv 3.'780, de 12 de julho de
1960, decreta:
Art. 19 Fica retíffcado o enquadramento dos cargos e funções do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industrtártos, aprovado pelo Decreto
nv 51.349, de 20 de novembro de 1961,
na Parte permanente, relativa a Série de Classes de 'I'écn-cc de Previdéncía e seguros, codígo .P~2,105, que
passa a denominar-se Técnico de Admmístração, código AF-S01.
Art. 29. A retmcacao a oue se refere êate Decreto prevalecerá a partir
de 19 de julho de 1960,
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na dâta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de -abrtj de 1965; 144'?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussetcuui

ATOS

DECRETO N9 5,6.210 -

DE

DO PODER

30

DE

131

EXECUTIVO

gaçâo e Comércio lrSAMNAVE" com
crdace de santos, Estado ele
São Paulo,
autorizada a funcionar
pelos Decretos números 48.878, de 25
de agôsto de 1960; 1.197, de 19 de
junho de 1962; e 51.957, de 26 de aorü

sede na

t\BRIL DE 1965

Altera os Decretos ns. 51. 450, de 2 de
abril de 1982 e 51.530, de 18 de outubro de 1962, pata restaoetecet a
ciassjJ~caçio nos nioet 17 e L8, da
série ás classes de Fiscai de »re-oiãenciu; código p-2 .ICB, / do Quadro
Permanente do Instituto de Aposentrulcrie e Pensões dos Iruiustrià-

rios.

Presidente da Republíca usando
das atrfbuíções que lhe contere o artigo 3'1, item 1, da .õonstttutçao. na
formado art. 56, da Lei nv 3.780, de
12 de julho de 1960, e tendo em vista
o que consta do processo nv 1. Hn-64.
da Oomíssâo de Classificação de Cargos, decreta:
o

Art. 19 Ficam alterados os Decretos

números 51.450, de 2 de abril de 1962
e 51. 569, de 18 de outubro de 1962,
para restabelecer a cíassítfcacác nos
níveis 17-A e 18··B cios cargos' da séfie de classes de Fiscal de Prevídêncía, códígc P-2.108. do Quadro PerIl?-anente do Instituto de Aposentadone e Pensões dos Industrtáríos ,
Art .. ~9 O restabelecimento a que se

r~fe1'e este. Decreto, prevalecerá a, partír da data de vigência dos Decretos
mencíonados.
Art. 39 aste Decreto entrará. em vi-

gor na datá de sua publicação, re-

vogadas as dtsposíçôes em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965' 1449
da Independência e 779 da Repi{blica.

de 1963, autortzaçâo para continuar
a funcionar como empresa de navegação de caootegem. com a alteração
estatutár-ia apresentada, que compreende o aumento do capital social de
CrS 10.'000. OOG,OO (dez milhões de cruzeirosr para Cl'S 32.000.000,00 <trinta e dois milhões de cruzeiros). por
meio da correeâo monetária dos valores do Ativo Ímobílízado, nos termos
da Lei nv 4.357, de 16 C'\.3 julho ue
1964, bem como por subscrtcão particular, capital esse dividido em 32.000
(trinta e duas mil) ações nomínatívas, do valor unitário de Cr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros). sendo 18.0JO
(dezoito mil) ações ordinárias e 14.000
(quatorze mil)
ações preferenciais,
consoante resolução aprovada em As-

sembléias Gerais Extraordinárias, realizadas a 21 e 23 de setembro de
1964. obrigando-se a mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e re-

gulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autortsaçâo.
Brasília, 80 de abril de 1965; 144'?
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
DECRETO N9 56.212
ABRIL DE

DE

30

DE

1965

H. CASTELLQ BRANCO

Arnaldo Suseekímâ

DECRETO

N9 56.211
ABRIL DE 1965

DE

30

DE

Concede à sooíeaoae Anônima Mar-

tinelli-

Navegação e Comércio
autorização para
ctmtimusr a funcionar como emivcõsa
de naoeauçõo de cabotagem.
"SA,~!JNAVE"

o

Presidente da República, usando

da atrfbutcâo oue lhe contere o artigo 87, inciso i, da Oonstítuíoão Federal, e nos têrmos do Decrete-lei número 2. '784, de 20 de novembro de
1940, decreta:

Artigo único. E' concedida à Sociedade Anônima Martdnellí - Nave-

Concede à Sccíeâoâe Navunidos Navegação S. A., autorização para
continuur a funcionar como Bmmrésa de Navegação de Cabotagem

o Presidente ela República, usando
da atribuição que lhe- confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-Ieí
no 2.784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:

Artigo único. E' concedida 2, Sociedade "Navunidos Navegação S. A.,
com seue na cidade do Rio de Janeíro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelos Decretos núrne ..
1'08 30.246, de 6 de dezembro de HHi1;
31.471, de 18 de setembro da -1952;
34.770, de 10 de dezembro de 1953;
48.895, de 2$ de agôsto de 19'30; e
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52.753, de 24 de outubro de 1'963,
autorização para continuar a funcionar como emprêaa de navegação de
cabotagem, com a alteração estatutária apresentada e Com o capital social elevado de ors 50.400.000,00 (cinqüenta milhões e quatrocentos mil
cruzeiros) para ors 391.442.000,00
(trezentos e noventa e um milhões,
quatrocentos e quarenta e dois mil
cruzeiros), por meio da correção monetária dos valores do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei nv 4.357, de
16 de julho de 1964, capital .êsse dividido em 391.442 (trezentas e noventa
e uma mil, quatrocentas e quarenta
e duas) ações ordinárias, nominativas,
do valor unitário de Cr$ 1.000,00 (um
mil cruzeiros), distribuídas entre 8
(oito) acionistas, sendo 7 (sete) pessoas físicas, detentoras de mais de
60% (sessenta por cento) do capital
social, e 1 (uma) pessoa jurídica de
direito privado, consoante deliberação
aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, realizada a 7 de outubro
de 1964, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 30 de abril de 1,965; 1449
da Independência e 77<'J da República.
H. CP.STELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 56.213
ABRIL DE

DE

30

DE

1965

Concede à Emprêsa de Navegação
Vieira Ltda. autorização para continuar a funcionar como emprêea de
navegação de cabotagem, sob a nova
torma social de Emprêsa de Nave-

gação vsei.« S. A.

o

Presidente da "República, usando

da ata-ibuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe-

deral, e nos têrmos do Decreto-lei
no 2.734, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Emprêsa de Navegação Vieira Ltda., com
se_de na cidade de Santos, Estado de
Sac Paulo, autorizada a funcionar pelos Decretos ns. 44.401, de 28 de
agôsto de 1958; 4ü .408, de 13 de julho
de 1959; e 50.428, de 10 de abril de
19'61, autorização para continuar a

funcionar. como emprêsa de navegação de cabotagem, com as alterações
contratuais apresentadas, que compreendem ingresso de sócios e transformação do seu tipo jurídico, sob a nova
denominação de Empresa de Navegação Vieira S.A., mantendo o mesmo
capital social _na importância de Cr$
8.000,000,00 (oito milhões de cruzeiros), dividido em 8,000 (oito mil)
ações ordinárias, nominativas, do valor unitário de Cr$ 1.000,00 (hum míl
cruzeiros), distribuídas entre acionistas, cidadãos brasileiros natos, consoante instrumento particular de alteração contratual e transtormacão social, firmado a 9 de março de 1964,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 30 de abril de 1265' 1448
da Independência e 779 da RepÚblica.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco
DECRETO N9 55.214 -

DE 30

DE

AEEIL DE 1865

Retifica o Quadro de Pessoal do Instituto de Aposentiuicria e Pen-sóes
dos Ferrooiàrioc e Empregados em
Serviços Públicos e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Art, 87, item n, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei número 4.126, de 27 de agôsto de 1962,
decreta:

Art. 19 Fica retificado, na forma
dos Anexos, o Quadro de Pessoal do
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Perrovíárros

e

Iompregados em

serviços Públicos, aprovado pelo Decreto nv 51.351, de 23 de novembro
de 19ü1, alterado pelo de no 31. 39<:t,
de 30 de janeiro de 19'$2 e com as
ressalvas constantes da revisão aprovada pelo Decreto nv 54.055, de '2.'1
de julho de 1964, alterado pelo de
número 5L~]21, de 31 de agõsro ele
J.964, na parte relativa à Classe de
Asccnscrísta e respectiva .relaçâo nominal, a saber:
Art. 29 A retíftcaçao a que se refere êste Decreto prevalecera a partir de S de setembro de i9G2 de acoi-do com e Lei nv 4.126, de ~'i de ages-
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to de 1962, salvo quanto aos provimentos feitos posteriormente a essa
data.
Art. 3Q usto decreto entrara em
vigor na data da sua publícaçao. revogadae as disposições ";.n:, contrarro.
Brasilia, 30 de abril de 18'65; lq,4'"
da Independência e 779 da Repúblíoa.
H.

CASTELLO

BRANCO

Arnaldo Sussekinâ

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relacão nominal do artigo 1'\ foram publicados no Diário
O ticaü de 13 de maio de 1965.
DECRJtTO N0 56.215
ABRIL DE 1965

DE 30 DE

Retifica o 'enquadramento dos cargos,
junções e empregos do Instituto de
Preouiéncui e Assistência dos Servidores do Estado e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 48 da
Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960,
Lei nc 4.126, de 27 de agôsto. de 1962,
Decreto nv 52.144. de 25 de junho de
1953. Decreto nv 52.265, de 16 de julho de 1!}63 e artigo 27 da Lei número
4:.345, de 26 de iulho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos carDECRETO N9 56,'21() -

goa, funções e empregos dos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência .Ios
Servidores do Estado, parte referente
ao Hospitai dos Servidores do Estado,
aprovado pelo Decreto nv 51,.340, de
28 de outubro de 1961, bem como fi,
relação no m i n a 1 dos respectivos
saber:
ocupantes,
Art. 29 O órgão de pessoal competente apoatdlará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto.
Art. 39 As vantagens financetraa
dêste Decreto vigoram a partir de 19
de julho de 1960, exceto com ret-içâo
à série de classes de Ascensorista,
código GL-304, cujas vantagem; previstas na Léi nv 4,126, de 27 de
agôsto de 1962, prevalecerão a partirde 3 de setembro de 1962, data da
vigência da mesma.
Art. 49 A despesa com a execução
do disposto -neste decreto será atendida com os recursos próprios.
Art. 59 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1985, 1449
ela Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relacàc nominal do art.igo 10, foram publicados no Diário
Oficial de 12 de maio de 1965.
DE

30 DE

ABRIL

DE 1965

Aprova; os Orçamentos do Sernico de Alimentação da Preníâêncià Social
e do respectivo Conselho Fiscal

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nc 4,320, de
17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.397, de
9 de outubro ele 1964, alterado pelos de ns. 55.531 e 55.535, de 11 de janeiro
de 12-30, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1965 do Serviço de Alimentação da Previdência Social
c do respectivo Conselho Piscai, entidades federais vinculadas ao Ministério
do Trabalho e Previdência Social.
Art. 29 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçào, revcgadas as disposicões em contrario
Brasília, 30 de abril de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
M, CflSTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

Os anexos a que se refere o texto
'fZ<jicial de 10 de maio de 1965,

foram publicados

no

Diário
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DECRETO N9 56.217 -

30

DE

DE

ABRil.. DE 1965

Retifica o enquadramento do Serviço
de Alimentação da Previdência
cial, do Ministerio do Trabalho e
Previdência. Social.

So-

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que .he vcontere o artigo 87, ítem n, da Constituição, fé!
tendo em VIsta o disposto no Decreto
nc 52.144, de 25 de junho de 196;3,

decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma dos
anexos, o Quadro de Pessoal - Pane
Permanente, a que se refere (J Decreto nv 52.257-A, de 24 de novembro
de 19B1, que dispõe sôbre o enquadramente dos cargos e funções j~ SerVIÇO de

Alimentação da

Prevídénem

:Social, na parte referente às séries de
classes de Técnico de Admimstraçao,
bem como a respectiva relação ncmí..

001.
Ar-t. 2Q Ficam extintos, com a vigência dêste decreto, 22 (vinte e deis)
cargos vagos da Série de Classes de
Técnico de Administração, c ":! 1 g o
ó

AF-6{)1.19. A, criados pelo Decreto nú-

mero 49.161, de
1960.

1 de novembro de

Art. 3(1 A retiflcacâo a que se refere
êste decreto prevalecerá a partir de 1
de julho de H160.
Art. 4(1 1l:ste decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposícões em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; 144l!
da Independência e 779 da República.
R. CJlsTELLo BRANCO
Arnaldo Sussekind

Os anexos a que se refere c texto
foram publicados no Diário 0íicial
de 13 de maio de 1965.
DECRETO NI? 56.218 -

DE

30

DE

ABRIL DE i965

Outorga ao Municipio de Matutina
concessão para distribuir energia
elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição, e
nos têrmos dos artigos' 51? do Decretolei no 352, de 11 de novembro de- 1938
e 89 do Decreto-lei no 3.763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 1(1 lt outorgada ao Município
de Matutina, Estado de Minas Gerais, concessão para distribuir energia
elétrica em seu território, ficando au-

torizado a construir os sistemas de
transmissão e de distribufeão que se
fizerem necessários.
~
§ 19 Em .portaría do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovacão
dos projetos, serão c.ête:::-müladas" as
caractertsàícas técntc re .cias instalacxes.
~ § 2<'> A energia a ser distribuída será
fornecida pela Usina de Abaeté, pertencente à Comissão do Vale do São
Fr'ancíscoArt. 'J'} O concessícruh-io deverá satisfazer as seguíntss condícões:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e êlnergía, em três
(3) vias, dentro do prazo. de cento
e oitenta (I80) dias, a contar da data
da publícacão dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas. de transmissão e distribuição.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem aprovados pelo Ministro 'das' Minas e Energia, executando-as de acôrdo COlll os projetos aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão. ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 39 As tartras de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas" revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5(1 Findo. o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em runoão exclusiva e permanente dos servícos concedidos. reverterão à União. ~
Art. 69 O concesslonárío poderá requerer que a concessâo. seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que E€
refere êste artigo até seis (fi} mesas
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
1":2:e1', que não pretende a renovação.
Art. 79 O presente Decreto entra €TIl
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárie.
Brasília, 30 de abril de 1965; 1440
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 56.219 - DE 30 DE
A1HtIL DE 1985
Declara caduco o Decreto n 9 29.646,
de. 7 de junho de 1951.
O Presidente da República, usando

da atxíbuíção que lhe contere o axtígo

87, nv 1, da Oonsttttnçác e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Miu8,S).

decreta:
Artigo único. Fica declarada a caducidade do Decreto número vinte e
nove mil seiscentos e quarenta <:' seis
(29.646), de sete ('7) de junho de mil
novecentos e cinqüenta e um (lB51).
que autOrIZCU o cídadào brasueiro
Leon Nícolau Nogueira de Berna a
lavrar mica, pedras corauas e aSSOCla~
dos no Munícípíc de Governador Vatacares, Estado de Minas Gerais.
Braaüía, 30 de ato-ir de 1955; 1419
da Independência e 7'1 9 da República.

o exercício profissional respectivo.
dentre pessoas, recrutadas, de preterêncía, na própria Localidade, que já
não sejam ocupantes de cargos públicos. e de oonrorrrudade com as condícôes estabelecidas na Exposíça.. de
Motivos nc GMIBR-5ü7, de 7 de abril
de 1965.
Art. 3'? O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícacàc,
revogadas as díspostçóes em contra1'Io.
Brasílía, 3'D de abril de 1825 144(".
da Indeoendêncía e 77° da Eepúblíca.
H. CÃSTELLO BRANCO

Arnatao Sussekznd
DECRETO N'? 5'6.227 l'.EIUL DE 1965

30

DE

o
iâoiiitíca os artigos 63 e 64 do Decreto

11,9

41. 019, de 26 de fevereiro de

de enerqia elétrica.

Mauro Thibau

o

DECRETOS Ns. 56.220 a 56.225,
ainda não foram publicados IÍa Diário O jiciat.
DE 30 DE

Autoriza o SAMDU a prover os empregos que menciona para inetrúaç é c do
Pôsto de Dsasco, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrtbuícão .que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constttuiçáo, e tendo em vista a comprovada necesatdade de serviço. a fim de permítn a
instalação pelo Bervícc de Assistencia
Médica- Domiciliar e de Urgêncta de
Pôsto, no Muníctpíc de Osasco. Estado de São Paulo, conforme Exposrçâo
de Motivos GMjGB!N9 132-65, de 12
de abril de 1965, do Ministro do Trabalho e Prevíoêncía Social, constante
do processo NlTPS nv 192.336-64, decreta:

Presidente da República, usando

da atrfbuíçáo que Ihe. confere o artigo

87, inciso I, da Constítuíçào, decreta:
Art. 19 Os artigos 63, e seu narágrafo ÚnICO, e 64 do Decreto numero
41.019, de 26 de teveretro de 195" que
regulamentou- os serviços de energta

elétrica, tícam modificados, passando
a ter a seguinte redação;
"Art. 63. Os bens e ínstaiacóes
utilizados na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, constantes do ínventànc re-

rene, nos artíges 54 e seguintes,
ainda qiA- operados por empresas
preexíetentes ao Código de A"Eiua,s,
são vinculados a esses serviços.
não ,podendo ser retirados sem

previa e expressa aiitcrízaçáo da
Píscahzaçâo .

Paragxafo
único.
Dependerá
apenas de comunícacao à ríscahsacao e retirada do serviço ou a
mocmeacão das ínstalacôes em

carater jirovisono ou de emerge»-

cía.

Al't. 19 Fica autorizado o Servíco
de Assistência Médica Domiciliar t' de
Urgência (SAlVIDU)

DE

18-57, que reçulamentou. os serwçcs

H. CAS'1'ELLQ BRANCO

DECR.ETO N9 56.226 AsRiL DE 1965

185

órgão da 21'2V1·-

dência Social" a prover os empregos
de sua tabela de pessoal, constantes
da relação anexa.
Art. 29 O provimento devera, ser
feito, mediante prévio exame muivídual de sufícíêncía de aptidões para

Art. 64. A venda, cessao ou
doaçàc em garantia mpotecaria
dos bens imóveis ou de cavtes
essenciais da tnstaiaçáo dependam
de prévia e expressa. autortzaçao

do Ministro das Minas e Energia,
mediante portaria, após parecer
do Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica."
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Art. 2Q ltste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; _1449
da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRAN.cO

Mauro Thibau

DECRETOS Ns.

56.226 e 56.229,

ainda não foram publicados no

Diá~

rio Oticial,

zentos e dezesseis (31.216), de trínta
(30) de julho de mil novecentos e
cinqüenta e dois (1952), que antorízou Carlos Rebelo Silva a lavrar cas ..
siterita no lugar dencmínauo Mata
Virgem, no distrito de Cassiterita, munícípío de São João del Rei, Estado
de Minas Gerais.
Brasi1ia, 30 de abril de 1965; 144.9
da Independência e 77.° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.230 -

DE

30

DE

ABRIL DE' 1965

Indica os estabelecimentos bancarias
da União para fins do disposto no
art. 99, letra e, da Lei n 9 2.l6B, de
11 de janeiro de 1954.
~ O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, deereta.
Art. 1Q Para fins do disposto no artigo 99, letra e, da Lei nv 2.168. de J.1
de janeiro de 1954. entendem-se como
estabelecimentos bancários da União,
os seguintes:
Banco do Brasil S. A.
Banco de Crédito da Amazônia 80cíedade Anônima.
Banco Nacional do Desenvolvímeuto

Er.onón'iico .
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Art. 29 11:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pubtícaçao. revogadas as disposições em contràrro .
Brasüía, 30 de abril de 1965; 144\'
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octaoío .Gouveia de Bulhões

DECRETO·N.'? 56.231
ABRIL. DE 1965

DE

30

DE

Declara caduco o Decreto n9 31.216,
de 30 de julho de 1952.
O Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe contere o' artigo 87, n.c I, da Constítuícao e nos têr..
mos do Decreta-lei 11. Ç 1 985, de 29

de janeiro de 1940 tComgo de Minas)
e tendo em vista o que consta de processo do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério de
Minas e Energia, sob n v 296-4:5, de..
ereta:
Artigo único. E' declarado caduco
o Decreto n,v. trinta e um mil du..

DEORETO NQ 56.2.32 MAIO DE 1965

DE

3 L:::

Retifica o enquadramento do lnstituto de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários, amparado pelos Decretos ns. 51.341, de 28 de outusno de
1961, 51. 348, de 17 de novembro de
1961 e 5-1.498, de 8 de iumno de

1962.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
artigo 87, item I, da Constítuícáo e tendo em vista o que consta do processo
nc 1.825-64, da Comissão de Clasaífícação de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, 'o enquadramento doa cargos .8 tunçôes do Quadro do Pessoal,
Farte permanente, do Instituto de
Aposentadoria e r-cnsõcs cíos Bancários, aprovado pelos Decretos números 51.341, de 28 de outubro de 1961,
51.348, de" 17 de novembro de ~961 e
51. oi98, de 8 de junho de 1Sf·2, na
parte referente à série de classes de
Assistente Social, bem como a relação nominal dos respectivos _ocupantes
a saber:
ó

Art. 29 A retdfícaçãc a que ce refere êste Decreto prevalecerá a partir
de 19 de julho de 1960.
Art. 39 As despesas .de execução do
presente decreto serão atendidas pela
dotação própria do referido órgão.
Art. 49 ãste decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicacâo, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maíc de :i.965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Susselcind

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo 19, foram publicados no Diário
Oticuit de 14: e retificados no de 'M
de maio de 1965.
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DECRETO N.9 56.233 -

DE 3 DE

MAIO DE 1965
Dá nova redação a d'ispositivos
do
Regulamento de Ututcrmes ao Pessoal õo Exército -- 2.Q. parte.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-tígo 37, inciso I, da 6onstH:,uiçao Federal, decreta:
Art. 1." U art. z.:" e seu parágrafo
úruco, do Regulamento de Uniformes
do Pessoal do exército, íi.:~ parte,
aprovado com o Decreto n,v 34.999. de
2 de fevereiro de 1851 e mocüfícadc
Ipelo Decreto no 41.763, de 3 de julho de 1957, passa a ter OI seguinte
redação:
"Art. 2.9 Blusa de Instrução Para Oficiais e Praças.
De brim mescla verde-oliva clara,
aberta na frente em tôda 8 extensão
e fechada, por cinco botões grandes,
pretos, de jarína.. De corte reto, roigano na cmturae· de omprnnenoo até
o entre-pernas. Externamente
na
frente, na altura do peito, dois 001sos de 12x14 ou 14x16 centímetros,
simples,
aplicados, e de forma retangular, com pestanas, também de
forma retangular, que abotoam com
botões pequenos, pretos '1E' [arma..
~

Costas lisas, de um só pano, sem

187

EXECUrIVO

Al't. 2.9 Este decreto entra-à em vt-

gor na data cte sua publícaçâo, revo-

gadas as dísposrcóes em contrarie.
Brasília, 3 C1e maro de 1965; 144.9
da Independência €c '17.9 da República.

rr.

CASTELLO BRANCO

Artnur da Costa e Síuoa
DECRETO N9 55.234
MAIO DE

DE

3

DE

1965

Altera o n. 9 M, do art. 32 do Regulamento de Aaanimstrocão (lO Exercito e revoga o Decreto nY 53.478,
de 23 de janeiro de 1964.

o Presidente era Repútntca, usando
da atribuição que lhe contere o artago 87, mciso .:. da Constlttuçao P'edeqal, decreta:
Art. 1Y Fica alterado, pela forma
que segue o Regutamecto de Aômínístraçâo do EXército, aprovado pelo
Decreto n.c 3.251 de 9 de novembro de
1938:
"cAPiTULO

VI

Funções e Atribuições dos Agente~ da
Administração e Respectivos AU:l:i-

ttares.
1.9) Do Agente Diretor:
A.xl:.. 32.

Compete-lhe:

COSWl'as.
~ Gola de colarinho duplo, aberta,
abotoando na altura do pescoço,
Quando necessário.
~ Manga
comprida, com punho
simples, fechada no pulse por doís
botoes pequenos, pretos ClG jarma, e
com uma abertura que permita conforme as tmposícoes cümátícas,
de
serviço e 'de ínstrucão. a crvêertc dos
comandantes de exercito, ele Regiões
Míhtares e de áreas, o seu arregaçamenta.
- Ombreiras de forma pentagonal
com 6,5 centímetros de largura na
base e· ClUCO centímetros nas extremícaces dos lados maiores. tDn~~)ilüida e
costurada pela
base na costura da
manga. Na altura do orno-o e aootoada, junto à gola e no vértice do
ãnguíc formado pelos lados menores,
1'01' um botão pequeno prêto de ja-

rtna'

, ' 54. Remeter,
anualmente, até
31 de janeiro, ao Serviço do Patrimônio Regional, uma planta
atauüizaaa do terreno e das benfeitorias que constituem o UTIOVei

sob a sua responsatrilídade adrm
nistrativa, sempre que houve? no
ano antértcr alteração relativa ao
mesmo
A planta deverá ser conteceíonada em papei vegetal, na escara
conveniente e conter a data e assinatura do responsável pele. levantamento, conforme o que preceitua a tegtsiacac em VIgor e en:
uso no Ministério da Guerra.
As alterações serão desenhadas
em cõr vermelha e o anteriormente existente em côr o-êta.
'I'ôdas as benfeitoriasle"f':.'ao ser
muentaricavets, as comuns por
números escritos em algartsmos
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romano' e as residenciais, por
números escritos em' atgarrsmcs
arábicos, as quais constarao da
legenda -ta D. anta, jun:a,:nen~8
com a -renomuiaçar ('; a destinação
de cada nentertorfa .
.
Compete ao serviço de
mõmo RegIOD~t1:

P;3I:1'l-

- Verificar visar e datar o-oi-igmat da manca assim confeccíonaca:
- Extrair 3 (três) .cópias, dietrfbuíndo-se à Orgamaação Mili-

tar interessada à Delegacia do
Serviço do r-arrcn.omo da Umao
no Estado e à Oíretorta de
trimônio do Exercito;
Arquivar

c

Pa-

DECRETO N(t 5·6.236- DE 3 D,E
J:Ii!AIO DE 1965

Suprime carço extinto
o Presidente da Repúbuca, usando
da atrtouícáo Que lhe contere c 8,1.'-

tlgo 87, nc 1, dâ Constctutcãc Focterat,

e nos termos ele art. Iv. ennoa -z, 00
Decreto-ter nv 3.195, de 14 de abril

de 1941, decreta;
Art. 1ç Fica suprhnírto 1 (U~1) C3.l"go de Fiel do Tesouro. n'ivelW da;
Parte Suplementar do Quadro de pessoal do Mímstérto da Fazenda "lago
em virtude de falecimento de LaUTO

Dorneíes. devendo e dotacao corres-

origmalrlu

planta" .

Art. 2.~) Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação ficando revoeadc o Decreto li « 5') 478

pondente ser levada a credito «a con'1;90 corrente da Parte Permanente. do
Quadro de Pessoal do mesmo Minis-

tério.

,

Art. 2Q Revogam-se as dísposíçces
em contrário.

Brasília, 3 de ma,o de 1965; 144.9

Brasília, 3 de maio de 19'55; 144~l d21
Independêncía e '179, da Repúbhca.

de 23 de .i%..neil·O de 1964.

.

.....

da Jndependencía e 'l'?:-I da Revúb1ir.:a.
H.

CASl'ELLO

H.

BRANCO

Arttuir !ta Costa e Silva
DECRETO NQ 56.235
MAIO DE 1965

DE

CASTELLO

BRANCO

Octávio Bulhões

3

DE

DECRETO NQ ~56. 2;37
MAIO DE f965

DE 3 DE

Suprime cargo extinto.

Suprime cargo extinto

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição Federal,
e nos termos do art. 19, alínea a, do
Decreto-lei nv 3.195, de 14 de, abril de
1941, decreta:

Art. 19 Fica suprimido J (um) cargo de Tesoureiro, símbolo 4-0. da
Parte Suplementar do Quadro de Pessoai do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da aposentadorra de Nelsou Ocelho Vieira da. Costa. devendo
a dotaçào correspondente ser levada

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nc I, da Oonstttutçao Federal,
e nos termos do art. 1Q, annea n, do
Decreto-lei nc 3.195, de 14 de ebrn
dé 1941, decreta:

Art. 1Q Fica suprimido 1 (um)
de Tesoureiro, simbolo 2-C.
Parte Suplementar do Qua.dro ríe
soa] do Mtntsterto da Fazenda,
em virtude da aposentactorta de

go

C3.l·-

dê,
Pesvago
I-,Ui;;:

PErmanente do Ql1adj'o de PeSSGal do
mesmo Ministério.
Art. 29 Revogam-se as msposrçôes
em -rntràrío.

Brito, devendo a dotacao COlTBspOndente ser levada a crédito da contecorrente da Parte Permanente dos
mesmos Quadro e Minísterío.
Art. 2Q Revogam-se as disposicôes
em contrário.

Bl'8.FHia, 3 de maio de 1955: 1449 da
Independência e 779 da Renúbllca.

Brastlía, 3 de maio de lSt5; ~44:") da
Independência e 779 da República.

a credito da conta corrente da Parte

H. CASTELLo BRANCO
Octávio Bulhões

H.

CASl'ELLo

BRANCO

Octávio de Bulhões

ATOS

DECRETO N9 5.s. 238 MAtO DE 1965

DE

DO

;;

PODER

m~

Fixa eletivo das turmas de 1935 Cla
Escola de Comando e Bsuuio-Iâoícr
da Aeronáutica.

o Prestdente da República, usando
das atrfbutcôes que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1" No corrente ano, os eretrvos
mínimos das turmas do Curso superior de Comando e do Curso de E$...
tado-Maíor, ambos da Escola «e Comando e Estado-Maior da Aeronautaca, serão respectivamente, de 8 (oito)
E
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DECRETO NÇ> 56.240 MAIO DE 1965

DE

4

DE

Revoga o Decreto nO 50.322, de 7 de
março de 1961

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 E' revogado o Decreto número 50.322, de7 de .março de 1961,
que dispõe sôbre a apresentação de reIatórto de serviços porbuáa'ios ,
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

12 (doze) Oficiais Aviadores

rio.

Art. 29 O. presente decreto entra em

Brasília, 4 de maio de 1955; 1449
da Independência e 779 da República.

vtger na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 3 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República,

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

H. CilSTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRE-TO N9

56.241
1965

DE

4

DE

M!lIO

DE

DECRETO N9 56,239
:i\1AIO DE 1965

DE 4, DE

Reooça o Decreto, nO 40.735, de 9 de
ioncíro (le 1.957

o Presidente da República usando
da, atríbuíção que lhe confere o arte

87, iYlGiso :':, da Constdtuicâo e tendo
em. consideração o Parecer nO 059H,
do Consultor-Geral da República,
PU"bHC9,do no Ouirio Oficiai, Seção I,
Parte I, de 20 de agôsto de 1964,

decreta:
Artigo único, }J.ça revogado o Decreto nv «0.725; de 9 de janeiro de
1957, que submeteu 8.0 regfme de aro-

ramento as terras devolutas situadas
dentro da, faixa de cento e cinqüenta
quüômetros ao longo das fronteiras e
nos 'I'errttórlos Federais.
Brasília, 4 de maio de 1965; 1449
da

Independência e

779 da

blica'
H. C!lSTELLQ BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

Repú-

Reçulamenui a Lei n9 4.464, de 9 de
novembro de 196'1, qU\~ dispõe sôbre os órgfios de Tepreseniação dos
estudantes e dâ outras -prcnnâéti-

ctcs.

o Presidente da República, no uso
da acr.ouícão que lhe contere o aru.
27, item I, da Consütmção, decreta:
Art. 19 As Universidades e os estabelecimentos de ensino
superior
deverão remeter ao Conselho Federal
de Educação dentro do "prazo de 30

(trinta)

dias

após a vigência dêste
Estatutos e Regimentos devidamente adaptados,
na
forma do art. 19 da Lei no 4.464, de
D de novembro de W64.
Art. 29 Os Reitores de Universidades e os Diretores de estabelecimentos isolados de ensino superior,
findo o prazo referido no artigo anterior, deverão comunicar ao Ministro da Educação e Cultura, por telegrama, e encaminhamento dos EsDecreto, os seus
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tatutos e Regimentos,

devidamente
adaptados, ao conselho Federal de

Educação.
Art. 39 O Conselho Federal
de
iEducação deverá manifestar-se sôbre
os Estatutos ou Regimentos, respectivamente, das Universidades e estabelecimentos de ensino superior, com
'as adaptações feitas, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, após o recebimento, transmitindo, nêsse prazo, o
seu parecer ao Ministro da Educação
e Cultura.
.

Parágrafo umco . No caso de

o

Conselho Federal de Educação negar

aprovação ao Estatuto ou Regimento
1:>01' não
considerá-lo devidamente
adaptado na forma da lei, o Ministro da Educação e Cultura concederá
à Universidade ou ao estabelecimento
de ensino superior o prazo de 15
(quinze) dias para processar a correçâo que se impuzer .
Art. 49 Serão destituídos os Diretores que não observarem ou não
'fizerem observar os prazos fixados
nêste Decreto e o Conselho Federal
de Educação tntervírá nas Untversi'dades que não tiverem observado as
presentes normas ou prazos fixados
neste Decreto.
Art. 59 Para as primeiras eleições
dos órgãos de representação estadantil, referidos na Lei nc 4.464, de
9 de novembro de 1964, não será exigida a aprovação prévia dos Regimentos dêsaes órgãos.
Art. 69 Os órgãos de representaçâo estudantil deverão remeter, até
'30 (trinta) dias depois de empossa'dos os Diretórios, os seus Regimentos às autoridades previstas no artigo 15 da Lei nv 4.464, de 9 de novembro de 1964.
Parágrafo
único. A
aprovação
dêsses Regimentos pelos órgãos indicados na lei deverá ocorrer dêntro
do prazo de 30 <trinta) dias, após o
recebimento.
Art. 79 Os "órgâos de representação estudantil terão a sua representação suspensa junto aos órgãos de
deliberação coletiva das Uníversídades e estabelecimentos de ensino superior se não apresentarem os seus
Regimentos, no prazo fixado pelo artigo anterior, ou se não obtiverem a
'!'lnT'rm!'l"''''.n "'<;11".<:

Art. 89 Para ser dado inicio ao
cumprimento das eleições
previstas
na Lei no 4.464, de 9 de novembro
de 1964, serão observadas as seguintes normas:
a)
No dia 16 de agôsto do corrente ano deverâc ser realizadas as
eleições para a constituição dos Diretórios Acadêmicos, obedecidos
os
preceitos da lei, sendo eleitos mn
Presidente e 5 (cinco) membros, que
deverão tomar posse no dia imediato;
b)
No mesmo dia 16 de agôsto,
'em cada Universidade, ao mesmo
tempo em que se constituem os Diretórios Acadêmicos, serão eleitos os
Diretórios Oentraís de
Estudantes,
constituidos de um Presidente e um
representante de cada Faculdade ou
Escola integrante;
c)
A convocação para as eleições
dos Díretóríos Acadêmicos e dos Diretórtos Centrais de Estudantes devera ser feita, respectivamente, pelo
Diretor do estabelecimento e pelo
Reitor da Universidade,
mediante
editais afixados nas Faculdades, 20
dias antes das eleições, esclarecendo
normas e horários.
Art. 99 No dia 30 de agôsto do
corrente ano, obedecidos os preceitos
da Lei uv 4.464, de 9 de novembro
de 1964, deverão ser eleitos os Diretórios Estaduais de Estudantes, constdtuidos de um Presidente e.' de 19
(dezenove) membros.
§ 19 A convocação para as eleíções dos, Diretórios' Estaduais de Estudantes será feita diretamente pelo
Conselho Federal de Educação ou
por autoridade delegada. devendo o
'Conselho Federal de Educação comunicar ao Ministro da Educacáo e
Cultura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, quais as autoridades a quem
haj a delegado poderes, nos Estados.
§ 29 As atuais associações de estudantes de âmbito estadual que desejarem ser órgãos de representação
estudantil, de acôrdo com a Lei número 4.464. de 9 de novembro de
19-64, comunicarão a sua
resolução
ao Conselho Federal de Educação ou
à autoridade delegada do Estado.
dentro do prazo de 45 dias, devendo
o processo eleitoral ter a partícípaçâo das diretorias das mencionadas
assocíacôcs.
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Art. 10. Os Diretórios Estaduais
de Estudantes eleitos deverão tomar
posse no dia imediato à eleição e
deverão remeter, no prazo de 30
(trinta) dias, ao Conselho Federal
de Educação o seu Regímento, para
aprovação, fixando, nêsse Regimento,
a sua composição defímtiva, a qual
passara a vigorar após o término do
seu mandato.
Art. 11. Os Diretórios Acadêmicos
e os Diretórios Centrais de Estu'dantes, eleitos na forma da lei e das
disposições dêste Decreto,
poderão,
nos Regimentos que elaborarem, alterar a sua composição, a que passará a vigorar após o término do
seu mandato.
Art. 12. Eleitos os Diretórios Estaduais de Estudantes, o Ministro da
Educação e Cultura convocará os
seus Presidentes, para constituírem o
'primeiro Díretórío Nacional de Estudantes.
Art. 13. O Conselho Federal de
Educação enviará ao Ministro da
Educação e Cultura, "índos os prazos fixados nêste Decreto, os nomes
dos Reitores de Universidades ou de
Diretores de estabelecimentos de ensino superior que não ti verem dado
t ..
ntegral cumprimento aos dispositivos estabelecidos.
Art. 14. ::Ê:ste Decreto entrará em
vigor, na data -da sua publicação,
revogadas' as disposições em centrário.
Brasília, 4 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República
H.

.CASTELLO

BRANCO

Flâvio Lacerda

DECRETO N9 56.242
MAIO DE 1965

DE

4 DE

Autoriza a Rio Light S. A. - Serviços de Eletricidade a construir linha de transmissao.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artdgo 87, inciso I, 'da Constituição, e nos
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têrmos do artigo 59 do Decreto-lei n?
852, de 11 de novembro de 1938, de-

creta:
Art. 19 Fica autorizada a Rio Láght
S.A. - Serviços de Eletricidade a construir uma linha de transmissão de
energia elétrica, para operar em 60 Hz,
entre a sua Subestação de Santa Cruz,
no Estado da Guanabara, e a Subestacao da companhia Mercantil jndustri'al Ingá, na Ilha da Madeira, no
Municipio de Itaguai, no Estado do
Rio de Janeiro.
§ 10 A linha de transmissão destinase ao fornecimento de energia elétrica, em 50 Hz, à zona da concessíonária e ao suprimento à Companhia Mercantil Industrial Ingá, no Município
de Itaguaí, no E-stado do Rio de Janeiro.
§ 29 As caractertstícas técnicas da
linha de transmissão a ser construída
serâo fixadas pelo Ministro rias Minas
e Energia, _por ocasião da aprovação
dos projetos.
Art. 29 A concessionária deverá setísfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão ti, Aguas,
do Departamento Nacional da ProduçaoMineral, cio Ministério das Minas
e Energia, dentro do prazo de cento
e oitenta (IBD) dias, os er.udos, projetos e orçamentos relativos às instalações ora aadas.
II ~ Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados, executandoas de acôrdo com os projetos ou modírícacôas que terem autorlzadaa.
parágrafo único. Os prazos de que
trata o presente artigo poderão '~er
prorrogados pelo Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3 9 O presente Decreto, entra em
vigor na data de sua publicação, revogaaas as dispo
em
.itrarto .
Brasília, 4 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da Repúbuca..
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau
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DECRETO NÇ' 56.243,

E.."'CECUTIVQ

DE 4 DE

MAIO

DE

1965

AP"OFU os Orçamentos d::.s tnurersidaâee do Parei, Ceara e Minas Gerais
purg, c ere-crc,o de 1965.

O Presvtent.e da Repúbnca, usando das atribuições que lhe confere o
artigo arl íten, J, da Constrtuícáo nos têrmos do artigo 107 da Lei nv 4.320,

de 1" oe 'março ce 1904. e de acordo' com o disposto no Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 19G~. alterado pelos de nvs 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1904, decreta':

Aft.

.1.',-

Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos

pasa o exercício de 1965 das Universidades do Pará, Ceara e Minas Gerais,

entidades tederaís vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura.
AI't. ;", Esl'l-; Decreto entram em vigor na data de sua pubncação, revogadas as disposicôes em contrárfo .
Brastlía. 4 ele maio de 1965, 144l? da Independência e 779 da República.
H. CASI'ELLO BRANCO

Flavio Supl'1cJj de LacBnla

- Os
- anexos
-

a

que se

refere o texto foram

publicados no

Diário

Oficial de 11 de maio de 1965.

DECRETO N5' 56.244M{\IO DE

DE

4

DE

1965

A.ltera a lotação numérica da Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério da Justiça e Negócios

interiores.
O Presidente da República, usando
da atribuição que ih'" confere o ar-

tigo 87, Hem I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica alterada a lotação
numérica do Ministério da. Justiça e
Negócios cntertores, para o fim
de
transferir um cargo de Escriturário,
AF. 202.3. A, com a respectiva ocupante Naír Neves de Oliveira, da lcuz'·çâo
do Departamento do Interior e
da Justiça para a 2.'·' Subprccuradoria Geral da República no Estado da
Guanabara.
.

87, item I, da Constituição, e tendo
em vista o que propõe o Ministro da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados os critérios reguladores da aplicação do Fundo Nacional do Ensino Primário, do
Fundo Nacional do Ensino Médio e do
Fundo Nacional do Ensino Superior
fixados pelo Conselho Federal de
Educação, com a revisão do Plano
Nacional de rtõucacão.
Art. Sv aste decreto entrará em vigor na data -la sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1965; J.441,)
(1.& Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Suplicy de Lacerda

DECRETO N9' 56.246 Mil.IO DE

1965

DE 5 DE

Art. 2.9 zste Decreto entrará em vigOr na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário.

Retifica o Decreto n Q 52.794, de 31
de outubro de 1983.

Brasília, 4 de maio de 19c:l, 144.0
Independência e 77:9 da República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ::),1'tigo 87, item I, da Constttuíçâo Fe-

da

H.

deral, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na rorma
dos anexos, o enquadramento clo:5

CASTELLO BRANCO

i.1tlilton Soares Campos

DECRETO N9 56.245 -

DE: 4 DE

MAIO DE 19ô5

A prova os critérios reguladores do
Plano Nacional de 1pducação referentes a cada Fundo.

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

cargos e funções do Quadro de Pes-

soaI· - Parte vermanente - do Minístérfo da ~dll(,lctçã0 e Cultura, aprovado pelo Decreto ov 1}2.794, de 31
de outubro r-e 1963 na parte relativa
á série de classe .~E' Redator, código
EC-3G5, bem como lt relação nominal
dos respectivos ocupantes, a saber:

.

.
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Art. 2º. Os efeitos financeiros resultantes da presente retificação
prevalecem a partir de 1 de julho
de 1960.
Art. 3º O órgão de pessoal competente apostilará os titulas dos servidores abrangidos por êste Decreto;
Art. 4º Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüia, 5 de maio de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República,

DECRETO N(] 56. 248 ~
!I'l:AIO DE 1965

DE

5

DE

ç

H.

CASTELLo BRANCO

Flómio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo 19 , foram publicados no Diário
Oficial de 13 de maio de 1965.
DECRETO

56.247 ~ DE 5 DE
Im 1965
Retifica o Decreto ns 52.794, de 31 de
outubro de 1963
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstltuíçâc Federal, decreta:
Art. IQ Fica retificado na forma
dos anexos, os enquadramentos dos
cargos e funções do QUadro de Pessoai - Parte Permanente ~ do Ministério da Educação e 0111tU1':1, aprovado pelo Decreto :19 52. 794, de ll de
outubro de 1963, na parte relativa as
séries de classes de Bibliotecário, código EC101 e Entermetro.
código
TC-1201 e as Classes de Auxiliar de
Bibliotecário, código EC"102 e Enfermeiro-Auxiliar, Código P-170B. bem
como a relação nominal dos respectivos ocupantes, à saber:
NQ
MAIO

Retifica o enquadramento do Minis"
térío da Educacão e Cultura, aprovado pelo Decreto n9 52.794, de 31
de outubro de 1963.

O Presidente da República, usando,
das atribuições que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal,
tendo em vista o que consta do processo nc 1. 415-64, da Comissão de
Classífícaçâo de cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado o enquadramento dos cargos e funções do Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto nv 52.794, de 31 da outubro de
1963, na nat-te relativa ::l série de Classes de Desenhista, código P-1001 a fim de mclutr a runcâo ocupada
por Antônio Ramos Gouveia, amparado pela Lei nv 3.483, de 8 de dezembro de 1958, e enquadrado no cargo do nível 12. A, da mesma série de
Classes.
Art. 29 As vantagens financeiras
dês te decreto vigoram a partir de 10
de maio de 1962, data da publicação
do decreto de naturalização do servidor abrangido por êste decreto.
Art. 39 As despesas com a execução
dêstedecreto correrão à conta das do"
tações orçamentárias do aludido Ministério.
Brasília, 5 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Flavio Suplicy de Lacerda

Art. 29 Os eleitos rtnanceíros resultantes da presente retíf'lcaoàc prevalece a partir de 1° d'p .ulho 11" 196U.
Art. 3° O órgão de pessoal -ompetente apostilará os tít.ulos dos servidores abrangidos por "':,.:tf o-ereto.
Art. 4(] ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacac. revogadas as díspostcôes em contrário.
Brasília, 5 de mato de ',9f:,): 144Q
da jndenendêncía e 77(] da República.
H.

CASTEI,LO BRANCO

Flávio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relacâo nominal do artiR'O to, foram publloados no Diário
Oficial de 17 to! retificados no de 27
de maio de 1965.

DECRETO

N9

MAIO

56.249
DE 1965

DE

5

DE

Retifica o enr;uadramento dos cargos,
tunçõee e emprêgos do Ministério da.
Eaucaçãc e Cultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item l, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto
nc 52.144, de 25 de junho de 1963,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos
cargos, funções e empregos do Minis-
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térto da Educação e Cultura, apro-

DECRETO

vado pelo Decreto ri'? 52.79.4, de 31 de

outubro. de 1963, bem como a relação
nominal dos respectivos ocupantes. a
saber:
Art. 2Ç1 A retificação a que se refere
êste decreto prevalecerá a partir de
19 de julho de 1960.

Art. 39 üste decreto entrsr« em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1965;
da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Flavio 'I':,acerda

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do artigo 19, foram publicados no Diário
Oficial de 18 e retificados no de 27
de maio de 1965.
DECRETO N9 56.250 - DE 5 DE
MAIO DE 1965
Retifica símbolo de junção gratificada no Quddro de Pessoal do Ministério da Educàção e Cultura.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal e
tendo em vista o art. II da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 1Q Fica retificado, no Quadro
de .Pessoal do Ministério da Educação
e Cultura, símbolo da função gratificada de Chefe do Serviço Auxiliar, do
Instituto Nacional de Cinema Educativo, de 8-F. para 5-F.
Parágrafo único. A função gratíficada a que se refere êste artigo continua classificada em caráter provisório.
Art. 29 A despesa decorrente da
aplicação do presente decreto correrá
à conta de dotação orçamentária própria do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 3'? ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições' em contrárro .
Brasília, 5 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CSTELLO BRANCO

Flavio Suplicy de Lacerda

N9

56.251 _
1965

DE 5 DE

MAIO DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel que indica, limitrote ao terreno da Faculdade de, Farmácia da Universidade
do Paraná, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artdgo 87, item I, da. Constituição Federal,
e de acôrdo com o disposto no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei no 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta
Art. 19 l1: declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o
imóvel constituído de terreno e benfeitorias, pertencente aEgon A.
.Mueller e sua mulher, situado à RuaD. Pedro II ns. 361 a 379, na cidade
de Curitiba, capital do Estado do Paraná.
Art. 29 O Imóvel a que se refere o
artigo anterior tem aproximadamente
34,70ms (trinta e quatro metros e, setenta centímetros) de frente e 81.18
me (Oitenta e um metros e dezoito
centímetros) de fundos, com 39,OOms
(trinta e nove metros) de largura na
linha dos fundos, e área total de mais
ou menos. 2.948m2 (dois mil novecentos e quarenta e oito metros quadrados), sendo' Iímítrofe à propriedade
da Faculdade de Farmácia da Universidade do Paraná. estando devidamente transcrito no Livro 3-1 de Transcrições e Transmissões, pág . 92, sob número 32.092, do Registro de Imóveis.
da 1l.l. Circunscrtçâo de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 3Q Fica a Universidade do Paraná autorizada a 'tomar as providêneras legais necessárias à desapropriacao, inclusive junto ao Serviço de PRtrtmônto da União, pelo valor total
declarado no laudo de avaliação de
CrS 35.000.000 (trinta e cinco milhões
de cruzeiros). do imóvel mencionado
no artigo anterior, correndo as despesas por conta de seus recursos financeiros.
Art. 49 este decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo. revogadas as- disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 19,65; 1449 da
Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Flávio Suplicy de Lacerda
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DECRETO N' 56.252 -

DE

5

DE MAIO DE

195
1965

Retifica o Quadro ae Pessoal da Universidade de Santa Marta

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. nv 87, item I, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
Art. 56 da Lei nc 3.780. de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificado c Decreto n« 51.652, de 9 de janeiro de 1963,
Parte Permanente do Quadro de Pessoal da Universidade de Santa Maria,
na forma da tabela anexa
Art. 29 A despesa com a execução dêste Decreto será atendida pelos
recursos prôprfos concedidos à Uníversídade de Santa Maria.
Art. 3Q àste Decreto entrará em vigor ns, data de sua publicação, revogadas as- disposições em comrarto.
Brasília. 5 de maio de Hlô5; 1449 da Independência e 779 da República.
CASTELLO BRANCO
Flavio Lacerda

H.

Os anexos a que se refere o texto foram publicados

Oficial de 14 de mato de 1965.

DECRETO

N9 56.253 MAIO DE 1965

---acôrdo com o artigo 9Q da Lei núme-

DE 5 DE

Inclui função gratificaàa na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
da Universidade do Brasil.

O Presidente da República, usando
das .atribuições que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição Federal, e de acôrdo com o art. 11 da
Lei nc 3.780-60, decreta:
Art. te Fica incluída na Parte Permanente do Quadro de Pessoal da
Universidade do Brasil, e classificada,
provisoriamente, no
símbolo .5-F, a
função gratificada de Chefe de Farmácia, para o Hospital Escola São
Francisco de Assis. prevista no Regulamento aprovado pelo Decreto número 15.799, de 10 de novembro .de
1922.

Art. 29 A despesa com a execução
dêste decreto será àtelidida pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 39 aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposícôes em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 77Q da República.
H.

no Diário

ro 4.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto nc ')4.015,
de 13 de tulho -íe 1964. decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexo 1), bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes
(Anexo II), do Quadro de Pessoal 'Parte Especial - da universidade Federa] de Goiás.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostilaré os títulos dos servidores abrangidos por este decreto,
ou expedirá portaria declaratória aos
que não os possuírem.
Art. 3Q As despesas com a execução
dõste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios.
Art. 49 As vantagens ünanceíras
decorrentes do presente decreto ligoram a partir de }9 de tunho C 1964.
Art. 59 êste decreto entrará em vigor na data de sua punlícacàc. :revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de maio de 1965' 144~
da Independência e 779 da RepÚblica:
H. CASTELLO BRANcO

Flãvio Lacerda

CASTE.'LLO BRANCO

Flávio Suplicy de Lacerda

DECRETO N9 56.254 -

DE

5 DE

MAIO DE 1965

Classifica os cargos de nivel superior
da Universidade Federal de Goiás
e dispõe sôbre o enquadramento de
seus atuais ocupantes.

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

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados> no Diário Oficial
de 14 de maio de 1965.
DECRETO

NQ 56.255 DE 5 DE
MAIO DE 1965
Classifica os cargos de nível superior
da Universidade do Rio Grande do
N arte e qispãe sóore o enquadramento de seus atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87> item r, da Constituição, e de
acordo com o art. 99 da Lei nc 4.345,
de 2,6 de junho de 19'64, regulamentado pelos rreoretos ns. 54.0I5, de 13
de julho de 1964, 55.24.4, de 21 de
dezembro de 19-54, e 55.246, de 21 de
dezembro de 1964, decreta:

Art. 19 Fica aprovada a classificaçâo dos cargos de nível superior (Anexo I), bem como a relação nommaí
dos respectivos ocupantes (Anexo lI>,
do Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Especial - da Uníversí-

.dade do Rio Grande do Norte.

Art. 29 O órgão de pessoal compe-

tente apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória aos que
não os possuírem.
Art. 39 As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios.
Art. 49 As vantagens financeiras decorrentes do presente decreto VIgoram
a partir de 1 de junho de 1964.
Art. Sv :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 5 de maio de 196b; 144'1 da
Independência e 77'? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Flávio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 14 e retificados no de 20 de mala
de 1965.

DECRETO 1: 'J 56.256 - DE 5 DE
MAIO D'!i: 1965
Retifica o Quadro de Pessoal
da Unincssuicuie de Alagoas
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 56,
da Lei nc 3.780. de 12 de julho de 1960
decreta:
Art. I'? Fica retificado, na forma
dos anexos, o Quadro de Pessoal dá
Universidade de Alagoas, a: 'evado
pelo Decreto no 51. 385, de 4 de janeiro
de 1962, a fim de incluir a classe de
Assistente do Ensino superior. Código
EC-fi03 .17, decorrente -'0 aprc- -ttamenta de que trata o parágrafo Único
do art. 23 da Lei nv 4.069, de 11 de
junho de 1962.
Art. 29 O aproveitamento de que
trata o parágrafo único do art. 23 da
Lei nv 4.069, de 11 de junho de 1962,
se fará em cargos previstos na Parte

Especial do Quadro de Pessoal a que
se refere o artigo anterior, na forma
da relação nor ínal anexa, prevalecendo c: efeitos dêste aprove.tamentc
a partir de 15 de junho de 1962.
Art. 39 Fica, igualmente, retificada,
de acôrdo com o anexo, a relação nominal que acompanha o Decreto
no 51.385, de 4 de janeiro de 1962.
Art. 49 A rctdficaçâo a
~ SG refere êste decreto prevalecerá a partir
de 19 de abril de 1961, salvo quanto
às decorrentes da aplicação da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962.
Art. 59 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida com os
recursos financeiros concedidos à
Universidade de -Alagoas ,
Art. 69 sste decreto entrará em
vigor na data de sua publíca-ô-' H,VOgada sas dísposlçoes em contrário.
Brasília, 5 de r.iaío de 1985; 144 Q da
Independência, e 77'? da República.
H. CA5TELLO BRANCO

Flavio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Ofir'ial
de 18 e retificados no de 27 de maio
de 1965.

DECRETO N'? 56.257 MAIO DE 1965

DE

5

DE

Retifica o Quadro de Pessoal da
Universidade do Recife

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição Federal, decreta:
Art. I'? Fica retificado o Quadro de
Pessoal da Universidade do Recife, na
forma' do Anexo, que é parte integrante dêste decreto, par' incluir,
cargos em comissão e funções gratificadas previstas no seu Regimento
Interno.
Parágrafo único. A classificação e
reclassificação das funções gratifi'cadas a' que se refere êste artigo, são
aprovadas em caráter provisório.
Art.. 2'? Fica criado o cargo em
comissão de Direção superior, de Procurador-Geral com os vencimentos de
quinhentos e quarenta mil cruzeiros
mensais para atender ao -disposto na
Lei nc 4.439, de 27 de outubro ue 1964.
Art. 39 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida com os
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recursos' orçamentários próprios da
Universidade do Recife.
Art. 49 ltste decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Flavio Lacerda

-Osanexos

a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 18 de maio de 1965.
DECRETO N9 56.258 -

DE 5 DE

MAIO DE 1965

Classifica. os cargo? 'de nivel superior
da Escola Técnica do Recife e dispõe ecore o enquadramento de seus
atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o
art. 87, item I, da Constituição, e de
acordo com o art. 9(1 da Lei nc 4.345,
de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto no 54.015, de 13 de
julho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexo I), bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes (Anexo
lI), do Quadro de Pessoal - Parte
Especial - da Escola Técnica do Recife.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostdlarávos títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória aos que
não os, possuírem.
Art. 3 9 As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios.
Art. 49 As vantagens financeiras decorrentes do presente decreto vigoram
a partir de 19 de junho de 19G4.
Art. 59 mate decreto entrará em vigor
na. data de sua publícaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de- maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Flavio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário otscuü
de 18 de maio de 1965.

DECRETO N9 56.259 MAIO DE 1965

DE 5 DE

Abre, pelo Ministério da Fazenda, f)
credito especial de Cr$ 3.000.000,000
(três bilhões de cruzeiros), -pora o
fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4.483, de 16 de novembro de 196·1
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 93, do Regulamenta Geral de Contab1l1dade Púbn..
ca, decreta:
Al·t. 19 Fica aberto, pelo Mínísterto
da Fazenda. o crédito especial oe
Cr$ 3.000.000.000 (três nílhóes «e
cruzeiros) para atender as despesas;
de qualquer natureza decorrentes '1.3
ínstalaçâo e custeio dos serviços orevistos na Lei nv 4.483, de 16 de novembro de 1964, q ue reorganiza lJ
Departamento Federal de Segurança
Pública, com sede no Distrito Federal
e diretamente subordinado ao Ministério da ausuca e Negoctos Intertores.
Art. 29 úste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de .maio de 1965; 144'"
da Independência e 77 9 da República.
H.

CASTELLO· BRANCO

Milton Soares Campos
Octávio Bulhões

DECRETO

Nv 56.260 -

DE 5 DE

MAIO DE 1965

Dá nova redação ao art. 29 do Decreto n 9 55.643, de 27 de janeiro
de 1965.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19. O art. 2(1 do Decreto número 55.643, de 27 de janeiro de 19t'5,
publicado no Diário O jidal de 29
subseqüente, passa a vigorar com ao
seguinte redação:
Art. 29. As instituições hospitalares existentes no pais, públicas e privadas, da adminístracâo
centralizada ou autàrquíca, ficam
obrigadas aprestar, no prazo .rue
fôr estabelecido para cada Censo
pela Divisão de Organízaçâo H'.Jspítalar, as informações solícttadas,
em questionário, pelo referido ór-
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gão, facilitando aos seus representantes credenciados, quando
em inspeções e visitas, todos os
elementos necessários à coleta de
dados.

Art. 2Q • Fica acrescentado ao artigo 2<:' o seguinte parágrafo úníco.
Parágrafo único. Para o Censo a
Bel' realizado no corrente ano, fica
fixado o prazo de fornecimento de informação até 30 de junho.

Art. 3º. O presente decreta, entrará em vigor .na data de sua oublícação, revogadas as dispcsíçõea em

contrário.
Brasília. 5 de maio de 19$5; 144°
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Luiz Vicente Beljort DUTO preto

DECRETO N.9 56. 261 ~
MAIO DE 1965

DE

5

DE

Aprova o Regulamento das comemorações da Semana do Cavalo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica instituída a Semana
do Cavalo a ser comemorada anualmente na primeira quinzena de novembro, no Distrito Federal e nas
capitais dos Estados e Territórios,
cujas solenidades serão regidas pelo
Regulamento que com êste baixa.
Art. 29 ]!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 5 de maio de 1965; 1445'
da Independência e 77.9 da Repúblíca.
H.

CASTELLQ BRANCO

Hugo Leme
Arthur da Costa e Silva

PROJETO DE REGULAMENTO A
QUE SE REFERE O DECRETO
NO 56.261, DE 5 DE MAIO
DE lll65
CAPITULO

r

Da Finalidade

Art. 1.i) Fica instituída, no pais, a
"Semana do Cavalo", a ser comemo-

rada sob a égide da Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional (CCCCN) na primeira quinzena
de novembro de cada ano, de domingo a domingo, através da realização
de:
a) exposições de eqüideos para diversos fins, de acôrdo Com as funções econômicas exploradas;
t» corridas em hipódromos;
c) concursos hípicos em geral;
d) demonstrações diversas.
Paràgraro único. As comemorações
serão realizadas alternadamente no
Distrito Federal e nas capitais doe
Estados onde existirem condições que
possibilitem, no todo ou em parte, a
efetivação do programa estabelecido
neste artigo, a juizo da Comissão Organizadora Central e mediante entendimento da CCCCN com o Govêrno do Estado.
Art. 2.9 As comemorações da "Semana do Cavalo" serão orientadas c
coordenadas por uma Comissão Organizadora Central, dirigida pelo Presidente da CCCCN e integrada pelo
Diretor Geral do Departamento de
Promoção Agropecuária, do Ministerio da AgriCUltura, e pelos Presidentes da Confederação Brasileira de
Hipismo e Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo, que será auxl"llada por uma Comissão Executiva
da qual farão parte o Diretor do Departamento de Produção Animal do
Estado onde se realizar a Semana do
Cavalo, ou órgão
equivalente, que
será seu Presidente e Diretor EXecutivo da Expostçâo e Concursos. pelo
Agente da CCCCN, pelo Chefe do
Serviço Federal de Promoção Agropecuária e por um representante da.
Federação de Hipismo ou SOCiedade
Hipica..
.
§ 15' Existindo Jockey Clube no local das comemorações da Semana do
Cavalo o seu Presidente integrará
também a Comissão
Organizadora
Central.
~ 2.9 O Diretor Executivo. da Jsrxposiçâo e Concursos terá a seu cargo a
direção e administração de todos os
serviços relacionados com a efetiva.
organização e funcionamento da exposição e dos concursos, abrangendo
ínscrtcâo de animais e produtos <11versos, alojamentos no recinto, julgamentos, desfiles, fiscalização dos
trabalhos, distribuição de tarefas e
quaisquer outras atividades que se
processem no recinto, devendo para
isso dispor dos auxiliares necessàrtos.
§ 3.9 Subordinado ao Diretor EXecustvo funcionará uma Secretaria da
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Exposição e Concursos, com um $~
cretárío
demais" servidores, que se
incumbirá da realização de todos os
trabalhos administrativos.
Art. 3.9 A Semana do Cavalo tem
por fim:
a) encarecer
a importãncta dos
eqütdeos
(eqüinos, asininos e muares) na remonta militar, nos esportes
em geral e nas atividades furais;
b) proporcionar aos visitantes dos
certames conhecimentos acêrca do
grau de aprimoramento da equídéocultura brasileira, através dos reprodutores expostos e dos diversificados
aproveitamentos dos eqüídeos como
animais de sela e tração;
C) transformar as exposições, concursos e competições em escolas de
aprendizagem prática e de observações para criadores e técnicos;
d) estabelecer. intercâmbio entre órgâos governamentais e entidades privadas que atuam no fomento à criação e exploração de eqütdeos:
e) evidenciar as possibilidades dos
órgãos oficiais e entidades privadas
que atuam no fomento à criação de
eqüídeos, quanto aos recursos que
dispõem nos setores da veterinária
da nutrtcão animal.
Parágrafo '(mico. Tendo em vista.
as disponibilidades de alojamento de
animais nos recintos onde se realizarem as exposições, terão mscrtção
prioritária as representações íntegrantee de raças e mestiços delas provenientes, que tenham posição definida DO Brasil nos planos de fomento
à criação de eqüídeos,

e

e

CAPITUW

n

Da oraaníeacõo

Art. 45' As exposições e concursos
de eqüídeos, organizadas na conformidade do presente regulamento,
compreenderão:

a) representações
de reprcnutores
eqúíneos e asmínoa:
b) representações de eqüinos, aaínos e muares para trabalho;
c) concursos e demonsta-acões :praticas diversas.
Art. 5.° A representação de reprodutores compreenderá:
A) Animais registrados;
1 ~ Equinos:
a) raças de sela nacionais: Matrgalarga, Crioula e Campolína ,
b) raças de sela estrangeira: Puro
Sangue Inglês de Corrida Árabe e
Anglo-árabe;
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c) raças de tiro leve:
trotadores
tHackney, Anglo-normando, Americano), Põneí-pólo e pôneis;
d) raças de tipo pesado: Bretã. e
Percherâo .
2 ~ Asínínos:
a) raças nacionais: Brasileira e Pega;
b)
raças estrangeiras: Poitevina.
Catalã, Siciliana e Andaluza.
B) Animais sem registro ruros
e
origem ou por cruzamentos e de mestiços. os quais obedecerão, no que
lhes fôr aplicável, à mesma classíficação.
§ 1.9 As provas de grau uc sangue
dos reprodutores poderão ser feitas:
a)
tratando-se de animais puro
sangue de origem comprovada, puros
por cruzamento ou mestiços, com regfstros genealógicos em funcionamento, mediante certificados expedidos
pelo respectivo Stud Book:
b) tratando-sé de- animais puro
sangue de origem não comprovada
puros por cruzamentos ou mestiços,
mediante certificados' expedidos por
entidades que mantiverem em funcionamento Li vrc Aberto no respectivo
Stud Book, podendo ser aceito, na ausência do registro, documento fornecido por órgão técnico, associação de
classe ou ainda pelo próprio criador,
do qual constem dados identificadores
a critério do Diretor Executivo da
Expostção e Concursos.
§ 2.9 Entre os animais não registrados incluem-se os cavalos barbcárabe do nordeste, o pantaneiro e .')
jumento nordestino, além de outros
julgados de interesse pela Comíssâc
Executiva.
§ 3.9 A classificação dos reprodutores em geral será feita nas" seguintes seções, sub-seções e categorias:
a) Seção de reprodutores
l.~ Sub-seção:
a) machos:
1.1;\ categoria
1~ a 24 meses
2.~ categoria
25 a 36 meses
3.1,\ categoria
3'1 a 48 meses
4.~ categoria
49 a 96 meses
t» fêmeas:
1.~ categoria ~ 12 a 24 meses
z.e categorta - 25 a 36 meses
3.l!- categoria - 37 a 48 meses
4~ categoria ~ 49 a 96 ~eses
2.~ Sub-secãó:
11.\ categoria - machos sem muda,
21,\ categoria
machos de dois
dentes,
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3.:J. categoria - machos de quatro
dentes.
4.:} categoria _. machos de seis
dentes.
§ 4.9 As demais raças com ou sem
registro não previstas nas classíftcações dêste artigo poderão ser inscritas a critério da Comissão Executiva.
Art. 6.9 A representação de eqüinos, asínínos e muares de trabalhe
compreenderá:
1 - Eqüinos (tôdas as categorias):
a) animais para
corridas rasas
com ou sem obstáculos;
b) animais tratadores para corridas
e outros fins;
c) animais para fins militares
d) animais para salto;
e) animais para pelo;
j) animais para caça;
g) animais para agricultura abrangendo trabalhos de campo, sela, tração leve e tração pesada utilizada em
carros, carroças, arados, grades e outro material agrícola.
2 - Muares e asíninos para carga,
sela e tração (tôdas as categorias).
Art. 7.r~ Os concursos e demonstrações práticas através de provas realizadas no recinto, compreenderão:
a)
montaria com o objetivo de
mostrar os diversos andamentos do
cavalo, desde o adestramento equestre ate a- utilização como animal de
campo;
b) flexibilidade e agilidade dos animais;
c) resistência;
d) salto de obstáculos;
e) velocidade;
f) carrosséis e gincanas.
Art. -ê,v Os boletins de ínscríçâo serão elaborados pela _Comissão Executiva e dêles constarão outros pormenores complementares referentes a
classificação prevista neste Regulamento.
Art. 9.9 A Comissão EXecutiva elaborará e submeterá à Comissão Organizadora Central as instruções referentes à realização dos concursos e
demonstrações a que se refere êste
artigo.
Art. 10. Cada Exposição poderão
comportar uma seção de ~roautos
agropecuários, incluindo material díverstrtcado, de interesse direto ou indireto no fomento à eqüídeocultura,
abrangendo:
a) projetos, maquetes ou protótipos
de construções rurais. instalações,
máquinas, implementas e utensílios
agrícolas;

b) gráficos, fotografias, desenhos e
outros trabalhos demonstrativos;
c) produtos de alímentacân compreendendo plantas rcrrageíras e sua
conservação por enstlagem e fenaçao,
grãos e sementes, farinhas e farelos,
tanto de origem animal como vegetal,
complementos para alimentação, rações balanceadas, herbáríos sõbre
plantas agrostológícas e tóxicas;
d) -produtoe de uso veterinário em
geral, compreendendo ínstrumentos,
medicamentos, SOros, vacinas, desinfetantes, defensivos e outros.
CAPITULO

m

Das inscrições
Art. 11. Todos os animais e produtos agropecuários só poderão ser enviados à exposição se convenientemente inscritos na Comissão Executiva, sediada no Dístrtto Federal, Estado ou território onde se realizar o
certame, em formulários especíaís que
serão fornecido aos interessados.
Parágrafo único. As inscrições deverão ser entregues até 60 (sessenta)
dias antes da data da Inauguração do
certame à Secretaria da Exposrçao e
Concursos com os claros 'integralmente preenchidos à máquina ou não
sendo possível com letra clara c Iegt..
vel, para que sejam COnsiderados válidos.
Art. 12. E' permitido a cada errador inscrever até 6 (seis) animais
quando forem de raças e funções
econômicas diferentes.
§ 1.9 A
Comissão Organlzauora
Central .Iixará quotas de representação por Estados, observada a importância da equtdeocultura
em cada
um e a capacidade dos recintos onde
se realizarem os certames, dentro dos
quais será distribuído proporcionalmente o número de animais mscrrtos
por cada criador, Ievandc-se em consideração a importância das raças e
animais de trabalho e tendo em vista a finalidade das demonstrações.
§ 2.9 Recebidas as inscrições de
acôrdo com o parágrafo, único do artigo anterior, a Comissão Organizadora Central, verificando que o número
de animais inscritos excede a capacidade do recinto, procederá, dentro
do prazo de 8 (oito) dias, ouvida a
Comissão Executiva, à seleção. dos
que poderão comparecer, comunicando o fato imediatamente ao criador
por via telegráfica ou aérea para efeito de embarque dos animais que po-
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derão participar da Exposição e Conoursoa.
Art. 13. Os animais inscritos deverão comparecer ao certame devidamente tratados, devendo ser recusados os que não se apresentarem convenientemente preparados bem como
aquêles que não revelarem predicados
que os recomendem.
Art. 14. A critério da Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional poderão ser cobradas taxas
pela inscrição de reprodutores. animais de trabalho e produtos diversos,
mediante tabela a ser fixada.
Parágrafo único. O produto resultante da arrecadação das. taxas a que
se refere o presente artigo e a renda
proveniente da cobrança, de entrada
no recinto e quaisquer outras contribuições serão empregadas no pagamenta de despesas e indenizações que
ocorrerem com a organização, manutenção e funcionamento da exposição.
Art. 15. Os certificados de registro
genealógico de reprodutores a que se
refere o parágrafo l.ç do art. 5.9 poderão ser substituídos por declarações
das entidades e autoridades competentes feitas no verso do boletim de
inscrição.
Art. 16. Não poderão ser inscritas
fêmeas em estado de gestação adiantada.
CAPÍTULo

IV

Do funcionamento

Art. 17. A exposíçâo e os concursos serão franqueados
visitação pública após o ato inaugural, sendo
permitida a entrada no recinto, antes
da abertura, apenas a expositores e
pessoas que ali exercerem atividades
relacionadas com a organtzacao e
funcionamento do certame, mediante
apresentação de cartão permanente.
Art. 18. A Comissão Coordenadora
da Criação. do Cavalo Nacional ríxará o preço da entrada a ser cobrado
para o ingresso no recinto, durante
a realização do certame.
Parágrafo único. Não estão sujeitos ao pagamento de ingressos:
a) os expositores ou seus representantes e os empregados responsáveis pelos animais e produtos diversos, quando munidos dos respectivos
cartões permanentes;
-à
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b) os menores de 12 (doze) anos
quando acompanhados;
C) os corpos docente e discente Oe
instituições de ensino quando solicitarem visita 2.0 Diretor da Exposição;
d) as pessoas munidas de ingresso
permanente fornecido pela Secretaria
da Exposição e Concursos, visado pero
Diretor Executivo.
Art. 19. O funcionamento da exposição será das 9 às 18 horas, prorrogável a juizo do Diretor Execunvo
da Exposição e Concursos, só sendo
permitida a entrada fora do horário
fixado as pessoas que exerçam atividades no recinto munidas do respectivo cartão permanente.
I
Art. 20. Correrão por conta dos
expositores as despesas Com a montagem de mostruártos de produtos diversos, cujos "croquis" ou desenhos
serão previamente submetidos ao Diretor Executivo da Expcsíção e COll4
cursos para fins estéticos e de verificação da disponibilidade de área.
no recinto.
Parágrafo único. A Comissão Executiva poderá rejeitar produtos e materiais destinados a exposição, bem
como formas. de propaganda nos cesos de ínterôsse público.
CAPITULO V

Dos transportes

Art. 21. Os fretes, ferrovíárto e
marítimo, de ida e volta dos animais.
de forragens destinadas a alimentação e as passagens de tratadores dos
expositores particulares serão custea-.
das pela Comissão Coordenadora da
Criação do Cavalo Nacional, cabendo
aos órgãos oficiais federais, estaduais
ou munícípaís o pagamento dos reta..
tivos às respectivas representações
oficiais.
Parágrafo único. Os tratadores serão em número estritamente necessário, a juizo do Diretor Executivo, e
deverão estar munidos do materiar
indispensável ao tratamento dos animais e de documentos de identidade
pessoal.
Art. 22. Os animais e produtos drversos destinados ao certame deverão
ser consignados ao Diretor Executivo
da mxoostcão e Concursos dando-se
aviso prévto do embarque e da che..
gnda por telegrama ou telefone.
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Art. 23. A Comissão Coordenadora
da Criação do Cavalo Nacional eoucrtaré as empresas
de transporte
tôdas as facilidades necessárias ao
embarque, desembarque e conrõrto
dos anímaía.
CAPITULO VI

Da Assistência Veterináritt

Art. 24. Só será permitida a Inaertçâo de animais quando os rormulários forem acompanhados de certificado .de sanidade expedido por vetermárto oficial em papel tdrnbradc
das respectivas repartições, devendo
essa providência ser tomada diretamente pelo expositor junto ao órgac
competente federal ou estadual de
produção animal, medida essa estensíva a produtos alimentares se necessário.
Parágrafo úníco, Ao serviço. ue
Defesa Sanitária Animal do M1l11stério da Agricultura, cabe fixar as

Parágrafo único. O embarque e
desembarque dos animais e produtos
serão providenciados pelo DiretorExecutivo, podendo Ser efetuados pelos expositores se o solicitarem.
CAPITULO

vn

Do recebimento e moauuenção
dos ammai&

Art. 27. O recebimento dos animaís
dar-se-á com três a quatro dias ee
antecedência para os procedentes do
Estado onde se realizar a exposíçâo e
de cinco a seis quando vierem de outras unidades da Federação, pcdenrto
ficar fora de julgamento, a critério
do Diretor Executivo. aqueles que tugressarem após aquêles prazos.
Art. 28. Os produtos diversos deverão estar colocados nos, estandes e
mostruários adrede preparados 48
horas antes da inauguração do certame

exígêncías a serem cumpridas para o
Art. 29. Nenhum animal ou profornecimento de tais certificados, as
duto poderá fígurar na exposição ~eU1
provas biológicas a serem realizadas
que obedeça as prescrições deste Ree outras medidas julgadas necessagulamento e tenha um _ responsâeel
rias.
perante o Diretor Executivo.
Art. 25. Anexo à Exposição e Concursos 'funcionará um Serviço de VeArt. 30. O Diretor Executivo da
Exposição e Concursos tem poderes
terinária devidamente aparelhado,
instituído pelo Diretor Executivo, para recusar o ingresso no recinto de
anímaís que não estiverem devidaCom plantões ininterruptos dia e noimente preparados e amansados ou
te, que se incumbirá de prestar asmunidos de cabrestos e outro matesistência permanente aos ammais exrial de contenção ficando. os seus
postos sendo facultadó aos exposlto.,
proprietários, no caso de recusa. resres te~em seus próprios veterinários.
ponsáveis pelo seu retôrno imediato
Parágrafo único. O Serviço de Vepor conta própria.
terinária cumprirá as normas 'legata
Art. 31. Chegados ao recinto, os
e as instruções oficiais vigentes uo
animais receberão o respectivo núServiço de Defesa Sanitária Animal
mero
de ordem e a seguir serão alono caso de surgírem animais atacajados em locais que lhes. fore~ desdos ou suspeitos de doenças infecto.
tinados de onde .nao maia serao recontagiosas e parasitárias adotando
movidos salvo para Julgamento. desou propondo a adoção d~s. medidas
file e e;{crcíCio em horas previamencabíveis. ficando os vetertnártos dos
te fixadas ou em casos especiais a.
próprios expositores obrigados ao
juizo do Diretor Executivo.
eiimprímento das exigências legais e
ínstrucões expedidas pelo referido
Art. 32. Desde a entrada no recinServiço de Ve'Gerinária.
to até a saída, tanto os animais como
os produtos ficarão sob a direção da
Art. 2ô. A Comissão CoordenadoComissão Executiva da Exposícâo e
ra da Criação do Cavalo Nactonar
Concursos não podendo os expositonão se responsabilizará pelos danas
res retirá-los antes do encerramento
porventura sofridos pelos animais 0'.1
do
certame.
produtos expostos em cO!lSeq~6!lC13
de acidentes. moléstias ou quaisquer
Art. 33. Os tratadores, e empregaoutras anormalidades verificadas, andos dos expositores bem como os contes durante e depois do certame, tancessíonàríos existentes no recinto n .
to 'nos transportes como no recinto
cam obrigados ao cumprimento dêste
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Parágrafo 1Q O julgamento dos produtos será realizado por uma ou mate
comissões ou a juízes smguíares cuja
escolha caberá também. a Comissão
Exec'utiva devendo esta estabelecida",
condições' eru que se processará c tu! ~
gamento cela!' diferentes seções. subseções e categorias que estabelecr .
Art. 37. Os julgamentos serão feitos
.oom antecedência, de maneira que
estejam concluidos impreterivelmente
24 horas antes da ínauguraçâo da expc-síçâo, senô. permiti -ío somente a.
presença -io recinto. fera da pista e
afastados doa mostruàns, dos exposttc J es, técnicos f' a/uno: de escolas
de agronorma e veterinária e outros
estabelecím-rtos de ensino agrícola
Paràgrarc 1" As dec'sôes dos juizes
são ínapelávets, sendo facultado aos
CAPiTULO -VI'=!
prcprietárícs após o vereo'c te ouvir
o j1.11:l ou "t comíssãc sôbre G resultado do julg-rmento com o ob-etívo de
Do julgamento '1, 'Prêmios
conhecer «e razões da decisão no caso
Art. 35, Haverá julgamento para:
de terem dúvidas quanto 3,0 acêrto de
a) reprodutores de ambos os sexos;
mesmo.
b) concursos e provas de adestra~ 2Q O desacato a qualquer dos juimento;
zes, por expositores ou seus prepostos,
c) partdclpantes coletivos de carrosímtúícará na retirada imeorata dos
séis, gincanas e outros;
transgressores do recinto e a consed) produtos diversos.
qücute proíbiçào de c mtirn-ar a freArt. 36, Os julgamentos serão exequentar o oea-tame, ao qual só terá
cutados por juízes únicos ou comissões
ingresso após o seu término para rede três julgadores, de acerco com o
tirada dos animais ficando ainda imque fôr deliberado pela Com'ssâo Exepossibilitado de comparecer a qualcutiva, podendo ser escolhíoos técniquer exposição que se realizar durancos, criadores e equitadores e outros
te a Semana do Cavalo, pelo prazo
especialistas.
de três anos.
§ to Serão mdícados de um a três
Art. 38. Em tôdas as categorias prenomes para escolha de juizes, sediavistas neste regulamento poderão ser
dos de preferência no Estado onde se
conferidos um ornneiro, um secundo ~
realizarem os certames pelos seguinum terceiro prêmio, além de menções
tes órgãos e entidades:
honrosas. os quais poderão 'deixar de
ser atribuídos. TIl' todo D::: em parte,
a) Diretoria Ger-ai de Remonta e
se os arlímaís não preencherem os reVeterinária dú Exércico ;
quisitos necessários.
b)
Departamento de Promoção
Agropecuária do Ministério da AgrtParágrago único O julgamento dos
cultura:
animais será realizado pelo método
c) Departamento de Promoção Anicomparativo ou tabela de pontos
mal do Estado ou órgão equivalente;
quando necessária, obedecidos os pad) Federação de Hipismo. incluindrôee fixados peios registros genealódo todos os esportes bfpícoa;
gicos ou vtgorantes para cada raça.
e) Jockey Club sediado no Estado:
mediante critério fixado nela Comist) Associações de' Crtador...e das rasão julgadora ou juta.
ças que mantém registros genealógiArt. 39. Além do julgamento por
cos.
categoria haverá também os especiais§ 29 De posse das relações a que
a saber:
se refere o parágrafo anterior serão
a) campeão da Exposição;
escolhidos os juizes ou orgauízadas as
b) campeonato de cada raça;
comissões pd:::. comtssac Executiva.

Regulamento e das instruções e 0-1'dens de serviço emanadas do DiretorExecutivo da Exposição e Concursos,
no que tange aos trajes e outras exigências.
Art. 34. A alimentação dos enímais correrá por conta da Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional, cuja dlstribuiçâc obedecerá
a condições e horário determinados
pelo Diretor Executivo, sendo facultadc aos expositores, arraçoac os aníroaís de sua propriedade.
Parágrafo" único, O trato e alimentscao dos animais que chegarem antes dos prazos marcados para ingresso
no recinto correrão por conta dos exp' sítcres durante os d.es excedentes.

204

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

c) melhor lote de machos e de fêrneas de cada raça;
d) melhor conjunto de cada raca
composto de três animais, sendo

um

macho;
. e) melhor eqüino para fins militares;
j) melhor eqüino para salto;
g) melhor eqüino para pele;
h) .melhor eqüino trotador;
i) melhor eqüino de corridas;
j) melhor eqüino de sela para cempo:
1) melhor eqüino para tração no
eampo;
m) melhor muar da exposição;
n) melhor lote de muares
para
carga, sela e tração,
Art. 40. Aos prêmios de campeão
da Exposição e de campeonatos de
raças só poderão concorrer animais
registrados no Stud Bock respectivo.

trvo.

Art. 41. Os animais em desfile deverão conduzir, em lugar visível, o
distintivo do prêmio. ou prêmios que

lhe forem conferidos.
Art. 42. Os animais procedentes de
estabelecimentos oficiais aoncorrerâo
a julgamento.
Art. 43. Excepcionalmente, a critério da Comissão Organizadora Cen'tral, poderá ser permitida a inscrição
de animais importados quando se
tratar de reprodutores altamente qualificados, os quais entretanto não
eoncorrerâo a julgamento.
Art. 44. Na classificação dos .anímais haverá prêmios relativos a 19.
9
2 e 39 lugares, além das menções
honrosas em cada uma das categorias
estabelecidas.
Art 45. Os prêmios de campeonalo só poderão 'Ser atrfbuídos :a reprodutores PUl;O sangue de origem comprovada que tenham alcançado os
pírmeiros lugares nas respectivas categorias e o campeão da Exposição
será escolhido entre os campeões das
diferentes raças.
Parágrafo único . Os puaee poderão
deixar de conferir a seu crttérto. algum ou mesmo Lodos os prêmios previstos neste R"gu!~~nento SE. concluírem pela ínexlsréncía de anímaís em
cr.ndíçôes de tnerecê-Ios ,
Art. 46. Cane aos próprios expositores ti formação dos eonn.r-tos e lotes que «cncorcerem a prêmios.

Art 4-7; A Ccmlesâo Organizadora
Central aceitara. objetos de qualquer
natureza tais -omo sa ;«-... troféus
medalhas, objetos artísticos, urenentos
de uso agrcoecuárto, cem como trc .
portãnctas ~ID umheíro que lhe sejam entregues cara distríbuicáo como
prêmios de aoõrdo com a vontade dos
doadores, respeitadas as classificações
oeste Regulameuto.
Art. 48. O prêmio de campeão da
exposição será Ienommado "Campeão
da Semana do Cavalo", seguido do
ano em Q'!2 se realíaar o certame
cando u nome do proprietário do reprodutor r-sento na "T·'l-C3 Comissão
Coordenadora da c-iecêo r'c Cavalo
Nacional" instituída para tal fim.
Parágrafo Ic Será alcançada a posSf' deftmtíva do. prêmio '3. que se refere o presente artigo quando cortdo
pelo mes.rv exposítor em tl'h exposíçôes conseeutívas ou cmco alternadas, ncan 'lo a taça em pucer da
CCCCN durante oc ínte rregnos respectivos com a gravaçác dos nomes
dos prem'ados.
Parágrafo 2Çl E' obrigatória a inscrição do nome de crt vder na taça
quando êle não ror o proprietário expositor.
ü-

Da ínaueuroção

fi

encerramento

Art., 49 A Inauguraçâo e o encerramento of10!111 da Expos tcáo e Concursos de EqüirleJs e dos festejos comemoratívos da Semana cc Cavalo
dar-se-âo respectivamente, no primeiro e no segundo dnmmgo. em horas
prêviamente fixadas pelo Presidente
da Com-saáo Cco-denadora da Críacs,o do Cavalo Nacional, para cuja
cerimônia serão convidadas as altas
autoridades do País e dos Estados e
estrangeiras, além dos expositores,
sendo ainda permitido a presença do
público.
Paráerato unira Tanto na tnauguração como no encerramento haverá
desfiles de animais na pista de acôrdo com o programa organizado pelo
Diretor Executivo da
Bxpeslção e
Concursos.
Art. 50. Encerrado O certame, os
animais deverão ser rcttracos dentro
de três dias, findos os quais, se per-
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manecerem no recinto. con-erão por
conta dos expositores as despesas de
menutençâc e outros que ocorrerem,
Art. 51. Será fornecida pelo .Oíretor
;'Ia EXpOSlr.áJ uma grua jl' uoeracâo
cos antruaic e P.rOdUt0~ sem a qual
não poderão ser retirados do recinto.
Art. :52. Os expoelreres serão responsáveis por qm11s4118r danos que
causarem no recinto da exposição.
Cll,pf'J'UJO

x

Dos disposições gera.is
Art. 53 Será organizada a Comissâo de H, 1111"1. da ôemaua do Cavalo
integrada pelo Preside rue da República. Mírdstros de Estado, Governador e Secretar-lo da 11.2Ticrtltura do
Estado onde se realizar a Exposição
e outras att as autcrtdades.
Art. 54. O Diretor executivo da Exp0S1Çáo 1dr:.í. imprimi. um catálogo
dos anímars e pro.iu-.» diversos inscritos, cuja feitura poderá ser confiada a pessoa física ou jurídica credenciada, sem ônus para os cofres
públicos, ou mediante auxílio fínanceiro no caso de os anúncios que serão permitidos não proporcionarem
rentabilidade suficiente, devidamente
comprovada.
Parágrafo único .. DJ catalogo constarâo os nomes de tôdas as comissões
que atuarem no certame.
Art. 55 Nos demau, Estados onde
não tiver sele a "Semana do Cavalo"
funcionará, em caráter permanente,
uma Oomíssão Organizadora Regional
integrada pelo Agente da 0CCCN,
pelo Chefe ao Serviço de Promoção
Agropecuária, pele Chefe de Serviço
de Defesa Sanitárta Antn-aí local e
pelo. Diretor cc Departamento oe Promoção Animal do f!.:st.aêo ou órgão
equivalente. cabendo a êste a presidência, Incumbida de promover comemorações locais nas mesmas datas.
Art. 56. A Comissão
Executiva,
permitirá, a critério e mediante. condiçôes fixadas pelo Diretor Executivo
da Exposição, O funcionamento de
bares, restaurantes e diversões e a
permanência de ambulantes, correndo as despesas por conta dos respectivos concessionários.
Art. 57. rocas as receitas arrecadadas durante o certame, serão en-
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tregues pelos arrecadadores, dlàrlamente. mediante prestaçà- de contas,
ao funcionário que rô- destg r.ado pelo
Diretor executivo, ceras quais ficará
responsave, .
Parágrafo único. Essa receita será
utilizada para despesas de acôrdo
com as autorizações da Comissão
Executiva.
Art. 58. oonsttturrão tentes de receita para cccrrei a 'íe.spcsas com a
realização da "Semana do Cavalo"
a) dotação propría prevista em planos de trabalho da CCCCN aprovados
Fundo Federal
pelo Conselho
do
Agropecuário:
or auxníos de órgãos cnciats e entidades privadas que Integram a mesma Cormssào ;
c) auxílio financeiro ou de qualquer naturt há do Gnvêmo (lo Estado
onde se realizar a S:'::-~1>t~,a do Cavalo e de outros Estados participantes'
contrlnuições de assccíaçôes e
entidades prlvadas que S0 mteresaarem pelo -omento á cnaçãc e exploração de eqüídeoa;e) receite proveniente 0.0 pagamento de tngressoe e inscrições de animais e produtos diversos.
Art. 59. Até o dia 3) de abril de
cada ano, o Secrerárto de Agricultura do Estado onde se eeal'aar a Semana do Cavalo envíará ao Presidente do CCCCN o orçamento provável das despesas a -ealízar, acompanhado de relatório com sugestões
acêrca das comemorações a serem
realizadas nos têrmos dêste Regulamento.
Art. 60. A "Semana do Cavalo
em 1965 será realizada na Capital do
Estado que em 1964 tenha óontrtbutdo com maior importância na arrecadação da taxa a Que se refere o

a)

aru. 89 da Lei n Q '1 096, ce 18 de

julho de 1962, para fins de fomento a
criação de eqüídeos, após entendimento com o Gcvêrnc do Estado.
Parágrafo único. A "Semana do
Cavalo" nos anos subseqüentes será
realizada no Estado que fôr escolhido
pela Comissão Coordenadora da criação do Cavalo Nacional, mediante
aprovação do respectivo Govêrno .
Art. 61. O Presidente da CCCCN
entrará em contato v-m as organí..
seções privadas sediadas no Estado
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onde se realizar a "Semana do Cavalo" e que cuidam do .fomento e
aprimoramento da eqüídeocultura, e
bem assim com as entidades turfístíeas, visando a sua cotauoracàc nas
comemorações. elaborando, -om a deVida antecedência, programas rue incluam entre, os festejos, corridas, hipismo, pelo e outras atividades espor-

tivas.

Art. 62. O Diretor Executivo da Exposição e Concursos designará funcionário, de r sua livre escolha. para
substituí-lo na uíreçào, organização e
funcionamento do certame durante as
suas faltas e impedimentos eventuais
por motivo de outros afazeres cabendo a esse substituto as mesmas atribuições e pcdêres previstos neste Regulamento.
Art. 63. O presente Regulamento
poderá ser alterado pela Comissão Coordenadora da Crtacâo do Cavalo Naeíonal mediante aprcvacâo da Comíssão Organizadora centrar, quando fôr
julgado necessária.
Art. 64. Os bolstma de mscríçâo
entregues à Secretaria da Exposição
e Concurso constituirão também documentos valiosos comprovantes de
que o expositor oonnece e aceita as
condições estabelecidas no presente
regulamento.
Art'. 65. As dúvidas ou casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Executiva, -abendc-tbe ainda expedir
instruções cue Se fizerem necessártas.
as .quats serão consideradas complementares e como tal integrantes dêste Regulamente. - Gen Altair E'ranCo Ferreira, Presidente da CCCCN.

DECRETO N9 56.262 -'- DE 6 DE
MAIO DE 1955
Inclui nas relações àe que trata o Decreto n9 54.015, de 13 de iulho de
1964, os cargos que especifica.

o Presidente da República, usando da atribuição que Jhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 19. Ficam incluídos na relação
constante do item II do artigo, 19 do
Decreto nc 54.015, de 13 de julho de
1964, os cargos abaixo indicados,nos
níveis 20, 21 e 22 (classes A, B e C):
Inspetor de Prevídencía..
.

Técnico de Desenvolvimento Econômico.
Art. 2Q. O disposto neste decreto vigora a partir de 19 de junho de 1964,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1965; 144:9 da
Independência e 779 da República.
H .. CASTELLO BRANCO
Arnaldo Sussekind
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO

N9

56.263 -

DE 6 DE

MAIO DE 1965
Aprova o Regimento do Departamento
Nacional de, Segurança e Higiene do
Trabalho (D.N.S.H.T.).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item l, da Constituição, e
tendo em vista o que estabelece o
art. 26 da Lei nc 4.589, de 11 de
dezembro de 1964, bem como o disposto no art. - 17 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 55.784, de
19 de fevereiro de 1965, decreta:
Art 19 Fica aprovado o Regimento
do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho (D. N.
S.H.T.), que a êste acompanha, assinado pelo Ministro de Estado dos
Negócios do _Trabalho e Previdência
Social.
Art. 29 nstc decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maro de 1965; 1449 da
Independência e 77Q da República.
H. CASTELLQ BRANCO
Arnaldo Susse7cind

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE SEGURANÇA
E HIGIENE DO
TRABALHO
CAPíTULo

I

Da finalidade

Art. 19 O Departamento Nacional
de Segurança e Higiene do Trabalho
(D.N.S.H.T.), órgão integrante do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social (M. T :P .S.), tem por fim promover a orientação e a fiscalização da
legislação e dos assuntos em geral
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relativos à segurança e higiene do
trabalho, cabendo-lhe, ainda, o estudo
de todos os problemas e aspectos inerentes à medicina e à engenharia do
trabalho e às condições de trabalho
peculiares à mulher e ao menor.
CAPíTULo II

Da organização e do dssessoramento

Art. 2Ç1 O D.N.S.H.T. será dirigido por um Diretor-Geral, nomeado
em comissão, diretamente subordinado
ao Ministro de Estado, recaindo a escolha em médico ou engenheiro de
notórios conhecimentos especializados.
Art. 3Ç1 O D.N.S.R.T. compreende:
Diretor-Geral:

1.-

Secretaria.

Art. 79 As Divisões serão dírigides
por Diretores, nomeados em conussao
pelo Presidente da Repúblíca; dentre
funcionários de notórios conhecimen-tos a elas pertinentes.
Art. SO? As Seções terão chefes designados pelo Diretor-Geral, mediante
indicação do Diretor da Divisão respectiva.
Parágrafo único. Os encarregados
das Turmas· da Seção de Administração também serão, designados pelo
Diretor-Geral, por indicação do Chefe
da referida Seção.
Art. 99 Cada Diretor de Divisão
terá Ul Secretário, por êle designado.
Art .10. Os órgãos de que se compõe o D.N.S.H.T. funcionarão em
regime de mútua colaboração sob a
orientação do Diretor-Geral.

Divisão de Higiene do Trabalho

2 -

CAPÍTULQ

-D.R.T.

D.S.T.

a) Seção de Prevenção e Educação
Sanitária (S.P.E.S.);
b) Seção de Pesquisas (S.P.).

4 - Divisão de Assísténcia ao Trabalho da Mulher e do Menor D.A.T.M.M.
a)

Seção de Serviço Social do Tra-

balho (S.S.S.T.);
b) Seção de
lho da Mulher
c) secao de
lho do Menor

5 S.A.
a)

Assistência ao Traba(S.A.T.Mu.),;
Assistência ao 'rraba(S.A. T.Me.).

Seção de

Turma

de

Administração -

Serviços

Gerais

(T.S.G') ;
b)
Turma de Expediente e Documentação (T.E.D.);
c) Turma de Mecanografia (T.M.).
Art. 4Ç' O Departamento terá, no
mínimo, dois Assistentes Jurtdícos.
Art. 50? O Diretor-Geral do D.I\[ .S.
R. T. será assessorado por um Secretário, dois Assessôres e um Auxiliar,
de sua livre escolha entre funcionários.
Art. 69 A Seção de Admtnístraçâo
ficará diretamente subordinada ao
Diretor-Geral, realizando-se a respecuva vinculação por intermédio de um
dos êseessôres previamente designado
para tal' fim.

rn

Da compeíéncíà

a) Seção de Higiene do Trabalho
(d.H.T.) ;
b) Laboratório de Patologia Ocupacional (L.P .0.) .
3 - Divisão de Segurança do Tra-

balho -
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SEÇÃO I

Do Departamento

Art. 11. Ao Departamento Nacional
de Segurança e Higiene do Trabalho
-D.N.S.H.T; - além do que decorre normalmente de sua finalidade.
compete, em especial:
1 _- promover investigações sôbre
condições de segurança e higiene de
locais e métodos de trabalho, inclusive
das condições de trabalho peculiares
à mulher e ao menor. estabelecer normas de carater técnico e orientar a
fiscalização da legislação concernente
ao assunto;
H - realizar estudos sôbre a patologia ocupacional e a fadiga no trabalho;
IH - promover a educação sanitaTia do trabalhador e as campanhas de
prevenção de acidentes do trabalho;
IV - orientar o funcionamento e
supervisionar o contrôle das Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes
(CIPA) ;

V - expedir normas para a notificação de doenças profissionais e fiscalizar seu cumprimento;
VI - promover estudos sôbre a engenharia de segurança visando ao
aperfeíçoameuto dos processos de prevenção de acidentes do trabalho;
VII - colaborar nos estudos de medicina, segurança e higiene do trabalho de âmbito internacional;
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VIII - promover o serviço' social do
trabalho no âmbito de suas atribui-

ções legais;

IX -

conhecer, em. segunda e últi-

ma instância, dGS recursos voluntários
ou ex ottícic das decisões prcfevídrs
pelos Delegados Regionais do 'I'raba-

lho sôbre a observância das normas
egats pertinentes ao D.N.S.H.T.;
X - promover, mediante análise e
estudo das comunicações encaminhadas pelas entidades seguradoras, a investigação das causas ou agentes dos
acidentes do trabalho e das moléstias

profissionais, determinando ou augerindo as medidas que possam evitar
a repetição dêsses ínfortúníos ocupacionais.

das no-mas legada pertinentes ao nepartamento.
Art. 14. Ao L.P.O. compete:
... - proceder aOS exames técnicos
necessários ao esc.arecímento de doenças profissionais e às pesquisas correlatas;
II _ promover pesquisas no campo
da fisiologia do trabalho. pa tologia
ocupacional, toxicologia índustríal, orgología e psícotécníca;
III _ fixar normas de caráter técnico sôbre higiene e medicina do trabalho mediante pesquisas toxicológtcas realizadas;
IV - conservar e manter atualizado o Museu de Higiene e Segurança
do Trabalho.

SEÇÃO II
SEÇÃO

m

Da D.H.T.

Art. 12. A Divisão de Higiene do
J'rabalho - D. H. T. - compete pronovel' investigações e pesquisas sôbre

'medicina e higiene do trabalho; reaízar estudos sôbre a patologfe ocupacional e a fadiga no trabalho, expedir
normas para a notificação de doenças
u'ofissíonaís e colaborar nos estudos
de medícin- e higiene do trabalho de
mbito internacional, participando dos
espectdvos congressos.
Art. 13. A -S.H.T. compete:
I - promover investigaç-ões e pesquisas sôbre cond'çôes de higiene de
locais e métodos de trabalho;
II _ proferir parece-és sôbre hlgfene e medicina do trabalho;
III - colaborar. com os órgãos técnicos, na educação sanitária do brabaIhador ;
IV - expedir normas para a notíficação de doenças profissionais e ríscansar, através dos órgãos regionais
correspondentes, ° seu cumprimento;
V - realizar estudos sôbre hígtene
do trabalho, patologia ocupacional e
fad'ga no trabalho;
VI - fixar normas de caráter técnícoa. bem como colaborar nos estudos
de higiene do trabalho, de âmbito ínternacional;
VII - determinar ou sugerir as medidas que v'eem a evitar a repetição
da moléstia profissional;
VIII - instruir os processos dos recursos voluntários', ou ex ottícío das
decisões
proferidas pelos Delegados
Regionais do Trabalho, para conhecimento e decisão do Diretor-Geral
do D.N.S.H.T., sõbre a observância

Da D.S.T.

Art. 15. À Dívisâo de Segurança
do Trabalho - D.S.T. - compete promover Investigações e pesquisas sõbre
segurança e engenharia do trabalho,
estabelecer normas de caráter técnico,
orientar o ftmolcnamento e supervíslonar o contrôle das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
(CIPA) promover a educação senrtérra "e as campanhas de prevenção de
acidentes do trabalho, colaborar nos
estudos de segurança do trabalho de
âmbito internacional participando dos
respectivos congressos e promover estudos sôbrs a engenharia e a segurança do trabalho, com a ífnalidade de
aperfeiçoar os processos de prevenção
de acidentes.
Art. 16. A S.P.E.S. compete:
I .- promover a educação sanítária do trabalhador e as campanhas de
prevenção de acidentes do trabalho;
II - orientar o funcionamento e
supervisionar o contrôle das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes;
lI! - realizar, anualmente, o Congresso Nacional das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes;
IV - orientar e supervisionar a
realização de Convenções e Semanas
de- Prevenção de Acidentes do Trabalho promovidas no país pelos órgãos
regionais do M. T. P. S.;
V -- íntncar anualmente, os nomes
das pessoas rístcas e [ur! dicas a serem
agraciadas com a medalha de mérito
e a menção honrosa da. Segurança do
Trabalho;
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VI - preceder- à publicação dos trabalhos técnico-cientí-ficos do Departamento e de SUa revista especíallzada;
VII _ analisar as estatísticas de
acidente do trabalho,
elaboradas e
fornecidas pelo órgão respectivo do
!I,:!.T.P.S, delas extraindo os e.ementos ne-cessários às campanhas de prevenção de acidentes;
VIII - determinar ou sugerir as
medídas que visem a evitar a repetiçâo do acidente do trabalho;
IX - orientar e reallzac cursos de
diversos níveis sóbre matéria de segurança, higiene e serviço social do
trabalho;
X - ínstruír os processos dos recursos voluntários ou ex ot tício das
decisões proferidas pelos Delegados
Regionais do Trabalho, para conhecimento e decisão do Diretor-Geral do
D.N.B.H.T., sôbre a observância das
normas legais pertinentes ao Departamento.
Art. 17. ÀS. P, compete:
! ..- promover investigações e pesqUiSR5 sôbre condições de segurança
do trabalho. fixar normas de earáter
técnico e orientar. através dos órgãos
regionais a físcahaação concernente
ao assunto. uem como fliabora.r nos
estudos de segurança do trabalho de
âmbito internacional;
II --. proceder a esttzdos e pesquiBa-S técnicas do trabalho e equipamentos individuais de proteção, visando a
sua aprovação e registro;
III _ tnstruír Os processos dos recursos voluntários ou ex officiO das
decisões proferidas pelos Delegados
Regionais do Trabalho, para conhecimento e decisão do Diretor-Geral do
D.N.S.H T. sôbre a .observância das
normas lega.e pertinentes ao Dep'artamenta.
SEÇÃO IV

Da D.A.T.M.M.

Art. 18. A Divisão de Assistência
ao Trabalho da Mulher e do Menor D.A.T.M.M, - compete promover o
serviço social do trabalho. realizar investigações sôbre as condições de trabalho pecu.Iares à mulher e ao menor, estabelecendo as normas de caráter técn'co e de orientação para a rtsealízaoão da Iegíslecâo concernente ao
assunto.
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Art. 19. A S,S.S.T.· compete:
1 _ promover o serviço social do
trabalho no ãmb.tc de suas atribuições
Ieaais
11 '_ realizar investigações sóbre
as condições sociais d<3.-S famílias dos
trabalhado.es, ortentando-as por intermedio dos órgãos regionais, sôbre
os preceitos legais de proteção ao tra.balho;
IH -pesquisar as causas e circunstâncias dos desajustamentos no tra-

balho e onentar através dos órgãos
regtonaís os interessados nos casos litlO'IOSOS'
~'rv ~ promover investigaçõ€s para
averiguar as causas pessoais de acidente do trabalho. bem como das
doenças proftssíonaía, no sentido de
ev. tar Sua repetição:
V
cote.ooraa com os órgãos especiajizados nas campanhas de reabílítaçáo profissíonal dos íncapaci tados
por acidentes do .;mba;h(. -cgerindo
meios de seu apvovetta-nsnto em ativ1
dades que lhes sejam compauíve.s.:
VI - emitir pareceres técnicos em
matéria de sua competência especlríca

Art. 20. A S.A.T.Mu. compete:
promover ínvestigaçôes sõbre
as condições de trabalho peculiares à
mulher'
rI -'fixar ')VI n:v.is de caratc. récmco e orientar, através dos órgãos cegíonais cc.r-espondentes a fiscaliza'
ção da legislação relativa ao assunto:
In - rea Izar estudos relatrvos eo
aperfeiçoamento e atualização
da.'
condições de trabalho e emprêgo das
mulheres;
IV instruir os processos ;103 recursos voluntários . . ou ex o/ficto das
decisões proferidas pelos Delegados
Reg oneis do "Trabalhe para conhecimento e decisão -to Diretor-Geral
do D,N.S.H.T., sóbre a observância
([8..'-- normas l€gais pertdnen'es 3D Departamento
Art. 21. A S.A.T,Me c-ompete:
I - promover mvestigaçoes sõb-e
as cond~çõ'2s de trabalho peculteres
ao menor;
n _ fixar normas de caráte- técnico e orientar através dos órgãos r€gioriats cor-espondentes a Iiscallzaçâo
da Iegialação te. ativa ao assunto;
III .: realizar estudos relativos ao
aperfeiçoamento das cond'cões de ta-acalho e ao maís apropriado emprêgo
dos menores:
I
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IV - oriental', por intermédio dos
órgãos regionais competentes, o aprendizado profrssional metód co do menor
e fixar as normas de fiscalização dos
locais de trabalho em que 5:B mtuistrar o referido aprendizado, a fim de
que os mesmos preencham os requi-

sitos de higiene e segurança do trabalho
índíspensáveís à preservação
da saúde do m-enor;
V - instruir Os processos dos recursos, voluntários ou ex cftício das
decisões proferidas pelos Delegados
Regionais do Trabalho, para conheci-

menta e decisão do Diretor-Geral do
D.N .S.H.T. sôbre a ohservàocia das

normas legais pertinentes' co Departamento.
SEÇÃO V

Da S. A

Art. 22. A Seção de Administração
- S. A. - compete coordenar todos
os assuntos de pessoal, material e 01'çamento do D.N.S.H T .. em artículação com os órgãos -espentívos do MJ
nistéric do Trabalho e previdência Social. executando e fiscalizando as medidas de natureza administrativa e
social que forem adotadas.
Art. 23. A T.S.G compete:
1 - manter artaculaçâc COm os 61'·
gâos de pessoal, de material e de 01'çamcnrc do M.T.P.S.;
Ir
coordenar, execur.al e Itscajrzar 8.S medidas de .carátei edmtnistrativo, econômico e financeiro, relati-

vas a pessoal e material
III - receber e encaminhar aos órgãos -ompetentes as propostas orçamentárias elaboradas pelas unidades
do D. N .S.H. T., nscanzandc SU·:l execução e controlando a, aplicação das
verbas:
IV - elaborar n proposta orcamentárra da Diretoria-Geral e da S A .•
acompanhando sua' execução;
V _ organizar e manter rfgo-oaamente atualizado o quadro de pessoal
do D.N.S H T. com tôdas as anotações mdíepensáveis à situação funeíonal do servídor ,
Art. 24. A T.E.D. compete:
I ~ manter artaculaçâo com o Serviço GP- Comunicações do Depa-tamento de Administração do M T, P S,
nos assuntos relativos ao D 'N S H.T.;
II - coordenar o intercâmbio com
o Serviço de Documen taçâc do
M. T. P. S., fornecendo-lhe, para fins

de publicação e divulgação, decisões e
pareceres técmcos do D. N . S. H T, e
recebendo em troca, as publicações
editadas por aquêle órgão;
III - organizar e manter sempre
atualizado o rtcharto de processos e
papéis em trânsito no D. N. S. H. T.,
controlando o seu movimento;
IV - organizar, por ordem cronológica e por assunto, coleção de tôdas
as decisões e pareceres técnicos hemolegados pelo jjepar tamento, bem como
catalogar em livro próprio as ccrmas
e diretrizes transmitidas aos órgãos
regionais;
V ' - receber, distribuir e expedir
a correspondência do D.N.S.n.T.
Art. 25. A T. M. compete:
I - executar Os serviços dactdlográficas do D.N'.L.H.T.;
II realizar os trabalhos de mimeógrafo mediante requisição dos, Diretores de Divisão e Chefes de Seção;
E! .----'--.- manter devidamente atuenzadas, por setor e por assunto, em
rigorosa ordem cronológica, pastas das
cópias de pareceres técnicos e ,'.ldicos emitidos nos processos e papéis
em tramitação no D.N.S.H.T.;
IV - organizar fichário numérico
de todos os processos que transitaram
na T.M.;
V - manter articulação com todos
os órgãos do Departamento, procedendo à execução dos serviços 'dactilográficos em estrita observância: à
data e hora de entrada dos trabalhos
recebidos, só se admitindo o critério
de prioridade mediante, determinação
expressa do Chefe da S.A. ou de autoridade superior.
CAPÍTULO IV

Das atribuições dos funcionários

Art. 26. Ao Diretor-Geral do D. N.
S.H.T. incumbe:
I - exercer a supervisão, coordenação e orientação pelo estudo, observacão. ciência e direção-geral dos problemas e atribuiçÕes atinente- ao

D.N.S.H.T.;

II - coordenar todos os órgãos do
D.N.S.H.T., estabelecendo entre os

mesmos a mais estreita colaboração;
III opinar sôbre os papéis que
devam ser despachados pelo Ministro
e tenham andamento no D.N.S.H.T.;
IV - baixar, em matéria de competência do D. N .S. H. T " instruções às
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Delegacias Regionais do Trabalho do
M.T.P.s". e às repartições autorizadas, nos Estados;
V - inspecionar, quando se fizer
necessário, os trabalhos a cargo do
D.N.S.H.T. nos Estados;
VI - julgar, em segunda e última
instância, os recursos voluntários e
ex oiticic das decisões proferidas pelos
Delegados Regionais do Trabalho sôbre a observância das normas legais
pertinentes ao D.N.S.H. T . ;
VII - despachar com o Ministro;
VIII
despachar semanalmente
com os Diretores dos órgãos componentes do D.N,S.R.T., determinando
as providências necessárias à boa
marcha dos serviços a êles cometidos;
IX - corresponder-se diretamente
com os Diretores e quaisquer outros
Chefes de repartições públicas, inclusive para solicitar providências, desde
que a eolícítacão não seja da competência do Ministro;
X - autorizar a publicação dos
trabalhos do D,N~S.H.T.;
XI - movimentar o pessoal, de
acôrdo com as necessidades do serviço, respeitada. a lotação que tõr fixada para o Departamento;
XII - designar e dispensar os' Chefes de Seção e respectivos substitutos
eventuais, bem como o seu Secretário, Assessôres e Auxiliar;
XIII - impor penas disciplinares de
conformidade com a legislação de pessoal vigente;
XIV - aprovar .a escala de férias
dos servidores que lhe são diretamente
subordinados;
XV - antecipar ou prorrogar o periodo normal de trabalho;
XVI - autorizar a antecipação ou
prorrogação remunerada do período
normal de trabalho;
XVII - baixar instruções para execução dos serviços do D. N .S. T . ;
XVIII - expedir boletins de merecimento; e
XIX - apresentar, anualmente, ao
Ministro, relatório circunstanciado dos
trabalhos realizados pelo D. N .S. H. T .
Art. 27. Aos Diretores de Divisão
incumbe:
I - dirigir, coordenar e fiscalizar
os trabalhos a cargo da Divisão;
II - apresentar, ao Diretor-Geral,
sugestões oportunas, visando ao
lhor andamento dos trabalhos e aproveitamento do pessoal;

me-
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In - opinar em todos os, papéis em
curso na Divisão e que tenham de ser
despachados pelo Diretor-Geral:
IV - dar parecer sôbre a conveniência da publicação de trabalhos da
Divisão;
V - opinar nos processos em que
haja sido interposto recurso para o
Diretor-Geral do D. N .S. H. T . • bem
como em matéria de sua competência
nos recursos interpostos das decisões
das autoridades 'regionais do M.T.P,S.
para o Diretor-Geral do D.N.S.H.T.;
VI - proferir despachos interlocutórios tendentes a esclarecer os pro-'
cessas iniciados por petições dirigidas
ao -DiretOl"-Geral do D.N.S.H.T. e
despachos decisórios nos processos de
sua competência, com recurso para o
Diretor-Geral:

VII - inspecionar, perfódícamente
e onde se fizer necessário, os trabalhos diretamente subordinados ou controlados pela Divisão;
VIII - despachar pessoalmente com
o Diretor-Geral do D.N.S.H.T.;
IX - indicar, para a necessária
designação, os Chefes de Seção da
Divisão;
X - movimentar o pessoal, de acôrdo com as necessidades do serviço,
respeitada a lotação que rôr fixada
para a Divisão;
xr - impor penas díscípllnares de
conformidade com a Iegfslaçâc de pessoal vigente;
XII -designar e dispensar o seu
Secretário;
XIII - organizar e alterar a escala
de férias dos Chefes de Seção e do
Secretário;
XIV - aprovar a escala de férias
tio pessoal das Seções;
XV - antecipar ou prorrogar o periodo normal de trabalho, até uma
hora diária;
XVI - propor, ao Diretor-Geral,
conforme a necessidade do serviço, a
organização de turnos de trabalho com
horário especial;
XVII - baixar instruções para execução dos serviços da Divisão;
XVIII - expedir boletins de merecimento; e
XIX ~ apresentar, anualmente, ao
Diretor-Geral, relatório circunstanciado dos trabalhos realizado pela Divisão.
Art. 28. Aos Assessôres do DiretorGeral incumbe:
1 - opinar nos processos que contiverem matéria técnica e administra-
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tíva e que forem submetidos à sua
apreciação:
II - proceder à revisão dos pareceres e despachos submetidos à.: decisão do Diretor-Geral;
III - esclarecer, na ausência do
Diretor-Geral ou por sua determinação, as pessoas interessadas em processos e problemas de natureza técnica ou administrativa submetidos à
apreciação do Departamento:
IV - manter artdoulacão com a
Seção de Administração, de conformidade com a desígnaçào prevista no
art.. 69 dêste Regimento;
V - transmitir, em nome do Diretor-Geral, as instruções necessárias à
eficiência e rendimento dos serviços
dos órgãos do Departamento.
Art. 29. Ao Secretário do DiretorGeral incumbe:
1 - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o DiretorGeral, encaminhando-as ou dando a
êste ciência do assunto a tratar;
Il - representar o Díretor-rjeraj,
quando para .ísso fõr designado;
lI! -- .redígtr a correspondência pessoal do Diretor-Geral;
IV - manter estreita ligação com
as Dívísôes do Departamento, nos assuntos que lhe forem atribuídos pelo
Diretor-Geral.
Art. 30. Ao Auxiliar do DiretorGeral compete, na ausência do rcspectívo Secretário, atender aos funcionarias e às pessoas que desejarem
falar ao Diretor-Geral, orientando-as
de acôrdc com a natureza do assunto,
e realíza, tarefas pertinentes aoGabínete.
Art. 31. Aos Assistentes Jurídicos,
lotados noD.N.S.H.T., compete:
1 - estudar tôda matéria de natureze jurídica do Departamento e sôbre ela emitir parecer conclusivo;
H - propor O estabelecimento de
normas legais ou regulamentares, relatívae. aos servícos atribuídos ao órgào e opinar sabre propóstas dessa
natu-eza:
IH ,- prestar ao Mmtstérto Público,
por Intermédio do Diretor-Geral, as
informações .e os esclarecimentos necessários à instrução e ao julgamento
de processos de ínterêsse da União
relacionados com o D,N.S.H.T.;
IV - providenciar para que seja
organíaadc e. mantido sempre atualízado o registro de jurisprudência das
decísões administrativas e judiciárias
A
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pertinentes à legislação do Departamento;
V - instruir processos de natureza
jurídica submetidos pelos Poderes Judiciário e Legislativo ao D. N . S, H, T.,
mínutandc os respectivos pareceres e
despachos do Diretor-Geral;
VI opinar, sempre que julgar
conveniente ou por 'solicitacão das
autoridades superiores do D.N.S.H.T.,
sôbre matéria de competência tio
órgão:
VII ,- desempenhar, de modo geral,
as atribuições cometidas Dor lei aos
Assistentes .jundtcos.
Art. 32. Aos Secretários dos Díretoros incumbe:
I - atender as pessoas que desejarem comunicar-se com o respectivo
Diretor, encaminhando-as ou dando a
êste ciência do assunto a tratar;
II - representar o Díretor, quando
para isso .fôr designado;
'IH
redigir a correspondência
pessoal do Diretor; e
IV - manter estreita Iígaçâo com
as Seções da Dívísão, nos assuntos relativos a material e pessoal,
Art. 33. Aos Chefes de Seção íncumbe:
I ~ dirigir a Seção a seu cargo, informando o Diretor da Divisão sôbre
as providências que forem necessárias
à boa marcha dos respectivos trabalhos;
II - distribuir aos funcionários os
trabalhos que .lhes incumbe executar;
H'I: - inspecionar os trabalhos da
Seção;
IV manter estreita colaboração
com 9,3 demais Seções da Divisão;
V - nroferír despachos interlocutórios tendentes a esclarecer os processes iniciados por petição dirigida ao
Diretor da Divisão:
VI - organizar a escala de ferias
do pessoal da Seção, submetendo-a li
aprovação do Diretor da Divisão;
VII - aplicar penas disciplinares
de conformidade com a legislação de
pessoal vigente;
VIII - expedir boletins de merecimento;
IX - controlar os relatórios de produção; e
X - apresentar ao Diretor da Dívisão relatório das atividades da
Seção.

Art. 34. Ao Chefe da Seção de Administração, compete:
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I dirigir a Seção a seu C8XgO, informando o Diretor-Geral do D. N. S.
H. T., pessoalmente ou por intermédio
do' Assessor, sôbre as. providências que
forem necessárias à boa marcha dos
respectivos trabalhos;
II - distribuir aos funcionários os
serviços que lhes forem cometidos;
IH - inspecionar os trabalhos das
Turmas da S. A.;
IV - proferir despachos interlocucórlos tendentes a esclarecer o processo iniciado por petição dirigida ao
Diretor-Geral do D.N .S.H.T.;
V manter estreita colaboração
com as Divisões do D.N,S.H.T.;
VI - organizar a escala de férias
do pessoal da Seção, inclusive das
Turmas, Submetendo-a à aprovação
do Díretor-Geral ;
VII - aplicar penas disciplinares de
conformidade com a legislação de pessoal vigente;
VIII - expedir boletins de merecimento;
IX - controlar os boletins de produção;
X - encaminhar ao órgão de pessoal, competente, após conhecimento
e autorização do respectivo Diretor, a
freqüência dos servidores do Departamento, elaborada pela Turma de Serviços Gerais:
XI - apresentar ao Diretor-Geral
relatório circunstanciado das atividades da Seção.
Art. 35. Aos Encarregados de
Turma compete realizar as tarefas
que lhes forem cometidas pelo Chefe
da Seção de Administração, de conformidade com as atribuições pertinentes às Turmas respectivas.
CAPÍTUL'O V

Da· lotação

Art. 36. O D.N.S.H.T. terá sua
lotação aprovada em decreto.
CAPÍTULO VI

Das substituições
Art. 37. Serão substituídos, automàficamente, em suas faltas e ímpedimentos eventuais:
I ~ O Diretor-Geral por um Diretor
de Divisão, por êle indicado e designado pelo Ministro de Estado;
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TI :- cada Diretor de Divisão por
um Chefe de Seção, por êle indicado
e designado pelo Diretor-Geral;

In - os Chefes de Seção por servidor designado pelo Diretor-Geral, mediante indicação do respectivo Diretor.
Parágrafo único. Haverá sempre
funcionários previamente designados
para as substituições a que se refere
êste artigo.
CAPÍTULO VII

DisposiçÇies Gerais

Art .. 33. Os laudos técnico-periciais,
emitidos por autoridades em matéria
de higiene e segurança do trabalho ou
por comissão técnica, serão homologados pelas autoridades regionais competentes do Ministério do Trabalho e
previdência Social, que, nos casos de
dúvida, recorrerão ao D.N.S.H.T.
Parágrafo único. Os laudos homologados só poderão sofrer revisão
administrativa, quando ocorrer comprovada alteração dos métodos ou
processos de trabalho ou quando forem adotadas nos estabelecimentos
medidas eficazes de proteção que justifiquem tal revisão.
Art. 39. O Departamento Nacional
de segurança e Higtente do Trabalho,
por ato de seu Diretor-Geral, adotará
os modelos de fichas, de boletins e de
quaisquer outros impressos necessários
á execução de suas atividades especificas, bem como aprovará os modelos
que forem utilizados pelos órgãos regionais.
Art. 4.0. Ao D.N.S.R.T., em perfeita articulação com os órgãos -egtonaís correspondentes, caberá aplicar
os Decretos nv 34.7í4, de 27 de novembro de 1953, e nc 38.417, de 26 de
dezembro de 1955.
Parágrafo único. As disposições contidas nos Decreto. nv 38.712, de 28 de
janeiro de 19"56 (art. 29-0, itens 111
e rV), relativamente à organização do
"Museu de Higiene e Segurança do
Trabalho" e à publicação da eevtsta
"Medicina e Engenharia do I'rabalho", serão executados pelo D.N.S.
H. T ., em colaboração com os órgãos
regionais. - Arnaldo Sussekind.
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56.264 -

DE

6

DE

MAIO

DE

1965

Dispõe sóore a classificação dos órgãos de deliberação coletiva que especifica

O Presidente da Repúbltcn, usando da atribuição que L1}e confere o
art. 37, item 1, da Constituição, decreta:
Al't. 19 Ficam incluídos nas disposições do Decreto nc 55.090, de 28 de
novembro de 1964, os órgãos de deliberação coletiva classificada na forma
dos anexos I e H dêsce decreto
Art. 29 Os efeitos da classificação a que se refere o artigo anterior
vigoram a partir de 2 de dezembro de 1964.
Art. ~I,' Os delegados que participarem das Assembléias Gerais do Conselho Nacional de Estatística e do Conselho Nacional de Geografia, ambos
do Instituto -Brasileiro de Geog;rafia e Estatistica, em sua reunião anual,
Iarào jus a uma ajuda de custo correspondente a 30 % (trinta por cento)
do valor atribuído ao símbolo l-C na escala padrão de vencimentos dos
cargos em comíssâo do funcionalismo federal.
Parágrafo único. Aos delegados domiciliados em localidades diferentes
da em que Se realizou a reunião serão ainda concedidas:
a)
Passagens de ida e volta; e
b) diárias .correspondentes a 35 % (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente no local da reunião, durante o período de realização
da ôssembléía ou de desempenho de atividade da Comissão de Tomada de
Conta.
1)rt.49 gste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasília, 6 de maio de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H

CA5T'8LT,O BnANco

Juarez Távora
Rugo Leme
Flávio Lacerda
Oswaldo Cordeiro de Farias
ANEXO I

Administração Direta

DENOMINAÇAO DO ORGAO

I

N9 mensal
Categoria I máximo
I de sessões

I
ôâinieteru» da Açricuttura

Conselho Floresta] Federal
,
.
Conselho Nacional de Proteçâc aos índios
.
Conselho de Fiscalfzaçâo das Expedições Artísticas
e Científicas do Brasil . .
.
.
Conselho Consultivo de Administração - Administração do Pôrto do Rio de Janeiro

B
C

4
2

D

2

A

4

ATOS DO

PODER

EXECUTIVO

215

ANEXO II

Asimimistraçtio Autárquica

DENOMINAÇãO DO óRGãO

I

Conselho Deliberativo - Departamento Nacional
de Obras de Saneamento . "
.
Junta Executiva Central - Conselho Nacional de
Estatística - Instituto Hrasíleíro de Geografia e Estatística . . . . . . . . . .. .
.
Dire torto Central - Conselho Nacional de Geografia - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
.
Comtssâc Oensítáría Nacíona: -- Serviço Nacional
de reeoenscamcnto ~ Instituto Brasileiro dei
Geografia e Estatistica
·1
Juntas' Exe.cuttvas Regionais - Conselho Nacional
de Estatística - Instituto Brasileiro de Geografia e jãstatístrca
,
.
Cómissão Técnica de Revisão e êperfeiçoamento Consetho Nacional de Estatística - Instituto
Brasrleíro de Geografia cEstatistica
-.
Conselho de Representantes da Escola Técnica
Nacional . .
,.
'.. . . . .. .
.
Conselho de Representantes da Escola Técnica de
Manaus .
.
"
.
Oonselhc de Representantes da Escola Industrial
de Belém'
. .. _
.

i
A

B
B

C

I

2

C

I

C
C
C

C
C

. .····.···········1

C

·1

C
C

I

C

con~r~~~d~~ ~e~re.s.e~t:~~~:s .d~..~~~~l.~ .~.é.c.~i~~ .~~I

C

. . . . . . .. .

Conselho ele Representantes
Paulo.

.

da

Escola de São
·. . , .. 1

Conselho de Heptesentantes da Escola de Curitiba I
Conselho de Representantes da Escola Industrial!
de Plortanópolís _
I

..

con~~rc; ~;r~~~~~~e~.t~~~~~ .~~. ~~~~l.~ .~:~~i:~ ~:\
Conselho de Representantes da Escola Industrial]
de CUIabá
,
:
1

I
I

II
I
I
I
\
1

4

4
4

4
4

4
4
4

i

I

4

I

I

de Aracaju

1

2
2

.···.·············.···········1

Natal.

I
I
I

Conselho deRepl'e~entantes da Escola Industrial!
de Fortaleza . ..,. ,
I
Ocnselno de Representantes d? Escola Industrial dei
Conselho de Representantes da Escola Industrial I
Oorlolano de Medeiros t.Ioâo Pessoa) .. · .....
con~~~~e e~ ~ie~r.e.s:~t.a~~:~ .~~~ .~~~~l.~ .~.é.c.~i~~.. ~~
Conselho ;te Rep~ese~tantes da. ~scola Industrial
Doodor o da li onseca cMaceíó) ... . . . . . . . .. ..
Conselho de Representantes da, Escola Industrial I

I

2

B

C

.

8

\

Conselho de Reresentantes da Escola Técnica de
são Luís .
.
'.. I
Conselho de Representantes da, Escola Industrial de]
'I'erezlna

Nº mensal
máximo
de sessões

Categoria

C

i

I
I
I
I
I
I

1

C
C
C
C
C

1

I
I

4
4
4
4

4
4

1

4

I
I

4

1

4

I
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Categoria

NQ mensal
máximo
de sessões

Conselho de Representantes da Escola Técnica d01
'~ujmica (Rio de aanerroi
1
Conselho de Represestantes da Escola Técnica de f

C

4

Míneracâo e Metaluraía de Ouro Prêto ....

·.1

C

4

Cons~l1ío Nacional rt~. Estatístic~ ~ InstitutO/
Brasfleírn de Geograífa e Estatística .
D::lle~·&çào. de CGl1tl'~lc Admíntstracão do Pôrto
ao RlO de J aneiro
.

D

2

D

8

DENOMINAÇÃO DO óHGÃO

I

Comissões Revisoras de

Estatíatíca Municipal -

I
I

DECRETO N9 53.2$5 -

DE

6

DE

MAIO DE 1965

Reti/ica o Decreto -ns 54.040 de 23 de
julho de 196'4, que aprova o enquadramento do pessoal da Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia.

O Presidente da 'República, usando dascata-lbuícôea que lhe confere o
artigo 87, item ~ I, da Constituição Federal e tendo em vista o que consta
do processo nc 1.833-u4, da Comissão
de Classífícação de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos
cargos e funções do Quaàro de Pessoal ~ parte Especial ~ da Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, aprovado
pelo Decreto número 54.040, de 23 de
Julho de 1964, bem como a relação
nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 As
vantagens fínanceíras
dêste Decreto vígorarâo a par!".ir de
6 de outubro de 19'61 e 15 de junho
de 1932, conforme se trata de ampa1'03 nelas Leis números 3.9'67 e 4.069,
respectivamente.
Art. 39 As despesas de execução do
preaente vdecreto serão atendidas pela
dotacâo própria do referido órgão.
Art. 49 este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 6 de maio de 1005; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CA8TELLO BRANCO

OsvaldO cordeiro de Farias

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 19 e retificados no de 24 de maio
de 1965.

DEORETO N9 5G ,266 MAIO DE 1955

DE 6 DE

Autoriza a admissão àe pessoal especialista temporário no Instituto de
Pesquisas da ],i minha e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição e te~
do em vista o que consta das ExpOSIçôes de Motivos nc 0011, de 11 de Janeiro de 1965, do lI..Iínístérío da Martnha e no 186, de 26 de março
do mesmo ano, do Departamento Administrativo do Serviço Público, d~
ereta:
Art . 1Q Fica o Ministério da Marinha autorizado a admitir', na forma
do artigo 26 da Lei nv 3.730, de 12 de
julho de 1960, doze (12) Pesquísadores
e doze (12) Técnicos, necessários à
rearízacãc de- orojeuos especmcos uc
Programa. Básico. de Pesquisas 0 CV.l'go do Instituto de Pesquisas da Matinha.
Art. 29 As admissões de que trata
o artigo anterior serão, processadas
mediante portaria etc Mímstrc da Ma
rínha e vígorarãc por pruao uáo excedente ao de um axeacícto financeiro
dependendo cada caso:
a) de apresentação de liIW.10,-; comprobatórtos de oabílitacão técrnca ou
especíaüzada do ,'andid8,to-~\ Otvísâo

de Seleção e Aperfeiçoamento do

:q.e-

partamento Admmtstratívn do servtco
público; e
b) de registro prévio no Tribunal
de Contas.
Art. 3(> As despesas decorrentes das
ad1111SSões a que se refere êste íecrctc
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correrão por conta da parcela especifica da verba orçamentaría global
consignada ao Instituto de pesquisas
da Martnna, na forma prevista :10
respectivo Plano de Apücaçáo.
Art. 49 âate decreto entrara em vigor na data de sua publíoaçao. revogadas as dteposrçôes '~2r: contrário,
Brasilia, 6 de maio de U105; "1449 'da
Independência é 779 da República,
H. CASTELLO BRANCO

DE

6

DE

Altera o Regulamento para o Colégio
Naval, aprovado pelo Decreto número 50.0&6, de 25-1-1961.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. lQ Fica alterado ') Regulamento para o Colégio Naval. aprovado pelo
Decreto nv 50.056, de 25-1-1961, nos
seus artigos 13, 16, 2'7, 30, 33, 37 e _38,
que passam a ter a seguinte redação:
Art, 13
' ,'
"
.

1.

.

2.. ,
3
4
5

.
.
.
..

6

..

7

.

8

.

9

.

10

..

11. História Geral e do Brasil.
12. Geografia Geral e do Brasil.
13. Fundamentos Sociológicos e
Filosóficos.

Art. 16

.

Ficarão díspansadoa do concurso de admtssâc os candidatos procedentes do Colégio Mílttai que tenham concluído com aproveitamento
o curso ginasial, d~S~T J que satisfaçam
as demais exigências, de habilitação à
matrícula.
§ 2° As "Instruções para o Concurso de Admissão ao Colégio Naval"
conterão programas minuciosos, bem
§ Iv
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como as demais exigêncías necessárias
à matricula.
Art. 2 i'. O aproveitamento dos alu-

nos no decurso de um ano Ietívo. em
cada díscipnna do Ensino Cojegia.t será
aferido pelas notas obtidas ·~'l' proVRf: parciais e provas mensaisv-eaiízacas de acôrdo com o que estabelece o
Regimento Interno e o Currtculo.
§ ~ - O número de provas parciais
a que se refere êste artigo SHf. de
duas (2)', sendo uma ao final ii cada
período.

Paulo Bcsisio

DECRETO N9 56.267
MAIO DE 1965

EXECUTIVO

§ 2Q O número de provas mensais
a que se refere êste artigo, será de
três por pertodo.
§ 30;> A época, natureza, organização
e critério de julgamento (inclusive
recursos) das provas parciais e mensais, obedecerão as dísposícóes a serem estabelecidas no Regimento Interno.
§ 4° Cada prova parcial versara, sobre
tôda a matéria lecionada no período letivo correspondente.
~ 5Q Cada prova mensal versará sôbre tôda a matéria lecionada desde
a realização da prova antertor até
a aula que preceder imediatamente
a prova, inclusive.
§ 6Ç> O julgamento das prova- parciais :; mensais é expresse oo uma
nota na -scaía de zero (O) a dez (10).
aproximada a .décimos, por falta ou
exces o-, cor-torme a rraçáo abandonac seja ou não menor que cinco

cantésímos , Quando a fração abandonada fôr igual a cíncc centésimos
a ap;'OXin1::tçi:'o tar-se-á por eXC::08SO.
§ 79 O aluno que, por qualquer motivo I Inctusíve por order- de superior
em virtude de contravenção díscíplinar praticada) 3" retirar de uma prova parcial ou mensal, após a dístrtbulcão de respectivo questíonártc terá
a nota correspondente ao valor do
trabalho realizado até (' momento do
abandono da prova, observado o critónc de julgn-nento a ser prevtato pelo
n"'g'jmentn tntem. Quando porém o
aluno eôr retr-a-ío da prova em virtude de uso ou tentatív- de uso de
meios üícttos para obtenção de êxito
na prov'a. ser-lhe-á atribuída a nota
zero (O).
§ 3° O ajrno que faltar à prova
parcial ou mensal sem motivo juatíficado pele Diretor, terá a nota zero
(0' nesta prova.
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§ 99 O aluno. que faltar à prova
parcial ou mensal por motivo justificado pelo Diretor, erá submetido a
nova prova a se realizar antes que
08 demais alunos de sua turma sejam submetidos à prova seguinte da
mesma disciplina.
Não sendo isso
possível, terá grau zero (O) naquela
prova.
§ 10. Em um mesmo dia um aluno
não poderá ser submetido a mais de
uma prova parcial ou mais de duas
provas mensais.
§ .11.
O aproveitamento final do
aluno, em cada disciplina, é represen-

tado pela média final obtida na disciplina. Essa média final é a média
aritmética dos semrtntes valores:

I - Média aritmética das ' notas
obtidas nas provas mensais do 19 período'

II ~ Nota obtida na 1~ prova par-

cíal:

IÚ - Média aritmética das notas
obtidas nas provas mensais do 29 período;
IV - nota obtida na 2?- prova parcial.
§ 12. A habilitação ou inabilitação
dos alunos, em cada disciplina, no
decurso de um ano letivo é venrícada de acôrdo com o seguinte critério:
I - O aluno que obtiver média final igualou superior a seis (6) será
considerado habilitado na disciplina;
II - O aluno que obtívet média
final igualou superior a quatro (4),
mas inferior a seis (6), 'ser> submetido a exame, só sendo considerado
habilitado em primeira época. se obtiver nota igualou supeíror a quatro
(q., r.este exame.
III - O aluno cuja média final fór
tnfertcr a quatro (4) será considerado inabilitado em primeira -roca.
§ 13. C exame mencionado no inciso IIpa:á".Tafo 12 dêste artigo versará sôbre matéria selecionada entre
os assuntos ministrados durante todo
o ano letivo, abrangendo rio mtnímo
dois terços .da matéria lecionada. A
natureza, época, organização e forma
de julgamento dêste exame serão reguladas pelo Regimento Interno.
§ 14. O aluno que houver faltado
a determinado número de aulas do
Ensino Colegial ou do Ensino Militar
Naval, justificadamente ou não, conforme limites a serem fixados pelo
Regimento Interno, será considerado

inabilitado nas disciplinas respectivas
do ano do estágio escolar que estiver
cursando.
Art. 30 .....•.••....•••..••.•..•...
I-

.

II -

.

IH -

..

§ 'lv

.

§~9 ...................•........

§ 39 Para efeitos de classificação nâocserão computada. as notas
dos exames feitos de acôrdo com o
~ 12, inciso 11 do artigo 27 e com o
parágrafo único do art.37 e sim a média anterior que obrigou o -üuno a
submeter-se' ao disposto nos referidos
parágrafos.
§ 4°
§

,

.

59

~

Art. 33
I
H -

.
,

.
..

Provas relativas às discípltnas do Ensino Colegial.
IlI. -

IV -

..

Art. 37
.
Parágrafo único. O aluno inabilitado em uma ou duas disciplinas do Ensino Colegial e em 'una ou duas disciplinas do Ensino Militar-Naval, será
submetido a um exame de 2" época,
o qual versará sôbre tôda a matéria
lecionada rcquelas disciplinas. Se .fôr
ap-ovado nesse exame, será promovido ao ano superior. Se fôr reprovado
8111 uma dessas disciplinas, repetirá o
ai
escolar, caso ainda não tenha
usufruído da tolerâncía Ttxada no artdgc 10; em caso contrárto. será eltminado da matrícula e terá baixa de
praça.
Art. 38.

Parágrafo único. Em caso de falta
ele n-eqüêncía, o- -decídas as dísposíções do Regimento Interno, poderá ser
concedido o trancamento de matríc-na do aluno, a pedido d responsável, com direito a repetir o ano, caso
êle ainda não -tenh. usufruído da toIerânoía fixada no art. 10.
Art. 29 As díst-ostcões d- presente
decreto entram em vigor a partir de
19 de janeiro de 1965, revogadas as
disposições em ~-_.' -árto .
Brasília, 6 de maio de 1065; 1449 da
Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio
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DECRiETü N9 58.268 -

DE

6

DE

MAIO DE 1965
Autoriza, em caráter excepcional, a
permanência do pessoal que especifica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'conrere O artigo
~7, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Conselho Nacional de
pesquisas autorizado a manter o pessoal admitido por recibo que ora presta serviços ao Grupo de Organização
da Comissão Nacional de Atividades
Espaciais.
parágrafo único. A autorízaçâorde
que trata êste artigo cessará quando
entrar em vigor o ato de criação da
Comissão Nacional de Atividades Espaciais.
Art. 29 )tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cçntrárío .
Brasília 6 de maio de 1965~ 144<1 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO NÇl 56.269 -

DE 6 DE

MAIO DE 1965
Aprova o Quadro de Pessoal da Escola de Minas de ouro Preto e dá
outras providências.

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
art , 56, da Lei nv 3,7'80, de 12 de
julho de 19tiO, decreta:
Art. 19 'Fica aprovado, na forma do
anexo, que constitui parte integrante deste Decreto, o Quadro de Pes~
soal da Escola de Minas de Ouro
Freto, em cumprimento ao disposto
no art. 79, da Lei no 3,843, de 15 de
dezembro de 1960.
Art. 29 Ficam incluídos, na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal da
Escola de Minas de OUro preto, na
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forma do anexo, os cargos destinados
à transferência dos funcionários lotados .na Universidade do Brasil e
Ministério da Educação e cultura, de
que trata o art. 79 , da Lei número
3,843, de 1;5 de dezembro de 19{}0,
prevalecendo os efeitos deste aproveitamento a partir de 16 de dezembro de 1960.
Arü. 39 Os valores dos níveis de
vencimentos dos símbolos dos cargos
em comissão e funções gràtiflcadas,
constantes do anexo de que trata o
art. 19 dêste Decreto, são os de tabela de Retribuição - Anexo 111 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960, reajustados de acôrdo com as
Leis nos 3.826, de 2,3 de novembro
de 1960. 4,069, de 11 de junho de
19S2, 4.242, de 17 de julho de 19'83 e
4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 49 As funções gratificadas da
Escola de Min,as de OUro Preto ficam classificadas em caráter provisórto.
Art. 59. A nomeação para os cargos integrantes do Quadro de Pessoal
será feita de acôrdo com o disposto
na Lei nc 1. 584, de 27 de março de
1952, combinado com a Lei nv 1.711,
de 28 de outubro de 1952, observadas
as disposições contidas nos artigos 55
e 57, da Lei nc 3.780, de 12 de julho
de 19ÜO.

Art. 69, O prcvímento e a vacancia dos cargos do Quadro de Pessoal
sao da competência do Diretor da Escola,
Art. 7l?, Os atos relativos ao Pessoal da Escola serão publicados no
Diário Oficial, observadas as normas
em vigor.
Art. 89. O Diretor da Escola de
Minas de ouro preto expedirá as
portarias de aproveitamento de pessoal beneficiado por êste Decreto,
Art. 99. Aplicam-se, no que coubel', ao 'pessoal a que se refere êste
Decreto as normas e os sistemas de
classificação de cargos constantes da.
Lei nc 3,780, de 12 de julho de 1960.

ATOS· DO PODER ExECUTIVO
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Art. 10. A despesa .com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos financeiros concedidos à E-scola de Minas de Ouro Preto.
Art , 11. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 6 de maio de 19.a5; 144:'-'
da Independência e 7'79 da Republica.
H.

CASTELLQ BRANcu

Flávio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 19 e retificados no de 25 de maio
de 1965.
DECRETO NQ 56.270
MAIO~

DE

7 DE

DE 1935

Passa a denominar-se "Faculdade de
Música Sagrado coração de Jesus"
o Conservatório Musical Sagrado
Coruçõo ele Jesus, de sao Paulo.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item L da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo 17.323-65 do Mmístérío da Educação e Cultura, decreta:
Artigo úníco. O Conservatórto Musical Sagrado Coração de Jesus, de
São Paulo, reconhecido pelo Decreto
B-53. g·54, de 8 de junho de 1964, passa
a denominar-se "Faculdade de Música
Sagrado _Ooracâo de Jesus".
Brastlía, 7 de maio de IS65; 1449 da
Independência e 779 da República.
I-I. CASTELLO BRANCO
Flávio Lacerda

DECRK.rO N'"' 56.271
MAIO DZ 1965

em vista o disposto no Decreto-lei nümero 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956. decreta:
ArL to Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, os terrenos e respectivas benfeitorias, compreendidos
numa faixa de domínio COm largura
mínima de quarenta (4{I) metros e
máxima de oitenta. ao longo do eixo
da rodovia BR-13. Fortaleza-RussasIcó-Salgueíro-Jatinâ-Canudos Feira de
Santana.
Art. 29 O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem fixará a largura da faixa de domínio declarada
de utilidade pública, respeitados os limites estabelecidos no artigo antei-íor,
tendo em vista as características e situacão local das regiões atravessadas
pela BR-13.
Art. 3'1 üste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1965: 1449 da
Independência e 779 da Repúbltca.
H. CASTELLo

Juarez Távora

DECRETOS Ns. 56.272 B 56.273,
ainda não foram publicados no D-iã1'io O ticuü,

DECRETO

N°
MAIO

DE

7

DE

Decuira de utilidade oaouca. para fins,
de desapropriação.vpelo Deporlamento Nacional de Estradas de Rodage1n, taixa de terra e benfeitorias, na
mesma existentes, ao longo da rodovia BFt-13-.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o urttgo 87, item 1, da oonstttuteão e tendo

BRANCO

56.274
DE 1965

DE 10 DE

Declara de uiiiiâaâe pública, para
fins de desapropriação, área situada
no Município de Piraquara, Estado
do Paraná.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e nos
têrmos do art. 59, alínea m, do Decreto-lei nv 3.3G5, de 21 de junno de
1911. com as alterações constantes da

Lei nc 2.786. de 21 de maio de 1956
decreta:
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ArL 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
ti. área de terra limítrofe à fazenda,
Experimental da Escola de Agronomia
e veterfnárta da Universidade' do Paraná, com as benfeitorias dela conatantes, de propriedade de Alfredo
Krause. localizada no Município de
t'Iraquara. no Estado de Paraná.
Art. 2Ç1 A área a que se refere o
artigo anterior tem aproximadamente
159,72 hectares (cento e cinqüenta e
nove hectares e setenta e dois ares) ,
confrontando ao sul e a leste, com (I
terreno da Fazenda Experimental da
Escola de Agronomia e Veterinária da
tjmversidade do Paraná, ao norte com
a Estrada da Graciosa, e a oeste com
l:t Estrada Vicinal.
Art 39 Fica a Universidade do Pa~
rana autorizada a tomar as providêneras legais necessárias à desapropriaçâo, inclusive junto ao Serviço do
Patrimônio da União, pelo valor total declarado no laudo da avaliação
de crs 85. COO. OCO (oitenta e cinco
milhões de cruzeiros), de tôda a área
ue terra mencionada no artigo anterror correndo as despesas por conta
de seus próprtoa recursos.
Art. 49 Este Decreto entrará em
Vlg01' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1935; 144°
ce Independência e 77 9 da República.
H. CASTELLO Br:ANCO

Flavio ,Lacerda

DECRETO N9 56.275
MAIO

DE

10 DE

DE 1965

Promulga os Estatutos do Centro ee
Estudos para a Conservação e a
Restauração dos Bens Culturais,

o Presidente da Repúbüca, havendo o Congresso Nacional aprovado
pelo Decreto Legislativo no 16, de
1964, os Estatutos do Centro Internacional para a Conservação e a Restauração dos Bens Culturais, adotados pela Resolução 4:53 da glJ. Sessão
dr, Conferência Geral da trnesco, realizada -em vova Delhi, (1956);

E havendo sido depositada a 21
de agôsto de 1964 junto ao Secretário
Geral da Organização das Nações
para a Educacâo, Ciência e Cultura,
a respectiva declaração formal de
adesão, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão ínvíolàvelmente como
nêle se contém.
Brasília, 10 ele maio de 1%5· 14'4Q da
Independência e 779 ela República.
H.

CASTELLO BRANCO

V. ela Cunha

ESTATUTOS DO CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS PARA
CONSERVAÇAO E RESTAURA·
çÃO DE BE!\[S CULTURAIS.
ARTIGO 19

Funções

O "Centro Internacional de Estudos
para Conservação e Restauração de
Bens Culturais" adiante denominado
"o Centro" exerce as sezuíntes Tunções:
<>
a)
Reunir, estudar e difundir
documentação concernente aos problemas .cienttrícos e técnicos da conservacâo e restauração de bens cultu-

ruis:
h) Coordenar, estimular ou provocar pesquisas nesses domínios, por
1"n210 sobretudo de missões confiada a
orgunízaçoes e espectanstas, de reumôes
internacionais, de publicações e de
íntercámbío de especialistas;
C! Responder a consultas e fazer
recomendações sobre pontos de ordeln
geral ou especial em matéria de conservação e restauração de bens culturais;
u) Concorrer
para a rormaçào de
pesquisadores e Técnicos e para a
elevação do nível das restaurações.
ARTIGO 2

Membros

São membros do centro os Estados
membros da UNESCO que dirigirem
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uma declaração formal de adesões ao
Diretor-Geral da organização:

ARTIGO

6

Assembléia Geral:' Funções
ARTIGO

3

Membros associados

Podem aderir ao Centro, na qualí-

dade de membros associados:
as instituições de Direito Público

a)

dos Estados que -iêo forem membros
do UNESCO;

as instituições de Direito Pri-

b)

vado de caráter científico ou cultural.
A admissão como membro associado
se faz. por recomendação do Conselho
executivo da UNESCO, mediante de-

cisão do Conselho do Centro tomada
por maioria de dois terços.
ARTIGO

4

As funções da Assembléia Geral
consistem em:
a) determinar a orientação do Centro'
b') eleger os membros do Conselho;
c) nomear. o Diretor, por proposta
do Conselho;
d) estudar e aprovar os relatórios
e as atividades do Conselho;
e) controlar as atividades financeiras do Centro, examinar e aprovar
seu orçamento;
j) fixar as contribuições dos membros tomando por base as quotas dos
Estados membros da UNESCO;
sn rtxarus contribuições dos membros associados tomando por base os
recursos de cada um dêles.

órgãos

o

Centro compreende:

uma Assembléia Geral

um Conselho
uma Secretaria
ARTIGO 5

Assembléia Geral

A Assembléia Geral se compõe doa

delegados dos Estados aderentes na

proporção de

um delegado por Es-

tado.
~sses delegados deverão ser escolhidos dentre as pessoas mais quaIífícadas por, sua competência técnica,
nc campo da proteção de bens culturais e de preferência, dentre os membros categorizados do pessoal da adminíatraçâo nacional de proteção dos
bens culturais do Estado-membro.
A Organização das Nações unidas
para Educação Ciência e Cultura e os
membros associados podem enviar, às
sessões da Assembléia Geral observadores autorizados a lhe apresentar
propostas, mas sem direito de voto.
A Assembléia Geral reunira em ses~
são ordinária de dois em dois anos.
Poderá ser convocada em sessão extraordinária, pelo Conselho. Salvb
em decisão contrária da Assembléia
Geral ou do Conselho, a Assembléia
Geral se reunirá em Roma.
A Assembléia Geral elegerá seu
Presidente no inicio de cada sessão
ordinária. Ela adotará seu regimento
interno.

ARTIGO 7

Conselho

Sob reserva do artigo 12, .alínea 3,
o Conselho se compõe de nove membros, cinco dos quais eleitos pela Assembléia Geral, os outros quatro
membros serão:
- Um representante do Díretor.,
Geral da UNESCO'
- um representante do Governo
italiano;
- o Diretor do Laboratório central
dos museus da Bélgica;
- o Diretor do Instituto Central de
Restauração de Roma;
- um representante do Conselho
internacional dos museus;
- um representante do comitê internacional para monumentos e
- um representante de outras ínstituicões íntemacíonaísvcongêneres a
serem designadas pelo Conselho assistirão as reuniões do Conselho, Com
voz consultiva. Sob reserva do Direito
de voto, partdcíparâo êles dos trabalhos e deliberações em pé de igual..
dade com os membros do Conselho.
Os membros eleitos. pela Assembléia
Geral serão escolhidos dentre os técnicos mais qualificados no campo da
conservação de, bens culturais e em
matérias científicas e conexas.
Os membros eleitos pela Assembléia
Geral deverão ser todos de nacionalidade diferentes. Serão eleitos, por
dois anos e reelegrveís para operiodo
imediatamente posterior.
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o Conselho se servirá, no mínimo,
uma vez por -ano.
O Conselho adotará seu regimento
interno.
ARTIGO

8

Conselho: Funções
As funções do Conselho consistem

em:
a) aplicar as decisões e díretrfzes
da Assembléia Geral;

exercer qualquer função que lhe
fôr confiada pela Assembléia;
c) determinar, por proposta do Diretor, o projeto a aprovar o plano de
trabalho submetido pelo Diretor.
b)

ARTIGO 9
Correspondentes

o Conselho pode nomear, de aoôrdc
com seu regimento interno, peritos
correspondentes, que podem ser consultados sôbre tôdas as questões que
digam respeito a sua especinlídade.
ARTIGO 10

Secretaria

A Secretaria compreende. o Diretor
e o pessoal que o Centro exigir.
O Diretor é nomeado pela Assembléia Geral, por proposta do Conselho. No caso de ocorrer vaga no intervalo das sessões da Assembléia, êle
será nomeado pelo Conselho sob reserva de confirmação em suas funções
pela Assembléia Geral, que fixará a
duração de seu mandato.
Os assistentes do Diretor são nomeados, por proposta do Diretor, pelo
Conselho. Caso ocorram vagas, no intervalo das sessões do Conselho, êles
serão nomeados pelo Diretor, sob reserva de confirmação em suas funções
pelo Conselho, que fixará a duração
de seus mandatos.
O Diretor e seus assistentes devem
ser especializados em disciplinas diferentes; não podem ter a mesma nacionalidade.
Os outros membros do pessoal são
nomeados pelo Diretor.
No exercícío de suas funções o Diretor e o pessoal não pedírâo nem receberão instruções de qualquer Govêrno ou autoridades estranhas :;1.0
Centro.

ARTIGO

11

Estatuto Jurídíco

O Centro gozará; no território de
cada um de seus membros da capacídade jurídica' que lhe fôr necessária
para atingir seus fins e exercer suas
funções.
O Centro pode receber doações e
legados.
ARTIGO 12

Disposições transítórias

Para os dois primeiros anos a contribuição anual dos membros está
fixada em 1 % de sua contribuição à
UNESCO no ano de 1957.
A contribuição da UNESCO não será inferior a 12.000 dólares, em cada
um dos quatro primeiros anos.
Até a primeira reunião da Assembléia Geral, que deverá ter lugar o
mais tardar nos dezoito meses a contar da entrada em vigor dos presentes estatutos, as funções atrtbutdas á
Assembléia Geral e do Conselho serão exercidas por um conselho provisório composto:
- de um representante do DiretorGeral da UNESCO,
- de um representante do Governo
ital1ano,
- do Diretor do Laboratório central dos museus da Bélgica,
- do Diretor do Instituto central
de Restauração de Roma,
- e de um quinto membro nomeado
pelo Diretor-Geral da UNESCO.
O Conselho provisório convocará a
Primeira Assembléia Geral.
ARTIGO 13
Revisão

As emendas aos presentes estatutos
serão adotadas pela Assembléia Geral,
por unanimidade dos membros presentes e votantes.
As propostas de emenda serão comunicadas a todos os membros, bein
como à UNESCO. seis meses antes da
Sessão da Assembléia, Geral em cuja
ordem do dia serão inscritas.
As propostas de emenda a essas
emendas deverão ser comunicadas
três meses antes da sessão da Assem ~
bléla Geral.
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ARTIGO

14

Retirada de Bstaâos-rnembroe

Qualquer membro poderá notificar

sua retirada do Centro em qualquer
tempo depois de expirado um prazo
de dois anos contados a parti!' do dia
de sua adesão .. Essa notificação produzirá efeito um ano após o dia em

que ela tôr comunicada ao Diretor-

Geral da UNESCO, sob condíçâo de
que o membro tenha nessa data pago

sua contrtbuícâo referente a todos os

anos durante os quais êle pertenceu

ao Centro, ou compreendido o exercício financeiro que se seguirá, à data
da notificação. O Diretor-Geral da
UNESCOcomunicará essa notífícacào

a todos os membros do Centro, bem
como ao Diretor do mesmo.
AnTIGO 15

Entrada em vigor

Os presentes estatutos entrarão em
vigor tão logo cinco Estados se tenham tornado membros do Centro.

DECRE'IlO N9 56,276 -

DE 10 DI:

MAIO DE 1965

Instala o Conselho Nacioruú sio: FUndação ]Vf1.,cíonal do Bem-Estar do
Menor e dá outras -prcnnsiénciae.
J

o Presidente -da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere I) artigo 87, item I, da Oonstdtutcâo, de-

ATt, 10 Fica instalado, na data da
publícaçáo dêste Decreto, o Conselho Nacional da Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor, constítutdo
na forma estabelecida pelo art.ígc 9'1
da Lei 4,513, de 10 de dezembro de
1954, cem a seguinte conatítuíçao:
Representanta do Presidente da República: o Dr , Mario Alteníerder ;
Suplente: o Dr , Raymundo Monta de
Aragão;
Representante do :t1inistro
da Justiça e Negócios Interiores o
Dr . José Eduardo do prado Kellv:
Suplente: o Dr. Paulo Accíoty Sá;
Representante do Ministro da Educaçêo e Cultura: Lecnídas eobrmo
Pôrto, Suplente: Octactlio de Souza
Braga; Representante do Ministro do
Trabalhe e Previdência ?(Jf'ial ~Q'
ríana Brito Franco, Suplente: Dulcecléta de Souza Cardoso: Representante do Ministro da Agricultura: Língard Mille; Padva, Suplente: Luis
cre~:

Carlos Blumer Dias; Representante
do Ministro da Saúde: Rinaldo vtcter de Lamare, Suplente: Plamartcn
Affonso Costa; Representante do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil: Carlos Povina Cavalcanti, Suplente: Alberto Barreto
de Mello, Representante da Assoeíação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE);
Consuelo
Pinheiro,
Suplente: Maria Magdalena Ban-nartino Carregál:
Representante do
Conselho Federal dos Assistentes Sociais (CFAS): Helena Iracy Junquetra, Suplente: Maria Amélia da Cruz
Leite; Representante da Legião Brasueíra de Assistência (LBA)
Maria
Lutza Moniz
de
Aragão, Suplente:
João Mau-roto Moniz de áraeâo: ReAprendizagem Comercial (SENAC);
presentante do Serviço Nacíonarvde
Mauricio de Magalhães Oa-vatno, Suplente: Maria Violeta vtllas Boas;
Representante do Serviço Nacional de
Aprendízaaem Industrial (8EN AI) .
Francisco de PaulaiFerreíra, Suplente: José Augusto Besana . Reoresentante do Serviço Socíat mternaciona; U.~81l
Marta Celeste Flores da
Cunha,' Suplente: Pedro José vleirelles Vieira: Representante da União
rcactoner de assocíacões Pamtliares
(UNAF); Heitor Calmon, Suplente:
Ioranctsco Luiz Cavalcanti da Cunha
Horta; Representante da Assoclacâo
Br-asileira de Crédito e Asststêncía
Rural lABCAR); João Napoleão de
Andrade. Suplente: Geraldo Oscar
Ijoming'ues Machado: Representante
da Conterêncta Nacional dos Bispos
do Eo'asi l ((;NBB): Dom Cândido
?arlim. Suplente: Padre Ravmundo
tante da Conterêncta dos Rebgtosos

Osanam de

li

no-arte S ,).. Represen-

do Brasil (eRE): Irmã Helena 81queira. Suplente: Irmã Env Guarnteri; Representante da Confederação
Evangélica do Brasil: Reverendo Mario de Oerqueíra Leite .}1., Suplente:
Reverendo Messias Amaral dos Santos:
Representante r18 ConfecJ21'S,c3,0
Israelita do Brasil: Henrique Lemle,
Suplente' Marcos Constantino

Art.. 29 Ao Conselho Nacional,
compete elaborar no prazo de 30 dias
os estatutos cta Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor, submetendoos à aprovação do 'Presidente da República,
Art . 3º Uma vez aprovados os estatutos, a Fundacâo Nacional do
Bem-Estar do Menor constituir-se-á
com observância dos requisitos e tormalídades legais .
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Art. 4° Revog'am-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1955; l·no
da Independência. e 7'71,1 da República.
H. CASTELLQ BRANco
Milton campos

DECRETO N9 56.277
MAIO DE 1965

DE 10

DE

Incorpo1'a ao patnmônzo da União
imovel aeetmoao ao Ministério da
Guerra.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item

Ido art. 37, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1°. Fica incorporado, para todos os .erettos. ao patrimônio -1:'1, Untào
o imóvel localizado .na Avenida Senadar Pinheiro Machado, em São Luiz
Gonzaga, RS, de 66,Dam de frente por
33,OOm de fundo, com área de_ 2.178,00
metros quadrados, tudo de acordo com
os elementos constantes do processo
projjocolizado no Ministério da Guerra, sob nc 2.640-65-Gab MO (SPR-3).
Art. 29. O referido imóvel deverá
ficar jurisdicionado ao Ministério da
Guerra.
Art. 39. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrárto .
Brasília, 10 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
Octávio Gouveia de Bulhões
DECRETO

N9 56.278 -

MAIO DE

DE 10 DE

1965

Autoriza o Serviço elo Patrimônio da
União a aceitar uma área de terreno em Goiânia - GO} destinada ao
Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso .t, da Constituição Federal, e de acôrdo com os artigos ,1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19. Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que faz o Doutor Altamiro de
Moura Pacheco, médico, brasileiro,
solteiro, proprietário da Fazenda Retiro, situada em zona urbana da cídade de Goiânia, de um terreno de ....
3.837,20m2 (três mil oitocentos e trín-

ta e sete metros quadrados e vinte decímetros quadrados), a ser desmembrado daquela Fazenda.
Art. 29. O ímóvel em apreço, caracterizado no processo protocolizado sob
o nc 4.8BS·-65-GÀB -MG, destina-se ao
Mínístérto da Guerra.
Art. 3". O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrái-ío.
Brasília, 10 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

H. CASTELLO BBANCO
Arthnu: da Costa e Silva
Octávio Gcuoeia de Bulhões

DECRETO N9 56.279
MAIO DE

DE

13 m:

1955

Autori.:za a cessão, sob a forma da
utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado da,
Guanabara

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, íricíso I, da Constituição Pederal, e de acôrdo com os arts. 125
e 126, do Decreto-lei no 9.76D, de 5
de setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
sob a forma de utilização gratuita, à
Fundação Otávio Mangabeira, do terreno federal situado na rua Prancísco
otavtano, junto e depois do prédio
nc 93, no Estado da Guanabara, com
a área de 560 m2 (quinhentos e sessenta metros quadrados), tudo de
acôrdo com os elementos constantes
do processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o 119 43.559, de 1965.
Art , 29 Destina-se' o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de uma Escola Pública Estadual
tornando-se nula a cessão, sem direito a qualquer indenização, se tôr
dada ao terreno, no todo ou em parte,
utilização diversa, ou ainda se houver
inadimplemento de cláusula da contrato que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Brasília, 13 de maio de HHi5;
1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLOBRANCQ

ecuuno

Bulhões
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DECRETO NÇ 5-6.280 -

DE

13

DE

MAIO

DE

lS65

Declara p"ioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de ísencõo
de quaisquer taxas e impostos federais, a im-portacéo dos equipamento.":
eoeos, sem simila: nacional registrado, neste descritos e consignados à
"Companhia Cearense de Cimento Pcrtíamd", de Fortaleza (Ce)

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 13, da Lei nc 3.692 de 15 de dezembro de 1959, e, ainda. considerando
que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE) através ia Resotuçác nv 865, de 13 de setembro de
1963, aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele Orgâo, propondo

fosse reconhecida vcomo prtorítáría para o desenvolvimento da região, para
efeito de isenção de Impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e a serem
importados pela "Companhia Cearense de Cimento Portland", de Fortaleza
(Oe) e destinados à Instalação de uma fábrica 'de cimento portland comum
em Sobral (Ce);
considerando o atestado peto Conselho de Política àduanerra.;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de 'Motivos em
que o Superintendent.a da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo elo mesmc órgão, decreta:
Art. 19 Fica decrarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste
para efeit-o de ísençao de quaisquer taxas e impostos federais, com a condição neste expressa e pertinente aos motores elétricos que acompanham
os maquinismos neste relacíonaôos inclusive o grupo de motor Diesel de
10 CV citado no item 2, a importação de equipamentos novos, a seguir
descritos e consignados à "Companhia Cearense de Cimento Pcrtland", de
Portaleza roer:

Item -

1 -

Especificação

Quantidade
a ser
importada

Valor TOtal
FOB
Dar/Kr.

US$

1

629.800

87.230

I

Moinho UNIDAN nv 22 x 8,8'1
para moagem de cru, diâmi3tro\
2.Z00mm, comprimento 8,Sm"

completo, com um jogo de CtJ1~-1
posvmoedores e comando comi
eixo de contramarcha de 2,5m I
e duas chumaceíraa, bem C'1mQ
redutor de velocidade e motor
eléAtrico de t,{J9 cy . o o
oi
Forno rotativo ce 2,4 x 2,1 x

I

2 -

2,4 x 75m, para a .cozedura da
pasta de clinquer, provido de
arrefecedcr UNAX. O fôrno será I
1\

fornecido completo e compreen-]
dendo: Tubo do Iôrno em cha-!

pas de aço; 4 suportes, cada um!
compôsto de um anel de eocía-\
menta e dois roctílhos de apoio,
com as' suas chumaceíras correspondentes. O rôrno será provido de um sistema especial de
correntes para a utüízacáo eficaz do calor contido nos gases
de fumo; Trem de comando
composto de uma coroa dentada
com pinhão e das demais eu-
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grenagens; Eixo de contramal'-l
cha; Redutor de velocidade e
motor elétrico regutável de 50 i
CV; Revestimento de tijolos
rratáríos e ísolaçào especial pa-!
ta o tubo do fôrno, e um grüpo~
de motor Diesel de 10 CV pre-:
visto para girar o fôrno em ca-i
80 de falta de corrente elétrr-!
ca
1
3 - Moinho UNIDAN nc 22 x 8,8,1
para a moagem do cimento
diâmetro a.zenmm, comprímcnco
8,8m, completo com jôgo de corpos moedores e comando com!
eixo de contramarcha de 2,::'ln; e]
duas chumaceiras'.; incluindo pe- !
ças para o arrefecimento exterior
por água, redutor de velocidade e motor elétrico de 500

1'e-1

I

I

cv

I
I

TOTAL

\

1

1.895.30{}

262.50'7

1

619.300

85.775

3.144.400

435.512

Parágrafo úruco . Para efeito da isenção de que trata o presente decreto e cem respeito aos motores elétricos citados na descrição retro, inclusive o grupo de moto de 10 CV -mencíonado no item 2, fica sua símilartdade para ser examinada pela Alfândega de destino, quando do desembaraço aduaneiro na hipótese â~ os mesmos seguirem regime tarifário
próprio, observando-se o disposto na Circular no 16, de 28 de agôsto de
1958, do Sr. Mímstro da Fazenda.
Art. 20 :f:ste decreto' entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1985; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTEI.l..Q

BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhóés
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO NQ 56.Z81 -

DE

13 DE MAIO DE 19·6·5

Declara 1Jrioritaria ao' desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de oucüsquet taxas e impostos federais, a ittiportaçtio dos equipamentos
novos, sem srmiuir nacional registrado, neste descritos e consignados à
emprêsa "Conetãmcio Vieira & Cia.", de Estância (Se).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87 item I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 18, da Lei
nc 3.692, de 15 oe dezembro de 19'59, e, ainda, considerando que o Conselho
Delíueratdvo da Superintendência do De s e nv o Iv i f i e n t o do Nordeste
(SUDENE). através da Resolução nc 977, de 3 de setembro de 19M, aprovou parecer ua secretaria Executiva daquele órgão propondo fôsse recoJ
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nheoída como prioritária para o desenvolvimento da regiao, para efeito de
isenção de Impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos,
SEm similar nacional registrado, neste descritos e a serem importados pela
emorêsa «Oonstáncío Vieira &Cia.", de Estância (Se), e destinados ao
reaparelhamento da "Fábrica Senhor do Bonfim", de propriedade da titular e sita no mt.nícípío de Estância, Estado de Sergipe:
oonsíderando o atestado pelo conselho de, Política Aduaneira;
considerando, enfim, c mais que consta da Exposição de Motivos em
que o .Supertntendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho

Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 10 Fica declaradavprícrrtáría ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, com a ressalva nest.e expressa e pertinente aos motores elétricos que acompanham
os manuuusmos nr.:s.tc re.Jacionade-s. a rmportação dos equipamentos novos,
sem similar nacional rcgtstrado, a seguir -descrttoa e consignados à emprêsa
"õonetâncío Vit';~a' & Cía.", de Estância (Se):
-

Item -

Específícaçâo

I
II

--1----Quantidade
a ser
Importada

I

ham -

Inglaterra) , modêlo nÚ-1

Valer Total

I
I

FOB

US$

3S

953

I

1 - Engomadeira de fios, marca Su _I'

cker (fabricação e fornecimento
de GBR Sucker G.m.b.H. M. i
Glabach - Alemanha), tipo ZTC,I
de 140 em de largura máxima r
útil, com 5 rolos de secagem, sen-II
do 2 recobertos de Teflon, cons-!
tltuída das seguintes partes: es- J
tante para 8 rolos de urdumc]
modelo BN;
1 cuba de goma]
modêlo LBXIV, completa, inCiU"'1
síve um dispositivo automático
para descarregar o 29 tôlo superior; 1 secadeira de 5 cilindros I
modêlo ZT; 1 enroladeíra, mo-]
dêlo De, completa, inclusive pai- \
nel de, comando, instrumentos e]
dispositivos, para ccntrôle e re-I
gulagem automátdca da temperatura, pressão, tensão e velocida-]
de do urdímento, m a r c a d o dei
comprimento, e da umidade dOI'
urdimento (pelo sistema Textometerj > O acionamento da má-I
Quina é por meio de motor deví- j
damente acoplado, com velocida-I
de regulável sem degraus atra-I
vês de redutor PIV. Inclui tam-I'
bém uma instalação para mistura, preparação e armazenagem]
de goma, com capacidade para]
600 litros, completa, com acessõ-I
rios, e devidamente acoplada ...
2 - Máquina-ferramenta, para retíft-]
cal' a superfície descoberta do:
cilindro e deter de marca orons-II
fíeld (fabricação e fornecimento
de Dronafíeld Brothers Ltd., Old-]

I

I
\

I
I
II

\

I

II
1

II
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Item -

Quantidade
a ser
importada

Especificação

Valor Total

FOB

nss

I

mero 152, de 4{)" de largura útrl.,
completa, sem motor
'
I
- Maquina-ferramenta para cobrir:
flats de carda, marca rironsneio I
tfabrícação e fornecimento de I
Dronsfteld Brothers Ltd. Enderê;-I
co: P.O. Box no 10 Atlas WOI'ks,i
Kink Street - Oldham ~ lngía-j
terra) , modelo 159, de 4" de Iar-!
gura útil, completa, com perten-]
ces
,."
1
4,- Máquina-ferramenta, para enrne-.'
tar Takerin

(brísser)

de

1

1

1

141

DCO

carda.!

marca "Dronsfield (fabricação e:
íurnecímento de Drcnsfield Brc-J
thers Ltd. Oldham -- Inglaterra L]
modêlo 163, de 4ü"de largura]
útil, completa, com pertencer; e i
motor de acionamento devída-!
mente acoplado
;
1
5 - Máquina-ferramenta, para crJlJriI::
cilindro e dofer, marca Drons-]
fíeld (fabricação e Iornecímento]
de Dronsfield Brothers Ltd. Old-]
ham - Inglaterra), modo nv 22Ü",;
ele 40" de largura útil, compteta.]
dotada dos dispositivos ns. 2-19,1
:2'62 e 2'19, inclusive motor de acío-]
namento devidamente acoplada I
6-Máqutna-ferràmenta para retífí-]
cação dos flats da-carda, marca]

1

2

335

1

1

263

3

3f?9

48

gn

Dronsfíeld (fabrícaçâo e forneci-]

me n t o de

Dronsfíeld Brothers]

Ltd. Oldham -- Inglaterra), mo-]
d810 n« 241, de 40" de jargura.]

completa, dotada dos dispostttvos]
e implementas necessários, tnctu- r
sive motor de acionamento devi- i
damente acoplado
,
i

1

7 - Aparêlho de contrôle de tquanda-!
DO de fitas, pavios e fios, marcai

Uster (fabricação e fornecimento I

de Zellweger A.G.

-

Dster

I

Zurich - Suíça) , modelo B, com-!
posto de receptor, registro. e in-!
tegrador eletrônico: completo, in-I
clusive pertences e material dei
reserva
.
J

TOTAL

1

Parágrafo único. Para efeito da ísençâo de que trata o presente decreto
com respeito aos motores elétricos citados na descrição retro, fica sua
similaridade para ser examinada peja Alfândega de destino, quando do
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desembaraço aduaneiro na hipótese de os mesmos seguirem regime tarjranc próprio, ()b~ervando-se o disposto na CIrcular nv 18, de 28 de agôsto
de 1958, do Sr. Ministro da Fazenda.

Art. 29 nste decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Otá-vio Gouveia àe Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 56.282 -

DE

13

MAIO

DE

DE

19-65

Declara prio'titaria ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de. isenção
de quaisquer taxas c impostos federais, a importação dos equipamentos
novos, sem similar naciotuü registrado, neste descritos e consignarias à
err~,prêsa "Renda Priori & Di'.z. Lida.", de Recife (Pe).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 18, da 'Lei
nv 3.69?', de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o CanseIro
Deliberativo da Superfntendêncía do De s e n v o Iv i m e n t o do Nordeste
(SUDENE) através da Resolução n(; 973, de 3 de setembro de 1964, aprovou parecer da secretana Executiva daquele órgão propondo tôsse reconhecida como priorrtáría para o desenvolvimento da região' para efeito de
isenção de ímpoatos e taxas federais a importação dos equipamentos novos,
sem similar nacional registrado, 'neste descritos e a ser efetuada pela emprêsa "Renda Pnori & Oía. Ltda.", de Recife (Pe) , e destinados à ampliacão de sua fábrica de latas, localizada na Capital do Estado de Pernambuco'
considerando o atestado pelo conselho de Política Aduaneira:
considerando, enfim, c mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. P Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, com a. ressalva neste expressa e pertinente aos motores elétricos que acompanham
alzuns dos maoumísmos neste relacionados, a importação de equipamentos
n;vos, sem símilar nacional registrado, a seguir descritos e consignados à
emorêsa "Renda Prior! & oia. Ltda.", de Recife (Pe):
J

Item -

Quantidade
a ser
importada

Especificação

I

I

I

vaior Total

CIF

US$

I- - - - _ . _ - I

I

l-Formadora de corpos de latas I
de 1 kg, marca OSAI modêlo
F03, sem motor elétrico. Fabrr-]
cação italiana
,
,
2 - Pestanheíra marca aSAl para
pestanhar latas, equipada comi'
motor elétrico de 1,5 HP trifásico. B'abrícaçâo italiana
I
3-Elevador magnético marca OSAI:
equipado com motor elétrico tl'i-I

I

I

2

3

I

23.064

I

13.836

I
I

I
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Item -

Especificaçã.o

\

,I
i

Quantidade
a ser
importada

Valor Total

1

CIF

U5$

11

I

fásíco de 0,5 HP. Fabricação íta-]
liana
1
4-lZccravadeira m a r c a Lucíam.]
modelo Mirca 31 para latas re-I
dondas e retangulares. Fabrtca-]
çâo italiana
:
!
5 - Bcrracheíra marca vtnceno, mc-!
délo A-9, dimensões mínima e i
máxima 51x51 e. 72x38 mm, com-i
prímento -l,32rn, potência I C V.I
Fabricação portuguêsa '
I
6 - Emassadores f i a r c a vutcano.]
para funcionarem conjunto comI
as prensas automáticas ou mde-:
pendentes. Fabricação portuguê-]
se
1
7 - Cortantes de a m e a ç o s marca]
Vulcano, para cortar os tampos]
ou fundos e fazer o furo ..... i
3 - Prensa marca Sacmi, modêlo)
8-85, para cortar é estampar ,-'0-1
lhas metálicas, sem motor elé-!
trico. Fabricação italiana, acom-i
panhadas de 75 cunhas, 24 pin-]
ças e 10 correias de braços tam- i
bém equipamento de centraliza- i
çâo completo
,
1
9'- Máquina de colocar gachetaa em!
alta velocidade, marca Adarex.]
modelo ORO, equipada COm 31
motores elétricos de 1 HP. Fa-]
bricaçâo ínglêsa
i
10 - Estufa Darex, modêlo 100 HP,)
poder calorífico para a seção I
principal e de pré-aquecímentoj
respectivamente 175.000 e 60.0001
BTU /hora, acoplada com motorcs elétricos de 1 e 3 HP para]
o ventilador principal, de 1/4 de!
HP para correia de pressão e j
de 1 HP para ventilador de res- i
Iríamento. Fabricação íngtésa .. :
H-Bomba Darex, modêlo SE, uni-i
dade totalmente, fechada, aCQ-1
plada com motores elétricos dei
3/4 de HP para a bomba do]
composto e de 1/6 de Hp para:
a bomba de óleo. Tanque com!
capacidade para 5 galões, equt-]
pada com aquecedor elétrico'l
bomba de óleo, termostato e ter-I
mômetro para contrôle de temperatura. Pabrtcaçâo ínglêsa ... I
12 - Preza universal marca Saimp. 1
modêjo FUR-2/Mn acoplada com 'I
3 motores elétricos tnrésicoa.
sendo um de 4 HP, um de 1/3 1

I
I

3

I
1
!

4.791

I
I

15.37(;

I
I

s

1

3

I
I
I
I

7,503

1

4

I
I
I
I
I

I
I
I
I

2.l(J:~

1.2'&8

I

II
2

I
I
I
I
I
I

I

3!.OD4

2~.9iJii

I,
,
I
I

1

II
II

a.~'10

I

I\
,

1

I

i

II
I

3.6~
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Item

J

Especificação

Quantidade
a ser
importada

i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--CI

de HP e um de 0,15 HP.

l~lJtao:l

_

__

CIP US$
_

I
:1

1

- - - -I
TOTAL

Valor Tota!

II

cão da mesa dos dois lados 45°,)

distância mínima e máxima en-:
tre o mandril e o plano dai
mesa 0,0 e 440 mm, rotações]
mínima e máxima ,34 e 1. ADOi
r. p. m. Fabricação italiana
.!

l

i

1

4.839

I

._.1

I

141.8-!5

Parágrafo único. Para efeito na isenção de que trata o presente decreto
e com respeito aos motores elétricos citados na descrição retro, fica sua
similaridade para ser exammads pela Alfândega de destino, quando do
desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime t!.tritárío próprio, observando-se o disposto na orrcutar nc 16, de 28 de agosto
de 1958, do Sr. Ministro da Fazenda.
Art. 29 "f{ste decrete entrará em vigor na data de sua, publicação, sevcgadas as díspcskôes em contrário
Brasília, 13 de maio de 19t15: 1149 da Independência e 779 da Repéblícu..
H, CASTELLO BMNCO

Otávio Gcuveia de Bulhões
Oswaldo Cordeiro de lfarias

DECRE'TO

Nv 56.283 MAIO DE 19ô5

DE 13 DE

Concede reconhecimento à Faculdade
'sde
D i T e i t o da Universidade de
Goisis,

o

Presidente da
da atribuição que
tigo 87, item 1, da
têrmos do artigo

República, usando
lhe confere o arConstituição e nos
23 do Decreto-lei
119 421, de 11 de maio de 1938, de-

creta:
Art.

19 E' concedido reconhecimento à Faculdade. de Direito da
Universidade de Goiás.
Art. 29 gste decreto entrará em
'Vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúblíea.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

DECRETO N9 56.284 -'
MAIO DE 1965

DE

uemuamento as disposições

14

dos~

DE

arti-

gos 19 a 10 da Lei ns 4.621, de 30
de abril de 1965, e dá outras provi-

dências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc J, da Constituição, decreta:
Art. 19 As pessoas físicas residentes
no Brasil, que auferírérn, mensalmcnte, rendimentos 'classificáveis na cédula "C", nos termos do art. 28 do
Regulamento aprovado peto: Decreto
nv 55.86&; de ?5 de março de 1965, em
importância superior a crs 300.000
(seiscentos mil cruzeiros), estao sujeítas à subscrição compulsória de Obrigações Reajuatáveís do Tesouro Nacional, de que trata :c Decreto número 54.252, de 3 de outubro de 1964.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo àplíca-se aos servidores civis ou
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militares, designados para serviço ou
missão no exterior, que: perceberem,
mensalmente, quantia aupertor a US$
500.00 (quinhentos dólares) paga .atravês da Delegacia do Tesouro nrestIeiro no exterior ou de qualquer autarquia ou sociedade de economia
mista.
Art. 29 A subscrição compulsória a
que se refere o artigo anterior incidira sôbre os rendimentos correspondentes aos meses de maio a dezembro
de 1965.

§. 19 A subscrição compulsória dos
residentes no Brasil será calculada,
por faixa d~ rendimentos, de acôrdo
com a seguinte tabela:
Classes de rendimentos
Subscrição
mensais
compulsória
por faixa de'
rendimentos
Até Cr$ 600.000
.......... Isento

Entre

c-s 600.001

e Cr$ 800.000

10%

Entre Crg 800.001 e

.
Crg 1.DOO.OOO ..•.....•......

20%

Acima de Cr$ 1.000.000
30%
§ 29 O montante da subscrição será
determinado pela soma das parcelas
correspondentes a cada faixa.
§ 3'? No caso de servidores civis ou
militares, de que trata o parágrafo
único do art. 19, a eubscrtçâo corresponderá a 10% (dez por cento) do
sôldo dos militares Ou dos vencimentos dos funcionários Civis, excluídas as
verbas de representação, aplicada a
taxa de conversão adotada pela Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior.
Art. 3'? A subscrição juevísta no artigo 1'? incidirá sôbre a importância
total auferida mensalmente, a qualquer título, nos casos de acumuíaoâo
de cargos, funções ou empregos, somando-se para tal fínuüdade os rendimentos especificados naart. 23 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nq 55.866, de 25 de março de 1965,
recebidos de uma ou mais fontes.
§ 19 A pessoa física que perceber
rendimentos de mais de uma fonte
terá a faculdade de indicar qual de'fera efetuar o descorito lo montante
da subscrição compulsória a que estiver sujeita.
§ 2'? No caso do parágrafo anterior,
o interessado deverá, nos primeiros dez
dias de cada mês, a partir de 19 de
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junho do corrente ano, informal' ao
órgão de pessoal competente, caso receba retribuição dos cofres publicas,
ou à firma ou emprêsa escolhida, no
caso de remuneração paga pelos cofres particulares. a sorna total dos
rendimentos percebidos das diversas
fontes para efeito do cálculo da subacrtção.
§ 3(l Eleita a rente retentcra, nos
termos do parágrafo .jrrecedente, a
pessoa física deverá. dentro do mesmo prazo, cientificar dêsse fato as demais fontes.
§ 4Q A informação mensal de que
tratam os §§ 19 e 2'? dêste artigo será
dispensável, quando o total dos rcndímentos percebidos, antertcrmente
informado, não sofrer alteração.

luto 49 Não se incluem entre os rendímentos de que trata o art. 1'? as
importâncias pagas pelos cofres DUblicos ou por entidades par'tículares.
a titulo de diárias e ajudas de custo,
quando efetivamente destinadas à indenização de gastos de. viagem e de
instalação do subscritor e da sua ramílía em localidade diferente daquela
em que residia
Art. 5° O desconto da ímportâncía
correspondente à subscrição compulsória será efetuado nos rendimentos
no mês seguinte àquele que serviu de
base para o respectivo cálculo
Art. 6Q As repartições pagadoras e
as firmas ou empresas privadas eretuarâo o recolhimento das ímportânelas retidas, na forma '10 artigo anterlcr, dentro da prímeíra quinzena
do mês subseqüente ao da desconto.
Parágrafo único. A ímportânela lutaI dos descontes será recolhida pelas
repartições e pelas firmas ou empreS&~ às agências do Banco do Brastl
S. A., locais ou mais próximas, sob
responsabilidade da fonte reteutera
quanto a prazo 'e valores. .aedtante
guia acompanhada de relação que
contenha o nome completo uas pessoas que sofreram o desconto, a espécie e número do respectivo documento de identidade, e a parcela
correspondente a cada desconto Indivídual.
Art..7Q A agência do Banco ao .zresn
IS. A. onde tiver sido feito o recollumente escriturará as importância u
crédito da pessoa que cíver sofrido I)
desconto e, quando êste atingir o !a~
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lar de uma ou mais Obrigações ReaJustàveís do Tesouro Nacional, prOVIdencíará a emissão do certificado respectivo, a ser entregue ao interessado.
§ 19 Para os f-ins dêste artigo, o
Banco do Brasil S. A. considerara o
valor nominal reajustado que rígorar
para as Obrigações do Tesouro no
mês em que tiver recebido a importa,neia, transferindo para o mês seguínte a parcela inferior ao valor de
uma Obrigação.
§ 29 Se ao finál do período de vígêncía da subscrição compulsória aín-

da restar na conta saldo mfertor *1.1
valor reajustado de uma! Obrigação,
éste

permanecerá

indisponível, pelo

prazo de 3 (três) anos, sem direito e.
Juros e correção monetárfa, sendo rl:!.cultado ao interessado, em qualquer
época, integralizar, mediante denósítc
complementar, o valor reajustado ue
uma Obrigação vigorante na época,
S 39 O Banco do Brasil S. A, podera escalonar as entregas dOE cemficados de acôrdo com as possíbiliüades de seus serviços, por prazo não
superior a 6 (seis.l meses, contado a
partir daquele em que nouver sido
completado o valor: de uma ou mais
Obrtgaçôes .
Art. 89 Os títulos a que se rer-s c
o artigo anterior serão mtransferíveie,
com prazo de 3 (três) anos, vencendo
juros de 6% (seis por cento ao ano
obedecidas ainda, no que couber, as
dísposíçôes do Decreto nc 54.252, de
3 de outubro de 1964.
Parágrafo único. O íntcto de fluência dos juros e do prazo para resgate
serão contados a partir do mês '-\ que
se refere o § 19 do artigo anterior
ou, na hipótese de seu § 29 , a partIr
do mês em que se efetivar o depósito complementar ali referido.
Art. 91" Ficará liberada -ía subserteãc compuleorta a I pessoa nsice que
eptar pelo depósito, mensal, de importâncía eqüívalente àquela subscrição
das Caixas Econômicas Federais por
prazo igualou superior a um ano.
§ 11" O depósito de que .rata êste
artigo será efetuado pela pessoa física
no prazo de 15 (quinze) dias seguintes
ao mês a que corresponder o rend>
menta· básico,
~ 2Çl No prazo de 5 (cinco) dias contado da data do depósito será feita a
respectiva prova junto à fonte pagadora.
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§ 39 Considerar-se-á satisfeita a
condição prevista: neste artigo para a
Iíberacão da subscrição compulsória,
quando a fonte pagadora, a pedido do
interessado, concordar em assumir (I
encargo da efetivação do depósito em
Caixa Econômica Federal. no preze
previsto no § 19.
§ 49 Nas localidades onde não houver Caixas Econômicas Federais, os
depósitos pcderâo ser feitos à sua ordem em àgêncías do Banco do Brasil
Sociedade Anônima.
Art. 10. As Caixas Econômicas Federais aplicarão aos depósitos a que
se refere o artigo anterior a cláusula
de correção monetária, de acôrdo com
os índices estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Economia para atuarízação do valor das Obrigações Reajustáveís do Tesouro Nacional.
§ 1Q É facultado às Caixas Econcmícas Federais aplicar os depósitos de
que trata o art. 9Q na aquisição de
Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional,' mediante conventos a serem
firmados com o Ministério da Fazenda.
§ 2° Aos depósitos aludidos neste artigo serão abonados, semestralmente,
juros calculados à taxa de 2% ~doa
por cento) ao ano eôbre os valores corrigidos monetàrlamente.
Art. 11. A pessoa física sujeita à
subscrição compulsória das Obrigações Reajustáveís poderá optar expressamente e por escrrtc, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias contado da
data: da publicação dêste Regulamento, pela redução dos rendimentos a
que alude o art. 19 ,em importância
igual à metade da subscrição compulsória a que estiver sujeita.
§ 19 A importância correspondente
a redução efetuada na rermmeraçâe
de diretores e empregados de emprêsas privadas, classificável na cédula
C da declaracão de rendimentos de
pessoa física, será recolhida pelas fontes pagadoras. dentro do prazo de II
(dez) dias contado do término do mês
a que corresponder, ao Banco Nacional de Habitação, a titulo definitil'o,
como renda dessa instituição,
§ 21" O recolhimento a que se retere
ú parágrafo anterior será efetuado nas
agências do Banco do Brasil S A.,
à conta e ordem do Banco Nacional
de Habitação, mediante guia de modêlo aprovado pela instituição beneficíada.
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§ 31? A opção de que trata este arttgo poderá ser modificada a qualquer
tempo pela pessoa física interessada,
expressamente e por escrito junto â
fonte pagadora, vigorando em relação aos rendimentos básicos dos meses
subseqüentes
Art. 12. Ficará díspensaua no re~
eothímento a que se refere o arttao
11 a companhia ou empresa que ;~
compromete! a dístrtbuir a seus diretores ou empregados, que aset-n optarem, ações, do seu caotta social, no
valor correspondente ao desconto etctuado na remuneração dos mesmos
Interessados.
§ 19 A opção de que trata este <'.:.1tigo será efetuada por escrito, perante
a fonte pagadora de remuneração, no
prazo de 20 (vinte) dias contados da
data da' publícaçâo deste regulamento,
devendo a empresa comunicar íguaímente por escrito, à Delegacia ou Inspetoria do Impôato de Renda sob cuja
jurisdição se encontrar, ,tté 30 de' junho de 1965, o seu compromisso de
distribuir as ações.
§ 29 As importâncias retidas pela
emprêsa, em conformidade com este
artigo, deverão ser registradas, no
passivo nâo exigível, a crédito de tonta
com intdtulaçâo própria, nela perme necendo até a sua aplicação obrigatória no aumento do capital social,
dentro do prazo improrrogável de
seis meses, contados a partir de 31
de dezembro de 1965.
Art, 13. Ficará liberado rio desconto destinado à subscrição de ações .10vas, nos têrmoa do artigo anterior, o
diretor ou empregado que, comprovadamente, adquirir nas Bôlsas de Valores, depois da publicação deste regulamento, ações correspondentes ao
capital social da empresa pagadora da
sua remuneração, em ímportancia
igualou superior à redução mensal
prevista no art 11.
Parágrafo único. Nos CaSOS de que
trata êste artigo, o diretor ou empregado deverá fazer a prova de aquisição das ações, junto à emprêsa, .cnzes do pagamento mensal da sua remuneração.
Art. 14. As sociedades de economia.
mista de cujo capital participe matorttàrfamente a União ou suas autarquias, na hipótese de que trata o artigo 12, cun.prtrão o seu compromisso
.medíante a emissão de ações prefe-
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rencíais, sem direito a voto" não se
admitindo, nesses casos, a opção estabelecida no art. 13.
Art. 15. Para. os efeitos dos artigos 12, 13, 14, as ações serão comeutadas pelo respectivo valor comínal.
Parágrafo único As ações rubscrítas
ou adquiridas de aoôrdo com os mencronauos arts. 12, 13 e 14 serão obrigatoriamente anotadas ou transformadas em nominativas íntransrerívets
pelo prazo de 1 (um) ano.
Art. 16A não efetivação do aumento do capital social, com a distribuição
de ações, dentro do prazo e sob as
condições nrévístas no d,.rt. 12 e seus
parágrafos. obrigará a recolher ao
Banco Nacional de Habitação, como
renda desse estabelecimento de credito, as importâncias. descontadas mensaamente da remuneração .de seus diretores e empregados, corrigidas monetàriamente de acórdo com o art, 79
da Lei nc 4.357, de 16 de julhc de
1964, sem prejuízo da aplicação das
multas cabíveis.
Art. 17. Na efetivação do desconte
mensal a que estiver sujeita cada pessoa física, nos termos dos arts. te e
29, serão desprezadas as frações inferiores a Cr$ 1.000 (um mil cruze. os)
Art. 18. As firmas ou empresas Que
deixarem de efetuar os descontos ou
03 recolhimentos previstos neste regulamento, ou que não observarem Oi)
prazos estabelecidos, ficarão sujeitas à
multa correspondente ao dôbrc da
importância não descontada ou indevidamente retida
Parágrafo único. Em igual penaüdade incorrerá a emprêsa ou companhia que deixar de cumprir O compromisso de distribuição de ações dentro do prazo estabelecido no § 29 do
art. 12.
Art. 19. A pessoa fisica que perceber rendimento de mais de uma fonte
e não fizer a declaração de que trata
o art. 39 e seus parágrafos, ou apresentá-la falsa ou inexata, ficará sujeita à multa igual ao dôbro da. rmportâncía cujo desconto tenha dei ...a do de sofrer) ou cuja subscrição tenha
deixado de efetuar, em virtude de nãoapresentação, de falsidade ou de inexatidão de declaração.
Art. 20. As multas referidas oeste
regulamento serão aplicadas pelos Delegados Regionais ou Seccionais óo
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Departamento do Impôato de Renda.
cabendo a- interposição de recurso voluntário contra as respectivas decrsôes, no .prazo de 30 <trinta) dias corridos, para o Ministro da Fazenda,
sem efeito suspensivo.
Art. 21. A letra "n" do art. 39 ao
regulamento aprovado pelo Decreto
nv 55.866. de 25 de março de 1965, rtca
substituída pela seguinte:
"n - a parte vartàvet aos ,-,lUJsídíos. as ajudas de custo e a representação, percebidas em decor ~
rêncta do exercrcio de mandato ue
representação popular, federal ou
estadual."
Art. 22. O art. 64 do regutarnento
aprovado pelo Decreto nc 55.866, de
25 de março de 1965, passa a vigorar

GOro a seguinte redação:
"Art. 64. A renda líquida mensal, de que trata o artdgo antertor,
será determinada pela diferença
entre o rendimento bruto do trabalho assalariado e as seguintes
deduções (Lei nv 4.506, art. 19 e
L'Bi no 4.621, art. 10);
a) os encargos de famil1a;
b) as contribuições para institutos e caixas de aposentadorias e
pensões, ou outros fundos de beneficência;
c) o ímpôstc sindical e outras
contribuições para o sindicato de
representação da respectiva classe;
d) os gastos pessoais de passagens, alimentação e alojamento,
bem como, os de transporte de '.'0lumes e aluguel de locais destinados a mostruários, nos casos de
viagens e estada fora do rocaí de
residência, efetuados pelos caixeiros-viajantes, independentemente
de comprovação até 30% <trinta
por cento) do rendimento bruto,
quando correrem por conta dêstes;
e) as despesas ::18. representação pagas pelos cofres públicos;
I - para o exercício de funções
transitórias no exterior. de duração até seis meses consecutivos;
11- até o Ilmíte estabelecido
para cada caso, quando .'3P tratar
de exercício de funções no cxtertor por prazo superior a seis mese sconsecutivos;

j) as despesas com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive de ad. ogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte;
g) as pensões alimentícias pagas em virtude de sentença judicial defintiva; e
12) a parte variável dos SubSIdias, as ajudas de custo e a representaçüo, percebidas em decorrência do exercicio de mandatc ue
representação popular, federal Ou
estadual."

Art. 23. O artigo' 82 do regulamento
aprovado pelo Decreto n? 55.866, de
25 de março de 1965, nca substituído
pelo seguinte:
"Art. 82 Nos casos de que trate
o art. 80, o ímpôstc devera ser
recolhido pela fonte pagadora :105
rendimentos, em guia própria,
dentro do mês seguinte àquele em
que houver sido efetuado o crédito
ou o pagamento ao respectivo beneficiário, ressalvado o disposto no
parágrafo único (Lei nc 2.354, artigo 25).
Parágrafo único. Em se tratando de rendimento especificado na
letra "e" do art. sõ, o mpôsto
deverá ser recolhido dentro de 120
(cento e vinte) dias, contados da
data do baranço.: quando rorem
atribuídos a cotas de capital no
encerramento do exercício."
Art. 24. Acrescente-se ao art. 127 do
regulamento aprovado pelo Decreto
nv 55.866, de 25 de março de 1965. o
seguinte parágrafo:
"§16.. 'No cálculo da cota de
depreciação ou amortização dos
bens integrantes do ativo imobilizado, considerar-se-á como v~lor
de aquisição, além do valor orig.>
DeJ corrigido nos têrmos do [l,rt.57
da Lei nv 3.470, de 28 de novembro de 1958, o valor determinado
nos têrmoe do art. 222 ou de acôr-.
do· com o art. 17 da Lei nc 4.239,
de 27 de junho de 1963, regulamentado pelo Decreto nc 52.779,
de 29 de outubro de 1963, desde
que limitado à aplicação iOS coeficientes de correção monetária
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia (Lei no 4.537<art. 69)
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Art. 25. A parcela descontada men-salmente da remuneração, nos têrmoa
do artigo 11 dêste regulamento, não
integrara b rendimento bruto do trabalho assalariado, para efeito da tnbutaçâo prevista nos arts. 28 e 63 do
regulamento aprovado pelo Decreto
nv 55.866, de 25 de março de 1965.
Art.. 26. O Ministro da Fazenda expedirá as instruções que se fizerem
hecessártas à execução da Lei número 4.621, de 30 de abril de 19?5.
Art. 27. O presente regulamento entrará em vigor na data da sua publtcação, revogadas as disposãçôea em
contrário.
Brasilia, 14 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
FI, CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N° 56.285

DE

14 DE

MAIO DE 1965

Altera o Decreto n9 52.693, de 15 de
outubro de 1963.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 87. item I, da Constituição
Federal e tendo em vista os artigos
2° a 89 e 21 a 23 da 'Lei nv 4.200, de
5 de fevereiro de 1963, decreta:
Art. 19 Fica alterado a alínea b do
§ 29, do Art. 19 do Decreto nv 52.693,
de 15 de outubro de 1963, a qual passe.
a ter a seguinte redação:
b) as 'ligações diretas entre capitais. sem escalas, excetuadas as BCgulntes, nos dois sentidos:
Manaus - Boa Vista;
Manaus - Pôrto Velho;
Manaus - Rio Branco;
Pôrto Velho - Rio Branco;
Cuiabá - Pôrto Velho;
Cuiabá - Rio Branco;
Belém - Macapá..
Art. 29 nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 14 de maio de 1965; 1449
.na Independência e 779 da -Repúblíca.
H.

CASTELLÓ BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO NÇI 56.286 -

DE

17

DE

lifA!O DE 1955

Dispõe sôbre o Dia Nacional do Milho (3 dá outras providências

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
3'1, inciso I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o art. 19 da Lei
Delegada nv 9, de 11 de outubro de
1852, decreta:
Al·t: 19 E instituído o Dia Nacional do Milho, destinado a estimular e
orientar a cultura do milho no país.
Parágrafo único. '") Ministro da
Agricultura fixará, anualmente, a data ern cue se comemorará o "Dia Nacíonal do Milho" e o local em que terá lugar a sua celebração.
Art. 2° A programação do "Dia nacicnal do Milho" ficará a cargo de
um Grupo de 'Trabalho, a ser ínstituído no Mínístério da Agricultura, e
que. deverá constar de palestras, conferências, filmes, diapositivos, demonstrações práticas de métodos e processos de aplicação para cultura e uso do
milho, Deverá,
mbém o aludido
Grupo promover exposição, com dernonstraçâo de· produtos alímenttcíoa
derivados do milho, preparação de
pratos com os têrmos "Milho, o Alimento Nacional"
Demonstrar como
armazenar- o milho nas fazendas e nos
centros consumídores rurais e urbanos; promover o incremento da produçâo de sementes selecionadas, com
prêmios para aquelas que alcançarem
maior índice de produtividade; promover exposições de rações com base
no milho; e exposição de máquinas
e implementes agrícolas usados na
cultura, defesa.. beneficiamento, armezenagem e Industrfalízaçâo 'do milho.
Art. 39 Em cada unidade federada,
incumbe à respectiva Delegacia Federal de Agricultura (DFA), do Ministério da Agricultura, coordenar as
atividades programadas para o "Dia
Nacional do Milho", no âmbito de sua
jurtsdlcão, divulgando, nos meios urbanos e rural, com a necessária antecedêncta, a data fixada e a programação das atividades elaboradas para. a
sua comemoração, para o que poderá
solicitar a cooperação de quaisquer outros órgãos ou dependências do Ministério da Agricultura, que deverão ser
prestadas em caráter prioritário.
Art. 49 O Ministério da Agricultura
poderá entrar em entendimentos com
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outros órgãos do serviço público federal, estadual ou municipal, Incluaíve entidades paraestatais, autárquicas ou privadas, para que, na medida
de suas possibilidades, cooperem na
realização do "Dia Nacional do Mílho"
Art. 59 ~ste decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1965; 144:l!
da Independência e 779 da República.

inciso I, da Constituição Federal e nos
têrmos do art. 42 da Lei nv 4.357, de
16 de julho de 1964, decreta:
Art. lO? O § 49 do art. 23 do Decreto nv 54.252, de 3 de setembro de
1964, passa a ter a seguinte redação:
§ 49 Para os efeitos dêste artigo, as Obrigações adquiridas em
Bôlsa serão computadas pelo seu
valor ncminal reajustado na época do recolhimento, ainda que tenham sido adquiridas abaixo do
par.

H. CASTELLO BRANCO

Hugo Leme

DECRETO NQ 56.287 -MAIO 'DE 1965

DE

17

DE

Dá nova redação ao § 49 do art. 23,
do Decreto n9 54.252, de 3 de setembro de 1964

Art. 2 9 li:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1965; 114<;>
da Independência e 779 da República.
H.

o

Presidente da República, usando
dos podêres que lhe confere o art. 87,
DECRETO N9 56.288 -

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DE

1'7

DE MAIO DE

196,5

Aprova o Regulamento da Taxa de Serviços Feâeraís

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
'J:'tigo 87, nv 1, da Constituição, e nos têrmos do artigo 56 da Lei nv 4.50:>,
de 30 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 É aprovado o Regulamento da Taxa de Serviços Federais que
com êste baixa.
Art. 29 ]i~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 17 de maio de 1965; 144'? da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

REGULP...M ENTO DA TAXA DE SERVIÇOS FEDERAIS A QUE SE REFERE
O DECRETO NQ 56.228, DE 17 DE, MAIO DE 1965
CAPÍTULO I

Da Taxa

Al't. 19 A Taxa de Serviços Federais, instituída pela Lei no 4.505; de
30 de novembro de 1964, incidirá sôbre os atos e serviços constantes da
Tabela anexa e será cobrada de acôrdo com os valores atribuídos às respectivas incidências.
CAPÍTULO l i

Do- Recolhimento

Art. 29 O recolhimento da taxa far-sa-á, sob exclusiva responsabilidade
Cio contribuinte, antes da prestação do serviço ou da ocorrência do respectivo fato gerador, mediante guia modêlo nv 1 ou 2.
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Art. 39 A guia de recolhimento será emitida em quatro vias, numeradas
de um a quatro.
§ 19 A segunda via será restituída, quitada, a quem recolher o tributo,
retidas as demais, pelo órgão arrecadador, conforme dispuserem as instruções do Departamento de Rendas Internas.
§ 29 Na emissão da guia, o contribuinte poderá juntar mais uma via,
a qual lhe será restituída igualmente quitada e numerada, independentemente da segunda
Art. 4° O Departamento de Rendas Internas poderá modificar os modelos referidos neste regulamento, bem como alterar o número de vias d~
guia de recolhimento e a respectiva destinação.
Art. 59 Atendidas as medidas de segurança e contr6le que vierem a
ser baixadas pelos Diretores do Departamento de Rendas Internas e do
Departamento de Arrecadação, os órgãos arrecadadores providos de máquinas de estampar dotadas de acumuladores invioláveis poderão admitir 'o
pagamento, numa guia única da taxa relativa a diversos atos, desde que
compreendidos num mesmo item da Tabela.
Parágrafo único. A estampagem da taxa será feita nos documentos que
devem ser apresentados à repartição ou outro órgão incumbido de praticar
ou processar o ato tributado, declarada esta circunstância. na guia ele recolhimento.
Art. 69 Mediante as cautelas necessárias, o Departamento de Rendas
Internas poderá autortzar as firmas ou sociedades sujeitas a constantes
pagamentos da taxa a usar, em seus próprios estabelecimentos, o processo
de estampagem mecânica, por meio de máquinas dotadas de acumuladores
invioláveis e carregados pela repartição arrecadadora mediante prévio recolhimento do tributo.
§ 19 Da estampa constará, além da designação da taxa, o respectivo
item da Tabela, ao qual ficará limitado o uso da máquina.
§ 29 Far-sa-á a estampagem nos documentos referidos, no parágrafo
único do artigo anterior.
Art. 7<:" It facultado a qualquer pessoa recolher o tributo e fazer a prova
do seu recolhimento.
Art. 89 Fora dos casos de estampagem, a prova de pagamento da taxa
far-se-á mediante a apresentaçâc da segunda via da guia de recolhimento,
a aual será arquivada pela repartáçâo ou outro órgâo incumbido de pratacar ou processar o ato tributado, ou instruirá o respectivo processo.
Parágrafo único. O órgão fará, na guia, declaração que a vincule ao
ato tributado e anotara, no documento que expedir, sempre que possível,
o número e data da guia, e o nome do órgão arrecadador.
CAPÍTULO IH

Das Infrações e das Penalidades

Art. 9(1 Sem prejuízo da ação penal cabível, ficarão sujeitos:
I - à multa de dez vêzes o valor da taxa devida, multa nunca inferior a Ors 50.000 (cínquenta mil cruzeiros):
a)

os que adulterarem ou falsificarem guias de recolhimento ou

contríbuírem para a sua adulteração ou falsrücaçâo, ou, ainda,

fizerem nesses documentos declarações falsas;
b) os que conservarem por mais de oito dias guias de recolhimento falsas cu adulteradas ou com declarações falsas, tendo,
em qualquer caso, conhecimento dessa circunstância.
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à multa de Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros):
a)

b)

c)

d)

os que não prestarem informações solicitadas para fins estatísticos;
os servidores públicos em geral, inclusive os serventuários de
oficio, que atenderem, informarem ou encaminharem papéis
com infração dêste Regulamento;
os que, nos registros de comércio, de imóveis, de títulos e
documentos,de hipotecas ou nos registros marítimos, arquivarem, regístrarer..1 ou mandarem arquivar ou registrar instrumentos COm infração dêste Regulamento;
os que cometerem infração dêste Regulamento, para a qual
não haja .penalídade específica.

Art. 10. Salvo expressa disposição em contrário, o recolhimento da
taxa posteriormente à prestação do serviço ou da ocorrência do respectivo
fato gerador ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sõbre a importância devida.
§ I? Vencido o trimestre civil em que se esgotou o prazo de recolhimento da taxa, o cálculo da multa será precedido da correção monetária
do tributo.
§ 2Çl Continuarão sujeitos à multa os que deixarem de recolhê-la juntamente com a taxa.
Art. 11. O titular do cartório responderá pelas infrações dêste regulamento, praticadas em suas notas, áínda que pelo S2U substituto ou outro
serventuário ou preposto.
Art. 12. O procedimento fiscal para imposição de penalidades prescreve em cinco anos, contados da data da infração.
Art. 13. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, que terá por base o auto ou a rep~ese~taç~o, conforme a. verificação
da falta se dê no serviço externo da rtseaüaação ou no serviço interno
das repartições.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias
Art , 14. Anualmente, no mês de dezembro, o Ministério da Fazenda
providenciará nova' publicação dêste Regulamento, com a correção monetária das multas, limites e outros valores nêle expressos em cruzeiros,
adotando, para êsse fim, os coeficientes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia.
Art. 15. O Ministério da Fazenda promoverá a estatística da taxa,
atendida, quanto possível, a classificação pelos itens da Tabela.
Art. 16. Para fins estatísticos e de contrôle, é facultado ao Ministério
da Fazenda desdobrar ou reagrupar as incidências previstas na Tabela,
e dar-lhes nova distribuição ou numeração.
Parágrafo único'. No cumprimento desta disposição, o Ministério poderá promover a republícaçâc, integral ou. parcial, dêste Regulamento.
Art. 17. Aplicam-se á taxa, no que fôr cabível, as normas sôbre processo, consulta e fiscalização constantes da legtslaçâo: do Impôsto do Sêlo.
Art. 18. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Rendas Internas.
Art. 19. Os que possuírem estampilhas do Impôsto do Sêlo poderão
utilizá-las, no pagamento da taxa, até 30 de junho de 1965.

241

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TABELA
ITEM I

Atos da Capitania dos Portos

1
2
3
4

- certificado de arqueação ou internacional de borda livre".
- Inscríção de embarcação nacional até 20 t. de registro ..
- Registro de embarcação nacional de mais de 20 t. de registro
- Licença anual de embarcação inscrita
.
õ - Licença anual de embarcação registrada
.
6 - Licença anual a estaleiros de construção naviili
.
.
7 - Licença anual a oficinas de contrução naval
8 - Licenças não especificadas
.
9 - Têrmo de vistoria em embarcações, exceto nas empregadas
em pequena cabotagem
.
10 - Têrmo de vistoria em embarcações de qualquer tonelagem, - quando requerida no ínterêsse da parte
.
.
11 - Oertàdào de qualquer natureza, por fôlha
12 - Fotocópia de livro ou documentos, autenticada, por Jôlha
de dimensões até 0,2'2 x 0,33 f i . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ._..

o-s

5.000
1.000
4.000
5.000
10.000
20.000
10.000
500
5.000
10 000
500
1.500

ITEM TI

Atos do Departamento Federal de Segurança Pública

1 2 3-.4: -

5 '6 -

7:g -

910 11 12 J3 14 15 16 17 -

Alvará para qualquer fim, exceto o de soltura
.
Atestado de qualquer natureza, exceto de miserabilidade
Auto de exame pericial, a requerimento das partes, por
fõlha
.
Carteira de condutor de veiculo;
a)
particular-amador
.
b)
profissional .•......................................-.
c) internacional de habilitação
.
d) não especificadas
'.'
carteira de díentldade:
a)
comum
'
.
b) para. serviço doméstico
; .. ;
;
.
Exame médico para qualquer fim
.
Fõlha corrida
~
.
Guia de aquisição, entrega, retirada, trânsito, embarque ou
desembarque de explosivos, armas e. munições
.
Licença (anual) para fabrico, comércio, depósito, trânsito
ou emprêgo de explosivos, inclusive fogos de artifício, armas e munições
.;
.
Licença (anual) para fabrico, comércio, ou depósito de inflamáveis petrolíferos e derivados
"
.
Licença para funcionamento de circos, parques de diver.
sões, dancings, cabarés e semelhantes
Licença anual para portar arma ou conduzi-la, em veículo,
exceto quando pedida por autoridades e funcionários públicos em razão de exercício de suas funções
.
Reboque de veículos providenciado pelo Serviço de Trânsito
Registro de arma para ser conservada em casa residencial.
Registro de arma para qualquer outro fim
.
Registro de transferência de propriedade de anua
.
Registro de licença de veiculo (anual):
a)
de automóvel tipo máximo
" .
b) de automóvel tipo médio
..
c) de automóvel tipo pequeno.
.
d) de automóvel de aluguel. inclusive camionetas de lotação .•..................................•...........

2.000
500
100
3.000
2.000
3.000
1.000
500
200
1.000
100
500
10.000
10.000
10.000
3.000
3.000
1.000
2.000
2.000
3.000
2.000
1.000
1.000
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de autocaminhão para carga de 1. 500 quilos
.
de autocamínhâo para carga superior a 1. 500 quilos ..
g)
de autoônibus. . '
,
.
Registro de transferência de propriedade de veículo
.
Visto em carteiras de motorista emitida fora do local
de visto
,
.
Certidão de qualquer natureza, por fôlha
.
Fotocópia de livro ou documento, autenticada, por fôlha
.
de dimensões até 0,22 x 0,333 m

e)

f)

18 19 20 21 -

1.000
2.000
3.000
1.000
500
500

1.500

ITEM III

Atos do Departamento Nacionàl da Propriedade Industrial

1-

Depósito de qualquer pedido de patentes ou de registro de
marcas ou semelhantes
.
a - Taxa suplementar por ponto característico que exceder
de 10 (dez>.
"
.
3 - Taxa suplementar pela alteração do relatório ou do dese.
nho, quando não fôr exigida pela repartição
4 - Taxa suplementar pela apresentação, posteriormente ao depósito do pedido, do certificado do país de origem
.,...
.5 - Taxa suplementar por artigo ou, produto declarado no
exemplar das marcas que exceder de 20 (vinte)
.
.
6 .-. Anotação de transferência . . ,
,
.
7 - Anotação de alteração de nome
8 - Anotação de qualquer contrato de licença para uso ou ex~
ploraçâo de patentes ou de marcas ..;
..
9 - Pedido de licença obrigatória
.
10- Anuidade de patente de invenção ou de modêlo de utilidade
11 - Contribuição trienal da patente de desenho ou modêlo industrial
'
'.;
12 - Pedido de prorrogação do prazo de vígêncía de patente de
mcdêlo de utilidade e de desenho ou mcdêlo industrial ...
13 - Pedido de prorrogação do prazo de registro de marca, título,
nome comercial, ínaígnta, expressão ou sinal de propaganda:
a)
quando apresentado dentro de seis meses antes do término do prazo de vigência do registro
.
b) quando apresentado dentro de t~~s meses depois de vencido o prazo de vigência do registro
,
.
, ,
.
14 - Busca pessoal de patentes
15- Pedido de .caducídade de patente ou registro de marca
.
.
16 - Pedido de garantta de prioridade
17 - Pedido de cancelamento de garantia de prioridade
.
18 - Pedido de registro de recompensa Industrial
.
19 - Pedido de desarquívamento de processo de' patente de invenção, mcdêlo de utilidade, desenho ou modêlo industrial,
quando apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias
após a publicação do despacho de arquivamento
.
2Ó - Pedido de restauração de patente
..
21 - Certidão de buscas sôbre a exrstêncía de marcas
.
22 - Certidão de têrmo de depósito dos pedidos de patente de
invenção, de modêlo de -utílidade e desenho ou modêlo industrial por fôlha
,'
.
23 - Certidão não especificada, por fôlha
.
24 - Fotocópia de livro ou. documento, autenticada, por fôll1a de
dimensões até 0,22x 0,33m ................................•
Nota: Não incidem no pagamento do tributo as cartas-patentes e os certificados de marca ou de recompensa
industrial.

10.000
500
4.000
4.000
500

4.000
2.000
12.000
12.000
8.000
6.000
10.000.

12.000
15.000
2,000
20.000

2.00ª
1.500
4.000

12.000
20.000
2.000
500
500
1.500
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ITEM IV

Atos do Departamento NacIonal de Saúde

Autorização para fabricar produtos ofícínaís, equiparados
a ofícínaís e químicos.... .
2 - Concessão de modificação de fórmula, forma farmacêutica
ou nome de produto
.
3 - Licença anual para:
a)
importar, exportar e reexportar substâncias entorpecentes ou produtos que as contenham .'
.
b)
fabricar, extrair. transformar ou purificar substâncias
entorpecentes.
.
.
c) fabricar especialidades farmacêuticas
.
1-

> ••••••

4-

Pedido de:
autorização para fabricar produtos ofíclnaís, equiparados a ofícínals e químicos
','~ ." .. ' .
b)
autorização para fabricar anussétícos, destnretàntes,
raticidas, inseticidas, produtos químicos de higiene
e toucador .................•... ;
,
,,,..
c) licença anual para fabricar especialidades farmaeêuttcas
d)
licença para. fabricar ligas e metais não preciosos para
uso em odontologia
,
~
e) modificação de fórmula, forma farmacêutica Ou nome
de produto
.

5.000
3.000

8.000
12.000
6.000

a)

56 -

Transferência de:
a)
responsabilidade técnica de qualquer produto
.
b)
licença para fabrlcaçãc de qualquer produto
.
Vistoria de substâncias entorpecentes ou de produtos que as
contenham e de quaisquer outros. produtos, em armazéns
alfandegários. .
Exame médico em estrangeiro nos' têrmosdo Decreto número 3.010, de 20 de agôstc de 1938
.
Expurgo em embarcações (Decreto-lei nc 4.003, de ,8 de
janeiro de 1942)
.
Certidão de qualquer natureza, por fôlha
.
Fotocópia de livro ou documento, autenticada, por fôlha
de dimensões até' 0,22 m x 0,33f i ......•••••••••.••.•..•••
> •• ,

7 S910 -

•••••

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
3.000
3.000
50.000
500

1.500

ITEM V

Atos da Junta de Corretores de Mercadorias

1
2
3
4

- Certidão de cotação de mercadorias
- Certidão não especificada, por fôlha
:
,
- Certificado de qualquer natureza
- Fotocópia de livro ou documento, autenticada, por fôlha
dimensões até 0,22xxO,33 m
5 - Laudos de verificação de qualidade de mereadortas

.
.
.
de
.
.

500
500
500
1.500
500

ITEM VI

Aios Diversos

12-

Certidão de quitação de tributos federais ................•."
Certidão não especificada, expedida por. repartição pública federal, desde que não tributada em 'outra parte, por

500

fôll1a ._•.•.......••...............•.................•... '" • .

500
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3 -

Fotocópia de livro ou documento, extraída e autenticada por
repartdçâo pública federal. desde que não tributada em outra parte, por fôlhe de dimensões até 0,22 m x 0,33 m

.

4 -

Concessão de regalias de paquete

.

Notas:

1~)

;

1.500
100.000

Não incidirão na taxa:
as certidões de pagamento de taxa de utilização de
faróis, de que trata o § -3Q do artigo 1Q - da Lei nv 4.202,
de 1963;
-,
b)
as certidões de depósito expedidas por fôrça do artigo 36, § 59. do Decreto nc 24.637, de 1934;
c) as certidões ex-otticío para aposentadoria e pensões;
d) as certidões ex-ottício passadas no ínterêase da JUBtiça ou da Fazenda Nacional;
e) as certidões para habilitação de herdeiros de praças
à penaâo instituída pelos Decreto-lei ns. 4.319, de 1~42;
e 4.839, de 1942;
f) as certidões de tempo de serviço e outras, passadas no
ínterêsse do servidor público nos têrmos do. artigo 247
da Lei nc 1. 711, de 28 de outubro de 1952.
As certidões OU fotocópias poderão ser fornecidas mediante pedido verbal da parte interessada, devendo, em
qualquer caso, ser visadas pelo chefe da repartição ou do
setor a; que estiver subordinado o funcionário que as houver extraído.

a)

2{l.)

MODELOS ANEXOS AO RElGULAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS
FEDERAIS

Modêlo n Q 1 (Tam. 15x2-2)
...... TIA
MINISTÉ1RIO DA FAZENDA
GUIA DE RECOLillMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS FEDERAIS

~
oi
'C
oi

o

(Nome do contribuinte)

~

~

NQ

o
'oi

~

.

(Enderêçc: Rua, avenida, praça, etc.i

~Do Completa especificação do serviço ou ato tributado:
o

-

.

'oi

I

Classificação fiscal: Item
mento da T .S.F.
valor da taxa a recolher:

da Tabela anexa ao Regula-

...................................
(Por extenso)

........................................... Cr$
..

de

.
de 1P.•.•..

(Ass. do contribuinte ou de quem o represente)
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MODELOS ANEXOS AO

REGULAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS
FEDERAIS

Modêlo nc 2 (Tam. 15x 22)
...... VIA
MINISTf:RIO DA FAZENDA
GUL'l. DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS FEDERAIS

(Nome do contribuinte)

~ .....................................
(Enderêço: Rua, avenida, praça,

.g

etc.)

.

1\1"9

.

1~

.
Completa especificação do serviço ou ato tributado:
~ ...........•.............•................................•......
Classificação fiscal: Item
mento da T.S.li'.
I -

da Tabela- anexa ao Regula-

PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO

Taxa .:-:II -

. A Cr$

.

PAGAMENTO FORA DO PRAZO

Correção monetária da taxa:
1.
2.

A -x índice da correção monetária
Cr$
Acréscimo resultante da correção monetária
(B--A)

Multa do art.

C Cr$ ............•

10 do Regulamento da T.S.F.

D Cr$

m -

B

(10% s/B)

.
TOTAL A RECOLHES,' (A

+ C -+ D)

(Por extenso)

........................................... Org
...... de

.
de 19......•

(AsS. do contribuinte ou de quem o represente)
DECRETO NQ 53.289 MARÇO DE Hl65

DE

17

DE

Outorga concessão ã Sociedade Radiodiíusão Planalto Ltda., pa'ra
instalar uma estação de radiodiju·
são sonora.

o

presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere o artigo 87, nv I, da Constituição Federal,

e tendo em vista o disposto no ar-

tlgo 59, n Q XII, da mesma Constituição, e o que constado Parecer número 22ú-65-CONTEL, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão àSociedade Radtodííusâo Planalto Limitada, nos têrmos do art. 28 do Regulamento dos Serviços dé Radiodifusão, para estabelecer na Cidade ele
Passo Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul, sem direito de .exclusividade,
uma emissora. de radiodifusão sonõ-

ra.
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Parágrafo umco. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho

Nacional de 'I'elecomunícaçêes.. e de~
verá ser aS!3Ínado dentro de 60 (sessenta) dias, 8, contar da. data da- publicação dêste decreto no Diário otí-

DECRETO N° 56.290 -

cíat, sob pena de ser nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposiçôea
em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1965; 1449
da Independência e 77Ç1 da Repúbli-

ca.

H.

17

DE

DE

CASTELLO BRANCO

MAIO

DE

1965

Fixa 08 preços oósícoe mfnimos rciatioos à safra 1965-6S, para a fibra do
ooooe oa eísiü, de ,;r(ldução nacional.

O presidente da RepübHca,' usando das atribuições que lhe confere
o Art. 87, ítem I, da Constítuíçâo Federal, decreta:
Art. l.l,l Fica; assegurada ~, fibra do agave ou sísal, da safra lDô5-19ô6,
a garantia prevista nas Leis n.v L 506, de 19 de dezembro de 195-1, Lei
Delegada n,o 2, de 26 de setembro de 1962 e Lei n.c 4.303, de ,23 de
dezembro de 19<83, mediante a aplicação dos preços' mínimos a seguir
Indicados, por quílogramo .Iíquíd- de produto sêeo, FOB, portos normais de
escoamento das estados prortutcres livre e desembaraçado, com base no

tipo 3, classe de fibra longa, de acôrdc com 8,S especificações oaíxedee
pelo Decreto n.c 46. "794, de 4 de setembro de 1959, observados os demais.
tipos de fibra. e os respectivos ágJ,(\s estipulados .no presente Decreto:
I

CLASSES

i

Tipos

i

I

I
J

I
Superior
1
2

3

Preços em Cr$ por Icg)

I

Extra Longa

I!
I

I

I,

Longa

Média

220
210
200
195

215
210
200
190

Curta

I

220
210
205

195

J
1

i
i

215
205200
WO

1

-------.
Art. 2.9 As operações de que trata o Art. 15' dêste Decreto serão privativas dos lavradores e suas cooperativas, podendo, no entanto, serem esten..
dídas a terceiros sendo. qu, comprovem, mediante documento hábil, haver
efetuado suas aquisições de fíbra de agave ou sísal, diretamente dos
produtores ou suas cooperatava.. .a, a preços nunca ínrcnorcs 2.5 seguintes
bases PO!' qr-ílogramo do produto beneficiado, referidas nos mesmos portes
de escoamento:
CLASSES

TipoS

(Preços em Cr$ por kg)

'I
\ Extra Longa

Superior
1

2

3

195
1135

175
170

II
I

i

Longa
195185
175
165-

Média
190
180
170
165

Curta

190

lUO
170
160
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Parágrafo único. Os preços C1f financiamento ou aqtnsiçao nos centros
de convergência do interior serão calculados 'pela Comissão de Financiamento da Produção pari indo 6.0 preço básico consignado neste artigo, feitas
as deduções previstas em lei.
Art. 3.<:> A garantia de preços mínimos será assegurada':
a)
pelo financiamento de no máximo 80% (oitenta por cento) dos
preços mínimos fixados no artigo I.v, respeitadas as demais condições constantos do presente Decreto;
I» pela aquisição do produto aos preços acima citados e na forma
estipulada neste Decreto.
Art. 4.9 Para a realização das operações será indispensável:
D classífícaçào do produzo de acôrdo cem as especificações baixadas
pelo Decrete nv 46.794, de 4 je setembro de 1959;
.
2) acondicionamento do mesmo em tardas com cêrca de 200 quilos,
densidade mínima da 300 cuilos por metro cúbico, posto em armazéns
que ofereçam condições de perteíta conservação e segurança.
Art, 5:1 O Ministério da agricurtura e quaisquer outros órgãos oficiais,
por intermédio de seus órgãos especializados nos Estados produtores, ou
através de acordos de serviços firmados com êsses Estados, prestará a
cotaboracáo necessaría para a-'La execução dêste Decreto nos têrmos do que
dispõe o art. 12 da Lei Delegada nc 2, de 26 de setembro de 1962, inclusive
a ím de evitar místura no enfardamento e, assim, obter segura classificação.
Art. 6Q Entende-se por safra 1965-66 que se iniciar em 1Q de julho
do corrente ano e que terminará em 30 de junho de 1966.
Art. 7.9 A Oomíssâo de Financiamento da. Produção expedirá as instruções necessárias à boa execução dêste Decreto, ouvida a Superintendência do Desenvolvimento (lo Nordeste.
Art. 8Q O presente Decreto será pôsto em execução na forma estabelecida pelo Art. ":'3, da Lei Delegada n.c 2-62.
Art. 9Q zste Decreto entrará em vigor na data de sua .publícaçâo.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1965, 144Q da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRêNCO

Hugo Leme

DECRETO NQ 56.291 DE 18
DE 1965

DE MAIO

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação o
terreno
edificado que menciona, em Belém,
Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuíçâo, e
nos têrmos do artigo 59, alínea m,
do Decreto Lei nv 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as alterações
constantes da Lei no 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. Iv - Fica declarado de utilidade pública, para efeito de desaproprtação, o seguinte terreno edificado:
Terreno edificado com o prédio coletado sob o nc 845, de propriedade

de Flávio Nunes Bezerra e Pedro
Paulo Nunes Bezerra, sito à Avenida
Nazaré, entre 'a passagem Joaquim
Nabuco e o Largo Redenção, antes
Largo da Memória, constituído por
um polígono irregular, com os seguintes elementos: Pela Avenida Nazaré, em linha reta, medindo vinte
e seis metros (26. OOm); pela direita,
confinando com terreno de terceiros,
em linha reta, em direção à Avenida
Governador José Malcher, antes São
jerônimo, medindo cento e quarenta
e quatro metros (144.00m);
pela
Avenida Governador José Malcher,
por onde também faz frente, em linha reta, medindo vinte e um metro, (21.00m); pela lateral esquerda,
em linha quebrada, constituída de
três (3) elementos, com as seguintes
dimensões: o primeiro elemento, em
linha reta, em direção à Avenida Nazaré, confinando com terreno de
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tercertos, medindo setenta e dois
metros e setenta centímetros '" '...
(72,70m.); o segundo elemento em
linha. reta, paralelamente à Avenida
Naaaré, confinando com terreno de
terceiros, medindo quatro metros e
quarenta centímetros (4,40m)' o terceiro elemento, em linha reta' em direção à Avenida Nazaré, confinando
com terreno de terceiros, medindo
setenta e um metros e trinta centímetros (71,3üm); perfazendo
uma
área total de três mil e quatrocentos
metros quadrados <3.40C:n2).
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de, sua publicação' revogadas as disposições em contrt...rio.
Brasilía, 18 de maio de 1965' 144Q
da Independência e 779 da República
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda,

DECRETO N9 56. 29~ MAIO DE 1965

n:l 19 n.

e ratifica o Decreto nÚmero
55.049, de 23 de novembro de 1964.

Retifica

O Presidente da República, usando, das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I da Constituição Federal, em face do disposto na Lei
n Q 4.595. de 31 de dezembro de 1964
especialmente em seu artigo 19, ali~
nea "b", decreta:
Art. 1Q O artigo 6~ do Decreto
n9 55.049, de 23 de novembro de
1964, que dispõe sôbre autorização ã
Coordenação dó Aperfeiçoamento da
Pessoal de Nível superior (CAPES)
para contratar financiamento, em
nome da União Federal, com o Banco Nacional do Desenvolvimento Eco.
nõmtoo, passa a vigorar com a segutnte redação:
4'Art. 69 O Ministro da Fazenda comunicará ao Banco do Brasil S. A., em cada exercício o
total das autorizações legislatIvas
com base nas quais serão realizadas as despesas decorrentes do
cumprimento do contrato, autorizando o mesmo Banco a efetuar
a cobertura dos desembolsos feitos pelo BNDE, a débito da conta adequada do Tesouro Nacional, independentemente de ínstrüções isoladas para cada parcela" .

Art. 2'~ Revogam-se as dlsposíções
em contrário.
Art. 39 nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de maio de 1955; 1449
da Independência e 779 la República.
H.

CASTELLO· BRANCO

[i'lávto Lacerda

cctxuno

Bulhõels

DECRETO NQ 56.293
MAIO DE 196~

DE

19 DO

Abr~

ao Poder -huiíeiórío - Justtça.
do Trabalho ...- Tribunal" Regional
ao Trabalho da Quarta RegUlo _
fJ crédito espectaZ de
.,.
Cr$ 600.000.000, para o fim que
específica.

o Presidente da República' usando da atribuição que lhe confere c
art. 87, item l, da Constituição Feleral, da autorização contida naLel
n9 4.610, de 31 de março de 19'65, e
tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o Tribunal de contas da União,
em cumprimento ao que determina u
art. 93 do Regulamento-Geral de
contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Poder .rudicíárío - Justiça do Trabalho
Trfbünal Regional do Trabalho da 4:~
Região - o crédito especial de .•.-.
crs 600.000.000 (seiscentos milhões
de cruzeiros), destinado a atender :li
despesas decorrentes da referida Lei,
que fixa novos valores para os símbolos dos cargos do Quadro de PessoaI da Secretaria elo mesmo 'rribunal Regional.
Art. 29 O crédito especial de que
trata o artigo anterior será automàticamente registrado pelo Tribunal d&
Contas e distribuído ao Tesouro l\Taejonat.
Art. 39 íl:ste decreto entrará em VI"
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1965; 144Q'
da Independência e 779 da Repü...
blica ,
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
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DECRETOS Ns. 56.294 a 56.299,
ainda não foram publicados no Diário O fícial,

CAPÍTULO 1

Do Registro das Emprêsas de Turismo, Agincias de Viagens e de Vendas
de Passagens

DECRETO N 8 56.300 MAIO

DE 19 DE

DE 1965

Declara de utilidade pública a "Socieélade DiVina Proniaéncía", com sede
em Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o art. 87,
item 1, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do processo M.
J. N. 1. 33.598, de 1964, decreta:
Artigo único. E' aecíarada .ie utilidade pútiltca, que nos têrmos do artigo Lv da Lei n.c 91, de 28 de agosto
....e 1935, combinado com o art. 1'.' do
Reguiamento aprovado pelo Decreto
n.c 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Sociedade Divina Províuencia" com
sede em' Florianópolis, Estado de Banta Catarina.

Brastlla, 19 de maio de 1965; 144.'" da
Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO" BRAl'CO

Milton Soares Campos

DECRETOS Ns. 56.301 e 56.302,
ainda não foram publicados no Diário oneua.

DECRETO N9 56.303
MAIO DE 1965

DE 20 DE

Determina que as empr~sas de turismo, agências de viagens e de vendas de passagens só poderão funcionar no pais, após registro na
Divisão de Turismo e Certames do
Departamento Nacional do Comércio do Ministério da tnaaetría e do
Comércio.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigO 87, inciso I da Constdtuíção e.
tendo em vista o disposto no item IV
do art. 115 da Lei nv 4.504, de 30 de
novembro de 1964, decreta:

Art. F' As emprêsas de turismo,
agências de viagens e de vendas de'
passagens só poderão funcionar no
pats, após registro na Divisão de Turismo e Certames do Departamento
Nacional do Comércio do Ministério'
da Indústria e do Comércio. na forma oeste Decreto.
Art. 2 9 São condições para o registro: .
a)

Constituição de acôrdo com as

disposições gerais e específicas da le-

gislação comercial;
b) não estarem sendo processados
ou não terem sido definitivamente
condenados os diretores, gerentes e
admínlstra-Iores pela prática de crime
cuja pena vede ainda que de modo
temporário, o àcesso às funções ou
cargos públicos, ou pela prática de
crtr- ~ de prevaricação, de falência
culposa ou fraudulenta; peita ou subôrno, concussão, peculato, contra a
propriedade, contra a economia popular e a fé pública;
§ 19 Não estão sujeitas ao registro
de que trata õste Decreto as emprêsas de transportes, de passageiros que
tenham seção ou agências de venda
ao público de suas próprias passagens.
§ 29 Tôdas as alterações contratuais
dos atos constitutivos das sociedades
e das declarações de firmá e as modificações na direção, gerência ou
administração da emprêsa serão submetidas à Divisão de Turimo e Certame.: para efeito de fiscalização e
cadastro.
Art. 39 O pedido de registro será
dirigida à Divisão de Turismo e Certames acompanhado de:
a) duas vias do contrato social, ou
dos Estatutos, ou ainda, em se tratando de firma individual, da declaração de firma, tôdas devidamente autenticadas pelos órgãos do registro do
comércio a que estiver vinculado a
emprêsa;
b) documentação comprobatória de
que os diretores, gerentes ou administradores atendem às condições estebelecídas na alínea "b" do art. 29;
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c) fichas de cadastro e fiscalização
fornecidas pela Divisão de Turismo e
Certames do Departamento Nacional

do Comércio, devidamente
das.
§

preenchi-

lQ O pedido de registro será apre-

sentado às Delegacias Estaduais de
Indústría e do Comércio e por estas
remetidas, após exame prévio da documentação, e no prazo de três dias
úte;s, à Divísâ., de Turismo e Certames.
29 Do recebimento do pedido, fornecerá a Delegacia Estadual de Indústria e do Comércio, ficha protocolo de que constará:
1
Nome do órgão recebedor;
2
3

Numeração;
Data;

4
Nome por extenso do requerente;
5 - Indicação dos documentos recebidos.
§ 39 Dispensar-se-á a apresentação
dos documentos referidos na alínea b,
quando o requerente comprovar que os
apresentou em devida ordem ao órgão
encarregado do Registro do Comércio
e que os mesmos estão ainda dentro
dos respectivos prazos de validade.
4Q As alterações e modificações
a que se refere o § 2Q do artigo 29 se~
râo acompanhadas dos documentos
mencionados no art. 39.
Art. 49 Exammado o pedido, será
o mesmo submetido, no prazo máximo
de 15 dias, à decisão do Diretor da
Divisão de Turismo e Certames do
Departamento Nacim.ial do Comérê

cio,

19 O processo do pedido de regtstro será convertido em diligência a
ser cumprida no prazo Improrrogável
de 180 dias, quando não satisfeitas as
condições dos artigos 2° e 39 ,
§ 29 Da decisão proferida pelo Direter da Divisão de Turismo e Certemes, caberá recurso para o DÜ'CLOl'Geral do Departamento Nacional do
Comércio, Secretário do Comércio e
Ministro da Indústria e do' Comércio, em instâncias sucessivas, Os
recursos serão Interpostos dentro de
30 dias a, partir da publicação da
decisâo .
§ 39 Deferido o pedido será devolvida à interessada uma das vias de

seus atos constitutivos ou de registro,
com a anotação a carimbo do deferimento do pedido e do número de registro.
§ 49 A numeração será própria para
cada Estado, Território e Distrito Federal, devendo os números de registro
serem seguidos da sigla local correspondente,
Capítulo II
Da FiscaZi.:mção

Art, 59 A fiscalização das emprêsas
de turismo, agências de viagens e de
vendas de passagens, no que diz respeito ao cumprimento dos dtsoosítrvos
legais que lhes sejam aplicáveis e às
transações com' 'viajantes e turistas,
será exercida pela Divisão de Turismo e Certames, -por intermédio das
Delegacias Estaduais da Indústria e
do Comércio,

Art. 69 A fiscalização será exercida
diretamente pelas Delegacias e, indiretamente, mediante ~ requerimentos,
'queixas, reclamações ou representações.
Parágrafo único. A fiscalização direta será exercida mediante exame
periódico das instalações, livros, éscrtturaçêo.» documentação das emprêsas, para verificar:
a) se estão sendo cumpridos os dispositivos legais aplicáveis;
b) se as instalações satisfazem as
condícões de confórto, higiene e apresentação adequadas ao atendimento
do público;
c) se a emprésa apresenta condições de capacidade financeira para o
atendimento dos objetivos a que se
propõe.
Arb, 79 Os autos de ínfraçâo lavracios, bem como as queixas, reclamações ou representações serão recebidos
pelas Delegacias Estaduais da Indúatrta e do Comércio que darão vista
2.0 interessado, pelo
prazo de oito
dias, para que apresente defesa ou
justificação.
Parágrafo único. Apresentada a defesa ou justificativa, o Delegado Regíonal de Indústria e do Comércio.
remeterá o processo ao Diretor da
Divisão de Turismo e Certames, a
quem competira a decisão.
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Ai'L 3 9 São puníveis:
a)

a falta de Instalações adequa-

das:
b) (:I, falta de urbanidade no trato
com a clientela;
c) a desídia, e a negligência ou o
desinterêsse no cumprimento dos
acordos ou ajustes com os .clientes;
d) o não cumprimento dos acôrdos
com a freguesia, salvo motivo de fôrça maior devidamente comprovada.
~ 10 As faltas previstas nas alíneas
"a", "b" e "c" serão punidas com
penahdades que írâo da advertência a
suspensão do registro por prazo não
superior a sessenta dias,
§ 29 As faltas capituladas na alínea "d" dêste artigo serão punidas
.com penas que irão da suspensão, até
cento. e vinte dias, ao cancelamento
do registro,

§ 30 Os empresários são diretamente responsáveis pelos atos de seus
acmímstradores, prepostos e empregados.
§ 49 A aplicação das penalidades
previstas neste artigo não livra os faltosas da responsabilidade civil e penal cabível.
Art. 9? Das decisões proferidas em
processos que dígarr respeito a Infrações, caberá recurso. com efeito suspensívo, para o Diretor-Geral do Departamento Nacional do Comércio,
.Secretárto do Comércio e Ministro da
mdúetrra e elo Comércio, em instâncias succssrvas. Os recursos serão intarpostos no prazo de 15 dias da publícaçâo da decisão.

ArL 10. O artigo 115 do Regimento
aprovado pelo Decreto nc 533, de 23
.de janeiro de 1962 fica acrescido da
segumte Tetra:
"Art. 115:
f) promover e estimular as atívídades turísticas no âmbito regional e interestadual; manter
atualizados ma p a s rodoviários,
guias de ruas, endereços de casas
de diversões e hotéis; proporcionar a visitantes C' conhecimento
das principais indústrias e difundir 03 dados da produção naclonal e fabril, seja através de publicação, seja por meio de filmes
e fotografias e exercer, sob ao
orientação da Divisão de Turismo
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e Certames, a fiscalização das empresas de turismo, agêncaís de
viagens e de vendas de passagens,
Iocálízadas em território sob a
jurisdição da Delegacia.
Art, 11. O inciso ,IV, do artigo 21,
do Regimento aprovado pelo Decreto
nÇl 534. de 23 de janeiro de 19,52, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 21:
"IV - Promover, organizar e fiscalizar exposições, feiras e certames, inclusive no exterior, bem
como fiscalizar, por intermédio
das Delegacias Estaduais de Indústria e do Comércio, o funcionamento das emprêsas de turismo, agências de viagens e de vendas de passagens mantendo regístro e cadastro especializado"
Ai-t. 12. Fica suprimida a letra f,
do art. 114, do Regimento aprovado
pelo Decreto nv 533, de 23 de janeiro
de 1962.
Art. 13. Os casos omissos serão
regulados por atos baixados pelo Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 14. f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1955; 1440
da Independência e 779 da República.
H.

CASTEL:LO Bi1.ANCO

Daniel FamcD

'DEÓRErO NO? 56,304
1',1/110 DE 19ô5

DE

20

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imóvel
que indica, no Estado da Guanatiara,
ocupado pelo
Laboratório
Central de Contróle de Drogas, Medicamentos e Alimentos:
O Presidente da República, no uso
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstituícão Federal, e de acôrdo cem o disposto no
Decreto-lei nv 3,365, de 21 ele junho
de 1941, alterado pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 19 ' É declarado de utilidade
pública, para fins de desapropríaçâo,
na forma da legislação vigente, o
imóvel constituído do prédio e terreno
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situado na Rua Coelho e Castro número seis (6), com frente também
para a .Rua Sacadura Cabral número
cento e cinqüenta e oito (158). no
Estado da Guanabara, de prcpríedade
da firma Pinto Bastos S. A. (Impor-

tações) e ocupado pêlo Laboratório
Central de Oontrôle de Drogas 8. Medicamentos e pelo Serviço Nacional

de Educação Sanitária do Ministério
da Saúde.
Art. 25) O imóvel índícado no artigo
anterior destina-se às instalações e

funcionamento do Laboratório Central de Oontrôle de' Drogas' e Medicamentos e do Serviço Nacional de

aplicação da citada Lei no 4.6()f}, de
1965, no exercício de 1964.
Art. 2Q O crédito especial de que
trata o artigo anterior será registra...
do, automàtdcamente, pelo Tribunal
de contas e dístrfbutdo ao Tesouro
Nacional.
Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ,..evcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1965; 144'?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Octávio Bulhões

Educação Sanitária do Ministério da

Saúde, que
ocupam atualmente o
mesmo imóvel.
Art. 39 O Minístérlo da Saúde pro-

videnciará no sentido de ser efetuada
a desapropriação do imóvel a que se
h
i.sce Decreto .
Art. 49. O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
.
Brasília, 20 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo de Brito
DECRETO N9 56.305

DE:C:O u

MAIO DE 1965

Abre ao Poder Judiciário - Tribunal
de Justiça do Distrito Federal - o
crédito especial de ors 13'6.000.000,
para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, item I, da Oonstituiçâc Federal, da autorização contida no artigo 79 da Lei nv 4.609, de 31 de
março de 1965, e tendo ouvido o Mínístérío da Fazenda e o Tribunal de
Contas da União, em cumprimento
ao que determina o art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art. 19 Fica aberto. ao Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do
D.~<;,trito Federal o crédito especial
de '0r$ 136.000.000 (cento e trinta e
seis milhões de cruzeiros), destinado
a atender às despesas decorrentes da

DECRETO N9 56.306, DE 20 DE
Mi\IO DE

19{)5

Autoriza o cidadão brasileiro Freaicisco Duarte. a lavrar minério de
ferro, no município de il-io Acima,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
'67, nv r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29de janeiro de 1940 (Código de 'Minas), decreta:
Art. 1<:> Fica autorizado o cidadã').
brasileiro Francisco Duarte, na qualidade de Administrador do Condomínio dos terrenos de sua propriedade e de -Antonío Nabor Fernandes,
no imóvel denominado Fazenda água
Limpa, a lavrar minério de feno,
no distrito e município de Rio actma, Estado de Minas Gerais, numa
área de quatrocentos e noventa hectares (490 ha) , delimitada por. um
polígono irregular, que tem um .vér-,
ticé no final da poligonal que partindo do entroncamento dá estrada
de rodagem de Rio Acima, com a de
Gandarela - Conceição do Rio Acíma, tem os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: oitocentas e
vinte metros (820 111), sess-enta E' três
graus e cinco mmutcs nordeste
(63 1J05' NE). novecentos meti-os
<900 m i . vinte e nove graus e quarenta minutos noroeste (29 0'10' N\V)
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeírcs: mil quatrocentos e sessenta metros (1.160 m) , trinta é alto
graus e quinze minutos nordeste
(38<:>15' NE); cento e quatro metros
(104 m) , quarenta e três graus e
cinco minutos sudeste (43903' SE);
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cento e noventa e três metros (193

m) , oito graus -e dez minutos sudestl (8910' SE); duzentos .~ um me..
tros (201 m) , dezoito graus e vinte
e cinco minutos sudeste (18 925' SE),
quatrocentos e sessenta metros l4Sü

mr , cinqüenta e um graus e cinco
minutos sudeste _(51°05' SE}, trezentos e sessenta e dois metros (362 rm,
tr-inta e sete graus e cinco minutos
sudeste (37°05' SE); duzentos e cín-üenta metros (250 m i vtnte e um
graus e dez minutos sudeste (21910'
~.G', cenw e cinqüenta ê l:mec
metros (155 m j , quarenta e .u-ês graus
e trinta minutos sudestei:~o~,;O' SE) >
duzentos e dez metros ;210 rrn . sésBenta graus e vinte minutos sudeste
(60920' SE'I; duzentos e quarenta e
cinco metros (245 'm) , quarenta ~. um
graus e cinqüenta minutos sudeste
(41 9 50 ' SE); cento e quinze metros
(115 mr > cinqüenta e quatro graus
e quarenta e cinco minutos sudeste
(5494S' SE); trezentos e dez metros
(310 m) , vinte e um- graus e vínte minutos sudeste (21 920' SE): quatrocentos e cinqüenta metros' (450
m) , cinqüenta e oito graus e quarenta minutos sudeste (58°40 SE);
duzentos e sessenta metros (250 m) ,
trinta e nove graus e cinqüenta e
cinco minutos sudeste <3!W5Õ SE);
mil novecentos e sessenta ,~ dois metros, n.962 m) , quarenta e seis graus
e cinqüenta e quatro mínutos sudoes·
te (4..6954' SW): dois mil cento e
cinqüenta metros (2.150 m t , vinte
e nove graus e quarenta -nínutos noroeste (299 40' NW I Esta autorizaçáo
é outorgada mediante as condicôes constantes do parágrnto úúlC'J
do art. 28. do Código de Mtnas e.
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes é de outras constantes do mesmo Código, nãc expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário da autorização. fica obrigado a -ecotber aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de .Mínaa.
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Art. 3Q Se o concessionário da, au ..
torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos -rügos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 AI;; propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dtscrtmí..
nados no art. 71 do meS!110 Código.
Art. 69 A autorização de levra terá
por título êste Decreto, que-, será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra,
após o pagamento da taxa de quatro
mil e novecentos cruzeiros (Cr$ ...•
4.900).
Art. 79 Revogam-se as dísposlçõea
em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1965: 1449
da Independência e 779 da Repúbli-

ca.
H.

CASTELLQ

B:::'ANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.307 - DE 20 DE
MAIO DE 1965
Aprova alteração introduzida nos ESR
tatutos da Madepinho Seguradora
S. A., relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
Introduzida nos Estatutos da Madeninho Seguradora S. A., com sede "na
cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo Decreto nc 2.068, de 20 de
outubro de 1937, relativa ao aumento
do capital social de Cr$ 42.240.000
(quarenta e dois milhões, duzentos e
quarenta mil cruzeiros) para .......•
crs 126.720.000 (cento e vinte e seis
milhões, setecentos e vinte mil cruzeiros), conforme deliberação de seus
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acionistas em Assembléia Geral Ex-

DECRETO N9 56.309 -

traordinária, realizada em 30 de se-

MAIO DE 1965

DE 21 DE

tembro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes,. ou que venI.:am
a vigorar, sobre o objeto da autcrízaçâc a que alude aquêle Decreto.

Regula o emprêgo do 19 Grupo de
Aviação Embarcada, estruturado pelo
Decreto n9 40.859, de 6 de fevereiro
de 1957 e dá outras -prooiâéncias,

Brasília, 20 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista o que estabeIeee o art. 19 do Decreto .nc 55.627,
de 26 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 O 19 Grupo de Aviação Embarcada (19 Gp Av Emb) da Fôrça
Aérea Brasileira (Decreto nc 40.869,
de 6 de fevereiro de 1957), destinarse-á, essencialmente, à defesa antisubmarino operando de n...vio de superfície e, tamoém, de ouses em terra.
Art. 2° 01(1 Gp Av Emb embarcará
para operar de boi-do de navio-aeródromo sempre que solicitado pelo Comandante-em-Chefe da Esquadra ao
Comando Aerotático Naval da Aeronáutica.
~ 19 O 19 Gp Av Emb, ou fração,
quando embarcado, ficará subordinado
ao Comandante do Navio, na forma
prescrita pela Organização Interna
Administrativa e de Combate do
Navio.
§ 29 Ficarão sob a responsabilidade
do Ministério da Aeronáutica os 3,Ssuntos relativos ao histórico militar,
pagamento, recompletamento e fornecimento de uniformes para o pessoal,
fornecimento de munição e suprtmentos para aeronaves e equipamentos de
vôo, assim como normas técnicas de
manutenção e estatística.
Art. 39 O 19 Gp Av Emb, ou fração,
operando de bases em terra, ficará
subordinado:
a) ao Comandante da Fôrça Naval
quando em operações aeronavaís ou
ao Comandante da Fôrça responsável
pela operação nos demais casos - enquanto fôr necessário à operação.
b) quanto à administração e logística - ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 4° A instrução do 19 G-p Av Emb
ficará sob a responsabilidade da FAB.
Parágrafo único. A especialização e
o adestramento, no que disserem res-

H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 55.308 -

DE

21

DE

MAIO DE 1965

Cria o Destacamento' Brasileiro da
Fôrça Armada lnteramericana

"FAIBRAS" .
o Presidente da República;., usando
da atríbuíçâo que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituíçao,
decreta:
Art. 19 De acõrdo com o Decreto
Legislativo nv 38, de 20 de maio de

1965, fica criado o Dc.facamento Brasileiro da Fôrça Armada In teramertcana - "FAIBRAS" - para integrar
Fôrça Interamertcana na República
Dominicana.
Art. 29 A composição do FAIBRAS,
dentro do valor máximo constante do
Decreto Legislativo de que trata o
artigo anterior, será fixada em Instruções que serão baixadas ao Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Art. 3Q O Estado-Maior das Fôrças
Armadas fica encarregado do trato de
todos
os
assuntes
relativos ao
1"AIBRAS, em entendimento com os
Ministérios Milrtares.
Art. 49 :E:ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação, ficando
revogadas as disposições em centrário.
Brasilia, 21 de maio de Hlob' 144,Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísio
Arttnu: da Costa e Silva
eauorao Gomes
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peito às peculíarluades relativas às
operações aeronavais e pata operar de
navio de superfície ou com navios, serão feitas obedecendo ao disposto no
art. 19 e nas alíneas o.e C do art. 29
do Decreto nc :)7. 55lJ de 30 de junho
de 1955 (Regulamento para o Centro
de Instrução e Adestramento Aero
Naval) .
Art. 59 ~ste decreto entrará em vígor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO N° 55. 31~~

Brasília, D.F., 21 de maio de 1965;

1449 da Independência e 779 da Repú-

blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísio
Btiuarâo Gomes

DECRETOS Ns.

56.310 a 56.312,

ainda não foram publicados-no Diário- Oficial.
DE 21 DE MAIO DE 1965

Declara priorítóriá ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quoísquer taxas e iMpostos teâerais, a importação dos equipamentos
novos, sem similar nacio1;aL registrado,. neste descritos e consignados à
empresa "liletceu oe do Nordeste - Indústria Química S. A.", de Recite, (Pe> ,

o Preaíuente ela Repúbüea, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Hem 1, da Constrtuiçãc Federal e nos termos do Artigo 18, da
LeI nv ::l.692, de 15 de dezembro de 1959, e,ainda, considerando que o Conseuio Del i b e r a t i v o da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, através da Resolução- nc 836, de 19 de julho de 1964,
aprovou parecer da Secrctaría Executiva daquele órgão, propondo fôsae
reconhecida corno prtorttáría para, o desenvolvimento -da região, para efeito
ele isençao de Impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos
novos, sem símtlar nacional -egrsí.rado neste descritos e a serem, importacios pela "Btelceiroz dú Noraest. - Iruiustrui Química S. A." de -Recife
e destinado.. . à ínstatação de uma unidade industrial para produzir álcool
octmco ou octano, (2-Ethyl-He::-:anol) em jgarassu, Pernambuco;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, ennm. o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Supermtennente da SlJDENE encamínhou a proposta do Conselho
Denberatívo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada urtornarta ao desenvolvimento do Nordeste, para
eleito de isenção de quaisquer taxes e Impostes federais. com a ressalva
neste expressa e perunente ao motor elétrico citado na alínea e do inciso
1'-' do Item 2 da relação infra, a Importação dos equipamentos novos, sem
similar nacional registrado, a seguir descritos e consignados à emprêsa
"Bletceircz do Nordeste - Inúústric Química S., A.", de Recife (Pe)":

I

ITE~1'1

-

E5PECT.F'ICAÇAO

Quantidade \. Valor total
a ser
CIF
importada
US$

I
L Catalizadores a base de cobre ou de níquel,
fabricados pela "Usínes de Melle", tipo 635
de cobre e tipo 560 de níquel, com pêso de
cêrca de 12 toneladas ...............•......
2. Fornos de fabricação da "Oompagnie Fives
Penhoet", fornecedora de todos os equipamentos a -seguír arrolados, sendo:
1) 3 (três) fornos de désidrogenaçâo catalítica para transformaçâo de álcool etílico

2

36.793
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I

I

I Valor total
)
a ser
1 C 1 F
I·· importada I
US$
: Quantidade

ITEM -

ESPECLFICAÇAO

em aldeído acético e hidrogênio patenteado pelo "Usina de Melle" (França),

constaturdo por um dispositivo catalitdco
com capacidade para 420 litros e os seguintes pertences:
a) um ventilador com transmissão para
ar quente a 30{JQ C;

b) três elementos elétricos aquecedores,
sendo dois de 125 KW e um de 65 KW,

instalados em recipientes de fôlhas de
aço;
c) contactos de alimentação dos elementos aquecedores:
d) têrmo-eíemento regulador e registrador de temperatura;
e) motor com velocidade variável, para o
ventilador;
f) aparelhos de ligação acoplados ao moter p a 1; a regulagem automática da
temperatura dos fornos;
"'2) 1 (um) tõrno de catálíse, com capacídade para 3.000 litros, 'constituído de tubos
em aço comum revestidos de cobre no interior e virola em aço comum;
'3) 3 (três) tornos cataütícos, para transformação. por rrídrosrenacàc, do Etn-Propil I
Acreleina a 2 jâtdl-Propil-Acroleína, cons-]
truídos em aço ordinário e funclonandc
sob pressão de 100 atmosferas, sendo:

I

-- 1 tôrno
1 fôrnc

com capacidade de 600 litros;
com capacidade de 150 litros e
separado em três elementos;
1 fôrno com capacidade de 100 litros
e separado em dois elementos;
Pêso total: 42.800 kg. . :
.

186.0DO

:'3. Bombas a pistão - construção especial para
indústria química, parte em ferro fundido
de alta resistência, parte em aço inoxidável
18/8/MIl. Essas bombas permitem a regulagem da vasâo seja em marcha seja ~l'I.rada.
Cada aparelho é fornecido com sua base.
Pêso total: 2. 800 kg . .

.

bombas de construção
especta: para indústria química, seja em ferro
fundido, em -bronze anti-ácido ou em aco
inoxidável lS/8/M9, com gaxetas espectais,
assegurando uma perfeita vedação aos ácidos. Cada aparelho e fornecido Cl,)ID sua
base.
Pêso total: 3.500 kg:
.

8

6.300

33

22.300

4. Bombas centrifugas -

~.l5

E_ombas de vácuo - tipo a pistão, construçao em aço fundido e aço inoxidável. Apare-
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I

i

Quantidade \ Valor total
laser
CIF
importada I
US$

·.1

ITEM -

I

ESPECIFICAÇãO

lho fornecido com base.
Pêso total: 4.5ÜO kg

.

2

17.200

6 ~ Fervedor - construção em aço inoxidável
18/8/M9, com uma serpentina interior do
mesmo metal e um suporte.
Pêao total: 350 kg
.
7. Compressores e super-compressores de construção especial para indústria química, material utilizado de ferro fundido e aço. Aparelho fornecido com base.
Pêso total: 4. ()OO kg. .
.

1

1.000

5

16.00<l

8. Colunas de distdlaçâo e de lavagem - construção seja em cobre vermelho deaoxídado,
qualidade especial para produtos químicos de
alta .pureza, seja em aço inoxidável do tipo
l8/8/Mo, qualidade devendo resistir aos ácidos a quente. Flanges. em aço largamente
dímencionadas para assegurar uma vedação
absoluta nas pressões de funcionamento. As
colunas de lavagem serão, geralmente, de
corpos de enchimento por elementos desmontáveis assegurando uma repartição do líquido lavador. e dos vapores em cada elemento. As peças de enchimento especiais
fazem parte do fornecimento. AS colunas de
dísttlaçâo são geralmente do tipo de "plateaux glissés" com dispositivo especial de
vedação entre a borda do prato e o interior
da vii-ora. Os pratos serão móveis e agrupados, cujo comprimento é função das possibilidades. de montagem e de desmontagem.
Cada aparelho é provido de tubos, serpentinas e acessórios necessários à sua montagem e ao funcionamento.
Pêso total: 65.000 kg . .
.

27

266.500

dinário com suporte. Aparelho funcionando
sob pressão.
Pêso total: 2. 300 kg . .
.

2

13.000

10. Dorna de mistura - com sistema de agitação. Capacidade para 3.000 litros. Construção em aço inoxidável l8/8/M'? .este aparelho está provido de um agitador especial,
composto de um turbo-agitador com redutor
de velocidade.
,
.
Pêso total: 1.800 kg . .

1

8.300

9. -Evaporadores - tipo tubular, construção
em aço ínoxídável 1'8/8 e 18/8/M'?e aço or-

11. Aparelhos Anexos - êste conjunto de aparelhos compreende pequenas peças, tendo
uma função especial e se compõe de:

A'rüs
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I
iTEM -

ESPECJFICAQAO

I.
I CIF
importada I
US$

Q1J-antidade I Valor total

I

a ser

I

11- (onze) decantadores, com regulagem
das camadas, se necessário;
b) aquecedores;
c) 1 (um) reator simples;
d) diversos acessórios, tais cômo: garrafas
de escoamento, garrafas com .serpentina,
aquecedores a serpentina e borbulhadores.
Todos êstes aparelhos construidos em cobre
desoxídado, aço inoxidável e aço comum•.
Pêso total: 3.600 kg. .
.
a)

1

I

I

1

1

f

I
I,
24.000

12. Máquinas frígorífícas - máquina frigorífica /1
completa para resfriar água a uma tempera- 1
tura de 3C - temperatura de água de resfriamento 269C, com uma potência unitária
de 150.000 frigorias, ou seja, 30Q.(JOO frigo-

rias totais.
a) 1 (um)
bY 1 (um)
amônea

I

Cada máquina compreende:
I
compressor com separador;
J
condensador com reservatório da
líquida;

I

c) 1 (um) evaporador;
â)

1 (Um) regulador automático de bola.

Para as duas máquinas serão romectôos:
1 (um) tanque para água fria;

I
ligação.
Pêso total: 15.01}O kg
I
rs. Instalação e medição, contrôle e regulagem,
1 (uma) hélice de

agitação;

1
II

Ii

aparelhagem

automática e de segurança e os tubos de

1

constituída dos seguintes aparelhos: a) 1'0'-[
tâmetro para medir vasão, em aço ínoxídávelou bronze anti-ácido com tubo graduado
em pírex e baia de aço inoxidável; b) indicadores e reguladores de vasão, utilizando
diafragma de parede fria, e mforma de U,
do tipo pneumático, com válvula e torneira;
c) aparelho registrador e regulador de temperatura, pneumático ou elétrico, a tensão
de vapor ou do tipo couple~têrmo-elétrico
com as válvulas necessárias; d) manômetros
metálicos; e) registrador e regulador de
pressão elétrica; f) regulador de nivel a tubo
de torção; g) indicador de nível de baia,
tipo magnético; h) medidores a gás especiais tipo volumétrico, protegidas e com paraperda de carga; i) aparelhos diversos, para
contrõle das pressões dos níveis e das vasões, j) armação de nível em aço inoxidável; li) visar de observação de vasão: 1) válvulas dé segurança em) monodetentôres
s~bre garrafas de hidrogênio e de nitrogê-I

2

I

33.200

fi

I

II
I
I

II
I

nIO.

Pêso total: 9.000 kg. ..
Conjunto de materiais complementares "válvulas especiais em aço inoxidável e bronze fosforoso anti-ácido 'para produtos- quí',o

••••••••••••••••••

I
I
I

163.000
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ESPECIFICAÇÃO

I
I
I Quantidade I Valor total
a ser
I CIF
I
US$
I importada I

I
I

I

Ii

micos. Tubulações de cobre estirados sem
solda, porém, de qualidade para receber solda de autógeno, Tubulações de aço ínoxídável estiradas a quente, sem solda, com o
minímo de 18% de cromo e 8% de niquel,
teor de carbono muito baixo e com adição
de estabilizador. Flanges acessórios ínoxídáveís e juntas com válvulas de retenção.
Pêsc total: 32.000 kg . .
,

I
i
J

134.000

l5. Conjunto de sobressalentes para: fornos de

catálíse, encanamentos, válvulas, bombas
compressoras, máquinas frtgorífícas, colunas
de dlstilação e lavagem, cambladoras especiais e aparelhos de medida, de contrôle e
de regulagem.
Pêso total: 4.000 kg. .
..
16. Conjunto complementar com os seguintes
aparelhos: a) fôrno de redução e recuperaç â o de catalizador, com capacidade para 240
litros, construídos em aço inoxidável 18/8/M!?
e aço comum, com envelope para aquecimenta, munido de resistência elétrica; b)
um aquecedor elétrico - construído em aço
inoxidável 18/8/M9 e aço comum; c) um
supercompressor de _hidrogênio, construído
em ferro fundido e aço comum, especial
para a indústria química; d) aparelhos de
medição e de contrôle .
.
Pêso total: 3.000 kg. .
17 Combínadores especiais t i P o corrugado e 1
embutido - construídos em aço inoxidável I
do tipo 18/8/M9, com rendimento téçníco I
total.
Pêso total: 1.-500 kg . .
.
18. Colunas tubulares em cobre ou em aço ínoxidável ,
Pêso total:

23~000 kg . .
19. Reator constituído de: a) -

50.000
I

t!

34.302

I

5

11. 700

I

16

85.000

/

um feixe de
tubo de aço inoxidável; b) um separador de
fase gás líquido; c) um coletor de retôrno, com vírolas de aço inoxidável 18/8/Mi?
Pêso total: 2. 7~0 kg.
I

I
12.000

I
1.142.200

Parágrafo único. Pala efeito d.~ isenção de que trata o presente deereto e com respeito ao motor elétrico citado na descrição retro, fica sua
similaridade para ser examinada pela alfândega de destino, quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de o mesmo seguir regime tarifário próprto, observando-se o disposto na Circular no 16, de 28 de agôstc de 1958,
ao 81'. Ministro da Fazenda.
Art. 29 Fica revogado, expressamente, para todos os seus efeitos, o Decreto n1 1.446, de 10 de outubro de 1962.
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Art. 39 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, 1'8vogadastas disposições em contrário.
Brasífía, 21 de 'maio de 196ó; 144Y da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLa BRANCO

Octávio Gouoeià de Bulhões
Osvaldo Cortieiro de Farias

- -DE-21

DECRETO N' 56.314 -

DE MAIO DE 1965

Declara prioritária ao âesenuoíuímenta do Nordeste, para efeito de isençao
de quaisquer taxas e impostos federais, a vmoortaçao dos equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e consignados,
à "Companhia Sisaleira do Cuité - COSITE", de Nova Floresta, Estado da Paraíba.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere O,
Artigo 18, da Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1:959, e, ainda, consi-

derando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento dó Nordeste (SUDENE) através da Resolução n,v 985, de 8 de
outubro de 1964, aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele Orgâo,
propondo fôsse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da
região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação
dos equipamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e
a serem Importados pela "Companhia Sisaleira do Cutté - COSITE", de
Nova Floresta (Pb) e destinados à implantação de uma índústrta de beneficiamento de sísal, a localizar-se no munícípío de Nova Floresta, Estado da Paraíba;
Considerando o atestado pelo Conselho de PoliticaAduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1.9 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
de equipamentos novos, a seguir descritos e consignados à "Companhia
Sísalelra do curte - COSITE", de Nova Floresta (Pb) :

Item -

I.Quantidade \1 Valor total
laser
CIF
I importada I
USS

Especificação

I
I

1. Conjunto de descortícagem, constituído de: I
uma descortinadeira tipo Corona II com capacidade nominal de 600 kg de. fibras sêcas
por hora; um dísposttívo hidráulico de tensão de cordas; um torneador para placas de
desgaste; um cavalete para acionamento a
diesel; um alínhador-víbrador defôlhas; um
conjunto de transmissão com mancais, 1'0lamentos, eixos, polias e acoplamentos ....
2. Equipamento do pré-secagem composto de
espremedora automática. com uma velada
de borracha e uma 'volada de aço, e equipamento para pegar as fôlhas pré-secadas ...
3. Instalação de recuperação de bucha com
elevador-transporte, espremedora e tambor
de limpeza ......................•..........
TOTAL

,

.

I
I

I
j

!

I
)

1

1
1

!
I
I

II

I

40.089

7.651
10.700·
58.440
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Art. 2.° âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 144.9 da Independência e 77.Q da República.
R. CASTELLQ BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N' 56.315 -

DE 21 DE MAIO DE 1965

Declara pricritària ao desenvolvimento do Nordeste, para eteitc de isenção
de quaisquer taxas e -vmoostce federais, a importação dos equipamentos
novos, sem simiun nacional registrado, neste descritos e consignados,
à "Companhia Fâbrica Yolanda S.A." de Recite (Pe)

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que
o Conselho Deliberativo da Supermtendencía do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resolução número 1.071, de 11-1-1965, aprovou parecer da Secretaria. Executiva daquele órgão, propondo íôsse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito
de tsencao de impostos e taxas federais, a tmportação dos equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, neste descritos. e a serem importados pela "Companhia Fábrica Yolanda S.A. ", de Recife (Per e destinados á modernização de sua indústria de aníagem, cordões e barbantes.
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1.9 Fica. declarada prioritária ao desenvolvimento do Norteste
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, .a importação de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir
descritos e consignados à "Companhia Fábrica Yolanda S.A. ", de Recife (Pej :

I

Item -

1

2

Especificação

I

I Quantidade I Valor total
I
a ser
I C I F

i importada I
I

I

(uma boblnadeu'a automática, tipo "Mackrool,,1
de alta velocidade, com 32 fusos (16 de cada l

1

..

t~~o> .P~T~ ~~~~~'. ~~~.i~~:~. ~~ l?:~ .~~. ~~~~~~

:

teares tipo «Onemack", modêlo SB, nas lar- I
guraa de 34" e 49"
I
TOTAL

\

equipamentos de -rabrtcacão da firma "James
Mackie & Son Ltd., de Belfast, Irlanda do I
Norte.

I

US$

I

1 II

48

I
I

I

I

6.082
194.771
200.853
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Art. 2.9

~ste

Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 21 de maio de 1965; 1445' da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

otósno Gouveia de Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N° 56.316 -

DE 21 DE MAIO DE 1965

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isençao
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos

novos, sem similar nacional registrado, neste descritos e coneumoaos,
à "Fábrica de Sacos Montanha Lida.", de Recife tPe) ,

O Presidente da República, usando das atrfbuíçóes que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18 da
Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que
o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). através da Resolução número 1.014, de 6··11-1964, aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão propondo fôsse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da regíáo, para efeito
de isenção impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos,.
sem similar nacional registrado, neste descritos, a serem importados pela
emprêsa "Fábrica de Sacos Montanha Ltda. ", de Recife (Pe) e destinado ao
reaparelhamento de sua indústria;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposíçâo de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. Lc Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Norteste
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir
descritos e consignados à empresa "Fábrica de Sacos Montanha Ltda."
de Recife (Pe):

Item -

Especificação

· a ser.
II QuantIdade

I importada I

1

1. Máquina de fazer sacos planos, de faces Iate-

raís embutidas, modelo "Matador S", marca
W & H, com dispositivo 'para pré-perfurar e
separar a tira de papel, dotada de lubrificaç ã c central, dispositivo contador
de produção, acompanhado dos seguintes- pertences e
acessórios: tacômetro com indicador de veIocídade e de peças por minuto, 1 matriz de
sacos com faces laterais embutidas, 1 matriz
fixa para o dispositivo de pré-perfuração.

I1

1

I

I
I
I
I
I
I
\

I

Valor total
C I F
US$
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Fabricação de Windmoller & Holscher Len-I
gerich L W. Alemanha Ocidental. Pêsc u- li
quído: 2.760 kg . Peso bruto: 4.140 kg . Capacidade de produção horária nominal:
65.000 sacos 1 lcg. Efetiva 57.000 sacos 1 kg I
2 Máquina de fazer sacos de papel planos com:
fundo retangular, altamente resistentes, de 1
faces laterais embutidas, modêlo 'I'ríumph I, I
marca W & H, equipada com aparelho de
célula fotoelétrica para trabalhar com. bobinas pré-Impressas em rotogravura, com sis- I
tema de lubrificação central, dispositivo contador de entrega, acompanhada dos seguintes pertences e acessórios: tacômetro, 1 matriz para confecção de sacos de faces laterais embutidas. Fabricação de wmõmoner
& Holscher, Lengerich, Alemanha Ocidental. 1
A máquina é acompanhada de 1 motor elé- I
trico devidamente acoplado, trifásico, regu- I
Iável, de 300 volts, com 60 ciclos e 9,35 KW I
de fabricação da Siemens-Werke. Peso 11- I
quido 3.950 kg . Pêso bruto 5.000 kg . Capa- I
cidade de produção horária nominal 23.000 1
sacos de 1 kg. Efetiva 18.000 sacos de 1 kg I
3. Aparelho de rebobínar a fricção, para conju- I
gar à máquina Triumph I e necessária parte II
elétrica, para trabalhar com bobinas pré-impressas. Fabricação de Windmoller & Hols- I
cher, Lengertch, Alemanha Ocidental. O I
aparelho é acompanhado de 1 motor elétrítrico, devidamente acoplado, trifásico, regulável, de 380 volts, 60 ciclos, com 4,45 KW
de fabricação da Síemens-Schuckert werke. I
Peso liquido 995 kg . Pêso bruto 1.200 kg ... 1

1

12.467

1

14.705

I

I
I1

TOTAL

.

II

1

6.173
33.345

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata o
presente decreto, para ser examinada pela alfândega de destino, quando do
desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tàrifárico próprio, observando-sé o díspesto na -Circular n.c 16, de 26 de agôsto
de 1958, do Si'. Ministro da _Fazenda.
Art. 25' ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 144.'? da Independência e 77.'? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias
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DECRETOS Ns.

56.317 e 56.318,

ainda não foram publicados no Diario Oficial.
DECRETO N9 56.319 MAIO DE 1965

DE 21

Autoriza o cidadão brasileir.o

DE

J~ubens

Jourdan a pesquisar mznerw de
manganês, no município de ltaocraí, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rubens Jourdan a pesquisar minério de manganês, em terrenos
de sua propriedade e de 'I'ereainna
Firmino da Silva, no lugar denominado Faaendínha, distrito e município
de Itaboraí, no Estado de Goiás, numa
área de cento e vinte e Um hectares
setenta e dois ares e sessenta centíares (121, 72{i0 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a quinhentos e oitenta, e cinco
metros (585m) no rumo magnéstico
sessenta e cinco graus trinta .nínutos
sudoeste (659 30' SW) da confluência dos córregos Fundo e Agua Parada
e -os lados, a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e, setenta metros
(370m), setenta e seis graus sudeste
(769 SE)' mil quatrocentos e sessenta e cinco metros (1.4€'5m), cinqüenta
e oito graus trinta minutos sudeste
(589 30' SE); quatrocentos e oitenta
metros (480m), vinte e seis
graus
trinta minutos nordeste (269 30' NE);
duzentos e trinta e cinco metros ...
(235m), setenta e nove graus sudeste
(79Q SE); setecentos 8 dez
metros
(710m), trinta e Um graus sudoeste
(319 SW); duzentos e oitenta e cinco
metros (285m), oitenta graus noroeste
(809 NW); trezentos e setenta e cinco
metros (375m), setenta "iJ oito graus
sudoeste (789 SW) ; quatrocentos e noventa metros (490m), vinte e oito
graus trinta minutos noroeste (280 30'
NW) ; novecentos e sessenta b oito metros (gô8m) , setenta e cinco graus
sudoeste (75Q SW) ; -trezentos e ouerenta e cinco metros (345m) sessenta graus sudoeste (609 SW); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros
(455m), vinte e três graus noroeste
(239 NW), trezentos e sessenta e dois

metros e cinqüenta .centtmetros .....
(362,50m), setenta € dois graus nordeste (72\1 NE); seiscentos e trinta e
nove metros (639m), vinte e quatro
graus nordeste (249 NE).
Parágrafo único.
El.. execução da
oresente autorízacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51 '726, de 19 de
fevereiro de
1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de
janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Bnergia Nuclear.
Art. '29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
duzentos e vinte cruzeiros (Cr$ ....
1. 220,00) .e será válido cor dois (2)
anos a contar da data da transoríçâo no livro próprio de
Registro das
Autorizações de pesquisa.
Art .. 39 Revogam-se as disposições
em contrário. ."
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República:
CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETOS Ns.

56.320 a 56.324,

ainda não foram publicados no Diário O [icial .

DECRETO N9 56.325 -DE 21
MAIO DE 1965

DE

Abre, oeio Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 75.800.000
para o fim que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, no I da Constituição Federal, da
autorização contida no art. 59 da Lei
nv 4.560, de 11 de dezembro de 1964,
publicada no Diário Oficial de 14 seguinte, e tendo ouvido o Ministério da
Fazenda e o Tribunal de contas, em
cumprimento ao que determina o art.
93 do Regulamento Geral de Contabilidade pública, decreta:
ATt~ 1Q Fica aberto pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
75.800.000 (setenta e cinco milhões e
oitocentos mil cruzeiros); destinado a
conceder aos servidores da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul, aposentados até 3'1 de dezembro de 1959, o
abono provisórío de que trata a Lei
nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
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Art. 29 O numerário de que trata o
.artígc anterior será entregue ao Ministério da Viação e Obras pú.blicas
para aplicação por intermédio da Rêde
Ferroviária Federal S. A.
Art. 39 aste decreto entrará em vigor na data da sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 56.326 MAIO DE 1965

DE

21

DE

Retifica os Anexos I e 11 dos Decretos
ns. 50.857, de 26 de junho de 1961,
e 51.442, de 2 de abril de 1962, que
dispõem sôõre os Quadros de Pessoal dos Ministérios do Trabalho e
Previdência Social e da Indústria e
do Comércio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam retificados os Anexos
que acompanharam os Decretos mune-

DECRETO N9.56.327 -

ros 50.857, de 26 de junho de 1961, e
51.442, de 2 de abril de 1962, para o
fim de excluir do Anexo TI (cargos
ocupados por funcionários integrantes
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Indústria e do comércio) e incluir
no Anexo I (cargos ocupados por funcionários integrantes do Quadro de
Pessoal do Ministério do Trabalho e
Previdência Social) 1 (um) cargo de
Técnico-Auxiliar de Mecanização, código AF-402.11.B, ocupado por Josué
Decorte e 1 (um) cargo de TécnicoAuxiliar de Mecanização, código AF402.9. A, ocupado por José Amaro Sal'''
celas Soriano, bem como de alterar a
denominação do cargo ocupado por
Roberto Jardim Normanba, ínclutdo
no Anexo n, pelo Decreto -nQ j,IA42,
de 2 de abril de 1962, de Assistente .rurfdíco para Assessor Juridico.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 21 de maio de 1965; 14{P. da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
Arnaldo Sussekind
DE

21

DE

MAIO

DE

1965

Retifica o enqiuuirametito da Escola Nacional de Ciências' Estatisticas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dá outras p1'Ovidênêias.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, item X, da Conetituíção, tendo em ViSt<:I, o disposto no Decreto número 52.144, de 25 de junho de 1963, e o que consta do processo nv 1.427,
de 1962-CCC, decreta:
Art. 1° Fica retificado na forma dos anexos, o enquadramento dos ca-rgos e' funções do Quadro de Pessoal - Farte Permanente - da Escola Nacional de Ciências Estattsttéas, 0.0 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, aprovado pelo Decreto 11 9 51. 367, de 11 de dezembro de 1961, bem
como a relação nominal dos respectivos ocupantes, a saber:
Art. 29 As retdfícacôie a que se refere êste decreto prevalecerão a partir
de 10 de julho de- 1960.
Art. 39 As despesas decorrentes da execução dêste decreto serão atendidas pela dotação próprta do referido órgão.
Art. 49 nsto decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21, de maio de 1965; 1449 da Independência e 7'7 9 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Oswaldo Cordeiro. de Farias

Os anexos a que se refere o texto, inclusive a relação nominal do
art. te, foram publicados no Diário Oficial de 31 de maio de 1965.
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DECRETO NQ 56.328 -

DE

21 DE MAIO DE 1965

Claeeiticà os cargos de nivel superior do Conselho Nacional de Estatistica

- Instituto Brasiletso d.e Geoçratià e Estatística, e dispõe s6bre o enquadramento de seu,o< atuais ocupantes.

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

tigo 87. item 1, da Constatuíção, e de acôrdo com o art. 99 da Lei número
4.34b, de 26 de junho de 1904, 'regulamentado pelos Decretos ns.. 54.015, de

13 de julho de 1964 e 55 243, de 21 de dezembro de 1964, decreta:
Art. 1° Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior (Ane-

xo 1). bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes (Anexo II)
do Quadro de Pessoal -

Partes Permanente e Especial -

do Conselho Na~

cíonal de Estatística, do Jnstítuto Brasileiro de Geograífa e Estatistica.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostilará os titulas dos servi ...
dores abrangtdos por õsi.c decreto. ou expedirá portaria declaratória aos
que não os possuírem.
Art. 39 As despesas com a execução dêste decreto serão atendidas peles
recursos orçamentárias próprios.
Art. 49 As vantagens financeiras decorrentes do presente decreto vigoram a partir de 19 de junhc de 1964, salvo quanto às readaptaçõea efetuadas posteriormente a ccss data.
Art. 5.. . f:ste decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições, em contrário.
Brasüía, 21 de maio de 19'65; 14,49 da Independência e 7'7 9 da República.
H. CASTELLO BI<f.NCO

Oswaldo

-Os anexos

ccraeno de

Farias

a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 31 de maio e retificado no de 8 de junho de- 1965.

DECRETO N9 56.329 -

DE 21 DE MAIO DE 1965

Retifica a classificação dos cargos de nível sU1?erior do Instituto de Apoeemoaona e Pensões dos Bancários.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da. Constituição, e de acôrdo com o art. 9'> da Lei número
4.345; de" 2,6 de .juuno de 1964, .regulamentado pelos Decretos ns. 54;015, de
13 de julho de 1964 e 55.246, de 21 de dezembro de 1964, decreta:
Art. 19 Fica retatícada, na forma dos anexos, a-classificação dos cargos
de nível superior do Quadro do Pessoal - parte Permanente e Especial do Instituto de. Aposentadoria e Pensões dos Bancários, a que se refere o
art. 19 do Decreto nv 55.170, de 9 de dezembro de 1964, bem. como a relação nominal dos 'respectivos ocupantes.
Art. 29 A reüncação prevista neste decreto prevalecerá' a partir de li?"
de junho de 19134.
Art. 39 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrárlo ,
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449 da Independência e 1'79 da República.
H. CASTEl,LO BRANCO

Arnaldo Sussekind
Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 31 de maio e retificados nos de 8, 15 e 22 de junho de 1965.

DECRETO N9 56.330 -

DE 21 DE MAIO DE 1965

Retifica o enquadramento do Pessoal do Instituto do Açúcar e do Alcool.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constttuíçâo Federal, e tendo em vista o art. 56 da Lei
nc 3..789, de 12 de Julho de J.960 decreta:
Art.. 19 Fica retdfíeado, na forma dos Anexos, o enquadramento dos
cargos, funções e empregos do Instituto do Açúcar e do AleooI, de aoôrdo
com o Decreto nc 52.144, de 23 de julho de 19,63.
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Art. 29 Os e.feitos finan.cciI'o~ resultantes da presente retificação prevalecem a partir de 19 de. Julho de 1960, para os enquadramentos efetuados
pelo Decreto nc 51.546, e a partir de 6 de outubro de 1961, para os determinados no Decreto nv 51.547, ambos de 5 de setembro de 1962.
Art. 39 zste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposrçôes em contrário.
Brasília, 21 de maio de 19G5; 1449 da Independência e 7'7 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 31 de maio de 1965.
DECRETO N9 56.331 -

DE 21 DE

MAIO

DE 1965

Classifica os cargos de nivel superior do Instituto Nacional do Pinho e dis-poe eôore o enquadramento de seus atuais ocupantes.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artíeo 87, item I, do. oonsütutçâo, e de acôrdo com o art. 99 da Lei no 4.345,
de 2/) de junho oe 1964, regulamentado pelos Decretos números 54.015, de
13 de julho de 1964 e 55.004, de 13 de novembro de 1964, decreta:

Art. 19 Fica aprovada a classincação dos cargos de nível superior (Anexo 1.1. bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes (Anexo In,
do Quadro do Pessoal - Parte Permanente - do Instituto Nacional do
Pinho.
.
'I
d
.
Art. 29 O órgão do pessoal competente. ~postilar~ os tí ulo~ . os servadores abrangidos por êste decreto, ou expedirá portaria declaratóría aos que
não os possuírem.
.
Art. 3Q As de.epesae com a execução dêste decreto serão atendidas peLOS
recursos orçamentártas próprios.
AH. 49 As vantagene financeiras decorrentes do presente decreto vi_.
~
,_
goram a partir de 19 de junho de 196~..
Art. 59 :E::ste decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, re .
vogadas as disposições em contrário.
_ .
Brasília, 21 de maio de 1965; 144':1 da Independência e 77Q da RepubllCa.
H. CAS~El·LO BRANCO

Daniel Fa,raco

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial"
de 31 de maio de 1965.
DECRETOS Ns. 56.332 e 56.333,
ainda não foram publicados no Diá-

janeiro de 1940 (Código de Minas),

rio Oficial.

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Adherbal Castilho coelho a
pesquisar minério de manganês em
terrenos de propriedade de Xavier
Kiende e dos herdeiros e sucessores·
de Possidônio Fíusa da Silva, no ímóve~ denominado Fazenda vereda, distnto _e município de São .João.
d' Aliança, Estado de Goiás numa
área de quatrocentos e quarenta e oito
hectares (4'48 ha) , delimitada por um
polígono Irregular, que tem um vértí-.
ce a quinhentos e vinte metros (520
m) , no rumo magnético de oito graus
sudeste (89 SE), da confluência do
Córrego Verêda no Ribeirão Oachoei-

DECRETO N9 56.334 MAIO

DE 21 DE

DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Adherbal Castilho Coelho a pesquisar minério de mamçanée, no Municipio de
São João d'Aliança, Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-êo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de

dec~ta:
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rlnha 'e os lados a 'partir dêsse vértice, OS seguintes comprimentos e rumos magnéticos: três mil e cem metros (3.100 m) , cinqüenta graus sudeste (50,? SE); mil e cem metros
(1.IO.;) m) , quarenta graus nordeste
(409 NE); mil e setecentos metros
(1. 7frO m) , trinta e nove graus noroeste (39Q NW); mil e setecentos metros 0.700 m) , sessenta graus noroeste (609 NW); O quinto e último lado é o segmento retilíneo que une a
extremidade do quarto lado descrito
ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisá, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 4.480) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcríção no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2-1 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETOS ns. 56,335 a 56.341
.aínda não foram publicadas no Diario O jicial,

DECP~ETO

Nr.> 56.342

MAIO DE

DE

21

DE

1965

Concede à Mineracáa Santa Catarina.
Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, n? I, da Constituição, e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
nc 938, de 8 de dezembro de 1938,

-decreba:

Artigo único. ~ concedida à Mineração Santa Catarina Limitada, cons-

títuída por contrato arquivado sob
número vinte e nove mil novecentos
e oitenta e sete (29.987) na Junta
Comercial do Estado de Santa Oatarlna, com sede na cidade de Urussanga, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 21 de maio de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República,
H. CASTELLo BRANCO

M aura Thibau

DECRETO NQ 56.343 MAIO DE

DE

21

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Soares Figueiredo a pesquisar mármore, «acuo e pedras semipreciosas, no município de Cachoeira do
Itapemirim, Estado do E s p í r i t o
Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, nc I, da Constituição, e nos
têrmos .do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Soares Figueiredo
a pesquisar. mármore, calcíta e pedras
semipreciosas em terrenos de sua
propvíedade e de Elias Soares Figueira, Daniel pereira Jorge e outros no
lugar denominado Moledo, distrito de
Presidente Vargas, município de Cachoeira do Itapemirlm, Estado do
Espírito Santo, numa área de vinte
e quatro hectares e setenta e cinco
ares (24,75 ha) , delimitada por um
poligono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e noventa e dois
metros (492 m) , no rumo magnético
de quatro graus e quarenta e cinco
minutos sudeste (49 45' SE); da barra do córrego Macaco na margem
esnuerda do córrego das Pedras e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e três metros (203
m) , quarenta e cinco graus e trinta
minutos sudoeste (45 9 30' SW); sessenta e sete metros (67 m) , oitenta
e sete graus e quinze minutos sudoeste (87<;1 15' SW); setenta e nove
metros (79 m) , cinqüenta e três graus
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e quinze minutos sudoeste (53 9 15'
seiscentos e sessenta e três
1 .etros (663 m) , vinte graus e quinze
minutos sudeste (209 15' SE); trinta
e oito metros <38 m) , cinqüenta e
nove graus sudeste (599 SE); cento
e sessenta e oito metros (168 m) , setenta e sete graus e trinta minutos
nordeste (779 30' NE); cento e setenta e oito metros (1 78m), setenta
e um graus e trinta minutos sudeste
(71 o 30' SE); o oitavo lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do sétimo lado, descrito, ao vértíce de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.72'6, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNE;'J nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será valido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Ç1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
SW) ;

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56 344
MAIO

~

DE 21 DE

DE 1965

Renova o Decreto n9 2,141, de 22 de

iomeiro de 1963

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal
e nos têrmos do Decreto-Ieí número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
de dois (2) anos nos têrmos da letra
"a", do art. 19 , do Decreto-lei número 9.605, de 19 de agôsto de 1946,· a
autorização conferida. ao cidadão brasíleíro Eduardo André Matarazzo, pelo
Decr.eto número dois mil cento e quarenta e um (2.141), de vinte e dois
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(22) de janeiro de 1963 (mil novecentos e sessenta e três), para pesquisar
calcário, no munícípío de Arroio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 A presente renovação, que
será uma via- autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatrocentos e trinta cruzeiros (Crg 480,00) e será transcrita no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 21 de maio de 1965, 144°
da Independência e 779 da República.

H.

C!lSTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56. 345
MAIO DE

~

DE 21 DE

1965

A utoriza o cidadão braeileiro Hélio
Moutinho a pesquisar minério de níquel e amianto, no municipio de
Pcmtalína, Estado de Goiâs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hélio Moutlnho, a pesquisar
minério de niquel e amianto, em terrenos de sua propriedade, Nícanor
Martinez e Antônio Ferreira dos eantos, na Fazenda Dois Irmãos, distrito
e município de Pontalina, Estado de
Goiás, numa área de doze bectáres e
dois ares (12,02 ha) , delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
cento e sessenta e. dois metros (162m) ,
no rumo verdadeiro quarenta e dois
graus trinta minutos noroeste .... ,.
429 30' NW) do cruzamento das
trâdas de rodagem Pontallna - T>.10r~
rínhcs ~ Arraial do Atolador e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e sessenta é seis
metros (466 m) , onze graus trinta n1Ínutos nordeste (11 9 3-0' NE); 'duzentos
e cinqüenta e oito metros (258 fi),
setenta e oito graus trinta minutos
sudeste (789 30' SE).
Parágrafo único. A execução' da
presente autorização fica sujeita às;,
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estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 30.230, de 19 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substãncías discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
AI't. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagaaá a. taxa de tresentes cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Al't: 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, ,21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.346 MAIO DE 1965

DE

21

DE

Declara de utilidade pública a Associação paulista da Igreja Asimentista do Sétimo Dia, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao .que consta do
Processo M.J.N.I. nv 28.156-64, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 10 dá Lei no 91, de 28 de agôsto
de 1935, combinado com o art. 1Q do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de a de maio de 1961, a Associação Paulista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.

DECRETO

NQ

56.347 1965

DE

21

DE

MAIO DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem área de terreno situada no
Município de São José, Estado de
Santa, Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfgo 87, inciso I da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-Lei ne 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 19 Fica declarado de utilidade
pública para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Es~
tradas de Rodagem, a área de terreno
com 3.528m2(três mil, quinhentos e
vinte e oito metros quadrados), "situada no 'Município de São José, Estado
de Santa Catarina, de propriedade do
Sr. Pedro- Santos da Silva, representada na planta que com êste baixa,
necessária à construção da rodovia
BR-59-SC, trecho Florianópolis-Tubarão.
Art. 2Q Nos têrmos do art. 15 do Decreto-Lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956, poderá o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem alegar urgente a desapropriação para efeito de requerer a
imissão provisória na posse do imóvel
indicado no artigo anterior.
Art. 3Q :Êiste Decreto. entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H, CASTELLO

BRANCO

Juarez Távora

Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e ~i79 da Repú-

blíca ,

lf·

DECRETOS Ns.
CASTELLO BRANCO

Milton Campos

56.348 a

56.350

ainda não foram publicados no Diârío Oficial.
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DECRlEI'O NÇI 56.351 MAIO DE 1965

DE

24

DE

Concede à Navegação Antônio Ramos
S. A. autorização para continuar a
funcionar como emoréea de navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando

da catrfbuíção que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nc 2.784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. Jt concedida à Navegação Antônio Ramos S. A., com sede
na Cidade de ttaíaí, Estado de santa
Catarina, autorizada a funcionar pelos Decretos ns, 22.257, de .12 de dezembro de 1946; 44,173, de 26' de julho de 1958; 1.755, de 30 de novembro de 1962, e 55.065, de" 24 de novembro de 1964, autorização para continuar a funcionar como emprêsa de
navegaçâo de cabotagem, com as alterações estatutárias apresentadas, que
compreendem o aumento do capital
social de ors 168.000.000 (cento e
sessenta e oito milhões de cruzeiros)
para Org 395.000.000 (trezentos e noventa e cinco milhões de cruzeiros),
dividido em 19.750 (dezenove mil, setecentos e cinqüenta) ações ordinárias, nominativas, do" valor unitário
de Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros),
aumento êsse proveniente da correção monetária dos valores do Ativo
imobilizado; de acôrdo com o que dispõe a Lei nc 4.357, de 16 de julho
de 1964, e, conseqüentemente, de nova
redação dada, à Cláusula 5~ dos Estatutos, consoante resolução tomada
e aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, realizada a 29 de setembro de 1964, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorlzaçâo.
Brasília, 24 de maio de 1955' 1449
da Independência e 779 da jcepú ~
bllca.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETOS

Ns.

56.352

e 56.353

ainda não foram publicados no Diário O [iciat,
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DECRETO N9 56.354 MAIO DE 1965

DE

24

DE

Declara de utilidade pública, pU1'a
fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras contra
as Sécae, área de terreno na cidade
de Natal, no Estado do Rio Grande
do Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,. ínctso r, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lein9 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional dê Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 3.203,70 m2 (três mil duzentos
e três metros e setenta decímetros
quadrados), situada na cidade de Natal, no Estado de Rio Grande do
Norte, de propriedade do Sr. João
Nesi Filho, representada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do
Material do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, necessária à complementação dos terrenos da sede de 59
Distrito, daquele Departamento, naquela Capital, limitada ao Sudoeste
com a Rua São Paulo, numa extensão aproximada de 100,30m (cem metros e trinta centímetros), ao Nordeste com terreno pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra as, Sêcas, estendendo-se por uma
linha quebrada perfazendo o total de
1ü5,50m (cento e cinco metros e cinqüenta centímetros), a. sudeste com
a Rua Xavier da Silveira, numa extensão de 36,70 l i (trinta e seis metros e setenta centímetros) e a noroeste com a Rua já projetada, porém ainda sem denominação, numa
extensão de 26,SOm (vinte e seis metros e oitenta centímetros).
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Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei 11 9 3.365 de 21
de junho de 1941.
Art. -39 sste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições Pro contrário.
Brasília, 24 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da" República.

Art. 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 24 de maio de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da Renú-

blica,

H.

-

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

Retificados os anexos em 21-6-65
H. CASTELLO BRANCO

Juarez

Távora

DECRETO N9 56.357 MAIO DE

DECRETO N9 56.355 ainda não
foi publicado no Diário Oficial.

DECRETO N° 56.356
MAIO DE 1965

DE

24 DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Paulista de
Seguros, inclusive aumentado cepital social.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia Paulista -de Seguros, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a funcíonar pelo Decreto n.o 6.054, de 30
de maio de 1906, inclusive aumente
do capital social de Cr$ 600.000.000
(seiscentos milhões de cruzeiros) para
crs 1.200.000.000 (hum bilhão e duzentos milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléias Gerais Extrordinárías,
realizadas em 22 de dezembro de 1964
e 10 de fevereiro de 1965.

DE

24 DE

1965

Concede à CON:AN - Companhia de
Navegação do Norte autorização
para funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal. e nos têrmos do Decreto-lei número 2. 784, oe 20 de novembro de
19-40, decreta:
Artigo único. :f: concedida a CONAN
- Companhia de Navegação do Norte, com sede na cidade de São Luiz,
Estado do Maranhão, autorização para
funcionar como empresa de navega:"
çâo de cabotagem, com o capital sOR
cíal de crs 260.000.000,00 (duzentos
e sessenta milhões de cruzeiros), dividido em 260.000 (duzentas e sessenta
mil) ações ordinárias, nominativas,
do valor unitário de CrS ~.OOO,OO (um
mil cruzeiros), distribuídas entre acíonistas, pessoas físicas e pessoas jurtdicas de direito público e prtvado.Lom
base na Leí nc 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e com os atos constátutivos que apresentou, consoante escrítura pública, lavrada. a 30 de dezembro de 1964, obrigando-se a mesma ;:;0ciedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou '-.1Ue
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 24 de maio de 1965;' -':1:49
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO

BRANCO

Daniel Faraco
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DECRETO

N9 56.358 MAIO DE 1965

DE

25

DE

Dispõe sôbre a execução do Decreto
n<? 55. 185} de 10 de dezembro de

1964.

o

Presidente da República, usando

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

creta:
Art. 19. Não se aplicam as disposições do Decreto nc 55.185, de 10 de
dezembro de 1964, aos ocupantes efetivos de cargos de chefia, da administracâo centralizada e das autarquias, "que vinham percebendo, na forma da legislação anterior, vencímentos iguais aos fixados para cargos em
comissão, existentes no mesmo quadro, com idênticas atrtbuíeôes e denominação, e cujas situações, constituidas anteriormente à vigência da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960,
foram consideradas regulares, quando das revisões procedidas por fôrça
do Decreto no '1:1.195, de 26 de março
de 1957 e do art. 11 do Decreto número 50,747, de 8 de junho de 1961.
Art. 29. i!::ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 25 de mate de 1965; 1449
da. Independência e 779 da República'.
H. CASTELLO BRANCO

l1filton Soares Campos

EXECUTIVQ

DECRETO NQ 56.359 MAIO DE

DE 2,6 DE

1965

Dispõe sóbre a execução do parágrfi,lo único do artiço 23 da Lei ntlmero 4.345, de 26 de junho de 1964.

o Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Os atos relativos a pessoal,
datadminístracâo direta e das autarquias recíerais," que importem em provimento e vacância de cargos ou
funções, bem como em

.onr-easác de

vantagens pecuniártas somente poderão ser divulgados em Boletim de
pessoal, Boletim de Serviço ou qualquer outro veiculo interno de divulgação, com a indicação expressa do
Diário Oficial em que foram publicados.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica aos atos concernentes à concessão de salário-família,
bem como aos de vacância decorreutes de falecimento.
Art. 2<:> Os efeitos dêste decreto vigoram a partár de 29 de junho de
1964.

Art. 39 aetc decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 26 de maio de 1965; J.44'?
da Independência e 779 da Repúbli-

ca.

Paulo Bosisio

H.

Arthur da Costa e Silva

Milton Campos
Paulo Boeísic
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Octavio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
I-lugo Leme
Flávio Lacerda
Arnaldo Sussekind
Eduardo Gomes
Raymundo de Brito
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Roberto campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

Vasco da Cunha
Otávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio de Lucerâa.
Arnaldo Susseíeirui
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Daniel Parece
Uauro Thibau
Roberto de Oliveira' Campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

CASTELLO BRANCO
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DECRETO N? 56.360 -

DE 27 DE MAIO DE 1965

Apl'Ovaos Orçamentos das Escolas Industriais Deodoro da Fonseca (Estado de Alagôas) , Coriolano de Medeiros (Estado da Paraiba) Escola
Indust,·ir:-l. de Natal, de Fortaleza, de Terezinc e de FlorianópoÚs, para
o erercacro de 1965.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei número
4.320, de 17 março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto número 54.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,
de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. F' Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1955, das Escolas Industríaís Deodoro da Fonseca Estado de Alagoas), Cqríolano de Medeiros <Est. da Paraíba) , Escola JnduatrJaJ de Natal, de Fortaleza, de Terezina e de Florianópolis, entidades federais vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 21? :Ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1965; 1449 da Independência e 77C.! da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Flavio Lacerda.
DECRETO Nv 55.361 1\11\.10 DE 1965

DE

27

DE

Declara de utilidade pública, paTa
fins de aesamrovríoçõo, imóveis
destinados à
Universidade do
Ceará.

o presidente da República, usando
das atribuições que 111e confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acordo com o disposto no Decreto-lei
nc 3.363, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 1l? São declarados de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
os imóveis com tôdas as suas benfeitorias, instalações e servidões, localizados no bairro do Benfíca, em Fortaleza, Estado do Ceará, a seguir descritos:
a) o prédio de nv 2.147, da Avenida
Visconde de Oauípe, com o respectivo
terreno em que se acha encravado,
medindo 6,85m de frente, por fundos
pertencentes, de propriedade de Olga
Meta Peixoto;
b) o prédio de uc 2.055, da Avenida Visconde de Oauípe, com o respectívo terreno em que se acha encravado, medindo 7,15m de frente por

fundos pertencentes, de propriedade
de Mário Pompeu Cavalcante;
c) o prédio de no 2.057. da Avenida
Visconde de Cauípe, com o respectivo
terreno em que se acha encravado,
medindo 6,90m de frente por fundos
pertencentes, de propriedade de Mário
Pompeu Cavalcante;
d) o prédio nv 2.470, da Avenida
Visconde de Cauípe, com o terreno
em que se acha encravado, medindo
5,20 de frente, por fundos pertencentes, de propriedade de Carlos Mendes
Frota;
e) .0 prédio no 2.543, da Avenida
Visconde de Cauípe, com o respectivo
terreno em que se acha encravado,
medindo 7,45 de frente, por- fundos
pertencentes, de propriedade de Tobis de Melo Monteiro;
f) o prédio nc 2.121, da Av. Visconde de Cauípe, com o terreno em
que se acha encravado, medindo ....
lü,4Dm de frente por fundos pertencentes, de propriedade de José Ferreíra Mota'
- g) o précUo nc 2.117, da Av. Visconde de Cauípe, com o respectivo
terreno em que se acha encravado,
medindo 3. 40m de frente, por fundos
pertencentes, de propriedade de José
Ferreira Mata;
h) o prédio ne 2-.142, .da Av. Visconde de Oauípe, com o terreno em
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que se acha encravado, medindo
.
10,5-5m de frente, por fundos pertencentes, de propriedade de Bruno pôrto
da Silva Fígueírêdo:
i) o prédio nc 2.056, da Av. Visconde de Cauípe, com o terreno em
que se acha encravado, medindo
.
9,05m de frente, por tundoa jiertencentes, de propriedade de João Gomes
de Matos Nogueira;
j) o prédio nv 2.387, da Av. Visconde de Cauípe, com o terreno em
.
que se acha encravado, medindo
5,04m de frente, por fundos pertencentes, de propriedade de Antônio
Benjamim de Oliveira;
k) o .prédío nc 115, da Rua Manoelito Moreira, esquina com a Avenída
Visconde de Cauípe, com o respectivo terreno em que se acha encravado, medindo 10,20m pela primeira
e 36,50 pela segunda, de propriedade
de Lúcia Rocha Dummar e filhos.

Art. 29 Destinam-se os imóveis em

causa à edificação, instalações e serviços projetados pela Universidade do
Ceará, em cumprimento .ao seu plano
de desenvolvimento.
Art.. 39 A Uníversídade do Ceará

providenciará no sentido de ser efetuada a desapropriação, correndo a
respectiva despesa à conta dos, recursos do Orçamento interno da univer-

sidade ou de Fundos que a compor-

tem.
Art. 48 f:ste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, ficando revogadas ns disposições em
contrário.
"Brasília, 27 de maio de Hi85' 1440

da Independência e 77f) da R-~PÚ
blíca.
E.

CASTEI..LO BRANCO

os

kepuonca.

Art. SÇ!. O mandato do suplente
terá a duração prevista para o membro efetivo, regulada no art. 10 e seu
19, da Lei nv 4.089, de 13 de julho

*

de 1962,

Art , 49. Este Decreto estrará em

V1gOT na data de sua punlicaçâo, revogadas as disposições em contrário,

Brasília, 2'7 de maio de 1965; 1449

da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
JuaTez '1'áVOTa
DECRETO N9 56.363 MAIO DE 1965

DE 27 DI!:

Acrescenta a letra ~'l" ao ort, 27 e dá
nova redação ao nÇ> 9, do ort, 32,
do Regulamento aprovado pelo Decreto ,nl? 30.163, de 13 de novembro
de 1951 e alterado pelo de nl? 51.961,
de 26 de abril de 1963 (RUPE) 6
torna insubsistente o Decreto numero 55.763, de 17 de fevereiro d~

1965.

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

Flavio Lacerda

Art. 1(1 Fica acrescentada ao artigo
27, do Regulamento de Uniformes do

DECRETO N9 56.362
MAIO DE

nal de Obras de Saneamento 7 (sete)
suplentes que substituirão
mem...
bras mencionados nas alíneas "b" .\
"h" do art. 8 9 , da Lei nv 4.089, de
J.3 de julho de 1962.
Art. 29 O Ministério da Viação e
Obras Públicas solicitara das entidades representadas, observados os parúgraí'osr ãv e 39, do art. U? da Ler
nc 4.089, de 13 de julho de 1962, as
indicações necessárias para as nomeacoes dos suplentes pelo Presidente do.

DE

27

DE

1965

Cria sete suplentes de membro$ do
Conselho Deiiõeratine, do Deportamenta Nacional de Obras de Saneamento.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
nc 37, inciso X, da Constituição, decreta;

Art. 1°. Ficam criados no Conselho
Deliberativo do Departamento Nacio-

Pessoal do Exército tP parte), aprovado pelo Decreto nv 30.163, de 13 de
novembro de 1951 e alterado pelo Decreto nv 51.961, de 26 de abril de
1963, a letra "1" com a seguinte redação:

destinada a premiar militar
brasileiro que, no cumprimento do de..
ver se haja distinguido por atos peasoais' de abnegação, coragem e bravura, com risco de vida:
Medalha do Pacificador com Palma
Decreto nc 1.884, de 17 de
dezembro de 1962,

(E) -
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PúDE;R

Art. 2° O nv 9 dcarü. 32 do Regu-

lamento de Uniformes do Pessoal do
Exército

(1fJ. parte),

aprovado pelo

Decreto nc 30.163, de 13 de novem..
bro de 1951 e alterado pelo Decrete>
nc 51.961, de 26 de abril de 1963, pas-

aa a ter a seguinte redação:
as condecorações usadas no
Deito são colocadas ao lado esquerdo
â partir da linha de botões acima
do bôlso superior, em fileiras horízon-

tais, de quatro no màxímo, na seguinte ordem:
1) as nacíonaís de bravura
2) de ferimento em ação

3) _de campanha, cumprimento de

missões ou operações de guerra
4) atos pessoais de abnegação, C(}~
regem e bravura com risco de vida,
em tempo de paz no cumprimento do
dever

EXECUTIVO

prtacâo, os imóveis e benfeitorias situadoa na quadra limitada pela ruas:
Marquês de Maricá, Marechal Floriano Peixoto e prolongamento das rUM
Coronel Niederauer e Professor Braga,
necessárias à ampliação das Faculdades de Farmácia e de Medicina, da
Universidade de Santa Maria, Estado
do Rio Grande dq Sul,
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1965; 144"
da Independência e 779 da República.
H. CASTÉLLO BRANCO

Flavio Lacerda

5) de mérito

6) de serviços relevantes
'i) de bons serviços militares
8) de esfôrço nacional de guerra
9) pe serviços prestados às Fôrças
Armadas
10) de serviços extraordinários
11) de aplicação aos estudos militares.
Seguír-se-ãc as estrangeiras, obedecendo a mesma ordem fixada para
as nacionais.
Art. 3(J aste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, ficando insubsistente o Decreto número
55.763, de 17 de fevereiro de 1965 fi!
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1965; 144'f
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO N9 56.364 MAIO DE 1965

DE

27 DE

Declara de utilidade pública, para desapropriação, os imóveis e benfeitorias para os fins que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal
e tendo em vista a alínea "m" do
artigo 59 do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Art. 19 Ficam declarados de utilidade pública, para fins. de desapro-

DECRETO N9 56.365
MAIO

DE

1965

DE

27

DE

Declara de utilidade pública, para fing
de desapropriação, o terreno ser",
edificações que menciona, em Be-:
tem, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item T, da Constituição, e nos
têrmos ia art. 59, alínea m, do Decreto-lei nc 3.3G5, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da
Lei nc 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica declarado de utilidade
pública, para efeito de desapropriação,
o seguinte terreno, sem edificações,
parte de um terreno sem número de
propriedade de Myriam Lobato Sara
Lobato Boulhbsa e João de Deus [,0bato, sito à Avenida Generalíssimo
Deodoro, entre a Avenida Governador
José Malcher e Avenida Nazaré, conetituido por um triângulo, com os seguintes elementos: pela Avenida Generalíssimo Deodoro, em linha reta,
medindo dois metros e vinte e cinco
centímetros (2,25m); pela lateral esquerda, confinando com terreno do
prédio da Reitoria da Universidade do
Pará, em linha reta, medindo doze
metros e setenta e nove centímetros
(12,79m); pela lateral direita, confinando com terreno dos proprietários
anteriormente citados, de cujo todo faz
parte, em linha reta, em direção ao
limite esquerdo, cté o seu encontro
onde faz vértice, medindo doze me ..

A,!,OSDO PODER EXECUTIVO

tros e quarenta e cinco centímetros
<12~45m). perfazendo uma área total
de quatorze metros quadrados (14.00

mar .

Art. 2° reste decreto entrará em vlgor, na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em CODtrárto.
Brasília, 27 de maio de 1955; 144'?
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ

BRANCO

N<:> 56.366
-esro DE 1965

DE 27

DE

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de c-s
100.000.000 (cem milhões ele cruzeiros) , para a
Escola Superior de
Agricultura de Lavras, para os fins
que especifica.

O Presidente da República, usando
«ia autorização contida. no art. 99 da
Lei nc 4.307, de 23 de dezembro de
1963, e tendo
ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmoa do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 100.000:000 (cem milhões de cruzeiros), para a Escola
Superior de Agricultura de Lavras
(ESAL), sendo c-s 40.000.000 (quarenta milhões de cruzeiros), para pessoai e Cr$ 60.000.000 (sessenta milhões .de cruzeiros), para instalação,
manutenção e encargos diversos.
Art. 29 O crédito de que trata o
artigo anterior será automàticamente
registrado e distribuído ao Tesouro
Nacional pelo Tribunal de Contas.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as díspóstçôes
em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

N.<:> 56.367 -

DE 27 DE

MAIO DE 1965

Expede normas a serem observadas pelas Delegacias do Trabalho MaríHmo, e que ãeuertio ser incluuias nas
instruções sôbre o exercicio da profissão de ccmterenie de carga e descarga, baixadas nos térmcs da Lei
n.Q 1.561, de 21 de fevereiro ete
1952 e dá outras -promaenctas.

o Presidente da República, usando
da atríbutcáo que lhe confere o 8J.'tigo 87, n.c 1.,' da Constituição Federaí, decreta:

Flávio t.oeeraa

DECRETO

DECRETO

277
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Flávio Lacerda
Octavio Gouveia de Bulhões

Art.!.'? A conferencia de mercadorias nas embarcações mercantes, em
operação- de carga ou descarga nos
portos nacionais organizados, compete exclusivamente aos profissionais denominados conferentes integrante, da
categorra constante do 4.9 Ul"1PO do
quadro da Confederação Nacional dos
'I'rabalhadr-res Marrtamos Fluviais
Aéreos, matrrcuiados nas Delegacias
do 'I'raualho Marttímo e Ué preterêncía síndícalízados ,
Parágrafo único. Nos portos não
organízauos ~ Cl 'l\fel'{~i:l-la. de mercadorias será regulada pelos respectivos
Conselhos Ragtonats do Trabalhe Marítimo, de acorde com as díspostçôes
do Decreto-lei no 3.346, de 12 de junho de 1941.
Art. 2.l? Entende-se por conferência
de mercacorías a contagem ue votumes, a anosaçàc de suas caractertsttcas, tais como: espécie, peso, numero,
marcas 5 ccntramarcaa. proceuéncta
ou destino, a verrtícaçào ;Jf' seu estado, aseistencta da pesagem e anotaçâo
de tonetacem para pagamento a
estiva e a conferência dos mamr-stos
assim como a dn ecâo lestes serviços,
em todas as ope-açôes de carregamenta ou descarga das embarcaçôea
principais, seja
diretamente ou por
meio de emoar aacõe. auxtüares.
§ 1.9 A conferência das mercauortas
poderá ser efetuada nos porões, nas
Iíngadas, balanças, páteos, portas e
depósitos das instalações portuárias,
cabendo ao armador, díretameme ou
por seu agente, requisitar o número
de conferentes necessários para seus
serviços, observadas semo-e as normas
do art. 79 e seus parágrafos.
Art. 3.<:> O Conferente será selecionado em prova de naonizacao prestada. perante
Comissão Exammadora,
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especialmente designada pelo Conselho .ecegional do Trab9,1.b~, Marítimo,
de que farao parte um represemante
indicado pelos Sinmeatos de Empregadores, outro peto Sindícato oos Empregados e os mais -!l1e forem julgados necessários e que exrgíra conhecimentos básicos de Português, História do Brasil, noções de Aritmética,
de Geometria e boa caligrafia.
§ 1.9 São condições à inscrição na
prova de habilitação:
a) ser. brasileiro, maior de 18 e menor de 45 anos;
b) apresentar
atestado de saúde
passado por médico de instituiç....u
oficial ou autárquica;
c) apresentar atestado de bons an..
teoedentes, passado pela Policia e declaração de boa conduta, assinada por
duas pessoas de notória ídonetdade.
§ 2.9 Os Conselhos
Regionais do
Trabalhe Maritimo expedirão Instrucões reguladoras da prova de nabllltacao e as farão publicar no Diârio
O jicial ou jornal de grande circulação no porto, pelo menos ~O dias antes de sua realíeaçâo. Do restutado
da prova caberá recurso em primeira instância ao
próprio Conselho,
dentro do prazo de 30 dias, a contar
da data de sua homologação.
Art. 4.9 O número de conferentes
em cada pôrto será fixado anualmente, no mês de maio, pelo Conselho
Regfonar '10 Trabalho Marrtímo tomando-se Dor cálctno o número total
de horas efetivamente I;t'l:l,ba.lhadas
pelos conferentes empregados nos doze meses anteriores ao citado mês dividido por 2.880 (12 x 240 horas
mensais) .
Parágrafo uníco. No cômputo das
horas eretívamente trabalhadas secao
incluídas as trabalhadas pelos conferentes integrantes do quadro extra.
Art. ~y O Serviço de Conferência
em cada. embarcação prmcípal será
dirigido por um conferente-chefe e
assistido por um conferente ajudante,
conforme a necessidade do serviço.
Parágrafo níco. Nas operações cc
carga ou descarga das .embarcaçôes
auxiliares de ou para a embarcação
principal fica a critério do armador
ou seu agente o 'emprêgu ne conferente na embarcação auxiliar.
Art. 6.9 Aos conferentes
poderão
ser atrtbuídas, além de chefe e ajudante, as funções de conferentes de

ExECUTIVO

manifesto, conferente-controlador, conferente de avaria ou balança, conferente de guias, conferente de plano,
conferente de língada, conferenteporta, conferente de páteo, conferente-rendição e outras funções semelhantes previstas nas regulamentações de cada pôrto. Para outros serviços ligados à carga ou descarga
das mercadorias poderão ser engajados conferentes na forma ajustada
entre as partes.
Art. 7.g J conferente-chore e o conferente ajudante serão de livre escôlha do armador ou de seu agente. Os
demais -onter entes serac requísrtados
ao Sindicato respectivo que os fornecerá na (or'~na -te rodízfo, obedecendo
o seguinte critério:
a) Conferente de üngada -, um por
terno de estiva em opernçâc:
b) QuandO em operação de carga
ou descarga de granéis sóh íos por
aparelhos transportadores mecânícoa,
aparelhos de sucção. esteíraa .e similares sera requísítarto um conferente
por aparetno em operação;
c) Os granéis nquidos quando carreg-ados ou descarregados por aparelhos mecânicos com registradores 011
quando a conte-énc.ia só pude....ser
efetuada por sondagens nos pcrôes,
nos tanques ou nas ínst-nacõea especializadas, um único conferente poderá fazer as anotacóes -egtstradas
em qualquer dos casos menclonadcs,
dispensando-se .. 1S deu.ais c.mrerentes:
à)
O conferente renrnçào será requisitado um para até três conferentes em serviço, excluído o chefe e o
ajudante, sendo requisitado mais um
se o número de conferentes for superior a três;
e; Os conferentes de manifesto,
avaria ou balança, guia, páteo, pla1~0 e porta, se-a; t equisítados na rorma da regulamentação de carta -ôrto:
f} O conferente em Iunçao
de
mando não poderá, simultâneamente,
exercer a de símçrea conferência dt"!
carga .e descarga
Art. 8.9 O nor wto de trabalho dividir-se-á em noí., períodos, um crurna e outro noturno, accmpanhande
o regime estaneia.aoo, '1~Ha os estavadores pelas Delegacias do Trabalho
Marítimo.
Parágrafo único. Cada período poderá em contínuaçao ser prorrogado
por duas horas. Nos casos excepcionais, previstos no art , 278, § tL9 dA
Consolidação das .lJeis do Trabalho. o
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serviço poderá ser prorrogado pelas
horas destinadas às refeições.
Art. 9.9 A remuneracão de conferente, para serviços extraordinários
set-a feita e fixada, obedecendo às seguintes normas:
a) para os serviços à noite, em dias
úteis, o salário do dia correspondente, com 50%;
b) para os serviços
nas horas de
'continuação, o saláríc-hora do respectivo período, com 20%;
c) para os sei-vícos nas horas de
refeição, o salário-hora do respectivo
período. com lúO-"lfo;
d) para os serviços aos domingos,
o salário dos dias úteis com 50%;
e) para os serviços nos feriados o
salário dos dias úteis com 100%.
§ 1.9 O conferente chefe -ecebera a
remuneração do conferente ce ríngada ou porác, de -maior remuneração,
acrescida de 50%; o ajudante receberá a remuneracác ão -onferente ele
Iíngada ou porão de maior remuneração acrescida de aO%, Os demais
conferentes em se-viços especiais receberào a remuner aeâo do conferente
de lingada ou porão de maior remuncteção, acrescida de 20'X..
§
25' Ocont<;!rente rendição, perceberá a remuneração que coube).' ao
conferente de ungada ou porão de
maior remuneração.
Art , 10.
As Delegacias do Trabalho Martttmo soltcttarào i.JS
órgâos de previdência de que forem segurados 08 conreren-ei, que 08 submetam, em r.cnouos .18.0 exceocntes
de dOIS anos, a exem- de saúde que
comp-ove sua nabíütacàn física para
o vexe-cícro de. prcífssâo.
Art. 11. rato decreto entrará em
vigor na data da sua pt-bftcacào, ievogactas -;tf, orsposíçóes etn contrárto,
Brasma, 27 de maio de 1965; 144 '-!
da Jnd-penuêncía e 11° da República.
H.
'AS~ ELLO Bnenco
Juarez Tãvora
,~v.ssekinà

AT'l-/-U. '1-0

DECRETO N'.' 56. 36B MAIO

Promulga
Bélgica.

o

°

DE

DE

27

DE

1965

Acôrdo Cultural com

a

Presidente da República
Havendo o Congresso
Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo nú-

279

EXECUTIVQ

mero 33, de 1964, o Acôrdo Cultura!
Com a Bélgica, assinado no Rio de
Janeiro, a 6 de janeiro de 1960;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor a 17 de abril, de 1965,
um mês após a troca dos Instrumentos de ratttícaçâo, que se efetuou em
Bruxelas a 17 de março de 19G5; decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente Decreto, seja executado e
cumprido tão invíoíàvelmente como
nele se contém.
Brasília. 27 de maio de 1965; g4!
da Independência e 779 da República.
H.

CtlSTELLO BRA.7\fCO

Vasco da Cunha
ACORDO

CULTURAL

ENTRE

00

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL J'il O
REINO DA Bl!:LGICA

o Govêrno dos Estadas Unidos do
Brasil e o Govêrno do Reino da .Bélgica,

Animados da desejo de estreitar 0&
laças de amizade existentes entre os
dois Países,
Consideram oportuno e necessáríe
concluir um Acôrdo Cultural, e
Concordam nas seguintes dísposíções:
Artigo I - O presente Acôrdo tem
por finalidade promover e desenvolver, por meio de uma colaboração
amistosa, as relações entre os dois Patses, nos domtníos do ensino, da cíênCIa, das letras e das artes.
Artigo H - As Partes Contratantes estorçar-se-ão por tornar melhor
conhecidos os patrimônios culturais
respectivos, por meio de conferências;
concertos; exposições; manitestaçõee
artrsucas: programas de rádio, de televísâo e de cinema; assim como pela
íntercmbíâo e tradução de livros e
periódicos, e demais meios apropriados.
Artigo IH - As Partes Contratantes favorecerão e estimularão o envie,
de um pais ao outro, de professôrea
das diversas categorias de ensino, de
pesquisadores científicos, de estudentes . e estagiários, de artistas e de represantantes de outras profissões d=
caráter cultural ou técnico.
Artigo IV - 1. As Partes Conba~
tantes favorecerão e estimularão a
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eooperaçâc entre as universidades, es··
colas e matttutos superiores: estabelecimentos de ensino técnico, médio,
normal e arusüco: laboratórios cientificas; museus e oíblíotecas ; associações' ctentítícas dos dois Países.
2. Concederão, em seus respectivos
territórios, tõdas as facilidades possívers aos sábios, pesquisadores e missões científicas da outra Parte Contratante, a fim de ajudá-los a efetuar pesquisas cientificas, principalmente factlitandc-lhes o acesso às bibliotecas, arquivos, coleções dos museus e terrenos para eventuais escavações arqueológicas.
Artigo V - As Partes Contratantes favorecerão e estímularào, em seus
respectivos territórios, as visitas e viagens de informação pedagógica de
membros do pessoal ele ensino, ou de
funcionários eepeelalízados -m matéria educacional, da outra parte.
Artigo VI - Cada Parte Contratante poderá criar bôlsas de estudos e
de pesquisas, seja para permitir aos
seus nacionais empreender ou ccntdnuar, no território da outra Parte,
estudes ou pesquisas de ordem científica, artística ou técnica; seja para
permitir aos nacionais da outra Parte efetuar tais estudes ou pesquísas
em seu próprio território.
. 2. Cada Parte Contratante poderá,
igualmente, criar bôlsas destinadas a
permitir aos nacionais da outra Parte, portadores de diploma de ensino
superior ou técnico, efetuar; em seu
território, estágios para aperfeíçoar
sua formação profissional, assim .como
bôlaas que permitam a seus próprios
nacionais, portadores de diploma de
ensino superior ou técnico, realizar
estágios semelhantes no território da
outra Parte, mediante a aprovação
das autoridades interessadas.
Artigo VII - Os serviços competentes do Ministério das Relacôes Exteriores e do Ministério da Educação
e Cultura do Brasil procederão em colaboração Com o Representante diplomático da Bélgica no Brasil, à elaoorv,ç~o de um programa anual de exeeucao do presente Acôrdo no terrítório brasileiro.
2. Paralelamente, os serviços competentas do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e do Ministério da Instrução Pública da Bélgica, em ccçtakIDl"a9ão com o Representante díptomático do Brastl na Bélgica, procede-

do à elaboração de um programa
anual de execução do presente Acôrdo no território belga.
Artigo VIII - Sempre que houver
necessídade, as Partes Contratantes
consultar-se-âo sobre a oportunidade
de organizar, no Brasil ou na Bélgica,
uma reunião para a aplicação do presente Acôrdo. As partes Contratantos designarão seus respectivos .repreaentantes para' essas reuniões.
Artigo IX - O presente Acordo seM
rã ratificado tão logo forem preenchidasas formalidades legais em uso
em cada um dos Estados Contratantes, e entrará em vigor um mês após
a troca dos instrumentos de ratifica-o
cão, a efetuar-se na cidade de Bruxelas, no mais breve prazo possível.

2.

Cada Parte Contratante poderá

denuncíá-Io a qualquer momento, mas
os seus efeitos. só cessarão seis meses após a denúncia.
Artigo X - O presente Acôrdo é
feito em dois exemplares, estabelecidos cada qual nas línguas portuguê...
sa, francesa e neerlandesa, sendo os.
três textos oficiais. Entretanto, em
caso de divergência, quanto à sua. interpretação ou sua aplicação, sõmente o texto francês fará fé.
Em fé do que os Plenípotencíáríos
filmaram o presente Acôrdo e nêle
apuseram os seus respectivos selos .
Feito no Rio de Janeiro, aos seis
dias do mês' de janeiro de mil novecentos e sessenta. - Horácio Laíer .
-

Pierre Wigny.

DECRETO NQ 55.369 -

DE

27

DE

]''IAIO DE 19135

o. Departamento Nacioncúde Estradas de Rodagem a antecipar despesas de investimentos.

Autoriza

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíg'o 87 ,item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 107 da Lei 4.320, de
17 de março -de 1984, decreta:
Art. 19 Fica o Departamento Nacional de Estradas de, Rodagem autorizado a aplicar, em investimentos
rodoviários e inversões financeiras,
dentro de suas disponibilidades financeiras, em cada exercício, a .titulo de antecipação de despesas, recursos até 30% do seu orçamento.
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Art. 29 As indenizações correspondentes às antecipações autorizadas
constarão, obrtgatoríamente, no Oreamento da Autarquia para o exercício subseqüente.
Art. 39 A discriminação das antecipações será feita no exercícío, em
cada oportunidade, por proposta da

DECRETO N9 56.370 -

Diretoria Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem ao
Conselho Rodoviário Nacional, para
aprovação.
Brasília, 27 de maio de 1965; 144~
da Independência e 779 da República.
CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

H.

DE 27 DE MAIO DE 1955

A.prova os Orçamentos do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos
Regionais de Medicina da Bahia, do Espírito Santo, de Mato Grosso,
de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Piauí e do Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República, usando das -atribuições que lhe confere o
artigo 87., item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei nc 4.320;
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397.
de 9 de outubro de 1964, alterados pelos de ns. 55.534 e 55 535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 1° Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1965 do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos
Regionais de Medicina da Bahia, do Espírito Santo, de Mato Grosso, de
Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Piauí e do Rio Grande do Sul,
entidades federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 29 :Ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1965, 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DECRETO NQ 56.371 -

DE 27 DE MAIO DE 1965

Aprova os Orçamentos do Serviço de Previdência Social Rural e Superintendência de Seh)iços de Reabilitação Profissional da Previdência Social.

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição nos têrmos do artigo 107 da Lei nc 4.320.
de 17 de março de 196<::, e de acordo com o disposto no Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1.965, decreta:
Art. F' Ficam' aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para. o exercício de 1965 do Serviço de Previdência Social Rural e Superintendência de Serviços de Reabilitação Profissional da Previdência Social,
entidades federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 29 l1:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâc,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 27 de mato de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO· BRANCO
Arnaldo Sussekinâ

'- Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial

de 4 de junho de 1965.
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DECRETO

NQ 56.372 DE 1965

DE 27 DE

MAIO

Retifica o Decreto n Q 51.340, de 28
de outubro de 19,61. que aprovou o
sistema de Classificação de Cargos
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do (Est(!.do.

o Presidente da República ysan~
do das atribuições que lhe comere c

artdao 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o art. 56 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 19$0, decreta:
Art. 19 Fica retdfícado o Decreto
nv 51.340, de 28 de outubro de 1901
que aprovou o sistema de Classtflcaç ã c de
Cargos do Instituto de Previdência e Assistência das Servidores
do Estado, com o fim de elasstífcar
em Cargo em Comissão, símbolo 6-C,
com a mesma denominação, no Quadro do Hospital dos Servídorse do
Estado, as funções gratificadas, de
Chefe do Serviço de Enfermagem,
símbolo 2-F e de Chefe do serviço
de Administração do Edifício, símbo]0 3-F.

Art. 2,Q A classificação a que se
refere êste decreto, vigora a partir de
1~ de julho de 1960.
Art. 3Çl A despesa com a execução
dêste decreto será atendida com os
recursos próprios do Instituto de
Previdência e Assistência aos Servidores do Estado.
Art. 4Çl zste decreto entrará em vigor nJ1 data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1965; 1449
de Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANco
Arnaldo Sussekind

DECRETO

NQ

56.373
1965

DE

27

DE

MAIO DE

o pagamento de vencimentos,
irulenizaçôes e demais direitos aos

Regula

integrantes do Destacamento Braíeiro da Fôrça Armada lriteranneTicana (FAIBRÁS).

o Presidente da República, usando

~$l,S

atribuições que lhe confere o ar-

tigo 87, tncíso r, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Çl A missão desempenhada pelo Destacamento Brasileiro da Fõrç~
Armada jnteramerícana (FAIBRAS1 ,
criado pelo Decreto 11,9 56.308, de 21
de maio de 1965, é enquadrada, para
efeito de percepção de vencimentos,
indenizações e demais direitos, na letra "c" do artigo 103 da Lei número
4.328,' de 30 de abril de 1964 rOódígo
de vencimentos dos Militares)
Art. 29 Os componentes do Destacamento fazem jus, no exterior; aos
vencimentos e
indenizações abaixo
especificados, de acôrdo com as dísposições do Código de Vencimentos
dos Militares:
I - Sôldo (art. 4Q do CV1V!);
II - Gratificação de tempo de serviço (art. 15 do CVM);
rIr - Gratificação de função:
a) Categoria "A"
(artigo 18
do CVM);
t» Categoria "B" (art.
19
do CVM);

c) Categoria "C" (Q,rt. 20 de
CVM), quando fôr c caso;
IV -- Indenização de representaçâe
(art. 121, letra "c" do CVM);
V -~ Salário família (art. 123 do
CV1VI) .
Parágrafo único. O pagamento d06

vencimentos e indenizações estipulados neste artigo far-se-á em moeda.
estrangeira (dólares americanos) na
taxa de conversão e processamente
fixados pelo Decreto n« 55.098, de 1
de dezembro de 1964, de acôrdo com
o disposto no art. 1002 do Código de
Vencimentos dos Mílttarea.
Art. 39 Os Oficiais e praças do
Destacamento têm direito à percepção da ajuda de custo estabelecida
no parágrafo único do art. 114 do Código de Vencimentos dos Militares.
Art. 49 Respeitado o disposto no
parágrafo único do artigo 108 do Código de Vencimentos dos Milttares.. o
presente decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em con trárto,
Brasília, 27 de maio de 1965, H.!"
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANco
Paulo Bosisio
Artruir da Costa e Silva
Eduardo Gomes
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DECRETO N9

56.37~

MAIO DE

OE

28

PODER

DE

1965

Permite o uso nos uni/armes militares
de condecoração da "Ordem do M é rito Médico"

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti...
~o 87, inciso I, da Constituição, den-eta:
Art. 19 E' permitido o uso nos uni...
formes militares da condecoração da
"Ordem do Mérito Médico" criada
pêlo Ministério da Saúde.
Art. 29 A condecoração a que. se
refere o presente Decreto <Ica incluída na letra "d" do art. 29 10 Decreta
nv 40.556, de 17 de dezembro ,de 1956,
em seguida à da "Ordem âo Mérito
.jurídico Militar", de que trata o Deereto 43.195, de 20-2-58.
Art. 3° âate decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1965; 1449 da,
Independência e 17 9 ia República.
H. CASTELLO BRANCO

mos do art. 28, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, para estabelecer na cidade de Andradina, Estado de, São Paulo, sem direito de
exclusividade, uma emissora de ra..
diodifusão '30110ra.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de 'I'elecomunícacôes, e deverá ser; assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste decreto no Diário O'[icia.l, sob pena de ficar nulo de plene
direito, o ato da outorga. '
Art.29 Revogam-se as disposlções
em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1965; 144-'"
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLo BRANCO

DECRETO NO? 56.377
MAIO DE 1965

DE

31

DI\:

Autoríee a cessão, sob a forma de utrtlização gratuita, de terreno de ma~
rintui e acrescido que menciona, situado em Vitória, no Estado do Espírito Santo.

PauZo aosesto
Arthur da Costa e Silva
Eduardo Gomes

DECRETO N9 56.375, ainda não
foi publicado no Diário Ojicial.

DECRETO N9 56.3-76 - DE 31
MAIO DE 1965

28,3

:ExECUTIVO

DE

Outorga; concessão à Rádio Urubupunga Ltda. para instalar uma
emissora de radiodifusão sonora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo
59, nc XII, da mesma Constituição, e
o que consta do Parecer nc 230-65 CONTEL, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão
à Rádio Urubupungá Ltda., nos têr-

O Presidente da República, usande
da atribuição que lhe confere o' artdgc 87, inciso r, da Constituição Federal, e de acôrdo com os artigos 12$
e 126, do Decreto-lei nc 9.760. de 5
de setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Serviço de Alimentação' da previdência Social (S. A.P. S. ), do terreno da
marinha e acrescido, Quadra 135, situado no Bairro da. praia, no lugar
denominado "Bomba", em Vitória, no
Estado do Espírito Santo, com 2: área.
de 12.733 mã. (doze mil setecentos e
trinta e três metros quadrados), tudo
de acôrdc com os elementos constantes do processo protocolado nc Ministério da Fazenda sob o no 65. CSS-65.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à instalação de um armazém distribuidor da
gêneros, uma garage '" oríctna mecânica, tornando-se nula a cessão, SeM
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direito a qualquer indenização" se rôr
dada ao terreno, no todo ,0':1 em parte,
utilização .díversa, ou ainda~ se hou"fel' inadimplemento da clausula do
contrato. que deverá ser lavrado em
livro' próprio do Serviço do patrimônio da União.
Brasília, 31 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.

ExECUTIVO

de 1961 e 3 de. maio de 1961, respectivamente, e as demais disposições .ue
contrariem as do presente decreto.
Brasília, 31 de maio de 19'65; 144Q da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

H. CASTELLO BRANcO

DECRETO NQ 56.379
MAIO DE 1965

Octavio Bulhões

DECRETO N9 56.378
MAIO DE 1965

DE

31

DE

Regulamenta o ort, 31 da Lei número
3.115, de 16-3-1957.
O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arligo 87, nc-I, da Constituição Federal,
decreta:

Art. 19 A Rêde Ferroviária Federal

concederá transporte
gratuito ou com abatimento, em suas
unidades. de operação, aos membros
do congresso Nacional, às autoridades
indicadas em lei e ao seu pessoal, nos
têrmos do seu regulamento.
§ 19 Serão fornecidos passes livres,
nas mesmas unidades, aos Membros
do congresso Nacional, à vista das
relações nominais de deputados e senadores, fornecidos pelas Mesas da
Câmara e do Senado Federal.
§ 29 Serão, igualmente, fornecidos
p-asses livres às autoridades, mediante
solicitação dirigida à RFFSA, por ofício, onde expressamente de faça referência ao dispositivo de lei que lhes
assegure a concessão.
Art. 2Çl poderá a RFFSA conceder
passes livres em trens de pequeno -percurso e passagens gratuitas, até <o' limite de 12 por ",DO, em trens de longo
percurso, a antigos servidores eposentados com 30 ou mais anos de serviço
efetivo prestado,') -is estradas ,8. ala
incorporadas, ou em conseqüência de
acidente do trabalho.
Art. 39. Ficam revogados os oecretosns. 50.486 e 50.531, de 25 de abril
S, A. .(RF'F8A)

DE

31

DE

Declara de utilidade pública para fins
ac desapropriação pelo peiartamente Nacional de Estradas de Eo..
üaçem, área de terreno situada no
município de São José, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, inciso I da Constituíçâo, e nos
têL_.vl:1 do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956, de..
ereta:
Art. 19 Fica declarado de utilidade
pública para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com 2. 349,49m2 (dois mil, trezentos e
Quarenta e nove metros e quarenta e
nove decímetros quadrados), situada
no Município de São José, Estado'e
Santa Catarina, de propriedade do Sr.
Orlando Alfredo Amorim, representa..
da na planta que com êste baixa, necessária à construção da rodovia BR..
59-SC ~ Florianópolis - Tubarão.
Art. 2'? Nos -têrmos do art. 15 da
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, poderá
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem alegar urgente a desa..
proprtaçâo para efeito de requerer a
imissão provisória na posse do imóvel
indicado na artigo anterior.
Art. 39 ltste Decreto entrará em
vigor na data de -sua publicação, revo..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1965; 144~
da Independência e 7r/Q da República,
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Tâvora

Aros no PODER iEXECUTTVO

DECRETO NQ 56.380 MAIO DE 1965

DE

31

DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no
Município de Santa Bárbara - Ssuuio da Bahia.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 37 inciso I da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei no 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei

2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarado de utilidade
pública para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com 19.373,40m2 (dezenove mil, treaentos e setenta e três metros e quarenta decímetros quadrados), situadà na
localidade de Santa Bárbara, Estado
da Bahia, de propriedade de Eurico
de Oliveira Campos, representado na
planta que com êste baixa, a fim de
ser extraído das referidas áreas o saíbro necessário à construção da BR-13',
trecho Feira de Santana - Serrinha,
subtrecho Feira - Santa Bárbara.
Art. 29 Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1955, poderá
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem alegar urgente a desapropríaçâo para efeito de requerer a
ímtssâo provisória na, pOSS8 do imóvel
indicado no artigo anterior.
Art. 3('1 reste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

119

go B", inciso I da Constituição, e nos
têrmos do Decrete-lei nc 3.365, de- 21
de junho de 1941, modificado pela Lei.
nv 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. F' Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desaprcpríação pelo Departamento Nacional.
de _Estradas de Rodagem, as áreas de
terra com 227 632,70m2, situadas na
Iocalídade de "Morrlnhos", Distrito
de "Terra de Areias", Município de
Osório, RGS, de propriedade de herdeíros de Ricardo Pasm, Orvalíno
Teixeira. Marcíonilío Marques de Olíveíra, Pilisbíno .Justíno Gonçalves,
Inácio F. Monteiro e Edmundo Almedoríndo da Silva, representadas na
planta que com êste baixa. a fim de
ser extraído, das referidas áreas, o
saibro necessário à construção da BR59 trecho Osórío-Tôrrea.
Art. 2('1 Nos têrmos do art. 15 de
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de -junho
de 1941, modificada pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, poderá
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem alegar urgente a desapropriação para efeito de requerer 2imissão provisória na posse do Imóvel
indicado no artigo anterior.
Art. 39 :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.382, ainda não
foi publicado no Diário Oficial.

H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.381
MP.IO DE 1965

DE

31

DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no
Município de Osório - Estado do
Rio Grande do Sul.

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

DECRETO N9 56.383
MAIO DE 1965

DE

31

DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no
Município de Espírito Santo, Estado da Paraiba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e nos
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têrrnos do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1~41, modificado pela Lei

no 2.786, de 21 de maio de 1956, deereta:
Art. 19 Píca declarado de utilidade
pública para firis .de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com 392.COO.OOm2 (trezentos e noventa e dois mil metros quadrados), situado no Município de Espírito Santo, Estado da Paraíba, de propriedade de Maria AUGusta Lins Cavalcanti,
representada -na planta que com este
baixa, necessária à construção da Rodovia BR-23, trecho João Pessoa-Chaves.
Art. 29 Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei. número
2.786, de 21 de maio de 1956, poderá
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem alegar urgente a desapropriação para efeito de requerer a
imissão provisória na posse do imóvel
indicado no artigo anterior.

Art. 39 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília,

:n

de maio de 1965;

H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DE

Curitiba, subtrecho

Cedro"- Raiz da

Serra.

Art. 2° Nos têrmos do art. 15 do
Decretc-Iet no 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786 de 21 de maio de 1956, poderá
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem alegar urgente a desaprom-íucão para efeito de requerer a
imissão provisória na posse dos bens
indicados no artigo anterior.
Art. 39 f1ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1965; 1441}
da Independência e 77l'J da República.
E.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO NQ 56.385
MAIO DE

DE

31

DE

19$5

14~Q

da Independência e 779 da República.

DECRETO N9 56.384
MAIO DE 1965

com a área de 15.238 metros quadrados, de propriedade de Densei Matsumoto, representada na planta que
com êste baixa, necessários à construção da rodovia BR-2, São Paulo-

31 DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropl'iaçaO pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no
Municipio de Miracatu - Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtbuícâo crue lhe confere o arti-

go 87, rnctso I "da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de medo de; 1956, decreta:
Art. 11;1 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de .desapro-

prtacâo pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, os terrenos
e respectivas benfeitorias, situados na
faíxa. de domínio da BR-2, no Município de Míracatu, Estado de São
Paulo (est. 279 + 1,30 e 289 + 19,70)

Concede autorização à empresa S.
A. Entreprises Ackermans & Van
Haaren: para operar em água~ b1'asüeiras, com equipamento de sua
propriedade e respectivo pessotü,
nos serviços de dragagem do Pôrto de Tubarão, no Estado do Bspirita santo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe co~!e:e_ o
artigo 87, inciso 1, da Constituíçao,
e tendo em vista o que consta do
processo MME - no 342-65, decreta:
Art. I'? E' concedida autorização à
emprêsa belga S. A. gntrepríses
Ackermans & Van Haaren para operar em águas brasileira~, nos serviços de

dragagem do port.o. de Tu-

barão, no Estado do Espírito Santo, com o equipamento de sua proprtedade e respectivo pessoal, constituí.do das embarcações:
aga de
Arrasto, "Geopotes V", jjraga de Caçambas "XV", Batetôeá, "Símoun" e
"Slrcco", Rebocadores "D i n a" e
"COl'l'Y'.'·
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Art. 29 A autcrízaçâc de -que trata êate Decreto compreende, exclusivamente, os serviços' de dragagem do
Pôrto de Tubarão. no Estado do Espírito Santo, contratados entre a
S. A. Entreprises Ackermans & van
Haaren e a Companhia vale do Rio
Doce, e vigorará durante o tempo que
rõr necessário à sua execução.

EXEC,UTlVO

Art. 3'? astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con tràrto.
Brasília, 31 de maio de 19-65; 144'
da Independência e 779 da Repâblica.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NÇJ 56. 386 ~ DE 19 DE JUNHO DE 1965
itp1"OVa o enqiuutramento aos carços, Junções e empregos do Quadro
,~

de Pessoal do Ministério da Fazenda.

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

art. 87. item I, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei

nv 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma dos anexos, o enquadramento dos
cargos, funções e empregos do Quadro de Pessoal do Mtnístérío da Fazenda. de acôrdo com o disposto no Decreto nc 48.921. de o de setembro
de 1~60, cem como a relação nominal dos respectivos ocupantes
§ ~ 1\' O enquadramento na série de classes de QUimtcO-l'ecnologista,
código TC-203 fica mantido em caráter provisório, nos têrmos da relação
anexa, até a ultunaçào de estudos a serem realizados pelo Serviço do
Pessoal do Ministério da Fazenda juntamente com a Divisão de Classificação de Cargos _do Departamento Administrativo do Servtco Públírc
§ ~9 U enquadramento defimtivo dos servidores mencionados no
Decreto nv 51.626, de 17 de' dezembro de 1962. e constantes di! relacâo
nominal anexa só produzirá efeitos após sôbre o assunto emrtu par ecer
o Consultor Geral da República, vigorando, enquanto tal não ocorrer.
o citado Decreto nc 51.626. .
§ 39 Na caso de aprovação, pelo Presidente da República, do parecer
a que se refere o parágrafo anterior. entrará automàticamente em vigor
o enquadramento definitivo ora aprovado para os servidores atingidos.
desde que peja legalidade dêsse enquadramento seja J parecer
§ 4° Manifestando-se o Consultor Geral da República, com aprovacâo presidencial, pelo enquadramento na série de classes til' Agente
Fiscal do lmpôsto Aduaneiro dos servidores a que alude o § 29 nermanecerüo estes na situação que lhes atribuiu o Decreto nv 51 62Fi de 17
de dezembro de 1962 até que sejam enquadrados definitivamente nauuela
série de classes.
Art. 2° uentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publtcacâo dêste decreto. o Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda promoverá tevantamento completo dos casos de funcionários benefietados
pOI sentenças indiciais. indicando os que se referirem a -tecísêes dcftnttívas. os ainda não transitados em julgado e os que tiverem suspensos
os respectivos efeitos, além dos referentes a mandados de securenca
cassados após 12 de julho de 19f1O. e encaminhará o resultado dêsse
trabalho por Intermédio da Divisão de Ctasetftcacâo de Careos do Departamento Admintstratdvo do Serviço Público. à apreciacao da Comissão de otesstncacêo, de Cargos. acompanhado dos competentes Pl"Jcessas,
Art. 39 Ainda no prazo previsto no artigo anterior o Servleo do
Pessoal do Ministério da Fazenda fornecerá à Comissão de Clas:"ifi,~aç;1O
de' Cargos ínformacões sôbre o efetivo registro dos títulos de- habtlttacâo
legal dos funcionários enquadrados nas séries de classes de r'ontedor
c Técnico. de Contabilidade que não tenham esse reetstro anotado em
seus assentamentos individuais na data dêste decreto.
Art. 4° Os valores dos níveis de vencimentos e resnectavas f0ferênclas. constantes dos anexos a que se referem o art 19 E' seus oarágrafos dêste decreto são os previstos no Anexo UI
Tabela iF Retribuição - da Lei no 3.780. de 12 de julho de 1960 observadas ar

ATOS DO PODER "EXECU'UVO

alteracôes determinadas pelas Leis ns. 3.826, de 23 de novembro de.
1960, 4.069, de 11 de junho de 1962, 4.242, de 17 de julho de 1963, e
4.345, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único. A partir de 19 de dezembro de 1960, ftcn alterada
a localiza cão nas referências horizontais dos servidores índieadcs na
relação nominal. obedecido o critério fixado no art. _21 da LPl número
3.780, de 12 de julho de 1950, devendo ser lavradas as competentes

apostüas pelo órgão de pessoal respectivo, cum fundamento no art. ;J0
da Lei nc 3.826, de 23 de novembro de 1960,
Art. 59 O órgão de pessoal competente apostilará, ainda, os títulos
de todos os servidores abrangidos por êste decreto, ou 08 expedirá aos
que não os possuírem.
Art. 69 O enquadramento a que Se refere este decreto não ncmcloga
situação que, em virtude de sindicância, devassa ou inquérito administrativo, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária >'t normas
administrativas em vigor,
Art. '19 As despesas com a execução dêate decreto continuarão 3
ser atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, na contormtôade
do disposto no art. 79 da Lei nc 3.780, de 12 de julho de W6{).
Art go As vantagens financeíras dêste decreto vigoram a partir
de 1<.; de julho de 1960.
"
Art 99 reste decreto entrará em vigor na data de SUB, pubhcaçâo,
revogadas as disposições em contrario,
Brasília, 19 de junho de 1965, 1440 da Independência e 779 da R~R
pública.
H.

CASTELLO BRANcO.

OCl~al';'io

Gouveia de Buihôes

I.: Os anexos a que se refere ° texto foram publicados no Diário OficiaZ
de 18 de junho de 1965 (Suplemento).

DECRETO N9 56,387 -

DE 19 DE

JUNHO DE 1965
Dispõe sóbre a não reaueaçõo, no corTente ano, das Assembléias Gerais
dos Conselhos Nacionais, de Estatis"lica e de Geografia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta
Art. 19 Não serão realizadas no corrente ano as Assembléias Gerais dos
Conselhos Nacionais de Estatística e
de Geografia do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.
Art. 29 :Ê'ste Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário..
Brasília, 19 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 56.388 JUNHO

DE 19 DE

DE 1965

Aliem a lotação numérica e nominal
do Ministério da Fazenda,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o erttgo 87, item I, da Constituição, combinado com o parágrafo 3° do artigo '7*'
da Lei nv 4.345, de 26 de junho de
1964, decreta:
Art. 1~ Fica alterada a lotação numérica e nominal do Ministério da Fazenda, para efeito de ser transferido
1 (um) cargo de Fiel do Tesouro, Nível 18, da Parte Permanente do Qua..
dro de Pessoal do mesmo Ministério,
com o respectivo ocupante - Abigail
Schilk.owsky Pereira de Souza, lotada
na Caíx de Amortização para a lota..
ç â o da Delegacia Regional de Arreca..
dação na Guanabara.
Art. 29 :f1ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1965; 1441;1
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
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DECRETO N(l 56.389 JUNHO

DE

DE

19

DE

1965

A.ltera a lotação numérica e nominal
do Mimistério da Fazenda.

o

Presidente da República, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
37, item r, da Constituição, combinado com o § 39 do art. 79, da Lei
nc 4.345, de 26 de junho de 1964,

decreta:
Art. 19 Fica alterada a lotação numérica e nominal do Ministério da
Fazenda, para efeito de serem transferidos 1 (um) cargo de Fiel do Tesouro, nível 18, da Parte Permanente
do Quadro de Pessoal do mesmo Mi""
ntstéiío, com O respectivo ocupante
- Luiz Martins, lotado na Caixa de
Amortização e 1 (um) Fiel do Tesouro, nível 18, interino - Lygia da
Câmara Lacerda lotada na Diretoria
da Despesa Pública para a lotação
<la Alfândega do Rio de Janeiro.
Art. 29 í:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.390 JUNHO DE 1965

DE

19

DE

Altera a lotação numérica e n(Y/ninal
do Departamento de Arrecadação
do Ministério da Fczetuia,

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ártigo 87, item l, da Consoíouíção Federal, e nos termos do ârt. 16, itens
I 'e lI, da Lei nv 4.503, de 30 de no-

vembro de 1964, decreta:
Art. 19 Fica alterada a lotação
numérica e nominal do Departamento
de Arrecadação do Ministério da Fazenda, para efeito de serem transferidos os cargos de Auxiliar de Exatona, da Parte Permanente do Quadro do Pessoal do mesmo Ministério.
com os respectivos ocupantes Raymundo Multari, nível 8-A, lotado na
Exatoria F-ederal em Itabuna (2.a
classe) no Estado da Bahia, para a
lotação da Exatoria Federal em Santo Antônio de 'Jesus (3.a classe), no
mesmo Estado, e o de Orlando Carvalho Cerqueira, nível 11-C. da lotação da Exatoria Federal de Santo
Antônio de Jesus (s.a classe), no Es"
tado da Bahia, para a lotação da
Exatoría F-ederal em -Itabuna (2.a
classe), do mesmo Estado.
Art. 29 zste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1965; 144\'
da Independência e 779 da República.
H.

Octavio Bulhões
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CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO- Ns 56.391 -

DE 1 DE JUNHO

DE

1965

Aprova os Orçamentos do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, Departamento Nacional de Estradas de Ferro, Departamento
iVQCZ0nal ((r.. i:'S/.1 uous
_J:.'yO-v.gem, Departamento Nacional de Obras
Contra as secas. Depcrtamentc Nacional de Obras de Saneamento e
Contadoria Gela ae t'runstvn tes para o exercício de 1965.

ce

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item l, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei número
4.:320. de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto
nv 54.397, de 9 de outubro de 1964., alterado pelos de números 55.534 e
55.535, de 11. de janeiro de 1965. decreta;
Art. 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1965, do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveís, Departamento Nacional de Estradas de Ferro, Departamento Na.. .
cional de Estradas de Rodagem, Departamento Nacional de Obras Contra.
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as Sêcas, Departamento Nacional de C?bras de .Saneamento e Contadoria
Gerai de Transportes, entidades federaís 'vinculadas ao Ministério da Viação e Obras Públicas;
Art. 2° ãste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 1 de junho de 1965; 1449 da Independência e 77Çl da República.
H.

0ASTELLO BRANCO.

Juarez TaV6ra.

DECRETO NQ 56.392 -

DE

2

DE

JUNHO DE 1965

Dispõe sôbre a "Semana do Foeetuieirc" e dá outras providências

Art. 4Ç ::a:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1965; 144Ç>
da Independência e 779 da' República.
H. CASTELLO BRANco

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o art. 19 da Lei Dele-

Hugo Leme
Flavio Lacerda

gada nv 9, de 11 de outubro de 1962,

decreta:
Art. 19 li: instituída a "Semana do
Fazendeiro", a ser realizada em todos os estabelecimentos rurais de ensino agrícola superior, subordinados ou
vinculados .aos Ministérios da Agricultura e da Educação e Cultura.
Parágrafo único. Incumbe à direção de cada estabelecimento de ensino, tendo em vista as peculiaridades
locais, fixar e divulgar, anualmente,
com a necessária antecedência, o programa e a data de início da "Semana do Fazendeiro", a realizar-se, preferentemente, fora do período normal
de aulas.
Art. 29 A programação das atividades da "Semana do Fazendeiro", a
ser elaborada no estabelecimento de
ensino, deverá consistir, principalmente, em aulas, palestras e práticas demonstrativas de métodos e processos
modernos aplicados às atividades agropecuárias. visando a aperfeiçoar o padrão de vida rural.
Art. 39 Observada a legislação vigente, os Ministérios da Agricultura e
da Educação e Cultura ficam autorizados a colaborar em cada "Semana
do Fazendeiro" com pessoal, material
e recursos financeiros.

DECRETO N9 56.393 JUNHO DE 1965

DE

2

DE

Altera dispositivos do Regulamento de
Promoções para Oficiais da Marinha, aprovado pelo Decreto n 9 42.808.
de 13 de dezembro de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q - Fica alterado o Regulamento de Promoções para Oficiais da.
Marinha, aprovado pelo Decreto l1Úmero 42.808, de 13 .de dezembro de
1957, para o fim de dar nova redação
ao Art. 31, êste já alterado pelos Deeretos nos 46.354 de I} de julho de !959
e 2.026 de 14 de janeiro de 1963, como
se segue:
"Art. 31 Os serviços são classificados por ordem de importância decrescente, do seguinte modo:
a) serviço meritório de caráter extraordinário, assim julgado pelo Conselho de Promoções da Marinlia e reconhecido pelo Ministro da Marinha;
b)

.

c)

................................•

d)

..

e)

•..•••.••••••••..•••.••••....•••.•

AtOS DO PODER

j) serviço no Gabinete Militar da
Prcsídêncía da República, no G<:I,binete
do Ministro da Marãnha, serviço téc-

nico em estado-maior, e outros Lerviços que, por leis ou decretos, forem
considerados relevantes;
g)
h)
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EXECUTiVO

DECRETO Nº 56.395, ainda não
foi publicado no Diáxio Oficial.
DECRETO NÇ> 56.396 JUNHO DE 19G5

DE

3

DE

Concede à sociedade J. A. Leite &
Companhia Limitada autorização
para continuar a timcionar como
emprêsa de navegação de ccbozcüem, so"b a nova denominação de
J. A. Leite Navegação Limitada

i)

i)
k)
I)

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

m)
n)

Art. 2,9 ftste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BHANCO

Paul.... Bosisio

DECRETO

N9 56.394
JUNHO DE 1965

DE 3 DE

Concede à Indústria e Comércio de
Mineração Brasil Central S. A. autorizaçõo para funcionar como mprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
nc 938 de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo úníco . Jt concedídà à Indústria e Comércio de Mineração Brasil Central S. A., constituída por escritura pública, de 13 de janeiro de
1965, lavrada nc cartório do segundo
Ofício da Capital Federal arquivada
sob o nv 792, no Departamento Nacional do Registro do Comércio. com
sede em Brasília, Distrito Federal, autorização para funcionar . . .orne emprêsa de mtnerncâc ficando obrigada a cumprir integralmente as leis €
regulamentos em vigor f; que venham
a vigorar sôbre o objeto da autorizaçâo.
Brasília, 3 de tunho de 1965; 1441;>
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

87, ,inciso;' da "Constítuíçâc Federal,
e nos termos do Decreto-Lei nv 2.784.
de 20 de novembro de 1940, decreta;
Artigo unteo. E' concedida a sociedade J. A. Leite & Companhia Lírmteca, com sede na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas, autorizada a
funcional' pelos Decretos nc 24.971, de
17 de maio de 1948-, autorização para
continuar a funcionar como empresa
de navegação de cabotagem, com :"\8
urterações contratuais apresentadas,
que compreendem mudança da c.enominação social para J. A. Leite N avegaçâo Limitada E' aumento do capital
de Cr$ 4.000.000 (quatro milhões de
cruzeiros) para Cr$ 50.000.000 temqüenta milhões doe cruzeiros) dividi:J
em 50.000 (cínqüenta mil) cotas, do
valor unitário de Cr$ 1.000,00 (11'1111
mil cruzeiros), distribuídas -com oase
na Lei nv 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, consoante instrumento par-ticuiar
de consolidação de alterações contratuais, firmado a 22 de julhc de 19tH,
obrigando-se a mesma sociedade ao
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham tt.
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 3 de junho de 1965; 144'"
da Independência e 77Q da República,
H. CASTELLQ BRANCO

Daniel

raroco

DECRETO NQ 56.397 JUNHO DE 1965

,DE

3

DE

Transfere do Município de ]guatama
para Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. - CEMIG ~ concessão para produzir e distribuir energia elétrica.

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

p,'!CS

DO PO::mR EXECUTIVO

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmoa do art. 150· de. Código de
Águas (Decreto nv 24;843, de 10 de
julho de 1934) e do art. 59 do Deereto-ter no 8,52, de 11 de novembro de
1938, decreta:
Art. 19 Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a concessão para distribuir energia
elétrica no seu território de que é titular o Município de .tguatama, Estado de Minas Gerais, em virtude do
Decreto nv 27.072, de 24 de agôstc
de 1949.
Art. 29 Os bens e instalações que

momento existirem, em função exclusiva dos serviços de
produção
transmissão e distribuição da ener .
gía elétrica, ficam desvinculados da
concessão ora transferida, não podendo porém, ser retirados de serviço enquanto não forem substituídos pelo
equipamento da nova concessionária.

110

Parágrafo únícc

Em pcr'taría do

Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as caraoterlatlcas técnicas
das instalações.
Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter ~ aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data, da publicação
deste decreto, os estudes, projetos e
orçamentos releü eos às novas instarações.
II - Assínaric contrato díscíplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dtas, contados da- publicação do desracho de aprovação da respectiva mínuta pelo Ministro das Minas e Energia.
lU - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que fore-m marcados pelo
Ministre das Minas o Energia executando -na de acôrdc com os projetos aprovados c com as modificações
que forem autonaadns
Parágrafo único. Os prazos referidos
neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Ministro das Minas e Energra..

Art. 4q- As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departameatõ Nacional da
Produção Mineral com aprovação do
Ministro das Mmas e Energia.

Art. 5Q nste decrete entra em vigor

1:3 data de SU'2. pubhcaçâo, revogadas

a-, díspostcões em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1965; IH.I)
ua Independência. e 779 da República.
Mauro Trubau,

DECRETO NQ ·56.398

DIZ

3

DE

JUNHO DE 1965

Autoriza cormonuo t.taa., a pesquisar argila, nos municípios de Carmo
do Paranaíba e Lagoa Formosa, no
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usande
da atribuição que lhe confere o ar...
tigo 87,
nc .1,
da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
~ll1as), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Oarmonita
Ltda., a pesquisar argila, em terrenos
de propriedade de Abel Maria da Silva e outros, nos lúgares denominados
COlégio, distrito e munícípío de Carmo
do Paranaíba e Perobas, distrito e municípío de Lagôa Formosa,. Estado de
Minas, numa área de sessenta e sete
hectares cinqüenta e dois ares cinqüenta centíares (67,5250 ha) , delimitada .por um oolígono irregular que
tem um vértice a quinhentos e noventa e dois metros (592 m) , no rumo
magnético de dezesseis graus e trinta
e seis minutos sudeste (169 36' SE) da
confluêpcia dos córregos Maxixe ePerobas e os lados, a partir dêsse vértlce,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e sessenta metros (360 m) , oitenta e sete graus noedeste (879 NE); quatrocentos e noventa metros (490 m)., quarenta e quatro
graus e dez minutos sudeste (449 Iü'
SE); noventa metros (90 m) quarenta e oito graus e oito minutos nordeste (48 9 08' NE); duzentos metros (230
m) , dezenove graus e trinta e seis
minutos nordeste (199. 16 NE); tre··
'lentos e cinqüenta e dois metros (352
m) , trinta e um graus e trinta mínutos sudeste
(3F'30'SE); quinhentos
e setenta e três metros '573 mj , sessenta graus/ e oito minutos sudoeste
(609 08' SW); duzentos e noventa
metros (290 m) , cinqüenta e seis graus
e cinqüenta e dois minutos sudeste
(569, 52' SE); quinhentos e trinta e

AtoS

eínc« metros (535 m . vinte e sete
graus sudoeste (27 9 BW i : duzentos e
setenta e oito metros (278m) sessenta. c dois graus e trjnca minutos norroeste (629 30' NW): quatrocentos ê
tnnta e sete metros f4~7 mi , vinte e
seis graus e cinqüenta minutos norder-te (2G9 50' ;~E). trezentos e sessenta (' sete metros (3ô7 m) oitenta e
d01~ graus
trinta minutos noroeste
(8~O 30' NW); trezentos e quarenta
e cito metros ~34d mj , nove graus e
seis minutos noroeste (fW 06' NW);
dt.scntos e oitenta e quatro metros
('2p4 m) , trinta e sete graus e quarente e seis minutos noroeste (379' 46'
NvV); duzentos e cito metros (208
mj trinta e cínc , graus e doze minutos nordeste (35Ç 12' NE).
Parágrafo único A execução da
presente autc-Is-ação fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de feveretro de 1963, e da Resolução CNE1'1
ns 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autortzncâo de
pesquisa, que será uma via autêntico
dêste decreto, pagará a tax., de S€18centos e oitenta cruzeiros (cr$ 680)',
e será válido por 'dois (2) anos a
contar da 'data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as díspcslções
em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1965: 1441>
da Independência e 779 da República.
<

H.

CA8TELLQ

BRANCO.

1tIcuro Thfbau,

DECRiETO

"]I~9

58.399

DE

2~3

DÓ PDI8rt ,ExECUTf':'Q

3 na

JUmIO DE 1965
A.utoriza o cidadão brasileiro Affonso
Moreim Temporal a pesquisa?' água
mineral, no município de Lauro de
Freitas. Retcuio (la Bahiâ.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Oonatituícâ.o e nos
têrmoa do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1':1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Affonso Moreira Temporal,

na qualidade de ínventaríante do espólio de Marta Eugênia Gantoís Temporal a pesquisar água mineral em
terrenos de propriedade do referida
espólio no lugar dcnomtnado Fazenda
Kangurungu; distrito e município de
Lauro de Freíbas, Estado. -da Bahia,
l1umaàl'ea de oito hectares (8 ha),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos e
vinte metros (320 m) , no rumo verdadeiro de cinqüenta e nove graus
sudoeste (599 SW), do marco do quilômetro doze (KmI2) da rodovia Salvador-Feira de Santana e os lados a
partir dêsee vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta e dois metros (252 m) ,
cinqüenta graus sudoeste (SOl> SW);
cento e quinze metros (115 m) , trinta
graus noroeste C3l)1> !\fí,V); duzentos e
oitenta e seis metros (223 mj , oitenta
e três graus e trinta minutos noroeste
(839 30' NW); duzentos e vinte e dois
metros (222 m) , um grau e trinta minutos noroeste (19 30' N'W); o quinto
lado é o segmento retilíneo <que partindo da extremidade do quarto lado
descrito, com 'rumo verdadeiro de se·
tenta graus sudeste (709 SE), alcança
o alinhamento da faixa de domínio
da rodovia meneíonada:
sexto e último lado é o alinhamento, lado oeste
(W), da rodovia Salvador-Feira de
Santana, no trecho compreendido entre o vértice inicial e a extremidade
do quinto lado citado.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado

°

pelo Decreto n9 51,726, de 19 de fevereiro de 19ô3, e da Resolução CNEN
uv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da

comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido p01' doís (2) anca a contar da
data da transcrtçâc na livro próprio
de Registro das Autcrízações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de junho da 1965: 14,1 0

da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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560408,

ainda não foram publicados no Diário O jicial.

DECRETO N9 56.409 -

DE 3 DE

JUNHO DE 19:55

de

Declara
ouuaoae pública para
fins de desapropria.ção, em tenor. da
Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS, uma toíxa de terra situada no Municípin de canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição, e
em conformidade do que dispõe o artigo 15 inclusive parágrafos, do De-

creto-l~i n? 3.3065, de 21 de junho da
1941, alterado pela Lei nv 2. 786, d~
21 de' maio de 1956. e o art ..24 da LeI
11? 2.004, de 3 de outubro de 1953, e
atendendo, outrossim, à necessidade
de' a Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRÁS prosseguir as obras
projetadas- e imprescindíveis ao fun-

cionamento da Reflnarta "Alberto
Pasqualínt". em ccnstrucào no Murucípio de Canoas, Rio Grande do Sul,
decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade pública para- fins de desapropriação total ou parcial, em favor da Petróleo Brasileiro S. A.
PETRO:BRA8, a faixa de terra. Incluõive
benfeitorias porventura nela existentes, situada no Município de canoas,
Estado de Rio Grande do Sul, conforme, desenho RE ~ 1. 000 ~ 3 100 - 73A que com este baixa, totalizando 170.400 mz (cento e setenta
mil e quatrocentos metros quadrados), limítrofe às divisas Leste e l\T01·te da área da Refinaria " Alberto
Pasquallnt", em construção, de pro-o
priedade da Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRASintegrante de um
todo maíor "de propriedade dos - Senhores Mércie Machado Velho e Saturnino Mathias Machado Velho, faixa de terra essa forma de L (ele)
cujo braço ou lado menor. com 200
metros de largura, parbíndo do Arroio
Sapucaia, com o qual se limita. no
Norte, e seguindo em reta na direção
Sul, confronta-se a Oeste, por :mde
mede 690 metros de extensão. com a
divisa Leste da citada proprtedade da
Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS e a Leste, por onde mede mais

ou menos 810 metros de extensão,
com propriedade dos Srs , Mércto
Machado velho e Satumtno Mathías
Machado Velho, e cujo braço ou lado
maior, com 20 metros de largura,
partindo da confrontação OBste do
lado menor já descrito. com o qual
forma um ângulo de 80\', na direção
Oeste Leste, é limitado ao Sul, par
onde, mede 1.120 metros de extensão,
pela divisa Norte da citada propriedade da FETROBRAS, e ao Norte,
por onde mede 920 metros e a Leste,
por onde mede 20 metros, com a
mesma propriedade dos _81's. Mércio
Machado Velho e Saturnlno Mathias
Machado Velho.
Art. ·29 A petróleo Brasileiro S. A.
_ PEI'RüBRAS fica autorizada, com
seus próprios meios a promover e executar, amigável ou judicialmente, a
presente desaproprraçâo.
Art. 39 A petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS, poderá alegar" para
efeito de imissão provisória de posse,
a urgência a que alude o art. 15 do
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho
de 194'6, alterado pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 49 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1965; 1449
da Independência e 77CJ da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 5&.410
JUNHO DE 1965

DE

3

DE

Dispõe. sôbre a elaboração qa lista
tríplice para a escolha de Diretores de estabelecimentos federais de
ensino superior e de Reitores de
Universidades oficiais.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. te A elaboração da lista tríplâce para a indicação de diretor de estabelecimento federal de ensino superior obedecerá ao disposto no artigo 76 da Lei nc 4.024, de 2() de dezembro de 1961.

2ns

ATQS DO PODER EXECUTIVO

Art. 29 A elaboracão da lista tríplice para índícação de reitor de universidade oficial obedecerá ao disposto no art. 80 alínea b da Lei número
4.024, de 20 de dezembro de 196L

Art. 39 Organizada a lista tríplice,
na forma indicada nos artigos 1.9 e 2';',
a Congregação ou o Conselho universitário notificará, por éscrrto, cada
-um dos professôres indicados, para o
efeito de declarar, também por escrito, se aceita a íncumbêncía, caso seja
desígnado.
§ 19 Será de três dias, a partir da
notificação, o prazo concedido para
o pronunciamento por parte dos -,1'0fessôres indicados;
§ 29 Será considerada como anuêncía o não pronunciamento dentro do
referido prazo;

<J

DECRETO WJ

56.411 -

§ 39 No caso de haver recusa, por
parte de qualquer dos indicados, deverá alista voltar à Congregação ou
ao Conselho Universitário, cara ser
completada.
Art. 49 se, por motivo superveniente, um professor escolhido ou nomeado recusar-se a assumir o cargo, deverá fazê-lo por escrito.
Parágrafo único. Ocorrida tal hipótese, deverá ser organizada nova
lista tríplice, nas mesmas condições
ora estabelecidas.
Art. 59 :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,' 3 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Flavio Lacerda·

DE 4 DE JUNHO DE

1965

Classifica os cargos de nuiet superior do Escritório Técnico da Cidade Univetsitaria, da Uniuereuuuie
Brasil, e dispõe sõore o enquadramento
de seus atua~s ocupantes.

do

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, d~ Constituição, e de acôrdo com o art. 99 da Lei número
4.345, de 2ti de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto nc 54.01'5, de
13 de julho de 1964, decreta:
An.. 1(,1 Fica aprovada a classífícação dos cargos de nível superior (Anexo I:, bem como a reíaçao nominal dos respectivos ocupantes (Anexo !l').
do Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Especial - do Escritórío
'Técnico da Cidade Universitária, da Universidade do Brasil.
Art. 29 O órgão do pessoal competente aposttlará os titulas dos servi-dores abrangidos por este decreto. ou expedirá portarta declaratória aos
Que nao os possurrem.
Art. 3" A crassmcaçao de cargos prevista neste decreto, com referência
'ao passeai bcneüciacto pela Ler nv 4.069, de 11 de junho de 1964, não altera
o caráter provisono do respectavo enquadramento, nos têrmos do item li
do art. 4" do Decreto nv 54.015. de 13 de jUlho de 1964, alterado pelo de
nv 5-4.240, de 2 de setembro do mesmo ano.
Art. 4" As despesas com a execução dêste decreto serão atendidas pelos
recursos orcamentarros próprios.
Art. 5" As vantagens .tmanceíras decorrentes do presente decreto vígoram a partir oe 1" de' junho de 1964.
Art. 6'.' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas .ss üspostcôes em contrário.
Brasüta, 4 de junho ele 1965; 1449 da. Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

--Os anexos a. que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
'de 14 e retificados no de 22 de junho de 1965.
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DECRETO N9 560.412 -

DE 4 DE JU.NHO DE 1965

Classijica os caraoe de. ni"l.'el s"lJ.p.crior da Escola Técnica de Goiânia e dispõe sôore o encnuuircmenio de seus atuajs ocupantes

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere O artigo 87, item 1, da oonsüunção, e de acordo com o art. 99 da Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelos Decretos ns. 54.ü15, de
13 de juuio de 196-1:, ? 55.244, de 21 de dezembro de 1964, decreta:
Aru. 1'" Fica aprovarta e crassrncaçao dos cargos de ntveí superior (AneXO 1), bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes (Anexo lI)
do Quadro de Pessoal - Parte Especial - da Escola Técnica de .Joiâma.
Art. 2'" O órgvi de pessoal competente apostüará os trtuios dos servidores abrangidos por êste decreto, ou expedirá portaria declai atóría aos que'
nao os possuírem,
Art. 3° A Classificação de cargos prevista neste decreto né.o rattera o
caráter provisório do respectívo enquadramento, nos têrmos :1l1 ttem II do
art .. 49 tio Decreto nv .14.015, de 1~~ de julho de 18tH, altera-lo pel i (\1;, r:limero 54.240, de 2 de setembro do mesmo ano.
Art. 40;> As despesas com a execução dêste Decreto serão atet-dtrtas pelos
rcc'cxsos orçamentários próprtcs .
Art. 59 As vantagens tmanr erras decorrencea de presente decret J vigoram a partir de 19 de junho de 13n4
Art. so este decreto entrará em vigor na d-a-a de sua publicação, revcgadas as dísposíçôes em contrário.
I

Brasüía. 4 de· junho de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

- -Osanexos

a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 14 de junho de 1965.
DECRETO N9 56.413 -

DE 4 DE

DECRETO N9 56.414 -

DE

4

DE

JUNHO DE 1965

JUNHO DE 1965

Cria a Comissão Regional de oorcs
n9 1 da 7f!o Região Militar, com sede
em Recife - PE.

Expede normas a serem observadas
pelas Delegacias do Trabalho Ma~
ritimo e que deverão ser incluídas
nas instruções sôbre .a. profissão do
coneertaaor de Carga e Descarga,
baixadas nos têrmos da Lei número 2.191, de 5 de março de 1954, e
dá outras providências.

O Presidente da Repúblíca" usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87. inciso I da ,ponstituição Federal e de conformidade com o disposto no Artigo 19,' da Lei no 2.851,
de 25 de agôsto de 1956, decreta:
Art. 19 E' criada a Comissão Regional de Obras no 1, da 7f!o Região
'Militar, com sede em Recife - PE,
subordinada tecnicamente à Diretoria
de Obras e Fortificações.
Art. 29 O Ministro da Guerra badxará os atos complementares dêste
decreto.
Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições' em
contrário.
Brasília, 4 de junho de 1965; 144Q
da Independência e 779. da Repúbü-

ca.

H.. CAS'rELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 O serviço de consêrto nas
embalagens das mercadorias, nas embarcações em operação de carga ou
descarga nos portos nacionais organizados compete, exclusívamente, aos
profissionais denominados consertadores integrantes da categoria constante do 49 grupo do quadro da Confederação, Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos; Fluviais e Aéreos, matriculados na Delegacia do Trabalho Marítimo e de
preferéncía sindicalizados.
Parágrafo único. Nos portos não
organizados o serviço de conaêrtc de
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volumes será regulado pelos Conselhos Regionais do Trabalho Marftámo de acôrdo com as disposições do
Decreto-lei nc 3.346, de 12 de junno
de 1941, e na conformidade das uorma- expedidas pelo Conselho Supertot do Trabalho Marítimo.
Art. 29 Entende-se por serviço do
consêrto nas embalagens das mercadorias:
consêrto ou reparo;
reembalagem;
c) marcação, remarcação, carimbagem e etíquetagem:
d) abertura de volumes para vistoria.
a)

b)

Art. 3i? O consertador será selecionado em prova de habilitação _prestada perante a Comissão Examinadora
especialmente designada pelo Conselho Regional do Trabalho Marítimo,
de que farão parte um representante indicado pelo SLldicato de empregadores, outro pelo Sindicato de empregados e os mais que forem julgados necessáríos, e que exigirá conhecimentos rudimentares de Português
e Aritmética.
§ 19 São condições à inscrição na
prova de habilitação:
a) ser brasileiro maior de 18 anos
e menor de 45 anos;
b) apresentar atestado de saúde
passado por médico de instituição
oficial a que esteja vinculada a categoria;
c) apresentar atestado de bons antecedentes passado pela Polícia e declaração de boa conduta, assinado
por duas pessoas de notória idoneidade;
d) quitação com o Serviço Militar.
.§ 29 Os Conselhos Regionais do
Trabalho Marítimo expedirão ínstru ~
cões reguladoras da prova de habíütaçâc e as farão publicar no E<iário
O jicial QU em jornal de grande circulação no pôrto, pelo menos 30 dias
antes de sua realização.
~ 39 Do resultado da prova caberá
recurso em primeira instância para
o Conselho, dentro do prazo de 30
dias, a contar da data de sua homologação.
Art. 49 O número de consertadores
em cada pôrtc será fixado anualmen-

EXECUTIVO

te, no mês de julho, pelo Conselho
Regional do 'I'rabalho Maritimo, tomando-se para cálculo o número total de horas efetivamente trabalhadas pelos consertadores empregados
nos doze meses anteriores ao citado
mês dividido por 2.880 02 X 240 horas mensais) .
Parágrafo único. No cômputo das
horas efetivamente trabalhadas serão
tncluídas as trabalhadas pelos conserradores integrantes do quadro extra.
Art. 59 Os serviços de consêrto, em
cada navio, serão dirigidos por um
consertador chefe responsável direto,
perante o armador ou seu agente, pela execução do trabalho.
Art. 6Q OS serviços a que se refere o artigo 29 poderão ser executados nos porões dos navios, conveses,
cais junto ao costado do navio, balanças, páteos, vagões, caminhões e
locais de embarque ou descarga, cabendo ao armador, diretamente ou
por seu agente, requisitar o número
de consertadores necessários para
seus serviços, observadas sempre as
normas do Art. 79 e seus parágrafos.
Art. 7Q OS consertadores, exceto o
consertador-cheja e o rendição, serão
requisitados, um por terno de estiva,
para os serviços de consêrto que se
fizerem necessários.
§ 1Q O consertador-chefe será de
livre escolha do armador ou de seu
agente.
§ 29 Não serão requisitados consertàdores para os porões em que exclusivamente se encontrem estívadas ou
a serem estivadas, isoladas ou 'juntamente, as seguintes mercadorias:
1. Abertura de sacos para embarque a granel
2. Animais

3. Arame farpado
4. Arame liso

5. Automóveís, ônibus, tratores, jipes, .camínhões, "trucks", embarcações carrocerias e assemelhados, quando não embalados.
6. Bananas em cachos
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7. Bobinas de papel
3. Bombonaa de vidro com ácido ou
vazias

9. Bordalezas de couros

10. Bujões -com ou sem gaz
11. Carne Irígorffícada
12. Cargas indivisíveis de mais

de

mil (1.000) quilos quando não embaladas
13. Chapas

14. Contentares cvcontamers»:
15. Couros soltos, secos, verdes, ou
salgados
16. Fôlhas de fIandres, quando sortas
17. Lingotes ou barras de qualquer
metal
18. Locomotivas, vagões e assemelhado
19, Louças, quando não engradadaa
20. Madeiras compensadas. ou outras,
soltas
21. Maquinaria, quando não embaladas
22. Mercadoria a granel
23. Pedra mármore, soltas
24. Sacos de papel com qualquer
produto
25. Sucatas
2{j. Tabuados, quando soltos
27. Tambores de ferro, com qualquer
produto ou vazios
28. Telhas de amianto, de zinco, de
barro, de vidro e outros matertats, quando soltas
29. Toras de madeira
30. Trilhos
31. Tubos, quando soltos
32. Vazilhames de vidro, quando soltos
33. Vergalhões
§ 3Çl O consertador-rendição será requisitado, um para até três consertadores em serviço, excluído o chefe
e mais um se o número de ccnserta-.
dores fór superior a três.

Art. 89 O horário de trabalho dividir-se-á em dois períodos, um diurno e outro noturno, acompanhando
o regime estabelécído para 03 estivadores, pela Delegacia do Trabalho
Marítimo.
Parágrafo único . Cada período .poderá em continuação ser prorrogado

por duas horas. Nos casos excepcíonaís, previstos no art. 278, ~ 29 da
Consolidação das Leis do Trabalho,

o serviço poderá ser prorrogado pelas horas de reretção.
Art. 9 9 A remuneração do consertador para serviços extraordinários
será fixado obedecendo as seguintes
normas:
a)
Para os serviços à noite, em
dias úteis, o salário do dia corres";'
pendente, com 5-1l%;
t» Para os serviços nas horas de
contínueçêo, o salário-hora do respectivo período," com 20%;
c) Para os serviços nas horas de
refeição o salário-hora do .retcrído
período, com 100%;
â) Para os serviços aos domingos
o salário dos dias úteis com 50%;
e) Para os serviços nos feriados o
aaíarrc dos dias úteis, com 100 %;

Parágrafo n i c o. O consertadorchefe recebera a remuneração do consertador acrescida de 50%.
ú

Art. 10. As Delegacias do 'rraoalho Marítimo solícítarâo aos órgaos
de previdência de que. forem segurados os consertadores de carga e descarga que os submetam em pertodos
nao excedentes de dois anos, a exame de saúde que comprove sua habílítaçáo física para o exercícío da
prorrssão.
Art. 11. nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'evogadas as disposições em c9;11t.rário.
Brasília, 4 de junho de 1965; 1449
da Independência e n9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira
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DECRETO Nº 56.415 -

299

EXECUTIVO

DE 4 DE

JUNHO

DE 1965

ce

níveL sv-períor da Unroereiâcule RV,ral de Pernarn~
buco e àis::;óe sobre o enquadramentc de seus atuais ocuoarües,

Classifica 08 cargos

o Prestdence da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo 8cl , Item 1, da Constituição, c de acôrdo com o art. g9da Lel número
4.345, de 26 de junno de 1964, regulamentado pelos Decretoa n3.5'!.()l5, de
13 de juuic de 19tH. e 55.244, de 21 de dezembro de 19tH, decreta:
Art. Iv Fica aprovada '1 classificação dos cargos de nível superior (Anexo 1), bem como :J..etaçao nominal dos respectivos ocupantes (Anexe I'I't ,
'(lo Quadro de Pesaoar - Panes Permanente e Especial - da Universidade
Rural de Pernambuco.
Art. 2lf O órgao de pessoal competente apostdlará os títulos dos servicores abrangidos 901' este decreto, ou expedirá portaria declaratóría aos que
nao os possuírem.
Art, 39 As despesas com a execução dôste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios,
Art , 49 As vantagens 'tínanceíras decorrentes do presente decreto vigoram a partir de I'? de junho de 1964.
Art. 59 Este decreto 'entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília. 4 de junho de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTEI,LO BRANCO

H.U(10 etc Atmelaa Leme

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário Oficial
de 14 de junho de 1965.

DECRETO Nº 56.416, ainda não
ioi publicado no Diário Oficial.

sôbre Serviço Militar entre os
governos da República dos Bstsuics
Unidos do Brasil e da República

Acôrâo

Italiana

DECRETO NQ 56.417

DE 4 DE

JUNHO DE 1965

Pvcmulça o Acôrdo sôbre Serviço Militar com a Itália.

O Presidente da República
Havendo o Congresso Nacíonàl aprovado pelo Decreto Legislativo nc 28. de

18'34, o Acôrdo sôbre Serviço Mürtar

.assmado entre os Estados Unidos do
Brasü e a República Italiana, no Rio
·de Janeiro, a 6 de setembro de 1958;
E havendo sido trocados os respecttvos Instrumentos de ratificação, em
Roma, a 15 de janeiro de 1955, deereta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
'Cumprindo tão ínvíolàvelmente como
nêle se contém.
Brasília, 4 de junho de 1985; 144º
da Independência e 77º da República.
H, CASTELL(l BRANCO

A,. B, L, Castello Branco

O Govêrno da República dos Estados Unidos do Brasil e o Govêrno da
República Italiana:
Desejando, em um espírito de amizade, que as pessoas que estejam ou
venham a ficar sujeitas a prestar de
acõrdo com as leis do Brasil e da
Itália; serviço militar obrigatório nas
FOrças Armadas de ambos os patsea,
recebam uma consideração especial,
Acordaram no seguinte:

Artigo 1
gste Acôrdo será aplicado às pessoas
que estejam, ou venham a ficar sujeítas a prestar serviço militar onngutório de acôrdo com as leis vigentes
sôbre a prestação dêsse serviço no
Brasil e na Itália.
Artigo II

As pessoas a quem se aplicar este
Acôrdo serão consideradas como havendo cumprido as obrigações miiita-
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res impostas pelas leis vigentes no

caso hajam cumprido ~uas
obrigações ou prestado serviço equrvalente nas Fôrças Armadas da Itáue. e

Brasil,

apresentem, como prova dêsse tato
um ccr-ttrícadr devidamente autenticado, fornecido, mediante requerimento

pelas autoridades competentes da Hália.

Arttao III
As pessoas a quem se aplicar õste
p.'::'..ôrdo serão consideradas como návendo cumprido as obrigações impostas pelas leis vigentes na Itália, caso
hajam cumprido suas obrigações nas
Fôrças Armadas do Brasil e apresentem, como prova dêsse fato, Armadas
do Brasil e apresentem, como prova
dêssc fato, um certificado devidamente autenticado, fornecido, mediante requerímento, pelas autoridades competentes do Brasil.

Ariíço IV
é:;.S pe3S02.S a quem se aphcarvêste
Acordo que venham a ser inabilitadas
para o serviço militar por motive de
incapacidade física ou dêle ísentadas
de conformídade com as leis sôbre serviyo militar obrigatório em Vig01 no
outro pais, serão consideradas para os
efeitos do presente Acôrdo, como havendo cumprido suas obrigações militares. caso apresentem, como prova de
inabilitação ou isenção, um certificado. devidamente autenticado, fornecido pelas autoridades do mesmo país.
Artigo V

As pessças a quem se aplicar êste
Acôrdo, às quais tenha sido concedido Um adiamento ou suspensão de
convocação pelas autoridades competentes de um elos dois países, não serão convocadas para prestacâo. de serviço militar no outro país até que o
período de adiamento ou suspensão
tenha expirado. De,:erá ser aceito,
como prova de ta] adiamento ou suspenaáo, Um certificado, devidamente
autenticado, fornecido pelas autoridades competentes do país que concedeu
o adiamento ou suspensão.
Artigo VI

As pessoas a quem se aplicar êste
Acôrdo que, durante o período de ser:"
viço mílítar em um dos dois países tenham obtido licença ofícial-para au-

ExE.cUTIVO

sentar-se para o outro país, não serâo convocadas para prestar servlçc
militar neste último pais, se apre.sen-.
tarcm um certificado, devidamente autenticado, fornecido, mediante requerimento, pelas autoridades competentes do país que concedeu a licença.
DeVe1'8.o constar do certificado em
aprêco o sobrenome, nomes de batismo, graduação, unidade ou serviço e
o número de ídentifícacào do interessado, bem como as datas de início e
término da licença. Ao interessado
poderá solicitar-se a exibição desse
certificado, a qualquer tempo, durante sua permanência no outro pais.
Artigo VIl

Nenhum

dispositivo

do

presente

Acôrdo impedirá, em caso de emer-

gência, as autoridades competentes de
qualquer das Partes Contratantes de
convocarem para o serviço militar as
pessoas referidas -ncste Acôrdo, ou de
colocarem seus nomes nas listas de
reserva. As pessoas convocadas por
qualquer das Partes Oontratantea de
conformidade com o presente artigo
deverão receber, ao completar o período de serviço de emergência, ou antes dêsse prazo, um certificado õo
qual constem informações completas,
sõbre a data e natureza da convocação.
Artigo VIII

Quaisquer dúvidas quanto à aplicação e à interpretação dêste Acôrdo deverão ser resolvidas por via diplomática, ou, caso falhe êste recurso. pelos,
meios que as Partes Contratantes venham a adotar.
Artíqo IX
O presente Acõrdo regulará a pres-

tação de todo serviço militar Iniciado.
depois da sua entrada em vigor.
Artigo X

"'O presente Acôrdc será re.tutccõo
pelas Partes Contratantes na conformidade dos respectivos preceitos constitucionais e entrará em vigor na data
da troca dos instrumentos de ratificação, a ser efetuada em Roma" o
mais breve possível.
:itste Acôrdo vigorará até seis meses
contados da data em que uma dasPartes Contratantes houver nctíftcado
a outra da sua decisão de denunciá-lo.",
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Em fé do que os abaixo assinados,
devidamente autorizados pelos seus
respectivos Governos, firmaram o
presente Acôrdo e a êle apuseram os
respectivos selos.
Feito em duas vias na cidade do RIo
de Janeiro, aos seis de setembro de
mil novecentos e cinqüenta e oito, nas
línguas portuguêsa e italiana, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.
-

Francisco -N egrâo de Lima ~eppe Medici.
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bração de novos acôrdos ou Oonvenções, observadas rigorosamente as
normas legais vigentes.
Brasília, 4 de junho de .1965; 144'1
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
.Moacnr VeUoso

Cardoso de Oliveira

Gui-

DECRETO N9 56'.421 JUNHO DE

DECRETOS Ns.

56.418 e 56.419

ainda não vroram publicados no Díàrio Oficial.
DECRETO N9 56.420
JUNHo DE 1965
Reconhece como nulos os
letivos que menciona.

DE

4 DE

aoóraoe co-

o Presidente da República considerando que as diretrizes de ação governamental incluem a revisão das
normas referentes ao pessoal portuá
rio, objetivando corrigir erros e assegurar maior produtividade nas operações dos portos}.
Considerando que a Oonsclídação
das Leis do Trabalho no artigo 611 3625, prescreve a forma adequada para
Q, celebração dos contratos coletivos
dos quais devem obrigatoriamente
participar representantes das catego..
rias profissionais e das categorias eccnômícas, intervindo o govêrno, apenas
no ato da homologação;
Considerando que dos acôrdoa celebrados pela Federação Nacional dos
Portuários em 1962 e 19-63, não participaram os representantes das categorias .econômicas;
Considerando que, oonsequentemente, os mencionados acôrdos -ião S~
revestiram da forma prescrita em lei,
o que os eiva de nulidade de acôrdo
com o art 145, item lII, do Oôdíao
Civil, decreta:
Art. 19 São reconhecidos como nu...
los os acôrdoa coletivos celebrados em
1962 e 1963 entre o Govêrno Pedet-al
e a Federação Nacíonál .dos Portuários.
Art. 2Q O Ministério do 'I'rabalnc
e Previdência Social, dentro do praZO de 30 dias, providenciará a cele-

19,65

DE

7

DE

Declara de utilidade pública, PU?-"
fins de âescpropríação pelo Detuntamento Nacional de Estradas l.<.,
Rodagem, área de terreno siouuia
no Estado de Sâo Paulo.

O Presidente da República, usanou
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 87, inciso I, da Oonstdtuíçào ft'ederal, e nos termos do Decreto-lei UR
merc 3.365, de 21 de junho de J.941 ,
modificado pela Lei no 2.786, de .1
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno com 106.762m2 (cento e seis
mil, setecentos e sessenta e dois metros quadrados) j situada no Estado
de São Paulo, Município de Lorena
(Baírro :das posses), de propriedade
de Mariana de Azevedo Nunes, a qual
abrange uma pedreira inexplorada.
necessária à realização das obras de
pavimentação da duplicação da BR-02
(Estrada Rio-São Paulo), trecho Lorena-Guaratínguetá, constante do desenho nc 83-02P elaborado pelo DNER
e devidamente autenticado e que fica
depositado no arquivo técnico da
DE? (Divisão de Estudos e Projetos)
do referido Departamento, para o fim
de serem concluídas as obras de pavimentação da duplicação em questão.
Art. 29 A desaproprtacâo a qu
refere o presente decreto e consinerada de urgência para eíeítr do artigo 15 do Decreto-Ieí nv 3.~365 d12 .),.1
de junho de 1941.
Art. 3D este decreto entrara em -rgor na data, de sua publlcacào.
(j~
gadas as disposições em oontràrtc
Brasília, 7 do. junho de 965; 144'
da Independência e 779 da aepúbüca.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO N° 56.422 .r: m~ 7 de
JUNHO DE 1965
Declara de utilidade pública, ~c::f't:o
fins de desapropriação pelo Depsutusnento Nacional de EstradCós de
Rodagem, área de terreno situado
no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, Us<:!l1UlJ
da atribuição que lhe confere Lo artigo 87, inciso I, da Constdtuiçào F'cderal, e nos têrmos do Decreto-lei nU.mero 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nc 2.786, de 21
de maio de 1S56, decreta:
Art. I'? Fica declarada de utihrtaae
pública, para fins de desapropr" ação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, terreno .dtuaoo
no Estado de São Paulo, Município
de Lorena (fazenda N. S. da .ronceição) , com a área de [lo .. üümz
(sessenta e seis mil e cem netrt.s
quadrados), de propriedade de Francisco Nunes Coelho, a qual abra.r-e
uma jazida de saibro Inexplorada (11;'cessária à realização das obras de pa-

DECRETO N.Q 56.429 -
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vímentaçâo da duplicação ia BR-·02'
(Estrada Eie-São Paulo) , trecho c»choeíra-Guarati.nguetá, constante do.
desenho 84-:(J2P elaborado pelo N·.-=R
e devidamente autenticado ~ que fi!::":'
depositado no arquivo técnico da USE>
(Divisão de Estudos e Projetos: au
referido Departamento, para o rim
de serem concluídas as obras de pavimentação da duplicação em questão.

Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é consíderada de urgência para efeito do 8,1'tígo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de
de junho de 1941.
Art. 3Q riste decreto entrará em vIgor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrárt >.
Brasília, 7 de junho de 1965, 144"
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETOS Ns. 56.423 a 56.428,
ainda não foram publicados no Diá~
rio O ncuü.

DE

8 DE JUNHO DE 1965

Aprova os Orçamentos da Superintendência Nacional do Aoastecimento e
da Comissão do Financiamento da Produção.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 87, item I, da Constituição, nos termos do art. 107, da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto n? 54.397 de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de nv 55.534 e
55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 1.Q Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos para o exercício de 1965, da Superintendência Nacional do Abastecimento e da Comissão do Financiamento d.a Prcduçao, autarquias federais vinculadas Úâ, Presidência da República.
Art. 25' ~ste decreto entrara em vigor na datà de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965; 144.Q da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
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SUPERINTEND1!:NCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO
ORÇAMENTO PARA O EXERCICIQ DE 1965

(Em Milhares de Cruzeiros)

LEGISLAÇAO: Lei Delegada n.c 5, de

26 de

setembro de

RECEITA

1.0.0.00 1.2.0.00 1.4.0.1)0
1.1.8.00
1.5.0.00
1.5.4.00

-

1962.

PARCIAL

Receitas Correntes
Receita Putrimonuü
Transferências Correntes
Contribuições da Uniáo
Receitas Diversas
Outras Receitas Diversas

TOTAL

25.000

7.820.000

1) Fundo de Natureza Contábil

(Lei Delegada n.c '5, de 26 de
setembro de 1962 - art. II)
2) Diversos

2.047.600
7.400

.

1.840.950

Superavit do orçamento Corrente

2.0.0.00
2.4.0.00
2.4.1.00
2.4.4.00

-

Receitas de Capital
Transferências de Capital
Auxuíos da Uniáo
Auxtlios Diversos

9.900.000

.
.

5.350.000
r150.000

6.100.000
7.940.950

DESPESA

3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.2.0 3. 1.3. O 3.1.4.0 3.1.5. O -

PARCIAL

Pessoal
.
Material de Consumo.
Serviços de Terceiros .
Encargos Diversos . . .
Despesas de Exercicios
Anteriores . . . . . . .
Transferências Correntes

3.2.1.0 -

Subvenções Sociais '"
Inativos . . . .
Pensionistas . .
Salário Família

3.2.5.0 -

TOTAL

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

3.2. O.O -

3.2.3.0 3.2.4. o -

SUBTOTAL

Superavit ; .

5.300.000
870.000
850.000
800.000
10.000

7.830.000

12.500
6.500
50
210.000

229.050

8.059.050

1.840.950

.

9.900.000
4.0.0:0 - Despesas de Capital
4.1.0.0. - Investimentos

4. 1. 2. O -

Serviço em Regime de
Programação Especial .

2.100.000
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PARCIAL

DESPESA

4.1.3.0. -

Erruinamerttoa e Instalações . . .

4.1.4.0 -

Material Permanente .

4.3.0.0 -

Transferências
pital . .

de

Ca.

SUBTOTAL

TOTAL

2.599.000
651.000

5.350.000

750.000

750.000

6.100.000

Süperaoit . . .

1.840.950
7.940.950
RESUMO

I

RECEITAS

DESPESAS

---------_-:--~

Receitas e Despesas Correntes

9.900.000
6.100.000

Receitas e Despesas de Capital
Superavit . . _. .
,
.

TOTAIS

8.059.J50
6.100.000
1.840.950

11

16.000.000

.

16.000.000

COMISSAO DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇAO
üRÇAMENTOPARA

o

EXERCICIO DE 1965

(Em Milhares de Cruzeiros)

LEGISLAÇÃO: Lei Delegada n.c 2, de 26 de setembro de 1962.
RECEITA
1.0.0.00 1.4.0.00 -

2.0.0.00 2.4.0.00 -

PARCIAL

Receitas Correntes
rraneterencsae Correntes

450.000

Superavit do Orçamento Corrente

.

Receitas de Capital

.

Trimeteréncíae de Capital..........

6.000.000

TOTAL

450.000
69.875
6.000.000
6.069.875

DESPESA
3.0.0.0 - Despesas
3.1. O.O - Despesas
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.2.0 - Material
3. 1. 3. O - Serviços
3.1.4.0 - Encargos

PARCIAL

Correntes
de Custeio
.
de Consumo.
de Terceiros .
Diversos ..'"

155.095
34.500
91.530
95.500

SUBTOTAL

TOTAL
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3.1.5. O -

Despesas de Exercícios
Anteriores . . . . . .
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3.500

380.125

380.125

Superavit ..........................•..........

69.875

450.000
4.0.0.0 ~ Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos

4.1.3.0 4.1.4.0 -

Equipamentos e Instalações . . . .
.
Material Permanente

53.000
16.875

69.875

4.2.0.0 -

Inversões Financeiras.

6.000.000

6.000.000

6.069.875

RESUMO
RECEITAS

ReceÚas e Despesas Correntes ...
Receitas e Despesas de Capital ..

TOTAIS

.

DECRETOS Ns. 56.430 a 56.434,
ainda não foram publicados no DUtrio Oficial.

DECRETO Nº 56.435

DE 8 DE

JUNHO DE 1955
Promulga a Convenção de Viena sôbre Relações Diplomáticas
O Presidente da República.

Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo uc toS,
de 1964, a Convenção de Viena sôbre
Relações Diplomáticas, assinada a 18
de abril de 1961;
E havendo a referida Convencão
entrado em vigor para o Brasil, de
acôi-dc com seu artigo 51, parágrafo 2,
a 24 de abril de 1965, trinta dias após
o depósito do Instrumento brasileiro
de reürtcacêo. que se efetuou a 25 de
março de 1965, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja. executado e
cumprido tão Inteiramente como
se contém.
Brasília, 8 de junho de 1965; 144º
da Independência e 77º da República.
H.

CASTELLO BRANCO

V. da Cunha

DESPESAS

450.000
6.000.000

380 125
6.069.875

6.450.000

6.450.000

CONVENCAO DE VIENA S6BRE
RELAÇÕES DIPLOMATICAS

Os Estados Partes na presente couvenção,
Considerando que, desde tempos remotos, os povos de tôdaa as Nações
têm reconhecido a condição dos agentes diplomáticos;
Conscientes dos propósitos e prtncipieis da Carta das Nações Unidas relativos à igualdade soberana dos Estados, à manutenção da paz e da segurança- internacional e ao desenvolvimenta, das relações de amizade entre
as Nações:
Estimando que uma Convenção Internacional sôbre relações, privilégios
e imunidades diplomáticas contrlbuírá.
para o desenvolvimento de relações
amistosas entre as Nações, independentemente da diversidade dos seus
regimes constitucionais e sociais;
Reconhecendo que a finalidade de
tais privilégios e imunidades não é
beneficiar índívtduos, mas, sim, a de
garantir o eficaz desempenho das funções das Missões diplomáticas, em seu
caráter de representantes dos Estados;
Afirmando que as normas de Diretto internacional consuetudinária de-
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vem continuar regendo as questões
que não tenham sido expressamente
reguladas nas disposições da presente

Convenção;
Convieram no seguinte:
Artigo 1

Para os efeitos da presente Convenção:
a)
"Chefe de Missão" é a pessoa
encarregaua pelo Estado àcredítante
de agir nessa "qualidade;
b)

"Membros da

Chefe da Missão e
pessoal da Missão;

Missão" são o
os

membros do

c) "Membros do Pessoal da Missão" são os membros do pessoal diplomático, do pessoal administrativo e
técnico e do pessoal de serviço da
Missão;
d)
"Membros do Pessoal Diplomá-

tico" são os membros do pessoal da
Missão que

tiverem a qualidade de

diplomata;

e) "Agente Diplomático" é o Chefe da Missão ou um membro do pes-

soal diplomático da Missão;
j)
"Membros do Pessoal Administrativo e Técnico" são os membros no
pessoal da Missão empregados no serviço administrativo e técnico da Missão'
g) "Membros do Pessoal de Serviço" são os membros do pessoal da
Missão empregados no serviço doméstico da Missão;
h)
"Criado particular" é a pessoa
do serviço doméstico de um membro
da Missão que não seja empregado do
Estado acreditante;
i)
"Locais da Missão" são os edtficios,ou parte dos edifícios, e terrenos anexos, seja quem fôr o seu proprietário, utilizados para as finalidades da Missão, inclusive a residência.
do Chefe da Missão.
Artigo 2

O estabelecimento de relações diplomáticas entre Estados e o envio de
Missões
diplomáticas
permanentes
efetua-se por consentimento mútuo.
Artigo 3

As funções de uma Missão diplomática consistem, entre outras, em:
a)
representar o Estado acredítante perante o Estado acreditado;
b)
proteger no Estado acreditado
os ínterêsses do Estado acreditante e

de seus nacionais, dentro dos limites
permitidos pelo direito internacional;
c) negociar com o Govêrno do Estado acreditado;
d)
inteirar-se por todos os meios
lícitos das condições existentes e da
evolução dos acontecimentos no Estado acreditado e informar a êsse respeito o Govêrno do Estado acreditante;
e)
promover relações amistosas e
desenvolver as relações econômicas,
culturais e científicas entre o Estado
acreditante e· o Estado acreditado.
2. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser interpretada
como impedindo o exercício de funções consulares pela Missão diplomática.
Artigo 4

,
O Estado acreditante deverá
certificar-se de que a pessoa que pi-etende nomear como Chefe da Missão
perante o Estado acreditado obteve o
Agrément do referido Estado.
2. O Estado acreditado não está
obrigado a dar ao Estado acreditante
as razões da negação do "agrément'
Artigo 5

1. O Estado aoreditante poderá, depois de haver feito a devida notificação aos Estados acreditados interessados; nomear um Chefe de Missão ou
designar qualquer membro do pessoal
diplomático perante dois ou mais Estados, a não ser que um dos Estados
acreditados a isso se oponha expres..
semente.
2. Se um Estado acredita um Chefe
de Missão perante dois ou mais Estados, poderá estabelecer uma Missão
diplomática dirigida por um Encarregado. de Negócios ad interím em cada
um dos Estados onde o Chefe da Missão não tenha a sua sede permanente.
3. O Chefe da Missão ou qualquer
membro do pessoal diplomático da
Missão poderá representar o Estado
acreditante perante uma organização
internacional.
Artigo 6

Dois ou mais Estados poderão acreditar a mesma pessoa como Chefe de
Missão perante outro Estado, a não
ser que o Estado acreditado a isso se
oponha.

ATOS DO PODER

Artigo 7

Respeitadas as disposições dos artigos, 5°, 8'1, 99 e 11, o Estado acredítente poderá nomear livremente os
membros do. pessoal da Missão. No
caso dos adidos militar, naval ou aéreo, o Estado acreditado poderá exigir que seus nomes lhe sejam previamente submetidos para efeitos de
aprovação.
Artigo 8
.1. Os membros do pessoal diplomá-

tico da Missão deverão, em principio,
ter 8, nacionalidade do Estado cred!tante.
2. Os membros do pessoal diplomático da Missão não poderão ser nomeados dentre pessoas que tenham a
nacionalidade do Estado acreditado,
exceto com o consentimento do referido Estado, que poderá retirá-lo em
qualquer momento-o
3. O Estado
acreditado
poderá
exercer o mesmo direito com relação
a nacionais de terceiro Estado que
não sejam igualmente nacionais do
Estado acreditante.
Artigo 9

1. O Estado acrc.íttadc poderá a
qualquer momento, e sem ser obrigado a justificar a sua decisão, notificar
ao Estado acredítante que o Chefe
da Missão ou qualquer membro do
pessoal diplomático da Missão é persana non grata ou que outro membro
do pessoal da Missão não é aceitavcl. O Estado acredltante, conterme o caso, retirará a pessoa em ques-tão ou dará por terminadas as suas
funções na Missão. Uma pessoa pode-rá ser declarada non çrota ou não
aceitável mesmo antes. de chegar ao
território do Estado acreditado.
2. Se o Estado -acredítante se reousar a cumprir, ou não cumpre dentro de um prazo razoável, as obrigações que lhe incumbem, nos têrmos
do parágrafo 19 dêste artigo, o Estado
acreditado
poderá recusar-se a reconhecer tal pessoa como membro da
Missão.
Artigo 10

1. Serão notificados ao Ministério
das Relações
Exteriores do Estado
acreditado, ou a outro Ministério' em
que se' tenha convindo:
a) a nomeação dos membros do
pessoal da Missão, sua chegada e par-
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tida definitiva ou o têrmo das suas
funções na Missão;
t» a Chegada e partida definitiva
de pessoas pertencentes à familia âe
um membro da missão e, se ror o
caso, o fato de uma pessoa vir a ser
ou deixar de ser membro da família
de um. membro da Missão;
c) a chegada e a partida definitiva
dos criados oartdculares a serviço das
pessoas a que se refere a alínea a)
dêste parágrafo e, se rôr o caso, o
fato de terem deixado o serviço de
tais pessoas;
d) 8, admissão e a despedida de pessoas residentes no Estado acreditado
como membros da Missão ou como
criados particulares com direito a privilégios e imunidades.
2. Sempre que possível, a chegada
e a partida definitiva deverão também ser previamente notificadas.

Aritço 11
1. Não havendo

acôrtío explícito
sôbre o número de membros da Missão, o Estado acreditado poderá exlgir que o efetivo da Missão seja mantido dentro dos limites que considere
razoável e normal, tendo em conta as
circunstâncias e condições existentes
nesse Estado e as necessidades da .referida Missão.
2. O Estado
acreditado
poderá
igualmente, dentro dos mesmos Iímítes e sem discriminação, recusar-se a
admitir funcionários de uma determinada categoria.
Artigo 12
O Estado acreditado não poderá,

sem o consentimento expresso e prévio do Estado acreditado, instalar escritórios que façam parte da Missão
em Iocalídades distintas daquela em
que a Missão tem a sua sede;
Artigo 13

1. O Chefe da Missão é considerado
como tendo assumido as suas funções
no Estado acreditado no momento em
que tenha entregado suas credenciais
ou tenha comunicado a sua Chegada
e apresentado as cópias figuradas de
suas credenciais ao Ministério das ae
Iaçõea Exteriores, ou ao Ministério em
que se tenha convindo, de acôr do com
a prática observada no Estado acreditado, a qual deverá ser aplicada de
maneira uniforme.
2. A ordem de entrega das credenciais ou de sua cópia figurada será
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determinada pela data e hora da chegada do Chefe da Missão.
Artigo 14

1.

Os Chefes de Missão dividem-

se em três classes:
a) Emba.ixadores ou Núncios acreditados perante Chefes de Estado, e
outros Chefes de Missão de categoria
equivalente;

..

Enviados, Ministros ou Internúncios, ,acreditados perante Chefe"
b)

de Estado;

c) Encarregados de Negócios, acre ..
ditados perante Ministros das Rela.
,.
ções Exteriores.
2. Salvo em questões de precedéneia e etiquêta, não se fará nenhuma
distinção' entre Chefes de Missão em
razão de sua classe.
Artigo 15

Os Estados, por acôrdo, determinarão a classe a que devem pertencer
os Chefes de suas Missões.
Artigo 16

1.

A procedência

de Missão estiver impedido de desempenhar suas funções, um Encarregado
de Negócios ad interim exercerá provísôríamente a chefia da Missão. O
nome do Encarregado de Negócios ad
interim será comunicado ao Ministério das Relações Exteriores do Estado acreditado, ou ao Ministério em
que as partes tenham convindo, pelo
Chefe da Missão ou, se este não. ler
fazê-lo, pelo Ministério das Relações
Exteriores do Estado acredítante.
2. Se nenhum membro do pessoal
diplomático estiver presente no Estado acreditado, um membro do pessoal administrativo e técnico poderá,
com o consentimento do Estado acreditado, ser designado pelo Estado
acredítante para encarregar-se dos
assuntos administrativos correntes da
Missão.
Artigo 20

A Missão e seu Chefe terão o direito de usar a bandeira e o escudo do
Estado acredítante nos locais da Missão, inclusive na residência do 'Chefe
da Missão e nos seus meios de transporte.

dos Chefes de

Missão, dentro de cada classe, se estabeleéel'á de acõrdo com a data e
hora em que tenham assumido suas
runcões, nos têrmos do art. 13.
2. As modificações nas credencíars
de um Chefe de Missão, desde que
não impliquem mudança de classe,
não alteram a sua ordem de precedência.
3. O presente artigo não afeta ,a
prática que exista ou venha a e::nstu'
no Estado acreditado com respeito à
precedência do representante da Santa Sé.
Artigo 17

O Chefe da, Missão notificará ao
Ministério das Relações Exteriores, ou
a outro Ministério em que as partes
tenham convindo, a ordem de precedência dos Membros do pessoal diplomático da Missão.
Artigo 18

O Cerimonial que se observe em
cada Estado para a recepção dos Chefes de Missão deverá ser uniforme a
respeito de cada classe.

Artigo 21

L O Estado acreditado deverá facilitar a aquisição em - seu território,
de acôrdo com as suas leis, pelo Estado acreditado, dos locais necessários
à Missão ou ajudá-lo a consegui-los
de outra maneira.
2. Quando necessário, ajudará também as Missões a obterem 'alojamento
adequado para seus membros.
Artigo 22

1. Os locais da Missão são inviolá-

veis. Os Agentes do Estado acreditado
não poderão nêles penetrar sem o consentimento do Chefe da 'Missão.
2. O Estado acreditado tem a
obrigação especial de adotar tôdas as
medidas, apropriadas para proteger os
locais da Missão contra qualquer intrusão ou dano e evitar perturbações
à tranquüídade da Missão ou ofensas
à sua dignidade.
3. Os locais da Missão, sem mobiliário e demais bens nêles situados,
assim como os meios _de transporte da
Missão, não poderão ser objeto de
busca, requisição, embargo ou medida
de execução.

Artigo 19

Artigo 23

1. Em caso de vacância do pôsto
de Chefe da Missão, ou se um Chefe

1. O Estado acreditante e o Chefe
da Missão _estão isentos de todos os
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impostos e taxas, nacionais, regionais
ou municipais, sôbre os locais da
Missão de que sejam, proprietários ou
inquilinos, excetuados os que representem o pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados.
2. A isenção fiscal a que se refere
êste artigo 'não se aplica aos impostos
e taxas cujo pagamento. na conformidade da legislação do Estado acreditado, incumbir as pessoa-s que contratem com o Estado acredltante ou
com o Chefe da Missão.
Artigo 24

Os arquivos e documentos da Missão são invioláveis, em qualquer momento e onde quer que se encontrem.
Artigo 25

O Estado acreditado dará tôdas as
facilidades para o desempenho das
funções da Missão.
Artigo 26

Salvo o disposto nas leis e regulamentos relativos a zonas cujo acesso
é proibido ou regulamentado por motivos de segurança nacional,
Estado
acreditado garantirá a todos os membros da Missão a hberdade de circulação e trânsito em seu território.
Artigo 27

1. O Estado acreditado permitirá
e protegerá a. livre comunicação da
Missão para todos os fins oficiais.
Para comunicar-se com o Govêrno e
demais Missões e Consulados do :8>;tado acreditante, onde quer que se
encontrem, a Missão poderá empregalo todos os meios de comunicação
adequados, inclusive correios diplomáticos e mensagens em códigos ou cifra. Não obstante, a Missão só pode"
rã instalar e usar uma emissora de
rádio com o consentimento do Estado
acreditado.
2. A correspondência oficial da
Missão é inviolável. Por correspondência oficial entende-se tôda correspondência concernente à Missão e
suas funções.
3. A mala diplomática não poderá
ser abertura ou retida.
4. Os volumes que constituam a
mala diplomática deverão conter sinais exteriores visíveis que indiquem
o seu caráter e só poderão conter documentos diplomáticos e objetos destinados a uso oficial.

5. O correio diplomático, que deverá estar munido de um documento
oficial que indique sua condição e o
número de volumes que constituam a
mala diplomática, será, no desempenho das suas funções, protegido pelo
Estado acreditado.
6. O Estado acreditante- ou a Missão poderão designar corretos diplomáticos "ad h9C". Em tal caso, aplícar-se-áo as disposições do parágrafo
5 dêste artigo, mas as imunidades
nêle mencionadas deixarão de se àplical', desde que o referido correio tenha entregado ao destinatário a mala
diplomática que lhe fôra confiada.
7. A mala diplomática poderá ser
confiada ao comandante de uma
aeronave comercial que tenha de aterrissar num aeroporto de entrada autorizada. O comandante será munido
de um documento oficial que indique
o número de volumes que constituam
a mala, mas não será considerado
correio diplomático. A Missão poderá
enviar um de seus membros para receber a mala diplomática, direta e livremente, das mãos do comandante da
aeronave.
Artigo 28

Os direitos e emolumentos que a
Missão perceba em razão da prática
de atos oficiais estarão isentos de todos os impostos ou taxas.
Artigo 29

A pessoa do agente diplomático é
é inviolável. Não poderá ser objeto de
nenhuma forma de detenção ou prisão. O Estado acreditado trata-lo-á
com o devido respeito e adotará tôdas
as medidas adequadas para .ímpedir
qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade.
Artigo 30

A residência particular do agente
diplomático goza da mesma ínviolabilidade e proteção que os locais da
missão.
2. Seus documentos, sua correspondência e, sob reserva do disposto
no parágrafo 3 do artigo 31, seus bens
gozarão igualmente de inviolabilidade.
Artigo 31

1. O agente diplomático gozará de
imunidade de jurisdição penal do i:stado acreditado. Gozará também da
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imunidade de jurisdição civil e admí-

2. A isenção prevista no parágrafo
1 déste artigo aplicar-se-á também

a) uma' açâo real sôbre imóvel prívado situado no território do Estado
acreditado, salvo se o agente diplomático o possuir 1)or. conta d? ~stado

aos criados particulares que se acham
ao serviço exclusivo do agente diplomático, desde que.
a) Não sejam nacionais do Estado
acreditado nem nêle tenham residência permanente; e
b) Estejam protegidos pelas disposições sôbre seguro social vigentes no
Estado acreditado ou em terceiro ,-,,5tado.
3. O agente diplomático que empregue pessoas a quem não se aplique
a isenção prevista no parágrafo 2 dêste artigo deverá respeitar as obrigações impostas aos patrões pelas disposições sôbre seguro social vigentes
no Estado acreditado.
4.
A isenção prevista nos parágrafos 1 e 2 dêste artigo não exclui a
participação voluntária no sistema de
seguro social do Estado acreditado,
desde que tal participação seja admitida pelo referido Estado.
5. As disposições dêste artigo não
afetam Os ácôrdos bilaterais ou multilaterais sôbre seguro social já concluídos e não impedem a celebração
ulterior de acôrdos de, tal natureza.

nistratíva a não ser que se trate de:

acreditado para os fíns da rmssao.
b) uma acão sucessória na. qual o
agente díplomátdco figure, a título
privado e não em nome do Estada,
como executor testamentário, administrador' herdeiro ou legatário.

c) uma ação referente a qualquer
profissão liberal ou atividade comer-

cial exercida pelo agente diplomáti-

co no Estado acreditado fora de suas
funções ofcíaís .
2. O agente diplomático não é obri-

gado a prestar depoimento como testemunha.
3. O agente diplomático não está
sujeito a nenhuma medida de execução a não ser nos casos Previstos
nas alíneas "a", "b" e "c" do parág-rafo 1 dêste artigo e desde que a
execução possa realizar-se sem afetar
a inviolabilidade de sua pessoa ou re~
sidência.

4. A imunidade de jurisdição de
um agente diplomático no Estado
acreditado não o isenta da jurisdição
do Estado acreditante.
Artigo 32

1. O Estado acreditante pode re .
nunciar à imunidade de jurisdição
dos seus agentes diplomáticos e das
pessoas que gozam de imunidade nos
têrmos do artigo 37.
2. A 'renúncía será sempre expressa.
3. Se um agente diplomático ou
uma pessoa que goza de imunid~de de
[urísdiçâo nos termos do artigo 3?
inicia uma ação judicial, não lhe sera
permitido invocar a imunidade de jurisdição no, tocante a uma reconvenção ligada à ação principal.
4. A renúncía à imunidade de jurlsdíçâo no tocante às ações civis ou
administrativas não implica renúncia
a imunidade quanto as medidas de
execução da sentença, para as quais
nova renúncia é necessária.
Artigo 33

1. Salvo o disposto no parágrafo
3 dêste artigo o agente diplomático
estará no tocante aos serviços prestados ao Estado acredttante, isento das
disposições sôbre seguro social que
possam vigorar no Estado acreditado,

Artigo 34
O agente

diplomático gozará de
isenção de todos os impostos e taxas,
pessoais ou reais, nacionais, regionais
ou municipais, com as exceções seguintes:
a) os impostos indiretos que estejam normalmente incluídos no preço
das mercadorias ou dos serviços;
b) os impostos e taxas sôbre bens
imóveis privados situados no território do Estado acreditado, a não ser
que o agente diplomático os possua
em nome do estado acredttante e
para os fins da missão;
c) os direitos de sucessão percebidos pelo Estado acreditado, salvo. o
disposto no parágrafo 4 do artigo 39;
à) os impostos e taxas sôbre rendimentos privados que tenham a sua
origem no Estado acreditado e os tmpostos sôgre o capital referentes a
investimentos em empresas comerciais
no Estado acreditado.
e) os impostos e taxas que íncío v.a
sôbre a remuneração relativa a serviços especíücós:
f) os direitos de registro, de hipoteca, custas judiciais e ímpôsto de r .jo
relativos a bens imóveis, salvo o aisposto no artigo 23,
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Artigo 35
O estado acreditado deverá ísentar

os agentes diplomáticos de tôda -restaçâo pessoal, de todo serviço público,
seja qual rôr a sua natureza, E. de
obrigações militares tais como requisições, contribuições e alojamento militar.
Artigo 36

1. De acôrdo com leis e regulamentos que adote, o estado acreditado permitirá a entrada livre do pagamento de direitos aduaneiros, taxas e gravames conexos que não
.onstituam
despesas de armazenagem, transporte
e outras relativas a serviços análogos;
a) dos objetos destinados ao uso oficial da missão:
b) dos objetos
destinados a., "J
pessoal do agente diplomático cu dos
membros de sua família que com ele
vivam, incluídos os bens destinados à
sua instalação.
2. A bagagem pessoal do agente diplomático não está sujeita a tnso--ão,
salvo se existirem motivos sérios .ra
crer que a mesma contém objetos não
previstos nas isenções mencionadas no
p0.'i"a!,. --:.';:0 1 dêste artigo, ou objetos
cuja importação ou exportação é proibida pela legislação do -Estado acredítado, ou sujeitos aos seus regulamentos de quarentena. Nesse caso, a 1peção só poderá ser feita em presença de agente diplomático ou de seu
representante autorizado.
Artigo 37

1. Os membros da família de um
agente diplomático que com êle Vivam
gozarão dos privilégios e imunidades
mencionados nos artigos 29 e 36, desde
que não sejam nacionais do estado
acreditado.
2. Os membros do pessoal admímstratívo e técnico da missão, assim como os membros de suas famílias que
com êles vivam, desde que nao sejam
nacionais do estado acreditado nem
nêle tenham residência permanente,
gozarão dos privilégios e imunidades
rncncíon...dos nos artigos 29 a 35 om
ressalva de que a imunidade de ,jurisdtçâo civil e admnista-atíva do estado acreditado, mencionado no parágrafo 1 do artigo 31, não se estenderá aos atos por êles praticados ra
do exercício de suas funções;' gozarão
também dos privilégios mencionados
no parágrafo 1 do .artigo 36, no que
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respeita aos objetos importados para
a primeira instalação.
3. Os membros do pessoal de serviço da Missão, que não sejam nacionais do Estado acreditado nem nêle
tenham residência permanente, gozarão de imunidades quanto aos 'os
praticados no exercício de suas "uuçôes, de isenção de impostos e taxas
sôbre os salários que perceberem nelas
seus serviços e da isenção prevista
no artigo 33.
4. Os criados partdcutares dos n.embros da Missão, que não sejam nacionais do Estado acreditado nem nêle
tenham residência permanente, estão
isentos de impostos e taxas sobre os
salários que perceberem pelos seus S8'r.,.
viços. Nos demais casos, só gozarão
de privilégios e imunidades na medida
reconhecida pelo referido Estado. J.~o
devia, o Estado acreditado deverá
exercer a sua jurisdição sôbre tais
pessoas de modo a não interferir demasiadamente com o desempenho tas
junções da Missão.
Artigo 38

1. A não ser na medida em 11Je o
Estado acreditado conceda outros ,.ivílégíos e imunidades, o agente .íplo-

mátícc que seja nacional do er vído
Estado ou nêle tenha residência permanente gozará da imunidade :1e 1"Jrísdicâo e de inviolabilidade anenas
quanto aos atos oficiais praticados no
desempenho de suas funções.
2. Os demais membros do )essoal
da Missão e os criados particulares.
que sejam nacionais do Estado rcreditado ou nêle tenham a sua residência permanente, gozarão apenas dos
privilégios e imunidades que lhes íorem reconhecidos pelo refertdo estado. 'Todavia, o Estado acreditado deverá exercer a sua jurisdição s- ore
tais pessoas de maneira a não interferir demasiadamente com o desempenho das funções da Missão.
Artigo 38

1. 'I'ôda pessoa que tenha direito a
mesmos a partir do momento em UJ
privilégios e imunidades gozará dos
entrar no território do E-stado acre
ditado para assumir o seu pôstc ou,
no caso de já se encontrar cio rerertoo
território, desde que a sua nomeação
tenha sido notificada ao Minis" srto
das Re;:","I)'3S Exteriores ou ao Ministério em que se. tenha convindo.
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2. Quando terminarem as funções
de uma pessoa que goze de pr ívilégtos
e ímumdades. gsses privilégios e ímumdades cess-a-rão normalmente no momento em que essa pessoa deixar Ü
país ou quando transcorrido um prazo
razoável que lhe tenha sido concedido
para tal rrm. mas perdurarão até êsse
momento mesmo em case de conflito
armado. Todavia. a ímunídade subslste no que diz respeito aos atos prat'cados por tal pessoal no exercício
de suas funções. como Membro da
Missão.
3. Em caso de falecimento de um
membro da Missão. Os membros de
sua família continuarão no gôzo d0S
privílégros e ímunidadeg a que cem
direito. até a expíraçào de um prazo
razoável que lhes permita deixar o
território do Estado acreditado.
4. Em caso ele falecimento de um
membro da M'ssão, que não seja nacional do Estado acreditado nem nêle
tenha resédência permanente, Ou de
membro dê sua família que com ele
viva. o Estado acreditado permitira
que os bens móveis do falecido sejam
retirados do país. com exceção doS
que nêle foram adquiridos e cuja exportação seja prcíbída no momento
de falecimento. Não serão cob ...adns
díre.tos de sucessão sôbre os bens
móveis cuja situação no Estado acreditado era devida unicamente à oresença do falecido no referido Estiado,
como membro da Missão ou coma
membro da família de um membro
da Missão.
Artigo 40

1. Se o agente diplomático atravessa

o território ou se encontra no território ""le um terceiro E3t-ado, que lhe
concedeu víeto no passaporte quando
êsse visto fôr exigtdo. a fim de assumir ou reassumir o seu põsto ou regressar ao seu país. o t-erceiro Estado concedar-Ihe-á inviolabilidade e
tôdas as outras imunidades necesárias. para lhe permitir o trânsito ou
o regresso. Esta regra será íguatruente aplicável aos m-embros da temtua
qua gozem de privilégios e im unidades, que acompanhem o agente dtplomát.co quer viagem separadamente.
para reunir-se a êle ou regressar ao
seu país.
2. Em circunstâncias análogas às
previstas no parágrafo 1 dêste artigo,
os -terceíros Estados nâo: deverão di-

ficultar a passagem através dó seu
território dos membros do pessoal administrativo e técnico ou de serviço
da Missão e aos membros de suas ra,

míhes ,

3. Os terceIros· Estados concederão
à correspondência e a outras comunicações oficiais em trânsito, nc.ustve às mensagens em código ou Cifra. a mesma liberdade e probeçáo
concedida pelo Estado acredítaco) '
Concederão aos correios díplomáuicos
a quem um v:-.:;to no passaporte r.enha sido concedido quando êsse Visto
fôr ex.gido bem corno às malas diplomátícas em trânsito a mesma mviolabilídade e proteção a que se acha
obrigado o Estado acr-dítado.
4. As obrigações elos terceiros ~
tedos em virtude dos parágrafo, 1,
2 e 3 dêste artigo serão aplcáve-s
também às pessoas mencionadas respectivamente nesses parágrafos, bem
como às comunicações ofrc.ais e às
malas diplomáticas quando as mesmas se encontrem no território. do
tercetrn Estado por motivo de fôrça
maior.
Artigo 41

1. Sem prejuízo de seus privil8~'1')S
e imunidades, tõdas as pessoas que
gozem dêsses prtvflégíos e ímun'dades deverão respeitar as leis e JS re~
gulamentos do Estado aoredi tado
Têm também o dever de não se nnis,
cuir nos assuntos mternos do referido Estado.
2. Todos os assuntos oficiais que
o Estado acreditante confiar-à Mis,"
são para serem tratados com o EStado acreditado deverão sê-lo som 0
Ministério das Relações gxterroras ou
por seu intermédio. ou com outro Minístérlo em que se tenha convin,~u.
3. Os tocais da Missào não devem
ser utilizados de maneira. Incompat.í
vel com as funções da Mis~ã<J Ut,Il.'i
como são enunciadas na presente
convenção. em outras 'normas de direito internacional. geral ou am accrdos especiais em vigor entre o Estado
acrédítante e o lSStado acreditado.
Artigo 42

O agente diplomática. não exercera
Estado acreditado nenhuma ó1
vídade profissional ou comercial em.
proveito próprio.

no
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Artigo 43

As funções de agente dípíomatico
terminarão, "interaha":
. a) pela notifrcaçâo do Estado acredttante ao E",tta.ct o acreditado e que
as funções do agente. diplomático terminaram:
b) pela notificação do E9tado ;le r editado ao Estado aored.tante de que,
-:::1.85 tê-mos do parágrafo 2 do artigo 9,
se recusa a reconhecer
agente oiplomáticc como membro da Mis,~ão

°

A1'tigo 44

O Estado acreditado deverá, mesmo
no caso de conflito armado cone'2der
facilidades para que as pessoa", que
gozem de prrvilegios e imunidades f:
não sejam nacíoríais do Estado e areditado. bem como os membros de SUD-s
famfl. as, seja qual rôr a sua nacionalidade, possam deixar o seu terrttórro o mais depressa possível Especíalmente. deverá' colocar à sua díspcsíção. se necessário, os meios de
transporte indispensáveis para tais
pessoas e seus bens,
ATtigo 45

Em caSJO de ruptura das relações
diplomáticas entre dois Esta.c.as ou
se uma M:s.:;:ão é retirada definitiva
ou tamporàrtamente:
a) 0 Estado acreditado está obrigado a -espeítar e a proteger. m;;.5.'1lO
em caso de conflito armado, JS ocais da M:,s,sâo bem como as seus tens
e arquives;
b) o Estado acredi tanta poderá conLar a guarde dos locais da '\lL.>.--::ll,(,
bem como de seus bens e arquívcs '1
um terceiro Estaco aceitável oarn o
E.3tado aoredltado:
C) o Estado acreditante poderá con
fiar a proteção de seus ínterêsses e
dos de seus nacionais e um tarcei ro
Estado acreditado.

ditado não fará nenhuma discriminação entre Estado.
2. Todavia. não será considerada
discriminação:
a) o fato de o Estado acred,tante
aplicar restritivamente uma das, d'.sposições da presente õnnvençao, quando a mesma fôr aplicada de i~ual
maneira à sua Missã,o no Estado acreditado;
b) o fato de os gstados em virtude
de costume ou convênio se concederem reciprocamente um tratamento
mais favorável do que
estiou ado
pelas disposícões da presente Convenção.
ATtigc 48

A pres-ente convenção ficará aberta
para assinatura ,jf; todos )S gstsdos
:,:"r"mbros das Nações unldüi:> u de
uma rrgamzaçàc ~,specia[;Z,-lctc; bem
cmo dos Estados Partes o gstatuio
da oõrte Internacional de Justiça c
de qualquer outro Estado cunvídudo
pela AssembléiaGel'al das Nações Unid8,S a tornar-se Parte na Cçmvenção,
da maneira seguint,e: até 31
JUtubro de 1961, no Ministério L"edt'ral
dos Negócios Estrangeiros do, Austria
e, depois, até 13 de março de :062,
na sede das Nações Unidas, em Nova

vors .
Artigo 49

.f\- presente convencão será rs 1cad_a, os. in~trumentos de ratificação
serao depositados perante o Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artigo 50

A presente Convenção permanecerá
aberta à adesão de todo o Estado ertencente a qualquer das quatro aategortas mencionadas rio artigo 8. )s
it,lstrulnentos de adesão serão depositados perante o secretário-Geral das
Nações Unidas.

Artigo 48

Artigo 51

Com o c?nsent1mento prévio do Estado acreditado e a pedido de rm . . erceíro Estado nêle não repr esentedo, o
Estado aereditante poderá assumir a
proteção temporária 10"0 interêsses do
terceiro Esta.do e de seus naciOnftis

A presente Convenção entrará
em vigor no trigésimo dia que se seguir à data do depósito perante o
Secretário-Geral das Nações Unidas
do vigésimo-segundo instrumente de
ratífícaçâo ou adesão.
2: ,para cada um das astsõos que
rattfícarem a convenção ou a ela aderirem depois do depósito do vígesimosegundo instrumento de ratifícaçâo

Artigo 47

1. Na aplicação, das disposições -sa

presente Convenção, o EStado acre-

1.
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ou adesao a Convenção entrará em
vigor no trigésimo dia após o depô-

sito, por êsse Estado, do tnstru.mente
.
de ratificação ou adesão.
Artigo 52

O secretário-Geral das Nações Jni-

das comunicará a todos os Estados
pertencentes a qualquer das qua rc
categorias mencionadas no artigo 48:
a) as assinaturas apostas à presente Convenção e o depósito lOS instrumentos de ratificação JJ) adesão.
nos têrmos dos artigos 48, ',9 e 50;

t» a data em que a presente oonvençâo entrará em vigor, nos têrmos
do artigo 51._
Artigo 53

O original da presente oonvenção,
cujos textos am chinês, espac.n ,I,
francês, inglês e russo, fazem J1l8Jmente fé, .. será depositado ~-,erant.e
o P -cretárío-Geral das Nações U~}j
das, que enviará cópias cer'·'''''r:anas
conforme a todos os Estados pert.mcentes a qualquer das quatro categorias ·-i cncíonadas no artigo 48
Em fé do que, os plenipotenciários
ar o assinados, devidamente
torízados pelos respectivos Governos
assinaram a presente oonvencêo.
Feito em Viena, aos dezoito días do
mês de abril de mil novecentos e sessenta e um.
DECRETO

N(I 56.436 DE' 8
JUNHO DE 1965

DE

Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito especial de
.
C:r$ 30.567.300.000, para o fim que
especifica.
O Presidente da República, usando
da atribuição contida no art. 19 da
Lei no 4.4.17, de 29 de setembro de
1964, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do art. 93 do -Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. F' Fica aberto ao Mmistérlc
das Minas e Energia o crédito especial de Crg 30.567.300.000 (trinta bilhões, quinhentos e sessenta e sete
milhões e .trezentos ~il cruzeíros) ,
para atender ao custeio de obras em
anda.aento e cujo prosseguimento foi
retardado por deficiência de recursos
orçamentários em exercícios anterío-
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res, sendo Cr$ 100.000.000 (cem milhões de cruzeiros) para a Rêde de
distribuição da usina termelétrrca de
Manaus, no Amazonas, Cr$ 100.000.000
(cem milhões de cruzeiros) para obras
ue expaasãc da capacidade geradora
de Belém, no Pará; Cr$ 150.000.000
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros) para melhoria da usina termelétrtcà de São Luiz e de sua rêde de
distribuição: Cr$ 4.927.300.000 (quatro bilhões, novecentos e vinte e sete
milhões e
trezentos mil cruzeiros)
para refôrço do Fundo Federal de
Eletrificação, mediante aumento de
capital da CHESF, e destinado às
obras da linha de transmissão Milagres-Fortaleza e respectivas subestações, no Estado do Ceará: Cr$ ....
50.000.000 (cinqüenta milhões de cruzeiros) para a rêde de distribuição
no Estado de Sergipe, de energia Hidrelétrica de Paulo Afonso; c-s....
1.300.000.000 (um bilhão e trezentos
milhões de cruzeiros) para a linha
de transmissão Catu-Bananeiras e
Subestação abaíxadora correspondente, no Estado da Bahia; Cr$
.
370.000 000 (trezentos e setenta milhões de cruzeiros) para obras da Usina de Suíça.. inclusive do reservatório
de acumulação do Alto Santa Maria e
respectivas desapropriações no Estado
do Espirfto Santo: C1'$ 5.870.000.000
(cinco bilhões, oitocentos e setenta
milhões de cruzeiros) para a linha de,
transmissão e subestação de interügacão das Usinas de Peíxctos e Cachoeira Dourada; crs 6.600.000.000
(seis bilhões e seiscentos milhões de
cruzeiros) para as obras da segunda
etapa de Cachoeira Dourada. inclusive
linhas de transmissão e subestações:
CrS J. 040 000.000 (um bilhão e quarenta milhões de cruzeiros) para as
obras da usina hidrelétrica de Mimoso, no Estado de Mato Gl'OSSO; Cl'S
1.000.000000 (um bilhão de. cruzeiros) para a linha de transmissão da
Usina termelétrica de Figueira. no
Paraná, trecho de Ponta Grcssa-Curltiba: Cl'S 5.080.000.000 (cinco bilhões
e oitenta milhões de cruzeiros) para
a conclusão da
primeira etapa da
Usina de Capivari, que servirá aos
Estados de Santa Catarina e Paraná;
Cr$ 1.150.000.000 (um bilhão, cento e
cinqüenta milhões de cruzeiros) para
aplicação nas Usinas Palmeiras, Garcia e Sistema Botelca, em Santa. Catarína: Cr$ 900.000.000 (novecentos
milhões de cruzeiros) para construção
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e ampliação de subestações da Termelétrtca de Charqueadas, linha de
transmissão da
Usina de Alegrete;
CrS 1.900.000.000 (um bilhão e- nevacentos milhões de cruzeiros) para. regularizar a posição devedora da Companhia Hidrelétrica de São Francisco
perante o Tesouro Nacional, resultante do pagamento de avais em títulos de financiamento do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Art. 29 Na forma do disposto no
art. 29 da Lei ris 4.417, de 29 de setembro de 1964, a aplicação do prcsente crédito especial será feita de
acôrdo com as normas da Lei número
1.489, de 10 de dezembro de 1951.
Art. 39 O crédito especial aberto
por êste decreto será automàtioamente registrado pelo Tribunal de Contas da União ~ distribuído ao Tesouro Nacional, e poderá ser aplicado na
llquídacão de compromissos em atraso, devidos em exercícios anteriores,
desde que decorrentes da execução de
obras previstas no art. 19.
Art. 4° jtste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965; 1440
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
];i auro

Thibau

DECRETO .N9 .56.437, atnda não
foi publicado no Diá710 Oficial.

DECRETO N9 56,438
DE 8 DE
JUNHO DE 1965
Altera os artigos 19 e ·29 do Decreto
n 9 53.791, de 20-3-64, que dispoe sôbre a aplicação de recursos do Fundo Especial de Fomento e Defesa
da Economia Algodoeira.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constdtuíção e
Considerando que para a fixação d~
crttertos de aplicação dos recursos do
Fundo Especial de Fomento e Defesa
da Economia Algodoeira fôra criado

315l!a

Grupo de Trabalho pelo Decreto
n9 52.343, de 9-8-63, complementado
pelo Decreto nv 52.410, de 27-8-63;
Considerando que o Grupo de Trabalho recomendou que a apücacào dos
referidos recursos se fizesse através do
Banco Naoíonaí de Crédito Cooperativo, órgão espectnco de assistência financeira às cooperativas, da Comissão
de Financiamento da Produção (CFP).
entidade governamental de garantia
de preços mínimos e da Carteira de
Crédito Agrtcola e Industrial do Banco
<to Brasil S. A. (CREAI) face sua
aptidão para difundir, .de formá segura, eficiente e rápida, a assistência
financeira às cooperativas, visando
aparelhá-las para o beneficiamento do .
algodão de seus cooperados;
Considerando haver o Decreto .....
nc 53.791, de 20-3-64, ainda não executado," excluído a CFP e a CREAI dos
órgãos aplicadores de recursos, decreta:
Art. 19 Ficam alterados os artigos 1'·\
e 29 do Decreto nv 53.791, de 20-3-64,
que passam a ter a seguinte redação:
"Art. 10 Os recursos do Fundo Especial de Fomento e Defesa da Economia Algodoeira,
provenientes "la
arrecadação' da quota instituída pelo
item VIII da Instrução nv 239, de
22'-4-63, da antiga Supermtendêncía
da Moeda e do Crédito (SUMOC), ora
transformada em Banco Central da
República do Brasil, e escriturados em
conta especial mantida no Banco do
Brasil S. A. à sua ordem, serão aplicados na assistência fiaanceíra à cotonícultura, através de cooperativas
de produtores rurais pelos seguintes
órgãos, nas proporções abaixo:
Carteira de Crédito Agricola e
Industrial (cREAI)
50%
Banco Nacional de Crédito
Cooperativo (BNCC) ..•...• 35%
Comissão de Fínancíamen to da
Produção (CFP) ..... ,..... 15%
Parágrafo úmco , As entidades acima
aplicarão os referidos recursos nos financiamentos previstos no art. 3<;1
deste Decreto, com observância das
condições peculiares de seus regulamentos e normas operacionais.
Art. 29 Os recursos recebidos serão
escrtturados pelos órgãos aplícadorea
em conta especial, cabendo ao Banco
Central da República do Brasil fiscalizar sua movimentação e aplicação"
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Art. 31' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H. C!\STELLO BRANcO

Octávio Gouveia de Bulhões
Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 56.439
JUNHO DE 19ô5

DE 8 DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação fio terreno
que menciona, situado no Município de Diamantino, Estado (:c Mato

Grosso.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe' contere o artigo
87, inciso I, da Constítuíção Pederal,
e de acôrdo com os artigos 1.165 e
1. U:O do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrtmô-

nio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratífícaçáo da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Diamantino, Estado· de
Mato Grosso, fêz à União rrederal, do
terreno com a área de 77 m2 (setenta
e sete metros quadrados), situado na
rua Cândido Mariano, naquele HIunicípio, Estado de Mato Grosso, tudo de
acôrdo com os elementos constantes
do processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o número l55.116 de
1964.

DE

8

DE

Autoriza" o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a ioação do terreno
que menciona, situado .io Municíúio de Três Fronteiras, rstaao de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere ~ artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com os artígoa L165
e 1.180 do Código Civil, Iecreta:
Art. 19 Fica o Serviço rio 'atrímônio da União autorizado a aceitar a
doação que o Município de I'rês Fronteiras, no Estado de São Paulo, quer
fazer à União Federal, do -erreno com
a área de 495 ln2 (quatrocentos € rio~
venta e cinco metros quadrados), situado lia rua Rio Grande, esquina
com a rua Japurá, uaquele Munícípío,
Estado de São Paulo, tudo de ccõrdo
com os elementos constantes do processo protocolado no
\.!Iinistério da
Fazenda sob o "19 4Q.878, de 1965.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção e instalação da Agência Postal
Telegráfica Iocal.
Brasilia, 8 de junho de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Octavio Bulhões
. Juarez Távora

DECRETOS Ns. 56.441 a 56.446,
ainda não foram publicados rio DiaTio Oficial.

DECRE'l'Q N.9 55.447

DE

fi

DE

JUNHO DE 19'65

Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à mstalacão de um Pôsto Meteorológico do
Mínístério da Agricultura, naquela
Cidade.
Brasília, 8 de junho de 1905; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

DECREToO N9 56.440 JUl'.'Ro DE 1965

CASTELLo BRANCO

Octavio Bulhões
Hugo de Almeida Leme

Exclui do sistema de retribuição »astituiâo pelo Decreto n.c 55,090, de
23 de novembro de 19'34, o Conselho
Delzberativo da Comissâo do
Plano
do
Carvão Nacional
(CPCAN) .
Q Presidente da República, usando
da atrtbuícâo uue lhe confere· o artigo 37, it'em I, da Constítuíçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
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3.Q da Lei n,c 4.374, de 4 de agôsto
de 1964, decreta:
Art. 1.Q Fica excluído do sistema
de retribuição instituído pelo Decreto
n.c 55.090, de 28 de novembro
de
19M (Anexo 1), o Conselho Deliberativo da Comissão do Plano do Oarvâo Nacional.
Parágrafo único. A exclusão a que
se refere este artigo vigora a partir
de 2 de dczeãnbro de 1964.
Art. 2.Q ~ste decreto entrara em
vigor. na data de sua publicação, 1'8vcgadas as disposições em contrário.
Em.silia. 9 de junho de 1965; 144l!
da Independência e 7'(0 da República.
H.

CP.STELLO BRANCQ

Mau'ro 7'hibau

DECRETO NQ 56.448, ainda não
foi publicado no Diário Otteuü.
DECRETO NQ 56.449

DE

9

DE

JUNHO DE: 1965

Concede a Jangada - lndústria e Comércio S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presíríenta da República, usando
da atribuição que lhe confere r artigo
87, nc 1, cre Constituicáo e nos termos
do. Decreto-lei nc 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único: g' concedida a Jangada - rndústrta e Comércio S. A.,
constituida por escritura de 8 de julho de 1964, lavrada no cartório do 119
Oficio da cidade do RIO de Janeiro,
arquivada sob nv 107.992 no D.N.R..C.,
alterada pela assembléia extraordtnària de 22 de dezembro de 1964, arquíveda sob no 114.706, com scoc na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, autorízação para funcionar como emprêsa de mmeraçêo, ficando obrigada .a cumprir integralmente as Ieís e regulamentos em vigor
ou que venham. a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 9 de junho de 1965;
144Q da Independência e 77Q da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETOS Ns. 56.450 e 56.451,
atnda não foram publicados no DüÍ,rio Ojicial.
DECRETO NQ 56.452

DE

9

DE

JUNHO DE 1965

Cria, na Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUN AB), o tie-

partameruo de, Trigo e dá outros
providências.

o presidente da República, no uso
dos podêres que lhe confere o nrt ,
87, nv 1, da Constituição, e
Cons.derandc o que preceituam os
artigos 14, 17 e 19 da Lei Delegada
na 5, de 26 de setembro de 1962;
Considerando a necessidade de
aparelhar-se a SUNAB para desíncumbír-ee das atríbutçôes que lhe foram transferidas, na forma do artigo
2'1 do Decreto nv 54.501, de 20 de outubrc de 1954, decreta:
Art. 19 Fica criado, na Secretaria
Executiva da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNl\B),
o Departamento de Trigo, incumbido
de orientar, executar e fiscalizar as
atividades relativas à comercíaüzaçào e índustrtalízação do trigo em
todo o terrttórío nacional.
§ la O Departamento de Trigo contará cem as Divisões de Comércio e
de Indústria, cujas atribuições constarão do Regimento Interno.
S 2Q As Di'!isÕBS poderão ser suonvldídas em seções, cujo número e
competência constarão do Regimento
Interno.

*

39 O Departamento de Trigo e
suas Divisões serão dirigidos por Diretores, nomeados pelo Supermtendente da SUNAB.
Art. 2Q Compete ao Departamento
de Trigo ela SUNAB:

I
Disciplinar e coordenar a cumercialízaçâc do trigo nacional;
II Promover, através da Carteira de Comércio Exterior do Barico do Brasil S. A.,' respeitado o díaposto no art. 40 dêsse Decreto, as
ímportações de trigo estrangeiro necessário a complementação do abas-o
tecímento do País;
TTT _
Realizar estudos destíua.aos
à fíxaçâo dos preços de venda do
-r

•
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trigo, seus, derivados, subprodutos e
sucedâneos;
IV - Promover a fixação e dístrrbuicâo de quotas de trigo aos ucinhcs, em função das. necessidades de
consumo de cada região;
V - Realizar estudos destinados
à fíxacâo dos limites de extração de
rarmhas do trigo em grão, assim
como da percentagem de mistura de
sucedâneos, espécie e qualidade dêstes;
VI - Promover o levantamento nea
capacidades de moagem e ensüagem
do parque moageiro nacional;
VII - Examinar e sugerir ao Superintendente da SUNAB, através da
Secretaria Executiva e respeitada a
legislação vigente:
a) concessão de autorização para
instalação de novos moinhos e empliaçâo de capacidade de moagem
dos já existentes;
o) cancelamento de autorização de
funcionamento de moinhos;
c) autorização de incorporação de
moinhos, bem como sua transferênciade Um ponto para outro do território nacional.
VIII - Colaborar com os órgãos
competentes na elaboração de normas para concessão de financiamento às emprêsas moageíraa;
IX - Adotar quaisquer outras providências relacionadas com a comercialização e industrialização do trigo,
seus subprodutos, derivados e sucedâneos.
Art 3Q Junto ao Departamento de
Trigo, funcionará uma Junta De11.beratdva, integrada pelo Diretor do
Departamento de 'I'í'ígo, que a preside, 'tendo voto próprio e de qualidade e por representantes dos sagutntes órgãos: Ministério das Relações
Exteriores, Ministério da Indústria
Comércio, Departamento de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias, Departamento de Pron -ção
Agropecuária e Comíssac de Planejamento da Política Agrícola, órgãos do
Ministério da Agricultura, Companhia
Brasileira de Alimentos (CLJ-dAL) ,
Comíssãc de Marinha Mercante,Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil S. A., Carteira de Câmbio
do Banco do Brasil S. A. e Banco
Central da República do Brasil.

e

§ 19 O Presidente da Junta n-nberatíva será substituído, em seus
Impedimentos eventuais, pelo representante da Companhia Brasileira de
Alimentos e, na ausência déste, por
um dos Membros indicados pela
maioria.
§ 2Q OS membros da Junta Deliberativa e seus Suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos representados.
§ 39 A Junta Deliberativa só pcderá reunir-se com a metade .naís
um de seus membros.
§ 4Ç1 As decisões da Junta Deliberativa serão aprovadas por maícría
de votos.
Art. 49 compete à Junta Deliberativa:
I - 'Examinar e atualizar as diretrizes gerais da política braetleíra
de importação de trigo, expedindo,
nesse sentido, as instruções que se fizerem necessárias;
II Estabelecer os têrmos e 0011,:"
.dições em que devem efetuar-se as
operações de compra e transporte de
trigo estrangeiro e, quando Iôr 0caso, promover, julgar e aprovar as
concorrências respectivas;
UI - Assessorar o Departamento
de 'I'rfgo, em caráter opinativo, quando da fixação e dístríbuíçâo da quota anual de importação de trigo;
TV - Opinar sôbre quaisquer assun tos relacionados com a comercialização e industrialização de trtgo,
que lhe forem submetidos.
Art. 5<.'> A Junta Deliberativa terá
uma Secretaria que será dirigida por
um Chefe, nomeado pelo Superintendente da SUNAB;
Parágrafo único. As atribuições na
secretaria da Junta Deliberativa serão estabelecidas em Regimento Interno.
Art. 61l O Conselho Deliberativo ua
SUNAB fixará as gratificações a serem atribuídas ao Chefe da Secretaria e demais servidores que, em regime de tempo integral, servirem na
Secretaria.
Art. 7Q A S'UNAB passará a exercer, 60 (sessenta) dias após a publicação do presente Decreto ,as atribuições que lhe foram transferidas
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pelo Decreto no 54.501, de 20 de outubro de 1964.
Art. 89 A Junta. Deliberativa do
Departamento de Trigo passará a
exercer suas atribuições 60 (sessenta) dias após a publicação do presente Decreto, quando ficará extmta a Comissão Consultiva do Trigo
Art. 9° O Superintendente da SU ~
NAB designará uma Comissão para
no prazo de 60 (sessenta) dias receber os acervos do extinto serviço
de Expansão do Trigo, da Assessoria do Trigo, relacionados com a comercialização e industrialização, e da
comissão Consultiva do 'I'rfgo, com
exceção dos saldos dos seus recursos
financeiros,
Art. 10. Continuam em vigor, ate
que expressacnente revogados, todos
os .atos . emanados dos responsáveis
pelo Ministério da Agricultura, pelo
extinto Serviço de Expansão do 'I'rtgo pela Assessoria do Trigo e pela
comissão Consultiva do Trigo relacionados im a comercialização E" a
industrialização do trigo.
Art. 11. Enquanto não fôr organizado o quadro do pessoal do Departamento do Trigo da SUN AB e nêle
enquadrado o pessoal transferido do
extinto Serviço de Expansão do 'I'rtgo, que não haja optado pelo Ministério da Agricultura, será o mesmo
considerado à sua disposição, correndo a respectiva despesa pela referida
secretaria do Estado.
Art. 12. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial. da União revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República
H.

CASTELLQ BRANCO

Vasco da Cunha
Octavio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Daniel Faraco

DECRETOS Ns.

56.453 e 56.454

ainda não foram publícados no Diário Oficial.

DECRETO N9 56.455 JUNHo DE 1965

DE

9

DE

Autoriza Carmonita Lida. a pesquisar
a?'gila, no município de Carmo do
Paranaiba, no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Carmonita
Ltda. a pesquisar argila, em terrenos
da propriedade de Luciano Ribeiro da
Silva e Lodares Ribeiro Lia Silva. no
lugar denominado Lenheíros ou Euracâo, distrito e muntcípío de Carmo
do Paranaíba, no Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte e dois
hectares e trinta e oito ares e setenta e cinco centíarea (22,3875 naj . delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos e quarenta e três metros (343 m) , no rumo
magnético trinta e dois graus e quarenta minutos noroeste (32940' NW),
da 'capela do povoado de .l!Iatinha e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e trinta metros
(430 m) , oitenta e nove graus e cinquenta minutos noroeste ;89,')50' 'ffl);
quatrocentos e oitenta e cinco metros (485 m) , seis graus nordeste
(69 NE); cento e sessenta e cinco
metros (165 m) , nove graus cínquenta
e quatro minutos noroeste (99S4' NW) :
duzentos e quarenta e sete metros
(247 m) , sessenta e três graus e vinte
e oito minutos sudeste (63928'SE);
cento e oitenta metros (180 m) , vinte
e três graus e doze minutos sudeste
(23<:to12' SE); quatrocentos e quinze
metros (415 m) , quarenta e nove
graus sudeste (499 SE); duzentos e
dez metros (210 fi), sessenta e quatro graus sudoeste (649 SW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações -do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 19-63, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
Art. 2') O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre-
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zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos ~ contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1965; 14<??
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N'? 56.456 ainda
foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO NQ 56.457
JUNHO DE 1965

DE

10

não

DE

Revoga disposição do Decreto número 49.316, de 22 de novembro de

1960
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica revogado o art. 39 do
Decreto ne 49.316, de 22 de novembro de 1960, que dispõe sôbre a oompetência e atribuições e -ocalízaçâo
dos antigos Assistentes recntcos do
Quadro de Pessoal da Admínistraçâo
do Pôrto do Rio de .Ianeíro .
Art. 29 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de junho de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República
H. CASTELLO tlR.!\Nco
Juarez. 'TávQra

DECRETO N9 56.458

DE 12 DE

.JUNHO DE 1965

Aprova o Regulamento de Embarques
para a safra de. café de 1965/1956.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçáo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constdtuíção,
Considerando não terem sido expedidos, pela Junta Administrativa do
Instituto Brasileiro do Café, os regulamentos destinados a disciplinar a

coroert-tabzaeâo da safra caíeeíra de
1965/1966; Considerando que a falta dêsses regulamentos pode acarretar reflexos .negattvoe nos mercados cafeeiros, interna e externamente, com sensíveis. prejuizos para a economia nacional;
Considerando a preméncía de tempo
e .a necessidade de ser suprida tal falta, a fim de serem atingidos os fins e
dtre trízes preconizados na Lei nv 1.779,
de 22 de dezembro de 1952;
Considerando, rínalmente; que as
medidas de natureza financeira e cambial, no que diz respeito ao café, foram devidamente estudadas e decididas pelo Conselho Monetário Nacional,
com a competência que lhe roi outorgada pela Lei nv 4.595, de 31 de dezembro de 1964, decreta:
Art. 1'·'. Fica aprovado o Regulamento de Embarques para a .satra de
1965/1966 que com este baixa, assinado
pelo Ministro, de Estado dos N egócíos
da Indústria e do Comércio.
Art. 29 .
ltste decreto entrará em
vigor, na data da sua publtcaçào .
Brasília, 12 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Daniel Faraco
REGULAMENTO DE EMBARQUES
PARA A SAFRA CAFEEIRA

1965/1966
Art. F'. O escoamento dos cafés da
satra 1965/1966, das áreas de produção
para os portos de embarque e armazéns no interior, fica subordinado aos
limites e às condições deste Regulamenta e das instruções que o' complementarem.
Art. 2Çl. Os cafés da safra .t965/1966
serão classificados nas duas seguintes
Séries:
1)
Série de Mercado
2) Série de Equüibrío
CAFÉS DA SERIE DE MERCADO

Art. 39 . A Série de Mercado compor-se-á das três seguintes Quotas:
1)
Quota despolpado (DESP)
2) Quota especial (ESCP)
3) Quota comum (COM)
Parágrafo único. Os registros dos
cafés da Série de Mercado, exceto os

.àros

da Quota Despclpadc, serão feitos simultâneamente com os da Série de,
Equilíbrio, na proporção de 50 % (ctnquenta por cento) para cada uma.
QUOTA DESPOLPADO

Art.
Os cafés desta Quota, produzidos em qualquer Estado, deverão
ter 1.S seguintes características:
a) colheita em cereja;
b) boa seca;
C) cor uniforme;
â) aspecto e torração caracteristicas;
e) não macerados (colhidos sêcosj :
j) bebida "dura" para melhor;
g) tipo não inferior a 4 (quatro).
Parágrafo único. Os cafés desta
Quota não estarão sujeitos à retençâc,
ou entrega da correspondente Série de
Equilíbrio, podendo ser encaminhados
livremente para os portos de embarque.
49 .

QUOTA

ESPECIAL

Art. 5Q • A Quota Especial compreende os cafés produzidos em qualquer
parte do território nacional que tenham
as seguintes características:
a) tipo 3/4 (três/quatro) para me-

mor:
b)
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bebida isenta de gôstc -ruo-zo-

na";
c.. boa seca;
d) cõr uniforme;
e) boa torração.
Parágrafo único.
Os cafés desta
Quota estarão sujeitos ao regime de
entrega da correspondente Série de
Equrlíbrlo e liberação de acordo com
os cnténcs estabelecidos nos artigos
próprios.
QUOTA COMUM

Art. 6'.1. A Quota. Comum compreende os cafés que tenham as seguintes
características:
Grupo I - Cafés do tipo 5 (cinco,
para melhor, bebida isenta de gosto
"Rio-Zona", produzidos em qualquer
parte do território nacional;
Grupo II - , Cafés do tipo 7 (sete)
para melhor, produzidos nos Estados
do Espírito Santo, Rio de Janeíro,
Bahia, Pernambuco, Ceará, Santa
Catarina e Minas Gerais, neste último quando produzidos nos munícfpios
não mencionados no art. 29.
§ 19 Os cafés desta Quota estarão
sujeitos ao regime de entrega da cor-

respcndente Série de Equilíbrio e liberação de acôrdo com os critérios
estabelecidos nos artigos próprios;
§ 29 Na classificação dos cafés desta Quota não serão contados como defeitos os grãos brocados, apenas perfurados;
CAFÉS DA SÊRIE DE EQUILÍBRIO

Art. 79 A Série de Equilíbrio compôr-se-á das duas seguintes quotas:
1) Quota
de Equílibrio Comum
(EQ-COM) .
2) Quota de Equilíbrio Sujeita
a
Substituição (EQ-S/S)
Parágrafo UlUCO. Os registros de
cafés da Série de Equilíbrio serão feitos slmultáneamente e em igual
quantidade com os da Série de Mercada. Excetuam-se do registro simultâneo os cafés da Quota de Equilibrio Comum quando destinados a
substituir os cafés da Quota de BquiIíbrio Sujeita a Substdtuíçâo, conforme previsto no § 29 do art. SO.
QUOTA DE EQUIL'ÍDRIO

COMUM

Art.. 89 A Quota de Equilibrio Comum corresponderá à entrega com-

pulsória e definitiva ao Instituto
Brasileiro do Café de uma quantidade
de sacas de café igual à despachada
nas Quotas Especial ou Comum da
Série de Mercado. Os cafés desta
quota deverão ter obrigatoriamente
as características seguintes:
Grupo I - .Cafés do tipo 7 (sete)
para melhor, bebida isenta de gõsto
"Rio-Zona", produzidos em qualquer
parte do território nacional;
Grupo II - Cafés do tipo 7/8 (seteoito) para', melhor, produzidos nos
Estados do Espírito Santo, Rio de .Janeíro. Bahia, Pernambuco, Ceará,
Santa Catarina e Minas Gerais, neste último quando produzidos nos municípios não mencionados no art. 29.
§ 19 Na classncacâo dos cafés desta Quota não serão contados como
defeitos os grãos brocados, apenas
perfurados;
§ 29 Os cafés desta Quota serão en~
caminhados para armazéns no interior
previamente indicados pelo Instituto
Brasileiro do Café.
QUOTA DE EQUILÍBRIO SUJEITA A SUBSTI-

TUIÇÃO

Art. 99 Os cafés da Quota de EquilibrioSujeita a Substituição corres-
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penderão ã entrega temporária ao
Instituto Brasileiro do Café de uma
quantidade de sacas de café igual à
despachada na Quota Especial da Sêrte de Mercado,
§ 1Q Os cafés desta Quota deverão
ter obrigatàriamente as mesmas característícas de tipo e bebida dos da
Quota Especial,. da Série de Mercado
(3/4 para melhor, bebida ísénta de
gôsto "Rio-Zona").
§ 29 Os cafés desta Quota permanecerão retidos em armazéns previamente indicados pelo Instituto Brasileiro. do Café e serão revertidos à
Quota Especial, da Série de Mercado,
à conveniência dos interessados e
obedecido o prazo estabelecido pela
Diretoria do Instituto Brasileiro do
Café, quando substituídos por quantidade de sacas de café da Quota de
Equilíbrio Comum 'igual ao dôbro do
número de sacas revertidas à Série
de Mercado,
~ 3Q OS cafés da Quota de Equilíbrto Comum entregues em substituição estarão sujeitos às mesmas condições que prevalecerem. para a referida
Quota de Equilíbrio Comum,
41l Os cafés desta Quota, quando
revertddos à Série de Mercado, ingressarão na mesma ordem de liberação
dos cafés da Série de Mercado pelos
quais ,foram dados em retenção.

*

DA CLASSIFICAÇÃO

Art.. 10. Os cafés comercializáveis
nas Série de Mercado e de Equilíbrlo
serão, quanto aos tipos e qualidades
(bebida), classificados pelo Instituto
Brasileiro do Café de acôrdo com o
item 5, do Art. 3Q, da Lei n ll 1.779,de
22-12-1952.
Parágrafo único. O processamento
da classificação dos cafés encaminhados nas Séries de Mercado e de EquiIíbrfo, bem como' a sistemática de enquadramento, sanções e destdnaçâo da-.
queles que não satisfizerem as exigências previstas neste Regulamento, serão estabelecidos pela Diretoria do
Instituto Brasileiro do Café;
Art. 11. lt proibida a venda para
o consumo mternc de cafés .ínferíores
ao tipo 8 (oito), produto do beneficiamento, rebenefícíamento ou catação.
lQ A movimentação dos cafés
prevíatos neste artâgo, quando encamtnhados às Usinas de Padronizacâo
ou às indústrias de desnaturaçâo fora
do munícípto produtor, dependem de

prévia autorízaçâc do Instituto Brasileírc do Café.
29 Independentemente das sançôes previstas neste Regulamento, serão apreendidos, obedecidas as disposições regulamentares, e eliminados,
os cafés de tipo inferior a 8 (oito)
que não satisfizerem às exigências do
§ 19, sem direito a qualquer .índenízação aos consignatários ou proprletârios.
§ 39 Na exportação serão sórnente
permitido? os tipos indicados pela Dl..
reteria do Instituto Brasileiro' do Café.

*

no

REGISTRO

Art. 12. Os conhecimentos de frete e quaisquer outros documentos representativos de remessa de café estarão obrigatoriamente sujeitos ao
registro. no Instituto Brasileiro do
Café.

Parágrafo umco. A Diretoria do
Instituto Brasileiro do Café indicara
a forma de processamento do registro
e do encaminhamento dos cafés das
diferentes Séries e Quotas.
Art. 13. O Instituto Brasileiro do
Café não registrará despachos isolados de café de qualquer das Séries In..
dicadas neste Regulamento, exceção
feita dos da Quota Despolpado; e fixará prazos e condições para a regularização dêsses despachos isolados.
DA REtENÇÃO

Art: 14. A retenção dos cafés da
Série de Mercado poderá ser feita em
armazéns reguladores, Armazéns Gerais ou não, bem como nos de Cocperatívas, ainda que situados no interim', desde que tenham satisfeito, prévia e integralmente. tôdas as condições exigidas pelo Instituto Brastlelrc
do Café.

Parágrafo único, A Díretorfa co
Instituto Brasileiro do Café baixara
normas disciplinadoras da retenoao,
de acôrdo com o previsto neste, artfgu
ou sistema que melhor convier ao
fluxo de cafés.
bA LIBERAÇÃO

AJ't. 15. A liberação dOI> cafés (ia
Sérle da Mercado e da- Quota de EqurIíbrto Sujeita a Substituição para ti,
exportação processar-se-á de acôrdo
COm as normas a serem estabelecidas
pela Diretoria do Instituto Bra.sileIro

Aros no PoDE1'l ExJliCU'l'IVO

do Café, segundo a convemencia do
encamínhamentc para a exportação e
da manutenção dos estoques dos portos de embarque.
Parágrafo único. Os cafés da Sérte
de Mercado, quando liberadas no mte..
rior, poderão ser encaminhados dtretamente para o pôrto de embarque.
DO TRANSPORTE

Art. 16. Todos os cafés recebidos
a despacho deverão ser encaminhados
para os portos ou armazéns do interior, de acôrdo com os prazos .e condições estabelecidas pela .Diretorta do
Instituto Brasileiro do Café.
Parágrafo únlco , Entende-se per
"despacho" a quantidade de sacas de
café representada por um conhecimento de frete Ierrovtárío ou rcdcvtà-;
rio. Um Iota de café poderá ser composto de tantos despachos (conhecimentos) quantos forem neceasáa-íos
para sua f'ormaçâo, na depend-ência
da capacidade de transporte usado.
Art. 17. As ernprêsas transportadoras, qualquer que seja o meio de
transporte, deverão, obrigatoriamente,
fazer constar do respectivo "conhecimento de frete", o nome do município
onde foi produzido o café.
Art'. 18. Os transportadores rodoviários, não' organizados em emprêsas
ficarão obrigados, quando necessário'
ao porte de guias ou talões de quita~
çãc dos tributos devidos ao Estado
produtor do café que estiverem trensportando.

Art. 19 Os transportadores somente poderão admítír a despacho cafes
acondicionados em sacaría com mar.,
ca e contra-marca que os td<.-::Utifl.
quem, que garanta o transporte e as
movímentações, pesando 6Q.i> (scssen;
ta e meio) quilos por unidade.
parágrafo único.
Serão toleradas
oscilações de pêso de até 000 tquinhentos) gramas por unidade desde
que o pêsc total da consfgnaçâo est-eja exato.
Art. 20 Nenhuma emprêsa trlUl.spor_
tadora poderá emitir conhectmento
de frete sem o efetivo recebimento
<ias cafés declarados nesses documenI;o.s.

Art. 21 O cancelamento de despacho
destinado aos portos de exportação
ou a alteração de destino pr!mitivo;

323

somente poderá ser feito mediante
Instituto Brasileiro
autorização do
do Café.
Art. 22 A transferência de café do
"disponível" de um põrto pura o de
outro dependerá sempre de prévia
autorfzacão da Diretoria do rnsntuto Brasileiro do café.
Art: 23 Nenhuma partida de café
qualquer que seja a quota, 'Poderá
conter em sua constítu•cão mesmo
por liga produto comprovada-nente
fornecido' à mdústr-c de torreração e
moagem de café, para exclusivo con,
sumo interno.
parágrafo único. Os cafés que COIl.
tiverem produto fornecido pelo Instituto Brasllelro 10 oeré para consumo interno serão apreendidos sumàrlamentc, respondendo crtmínazmente
pela fraude oS seus oropr-etáncs.
Art. 24 Os despachos de caf~~ da
safra 1965-1966 serão íníciados em 19
de julho de 1965 e encerrados em data que vier a ser tíxada pela DIreto.
ria do Instituto Brasileirc do) Cafe de
acordo com as conveníêncjas da. co"
mercialízaçâo.
Art. 25 A chegada dos cafés '00 oestino, far-se-á fiscalização pelos documentos emitidos
pelas emprêsas
transportadoras e guias 01.1 taiões de
quitação de tributos devidos 11(\ Estado de precedência devidamente viP'tscaltzaçâc
sados pelo Serviço de
competente dos Estados produtores,
nos portos de embarque quando o
café se destinar à exportação.
DAS INF-RAÇõEs, DAS PENA1ID;\DEs E DO
PROCESSO

Art. 26 As infrações dos d1spo,)lti..
vos dêste Regulamento e demais Re
soluções que o complementarem serão
.apuradcs nos têrmos da legislação
vigente, em processe ad-nímstrauvo,
iniciado com o auto de infração e
apreensão dando lugar à uncosiçâo de
multas de Cr$ 10.000 (der", mil cruzeíros) a crs 40.000 (quarente mil
cruzeiros) por saca ..te caré calcula ..
das sôbre o total .18. remessa il. que
se referir e. íntrtngêncía, sem prejuízo das demais sanções cacive's.
parágrafo único. Em igual penahdade incorrerão as pessoas fíStc«.s 01,.\
jurídicas coniventes nas mfraçôes.
Art. 27 O auto de infraçgo. ou de
ínjração e apreensão. será eíreuns4
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tanciado, com mjormação completa
da infração e capitulação precisa dos
dispositivos ínjrtngrdos ,
§ 1'.' Ausente o mfrator no ato da
lavratura do auto ou se presente, recusar-se a assiná-lo, caberá à autori..
dade autuante ccrnncar essa. recusa,
presentes duas testemunhas.
§ 29 Se o infrator. estiver presente
à assinatura do 'auto e assiná-lo a
êle.eerá entregue vrma cópla do atitb,
o que implicará sua ciência de que,
dentro de 30 <trinta)
·üas, deverá-apresentar suo defesa escrita na sede'
do órg'ão flscaltzador processante, sob
pena de o processo correr à revet.a.
§ 39 Se o Infrator estiver ausente,
ou, se presente, tive!' se recusada a
assinar o auto, caberá à aoutorldade
processante tntimá-rc por escrito, mediante protocolo ou carta registrada
com recibo de volta parfldp.ntro de
30 (trin~a) dias apresentar sua defesa escrita. sob cena de !J processo
COITer à revelia.' Acompanhará uma
cópia do respectivo auto.
§ 4Q Não encontrado o tnfrawl' será
~le .íntímadoipor .;:dital pl1.bhcado 110
orgao da Unidade ia Federação onde ocorreu a infração.
§ 5Q O prazo para apresentação de
defesa terá inicio na date do auto,
se ocorrer a hipótese do § 2";. na data. do recebimento da intimação. se
ocorrer a hipótese do § 39 e na data
da publicação do edital qUalillo ocorrer a hipótese da parágrafo 1.Il anterior.
Art. 28 Expirado o prazo de 20
<trinta) dias, mesmo que a defesa
não seja apresentada, serão I)S autos
conclusos ao Presidente da Diretoria
do Instituto Brasileiro do Café para julgamento.
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 Para Os efeitos dêste Rezulamentp são considerados munícipíos
produtores de café, t10 Estado de M.J._
~lUS. Gerais, exlcluídos do Grupo II
índícado nos artigos 69 e 89, os seguintes:
Abadia dos Dourados.
Abaeté ,
Agua Comprida.

Aguanil.
Aiuruoca.
Alagoas.
Albertina.

Alfenas.

Altin6polis.

ExECUTIVO

Alterosa.
Andradas.

Andrelância ,
Araguarí .
Arangtna.
Arapuá.

Araujos.
Araxá.
Arceburgo ,

Arcos.
Areado.
Baependi,
Bambuí .

Bandeira do Sul.
Bicas do Meio.
Boa Esperança.
Bom Despacho.
Bom Jardim de Minas.
Bom Jesus da Penha.
Bom Repouso..
Bom Sucesso.
Borda da Mata.
Botelhos.
Bueno Brandão.
Cabo Verde.
Cachoeira de Minas.
Cachoeira Dourada.
Caudas.
Oamacho,
Oamanducaía..
Cambuí .

Cambuqulra ,
Campanha.

campestre.
Campina Verde.
Campo Belo.
Campo de Meio.
Campo Florido.
Campos Altos.
Campos Gerais.
Canapolís.
Cana Verde.
Candeias.
Oapetínga.

Capínópohs.
Capitólio.
Careaçu.
Carmo da Cachoeira.
Carmo da Mata.
Carmo de Minas.

Carmo do Paranaíba.
Carmo do Rio Claro.
Oarmópolís de MInas.

Carrancas.

Carvalhópolis (ex-Cana do Reino)
Carvalhos.
Cascalho Rico.
Oássía.
Caxambu .

Cedro do Abaeté .
Oen tralina.
Claraval.
Clúndio.

Ocmendador Gomes.
Conceição da Aparecida.
Conceição das Alagoas.
Conceição do Pará.
C.onceição da Pedra.
Conceição do Rio Verde.
Conceição dos Ouros.
Congonhal.
Conquista.
Consolação.
Coqueiral.
Cordislândia (ex-pedro Sapucaí.)
Coromandel .
Córrego Dantas.
Córrego do Bom Jesus.
Cristais.
Cristina.
Cruzeiro da Fortaleza.
Cruzilia.
Delfim Moreira.
Delfinópol1s.
Divisa Nova.
Dom Viçoso.
Dôree do Indaíá,

Doresópolís

(ex~perobas).

Douradoquara,
Elíodora .

Mendes.
Espírito Santo do Dourado.
Estiva.
Estrêla do Indaiá..
Estrêla do SUl.
Extrema.
Fama.
Fortaleza de Minas (ex-Santa C:'"ClI.':
das Areasj ,
Fronteira.
Frutal.
Gonçalves.
Grupíara .
~"'l.ói

Guapé.

Guarenésia..
Guaxupé.
Gutmarânía.
Gurfnbatâ.
Ibiá.

Ibiraci.
Ibitiura de Minas (ex-Ibitiui a)..
Ibituruna.
Iguatama .
Ijací ,
Ilícínia..

Inconfidentes.
Indíanôpohs .
Jngaí .
Ipiaçu.

Ipuiuna.
Irai de MinRs.
Itaguara..

ltagagipe.
'ttapecerrca.
Itapeva.
Jtuíutabe..
Itumírtm.

Iturama .

Itutlnga.
Jaeui.
Jacutinga .
Japaraíbe..
Jesuania.
Juruaía .
Lagoa da praga.
Lagoa Formosa.
Lambari.
Lavras.
Leandro Ferreira.
Liberdade.
Lummaria..
Luz.
Machado.
Madre de Deus de Minas.
Maravilhas.
Maria da Fé.
Marrnelópolís (ex-Queimada).
Martinho campos.
Matujtna.

Medeiros,
Minduri.
Moema.
Monsenhcr Paulo.
Monte Alegre de Minas.
Monte Belo.
Monte Carmelo .
Monte santo de Minas.
Monte Sião.
M\mhoz.
Mukzamblnho .

Natércía..
Nepomuceno.
Nova Fonte.
Nova Rezende.

Olímpio Noronha.

Oliveira.
onça de Pitanguí (ex-Onça).
Ouro Fino.
Paíneíras'.
Pains.
Papagaios.
Paraguaçu.
Paraízópolís.

Passa Quatro.
Passa Tempo.
Passa Vinte.
Passos.
patos de Mina_.
Patrocínio.
Pedra do Jndaiá..
Pedralva .

Itajubá.

Padrínópolis .

Jtamogt ,
rtamontes.
Itanhandú.

perdigão.

pequl.
Perdizes.

perdões.
PIedade do Rio Grande.
Pimenta.
Piracema.
Pírajuba.

Pírangucu.
Píranguínbo ,
Pítanguí .
PlUí.

Planura.
Poço Fundo.
Poços de Caldas.
Pompeu.
Pouso Alegre.
Pouso Alto.
Prata.
Pratápolís ,
Presidente We~ceslatt Bl'a3 res-s.
Francisco de Oliveira).
Pratínha,

Quartel Geral.
Ribeirão Vermelho.
Hio Paranaíba.
Romáría..

Sacramento.
Santa .Jullana.
Santana da várgea.
Santana do Jacaré.
Santa Rita de Caudas.
Santa Rita de .Iacutdnga ,
Santa Rita do Sapucaf
Santa Rosa da Serra "ex- Rosalinda) .
Santa Vitória ~
Santo Antonio do Amparo.
Santo Antonio do Monte.
São Bento Abade (Ex-Eremita).
São Francisco de Sales.
São Gonçalo de Sapucaí ,
São Gotardo .
São João Batista do Glória.
f:,ão J oáo da Mata.
'São José do Alegre.
São Lourenço.
São Pedro da União.
São Roque de Minas (ex-Guia Lopes) .
São setesuao da Bela Vista.
São Sebastião do Oeste (ex-São aebastíàc do Curral).
São Sebustíâo do Paraíso.
São Sebastião do Rio Verde.
São Tiago.
São Tomaz de Aquino ,
São Tomé das Letras.
São: Vicente de Minas.
Sapucaía Mirim.
Senador José Bento.
Serftínga .
Serra da Saudade (ex-Comendador
Viana) .
Serra do Salitre.

Serrania.

Serranos.

Sílvíanópolts.
Soledade de Minas.
Tapirn,.
'Taptraí

Tiros.
-rotcco.
1'1'&5 Corações.
Três Pontas.
'I'upaciguara.
Turvclândia (ex-Retíruj .
Uberaba,
Uberlândía.
Vargem Bonita.
vargfnha.

venssímo .

Virgínia.
Art. 30. Os cafés produzidos nos
munícípíos do Estado de São Paulo
localizados no Vale do Paraíba deverão ser registrados nas Agências do
rnstituto Brasileiro do Café, do ';,iO
de Janeiro ou de Niterói, e cncaminhados para os armazena pelas mesmas indicados, sendo enquadrados ;::0'
mo cafés do Grupo I ou II ae acôrdo
com a classificação que acusarem.
Art. 31. A Diretoria do Instituto
Brasileiro do Café baixará as Instruções complementares que julgar necessértaa á execução dêste Regula~

mento.,
nrt.. 32.

~ste Regulamento entrará
em vígor em 19 de julho de 19:5.

Em 12' de junho de 1965. -

r

~niel

rarcco, Ministro de Estado dos Negócios da Indústria e do Comércio.
DECRETOS Ns.

56.459 a 56.,!úl,

(\Snda não foram publicados no Diá1'i.Q Oficial.

DmeRETO Nº' 56.462 -

DE

14 DE

JuNHO DE 1965

Dispõe sôbre o lançamento e arreoaaação, no exercício de 1965,do ímp6sto territorial rural e dá outras
providências.

o 'Presidente da República, usando
na atribuição que lhe confere o artígo 87, item r, da Constituição Fe':'
deral, bem como o disposto no artigo
48, itens I e lI, da Lei nc 4.504, de
30 de novembro de 19€4, e
Considerando que a Emenda, Conetttuctonaj nv 10, a fim de possilJilitar

Arras
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a unlízaçâo do tmpôsto Territorial
Rural como instrumento da reforma
agrária" atríbuíu à União competência para sua decretação, determinando, todavia, a entrega aos Municípios do produto de sua arrecadação;
Considerando que a utüzaçâo. do
Impôetc territorial rural como instrumento da reforma agrâría exige completa modificação dos princípios e
critérios até então adotados no seu
lançamento, o qual ficará condicionado a levantamentos cadastrais,
tecnicamente executadas e periodicamente atualizados de acôrdo com as
normas estabelecidas no Estatuto da
Terra;
Considerando que a alta complexidade dos trabalhos de elaboração
do zoneamento e do cadastro e os
cuidados técnicos requeridos não permitem que a União dê inicio, ainda
no corrente exercício, ao lançamento
do impôsto territorial rural;
Considerando que a ausência da
arrecadação, no corrente exercício,
do ímpôsto territorial rural, criará
para os Municípios graves dificuldades financeiras, uma vez que Iícariam privados de uma receita orçamentária de caráter ordinário e permanente;
Considerando que o não pagamento do tributo, no corrente exercícto,
pelos proprietários rurais, poderá
criar embaraços aos que necessitam
da prova de sua quitação para efeito
de transacionar com as terras de sua
propriedade;
Considerando que o artigo 48, itens
I e rr, da Lei -nv 4,504, de 30' de novembro de 1964 (Estatuto da Terra)
autoriza a União a atribuir aos Municípios o lançamento e a arrecadação do ímpôsto territorial rural, Decreta:
Al'L 1°, No corrente exercício de
1965, os Municípios onde estejam lo..
calízados os imóveis sôbre os quais
incida a tributação, na qualidade de
agentes da União, poderão efetuar
o lançamento e a arrecadação 'do
tmpôsto territorial rural, com base
na Iegíslaçâo munícípal em Vigor em
10 de novembro de 1964, e utilizar o
respectivo produto como receita ar..
çamentárta.
parágrafo único. Os Municípios
que se utilizarem da faculdade prevista neste artigo deverão prestar ao
Instituto Brasileiro de
nerorme

Agrária tôdas as informações e for ..
necer os comprovantes que pelo mesmo venham a ser solicitados,
Art. 2Ç. ttste Decreto entrará. em
ligar na data de sua publicação, re..
vogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1965; 144Q
da Independência e 779 da, Repúblt~

ca.

H. ÇASTELLO BRANCO

Octaoia G01weia de Bulhões

DECRETO N 5' 56.463

DE

15

DE

JUNHO DE 1965

Pl'Omulga o Protocolo de einenda da
convenção para a
unificação de
certas regras relativas ao transporte aéJ'eo intern.acional,

o

Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legtslatívo nú..
mero 31, de 1963, o Protocolo conclui..
do em Haia a 28 de setembro de 1955,
de emenda da convenção' para a \U1i~
rtcaçao de certas regras relativas ao
transporte aéreo internacional, firma..
da em Val'sóvia,. a 12 de outubro de
1929 e promulgada, pelo Decreto nü..
mero 20.784, de 24 de novembro de
1932;
E havendo sido depositado orespectívo Instrumento de ratíücecac
junto ao Gov":)Il10 da Polônia a 16 de
junho de 1964, decreta:
Que o mesmo, apenso por copta ao
presente decreto, seja executado
e

cumprtuo r,ao ínvioíàvermeríte como
néle se contem:
Brasília, 15 de [unho: de 1965; 144t.l
da Independencra e 77.9 da :R~V'Ü
blíca
H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

Protocolo de Emenda da Convenção
para a u11-ificação de certas regras
relativas CUJ transporte aéreo internacional firmada em Varsóvia a 12
de outubro de 1929.

Os Governos »uaixo assinados
Considerando que é desejável emen ..
dar a Convenção para a Ul1ifica-;áo
de Certas Regras Relativas ao 'I'ransporte Aéreo Internacíonaí, firmada
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em, Varsóvia a 12 de outubro de 1929,
Convieram no seguinte:
CAPíTULO I

umenaa« d Conve'ngão
Artigo!

No art Lo,> 'da Convenção:
a) a alínea z e auprímtda e substituída pela eegutnte dtsposíçáo ;
"2. Para os fins da presente convenção, a expressão "transporte íntemacional" -ígmffca todo transporte
em que, de acôrdocom ovestípulado
pelas partesv .c pente . de partida." e o
ponto de desune, naja ou não tnterrupçao de transporte, ou baldeaçao
estejam situados no terntórto de duas
Altas Partes Contratantes; ou me~'110
1":0 de unia só, havendo escala Pl"C'
vista no terr-itór-io de outro Estado.
mesmo que este nao seja uma Ana
Parte Contratante. O transporte $e'.I1
tut escala entre dOIS pontos dó serrttcrtc de ume eo Alta Parte ooncratente não e considerado internadonal nos têrmos da
presente co«vendia" .
a 'alínea 3 é suprimida e suestituída pela Seguinte dísposrçâo:
3. Para os fins ua presente Convenção, considera-se, um se transporte, ainda quando executado, sucessi'lamente, po- vsc-íos transportadores
o que as partes ajustarem como uma
única operação. seja num só contra..
to, seja numa série dêles; enáo perderá êsse transporte o caráter de Internacional pelo fato de que um so
contrato, ou Uma série dêles, devam
ser executados mtegralmente no territóríc de um mesmo Estado".

b;

Artigo II
No art. Ll.c da Convenção:
A alínea 2 é .suprímída e substituída pela seg.. unte disposição:
"2. A presente Convenção não se
aplica ao transporte de correio e de
encomenda. postats" .
Artigo III
No al'tigo·3 da convenção:
a) a alínea 1 é suprimida e· subsütuída pela, seguinte disposição:
"1. No transporte de passaeeíros,
deverá ser expedido Um bilhete de
passagem que contenha:
i) a índtcaçâo cios pont-os de pai-ttca
e destino;

EXEClJ'rIVà

se

ii)
os pontos de pal'tida e destino estiverem situados [ta território da
mesma Alta Parte Contratante, e se
uma ou mais escalas toreta prcvtstas no território de outro restado, a
índicacâo de urna destas escalas;
iiO "uma declaração indicando que,
se os passageiros empreenderem uma
viagem no qual o perito de destino
ou uma escala se encontrem
l1U114
pais que náo o .re paroda, o trunsporte pode se: regido pela convenceo
de oarsovla, Que, em geral, limita a
responsahllídade do transportador err
CD:;(! de morre ou de lesão corporal,
bem. como em caso de perda ou aV8 ~

ria da bagagem",
b) a alínea 2 é suprzntda e substí-

t r.ída pela seguinte crspoaíçâo:

"2. O bilhete de passagem faz fé,
salvo prova em' contrário, da conclusão e das condições do contrato de
transporte. A falta, irregularidade o'
perda de bilhete não prejudica a
existência nem a validade do contrato de transporte, que continuará sujeit-o às regras da presente Convenção.
Se, no entanto, com o consentimento
do transportador, o passageiro embarcar sem que se haja expedido um bilhete de passagem, ou se do ouncte
não constar a declaração exigida pelo
parágrafo 1 íiir , ao transportador não
assistirá o direito de prevalecer-se
das disposições do art. 22".

Artigo IV
No artigo 4 da Convenção
a) as alíneas 1, 2 e 3, são suprtmídas e substituídas pela seguinte disposição:
"1. No transporte de bagagem re~
gtstrada, deve ser expedido um talão
de babagem que, se não estiver enexo ou íncorpor aúo a 'um bilhete de
passagem que cumpra os requ'srtos
do artigo 3, alínea t.e, deve conter:
i) a indicação dos pontos de partida e destino;
íi) se os pontos de partida e destino estiverem situados no terrttói-ío
de unia só Alta Parte Contratante e
havendo urr..a ou varias escalas previstas no tcn-ítóno de cutro Estado, a
índícaçâo de uma destas escalas;
iH) a declaraçâc tndicandc que, se
o ponto de destino ou de uma escaia se enc..ntrarem num país: que não
o de partida, o transporte. poderá ser
regido pela Convenção de Varsóvia
que, .em geral, limita t;>; responsabilt-
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dade do transportador em caso de
perda ou avaria da bagagem"
b) a alínea 4 é .ruprtmtda e suestituída pela seguinte dtsposíção:
"2. O talão de
bagagem faz fé,
salvo prova em contrário, do despa-cho da bagagem, e das condições .do
contrato de transporte. A falta,Irregularidade ou perda

do

talão ~e

bagagem não , prejudica a existênCIa
nem a validade ao contrato de trans..

porte, o qual continuará sujeito às
ragras da presente Convenção; Entretanto, se o transportador aceitar
bagagem sob sua custódia sem que
haja sido expedido o respectivo taIào, ou se este, quando não anexe ou
incorporado a, um bilhete de passaeem em conformidade com as disposições do artigo 3, alínea 1 iii)·, nâo
contiver a declaração
exfgtda pela
alínea I iii) do presente artigo, o
transportador nâo terá o direito de
se prevalecer das disposições do artigo 22, alínea 2."

Artigo VII
O artigo 9° da: Convenção é supri-

midoe substituído pela seguinte disposição:
"Se, com o consentimento do transportador, forem embarcadas mercado..
rias a bordo da aeronave sem o respectivo conhecimento aéreo, ou se este
não contiver a declaração prescrita
pelo art. 89, alínea c). uo transportador não assistirá o direito de se prevalecer das disposições do art. 22, alinea 2."
Artigo VIII
No art. 10 da Convenção
a alínea 2 é suprimida e substituída pela seguinte disposição:
"2. Será responsável por qualquer
dano que, em conseqüência de. suas
índicaçõea e declarações Irregulares,
inexatas ou incompletas, venha a sofrer o transportador ou qualquer oU
tra pessoa perante a qual êste ror responsável.
M

Artigo V
No artigo 6 da Convenção:
A alínea 3 é suprimida e substituída pela seguinte disposição:
"3. A assinatura do transportador
deve ser aposta antes do embarque
da mercadoria a bordo da aeronave".

Artig,j IX
No .art. 15 da Convenção
é acrescentada a, alínea seguinte:
"3. Nada na presente Convenção
impede a expedição de um conhecimento aéreo negocíavel."
Artigo X

Artigo Vi
,0 urtiga 8 da oonvençao.é suprimido e substituído pela seguinte cüsposição:
"O conhecimento aéreo deve mencionar;
a) a indicação dos pontos de partida e destino;
b) se os pontos de partida e destino
estíverem situados nc território da
mesma Alta Parte Contratante e havendo uma ou vártaa escalas prevístas no território de outro Estaco, a
indícaçáo de uma destas escales:
c) uma declaração indicando aos
expedidores que, se o ponto de destino ou uma escalase encoítrarem
num pais que não o de partida, o
transporte pode ser regido pela Convenção de Varsóvia que, em geral,
limita a responsabilidade dos trariaportadores em caso de perda ou avana das mercadorias".

A alínea do art. 20 da Convenção

é suprimida.
Artigo XI
O art. 22 da Convenção é suprimi-

do e substituído pelas seguintes disposições.
ArtIgo 22
1. No transporte de pessoas, limita-se a responsabilidade do transportedor à importância de duzentos e cinqüenta mil francos por passageiro. Se
a indenização, segundo a lei do tribunal que conhecer da questão, puder
ser arbitrada em constíttnçâo de renda, hão poderá o respectivo capital
exceder aquêle limite. Entretanto, por
acôrdo especial com o .transportador,
poderá o passageiro fixar em mais o
limite da responsabilidade.
2. a) No transporte de mercadorias,
ou de bagagem regtatrada a responsabilidade do transportador é limitada à-quantía de duzent-os e cinqüenta

francos por quilograma, salve declaração especial de "ínterêsse na entrega", reíta pelo expedidor no momento
de confiar os volumes ao transportador. é mediante o pagamento de uma
taxa suplementar eventual. Neste caso,
fica o transportador obrigado a pagar
até a importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta superior
ao tnterêsse real que o expedidor tinha
na entrega.
b) Em caso de perda, avaria ou
atraso de uma parte das mercadorlas
ou da bagagem registrada, ou de qualquer objeto nelas contido, somente o
pêso total do volume ou volumes em
questão é tomado em consideração
para determinar o limite de responsabtlídade do transpcrtador , Entretanto. quando a perda, avaria ou atraso de uma parte das mercadorias ou
da bagagem registrada. ou de algum
objeto nelas contido, atingir o valar de outros volumes compreendidos
no mesmo talão de bagagem ou nó
mesmo conhecimento aéreo, o pêso
total dêste volumes deve ser tomado
em consíderaçâo para determinar o
míte de respónsstbilídade.
3. Quanto aos objetos que o passageiro conservar sob sua. guarda; Hu:.í~
te-se .e cinco mil francos por passageiro a responsabilidade do transportador.
4. Os limites estabelecidos pelo presente artigo não poderão Impedir o
tribunal de conceder ainda. em COJlformidade com sua lei, uma quantia
correspondente ao total ou a parte
das despesas e outras custas que o
processo haja acarretado ao demandante. A disposição precedente não
será aplicada quando o montante da
indenização I concedida, excluídas as
despesas e outras custas do processo.
não exceder a soma que o transportador tenha oferecido. por escrito, -ao
demandante, dentro de um prazo de
seis meses a contar do fato causador
dos- danos,ou antes do início da acâo,
se esta fôr posterior a êsse prazo.
5. As .quantias indicadas em francos no presente artigo consideram-se
referentes a uma unídace monetária
consntuída de sessenta e cinco miligramas e meía de ouro, ao titulo de
novecentos milésimos de metal fmv.
Estas somas se poderão converter, em
números redondos, na moeda nacional
de cada pais. A conversão destas 50'"
mas em moedas nacionais, que I1ãQ
ti. moeda-ouro será efetuada, em {l3SO'
ü-

de ação judicial, segundo o valor-ouro
destas moedas na data do julgamento."
Artigo XII
No art. 23 da Convenção, a- disposição existente passa a 'ser a alínea
111>, e a seguinte alínea 2 e ucrescen ..
tada:
"2. A alínea P do presente artigo
não se aplica às cláusuias -relatívas à
perda. ou dano decorrente de nat?r~za
ou vício próprio das mercaoonas
transportadas ...
Artigo XIII
No art. 25 da convenceo
as alíneas 1 e 2 são suprimida" e
eubstttuídas pela seguinte disposiçâo ;
"Os limites de responsabilidade pré"

vistos no art.

22

nao se aplicam se

rÓI provado. que o dano resulta oe
uma acão ou omissão de transportador ou de seus prepostos eometddas
com a int-enção de causar dano. ou
temeràrfamente c com consciência de
que provàvelmente causaria dano; com
a condição de que, em caso de uma
ação ou omissão de prepostos, seja
igualmente provado que êste agtram
no exerclcío de suas funçõl"'~,
Artigo XIV
Depois do art. 25 da Corrvençâc, é
inserido o seguinte artigo:
"Artigo 25 A

1. Se tôr Intentada uma ação coutre um preposto do transportador,
por motivo de uma dano, mencionado
na presente Convenção, êste preposto,
se provar que agiu no exerctcío de sua-s
funções poderá se prevalecer dos limites de responsabilidade que .podem
ser invocados pelo transportador em
virtude do art. 22.
2. O montante total da indenização
que. neste caso, pode ser obtido do
transportador e de seus prepostos não
deve exceder os referidos ümttes.
3. As disposições das alíneas 1 e 2
do presente artigo não .se aplicam se
rôr provado que o dano resulta de uma
ação ou omissão do preposto, come..
tida, com a intenção de causal' dano.
ou temeràríamente e ~ com consciência
de que -provêvetmente causaria dano."
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Al'tigo XV

No arb. 26 da Convenção
a alínea. 2 é suprímída e substdtuida
pela seguinte disposição:
"2. Em caso de avaria, deverá o
destinatário encaminhar o seu protesto ac: transportador logo após a venftcação da avaria, isto é, o maís tardar.. dentro do prazo de sete dias para
a bagagem e de quatorze' dias para
as mercadorias, a contar do respectivo
recebimento. O protesto tela atrase
deverá ser feito, o mais tardar, den-tro de vinte e um dias a contar daquele em que a bagagem. ou merca..
corta, haja sldo posta
díspcsiçâo do
á

destínatárjo.

de partida e destino se situarem no,
território de dois Estados partes no
presente Protocolo, ou no território de
um só Estado parte no presente Protocolo, se houver uma escala prevista
no território de outro Estado.
CAPÍTULO m
Disposicões Protocolares

Artigo XIX
Para as Partes no presente Protocolo, a Convenção e o Protocolo seráo considerados e interpretados como UD.l único instrumento, e serão
designados "Convenção de Varsóvia
emendada na Haia em 1955"
Artigo -XX

Artigo XVI
O art. 34 da Convenção é suprimi..
d.o _e substituído pela segutn..e disJ?O"
aiçao:
"As disposições dos arts,31? a 99, inclusíve, relativas a títulos de transporte não são aplicáveis ao transporte efetuado em clrcunstâncíás extra..
ordinárias, fora de Qualquer operação
normal de exploração aérea ~

/o. tê

a data de sua entrada em vi-

gor. em conformidade com as disposiçóes de artigo XXII, alínea r~. o
presente Protocole permanecerá aber..
to à <assinatura por qualquer Estado
que tenha ratífícado a convenção ou
que a ela tenha aderido, bem como
a qualquer Estado que tenha participado da Conferência na qual se
adotou este Protocolo,
Artigo XXI

Artigo XVII
Depois do art . 40 da Convencão
inserido o seguinte artigo:
.

e

"Artigo 40 ."'1. No art. 3'7, alínea ') e no art. 40,
alínea 1'\ a expressão "Alta Parte
Contratante" significa "Fst:\do", Em
todos os demais casos a expressão
"Alta Parte contratante" significa
um Estado cuja rattücecão ou adesão
à Convenção tenha entrado em víg'or
e cuja denúncia não tenha entrado
em Vigor.
2. Para os fins da Convenção, a
palavra "território" significa não somente o território metropolitano de
um Estado, mas também todos os terrttôrtos representados por este Estado
no plano internacional."

metido à raürtcacâo dos Estados sígnatârios.
2. A ratificação do presente Protocolo por parte de um Estado que não
seja parte na Convenção importa
adesão à Convenção emendada pelo
presente Protocolo.
3. Os instrumentos de ratificaçâo
serão depositados junto ao Gcvêrnc
da República Popular da Polônia.
Artigo XXII
1. Logo que trinta Estados sígnatârtos tiverem ratificado o presente
Protocolo, êste entrará em vigor entre tais Estados no nonagésimo dia
após o depósito do trigésimo instrumento de ratificação. Para cada um
úos Estados que o ratificarem depois
desta data, entrará em vigor no nonagésimo dia após O depósito do seu

Instrumento de ratificação.

CAPiTULO II

A'mbito àe apztcação ao convençdo emendada

Artigo XVIII
A Convenção, emendada
sente Protocolo, se aplicará
porte internacional definido
primeiro da Convenção se

1. O presente Protocolo será sub-

pelo peeao transno artigo
OS pontos

2. Imediatamente após sua entrada em vigor, o presente Protocolo se~
râ, registrado junto à Organização das
Nações Unidas pelo Govêrho da Repúbltca Popular da Pclônía.
Artigo XXIII
1. Após sua entrada em vigor, o

presente Prowcolo será aberto

à

ndc-

ATOS

no :PODY:;R f!.iXECtJTXVü

são de rqualquer Estado não signatário.
2. A adesão ao presente Protocolo
por parte de tun Estado que não é
parte na convenção importa adesão
à Convenção emendada pelo presente
Protocolo.
3. A adesão se efetuará pelo ceposito de um instrumento de adesão
junto ao Govêrno da República Popular da Polônia, e produzirá seus
efeitos no nonagésimo dia após a data
dêste depósito.

Artigo XXIV
1. Qualquer parte no presente Pro..

tocolo poderá denunciá-lo mediante
notífícação dirigida ao Govêrnc da
República Popular da polõmá'.
2. A denúncia- produzirá seus efeitos seis meses após a data do, recebi..
menta, pelo Govêrno da República
Popular da Pclônla, da respectiva notificação.
3,. Para as partes no presente -Protccclo, a denúncia da Convenção _por
uma delas, de acôrdo com o artigo
39, não deve ser Interpretada como
denúncia da Convenção emendada
pelo presente Protocole.
Artigo XXV
1. O presente Protocolo se aplicara

a todos os territórios representados
no plano internacional, por um Esta':
do parte no Protocolo, com excecâc
dos territórios a respeito dos quais
se tenha feito uma declaração, em
conformidade com a alínea 2 do' presente artigo.
2. Qualquer Estado poderá, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão, declarar
que sua aceitação do presente Protocolo não se aplica a um ou a vários
dos territórios que representa no plano. internacional.
3. Qualquer Estado poderá posteriormente notificar o Govêrnc da República Popular- da Polônta de que
o presente Protocolo se aplicará a
um ou mais territórios a respeito dos
quais tenha feito uma declaraçâcv de
acôrdo com o estipulado na alínea' 2
do presente artigo. Esta notírtoacão
produzírá seus efeitos no nonagésimo
dia após a data de- seu recebimento
por êste Govêrnn.
'1. Qualquer Estado parte no pr~
sente Protocolo poderá, em conformidade coI? as dísposíçêes do artigo
XXIV, alínea 1~, denuacíá-Io separa.damente para um ou todos os terrttór!os .Que representa no 'Plano interna-

cíonal.

Artigo XXVX
O presente Protocolo não poderá
ser objeto de reservas. Entretanto, um
Estado poderá, a qualquer momento,
declarar mediante notificação dirigida
ao Governo da República Popular da
Polônia, que a convenção emendada
pelo Protocolo não se aplicara ao
transporte de pessoas, mercadorias e
bagagem efetuado por suas autoridades militares, a bordo de aeronaves
matriculadas neste Estado, e cuja capacidade total tenha sido reservada
por estas autoridades ou por conta
destas.
Artigo XXVII
O Govêrno da República Popular
da Polônia notificará imediatamente
aos Governos de todos os Estados sig-

natários da Convenção ou do presente Protocolo, de todos os Estados partes da convenção ou no presente
Protocolo, e de todos os Estados
membros da Organização de Aviação
Civil Internacional ou da Organização das Nações Unidas, bem como à
Organização de Aviação Civil Inter"
nacional:
a) qualquer assinatura .do presente
Protocolo e a data desta assinatura;
t» o depósito de todo instrumento
de ratificação do presente Protocolo
ou de adesão, e a data dêste depósito;
c) a data da entrada em vigor do
presente Protocolo, em conformidade
com a alínea 1:). do artigo XXII;
à) o recebimento de qualquer notificação de denúncia e a data do recebimento;
e) o recebímen to de qualquer declaração ou notificação. feita em virtude do artigo XXV e a da ta do recebimento; e
j) o recebimento de qualquer notificaçâo reíta. em virtude do artigo
XXVI e a data do recebimento.
Em fé do que os Plenipotenciários
abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Protocolo.
Feito na Haia aos vinte e oito dias
do mês de setembro do ano de mil
novecentos e cinqüenta e cinco, ein
três textos autêritíccs: redigidos nas
línguas francesa, inglesa e espanhola.
Em caso de divergência, fará fé o
texto em língua francesa, língua em
que foi redigida a C.onvenção.
O presente Protocolo será depositado junto ao Govêrno da República
popular da. Polônia, aonde, em conformidade com as. disposições do artigo XX, ficará aberto à assinatura, e

êste Govêrno enviará cópias autentícadas do presente Protocolo aos 00·
vernos de todos os Estados membros
da Organização de Aviação Civil Internacional ou da Organização das
Nações Unidas, de. todos os Estados
signatários da Convenção ou do presente protocolo, bem como à Organização de Aviação Civil Internacional.
Bélgica
Brasil
Egito
EI Salvador
França
Grécia
Hungria
Irlanda
Israel"
Itália
Laos
Liechtenstein
Luxemburgo
México
Noruega
Países- Baixos
Filipinas
Polônia
Portugal
República Federal da Alemanha
Rumânia
Suécia
Suíça
Tchecoslováquia
D.R.S.S.
Venezuela.

DECRETO NQ 56.464 JUNHO DE

DE 15 DE

1965

sôbre o aproveitamento do
da Companhia UrbanizadoTa da Nova Capital do BrasU, a
que se refere o art. 40 da Lei n'Üviero 4.242, de 17 de julho de 1963,
e dá outras providências.

Dispõe

pessoa~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item X, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 40 da Lei
nv 4.242, de 17 de jUlho de 1963, decreta:
Art. 19 O aproveitamento dos servidores da Companhi~ trrbantsadora
da Nova Capital do Brasil (Novacap) ,
amparados pelo art. 40 da Lei número 4.242, de 17' de julho de 1963,

far ..se-á de acôrdo com o disposto
neste decreto.
Art. 29 O pessoal a ser aproveitado
é o constante da relação nominal
aprovada pelo Decreto nv 53.331, de
19 de dezembro de 1963, com as etteracões introduzidas pelo Decreto
nv 54.241, de 2 de setembro de U164,
inclusive o beneficiado com alterações
de situações funcionais decorrentes da
aplicação do disposto nos §§ SQ e 99
do art. 40 da Lei nc 4.242, de 1963, e
cuja execução foi sustada pela Portaria n'? 616, de 1964, da NOVACAP,
até que rôsse baixado o competente
ato pelo Podei' EXecutivo.
Art. 39 Serão incluídos em parte
especial do Quadl'o de Pessoal do Ministério, órgão diretamente subordinado ao Presidente da República ou
autarquia OS servidores que se encontram à disposição da admíntstraçâo
federal, direta ou indireta.
Art. 49 Na Prefeitura do Distrito,
Federal serão aproveitados, mediante
ato do Prefeito, os servidores que se
encontram em exercício em qualquer
órgão. de sua estrutura admínistrattva, central ou descentralizada.
Art. 59 Os servidores, atualmente
considerados excedentes às necessidades da Prefeitura do Distrito
Federal, permanecerão na situação
em que se encontram, até que sejam
distribuídos posteriormente.
Parágrafo único. O aproveitamento
de que trata êste .ai'tígo ter-se-é na
forma prevista nos artigos 39 e 49
dêste decreto.
Art. 69 Para os fins do disposto no
art. 39 dêste decreto, a Prefeitura dei
Distrito Federal remeterá ao Departamento Administrativo do Serviço
Público a relação do pessoal que se
encontra na situação ali prevista.
Art. 79 O pessoal a que se refere
êste decreto continuará sendo pago
pela NOVACAP até que, por fôrça de
seu aproveitamento, tenha a respectiva despesa incluída nos. orçamentos
da União e da Prefeitura do Distrito
Federal.
Art. 8r> :f::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1965; J.449
da Independência e 779 da República.
H.

CkSTELLO' BRANCO

DECEETO N9' 56.463 '--

DE

15

DE

JWl'HO DE 1965

Dá 1wva organização e designação d
Comissão E:xecutiva da Rodovia. eetem-erosuui (Rodobnis).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. item 1. da Constituiçáo Fc·
deral, decreta:
Art. 19 Fica transformada em Comissão Especial de Construção da Rodovia Belém-Brasília (Rodóbráe) a
atual comissão Executivo da Rodevia Belém-Brasília, de que trata o
Decreto n? 628, de 23-2-1962 e que
funcionará como órgão executor Ô~
tarefa específica dá Superintendência do Plano de valorização l::conômi~
ca da Amazônia (SPVEA). tendo C,J"'
mo finalidade a construçào, operação,
administração e conservação, inólusive obras de arte especiais da referida rodovia.
~\§ 19 E' da sua responsabhldade precipuamente, a execução e admímstração de tôdas as obras e serviços
necessários à manutençâc do tráfego
rodoviário regular, de todo o' trecho
da BR-H, situado entre .Iaraguá, no
Estado de Goiás e Santa Mmia no
entroncamento da BR-14 com a
BR-22, no Estado do Pará.
Art. 29 A Comissão de que traüt
o presente 'decreto continuara sob a
turtsctoão da Superintendência do
Plano "de Valorização Econômica ~la
Amazônia (SPVEA) e terá a seguinte
constituição:
I Presidência,
II - Gabinete.
III Diretoria Executiva,
IV - Assístêncía Jurídíca.
v - Auditoria.
VI -

Coordenação

rnuesi .

1Q As duas Coordenações tecntcoadministrativas serão sediadas, reapectívamente, em Bel~me· Brasília
e suas chefias serão exercidas prfva
tívamente POl' engenheiros -cívís.
: ; 29 As duas coorõenaçõea serao
divididas, cada uma, em:
a) Assistência Çfécnica;
b) Assístêncía Admtnístrattva:
~ 3<:' O Diretor Executivo da Comissão supervisionará os serviços a~
mesma, exercendo as atribuições cxecuttves da presidência da Oomtssác
§

§ 49 O preenchimento das runçõ es
de Chefe de Gabinete, Diretor EX(l~
cutívo, Auditor Contábil, Coordenador,
e de Assistente, será feito mediante
p. o r t a r i a do Superintendente da
SPVEA, na qualidade de presidente
da Comissão Especial.
'59 O Superintendente ea SPVEA
presidira a Comissa-o usando das, atrtbutções que lhe forem conferidas pelo
Regimento Interno e será substituído
em seus impedimentos e ausências
pelo Diretor Executivo da Rodobráa
§ 69 Os componentes da Comissão
de que trata êste artigo trabalharâv
sob o regime de dedicação exclusiva,
tendo sua-s substituições cventuaía ri
xadas no Regimento Interno e salários e gratificações fixadas pejo MInistro Extraordinário para a ooordcnação dos Organismos Regtonaís .
Art. 39 A execução dos serviços e
obras de que trata êste Decreto sere
custeada com os recursos que tenham
sido ou venham a ser destinados pejo
Govêrno ou pela SPVEA, para êste
fim, à Comissão Executiva de Rodovia Belém-Brasília .e à Comissão Especial de Construção da Rodovia Be-

*

lém-Brasília

(Rodobrás) , compreen-

dendo:
I - Parte dos recursos constítutt'lOS do Fundo de Valorização tscouômíca da Amazônia, que foram destinados à obra;
II - Créditos Bspeciaís ;
UI .,--Produtos de alienação de bens
patrimoniais não utllízáveís:
IV - Juros bancários;
V - Operações de créditos e financiamentos no Brasil e no EN-

tenor:

VI -Outras receitas não previstas.
Art. 49 A escrituração contábil dos
recursos de que trata o artigo anterior será feita em separado, íncorpcrando-se, porém, à prestação de contas anual da SPVEA.
Art. 59 Os serviços e obras relattvos à execução dêste projeto rod-aviário serão realizados:
(I.) por administração direta;
b) por entidades privadas de comprovada idoneidade moral, técnica e
financeira, mediante contratos ide empreitada ou térmc de ajuste, obedecidas as normas legais vigentes e as
disposições dêste decreto:
c) através de entidades especíaüzadas de serviço público, mediante

ajustes e acordos de cooperacão ou
convenções;
Art , 6(1 A adjudicaçã-o de serviços
e obras;' bem como a aquisiçã-o Ie
materiais e equíparr. sntos, poderao
ser efetuadas independente de concorrência de qualquer natureza desde
que satisfeitas tõdas às exigências da
legfslaçâo vigente.
Parágrafo único, A adjudicação de
serviços e obras independentemente àe
concorrência pública ou administrativa só poderá ocorrer a cntérío do
Ministro de Estado quando se verificarem símultâneamente as segutntes
condições:
a) quando se referir a obra congênere na ligação rodoviária objeto dt\.
Comissão Especial ou do DNER;
b) quando se referir a adjudtcatúrio que se tenha desincumbido íntetramente a contento da tíscahzaçáo
de obra anterior, executada para esta
Comissão ou para o DNER, cuja contratação tenha decorrtdc de acôrdo
COm as normas legais vigentes;
c) quando subordinar-se o adjudtcatárfo, às mesmas condições contratuats deferidas anteríormente, sob as
mesmas bases de preços vigentes na
tabela adotada, obedecendo quanto .~
resajustementos, o que preceitua a
Lei 4.370, de 28-7-1964.
Art. 7~ A execução de servíeos especializados de revisão, recuper-câc
ou reforma geral ou parciar de máquinas, veículos, Viaturas e equipamentos, será adjudicada diretamente
às emprêsas espectaltzadas e legalmente autorízadas pelo fabricante, in"
dependentemente de concorrências e
coletas de preços, na forma do ~ 1~,
art. 1" da Lei nv 4.401, de 1O~9-1S61,
Art. 8() O pessoal da comtssêo Especial será constituído de:
.q,) FUncionários da SPVEA. e de
outros órgãos públicos, requisitado..;
ou postos à disposição da SPVEA.
especialmente designados pelo sune...
rintendente do PVEA;
b) pessoal temporário e de obras
admitido sob o regime de consoüdaçâo das Leis do Trabalho.
1<.' Será respeitada a relação numérica, previamente autorizada pelo
Presidente da Comissão e os v '''.res
de salários e gratificações aprovadas

*

pelo Ministro zxtraorotnárro para a
COOrdenação

gíonaís.

dos

Organismos

ac-

§ 2\' Os funcionários da SPVE...,\ c
de outros órgãos, requisitados ou postos à disposição da SPVEA para servirem na comissão Especial. perceberão além do vencimento do seu
cargo efetivo, a diferença entre o
mesmo e a remuneração que couber
ao encargo de direção ou chefia para
o 'qual ror designado.
§ 3(> O pessoal temporário e de obras
que fôr admitido para os trabalhes
da oomtssão sob o regime da CLT
será automàtícamente dispensado com
a conclusão da obra, na ccnformtdade da legislação em Vigor.
Art. g\". O Superintendente do PVEA,
submeterá. dentro de trinta (30) días
à aprovação pelo Ministro Extraordínârío para a Coordenação dos Organismos Regíonaís o Regimento Interno da Comissão.
Art. 10. Concluída a .tarefa especifica da Comissão Especial a que se
refere êste Decreto, o seu patrlmcnio será automàtdcamcnte Incorporado
à SPVEA, que lhe dará a destínaçâo
conveniente.
Art. 11. A Oomíssâo Especial providenclará a transferência da responsabilidade da execução dos ramais
da BR-14 já iniciados ou concluídos
para órgãos rodoviários federais ou
estaduais que atuem nas respectivas
áreas jurisdicionais.

Art. 12. Será isenta de impostos
e taxas a importação de qualquer
máquinas e acessórios, utensílíos e
materiais destinados aos serviço. €
obras em execucâo a serem executados pela Comíssâo Especial, na forma
do Que determina o art. 28 da Lei
nv 1.806,' de 6-1·1953.
Art. 13. Enquanto não rÔl< aprovado o seu Regimento Interno a Comíssâc Iuncíonará segundo normas a
serem baixadas por seu Presidente.
Art. 14. nstc decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo revogadas as disposições em cont: iria.
Brasília, 15 de junho de 1965; 144\l
da Independência, e 779 da República:
H.

CASTZLLO BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias

ATOS

to

F,ODEt\

DECEETO.Nli' 56.466 -

rsxecurrvo

DE

16

DE. jUN,HO DE

1965

Cria cargos em comissão e íumçôee gratificadas no Conselho Fiscal do lnstituto de' Aposeatadoria e Pensões dos Bancários.

O Presidente da República, usando -da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da oonsutuícão. e. tendo em vista o artigo 4;'1 do Decreto
n? 48.923 de 8 de setembro de 196ú, e bem assim o que consta do processo
nv 735w65: da oomíssão de Classifrcaçâo de Cargos, decreta:
Art.P Ficam criados, na torma dos anexos, que constituem partes
integrantes dêste decreto cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, previstos no Reghnento único dos Institutos. de Aposentadoria e
Pensões. aprovado pela Resolução nc 1.500,. de 27 de dezembro de 1963, do
Conselho 'Diretor do Departamento Nacional da Previdência Social. com
fundamento 110 artigo 427 do Decreto 119 48.B59-A,. de 1B de setembro de
1~30_

Parágrafo único A classíflcaçâo dos cargos em comissão e funções gratificadas a que 82 refere êste artrgo aprovada em caráter provisório.
Art. 2(1 A desaesa com a execução dêste Decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprícs ,
Art. 39' aste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 16 de junho de 1965; 1449 da Independência e 779 .da República.
é

H. CASTELLO BRAnCO
Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira

INSfIrUTO DE A,POSENTADORIA E PENSõES DOS BANCARIOS
CONSELHO FISCAL
ANEXO -

I
I,
,-----Número !
de I
funções I

I
I

Chefe

SITUAÇÃO NOVA

DENOMINAÇAO

I -

da

I

Cargos em Comissão

\

Dírecâc Intermediária
secrctaría ~.,' .

I

a)

1

I

4

li
tt. - corço« de outra natllre;2'a
I Assessor Técnico ..',. .

_ _ _ .:..1

- - - - - - - - - -

ANEXO -

de
funções

li'

DENOMINAÇAO

3:-c.

é-c

I

-I
I

I Símbolo

!
Fungõet Gratificadas

G
1
1
1

I
II

II

SITtlAÇAo NOVA

!I
Número

Símbolo

\

secretário ., .. ,... . .
. .. I
Chefe do Serviço de Admínistraçâo
.....
. .I
Chefe do Serviço de Contabilidade e Orcamento
Chefe dr, Bervíço de Fiscalização e 'Pomada de
Contas
. . .
,.,
.

-------------'--_.._------

'.'1

I

'7..,F
2-:"F

2-F
2-F
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DECRETO N~ 56.467 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.

DECRETO

N~

55.4$8 1965

DE

16

DE

JUNHO DE

Retifica o Decreto n 9 52.794, de 31 de
outubru de. 19:63, que aprovou o enquadramento definitivo do Ministério da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o que consta
do processo nv 681-65, da Comissão
de Classificação de Cargos, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
nv 52.794, de 31 de outubro de 1963,
que aprovou o enquadramento dos
cargos, funções e empregos do Ministério da Educação e .Oultura, na parte referente à Classe de Professor Catedrático, código EC-50l (artigo 75
da Lei nc 3.780, de 12-7-60), do Conservatório Mineiro de Música de Belo
Horizonte, a saber:
27 cargos
1. Ana Gertrudes Drtesler
2. Carlinda Tinquetela
3. Carmem Silvia Vieira de vasconcelas
4. Célia Cardoso de Farià (interino)
5. Desdêmona Magon Severo
6. Dulce Brown Lima
7. Eugênia Bíachep Lobo
8. Fernando Coelho
9..Francisco Campos
10. George Marinuzzi
11. Helena Barreto
12. Helena Lodi
13. Hostílio Soares
14. Iolanda Maria Lodi
15. João Zacarias de Miranda
16. José Martins de Matos
17. José do Patrocínio Filho (interino)
18. Judith Rabelo Barcelos
19. Lovindo Furquim Lambert
20. Luís Gonzaga Melgaço
21. Maria Aparecida Santos Luz
22. Maria Cerise 'I'olendal Pacheco
23. Mercêto Moreira
24. Pedro de Castro
25. Peggy Pinheiro Chagas
26. Rafael Hardy
27. Sebastião Viana (interno)

Art. 21l A retificação, a que se refere o artigo anterior, prevalecerá a
partir de 14 de julho de 1960.
Art. 39 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 1Q de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

DECRETO N9 56.469 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.

DECRETO N9 58.470
JUNHO DE 1965

DE

16

DE

Retifica o enquadramento da Universidade de Minas, Gerais, aprovado
pelo Decreto n 9 51. 359, de 24 de novembro de 1961.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista ao disposto nó
art. 56, da Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960 e bem assim o que consta
dos processos ns. 1.230-62 e 1. 710-64,
da Comissão de Classificação de Cargos, decreta:
Art. 1o Fica retificado o enquadramento dos cargos e funções do Quadro de pessoal da Universidade de
Minas Gerais, aprovado pelo Decreto
nc 51.359, de 24 de novembro de 1961,
na parte relativa à série de classes
de Soldador, código A-1.706.8-A a
fim de incluir o nome de Antônio
Teodoro de Souza, classificado como
Artífice, Ref. 18, em 11l de julho de
19:60, nos têrmos do Decreto n« 47.888,
de 8 de março de 1960:
Código: A-I. 706.8-A

1.
2.
3.
4.

8 cargos (4 vagos)
4 - Referência-Base:
Orlando de Souza
José Timóteo Batista
Luciano Alexandre da Silva
Antônio Teodoro de Souza

Art. 2Q As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de 19 de
julho de 1960.
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cação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 16 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Art. 39 .AB despesas com a execução
dêste decreto correrão à conta das
dotações orçamentárias da aludida
Universidade.
Art. 49 í:ste decreto entrará em
vigor a partir da data da sua publí-

Flávio Lacerda

DECRETO N9 56.471 -

DE

16 DE

DE 1965

JUNHO

Aprova os Orçamentos dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados
do Rio de Janeiro e Guanabara.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto no 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterados pelos de no 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965,. decreta:
Art. 19 Ficam aprovados, Conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1965 dos Conselhos Regionais de Medicina dos Estados
do Rio de .ranétro e Guanabara, entidades federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 29 í:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 16 de junho de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANE
onçAMENTO PARA

,0

EXERCíCIO

DE 1965

(E,m Milhares de Cruzeiros)

LEGISLAÇAO:

Decreto-lei nc 7.955, de 13-9-45.

RECEITA

1 .O.0.00 -

Receitas Corrente.s

PARCIAL

1. 1. 0.00 -

Receita Tributária

.

1.2.0.00 -

Receita Patrimonial

.

1 . 5. 0.00 -

Receitas Diversas

.

J3.700
850
1.500

Superavit do Orçamento Corrente

2.0.0.00 -

Receitas de Capital

TOTAL

.
"

16.050
10.303

"

10.303
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3. O.O.O 3.1. O.O 3.1.1.0 3.1.2.0 3.1.3. O .3.1. 4. O -

TOTAL

PARCIAL SUBTOTAL

DESPESA

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal.
.
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Superavít . . . .

3.760
600
1.187
200

.
.
.
.
;

5.741

5.747

10.30~

.

16.050
4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.3.0 -

Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações

2.050

2.050

4.2.0.0 -

Inversões Financeiras .....

8.000

8.000

10.050
253

Superavit

10.303
RESUMO

II

5.747
10.050

I

vi t

_._._
..---'I

TOTAIS

I

S u p e r a

16.050

I

Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas ce Capital

DESPESAS

RECEITAS

253
-7__~---16.050

16.050

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA GUANABARA
ORÇA:MENTO PARA

o

EXERcíCIO DE 1965

(Em Milhares de Cruzeiros)

LEGISLAÇAO: Decreto-lei no

7.955,

de 13-9-45.

RECEITA
1. O,0.00
1.1. 0.00
1.2.0.00
1.5.0.00

-

Receitas
Receita
Receita
Receitas

Correntes
Tributâria
Patrimonial
Diversas

PARCIAL

.
.
.

TOTAL

57 000
500
1.500

Superavit do Orçamento Corrente
2.0.0.00 -

Receitas de Capital

59.000
4.550

.

4.550
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31.0

PARCIAL SUBTOTAL

DESPESA
3. O. O.O 3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.2.0 -

Dêspesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal.
.
.
Material de Consumo
.
Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos •..•....

21. 200
4.100
7.450
2.700

35.450

3.2.0:0 - Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversa8 Transferências
Correntes
.

19.000

19.000

3.1.3. O 3.1.4.0 -

TOTAL

54.450

Superavit
4.0.0.0 4.1.0.0 -

4.1.3.0 4.1.4.0 -

4.550
59.000

Despesas de Capital
Investimentos

Equipamentos e Instalações
Material Permanente .....

800
500

1.300

1.300

Superavit

3.250
4.550

RESUMO
RECEITAS
Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas de Capital
SuperQvit

TOTAIS
DECRETO N? 56.472,

.
.
.

59.000

54.450
1.300
3.250

.

59.000

59.000

ainda não publicado no niário Oficial.

DECRETO N.? 56.473 Aprova

DESPESAS

DE

16

DE JUNHO ,DE 1~65

o Orçamento da Swperimietuiêncui do Desenvolvimento da Pesca.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto n.c 54.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de números
55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de 1965 da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca,
entidade federal vinculada ao Ministério da Agricultura.
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Art. 2.9 aete decreto entrara em vigor na data de sua publícaçao,
vogadas as disposições em contrário.

re~

Braailía, 16 de junho de 1965; 1449 da Independência e 77.9 da Re..
pública.
li. CASl'ELLO BRANCO

Hugo àe Almeida Leme.

SUPERINTENDENCIA DO

DESENVOLVu~ENTO

ORÇAMENTO PARA

o

DA PESCA

EXÉRCICIO DE 1965

(Em milhares de cruzeiros)

LEGISLAÇAO: Lei Delegada n.o io, de 11,,10-62.

1.0.0.00 1.1. 0.00 1.2.0.00 1.3.0.00,~

1.4.0.00 1.5.0.00 -

RECEITA

PARCIAL

TOTAL

Receitas Correntes
Receita Tritnuuria
.
Receita Patrimonial
.
Receita Inàustrial
I~.
Transferências Correntes
.
Receitas Diversas •................

1.300
96.180
150.000
7.373.468
3.193.054

10.814.002

Süperomit do Orçamento Corrente ..........•....

5.248.513

2.0.0.00 - Receitas àe Capital
2.2.0.00 ~ Alienaçâo de Bens Móveis e Imóveis
2.3.0.00 - Amortização de Empréstimos Concedidos . . . . .
, ..
2.4. O.00 ~ Transferências de Capital
.
2.5.0.00 - Outras Receitas de Capital
.

5.000
700.000
161.482
200.000

1.066.482
6.315.000

DESPESA

3.0.0.0 ~
3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.2. O 3.1.3.0 3.1.4.0 3.1.5.0 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
.
Material de Consumo
Serviços de 'I'erceíroa.
Encargos Diversos .
Despesas de Exercícios
Anteriores . . . . .

3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0. - Inativos . . .
3.2.5.0 - Salário Familia
.
3.2.8.0 - Contribuições de Previdência Social .
3.2.9.0 - Díversas Transferências
Correntes
Suaeraoit .

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

3.690.000
500.000
600.000
535.000
30.484

5.355.484

30.000
150.000
20.000
10.000

21O.0GO

5.565.434
5.248.518
10.314.002
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4.0.0.0 -

Despesas de Capital

4.1.0.0 -

Investimentos

4. 1. 1. O -

Obras públicas

470.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações . . . . . . .

4.1.4.0 - Material Permanente.
4.1.5.0 -

Participação em Constãtuícão ou Aumento de
Capitais de Empresas
ou Entidades Industrtaís
e Agrícolas . . . . .

4.2.0.0 -

Inversões Financeiras

4.3.0.0 -

Transferências de

pital

240.000
245.000

300.000

1. 255. 000

5.055.000

5.055.000

5.000

5.000

Ca-

.

6.315.000

RESUMO

10.814.002

5.565.464

1.066.482

6.315.000

11.880.484

11.880.484

.......... I

TOTAIS

DECRETO N9 56.474 -

DESPESAS

I
I
I

Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas de Capital

RECE!TAS

.

DE

16 DE

JUNHO DE 1965

Outorga concessáo à Rádio Rural àe

'ruoacunuira. para instalar uma eetação d~ raaioaüusno sonora.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, item 1, da Constituição Federal, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 879-64, do OONTEL, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Rural de Tupacíguara Limitada, nos termos do art. 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto na 52.795, de- 31
de outubro de 19i33, para estabelecer
na cidade de Tupaclguara, Estado' de
Minas Gerais, sem direito de exclu-

sividade, uma estação de radiodifusão sonora, com a freqüência de ....
1.350 xc/s.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta Concessão obedecerá, às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho Nacional- de Telecomunicações, e deverá
ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da _data da publicação
dêste Decreto no Diãrió Oficial, sob
pena de se tornar nulo, de pleno dlreíto, o ato da outorga.
Art. 20 Revogam-se as disposições
em contrárto .
Brasília, 16 de junho de 1965; 144Q
da Independência e 77~ da República.
H.

CJ\STELLQ BRANCO

,43
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DECRETO N'? 56.475 -

DE 16 DE JUNHO DE 1965

Aprova o Orçamento do Conselho Naciotuü de Pesquisas

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 10'( da Lei nc 4.320,
de 17. de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 {, 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro'anexo,o Orçamento para o
exercício de 19.65, do Conselho Nacional de Pesquisas, autarquia federal
vinculada à Presidência da República.
Art. 29 reste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS
ORÇAMENTO

PARA o

EXERCÍCIO

DE 1965

(Em milhares de cruzeiros)
Legislaçáo: -

Leis ns . 1.310, de 15-1-951 e 4.533, de. 3-12-964.
PARCIAL

RECEITA

·1.0.0.00
1.2.0.00
1. 3. 0.00
1.4.0.00

- Receitas Correntes
- Receita Patrimonial
- Receita Industrial
- Transferências Correntes

.
.
.

5.400
2.200
7.988.045

Receitas àe capitat

2.4.0.00 -

Transferências de Capital

7.995.645
179.626

Suparavit do Orçamento Corrente ..
2.0.0.00 -

TOTAL

46.598

46.598

226.224

DESPESAS

3. O.O.O 3.1.0.0 3.1.1.0 -

3.1. 2. O 3.1.3. O 3.1.4.0 3.1.5. O -

PARCIAL

SUBTOT~L

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal
.
Material de Consumo .
Serviços de Terceiros .
Encargos Diversos ....
Despesas de Exercícios
Anteriores . . . .
.

968.990
186.553
329.294
383.004
31.586

1.899.427

TOTAL

Aros
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3.2.0.0 _

Transferências Correntes

3.2.3.0 3.2.5',0 3.2.8.0 -

Inativos
.
Salário Família
'
.
Contribuições de Previdência Social
.

38.562

3.2.9. O -

Diversas Transferências
Correntes-. . . .
.

5.804.182

Superávit

6.038
72.760

5.916.592

7.816.019

179.626

.

7.995.615
4~O.O.O

-

Despesas de Capital

4-.1.0.0 -

Investimentos

4.1.1.0 -

Obras Públicas

575

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente ..

137.998
87.651

226.224

226.224

RESUMO

Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas de Capital

,

TOTAIS

DECRETO N9 55.476 -

DE:

16

DE

JUNHO DE 1965

Revoga o Decreto n 9 55.868, de 2-5 de
março de 19-65 e regula o art. 10 da
Lei n rJ 4.452, de 5 de novembro de

1964.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal e
tendo em vista o art. 10 da Lei numero 4.452, de 5 de novembro de
1964, decreta:
Art. te Durante os exercícios de
1965 a 1969 inclusive, o Departamento
Nacíonal de Estradas
de Rodagem
(DNER) creditará,
diretamente, ao
Ministério da Aeronáutica no Banco
do Brasil S. A., em conta-corrente de
movimento não sujeita ao encerramenta do Exerc1cio Financeiro da
União, as percentagens calculadas sô-

RECEITAS

DESPESAS

.
.

7.995.645
46.598

7.816.019
226.224

.

8.042.243

8.042.243

bre as cotas distribuídas aos Estados
e do próprio Departamento de Estradas de Rodagem, de 'qfie. trata o artigo 10 da Lei ne 4.452, de 5 de uovembrc de 1964.
Art. 2Ç> O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
e revoga o Decreto no 55.868, de 25
de março de 1965 e tôdas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1965; 144Q
da Independência e 77Cf da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Eduardo Gomes

DECRETOS Ns. 56.4.77 a 56.483,
ainda não foram publicados no Diário O jicial.
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DECRETO N9 56.484 JUNHO

DE 18 DE

DE. 1965

Declara -âe utilidade pública a "Casa
do Pequeno Operário", com sede
em Pôrto Aleçre, Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
Processo M. J. N. I. - 47.755, de
1963, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei uc 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Casa
do pequeno Operário", com sede em
PÔl't9 Alegre, Estado do Rio Grande
do~ Sul.
Brasília, 18 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da: Repúbli-

ca.

H.

CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETOS Ns.

56.485 a

56.489.

ainda. não foram publicados 110 Diário O ticíal:

DECRETO N9 56.490
JUNHO DE

DE 18 DE

1965

Dispõe sôbre a distribuição e a venda
direta: de borracha -sintética, cria
Grupo de Trabalho para exame da
-pclitica nacional da borractui e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, item X, da Constituição Federal, decreta:
Art... 19 Observando o que dispõem
os Artigos 13 e 14 da Lei nc 1.184 de
30 de agôsto de 1950, e o Artigo 19
do Decreto no 50.422 de 7 de abril
de 1961, o Banco de Crédito da Amazônia S.A. facultará à Companhia
Pernambucana de Borracha Sintética - COPERBO - a distribuição
e a venda direta de borracha sintética de sua produção, a firmas ou
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consumidores credenciados pela Comissão Executiva de Defesa da Borracha.
Art. 29 No caso prevista no Artigo
anterior, a Comissão Executiva de
Defesa da Borracha ao fixar os preços das borrachas sintéticas dê fabricação nacional, nos termos da Iegtslaçâo em vigor, estabelecerá a
percentagem de 2% (dois por cento)
sôbre o valor de venda, excluídos
quaisquer tributos da matéria prima
destinada ao consumo interne, percentagem essa que será recolhida ao
Banco de Crédito da Amazônia Sociedade Anônima.
Art. 39 Os recursos provenientes
do recolhimento de que trata o Artigo 29 reverterão ao Fundo de Fomento à Produção da Borracha a
que se refere o Artigo 49 do Decreto
no 50,422 de 7 de abril de 1961.
Art. 49 Dentro do prazo de 30 dias
a contar da publicação dêste Decreto,
a Comissão Executiva de Defesa da
Borracha, de acôrdo com o Banco de
Crédito da Amazônia S.A. e a Companhia Pernambucana de Borracha
Sintética - COPERBO, baixará as
normas para execução do que dispõe
o artigo 29 supra.
Art. 59 Fica instituído, junto ao
Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, um Grupo de Trabalho encarregado de proceder ao
exame da política nacional da borracha, Grupo êsse composto de re~
presentante do Ministério da Planejamento e Coordenação nconõmtoa,
do Ministério da Indústria e Comércio - através da Comissão Executrva
de Defesa da Borracha - da Ministério do Interior e Organismos Regionais - através da Supermtendêncía elo Plano de Valorização Econômica da Amazônia - do Banco Centrai da República do Brasil e do
Banco de Crédito da Amazônia.
Art. 69 :este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 13 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões
Daniel Faraco
Roberto Campos
Oswaldo Cordeiro àe Farias
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DECRETO

NQ

56.491
1965
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DJI: 18 DE

JUNHO DE

Abre peto Ministério da Fazenda, o
crédito extraordinário de
Cr$ 300.000.000 (trezentos milhões
de cruzetros) para os jins que especifica.
O Presidente da República, no uso
ue suas atrfbuíções e nos termos do
parágrafo único do art. 75 da Constdtuíção Federal combinado com u
artigo 44 da- Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério da Fazenda, em favor da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE -, o crédito
extraordínárto de crs 300.000.000
(trezentos milhões de 'cruzeiros),
para ocorrer às despesas com o socorre às populações e às áreas atingidas pelas inundações ocorridas no
Estado de Pernambuco.
Art. 2Q O crédito extraordinário de
que trata o presente decreto será registrado e distribuído automáticamente pelo Tribunal de Contas ao
Tesouro Nacional.
Art. 39 reste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Art. 25' mstc Decreto entrará em vígor na data de sua/ pubncaçao, revogadas as dtsposrções em contrário.
Brastha, 18 ce junho de 1965; 144."
da Independêncía e 77.9 da Repuoüca.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavto Gouveia de Bulhões

DECRETOS Ns.

56.493 a

56.497

ainda não foram publicados no
rto O jicial.
DECRETO

N9

56.498 1965

D1(i-

DE 21 DE

JUNHO_ DE

Cria o Grupo Executivo de Movimentação de Sajras e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'7. item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1Q Fica constituído o Grupo
Executivo de Movimentação de Safras (GREMOS), diretamente subordinado à Comísaâo de Coordenação
Executiva do Abastecimento criada
pelo Decreto nv 54.358, de 30 de setembro de 1964. e. constituído pelos
seguintes membros:
a) Superintendente da SUNAB, que
o presidirá.
b) Representante do Ministro da
Viaçáo e Obras Públicas.
Octávio Gouveia de Bulhões
c) Representante do Ministro da
Agricultura.
Oswaldo Cordeiro de Farias
d) Representante do Munetro da
Fazenda.
e) Representante do Ministro Extraordinário para o Planejamento e
DECRETO NY 56.492
DE 18 DE
Coordenação Econômica.
JUNHO DE 1965
n Representante do Ministro das
Relações Exteriores.
Revoga assiosuíoos do Decreto núg)
Representante do Ministro da
'Indústria e do comércio.
mero 56.284, de 14 de maio de
h) Representante das Classes Pro1965.
dutoras.
§ 19 Dos trabalhos do Grupo parO Presidente da República, usando
ticiparão representantes dos Goveraa atrtbuíção que lhe confere o artínos dos Estados e Territórios.
§ 29 O Grupo Executivo de Moviao 87, n.oI, da ccnstttuíçao. decreta:
mentaçáo de Safras indicará assessôArt. 1.'1 Ficam revogacos o artigo
res técnicos para constituírem sub14 e o art. 15 e seu parágrafo uníco
grupo e especializados.
do Decreto 11." 56.284, de i..g. de maio
Art. 2º O Grupo Executivo
de
de 196b, que regulamenta as disposiMovimentação de safras (GREMOS)
ções dos arts. 1 ~ a 10 da Lei númerennir-se-á, sempre que se tornar nero 4.621, de ~~L. ele abril de lPb5.
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cessárto, sob a

Presidência do

Su-.

períntendente da SUNAB, ou em sua
ausência, pelo representante por êle

indicado dentro dos componentes do
GREMOS O secretário Técnico e o
Secretário Executivo do GREMOS
serão designados pelo seu Presidente.
§ 19 Ao secretário Técnico caberá
coordenar os trabalhos dos Sub-grupos-técrrícos de forma a apresentar
os programas a serem submetidos ao
GREMOS, mantendo para isso os
contactos que se tornarem necessãrios.
§ ,29 Ao Secretário Executivo caberá presidir as reuniões dos Subgrupos-executivos e promover a implementação dos programas específicos aprovados pelo GREMOS, além
de indicar os coordenadores executivos que se tornarem necessários.
Art. 39 Dentro do prazo de 30
(trinta) dias o Grupo Executivo de
Movimentação de safras (GREMOS)
submeterá seu regimento interno à
aprovação da Comissão de Coordenação Executiva do Abastecimento.
Art. 4 9 Para seu funcionamento
disporá o Grupo Executivo de Movimentação de Safras das organizações
técnicas e executivas dos órgãos respectivos das emprêsas jurisdicionadas
à SUN AB e da colaboração dos órgãos
públicos auxiliares" do processo do
abastecimento.
Art. 59 Os programas especificas
de exportação serão aprovados em
primeira ínstáncía, mediante Resolução pelo Plenário do GREMOS por
maioria de seus membros e submetidos à homologação da Comissão de
Coordenação Executiva do Abastecimento.
Parágrafo único. A efetivação dos
programas aprovados será posta em
execução pelos órgãos próprios, de
acôrdo com a legislação. em vigor,
sob a Coordenação do Presidente do
OREMOS.

Art. 6{l Os regulamentos de embarqu-e relativos a cada programa
especifico de exportação, serão aprovados pelo GREMOS, e homologados
pela Comissão de Coordenação Executiva do Abastecimento.
Art. 79 As despesas de funcionamento do GREMOS correrão por
conta da Superintendência Nacional
do Abastecimento, diretamente
ou
através das empresas que lhe são jur-

risdícíonadas, de dotações orçamentárias e de receita proveniente de
serviços de administração.
Art. 89 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brastlía, 21 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Vasco da Cunha
Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Daniel Faraco
Roberto Campos

DECRETO N9 56.499

DE 21 DE

JUNHO DE 1965

Dispõe eôbre a obrigatoriedade da
exibição de filmes brasileiros a que
se refere o Decreto n{l 52.745, de 24
de outubro de 1963.

o Presidente da ·República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os filmes a que se refere
a obrigatoriedade estabelecida no
artigo 19 e parágrafos, do Decreto
nv 52.745, de 24 de outubro de 1963,
são os que ainda não foram exibidos
no mesmo cinema, em cidades CO!H
mais de cinco (5) cinemas.
Parágrafo único. Nas cidades com
até cinco (5) cinemas, a obrigatoriedade referida neste artigo compreende os filmes ainda não exibidos
na mesma localidade.
Art. 29 Para efeito do disposto no
art. lQ; os filmes a serem exíbldoa
devem estar na vigência de seu primeiro Certificado de Censura.
Art. 39 :Ê:ste decreto entrará em
vigor a 19 de julho de 1965, revoga.dos o
59 e § 69 do artigo n9 25 do
Decreto nc 20.493, de 24 de janeiro
de 1946, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 21 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

*

Daniel Faraco

ATOS

348

DO PODER

DECRETO N.'? 56.500 -

ExECUTIVO

DE

22 DE JUNHO..DE 1955

Declara prioritária ao âeecnroloisnento do Nordeste, para eleito de _isenção
de quaisquer taxas e impostos reaenue, a zmportação aoe 3quzpamen-

tos novos, sem similar nacional remetroao, neste üescritos e consignados à emoréee "Riõeno Cticnes & Cia:", de Aracaju (Se).

O Presidenteàa República usando das atrtbuíçoes que lhe confere o
Artigo 87, Item L, da _Constituição Pederat e nos termos do Artig;o 18, da
Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que
o Conselho Deliberativo da Supertntenríeneía do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resolução n.c 860, de 13 de dezembro de 1963,

aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo tosse
reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito
de isenção de impostos e taxas federais, a ímportaçâo de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, .neste descritos, a serem importados pela empresa "Ribeiro Chaves & Cía.", de Aracaju (Se) e destinados
à modernízaçáo . de sua índústría têxtil;
considerando o atestado pelo Conselho de Politica Aduaneira;
considerando, enfim, o mais Que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art._ 1.9 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir descritos e consignados à empresa "Ribeiro Chaves & Cía.", de Aracaju (Se):

Item -

Especificação

I
I
IQuantidade I Valor total
I a ser
I
I importada I FOB-US$

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'1
I
1. Limpador ULTRA, tipo 52Ó com 41" de lar- I
gura, fabricação de Platt Bras. (Sales) Li- I
mited - Oldham - Inglaterra), com 2 bocas I
de conexão às máquinas adjacentes e motor I
elétrico devidamente acoplado
. I
2. Conjunto de peças para rnodífícação da cai- I
xa de reserva do batedor singelo (fabrica- I
3.

4.

5.
6.

ção de Platt Bras (Sales) Limited Otdham
- Inglaterra)
.
Pente vibrador marca Spíntex.i.para cordas,
(fabricação de Spintex Spínnereí Maschínenbau Stíehl, Fromn, Alemanha), compôatc de:
a)
caixa de movimento de pente ajustável
para várias alturas:
b) contra-mancal e eixos-pentes H B IIl;
c)
conjunto para 2.500 vibrações por minuto
com 100 lâminas de pente avulsas Pf
largura útil de 37/38" e 50 Iâmínas de
pente PI largura de 39/41"
.
Aparelho para aspiração de fio rompido,
com parada automática (fabricação de Ernes
-Iacobí & Cia. KG -Amsburg - Alemanha
para. maçaroqueíra . . . .
.
Voadores para maçaroqueíra, de marca
Record de até 12 x 5" (fabricação Spíntex
Spínnereí Maschínenban Stíehl -- Alemanha)
Fusos da maçaroqueu-a, com diâmetro de
3/4", de aço <fabricação da Spíntex Spínnereí
Maschtnenbau Stiehl - Fromm & Co. Murrhardt - Alemanha . .
.

I
I

1

3

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

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

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.240

3.251

I

45

8

60{)

7üa

7.250

10.770
9.333

2.321
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Item -

EXECUTIVO

Especificação

I
I
jQuantidade I Valor total
I a ser
I

I importada 1FOB-USS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,;.1
[~ _ _

I

[

7. Colares de fusos para maçaroqueíras, com I

(fabricação da Sptntex I
& Co. I
Alemanha) . . ,., .. ,...... I

I

diâmetro de 3/4"

I

I

Spinnereí Maschínenbau Stieh! From
Murrahardt 8.

9.

çâo

da Spíntex Spínneref Mascnínenbau
Stiehl Frorn & Co. Murrahardt, Alemanha) .
Trem de alta esttragem UT3-E 430 para filatóríos, com lubrificação central, p/30 pontos
e jôgo de ferramentas de ajustagem e calíbragem (fabricação de Murttem Bregtsche
Sptndeítabrfk Gmbb ~- gussen
Alemanha)
Conjunto de peças para reforma de 3 fítatórios" num total de 1.020 fusos, (fabricação
de. Spindelfa Frik - Sussen - Alemanha)
Conjunto de limpeza por meio de soprador
viajante elétrico, automático, da marca W,
Schíatnorsr (fabricação da W. Schlafhorst &
Do. -- Alemanha) a sertadaptada na espuladeira Schlafhorst .
.,
,
Engomadeira de tambores, para fios da marca Sucker, modelo ZTE, (fabricação da Gebr
Sucker Ginbh Alemanha), com 7 cilindros, largura de rolos de 1. 600 mm e Iargura máxima do urdímento de 1.400 mm composta das seguintes partes:
a) estante para rolos, mcdêlo NB, para
12 rolos;
DJ cuba de gema, modo LE XIV;
c) secadeira, modo ZT;
d) enroladeira de rolos/tear, modo DE;
e) compensador de tensão automático;
f) dispositivo de pressão hídràuhca p/varfar pressão entre 0-:300 kg ;
.
g) disposítdvo automático, para movtmontal' o segundo 1'610 de pressão:
h) instalação de um 'I'extometer (aparelho regulador de umidade) ;
i)
autoclave para preparo de goma;
j) contrôle de tempo de coztnhamentc:
k) dois cilindros de secagem com o revestimento Teflon;
1)
sobressalentes"
,
Acessórios para teares "Draper Corporàtíon
- USA., incluindo diversas peças para maquínetas do mesmo fabricante
Máquina retificadora de Flatis da marca
Dronsfíeld, fabricação da Dronsrteld Brothers Limited
Oldham - Inglaterra,
para 4 Flatts de cada vez, com 40" de largura, testador de flats, mecanismo automátíco de partidas e paradas e acessórios ....
Máquina retificadora de rolinhas, da marca
Dronsfíeld, fabricação- da Dronsfíeld Brothers Limited Oldham - Inglaterra, para
retificar rolinhas de pressão dos filatórios
passadores, maçaroqueíras etc., com díâc-.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

5üO

Mancaís de pé para maçaroqueíra tfabi-íca- I

I

I

1 581

I

I

I

4{)0

I

I

17

I
!
I

58.651

I

1

I

7.554

I
I
I

I

I
I
I

I
I
)
I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I
I
i
I
I

I
I
I
I
I

I

[

I
I

I
I
I
I

I
I
I

!
I

I

!
I

I
1

I
I
!
I
I
I
I
I

I
1

I

I

I

I

I

1

I
I
I
I
I
I

I

1

I
I
I

I

I

I

1. 747

[

)
)

I
I
I

223

55.500

4.226

I

1

I

I

I

I
I
I

3.044
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I

ITEM -

ESPECIFICAÇÃO

I
I Quantidade I Valor total

I
I

a ser

importada

I

\

.

FüB-US$

I

I

metro mínimo de 3/4" e máximo de 6", com
extensão máxima de 30", com motores elétricos devidamente acoplados
. I
TO TAL·

I

I
I
I

1

II

3.991

1--I 172.687
I

parágrafo único. Com respeito aos motores e 1 é t r i c o s que acompanham a maquinaria, fica. sua' símtlarldade, para efeito da. isenção de que
trata o presente decreto, para ser examinada pela alfândega de destino,
quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifárico próprio, observando-se o disposto na Circular n.c 16, de
26 de agôsto de 1953, do Sr. Ministro da Fazenda.

Art. 2.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1965; 144.9 da Independência e 77° da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhôes
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO' N° 56.501 JUNHO DE

DE

23 DE

1965

Abre ao Poder Judiciário - Justiça
do. Trabalho T1'ibunal Regional
do Trabalho da Terceira Região, o
crédito especial de C1'S 373.372.000,
para o fim que especifica.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número
4.608, de 31 de março de Hrô5 e tendo
ouvido o Tribunal de Contas e o Ministério da Fazenda, nos têrmos do
art. 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade Públíca; decreta:
Art. li? Fica aberto ao Poder Judiciário ~ Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho da 3i!Região; o crédito especial de ..... ;.;
ors 373.372.000 (trezentos e sessenta
e três milhões, trezentos e setenta e
dois mil cruzeiros), destinado a atender às despesas decorrentes da referida Lei, que fixa novos valôres para
os símbolos dos cargos e funções gratificados, do Quadro de Pessoal da
Secretaria do mesmo Tribunal Regional.

Art,: 29 O crédito especial de que
trata o artigo anterior será registrado
automàtícamente pelo Tribunal de
Contas e distribuído ao 'I'esourc Nacional.
Art. 39 astc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 1965; 144\1
da Independência e 779 da República.
H.

CASl'ELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 56.502 -

DE

24

DE

1965
Dispõe sôbre o horário de trabalho
para o pessoal da Polícia portuária
da Administração do Pôrto do Rio
.âe Janeiro (AP RJ) .
JUNHO DE

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I da Constituição Federal,
decreta:
'
Art. 19 Os servidores da Administração do Pôrto do Rio de Janeiro
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(A. P. R. J.) que exerçam atividades
estritamente policiais, ficam sujeitos à
prestação de 200 (duzentas) horas
mensais de trabalho.
§ 19 Os períodos de trabalho serão
fixados pelo
Superintendente da
A. P. R. J., mediante proposta do
Chefe da Divisão de Polícia Portuártasegundo a conveniência do serviço,
observado o limite máximo de 8 cottoi
horas para a. jornada ordinária e as
normas de higiene do trabalho.
§ 29 Na organização das. escalas de
serviço, será obedecida a folga semanal de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 2(1. Quando o interesse da
A. P. R. J. e as peculiaridades das
tarefas impuserem a continuidade do
serviço, a jornada de trabalhopoderã
ser alterada, pagando-se a gratificação
pela prestação de serviço extraordin~
rio sempre que Iôr ultrapassado o 11míte fixado no parágrafo 19 do artigo
anterior.
Art. 39 :Ê:ste Decreto entrara em vígor na data de sua publicação, revogados o parágrafo 19 do art. 19, do Decreto nc 52.156, de 25 de junho de
1963, e parágrafo único acrescido ao
art. 39 do mesmo decreto, pelo de
nc 53.315, de 16 de dezembro do mesmo ano e demais disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.503
JUNHO DE 1965

DE

24

DE

Inclui no Quadra do Serviço de Navegação da Bacia do prata o cargo
de Procurador-Geral.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o artigo
16 da Lei nv 4.439, de 27 de outubro
de 1964, decreta:
Art. I\) Fica incluído no Quadro de
Procuradores do Serviço de Navegação
da Bacia do Prata, o cargo de Procurador-Geral, mantido o caráter de
provimento em Comissão.

Art. 2<) ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELBO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.504
JUNHO DE 1955

DE

24

DE

Transforma a Estação de Enologia
em Brasilia em Pôeto de Análise
de Vinho em Brasilia, subordinado
ao Instituto de Fermentação, do
Departamento de Pesquisas e Experimentaçâo Agropecuá1'ias.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art . 87, item 1, da Constituição,
decreta:
Art-. 1Q Fica transformada em Pôsto
de Anáfíse de Vinho em Brasília,
subordinado ao Instituto de Fermentação, do Departamento de Pesquisas
e Experimentação Agropecuàríaa, do
Ministério da Agricultura a atual Estação de Enologta em Brastlía, subordinado ao mesmo Instituto.
Art. 2° O Pôsto de Análise de Vinho tem por finalidade executar e
fazer executar, no Distrito Federal e
áreas circunvizinhas, a legislação que
incidir tecnicamente sôbre a indústria de bebidas em geral e de vinagres.
Art. 39 O Pôsto de Análise de Vinho será dirigido por um chefe, simbolo 2-F, .designado pele "iíretorGeral do Departamento de Pesquisas
e Experimentação Agropecuárjas, por
indicação do Diretor do Instituto de
Permentaçâc .
Art. 4Q Fica transferida para o
Pôsto de Análise de Vinho, de que
trata êstc decreto, a função gratificada, símbolo 2-F, de chefe da Estaçâo de Enotogta em Brasília, criada
pelo Decreto nc 51.573, de 25-10-62.
Art. 59 O Instituto de ?ermenttl,çào devera, de acôrdo com as normas
vigentes, tomar as providências necessárias com relação a distribuiçáo
do pessoal, acervo e material da extinta Estação de Enologfa em Bra.sida
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3f2

lia a ser feita entre a Estação Experimentalem Brasília, do Instituto de
Pesquisas e Experimentaçâo Agropecuárias do centro oeste (IPEACO), do
Departamento de Pesquisas e ~xperi
mentaçâo Agropecuanas, e o Posto de
Análise de Vinho em Brasília, do Instituto de Fermentação, do mesmo Departamento.
DECRETO N9 56.505 -

Art. 69 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1955; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Hugo Leme
DE

25

DE JUNHO DE

1965

Fixa o valor das gra.tificações de representação de Gabinete para atender,
prouiscriamente, aos encarço« de direção, chefia e assessoramento aa
Stiperinteruiéncia do Desenroluimentc da Pesca (SUDEPE), e dá outras

prcuuiéncuis,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 São fixadas, na forma da tabela anexa, as. gratificações de representação de gabinete para atender, provisoriamente, aos encargos de díreção, chefia e assessoramento da Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca (SUDEPE).
Parágrafo único. O pagamento das gratificações de que trata este artigo deverá vigorar até a crtação do Quadro de Pessoal da SUDEPE, o
que deverá ser providenciado dentre do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 29 Quando a cesígnaçêo para os encargos previstos no artigo 19
dêste decreto recair em servidor público, inclusive autárquico, ser-Iha-á
devida apenas a diferença entre o valor estabelecido para a gratificação e
o vencimento do cargo efetivo que ocupa, podendo optar pelo seu vencimento
acrescido de 20% (vinte por cento) da gratificação fixada.
§ 19 Tratando-se de servidor requisitado com prejuízo dos vencimentos
c vantagens do seu cargo, a gratificação fixada na tabela anexa deverá ser
paga integralmente.
§ 29 Fica vedada a designação de funcionário para o exercício de mais
de um encargo previsto neste decreto.
Art. 39 Os efeitos rínanccu-cs dêste decreto vigorarão a partir de 19 de
Junho de 1964.
Art. 49 raue decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTEILO BRANCO

Hugo de Almeida Leme
Tabela provisória de gratiticaçao de representação de gabinete para os
encargos de direção, chefia e assessoramento da Superintendência
do Deeenôonnmetito da Pesca

Número
de
Ocupantes

1
1
1

Denomínação do encargo

.

I
I Valor mensal
I
da
I Gratificação
I

I

Chefe de Gabinete
1
Diretor-Geral do Departamento de Admínís-]
tra-êc
1
Diretor-Geral do Departamento de Operações]

CR$

392:000

392.000
392.000
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Número
de

Ocupantes

I
Valor mensal
I
da
I Gratíncaçâo

I

\
I
I

J

Denominação do encargo

I
I
I

t

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
'2
5
12
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I

Diretor-Geral do Departamento de Serviços]
Básicu.s ,
,
,
1
I
I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

392.000

Coordenador da Assessoria Técnica
I
[ "::hefe do Serviço de Fiscalização
1
1
I Delegado Regional (lI.\- Categoria)
1
I Delegado Regional (2!!- Categoria)
Delegado Regional (3lJ- Categoria)
,1
Diretor da DIVisa0 de Serviços Gerais ".,., I
Diretor da. Dívísár. de Assistência Social .. !
I
Diretor do Hospital Central da P.P. ··· .. ,··1
Diretor da Dívtsão de Projetos e Fmancía-]

392.000
367.000
367.000
350,000
333.000
350.600
350,000
317.000

mentes
.'
·····
·.· .. ·.,····1
I Diretor
da Dívísâo de Comerctalízação e]
I
Mercados
-. ,·1
I
I Diretor da Dívísâo ríe Pesquisas e Assistencial
'I'écmca
'
I
I
I
I Du'etor da Dtvísào de Treinamento
Agente (P Categoria)
:
I
!

350.000

I
i

Agente (2? Categortaj
"
·
1
Agente (3!). Categoria) .,
,
,1
Diretor do Hcspíta! Regional
··.····.1
I
I Secretário da Supe rtntendencía
,.1
I Assessor na Supertntendencía
I
I A8SeSS')1' da Supcrmtendencía
Secretáríc do Departamento de Admínís-]
I

I

tração ... ·_0··· 0•••••.•.•..............•••
II Secretárto
da

I

I

1

DiVISão de Serviços Gerais .. 1
Chefe da Contadoria Geral .,
!
Chefe da Seção de Pessoal
[
Chefe da Seção do Material
I
Chefe da Seção de Comunicações
1
Chefe da Seção de Controle de Arrecadação]
Admínistrador do Edificio da Sede
I
Chefe da Tesouraria
1
Chere da Turma ôe Mecanízação da Conta-]
bílidade
... , .....
~
I
o

1

CR$

•

••

•

••••••

••••••••••

~~~.;~e ~~ .~~~.~~. ~.e..~~~:~:~t.r~.ç.~~ .~~. ~~~:~!

Chefe da Turma de Orçamento
I
Chefe da Turma de Preparo e Conferência .. 1
Chefe da Turma de Exatona
I
Chefe da Turma de Registro e Controle do!
Pessoal ......•........................... 1
Chefe da Turma de Provimento e Vacância .1
Chefe da Turma de Direitos e Vantagens .. I
Chefe d» Turma Financeira
!
Chefe da Turma de Classificação de Cargos I
Chefe da "I'urrna de Compras, Requisiçâo e]
Estoque
"
I
Chefé da Turm-a de Patrímôníc
1
Chefe da Turma de Almoxarifado Central .. 1
Chefe da Turma Rádio-Comunicações
1
Chefe da Turma Protocolo-Geral
1
Chef~ da T1JrJUa do Arnuívo Central ..
1
Cnefe da Turma de Transportes .. ,
1
Chefe da Turma de Vigilância
1
o

o

,

•••

••••

350,000
350.000
350.000
317.000
300,000
233.000
300.000
210.000
300.,000
270.000
180.000
160.000
300.000
270.000
270,000
270.000
270.000
255.000
255.000
195,000
195.000
195,000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
170.000
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Número
de

Ocupantes

1
1
1
1
1
1

f

mensal
IIIValor
Gratificação

Denomínaçâc do encargo

I
I

de

\ Chefe da Turma de Administração da sede!
Chefe da Turma de Limpeza .......•...... '/
1 Chefe da 'rurma de Conservação e Reparos .

I Chefe
Ch%~ada .~~~.~ .~~:~~~.~l..~~ .~.S:S~~~~~~ .~~~ I
da Perícíaa Médicàs
I

'I

Chefe da' Assistência Social •••............

2

Chefe de. Clinica (Hospital Central)
.
Chefe de Díagnosnico e Tratamento (N.C,) .
Chefe de Serviços Técnicos
.
Secretário da D.A. Social
o-o • • • •
Secretário do Hospital Central
.
Chefe da Seçáo de Administração do Hospital Central ..••.......................
Chefe da Seção de Administração do Hospí-

1

Chefe da Seção de Contrôle da Píscalíza-

1

Chefe da Seção de Registros ."
.
Chefe da Seçâc de Regulamentação .. " ..
Secretário do Serviço de Fiscalização
.
Seeretárío do Departamento de Operações .
Chefe da Seção de Administração do Departamento de Operações ,
,
.
Chefe da Seção de Projetos, Investimentos
e Infra-Estrutura .........•.............
Chefe da Seção de Financiamentos
.
. Chefe da Seção de Cadastro e Ccntrôle ., ..
Chefe da Seção de Estudos de Mercados ....
Chefe da Seção de Incentivo ao Consumo.
Secretário do Departamento dos Serviços

1

1
1
1
1
1

tal Regional
çãc

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

._

,,,. ,

. " . , •• _ • • • • • • , . "

•••••••••• "

,
•••• ,.

I

Ii Ch~~si~~s

1

I

seção' ·ci~·Ad~i~'i~t~~ção''do . :O".s·,ii.
Chefe d,a Seç ã5l de Estatística .. :
,
Chefe ua Seção de Pesca Interior
,",.
Chefe da Seção de Pesquisas .,
, ..
Chefe da Seção de Assistência Técnica ao]
Pescaum.... .. '"
..
I
onere da Seção de Ensino Primário ·······1
Chefe da Turma de Ensino Técnico Profís- I

1
2

I

Ch:~~n~; T~rma: 'ci~' Eq~ip~~~~to' d~' Emi~ôl

1
1

1
1

1

\1

1

I

2

2
2
2

I

I

I Ch!~e
g~t~:J~i~ d~ ~p:~~:~.e.s. ~.e. ~~~~~~:~~ .~~i
Chefe do Setor de Serviços Básicos de
I

2

gacia de 1~ Categoria

.

I Ch~~~ ~~ ~~to~a~~g~r~~i~~~l:~:~~. ~~_ ~~~~~~~ l
I

285.000
285.000
285.000
285.000
285.000
285.000
160.000
140.000
255.000
225.000
255.000
255.000
255.000
180.000
180.000
240.000
270.000
270.000
270.000
270.000
270.000
180.000
240,000

285.000
285.000
285.000
270.000
270.000
270.000
270.000
270.000
270.000

Dele~

1

II

2

Chefe do Setor de Administração de Delega- I
cía de 1~ Categoria
~,.,
·
I

170.000
170.000
170.000

Ch~~e g~t~:~~[a d~ ~p:~~:?e.s. ~e. ~~~~~~~~~ .~~I

Chefe de Setor de Serviços Básicos de Dele-]
I
gacia de 2~ Categoria ······.········ .. ··1
' Chefe do Setor da Administração de Dele-I
gacia de 3~ Categoria
, .. !
I

270.000
255.000
255.000
255.000
240.000
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Número
de
Ocupantes
2
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5
12

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

Denominação do encargo

I
I Valor mensal
I
de
I Gratificação

I
I

Chefe do Setor de Operações de Delegacia de]
3lJ. Categoria . .
"\
Chefe de Setor de Serviços Básicos de Dele-l
gacía de 3~ Categoria
I
Secretário da Assessoria Técnica
[
Chefe da Seção de Planejamento
.
Chefe da Seção de Pesquisas e Estatística .1

Ch~;eÇã~a . s~ç~o. ~~..~:.c~.e.~~~:~~.~. .~~~~~l
Chefe da Seção de' Piscicultura
1.
Administrador de Entreposto de 1~ Categoria]
\ Encarregado do Expediente do Bntrepõsto]
···
1
de P Categoria
I
I Encarregado de Máquinas de Entrepôsto dei
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

En~:r~~~e!~r~~ Fibri~~' 'ci~ . êjêiõ .ci~' '~t~~: I

põsto de 1~ Categoria
·,·1
Encarregado de Venda de Gêlo de Entrepôstol
de lI!- Categoria
I
Encarregado de Arrecadação de Taxas do I
Entrepôeto de 1lJ. Categoria
1
Administrador de .Entrepôsto de 2(\ Categorta]
Encarregado do Expediente do Entrepôsto de]
2~ Categoria . .
·
····
1
Encarregado de Fábrica de Gêlo e Frigorífi-I
co de Entrepôsto de 21). Categoria
1
Encarregado de Arrecadação de Taxas de I
Entrepôsto de 21!- Categoria
I
Administrador de Entrepôsto de SI!- Categoria I
Encarregado de Fábrica de oeio e Frigorífi-I
co de Entrepôsto de 3~ Categoria
.
Encarregado de Arrecadação de Taxa de]
Entrepôsto de 3~ Categoria
'
1
Encarregado de Pôsto de Recepção de Pes-]
cedo •......•••................•...•.. 1
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240.000
240.000
180.000
255.000
255.000
255.000
255.000
195.000
160.000
150.000
150.000
150.000
150.000
170.000
140.000
130.000
140.000
160.000
120.000
120.000
150.000

I
DE

28

DE

Retifica a classificação constante do
Decreto nÇl 54.015, de 13 de julho
de 1964, na parte referente à série

de classes de Farmacêutico.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuíçâo Federal e tendo em vista O parecer de
Referência nv 152-H, de 1965, da Consultoria Geral da 'República, decreta:
Art. 19 Fica retificada a relação
constante do art. 19 do Decreto número 54.015, de 13 de julho de 1964,
nos seguintes têrmos:

TI .- Nos níveis 20, 21 e 22 (elasses A, B e C):
Farmacêutico.
Art. 21? O disposto neste decreto vigorará a oarttr de 1 de junho de 1964.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de '1965;. 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELL() BRANCO

Mauro Thibau

DECRETOS Ns.

56.507 a

5~.512.

ainda não foram publicados no Diário Oficial.
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DECRETo N" 56.513 .
JUNHO DE 1965

DE 28 DE

Abre, pelo Ministério âa- Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 5.000.000.000,
destinado a continuação das obras
da Rodovia Belém-Braeíiie CER-14).
O Presidente da República, -rsanrto
da autorização contida no art. 19 da
Lei nc 4.535, de 9 de dezembro de
1964. e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art. 19 ~ aberto ao Ministério da
Fazenda, o crédito especial de
.
Cr$ 5.000.000.000 (cinco bilhões de
cruzeiros), para aplicação no corrente
exercício e destinado à contínuaçâo
das obras da Rodovia Belém-Brasília,
BR-14, bem como à construcâo de ramais de acesso a centros produtores
da região.
Art. 2\1 O crédito de que trata êste
decreto, será registrado e distribuído
automàticamente ao Tesouro Nacional,
à disposição da Comissão Executiva
da Rodovia Belém-Brasília (RODO-

BRAS).

Art. 39 gstc decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1955; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octaoio Gouveia de Bulhões
Juarez raoora

DEORETo N9 56.514 JUNHO DE 1965

DE

28

D~

Abre, ao Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 100.000.000,
para atender às despesas de qualquer natureza com a instalação, organização e funcionamento do Lnetituto Brasileiro de Reforma Agrária, bem como às relativas ao cumprimento do disposto na mesma lei.

o Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 121
da Lei nc 4.504, de 30 de novembro
de 1964. tendo consultado o Tribunal
de Contas e ouvido o Ministério da
Fazenda, nos têrmos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta;

Art. 1Q Il:: aberto, ao Ministério da
Agricultura, o crédito especial de ...•
Cr$ 100.000.000 (cem milhões de cruzeiros), para atender às despesas de
qualquer natureza com a instalação,
organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma. AgrárIa,
bem como às relativas ao cumprimento
do disposto na mesma lei.
Art. 29 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1965· 144<:t
da Independência e 7'f1 da RepÚ.blica.
H.

CASTELLQ BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 56.515, ainda não foi
publicado no Diário O ticuü,
DECRETO N9 5-6.516 JUNHO DE

DE 28 DE

1965

Modifica a distribuição do ensino da
Escola de Especialistas da Aeronáutica, nos Curses de Formação de
Sargentos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, item I, da ConstituiçãoFederal, decreta:
Art. 19 O artigo 14 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 31.951, de
18 de dezembro de 1952, passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 14. O ensino, nos Cursos
de Formação de Sargentos, fica,
normalmente, assim dístrlbuídc:
P Série: Instrução Militar.
2l.l Série: Instrução Fundamental, Técnica Básica e Militar (enquadramento) .
31). Série; Instrução Especializada e Militar <enquadramento)
4lJ. Série: Inatrucão Especializada e Militar (enquadramento)".
Art. 29 O Regulamento da Escola
de Especialistas da Aeronáutica será
adaptado à nova distribuição do ensino estabelecida no artigo anterior.
Parágrafo único. O Ministro da
Aeronáutica baixará instruções para
regulamentar o assunto.
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Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 196'5; 1449
da Independência e 7'1 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 56.517 JUNHO

DE

DE 28 DZ

357

Resolução nc 97, de 20 de setembro de
1954, do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.
Art. 4Q aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

1965

Autoriza a admissão de Prospectores
na Comissão Nacional de Energia
Nuclear e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica a Comissão Nacional
de Energia Nuclear (C.N.E.N.) autoi-ízada a .contratar, nos têrmos do
artigo 26 da Lei nc 4.118, de 27 de
agôsto de 1962, 30 (trinta) Prospectores, com o salário de Cr$ 173.000 cento e setenta e 'três mil cruzeiros) mensais, destinados a atender aos trabalhos de prospecção e exploração de
minerais de ínterêsse para a energia
nuclear.
Art. 29 As admissões de que trata
o artigo anterior serão processadas
mediante portaria do Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear e deverão recair em elementos
que obtiverem aprovação no Curso de
Formação de Prospectores, ínstdtuído
pela C.N.E.N.
Art. 39 O pessoal admitido na forma dêste decreto deverá, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir da assinatura dos respectivos
contratos, providenciar a obtenção de
registro profissional, na forma da

DECRETOS Ns. 56.518 a 56.521,
ainda não foram publicados no Diário Oficial.

DECRETO N9 56.522 - DE 29 DE
JUNHO DE 1965
H ospitaZ de

Guarnição de
(Criação)

Brasília

O Presidente da República. usando

da atrfbuíçâo que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição e
de acôrdo com o Art. 19 da Lei número 2.851, de' 25 de agôsto de 1956,

decreta:
,Art. 1Q Fica criado o Hospital de
Guarnição de Brasília. com sede em
Brasüia - DF.
Art. 29 O Ministro da Guerra baixará os atos complementares decorrentes dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto entrará. em. vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 29 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva
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Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 196'5; 1449
da Independência e 7'1 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 56.517 JUNHO

DE

DE 28 DZ

357

Resolução nc 97, de, 20 de setembro de
1954, do Conselho Federal de Bngenharia e Arquitetura.
Art. 4Q aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

1965

Autoriza a admissão de Prospectores
na Comissão Nacional de Energia
Nuclear e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, 'decreta:
Art. 19 Fica a Comissão Nacional
de Energia Nuclear (C.N.E:N.) autorizada a .contratar, nos têrmoa do
artigo 26 da Lei nv 4.118, de 27 de
agôsto de 1962, 30 (trinta) Prospectores, com o salário de Cr$ 173.000 cento e setenta e 'três mil cruzeiros) mensais, destinados a atender aos trabalhos de prospecção e exploração de
minerais de ínterêsse para a energia
nuclear.
Art. 29 As admissões de que trata
o artigo anterior serão processadas
mediante portaria do Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear e deverão recair em elementos
que obtiverem aprovação no Curso de
Formação de Prospectores, instituído
pela C.N.E.N.
Art. 39 O pessoal admitido na forma dêste decreto deverá, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados a
partir da assinatura dos respectivos
contratos, providenciar a obtenção de
registro profissional, na forma da

DECRETOS Ns. 56.518 a 56.521,
ainda não foram publicados no Diário Oficial.

DECRETO N9 56.522 -

DE 29 DE

JUNHO DE 1965

H ospitaZ de

Guarnição de
(Criação)

Brasília

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição e
de acôrdo com o Art. 19 da Lei número 2.851, de' 25 de agôsto de 1956,

decreta:
.Art. 1Q Fica criado o Hospital de
Guarnição de Brasília. com sede em
Brasüia - DF.
Art. 29 O Ministro da Guerra baixará os atos complementares decorrentes dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva

APENSO
No "Apenso" dos Volumes da "Coleção das Leis' figurarão:
I _ Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, forem publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 _ As retíficações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO NQ 54.211 AGÔSTO DE

DE

26

DE

19'64

Renova concessão de serviço de radiodifusão da Rádio
Bahia S. A.

Sociedade

da

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe cOl?fe~e~ o artigo 87, inciso I, da-Constituíçâo Federal, e tendo em vista (l que consta
do Processo ne 79-A-63, do Conselho
Nacional de Telecomunícgções, decreta:
Art. 19 Fica renovada pele prazo de
lO (dez) anos a contar de ~7 de agôsto
ct'Eõl 1962, a concessão outorgada à Rádio Sociedade da Bahia -'3 A., para
execução de serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Salvador, Estado
da Bahia.
Art. 29 O Conselho Nacional de Te-

Iecomuníoações provídencíará a lavratU1'9 do têrmo aditivo ao Contrato de
concessão.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de agôstode 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 54.231 - DE 2
SETEMB!W ·DE 1964

DE

Autoriza a Companhia Brasileira de
Alumínio a pesquisar bauxita e leucita no município de Andradas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da. República, usando
da, atribuição que lhe confere o crügo 87, nv 1, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 1.2"-8-5, de 29 de

janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Alumímo. a pesquisar bauxita c leucita em terrenos de
sua propriedade, no ímóvel ctcnomtna.,
do Campo do Froilan, no local Tamanduá, distrito e munícípío de .éndradas, Estado de Minas Gerais, numa
área de treze hectares e cinqüenta
ares (13,50 ha) , delimitada por um
polígono que tem um vértice no alinhamento' lado esquerdo, da rodovia
de Andradas para poços de Caldas,
vértice êsae situado a seiscentos ..'l trtnta metros e oitenta centímetros .....
(630,8{)m) no rumo verdacenc de cinqüenta e cinco graus quarenta e cinco
minutos nordeste (559 '45' NE) do centro do boeiro, da rodovia ntada atravessado pelo córrego Campo do Moirâo ou FroHan, e os lados a partir do
vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e trinta e um :netros e noventa centímetros (331,90m), trinta e
um graus dezenove minutos noroeste
(31919 NW); 'quinhentos e cínquenta
metros (5-50,30m) e trinta centímetros, quarenta graus ~rintae um mínutos nordeste (40\1 31' NE); este' segundo lado tem sua extremidade no
já citado alinhamento; o terceiro e
último lado é o alinhamento, lado es~
querdo da rodovia de Andradas para
Poços de caldas, no trecho compreendido entre o inicio do primeiro lado
e o final do segundo lado, descritos.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovada pelo Decreto nc 30.230, de, 19 de
dezembro de 1951, uma vez se ceríftque a existência na jazida, Gomo tSSOcíadc de' qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou ele outras substâncias
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discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2Ç> O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2), anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das auccrízaçõea de ::'esquíse..

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1964" 1439
da Independência e 76Q da aepüimca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.631 -

DE

27

DE

OuntBRO DE 1961-

Aprova alterações introduzidas
Estatutos da Companhia de
guros Rio Brq,nco, inclusive
mento do capital social.

nos
Seau-

(Publicado no Diário Oficial de 3
de dezembro de 1964.
Retificação
Na página 11.033, no título onde
se lê: Decreto nc 54.631 - de, 27 de
outubro de 1954. Leia-se: Decrete
nv 54.631 - de 27 de outubro de
1964.
Na segunda coluna, 27. a e 28.a linhas, onde se lê: .Extraordinária a
se realizar. Leia-se: Extraordinária.
Convidamos os Senhores Acionistas
para a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar.
Na terceira coluna, 23.a linha, onde
s elê: a). Leia-se: A
Na terceira coluna, 32.a linha onde
se lê: bj . Leia-se B.
'
Na. quarta 'coluna, 1.a linha, onde
se lê: cargo. Leia-se: cargo.
Na quarta coluna, 3. a linha, onde
se lê: erercerâo, Leia-se: exercerão.
Na quarta coluna, 12.a linha, onde
se lê: 10. Leia-se: 109.
Na quarta coluna, 39 e 40.a linhas,
onde se lê: secretário, Leia-se: secretaria.
Na quarta coluna, 44.90 linha, onde
se lê: diretor. Leia-se: diretores
Na quarta coluna, 45.,a linha, antes
da palavra dos, acrescentar: de acôrdo com as disposições.
Na:. quarta coluna, 5V~ linha, onde
se le: passcrá , Leia-se: passará.

Na página 11.034, no quadro abaíxo da primeira e segunda colunas,
onde se lê:
Contabilidade em 1951.
contabilidade em 1952.
Leia-se:
Contabilizado em 1951
Contabilizado em 1952.,
Onde se lê: 14.393.109,2. Leia-se:
14.398.109,20. Onde se lê:
.
2.078.462,00. Leia-se: 2.073.468,00.
a
Na terceira coluna, 12. linha, onde
se lê: va, Leia-se: vai.
Na terceira coluna, 31l.a linha, onde
se lê:Soviais. Leia-se: Sociais.
Na quarta coluna, 30.a linha, o trecho: os Senhores Acionistas presentes
que a subscrevem juntamente com os
Senhores Membros da Mesa; substituir pelo seguinte: os Senhores
r~embros da Mesa.
Na quarta coluna, 38.90 linha onde
se lê: Liverpoll. Leia-se: Liverpool.
No quadro abaixo da terceira e
quarta colunas, onde se lê: Contabilidade em 1951. Leia~se: Contabílízado em 1951.
Na página 11.035, no quadro exístente, 6.90 Unha, onde se lê: proposta.
Leia-se: proposto.
Na 19.a linha, onde se lê: 19 de dezembro. Leia-se: 23 de dezembro.
Na primeira coluna, 16.90 linha, onde
se lê: s. Leia-se: se.
Na primeira' coluna, 30.a linha, onde
se lê: pesosas. Leia-se: pessoas e
onde se lê: coisas: Leia-se: causas.
Na segunda coluna, 35.a linha, onde
Se lê: contras. Leia-se: contrair.
Na terceira coluna, 77.a linha, ,onde
se lê: de.. Leia-se: dos.
Na quarta coluna, 44.a linha. onde
se lê: mediante. Leia-se: mediando.
DECRErO

N9 54.672 DE
OUTUBRO DE 1964

29

DE

A.utoriza a cessão gratuita, li Crnzadft
pela Infância do Leme, do Terreno
que menciona, situado no Estado
da Guanabara.

O Presidente da Repúbttca, usando
da atrtbutoão que lhe confere, o artigo 87. inciso I, da Constítuícãn e
de acôrdo com o disposto no ~ :W do
artigo 64 e nos artigos 125 e J 26 todos
do Decreto-lei nv 9.760, de Ij de setembro de 1946, decreta:
An. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita, à Cruzada pela Infância. do

ATOS DO PODER EXECU'IIl.'O

Leme de um terreno com a área de

0,91 ;.<:rm2 (seiscentos e noventa e um
metros quatrados e vinte e quatro deoímetros quadrados), situado na Ladeira. CoelhoCintra no 380. Estado
da Guanabara, tudo de acõrdo com
os elementos constantes do processo
protecoiado no Ministério da Fa7,E'n'"
da ~Ot) número 275.122. de 1957.
Art. 2'" Destina-se o terreno a que
Sp retere o artigo anterior à sede da
Crusaua pela Infância do Leme e ao
seu ambulatório. tornando-se nula B
cessão, independentemente de ato .es
pecra e sem dtratto a qualquer mdenízacâo-.se ao terreno Iôr dada,·no
t·'di' 0U em parte. »p-tcaçâo urversa,
(Jl~ ainda, se houver madirrpteru cnc
de cl~USUIa do termo contratual, que
GfVEI"á ser tavraco 1:'(' Serviço do Pasrtmõnío da União.
Farágrafo úmeo. Serão inctp.nizadas ar' benfeitorias se, em qt:.a~qUf':t
éuoca, ror o imo vel consíderadto ne
C\·'H.311('1 para fild de defesa '101, ~k·n,t'1.
Brasília, 29 de outubro de 1964;
143" da Inde,o)e .1'Íê'I'.Cla e 769 -ta H-em.b.rca .
w

w

H.

CASTELLQ

BRANCO

Otàvio Gouoeia de Buíhães

DECRETO

N9

54.694 -

Dl::

29 DE

OUTUBRO DE 1964

Amplia a zona de concessão da Centrais Elétricas de Goiás S. A.

(Publicado no D. 'O.

de 4-12-1964)

Retificação

Na págtna 11..086, 2.a. coluna, onde
se lê: .. , Decreto nc 54.694 - de 20
de outubro de 1964 ...
Lete-se: ... Decreto nc 54.694
de 29 de outubro de 1964
DEORETO N9 54.751 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1964

processo MJNl 22.466, de 1963. decreta:
Artigo. único .. É: declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 2·8 de- agosto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regula.menta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o "Lar
São Judas Tadeu", com sede em Ptndamcnhangaba, Estado de São paulo.
Brasília, 30 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

MiltOll- Soares campos

DECRETO

N.9 54.961 DE
NOVEMBRO DE 1964

10

D&

Declara de utilidade pública a lrma'lt w
dade da santa Casa de Londrina,
com sede em Londrina, Estado ao
Paraná.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâc que rhe confere o wttgo 87, ttem I, da constituiçao j'cuerar
e atendendo ao que consta do processo
M. J. N. 1. 21.069, de 1962, decreta:
Artigo úmco , E' declarada de utüidade pública, nos termos do artigo
1.9 da Lei n.s 91, de 28 de agosto de
1935, combinado com o art. 1.9 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.c 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Irmandade da Santa .ese de Londrina, com sede em Londrina, Estado do
Paraná.
Brasília, 10 de novembro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO

N9

54.964 -

DE

10 DE

NOVEMBRO DE 1964

Declara de utilidade pública o "Lar
São Judas Tadeu" com sede em
Pindamonhangaba. Estado de São
Paulo.

Declara de utilidade pública a Associação Cacondense Pró-Bolsa de Estudos, com sede em Caconde, Estado

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtutção Federal, e atendendo ao que consta do

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do

de São Paulo.
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Processo M. J . N .I.

52.688, de
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1963~

decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública nos têrmos do moto li?
da Lei nv 91: de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o art. 1ÇI do Regulamento anrovado pelo Decreto nl!5D.517,

de 2 dê maio de 1961, a Assoct-câo
Cacondense Pró-Bolsa de Estudos,

com sede em Caeonde, Estado de São
Paulo.
Brasília. 10 de novembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

'"

DECRETO NQ 55.011 - DE 17
NOVEMBRO DE 1964

DE

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Metais. com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo,

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâc que lhe confere o artigo 87, ítem I. da .. Constituição Federal, e atendendc ao que consta do
Processo M.J.N.I., número 57.929,
de 1963, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo iv da Lei no 91, de 28 de agõsto
de 1935, combinado corr- O· art. 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
no .50.517, de 2 de maio de 1961, a
Assocíaçao Brasileira de Metais, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Brasília, 17 de novembro de 1964;
143.9 da Independência e 769 da República.
H.

H.

CASTELLD BRANCO

octaoio Gouveia de Bulhões
Os anexos a que se refere o texto

foram publicados no Diário Oficial

de 12 e retificados no de 22 de abril
de 1965.
DECRETO

N9

55.282 -

DE~BRO

DE

22 DE

DE 1964

Dispõe sôbre as medidas' destinadas ti
incrementar a exploração e exportaçéf.o do minério de ferro.

CASTELLO BRANCO

Milton Soares campos

DECRETO N° 55.186 ;;......

acôrdo com o artigo 99 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto nc 54. O15.
de 13 de julho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificacão de cargos de nível superior (A1Jexo I), bem como a relação ominal
dos respectivos ocupantes (Anexo 1:;),
do Quadro de Pessoal do conselho
Nacional de Economia.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostilará cos titulas dos se-vidores abrangidos por êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória aos que
nâo os possuírem.
Art. 3" As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas oelc
crédito especial de que trata o Decreto nc 54.016, de 13 de julho de 19C4,
de conformidade com o disposto no
art. 42 da Lei nc 4.345, de 26 de junho de 1964, e pelos recursos orcamentáríos próprios.
Art. 49 As vantagens finencelrua
decorrentes do presente decreto vIQ,"()"
ram a partir de 19 de junho de 1964.
Art. 5" Bate decreto entrará em "igor na data da sua publicação, cevogadas as disposições em (,;j'cU'<!,l ia
Brasília, 10 de dezembro de 1,91)4;
1439 da Independência e 769 da Reblica.

DE

10 DE

{Publicado no D.O. de 29-12-64 e
retificado no D.O. de 22-1-65

DEZEMBRO DE 1964

Retificação

Classifica os cargos de nível superior
ào Conselho Nacional de Economia
e dispõe sôbre o enquadramento de
seus at'lfaisocupan,tes.

Na página 11. 981, 3.fI coluna, no
item 9 - Coordenação de Execuçio,
onde se lê:
. .. Decreto nc 55.282, de 25 de dezembro ...
Leia-se:
•.. Decreto no 55.282, de 2 de dezembro ...

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
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DECRETO

55.366 - DE 31 DE
1964
Concede à sociedade anônima F, S.
Hampshire & Co. Limited autorização para continuar a funcionar na
República, sob a nova denominação
de Norton, Megaw, Hampshire &
Co. Limiteâ.
N9

DEZEMBRO DE

o

Presidente da República, usando

Onde se lê:
Eleger os Diretores, substituí-los
quando julgar conveniente aos ínterêsses sociais.
Leia-se:
Eleger os Diretores, substituí-los
definitivamente nos casos de vaga,
Ou destituí-los, quando julgar conveniente aos ínterêsses sociais.

da atrtbtnção que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constítuíção Fe-

deral, e nos termos do Decreto-lei nv
2.627, de 26 de setembro de 194{), decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anõníma F. S. Hampshtre &
Co. Límíted, com sede em Londres,
Inglaterra, autorizada a runctonar na
Repúbhca pelos Decretos na. 3.331, de
4 de julho de 1899; 38. U93, de, 14 de
outubro de 1905; e 39; U3Ô, de 18 de
abril de 1956, autorização para continuar a tunctonar no Brasal, sob a nova üenomínaçao de Norton, Megaw,
Hampshíre & Co. Límited, elímínando dos seus Estatutos os objetivos,
constantes da clausula 3 (B) (lBI, e
mantendo malterado o capital destínado as SUa::; operações mdustriaís no
Pais, na importância de Cr$ ... , ....
5.345.070 (cinco mühóes, trezentos, e
quarenta e cinco mil e setenta cruzeitOS), consoante resotucões aprovadas
por sua Diretona, em reuniões reaüzaoas a 21 de janeiro te 1953 e 23 de
junno de 1954, mediante .;.i.. clausulas
que a este acomuanna assinadas pelo
Ministro de Estaco da Irwtustrta e do
CO:11érclO, onnganao-se a mesma ~o
ciedade a cumpri!' mc-gratmente as
íeis e regulamentos em \T~g;~r ou que
venham a vigorar, sobre c objeto da
presen te autortzacào ,
Brasiua, 31 ae cdezembro de 1964.
143° da Independência e 76? da República.
CASTELLO BRANCO
Danaet Faraco
H'.

DECRETO N9 55.473
JANEIRO DE

55.369 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1964
Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Atlântica Com"Canhat
Nacional de Seguros, relativa eo
aumento do capital social.
N?

{Publicado no Diário Oficial de ,22
de janeiro de 1965)
Retificação

Na página rio 811, no
item a.

art.

8~

7 DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Administração Pública da Escola de
Administração do Ceará.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição e na forma do art. 23 do Decreto-lei nc 421,
de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 19 f: concedido reconhecimento ao Curso de Administração Pública
da Escola de Administração -do Ceará.
Art. 29 üase Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 7 de janeiro de 1965; 1449
da Independência e '779 da República.
H.

CASTELLo

BRANCO

Flavio Lacerda

(") DECRETO N9 55.577 -

DE 18 Dl'
AREmo DE 1965
Aprova. alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Paírimonuu de Seguros Gerais, inclusive
aumento do capital social.
J

G'ublícado no Diário Oficial de 25
de fevereiro de 1965)

("')
DECRETO

DE

1965

D.O.

Retificados

os

Anexos

no

de 23-4-65.

DECRETO N.9 55.531, DE 18 DE
JANEIRO DE 1965
Aprova alterações introélu;:~iàas nos
Estatutos da Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres GaTO.n~
tia, inclusive aumento do capital.
social.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o eru-
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go 87, .tncíso I, da Ccnstitulçâo, e nos
têrmos do Deoreto-Ieí n51 2.063, de

7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia 'de Seguros Marítimos e
Terrestres Garantia, com sede na Ci-

lado no Ministério da- Fazenda sob O
número 26.854, de 19ü4.
Brasília, 20 de
janeiro de 1965;
1449 da Independência e 769 da República.
H.

dade do Rio de Janeiro, autorizada a
funcionar 'pelo Decreto n,c 3.753, de
15 de dezembro de 1866, inclusive

aumento do capital social de

.

DECRETO N9 00.649 -

crs 36.000.000 (trinta e seis milhões

de cruzeiros)

para

JANEIRO

CrS 72.000,OQ(,

<setenta e dois milhões de cruzeiros).
conforme' deliberação de seus acicntstas em Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 22 de julho e
18 de novembro de 1963.
Art. 2.9 A Sociedade continuará LTl-

tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autortzaçâc a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 18 de janeiro, de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
H. CA5TELLO BRA~CO

Daniel Faraco.

DECRETO NQ 55.60-3 - DE 20 DE
JANEIRO DE 1965

Autoriza
estrangeiros a adquirirem,
em transferência de aforamento, o
domínio útil de fração ideal do
terreno acrescido de marinha que
menciona, no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 205 do Decreto-lei no 9.76ü, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Angela Clementína Masullo e Accetta Gíuseppe,
ambos de nacionalidade italiana, autorizados a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil da
fração ideal de 3/52 do
terreno
acrescido de marinha desmembrado
do lote 2.237, situado na Rua Marquês de Caxias, esquina da rua 7 de
Maio, em ~'ij"iterói, Estado do Rio de
Janeiro, contorme processo protoco-

CASTELLO BRANCO

Otávio Bulhões

DE

23 DE

DE Hl65

Dá nova redação ao Regulamento
aprovado pelo Decreto n9 1.24.6, de
11 de dezembro de 1936.

(Publicado \ no Diário Oficial de 5 de
fevereiro de 19'66 - Suplemento - e
retificado no Diário O jicial de 19 de
fevereiro de 1955)
Retificação

No título do Regulamento, onde se
lê: ... de Produtos Oontrcladcs pelo
Ministério da Guerra (SiFIDT)... ----Leia-se: ... de Produtos Controlados
pelo Ministério da Guerra (SiF'1DT)
-

R -

105

Após a alínea i) do Art. 27> onde
se lê: (E) - Dos Laboratórios QUímicos Regionais... - Leia-se: E Dos Laboratórios
nais ...

Químicos

Regio-

Após o parágrafo único do Art. 29,
onde se lê: (F) Dos órgãos dos Departamentos de Segurança Pública ..
- Leia-se: F - Dos órgãos dos Departamentos de Segurança Pública ..•
No Parágrafo único do Art. 34,

onde se lê: ... quando a "matériaprima) . .. - Leia-se: .... quando a
"matéria-prima" ...
Na página 6. 2\\· coluna, no Parágrafo único do Art. 74, onde de lê:
. .. mediante o acionamento expedido de '" - Leia-se: '.' mediante
o acionamento expedito de ...
Na página 7, P coluna no uv "11 do
Questionário, do § 29 do Art. 81, onde
se lê: '"
(outros produtos controlados) que deseja ... - Leia-se: '"
(ou outros .produtos controlados) que
deseja...
No Art. 83, onde se lê: '" de fogos de artifícios' pirotécnicos, .. ; Leia-se:
de fogos e artifícios pirotécnicos, .
Na página 10, llJo coluna, na annea d) do § I\> do Art. 141, onde se
lê: d) desembarque-de-entrega;
Leia-se: d) desembarque-e-entrega.
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Na página 11, no Quadro, na categoria de Controle 2" coluna Comércio, onde se lê: ........, Leia-se: X
Nas Legendas, onde- se lê: ... de
categoria estão isentos: Leia-se: ...
de categoria estão isentos: Na alínea c) do Art. 161, onde se
lê, c) ... superior ao 44... 11,17mm);
- Leia-se: c) ... superior ao 44
(ll,17 mrn) ;

Na alínea j) do mesmo Art. 161,
onde se lê: ... químicos agressivos;
sendo executadas,... - Leia-se: ...
químicos agressivos; sendo excetuadas, ...
No Art. 1-6:2, alínea g), onde se lê:
. .. armeiros, pelos nomes de... -Leia-se:
armeiros, pelo nome
de ...
No Art. 16-5, Relação dos Produtos
controlados, na linha do nc de ordem 006, onde se lê: ... (ou Acido
hídrazotce) . . .
Leia~se:. . .
(ou
Acido hídraaoíoo) ,
Na linha de nv de ordem 105, onde
se lê: Brometo de Bitrosila .
Leia-se: Brometo de Nitrosíla .
Na página 13, na linha de nv de ordem 252, coluna da Categoria de
oontrôie, onde se lê: 11... - Leiase: 1...
Na página 14, na linha do nv de
ordem 509, onde se lê: ... (meno e
di) ... - Leia-se: ... (mono e ~i) ...
Na página 15, entre as linhas dos
números de ordem "5,89" a "599" e
"600", falta a .Ietra: ----' T - .,.
Entre as linhas dos números de ordem "660 a 6ü4" e "66'5 a 669", falta
a l e t r a - x - ...
No Art. 166, alínea br , onde se Ié:
. .. pelo .terírtórto nacional; - Leiase: ... pelo território nacional;
Na alínea o) do nc 1 do Art. 206,
onde se lê: ... será usada Iumínaç â o com...
- Leia-se: ... será 'usada iluminação com .,..
Na página 17, 3llo coluna, inciso 4.
Transporte Marítimo. onde se .ê: 4)
Transporte Marítil'no,... - Leía-se:
4. Transporte Marítimo, ...
No inciso 5. Transporte Aéreo, onde se lê: 5) Transporte Aéreo. r.eía-se: 5. Transporte Aéreo.
No Art. 217, onde se lê: ... Fôrças, comprobatórios, da ... - Lerase: ... Fôrças. comprobatório da ...
Após o § 2º do Art. 225, onde se lê.:
c) Nas Seções Comerciais' dos ~ta
belecímentoa ... - Leia-se: C - Nas
Seções Comerciais dos Estabelecimentos ...
Na alínea c) do- § 19 do Art. 244,
onde se lê: c) quantidade e espécies
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dos produtos... - Leia-se: c) quantidades e espécies dos produtos ...
No Art. 2,56, onde se lê: ... com
colaboração dos poltctaía.. . - Leiase:
com a colaboração das pcn-

ctas .

No Art. 265, onde se lê: ... é mais
apliável à
- Leia-se: .'.. é mais
aplicável à
.
Na página 26, no Anexo 6,
Divida-se o cabeçalho em duas partes, para' se distinguir os títulos:
"Origem Nacional" e "Importado do
Estrang. "
No Anexo 115, alínea b) , (artifícios) do nc 3 da letra B do inciso n,
onde se lê:
tais, como, mochas, .
tais como, mechas, .
- Leia-se:'
Ainda no Anexo 15, no 1 da letra
E do inciso IH onde se lê: 1
De
uma forma geral, compreendemos altos
explosivos... - Leia-se: 1 - De uma
forma geral, compreendem os altos explosivos ...
Na letra F do inciso In, no mesmo
Anexo' 15, onde se lê: F - Pólvoras
mecânicas',' - (Pólvora negra ou chocolates) . .. - Leia-se: F - Pólvoras
(pólvora, negra e chomecânicas colate) ...
No nc 2 da letra F do inciso lU
do mesmo Anexo 15, onde se lê: ...
de carvão mal queimado. Usar cara
pólvoras ... '- Leia-se: ... com carvão mal queimado. Usar para polvoras ...
Na Tabela 3, na coluna "Quantidade em quilos", onde se lê: flO.OOO ..•
- Leia-se: 90.700 ...
Na página ~2, na alinea g) do Anoxo 22, onde se lê: ... do ínterêsse
de tais experiências...
Leia-se:
. .. do ínterêsse que tais experiências ...
Na página 36, no Anexo 34, da alínea a) no 111? 2, onde se lê: ... calculada da seguinte maneira: . .. Leia-se:
calculada da seguinte
màneira:
.
Na página 37, lua mesma alínea a)
e nv 2 do Anexo 34, F!' linha, onde
se lê: Repetrtr o mesmo ensaio... Leia-se: ... Repetir o mesmo ensaio ...
Na página 33, na alínea c) do inciso 1 do Anexo 39, onde se lê: ...
da parede revestica,...
Lera-se:
. .. da parede revestida ...
No nc 1 da alínea c) do inciso 2
do Anexo 39. onde se lê: ... prova
de embalagem acima citada (a ~J.B
das); - Leia-se: ... prova de embalagem acima citada (4 quedas);
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DECRETO N,Q 55.681 -

DE' 1 DE

FEVEREIRO DE 1965

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhir de segu-

1"08 taomumoe

6

Terrestres Garan-

tia, inclusive aumento

do capital

social.

o Presidente da Renúblíca, usando
da atrfbuíçào que lhe confere o artigo 87! inciso L, da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-ter nv ::1.063, de 7

de março de 194.0, cecreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alteraÇÕ"'
introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Marítimos e
Terrestres Garantia, com sede na cídade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, autorizada a funcionar
pelo Decreto nc 3.753, de 15 de de-

zembro de 1866, inclusive aumento do
capital social de Cr$ 6.000.000,00 (seis

milhões de cruzeiros) para ors
.
36.000.000,00 (trinta e seis milhões
de cruzeiros). conforme deliberação
de seus acionistas em Assembléias
Gerais Extraordinárias realizadas em
30 de agõsto de 1961 e 2 de maio de
1962,
Art, 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto ia autorização a que alude aquéle Decreto,
Brasília, 1 de fevereiro de 1965;
144Q da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELIJO BRANCO

Daniel Faraco

de Bens Patrimoniais e de Edi.fícios,
subordinôas à primeira e da Secção
de Construção Cívil.. strcordmada à
seg-unda, no Serviço de Engenharia.
Civil (SEC) , diretamente subordinado à Diretoria Geral,
Art. 2° Bsbe Decreto entrará em
vigor na date de sua publicação. rsvogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e 77,0 da República.
H.

Cl'.STE;.LO BRANCO

Juarez Távora
Normas gerais de organização e fun ..
cumamentc das seções e de/mais
umuuuies do Serviço de Enger;JH/,ria Civil (SEC)

REGIMENTO INTERNO
CAPíTULO I

Da

Finalidade

AJ:t. 1 O Serviço de Engenharia.
Civil (SEC) do Departamento dos
Correios e Telégrafos, diretamente
subordinado ao Diretor- Geral tem
por finalidade:
a) planejar,
especificar, orçar e
executar os trabalhos de construção
civil. bem como proceder e re-paros,
acréscimos e reaôaptaçôes em prédios, de mo da s dependências postais e telegráficas;
b) elaoorar e submeter à aprecieção do Diretor-Geral, o plano anual
de obras.
Q

CAPÍTULO TI

DECRETO NQ 55.742 -

DE 9 DE

FEVEREIRO DE 1965

Altera o Regimento do Departamento dos Correios e Telégrafos.

o Presidente da República usando
da atmbuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição decreta:
ArL 10 Fica alterado o Rl:gim~n1JO
do Departamento dos Correios e Telégrafos aprovado pelo Decrete número 51. 902~ de 19 de abril de 1963,
na parte relativa à. estrutura da Diretoria do Mat.eriaJ. e da Comissão
Executiva do Plano Posta] To.eg'ráfico, com a transformação das Secções

Da org-anizaçâo

A;rt. 29 O Servíço de Engenherta
Civil será chefiado por funcíonárto
portador de Diploma de Enzeubeiro
Civil ou de Arquiteto e será constátuído de um Gabinete e pelas seções
de Construção Civil, Bens Imobiliá-.
rios e de 32 Seções de Engenharia
Civil Regionais.
§ 1Q•
O Gabinete será constituído de:
1.1. - dois Assessores
1.2. - um Secretário.
§ 29 A Seção de Construção Civil
será constíbuída de:

ATOS

2.1 - Turma de Planejamento e
A:rquitetura
2.2 - Turma de Fiscalização de
obras
2. 3 ~ Turma de Consertos ~ RepEITOS

2.4 ~

39 -

Turma de Administração.
A Seção de Bens Imobiliá-

rios será constituída de:
3.1 -Turma de Ates Jurídicos
3.2 - Turma de Tombamento e
Avaliação

Turma de Administração.
oaõa Seção de Engenharia.
Civil Regional (SECRE) será chefiada por um Engenheiro e ficará,
tàcnícamente, subordinada no Serviço de .gngenharla Civil e, admmiatràtivamente, à Diretoria Regional
respectiva.
§ 5° A.s seções de Engenharia Ci ..
vi! serão agrupadas em seis (6) setores, coma denominação de setor
de Engenharia .crvu (BENCI), cujo
Chefe é o mesmo da Seção de Engenharia Civil da Diretoria .Regional
sede e serão assim dístrtbuídcs:

nabara - Rio de Janeiro -- Goiás
- Mato Grosso - Campo Grande e
da Delegacia Regional de Brasília, ficarão sob a direção imediata do Serviço de Engenharia Civil,
§ 79 Os Diretores jcegionais 10calízarâo, nas respectivas Seções de
Engenharia Civil, os servidores necessários do funcionamento das mesmas, mediante
proposta do Chefe
interessado.

3.3 ~

369

DO PODER EXF.CUTIVci

CAPÍTULO

4° -

Sede na Diretoria Regional do
Pará, compreendendo as Seções de
Engenho3-ria Civil das Diretorias Regícnaís do Pará, Amazonas e Acre
Rondônia e do Maranhão:
b) sede na Diretoria Regional de
Pernambuco, compreendendo .as Seções de Engenharia Civil das Dí'retortas Reg-ícnais de Pernambuco,
Piauí. Paraíba, Ceará e do Rio Grande do Norte;
c) Sede na Diretoria Reg'ional da
Bahia, compreendendo as seções de
Engenharia Civil das Diretorias Regionais da Bahia, Alagoas, Sergipe e
do Espírito Santo;
d) Sede na Diretoria Regional de
Juiz de Fora, compreendendo '3.S Seções de Engenharia' Civil das Diretorias Regionais de Juiz de Fora,
Minas Gerais, Campanha e Diamantina;
e) sede na Diretoria neçíonc: de
São Paulo, compreendendo as Seções
de Engenharia Civil das Diretorias
Regionais de São Paulo - Botucatu
- Baurú - Ribeirão Prêto e de "Ibe;
a)

raba:

j)' Sede na Diretoria Regional do
Paraná, compreendendo as Seções de
Engenharia Civil das Díretorías Regionais do paraná - Santa Cata rtna
- Rio Grande do Sul e de Santa
Mexia.
§ 6° As seções de Engenharia Oivil das Diretorias Regionais da oua-

IH

Das Atribuições

Art. 39 À seção de Construção
Civil compete:
I - Pela. Turma de Planejamento

e Arquttetura:
a)
programar a reallzeção de
obras;
b) examinar a viabilidade da execução de obras julgadas neceesártas,
relativas a onnceções
novas,
1'12oonstcucões. ampliações ou refor-

mas'
e)'

fazer executar desenhos e
plantas;
d) organizar fichário com anotações relativas e inovações intr-oduzidas nos sistemas de construções,
vis-ando à atualização de novos planos de obras;
e)
indicar o tempo, de execução
das obras;
j) manter ríchário com a especificação de fornecedores de todo o
material utilizável em edificações;
g) manifestar-se, em cada caso,
quanto ao material a ser utilizado,
especificando-o.
11 - Pela Turma de Píscalízaçâo
de Obras:
e
a)
fiscalizar os serviços programados;
b)
organizar fichário para as
obras em execução;
c) manter atualizado, no fichário, o andamento d2.S obras.
Hf - Pela Turma de Consertos
e Reparos:
a)
executar reparos em prédios
próprios ou alugados, ocupados pelo
DCT;
b)
realizar pinturas em prédios
próprios ou alugados:
c) instalar benfeitorias, ,tais como
banheiros e sanitários, em prédios
ocupados pelo DCT;

:no
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d)
reparos das instalações elétricas dos imóveis ocupados por repartições postais-telegráficas.
IV - Pela Turma de Administraçã'O:
a)
registro e coritrôle dos crédítos referentes a edificações e repa-

ros:

b) escrlturaçâo e registro das contas processadas, prestações de ser;
viços e comprovações:
c)
remessa. de documentos, sôare
adiantamentos, ao Tribuna] de Contas;
d)
processamento de pagamentos
por exercícios findos;
e) processamento de contas para.
fins de pagamento:
j)' processamento
de contas de
restos a pagar;
g) atendimento de diligências do
Tribunal de contas dentro dos prazos estipulados:
h) recebimento e encaminhamento
de papéis e documentos;
i)
fichário da movimentaçâc de
processos, fazendo constar das
fichas a ementa dos assuntos e a Seção do destino;
n prestar informações às partes
sôbre o andamento de papéis processos ou documentos.
Art. 49 A Seção de Bens Imobiliários compete:
I - Pela Turma de Atos Jurídicos:
a)
processar a regularização das
cessões, compras, permutas de bens
imóveis e locações em que fór P'3.l'te o Departamento dos Coreeios e
Telégrafos;
b)
preparar e providenciar a
guarda detodo5 os documentos relativos aos imóveis da União, a cargo do DCT;
c) manter, por intermédio do eõhefe do Serviço de Engenharia Civil,
intercâmbio com o serviço de Patrimônio da União, relativamente aos
assuntos de ínterêsse daquele órgão
e do DCT;
d)
incumbir-se de tôdas as providencias a tinen tes à documentação necessária à efetivação de escrituras e -de contratos de tocação;
TI - Pela Turma de Tomcemento
e Avaliação:
a) organizar e manter em guarda
o registro de todos os bens ímobíliários da União a cargo do Departamento dos Oorreíos e Telégrafos,
com a indioaçãD õae respeutivas localizações;

b) manter a atualização dêsse registro com a designação das alterações que ocorrerem:
c)
manter atualizados os valores
dos bens patrimoniais, por meio de
avaliações periódicas;
d) colecionar as plantas. desenhos, detalhes e fotografias dos prédios e terrenos que constituam bens
oetnmoníars da União, a cargo do

DOT.

TIl -

ção:

Pela Turma de Administra-

a)
protocolo - de entrada e saída
de 'processos e documentos;
b) serviço mecanográtícc da Se-

cão'

~ ci registro de, freqüência extraída
do livro do "ponto";
d) remessa mensal da freqüência
dos funcionários da Seção à Seção
Financeira da Diretoria. do Pessoal;
i:?) providenciar junto à Seção Administrativa Os pedidos médicos
para abonos de faltas;
j) organização da freqüência a ser
encaminhada à Seção de Promoção
e Acesso da Diretoria do Pessoal;
g) organização do Relatório anual
da Seção;
h) levantamento de dados estatísticos relativos a serviços da Seção;
Art. 59 As Seções de Engenharia
Civil Regionais compete:
a) elaoorar, juntamente com o Diretor Regional respectivo, o plano
anual de obras) reparos e consertos
em prédios da sua jurisdição;
b)
arquivar plantas, desenhos e
detalhes de todos Os prédios e terrenos do Departamento dos Correias e Telégrafos, bem corno executar desenhos e cópias;
c) assisti!r e orientar técnica e
econômícamente os serviços programados:
d) calcular, orçar e especificar
obras novas,' reconstruções ampliações, reformas, consertos e reparos
em prédios;
e) oráentar dirrigIr e Iíscanzar
planos e programas de trabalho de
execução de obras de construção civil na
j) fiscalizar Os serviços jprogramedos:
ç) executar todo e qualquer conserto ou r-eparo em prédios ocupados pejo DCT, na sua jurisdição;
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f) snoamínhar ao Serviço de Enh) executac todo e qualquer serviço
genharia CIVIl, relatórios mensais
relativo à Engenharia Civil, n.a sua
das obras em execução rias Drretoràas
jurisdição;
Regionais da sua região. - Juarez
i) encaminhar ao setor de EngeTávora,
nharia Civil respectivo, relatórios
mensais das obras em execução na
sua jurisdição;
i) incumbir-se de tôdas as proviDECRETO N9 55.837 - DE 12 De
dências atinentes à regularização
MARÇO :DE 1965
das cessões, compras, permutas de
bens imóveis e locação em que f 01" Apr01)U o Plano Mestre Decenal para
pau-te
Departamento dos Oorreíos
Aixüiaciio dos Recursos Minerais do
e' Telégrafos;
Brasil e dá cutrae providências.
l) preparar e providencial' a guarda de todos os documentos relativos
(Publicado no Diário Oticiat: de 15
MS imóveis da, União' a cargo do
de março de 1965)
Depàrtamento dos Correios e TeléRetificação
grafos, na região respectiva;
Na
pág
.
2,684,
no 4Q considerando,
m)
manter, através do Chefe do
onde se lê:
Serviço, de Engenharia oívn. os ne. .. despendiosas,
cessários entendimentos com o Pata-imônío da União, relativamente a
Leia-se:
cessões, permutas e compras de imódispendiosas, .. ,
veis, bem como sôbre levantamentos,
No art. 29, onde se lê:
plantas e cadastro da sua jurisdi. .. técnicas de mlneraçâo no País,
ção;
Leia-se:
n) organizar e manter em guarda o registro de todos 08 bens imo, .. técnicas da. mineração no País
biliários da União a carg-o do Departamento
dos
Correios e Telégrafos dentro da jurisdição, com as
respectivas Iocahzaçôes;
(") DECRETO N9 55,843 - DE 18 DE
O) manter a atualização dêsses reMARÇO
gistros, com a designação d0.B alterações que ocorrerem:
Aprova o enquadramento dos cargos
e funções do Quadro Cmiinórío de
p) manter atualizados 80 valores
Pessoal da Universidade do Brasil
dos bens paêrímoníaís da jurfsdiçáo
por meio de avaliações períodícas.
Publicado no Suplemento dó Diàrio
Art. 6(1 Ao Setor de Engenharia,
Oficial de 30-3-65
Civil (S'ENOI) compete:
a) coordenar os
planos de Obl'[1S
C) Retificados os Anexos no
executados pelas Seções de EngeDiário Oficial de 8 e 22 de abril de
nharia Civil, da sua jurisdição;
1965.
b) orientar e dirigir Os trabalhos
de construção civil na sua região;
c) propor a designação de engegenheíros - da sua sede para chefias
e) DECRETO N9 55.844 ........ DJ!: 18 re
de Seções de Engenharias orvn nas
MARÇO DE 1965
Diretorias Regionais e para execução
~~o~iscalização de obras de sua reRetifica o Quadro Extmordináfio do

°

orientar e assistir os Diretores
Regionais da sua região, nas concorrências públicas ou administrativas
e coletas, de preço para execução de
obras:
e) fiscalizar a execução das obras
00 sua região;
d)

Pessoal da Universidade do Brasil
e dá outras providências.

(Publicado no Supl-emento do Diário
Oficial de 30-3-65)

U) Retíficados os Anexos no Diário Oficial de 8 de abril de 1965.
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DECRETO N9 55.583 - DE 22 DE
MARÇO DE 1965
Aprova o Regimento do Departamento de Rendas Internas, e dá outras
providências.

(Publica.do no Diário Oficial de 29

de março de 1965).
Retificação

Na pág . 3.190, La, coluna, art. 29 ,
mantido o nosso slmonde se lê:
bolo ...
Leia-se:
· .. mantido o mesmo símbolo ...
Na mesma coluna, art. 3'\ citação
Denominação, onde se lê: ... Inspetor-Físca ...
Leia-se:
· .. Inspetor-Fiscal ...
No 'art" 49, citações: Número de
Punções - Denominação - Símbolo
- nde se lê: ." 8 - Chefe de Serviço - Arrecadação - Cadastro Contrôle e Estatística - Preparatório de Julgamento) - Guanabara 8
São Paulo - 3-F.
2 - Chefe de Seção (Fiscalização)
- Guanabara e São Paulo - 5-1"
1 - , Encarregado de Depósito
Guanabara - 5-F ...
Leia-se:
· .. 8 ~ Chefe de erviço (Arreeadação-Cadastro) - Oontrôle e Estatística - Preparatório de Julgamento) - Guanabara e São Paulo
-

3-F.
2 - Chefe de Seção (Fiscalização)
-, Guanabara e São Paulo - 4-F
2 -,--' Chefe de Seção (Administra-

ção) -

5-F
1 -

Guanabara e São Paulo

Encarregado de Depósito
Guanabara - 5-F...
a
Na 3. coluna, Art. 29, item VI, letra a, onde se lê: ... em trânsito
(T.N.T.J;

...

Leia-se:
... em trânsito (T.M.T.); ...
Na pág . 3.192, 1.11, coluna, Art. 14,
item III, onde se lê ... Rendas Internas, responsáveis pelas ...
Leia-se:
· " Rendas Internas, responsáveis
pelas ...
Na 2.11, coluna, item .rr, letra c, artigo 15,

Onde se lê:
· .. em bruto e de substâncias roincrats em geral em bruto e de substâncías minerais em geral em bruto
Ou beneficiadas mecânícamente, .. ,
Leia-se:
... em bruto, e de substâncias minerais em geral, em bruto ou beneficiadas mecânicamente,
.
No Art. 16, onde se lê:
a seu
critério as dependências da Inspetnlia não ofereçam donveníentes condições ...
Leia-se:
· .. a seu critério as dependências
da Inspetoria não orereçarn convenientes condições ...
Na 4.a coluna, item XVI, onde se
se: .. , servidores que (Ilegível) estejam ."

Leia-se:
· .. servidores que lhes estejam ."
Na pág . 3.193, 3. a coluna, Art. 23,
item I, onde se lê: ... observância
dos prefeitos ...
Leia-se:
· .. observâncía dos preceitos ...
No Art. 24, 4.a coluna, parágrafo
19, onde se lê: '" na alteração, 139,
item I ...
~
Leia-se:
... na alteração 13.a , item I .,.
Na mesma coluna, citação da La
Categoria e Categoria Especial Nível 17 e 18 - Guanabara onde se
lê: .. ' Guanabara - 105' ~ 103 .'.
Leia-se:
· .. Guanabara - 103 - 103 ...
Na pág . 3.194, La coluna onde se
lê: ." Capitul§ VIII ... '
Leia-se:
... Capítulo VII~.
DECRETO N9 55.855 - DE 24 DE
MARÇO DE 1965
Aprova o Regimento do Departamento
do Imp6sto de Renda, cria e extingue funções gratificadas.

(Publicado no Diário Oficial de 29 de
março de 1965 e retificado no de 14
de abril de 1965)
Retificação

Na pág. 3.195, na H coluna, no
art. 21, item II, letra c, onde se lê:
c) Seção de Revisão - Leia-se: c)
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Seção de Revisão <Se. R,J.); Na 2!J.
coluna, no mesmo artigo, item V, letra a, onde se lê: a) Seção de Reclamações de Pessoas Físicas (SsRe.
F.); Leia-se: a) Seção de Reclamações de Pessoas Fisicas (Se. Re. F,);
Na pág. 3.197, 2? coluna, no art. 42,
§ 31,1, letra o, onde se lê: a) Pela Turma de Tarefas Auxiliares: Leia-se; c)
Pela Turma de Tarefas Auxiliares: Na
mesma coluna, no "art. 43, § 29, letra a,
item X, onde se lê: I - ... correspondentes, quando souber; Leia-se: I
correspondentes, quando couber; Na pág. 3.193, 21 coluna, art. 45,
§ 39, onde se lê: § 39 ... fiscalização externa junta a Cartórios,
Leia-se: § 39 - ... fiscalização externa junto a Cartórios, ...
Na pág . 3.195, 3f!. coluna, Art. 22,
item VI,
Onde se lê:
... b)
Turma da Di víd a Ativa
(T.D.A.) ...

Turma de Expedição (T. Ex) ...
Leia-se:
••• b) Turma de Contrôle de Pagamento rr.c.r-.r:
c) Turma da Dívida Ativa ('r.D.A.);
d) Turma de Expedição (T. Ex.) ...
No Art. 25, na mesma coluna, onde
se lê: ... Setores e Arquícos ...
Leia-se:
... Setores e Arquivos ...
Na 4lJ. coluna, Art. 32, onde se lê:
.. .no Etdo
Sergipe; ...
Leia-se:
. . .no Estado de Sergipe; ...
Na pág . 3.196, P coluna, Art. 38,
item IV, onde se lê: ... julgados couvenitentes ...
Leia-se:
.. .julgados convenientes ...
Na 2? coluna, Art. 39, item U, onde
se lê: ... visando especialmente à perfeita coordenação dos serviços, visando especialmente à simplificação dos
trabalhos dos órgãos ...
Leia-se:
... visando especialmente à simplificação dos trabalhos dos órgãos ...
Na 3~ coluna, § 5'.', item r, onde se
lê: ... e bem assn os dados ...
Leia-se:
... e bem assim os dados ...
Na 4f!. coluna, '§ 49, item lI, onde
se lê: ... revistas e (ilegível) ...
d)

de
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Leia-se:

· .. revistas e folhetos ...
No ítem VI, onde se lê: ... atos ortciaís an esfera ...
Leia-se:
... atos oficiais na esfera ...
Na pág . 3.197, 21). coluna, Art. 43,
19,

Onde se lê:
... IV - providenciar a instauração
de rendimentos pagos ou creditados a
Turma de Cadastro e Informações da
Seção de
Inscrição e Cadastro do
Serviços .de Tributação das Pessoas
Físicas ...
Leia-se:
• •. V r-: Encaminhar as informações

de rendimentos pagos ou creditados

à Turma de Cadastro e Informações,

da Seção de Inscrição e Cadastro do
Serviço de 'I'râbutaçâc das Pessoas
Físicas,...
.
,
Na 31J. coluna, § 49, letra b, item II,
onde se lê: ... nstaurar processos de
(ilegível) ,ex-officio"; ...
Leia-se:
· .. instaurar processos de Iançamento, ex otficio; ...
Na pág . 3.198, P. coluna, Art. 45,
§ 19, letra o, item r, onde se lê: ...
laudos de percías fiscais ...
Leia-se:
· .. láudos de perícias fiscais ...
Na letra c, item IV, onde se lê: •.•
IV - executar as tarefas (Ilegível) ...

Leia-se:
... IV - executar as ta.. refas relacionadas com o expediente da Seçâo •••

No § 2 9, ainda do mesmo artigo e
coluna, onde se lê: •.. § 21,1 - Ao (ilegível) exceto o de Diligências (ílegivel) ...

Leia-se:
Aos setores do Serviço de
Fiscalização Externa exceto o de Diligências Especiais, compete ...
• .. § 21,1 -
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§ 39, item
encaminhar
os processos decididos (ilegível) ..•

Na

3~

coluna, Art. 46,

IV, onde se lê: ... :IV -

Leia··se:
IV - encaminhar os _processos
de~ididos à Turma competente da Senão de contr6le de Declarações ou da
Se(,~ão de Lucros Extraordinários, do
Servico de 'I'rfbutaeâo das Pessoas
.Jurtdícas.p ara os fim; cabíveis ...
No § 49 letra a, item Tl'I, leia-se,
por -estar ilegível:
· .. IH - pl'epar:,,,,l' para remessa à
superior dtrecâo do D.I.R. as tnformações necessárias, sõbre as mesmas questões, quando interposto recurso à instância superior ...
Na letra b, item r, onde se lê:
atos (ilegível) ...
Leia-se:
... atos emanados da D R.I.E.; ...
Leia-se, republicando-se o Art. 47,
por ter saído ilegível:
_.. Art. 47. Ao Serviço de Contrôle
Pagamento das
de Lançamento e
D.R.I.R. na Guanabara e em 'tão
Paulo competem as atividades discriminadas nos parágrafos dêste artigo,
as quais serão exercidas por intermédio das respectivas Seções e Turmas ...
No § 19 , onde se lê:
A Seção
de Conrôle de Lançamento .
Leia-se:
• .. A Seção de Contrôle de Lança-

menta ...
Na letra b, item I, ainda do .Artígo
47, onde se lê: '" recibos, informações ou ...
Leia-se:
" .recíboa, intimações ou.
Na pág . 3 .199, F' coluna, onde se
... Art. 49 - Ao Serviço de Administração das D.R.I.R ....

lê:

Leia-se:
· .. Art. 48 - Ao Serviço de Admlníatraçâo das D.R.I.R ....
Na 2\lo coluna, Art. 50, onde se lê:
. . .e em (ilegível) Paulo...

Leia-se:
... e em São Paulo ...
Na pág . 3.200, 1~ coluna, item VII,
onde se lê: ... nos casos previstos em
le: ...
Leia-se:
... nos casos previstos em lei: ...
J\Ta 300 coluna, Art. 60, item I, onde
se lê: ... os trabalhos da D.R.I.R....
Leia-se:
· .. os trabalhos a cargo da D. R.
I. R . . . .
Na pág . 3.201, P coluna, ArL 62,
item III, onde Sê lê: ... a que tiverem subordinados ...
Leia-se:
. .. a que estiverem subordinados ...
Na 3fJo coluna, Art. 68, item IH,
onde se lê:
superiores hierarquias ...
Leia-se:
· .. superiores hierárquicos ...
Na·4:). coluna, Art. 75, onde se lê:
... Departamento
de
Arrecadação
OUlua via ...
Leia-se:
· .. Departamento de Arrecadação
uma via ...
No Art. 79, onde se lê: ... sôbre as
competência ...
Leia-se:
... sôbre a competência ...

DECRETO N9 55.860
MARÇO

DE

DE

24

DE

1965

Aprova o sistema de classificação de
cargos da Caixa Econômica' Federal do Cearâ.

(Publicado no p. a. de 26-3-65 e
retífícado no D.a. de 2-4·65).

Os 'anexos a que Se refere o texto
foram retificados no Diã1'io Oficial
de 13 de abril de 1965.
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DECRETO N' 55.866
MARÇO DE 1965

DE

25

D'

Aprova o Regulamento para a ccõrcaCO, e fiscalização do impôsto de
renda,

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 89 da Lei nc 4.506,
de 30 de novembro de 1964" déereta:
Artigo único. Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, para a cobrança e
ffscaltaaçâo do impôsto de renda a
partir de lfl de janeiro de 1965.
Brasília, 25 de março de 1965; 144fl
da Independência e 77fl da República.
H.

CASTEI.La BRANCO

Otávio Gouveia de

nuuiõee

REGULAMENTO PARA COBRANÇA
E FISCALIZAÇAO DO IMPOSTO
DE RENDA
LIVRO I

Dos Contribuintes do lmpôsto
TÍTULO I

Das Pessoas Físicas Domiciliadas
ou Residentes no País
CAPíTULO I

Das Pessoas Contribuintes

Art. 19 As pessoas físicas, domtct ~
Iíadas ou residentes no Brasil, que tiverem renda liquida anual superior a
Cr$ 1.008.000 (um milhão e oito mil
cruzeiros), apurada de acôrdo com
êste regulamento, são contribuintes do
ímpôsto de renda, sem distinção de
nacionalidade, sexo, idade, estado ou
profissão (Lei nc 4.506, art. 19).
Parágrafo único. São também contribuintes as que perceberem rendimen tos de bens de que tenham a
posse, como se lhes pertencessem, de
acôrdo com a legislação em vigor
(Decreto-lei nc 5.844, art. tv, parágrafo único).
Art. zo Os rendimentos de menores serão tributados conjuntamente

com .os de seus pais (Lei nv 4.506,
art. 4l?).
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se apttea (Lei n fl 4.506,
art. 4l?, § lQ):
a) aos filhos emancipados;
b)
aos filhos de primeiro leito de
binuba no exercício do pátrio poder,
que poderão apresentar declaração em
separado;
c) aos filhos menores que, auferíndo rendimento de trabalho, optem
pela tributação de seus rendimentos
em separado.
Art. 39 Na constância davsocledade
conjugal, os' cônjuges deverão fazer
declaração conjunta de seus rendímentes, inclusive das pensões .de que
tiverem o gôzo privativo (Decreto-lei
nv 5.844, art. 67, e Lei nc 154, art. ts,
67, • 29).
§ 19 Se o regime fór o da separação de bens, é facultado a qualquer
dos cônjuges apresentar declaração
em separado relativamente aos rendimentos próprios (Lei ne 154, art. 1fl).
§ _2l? No regime da comunhão de
bens, quando cada cônjuge auferir
mais de Cr$ 1.008.000 (um milhão e
oito mil cruzeiros) anuais, além da
declaração de rendimentos do cabeça
do casal, poderá ser apresentada declaração de rendimentos do outro cônjuge, relativa aos proventos do trabalho e de bens gravados com cláusulas
de incomunicabilidade e ínalíenabíltdade (Lei no 3.470, art. 33).
Art. 4Ç> No caso de dissolução da
sociedade conjugal, por morte de um
dos cônjuges, o sobrevivente apresentará declaração de rendimento relatlva às importâncias que perceber do
seu trabalho próprio. das pensões de
que tiver gôzo privativo ou de quaisquer bens que não se incluam no
monte a partilhar (Decreto-lei núme1'0 5,844, art. 68).
Art. 5l? São também contribuintes
as pessoas físicas residentes ou domtciliadas no país que aufertrem rendimentos especificados nos Titulas m e
IV do Livro II.
CAPíTULO

rr

Do espólio

Art. 69 Aplicam-se ao espólio as
normas a que estão sujeitas as pes-
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soas físicas observado o disposto neste
capítulo (Decreto-lei no 5.844, art. 45,
parágrafo único).

Art. 79 No caso de falecimento do
contribuinte, a declaração será apresentada em nome do espólio, com base
nos rendimentos auferidos no ano anterior, inclusive no exercício em que
rôr homologada a partilha ou feita a
adjudicação dos bens (Lei nc 154. artigo 19 )

.

19 Homologada a partilha ou fei~.
ta a adjudicação dos bens, deverá ser
apresentada pelo inventariante, den§

tro de 10 (dez) .dias, declaração dos

rendimentos auferidos entre 1(1 de janeíro e a data da homologação, ou
adjudicação (Lei nc 154, art. 111).
;~

2Q O lançamento do impôsto será

feito, até a partilha ou adjudicação
dos bens, em nome do espólio (Lei

nc 154, art. 19).
Art. 81? A partir da abertura da
sucessão e enquanto não fôr comunícada a homologação da partilha ou a
adjudicação dos bens, as obrigações
estabelecidas neste regulamento ficam
a cargo do inventariante (Deoreto-leí
nc 5.844, art. 46).
Parágrafo único.
A comunicação
de que trata êste artigo será feita à
repartição lançadora do local do último domicílio do de cujus pelo inventariante ou qualquer herdeiro, juntando-se os documentos comprobatórios (Decreto-lei no 5.844, art. 46, parágrafo único).
Art. 9Q A isenção de Cr$ 1.008.000
(um milhão e oito mil cruzeiros), do
art. 56. será considerada até o exercício financeiro seguinte ao ano em
que ocorrer o falecimento do conmbuínte (Lei nv 2.354, art. 22, Lei número 2.852, art. 19, § 29, Lei nv 3.553,
art. 1<;1 e Lei n 9 4.154, art. 29).
Parágrafo umco. Nos exercicros
subseqüentes, se a renda líquida tôr
superior a Cr$ 1.008.000 (um milhão
e oito mil cruzeiros). calcular-se-á O
impôsto progressivo aplicando à porção de renda até aquêle limite o ímpôsto de Cr$ 30 (trinta cruzeiros) par
1.0.00 (um mil cruzeiros), desprezadas
as frações de rendimentos inferiores a
esta quantia, sem se atender ao limite
de isenção, observando-se d::'LÍ em
diante a progressão constante do artigo 5p (Lei no 2.354, art. 22, Lei número 2.862, art. 19, § 29, Lei nc 3.553,
art. 19 e Lei n9 4.154, art. 29).

Art. 10. Quando se apurar, pela
abertura da sucessão, que o de, cujus
não apresentou declaração para os
exereícíoa anteriores, ou o fêz com
omissão de rendimentos, cobrar-se-á
do espólio o impôsto respectivo, acrescido da multa de mora prevista na
letra d do art. 359 (Decreto-lei númerc 5.844, art. 49).
Parágrafo único. Se as faltas rorem cometidas pelo inventariante, serão punidas com as multas cabíveis
de acôrdo com o Titulo VI do Livro
VI (Decreto-leí n 9 5.844, art. 49,' parágrafo único).
Art. 11. Na falta de pagamento
pelo inventariante, o cônjuge meeiro
e os herdeiros e legatártoa responderão solidàriamente pela totalidade do
débito dentro das fôrças de. meação;
herança ou legado (Decreto-lei núroere 5.844, art. 50).
CAPÍTULO UI

Das pessoas que transferirem
residência para o exterior

Art. 12. Os domiciliados ou resl ~
dentes no Brasil que se retirarem em
caráter definitivo do território nacíonal no correr de um exercício finan ~
ccíro, além da declaração correspondente aos rendimentos do ano anterior, ficam sujeitos à apresentação
imediata da declaração dos rendimen..
tos do período de Ic de janeiro até a
data em que rôr requerida às repartições do Impôsto de Renda a certidão para os fins previstos no art. 291
(Lei nc 3.470, art. 17).
parágrafo único. A declaração de
rendimentos de que trata êste artigo
será apresentada com o. requerimento
da certidão negativa de débito.
CAPÍTULO IV

Das pessoas que transferirem
residência para o Brasil

Art. 13. As pessoas que, no correr
de um exercício financeiro, transferirem residências para o território nacional e, nesse mesmo exercício, iniciarem a percepção de rendimentos
tributáveis de aoôrdo com êste regulamento, estarão sujeitas ao impôsto
no exercício seguinte, como residentes
ou domiciliadas no país meereto-tet
nv 5.844, art. 61).
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§ lQ No caso dêste artigo, serão
declarados os rendimentos percebidos
entre a data da chegada e o último
dia do ano civil (Decreto-lei' nc 5.844,
aa-t'. 61, parágrafo único).
§ 2Q Quando o residente no estrangeiro estiver submetido ao regime de
tributação na fonte previsto no artigo 229 e transferir residência para
o Brasil, ficará sujeito ao ímpôsto
come residente ou domiciliado no país,
no ano que se seguir ao da mudança
(Decreto-lei nc 5.844, art. 60).
~ 3Q
No caso a que se refere o parágrafo anterior, a declaração abrangerá a totalidade dos rendimentos, deduções cedulares e abatimentos relativos' ao ano da mudança, na forma do
disposto no art. 53 (Decreto-lei número 5.844, art. 60, parágrafo único).
§ 4Q As pessoas que, no' correr de
um exercício financeiro, transferirem
resldêncía para o Brasil e, nesse mesmo exercício fina-nceiro, se retirarem
do território nacional, em caráter definitivo, serão tributadas na conror.,
midade do disposto no art. 12.
TÍTULO Il

Das Pessoas Jurídicas e Bmqnêsce
Individuais Domiciliadas no País
CAPÍTULO

I

Das pessoas contribuintes

Art. 14. As pessoas jurídicas de
direito privado domiciliadas no Brasil, que tiverem lucros apurados de
acôrdo com êste regulamento, são
contribuintes do impôsto de renda,
sejam quais forem os seus fins e nacionalidade (Decreto-lei nc 5.844, artigo 27).
§ lO? As emprêsas individuais, para

os efeitos do impôsto de renda, ficam
equiparadas às pessoas jurídicas (Lei
ns 4.506, art. 29, §' 1.9):
§ 29 São emprêsas individuais (Lei
nv 4.506, art. 41, § 10?):
a)
as firmas individuais;
b)
as pessoas naturais que exploram em nome individual qualquer atividade econômica, mediante venda a
terceiros, de bens ou serviços, inclusive:
I - a compra e venda habitual de
imóveis;
II - a construção de prédios para
revenda, ou a incorporação de prédios
em condomínio;
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UI - a organização de loteamento
de terrenos para a venda a prestaçôes, com ou sem contrução.
§ 39 Consideram-se emprêsas individuais as pessoas naturais que praticarem, habitual e profissionalmente,
operações de natureza econômica, com
o fim especulativo de lucro, definindo-se como tais:
a)
as que, no decorrer de cada
exercício, contratarem a transferêncía. a título oneroso, da propriedade
ou de direitos sôbre mais de dois
imóveis, comprados no mesmo ano, ou
mais de quatro, em um qüinqüênio,
considerando-se, para essa quantificacão. a data do instrumento inicial da
transação de cada imóvel;
b)
as que exercerem a atividade de
construtores, com responsabilidade geral pelas obras, de prédios pata revenda;
c)
as que promoverem a incorporação de prédios em condomínío, mediante honorários recebidos na concretização da incorporação ou ao longo da construção a titulo de taxa de
incorporação, de fiscalização da obra,
de administração do condomínio, ou
outro que se lhe possa assemelhar;
d)
as que organizarem loteamentos
de terrenos para a venda a prestacões, com ou sem construção, mediante honorários recebidos, a qualquer tdtulo, vinculados ao sinal de cada venda .ou ao pagamento de - cada prestaçâoj
e) nos demais casos; quando os reaultados líquidos obtidos na exploração de atividades econômicas em seu
próprio nome, excluídas as referidas
nas alíneas anteriores, superarem o
montante dos rendimentos de outras
origens que, de acôrdo com êste regulamento, devam ser incluídos na declaração de rendimentos da pessoa
física.
§ 49 Não caracterizam a habitualidade, para os efeitos dos §§ 2\1 e 3()
dêste artigo. as operações de tranaferência da propriedade ou de direitos
sôbre imóveis adquiridos há mais de
4 (quatro) anos, bem como sôbre os
havidos por heranca. legado, doacão
ou pagamento de dívida.
.
§ 5Q Não será considerada ativida_
de econômica, para os efeitos da alínea b do ~ 2'?, o exercício de profissão
liberal, como as de médico, engenheiro. advogado. dentista, veterinário,
contador e outras que se lhes possam
assemelhar.
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§ 6<] As pessoas, naturais equiparadas a emprêsas individuais na forma
dêste artigo são obrigadas:
a) a inscrever-se no cadastro a que
se refere o artigo 21;
z» a manter livro Caixa, na forma
do artigo 165, no qual serão esonturados, ainda que com técnica rudimentar' todos os fatos relativos às
suas atividades econômicas;
c) a manter sob sua guarda e reaponsabtlídade os documentos -comprobatórios dos lançamentos referidos na
alínea anterior ;
d) a efetuar as retenções e recolhimentos de ímpôato de renda na
fonte, previsto neste regulamento para
as pessoas jurídicas.
§ 79 As disposições
dêste artigo
aplicam-se a tôdas as firmas e sociedades, registradas ou não, às filiais,
sucursais, agências ou representações,
no país, das pessoas jurtdtcas com
sede no estrangeiro e. igualmente. aos
comitentes domiciliados no exterior,
quanto aos resultados das operações
realizadas por seus mandatários ou
comissários no Brasil (Decreto-lei númerc 5.844, art. ·27, § 2<!, e Lei número 3.470, art. 76).
§ 8<] Para os efeitos de tributação
não são considerados pessoas Jurídicas
os fundos constituídos em condomínio
e administrados por sociedades de Investimentas fiscalizadas pelo Banco
Central da República do Brasil, desde
que não seja aplicada em uma só emprêsa importância superior a 10%
(dez por cento) do valor do fundo e
haja distribuição anual, pelos condôminos, de todos os resultados auferidos (Lei nc 3.470 art. 82 e LGÍ número 4.595, art. 89 ) .
CAPÍTULO II

Das pessoas isentas
Art. 15. Estão isentas do [mpôsto
de renda, como pessoas jurídicas:
a)
as emprêsas individuais cuja receita bruta anual seja inferior a ..
crs 5.000.000 (cinco milhões -de cruzeiros) (Lei no 4.506, art. 29);
b)
as sociedades que tenham receita bruta anual não excedente a ....
C~t'S 840.000 (oitocentos e quarenta mil
cruzeiros) (Lei nv 4.357; art. 25);
c) as instituições de educação cujas
rendas forem aplicadas integralmente
no país, para fins educacionais, obser-

vadas as .dtsposíções dêste regulamento quanto às remunerações relativas a
prestação de serviços (Lei nc 3.470,
artigo 113);
d) as companhias estrangeiras de
navegação marítima e aérea, se, no
pala de sua nacionalidade, 'as companhias brasileiras de igual objetâvo 'gozarem da mesma prerrogativa (Decreto-lei nc 5.844, art .. 30).
Art. 1G. Estão também isentas do
impôsto de renda as sociedades cooperativas 8, seguir enumeradas (Lei número 4.506, art. 31):
a)
de produção ou trabalho agrícola;
b)
de beneficiamento e venda, em
comum, de produtos agrícolas ou de
origem animal, ou da pesca;'
c) de índustrialízaçâo de produtos
agropecuários dos seus associados;
d) de compra em comum, para uso
dos seus associados, e sem intuito de
revenda a terceiros, de animais, plantas, mudas, sementes. adubos, inseticidas, máquinas, instrumentos, matérias primas e produtos industrializados destinados à lavoura e à pecuária
ou a abastecimento das propriedades
agropastoris de seus associados;
e)
de seguros mútuos contrageada. mortandade de gado e outros flagelos;
f) de crédito agrícola;
g) de consumo.: quando não tenham
estabelecimento aberto ao público e
vendam exclusivamente aos seus as.socíados:
h)
editoras e de cultura íntelectual. ainda que mantenham oficinas
próprias para compor, imprimir, gravar, brochar e encadernar livros,
opúsculos, revistas e periódicos, desde
que tais edições e trabalhos gráficos
sejam de exclusivo proveito dos assocfados, ou se' destinem unicamente a
propaganda da sociedade ou instituição cooperativa, sem estabelecimento
aberto ao público;
i) escolares;
fi de seguros contra 'acidentes de
trabalho;
k) de construção de habitações populares, para venda unicamente a associados;
1) de produção ou dlstrlbulção de
energiô, elétrica, de transporte e de
telecomunicações, em zona rural, para
venda ou prestação de serviços exclusivamente a associados.
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Parágrafo único, Cessará de pleno
direito a isenção da cooperativa que
distribuir divídandos aos seus aSSOCla~
dos, não se considerando dividendos:
a)
o juro fixo até a taxa de 12%
(doze por cento) ao ano, atribuído, de
acôrdo com a legislação .cooperatívísta
víaente ao capital social realizado,
qu~ poderá ser atualizado monetàríamente nos têrmos do art. 200;
b)
o retôrno ou sobra correspondente ao reajustamento de preços pagos ou recebidos de seus associados.
Art. 17. As sociedades e fundações
de caráter beneficente, filantrópico,
caritativo, religioso, cultural, ínstrutivocientffico, artístico, literário, recre~tivo, esportivo e as associações e
sindicatos que tenham por objeto cuidai' dos Interêssea de seus associados,
também gozarão de isenção do Imoõsto de renda, desde que (Lei número 4.506, art. 30):
a)
não remunerem os seus dírígentes e não distribuam lucros a qualquer título;
b) apliquem integralmente os seus
recursos na manutenção e desenvolvimenta dos objetivos sociais;
c)
mantenham e s c r i t uração das
sues receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão:
d)
prestem às repartições lançadoras do ímpôsto as informações determinadas pela lei e recolham os trtbutos retidos sõbre os rendimentos por
elas pagos.
§ 19 As pessoas [iirídícas referidas
neste artigo, que deixarem de satisfazer as condições constantes das letras a e b, perderão, de pleno direito,
a isenção (Lei n 9 '4 . 506, .art. 30, § 19).
§ 29 Sem prejuízo das demais penalidades estabelecidas na lei, o Departamentc do Impôsto de Renda suspenderá, por prazo não superior a dois
anos'; a isenção, prevista neste artigo,
da pessoa jurídica que rôr co-autora
de infração a dispositivo da legislação
sôbre ímpôstc de renda, especialmente no caso' de informar ou declarar
recebimento de contribuição em montante falso ou de outra forma cooperar para que terceiro sonegue impostos (Lei nc 4.506, art. 30, § 3Q).
§ 39 Nos casos do parágrafo anterior, se a pessoa jurídica reincidir' na
infração, a isenção será suspensa por
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prazo indeterminado (Lei nc 4:.506,
art. 30, § 49 ) .
§ 49 Nos casos de inobservância do
disposto nas letras c e â, poderá o
Departamento do Impôsto de Renda
suspender a isenção, enquanto não fôr
cumprida a obrigação, sem prejuízo da
multa- prevista nos artigos 365 e 366,
letra. j (Lei nc 4.506,al't. 30, § 2 Q) .
Art. 13. As isenções de que trata
êste Capitulo serão reconhecidas mediante pedido das interessadas provando, com documentos fornecidos
pelas autoridades competentes, que
atendem às condições estabelecidas
em lei.
§ 19 As isenções previstas nos artigos 15, 16 e 17 serão reconhecidas
mediante requerimento das interessadas provando (Decreto-lei nQ 5,844,
art. 29):
a)
personalidade jurídica;
i» finalidade;
c)
natureza das atividades;
d) caráter' dos recursos e condições
em que são obtidos;
e) aplicação integral dos lucros na
manutenção e desenvolvimento dos
objetivos sociais.
§ 2º Excluem-se
das disposições
dêste ar-tigo os cases das letras a e b
do artigo 15.
Art. 19. A isenção de tributação
da pessoa jurídica não a exime das
demais obrigações previstas na legislação sôbre impôsto de renda, espectalmente as relativas à retenção e
recolhimento de impostos sobre rendimentos pagos e prestação de informações (Lei nv 4.506, art. 33).
Art. 20. A isenção concedida às
pessoas jurídicas não aproveita aos
que delas percebam rendimentos sob
qualquer título e forma (Decreto-lei
nv 5.844, art. 31).
§ Iv Os titulares de emprêsas individuais com receita bruta anual inferior a Cr$ 5.000.000 (cinco milhões de
cruzeiros) deverão computar na respectiva declaração de pessoa física,
nas cédulas em que couberem, os rendimentos auferidos dessas emprêsaa.
§ 29 Os rendimentos auferidos pelos sócios das pessoas jurrdícaa a que
se refere a letra b do art. 15 serão
tributados nas declarações das pessoas
físicas beneficiárias.

ATOS DO POJ)ER EXECU'rIVO

:?80
CAPÍTULO

rrr

Da inscrição no' Departamento
do t-mpôsto de Renda

Art. 21. As repartições do Impôsto
de Renda instituirão um serviço e~pe
cial de Registro das Pessoas .Iurídicas,
no qual serão obrígatórtamente inserit8B tôdae as emprêsas que exerçam
atívídades no território brasileiro com
obtetívo de lucro (Lei nc 4.506, arti-

Parágrafo umco. Nos caS03 de falecimento da pessoa física domiciliada
no estrangeiro, o ímpôsto na fonte
será recolhido em nome do espólio até
a homologação da partilha ou adjudicação dos bens.
LIVRO II

Da Tributação das Pessoas Físicas
Domiciliadas no Pais

go" 28).

§ 19 No Registro a que se refere
êste artigo serão inscritas as- pessoas
ou entidades mencionadas no art. 14
e parágrafos (Lei nc 4.506, art. 28,
§

TíTULO

r

Dos Rendimentos Sujeitos a
Declaraçãp

19).
~

29 Nenhum estabelecimento in-

dustrial ou comercial, nem mesmo
Simples depósitos ou escritórios, poderá funcionar no território brasileiro,
sem a prévia inscrição da respectiva
firma ou sociedade proprietária no
Registro das Pessoas Jurídicas manttdo pela repartição lançadora do ímpôstc de renda da sua jurisdição (Lei
no 4.506, art. 28, § 29 ) .
TÍTULO !II

Das Pessoas Residentes ou Domiciliadas no Exterior

Al't. 22.
Estão suj eitos ao impôsto
de renda, de aeôrdo com as disposições do Capítulo I do Título I do
Livro V, os rendimentos provenientes
de fontes situadas no pais, quando
percebidos:
a)
pelas pessoas físicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro (Decreto-lei nc 5.844, artigo 97, a);
b) pelos residentes no pais que estiverem ausentes no exterior por mais
de 12 (doze) meses, salvo os referidos
nos artigos 103 e 104 (Decreto-lei número 5.844, art. 97, b);
c) pelos residentes no estrangeiro
qUE'! permanecerem no território nacional por menos de 12 (doze) meses
(Decreto-lei no 5.844, art. 97, c);
d)
pelos contribuintes que contínuarem. a perceber rendimentos produzidos no país, a partir da data em
que fôr requerida a certidão, no caso
previsto no art. 12 (Lei nv 3.470, artigo 17, § 3') .

CAPiTULO I

Do rendimento bruto

Art. 23. Constituem rendimento
bruto, em cada cédula, os ganhos derivados do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos,e demais proventos previstos neste regulamento
(Decreto-lei nc 5.844, art. 10).
§ 19 Entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas cédulas em que
couberem (Decreto-lei nc 5.844, artigo 10, § 19):

a)
a importância com que fôr beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou cancelamento de dívida, em
troca de serviços prestados. (Decretolei nc 5.844, art. 10. § I'?, a);
b)
as importâncias originadas dos
títulos que tocarem ao meeiro, herdeiro ou legatário ainda que correspondam a período anterior à data da
partilha ou adjudicação dos bens, excluída a parte já tributada em poder
do espólio (Decreto-lei nc 5.844, artigo 10, § 19, c) ;
c) as importâncias recebidas para
cueteio de viagem e estada. e as de
contribuições para a constituição de
fundos de beneficência (Decreto-lei
ne 5.844, art. 10, § 19, d);
d)
os rendimentos correspondentes
aos fundos constituídos em condomínio, nas condições previstas no â 89
do art. 14 (Lei no 3.470, art. 82, parágrafo único);
e)
os rendimentos recebidos de govõmo estrangeiro, por brasileiros,
quando correspondam a atividade
exercida no território nacional (Lei
n 9 4.506, art. 61?).
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§ 29 Não entrarão no cômputo do
rendimento- bruto;
a)
o capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado (Decreto-lei nc 5.844, art. lO,
§ 29', a);

b) o valor dos bens adquiridos por
doação ou herança (Decreto-lei número 5.844, art. io, § 29', b);
c)
os prêmios de seguro restituídos
em qualquer caso, inclusive no de renúncia do contrato (Decreto-lei número 5.844, art. ro, § 29, ci ,
d)
o valor locativo do prédio construído, quando ocupado pelo seu proprietário (Decreto-lei nc 5.844, art. tn,
§2 9d);

°

e)
a indenização e
aviso prévio
por despedida, pagos por motivo de
rescisão de contrato de trabalho, que
não excedam os limites garantidos
pela lei (Lei ns 4.506, art. 17, itens
II e X) ;
f) as indenizações por acidente no
trabalho (Lei número 4.506, art. 17,
item IV);
g)
as importâncias recebidas como
salário-família estabelecido na lei (Lei
nc 4.506, art. 17, X);
"h)
as gratificações por quebra de
caixa pagas aos tesoureiros e a outros
empregados, enquanto manipularem
efetivamente valôres, desde que em limites razoáveis nessa espécie de trabalho (Lei nc 4.506, art. 17, n :
i) os proventos de aposentadoria ou
reforma, quando motivada pelas
moléstias enumeradas no item III (',0
art. 178 da Lei número 1. 711, de 28
de outubro de 1952 (Lei n9 4.50G, artigo 17, IIl);
i) os prêmios de seguro de vida em
grupo pagos pelo empregador em beneficio dos seus empregados (Lei nümero 4.506, art. 17, V);
k) os serviços médicos, hospitalares e dentários mantidos ou pagos pelo- empregador em benefício dos seus
empregados (Lei número 4.506, artigo 17, VI);
l) a alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador aos seus
empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado pela alimentação fornecida e o seu valor de mercado (Lei

nv 4.506, art. 17, VII) ;

m)
os uniformes, roupas ou vestimentas especiais indispensáveis ao
exercício do emprêgo, cargo ou runçâo, fornecidos pelo empregador gra-
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tuitamente ou a preços inferiores ao
custo (Lei nv 4.506, art. 17, IX);
n)
o valor do transporte gratuito,
ou subvencionado, fornecido ou pago
pelo empregador em benefício dos
seu:" empregados, seus familiares ou
dependentes (Lei ns 4.506, art.· 17,
VIII) ;

o) as diferenças, em moeda corrente, resultantes da atualização do
valor nominal unitário das Obrigações
de que trata o artigo 19, § 79, da Lei
nc 4.357, de 16 de julho de 1964;"
p)
a variação do valor dos depósitos em dinheírç, destinados a garantir
débitos fiscais, resultantes dê correção
monetária procedida de acôrdo com o
§ 3'! do art. 7'1 da Lei nc 4.357; de 16
de julho de 1964 (Lei nc 4.506, artigo 20, § 4'!);
q) a variação correspondente aos
reajustamentos monetários e Os rendimentos de que "tratam os artigos 412
e 41:::. (Lei nc 4.380, arts. 57 e 58).
§ 3 9 Nos casos das letras a. b, c e,
f e i, do § 2'1 dêste artigo, os juros' ou
qualquer outro interêsse dêsses capitais serão incluídos na declaração de
rendimentos (Decreto-lei nc 5.844, artígo 10, § 39 e Lei nc 154, arts. 19 e
13) .

Art. 24. Aquêles que declararem
rendimentos de bens em condomínio
deverão indicar essa circunstância
(Decreto-lei n 9 5.844, art. 66).
Parágrafo único.
Os rendimentos
dos fundos em condomínio, de que
trata o § 89 do art. 14, serão indicados pelos condôminos, segundo a sua
natureza e na proporção das respectivas cotas, de acôrdc com o disposto
na letra d do § 19 do art. 23 (Lei
n9 3.470, art. 82, parágrafo único).
CAPÍTULO II

Da classificação dos rendimentos

Art. 25. Para os fins de declaração, os rendimentos serão classificados
em oito cédulas, que se coordenam e
denominam pelas primeiras letras do
alfabeto (Lei n? 154, art. 19).
Art. 26. Na cédula A serão clasaios rendimentos de capital
aplicado em 'títulos nominativos de
dividas públicas federais, estaduais ou
municipais, qualquer que seja a data
da emissão, salvo OS que gozal'em de

ficados
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imunidade fiscal, expressa em lei federal (Decreto-lei nc 5.844, art. 39 e
[,ei no 4.506, art. 20, item 1).
Art. 27.

Na cédula B serão classi-

ficados os seguintes rendimentos de
capitais e valóres mobiliários (Lei nú-

mero <1.506, artigo 20) :
a)
juros fixos' ou variáveis, ou
quaisquer outras bonificações ou anuídades de obrigações nominativas ou
ao portador, emitidas pelas pessoas
jurídicas brasileiras de díreíto públtco, exceto os de que trata .o art. 26;
b)
juros fixos ou variáveis. ou outras bonificações ou anuidades, de
obrigações nominativas ou a? .portador, emitidas por pessoas jurídicas de
direito privado, nacionais ou estrangerras, ou por pessoa jurídica estrangeira de direito público;

c) juros de depósitos em dinheiro,
a prazo ou a vista, para qualquer fim,
seja qual fôr o depositário;
d)
juros fixos ou variáveis, de empréstimos civis ou comerciais, garantidos ou não, seja qual fór a natureza
do bem emprestado e a forma do con-.
trato ou titulo;
e)
juros de cauções, fianças ou depósitos em garantia de contratos,
obrigações ou exercício de profissões,
cargos, funções ou empregos públicos
ou privados;
f) saldo do balanço de juros em
contas correntes mantidas com o mesmo devedor ou depositário;
g)
juros resultantes da alienação
de bens e direitos, quando o adqutrente ficar a dever parte ou totalidade do preço;
h)
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, elassíffcáveís. nos tênues da lei, corno
rendimento de outra categoria, salvo
os de que tratam o § 29 do artigo 28
e c § 29 do artigo -33;
i) lucros nas operações de "reporf"
e "swap";
1) importâncias pagas ao credor
nos contratos de financiamento ou
abertura de crédito, a titulo de reserva. dos fundos mutuados, enquanto
não são sacados, ou a título de comissão ou juros mínimos em contas correntes;
k) importâncias. pagas pelo devedor ao credor como 'índentaaçâo ou

compensação uela Tíqutdação antecipada do empréstimo;
l)
juro fixo até 12% (doze por cento) ao ano, atribuído aos titulares do
capital OOCi8..l das cooperativas.'
"§

19 Serão

na cédula B:

também

classificados

a)
as dotações, bcnlficações, anuidades e quaisquer outros lucros que
ultrapassem a importância da apólice
de seguro (Decreto-lei nc 5.8'14, 'artigo

49, § 59, a) ;

b)
a diferença a maior entre os
valôres de emissão ou aquisição e os
de reembõlso ou resgate das ações
(Decreto-lei nc 5.344, art. 49, §,5 9, b);
c)
os lucros nas operações de desconto (Decreto-lei n9 ·5-.8~4, artigo 4\',

§

59,

C);

os juros de debêntures ou de
outras obrigações ao- portador, provenientes de empréstimos contraídos
dentro ou fora do País, quando o beneficiário se identificar (Leis número
4.357, art. 17, e nc 4.506, art. 20, I
e lI).
§ 29 Os juros, quando dissimulados
no contrato, serão fixados pela autoridade lançadora, observadas a taxa
usual e "a natureza do título ou contrato (Decreto-lei nv 5.844, art. 49,
d)

§ ll?).

§ 39 O disposto no parágrafo antericr será aplicado sempre que, ínttmado a informar os juros de dívidas
ou empréstimos, o credor deixar de
fazê-lo ou declarar jUl'OS menores do
que os percebidos (Decreto-lei número
5.844, art. 49, § 29).
§ 49 Os rendimentos dos titulas adquiridos entre duas épocas de vencimentos de juros, com a condição de
o comprador pagar ao vendedor os
juros respectivos até a data da venda,
serão computados proporcionalmente
no rendimento bruto de ambos (Deereto-lei n95.844, art. 49, § 69).
§ 59 Não será equiparado a juros,
pare efeito de tributação nos: exercícios de 1965 e 1966, o deságuo concedido, por pessoa jurídica, na venda ou
colocação de debêntures, letras de
cãmbto ou outros títulos de crédito, o
qual fica sujeito, tão-somente, ao ímpósto descontado na fonte (Lei número 4.506, art. 20, § 29).
Art. 28. Serão classificados na cédula C, como rendimento de trabalho
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assalariado, tôdas as espécies de remuneração por trabalhos ou serviços
prestados no exercício de empregos,
cargos e funções, e também, quaisquer
proventos ou vantagens pagos sob
qualquer título e forma contratual,
Delas cofres públicos federais, estaduais ou municipais, pelas entidades
autárquicas, paraestatais e de economia mista, pelas firmas e socíedades
ou por particulares, tais como" (Lei
n? 2.354, art. 10 e Lei nc 4.506, artigo 16):
a)
salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsidias. honorários, diárias de comparecimento;
b) adicionais, extraordinários, suplementações, abonos, bonificações,
gorjetas;
c) gratificações, inclusive 139 salário: . participações, interêsses, percentagens, prêmios e cotas-partes em
multas cu receitas;
d) comissões e corretagens;
e)
ajudas de custo, diárias e outras
vantagens por viagens ou transferências de local de trabalho;
f) pagamento de despesas pessoais
do assalariado, assim entendidas
aquelas cuja dedução ou abatimento
a lei não autoriza na determinação da
renda líquida;
g)
aluguel do imóvel ocupado pelo
empregado e pago pelo empregador a
terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do prédio e o que cobra a menos do empregado pela respectiva
sublocação;
h)
pagamento ou reembolso dó
ímpôsto ou contribuições que a lei prevê como encargo do assalariado;
iJ prêmio de seguro individual de
vida do empregado pago pelo empregador, quando o empregado é o beneficiário do seguro, ou indica o bene-

"Ec'.';'l'ic d êste;
j) verbas, dotações ou auxilias, para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de
cargo, função ou emprêgc:
k)
pensões, civis ou militares de
qualquer natureza, meio-soldos, e
quaisquer outros proventos recebidos
antigo empregador, de institútos,
caixas de aposentadorias ou de entt-

do

3R3

dades governamentais, em virtude de

empregos, cargos, ou funções' exercidas no passado, excluídas as correspondentes aos mutilados de guerra exintegrantes da Fôrça Bxpedícionárta
Brasileira.
§ 19 Serão também, classificados na
cédula C as remunerações relativas à
prestação de serviços pelos (Decretolei nv 5.844, art. 59, § 19, I) :
a)
caixeiros-viajantes;
z» conselheiros fiscais e de admí-

mstraçâo:
c) diretores de sociedades anôni-

mas, civis de qualquer espécie;
d) negociantes em fírma individual
ou sócios de sociedades comerciais e
industriais, quando tais remunerações
rorem representadas por importância
mensal fixo, e levadas a despesas geraís ou contas subsidiárias, na contabilidade da firma ou sociedade;
e)
trabalhadores avulsos, a que se
refere a Lei Orgânica da Previdência
Social (Lei nv 3.807, de 26 de agôsto
ele 1960, artigo 49, letra c e Lei núme1'0 4.357, art. 16).
~ 2'? Serão
também classificados
como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer
outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas
neste artigo (Lei número 4.506, artigo 16, parágrafo único).
§ 39 Para os efeitos do disposto nos
parágrafos anteriores, equipara-se a
diretor .de sociedade anônima o representante no Brasil de firmas ou
scciedadeg estrangeiras autorizada,'). a
funcionar no território nacional '(Lei

no 3.470, ant.. 45).
~ 49 As quantias excedentes aos 114
mítee fixados no art. 118 e §§ 19 e 2i?
e no art. 119, serão classifica-dos na
cédula F.
Art. 29. Na cédula D serão classificados os rendimentos do trabalho
não compreendidos na cédula antertor, tais como:
a)
honorários de livre exercício das
profissões de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista. contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras
que se lhes possam assemelhar (Decreto-Ieí nc 5.844, art. 69 e Lei número 4.480, art. 39) ;
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proventos de, profissões, ocupae prestação de serviços não comerciais (Decreto-lei ns ' 5.844, artigo
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j»:

c) remunerações dos agentes, representantes e outras pessoas que, tomando parte em atos de comércio, não
os pratiquem, todavia, por contá própria (Decreto-lei nc 5.844, art. 69, e);
d)
emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos
(Decreto-lei nc 5.844, art. 69, d);
e)
corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus
prepostos e adjuntos (Decreto-lei número 5.844, art. 69, e);
f) lucros da exploração individual
de contratos de empreitada unicamente de lavor, qualquer que seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquítetônícos, topográficos, terraplenagem,
construcões de alvenarta e outras congêneres: quer de serviços de utilidade
pública, tanto de estudos como de
construções (Decreto-lei n 9 5.844, artigo 69, f) ;

g)
direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de construção,
instalações ou equipamentos (Lei número 4.480, art. 39) .
Art. 30. Na cédula E serão elassificados, como aluguéis, os rendimentos de qualquer espécie oriundos da
ocupação, uso ou exploração de bens
corpóreos; tais como (Lei nc 4.506,
art. 21):
a) aforamento. locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamenta, direito de uso ou passagem de
terrenos, seus acrescidos e benfettorras, inclusive construções de qualquer natureza;
b) locação ou sublocação, arrendamenta ou subarrendamento de pastos
naturais ou artificiais, ou campos de
invernada;
c) direito de uso ou aproveitamento de águas privadas, ou da fôrça hldráulica;
d) direito de uso ou exploração de
películas cinematográficas;
e) direito de uso ou exploração de
outros bens móveis, de qualquer natureza;
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j) direito de exploração de conjuntos índustríaís ..
Parágrafo único. Será também
classificado na cédula E o valor locativo do prédio urbano construido,
quando cedido seu uso gratuitamente
(Decreto-lei n.c 5.844, art. 7.9, parágrafo único).
Art. 31. Na cédula F serão elassíãcados os seguintes rendimentos
distribuídos pelas pessoas jurídicas
ou pelas emprêsas índivíduaís:
a) os lucros, computando-se o lucro presumido ou arbitrado, quando
não rôr apurado o real- (Lei número
154. art. 1. 9);
b) as retiradas
não escrituradas
em despesas gerais ou contas subsidiárias e as que, mesmo escrituradas
nessas contas." não corresponderem a
remuneração .de serviços prestados às
firmas ou sociedades e, ainda, as
quantias excedentes aos limites fixados no art. 118 e parágrafos 1.9 e 2.9
e no art. 119, (Decreto-lei n.c 5.844,
art. 8.9, b; Lei n.c 154 artigo 1.9, e
Lei n.Q 3.470, artigos. 42 e 43);
c) os dividendos e quaisquer bonificações atribuídos a ações nominativas e a ações ao portador (Decretolei n.c 5.344, artigo 8.9 c, e Lei número 4.154, art. 3.9, § 4.9);
d) o valor das acõcs novas dtstrtbuídas a proprtetáa-íos de ações ao
portador ou de ações nominativas e
os ínterêssea superiores aos lucros e
dividendos, nos casos (Decreto-lei nv
5.844, artigo 8.9, d; r1ei n.c 154, art.
1.9, e Lei n.c 4.154, art. 3.9, § 4.9)
r - de utilização de quaisquer fundós, inclusive os de amortização, de
depreciação .e de reavaliação do atí...
vo;
II - de aumento de capital, com
recursos tirados de quaisquer fundos;
!Ir ..,... de valorização do ativo;
e) o valor do resgate de partes
beneficiárias ou de fundador e de outros títulos semelhantes bem como
os ínterêsses e quaisquer outros rendimentos dêsses títulos, quer sejam
nominativos ou ao portador (Decreto-lei n.c 5.844, art. 8.9, c, e Lei número 4.154, art. 3.9 § 4.9);
j) as vantagens auferidas pelos titulares e sócios de firmas ou sociedades, coma valorização do ativo
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destas, no caso de incorporação 011
,organização de nova sociedade;
g) as gratificações ou par-tícípaçôés
no resultado atribuídas aos dirigentes
ou administradores de pessoa juridica (Lei número 4.506, art. 45, § 3.9).
,§ 19 Serão, também, classificados
na cédula F os rendimentos produzidos no estrangeiro, qualquer que seja a sua natureza (Decreto-lei número 5.844, art. 7.9, parágrafo úní..
co e Lei n.c 154, art. 1.9).
§ 2.Q A utilização de fundos, ou lucros, a titulo de amortização de
ações nominativas ou ao portador,
sem redução do capital, nos têrmca
do art. 18 do Decreto-lei n.c 2.627,
de 26 de setembro de 1940, importa
na distribuição de rendimentos tributáveis de acôrdo com o item I da
letra d dêstc artigo (Lei n. Q2.862,
art. 26 e Lei número 4.154, art. 3.9,
§ 4.Q).
§ 3.9 Consideram-se como lucres
pagos ou creditados aos titulares ou
.sócíos de firmas e sociedades, para
os efeitos do disposto neste artigo,
as importâncias declaradas como. pagas ou creditadas nas condições previstas no art. 114 (Lei n.o 3.470, artdgó 2.9 § 2.9).
§ 4.9 O disposto nos itens II e TIL
da letra d cesse artigo não terá aplícação nos casos previstos nos artigos
208 e 224 (Lei n.c 3.470, artigos 57
e 83).
§ 5.9 A inclusão na cédula F dos
rendimentos de títulos ao portador
a que se referem as letras c, d, e e c
§ 2.9 dêste artigo, somente ocorrerá
quando houver identificação do beneficiado na forma do disposto no
art. 237 (Lei n,c 4.154, art. 3.9,
§ 4.').
"§ 6.9 Serão também classificadas na
cédula F, como lucros distribuídos, as
importâncias que forem retiradas pe..
los .sócios, acíonístas,: seus cônjuges
e dependentes, a partir de 30 de novembro de 1962, a título de empréstimo. desde que a pessoa jurídica te·
nha fundos de reserva, quaisquer que
sejam as designações que tiverem, ínclusive lucros suspensos, e desde que
o empréstimo não tenho sido formalmente contratado, com juros de
12% (doze por cento) ao ano, não
dedutíveis da renda bruta declarada pelo mutuário (Lei n.94.154, art.

'9.9) •
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§ 7.9 Quando não houver reservas
e forem feitas retiradas, nos têrmos
do parágrafo anterior, os lucros posteriormente apurados e levados a
contas de reservas serão considerados
distribuídos aos devedores, até o límíte dos respectivos empréstimos (Lei
n Q 4.154, art. 99, § 19).
§ 8.9 As disposições do § 6.Q não se
aplicam aos empréstimos feitos a
seus acionistas por bancos, emprêsaa
de seguro e de capitalização e, ainda,
pelas sociedades de ínvestdménto e de
crédito e financiamento (Lei número 4. 15,:!:, art. 9.9 § 2.Q).
§ 9.9 A importância dos empréstí..
mos formalmente contratados, com
juros de 12% (doze por cento) ao ano,
a que se refere o § 6.9./ desde que nãs
resgatada efetivamente no prazo máximo de 3 (três) anos, será tributada
como lucro distribuído .ao beneficiado, que poderá optar pela extinção
da divida mediante o reembôlso do
seu capital na sociedade (Lei número 4.154, art. 9.9, § 3.9).
§ 10. somente serão computados na
cédula F da declaração do titular
de firma individual. equiparada a
pessoa jurfdíca, os lucros que lhe te·
nham sido creditados ou pagos (Lei
n.? 4.506, art. 29, § 2.9).
Art. 32. Na cédula G serão elassifícados os seguintes rendimentos:
a) da exploração das Indústrías extrativas vegetal e animal (Decretolei n.c 5.844, art. 9.9 a);
b) da cultura do solo, seja qual
fôr a natureza do produto (Decretolei n.v 5.844, art. 9.9, b);
c) da criação, recriação e engorda
de animais, de qualquer espécie (Lei
TI.'?' 154, art. 1.9);
à) da transformação dos produtos
agrícolas e pecuários, quando feita.
pelo próprio agricultor ou criador.
com matéria prima da propriedade
agrícola ou pastoril explorada (Decreto-lei n.c 5.844, art. 9.9, d);
e) da exploração
da apicultura,
sericicultura e piscicultura (Decretolei TI,'?' 5.844, art. 9.9, e).

Parágrafo único. O rendimento liquido desta cédula será determinado
de conformidade com o disposto nos
artigos 45 a 49.
Art. 33. Na cédula H serão classíficados os rendimentos do capital nu
do trabalho não compreendidos nas
cédulas anteriores. inclusive (Lei número 4.069, art. 52):
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a) os percebidos de sociedade em
conta de participação (Lei. n,c 154,

art. 12);

b) os lucros do comércio e da Indústria,
auferidos por todo aquêle
que não exercer, habitualmente, a
profissão de comerciante ou índustrial

(~ei

n.c 154, art. 12, § 2.9) ;

c) as quantias correspondentes ao
acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando a repartição lançado-.
ra comprovar não corresponder esse
aumento aos rendimentos declarados.
ressalvado o disposto no art. 62 (Lei
n.v 4.069', art. 52);
d) as quantias correspondentes aos
lucros líquidos que decorrerem da cessão' de direitos quaisquer, excetua~os
os lucros sujeitos ao impôsto preVIsto
no art. 83 (Lei nc 154, art. 12, § 29;
Lei nc 3.470, art. 49, § 3 9).
§ 1.9 Serão também classificados
na cédula H, como ronouíes, os ren-

dimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos, tais como (Lei n.c 4.50~,
art. 22):
a) direito de oolhêr ou extrair re ...
cursos vegetais, ínclusíve florestais;
b) direito de pesquisar e extrair
recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções,
processos e fórmulas de fabricação ~
de marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais,
salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra, cabendo,
neste último caso, a inclusão dos aludidos rendimentos na cédula D.
§ 2.Q OS juros de mora e quais..,
quer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos royalties acorrl;panharãó a classificação dêates (LeI nc
4.506, art. 22, parágrafo único).
§ 3.Q Será também incluí00 n~ cédula H o produto da ttllena9ao,_ a
qualquer titulo, de marcas de ,mdustria e de comércio e de patentes de
invenção, processos ou fórmulas de
fabricação (Lei número 3.470, art.
75 e Lei n.c 4.506, art. 22) .
§ 4.Q Não se incluem na cédula H
os lucros obtidos na alienação de
ações.
Art. 34. Serão classificados como
aluguéis ou royalties, nas cédulas
onde couberem, tôdas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração .dos
bens e direitos referidos nos artigos
30 e 33 tais como (Lei n.c 4.506, art.
23) :

a) as importâncias recebidas pertõ ..
dicamente ou não, fixas ou variáveis,
e as percentagens, participações ou
ínterêsses;
b) os pagamentos de juros, comíssões, corretagens, impostos, taxas fJ'
remuneracãc do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feirtos a
terceiros por conta do locador do bem
ou do cedente dos direitos;
C) as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente do
direito, pelo contrato celebrado;
d) as benfeitorias e quaisquer melhoramentos .realizados no bem locado e as despesas para preservação dos
direitos cedidos, se de acôrdo com ocontrato fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito;
e) a indenização pela rescisão ou
término antecipado do contrato.
l,Q O preço de compra de móveis
ou benfeitorias, ou de qualquer outrobem do locador ou cedente, Integrara
O, aluguel ou royalty, quando constituir compensação pela anuência do
locador ou cedente à celebração do
contrato (Lei n.c 4.506, art. 23, § 1.Q).
§ 2.9 Não constitui royalty o pagamento do custo da máquina, equipamento ou instrumento patenteado (Lei nv 4.506, art. 23. § 2.9).
§ 3.9 Salvo na hipótese da letra d,
as benfeitorias ou melhorias feitas
pelo locatário não constituem aluguel
para o locador, e para o locatário
constituirão aplicação de capital que
poderá ser depreciado no -prazo fie
vida útil do bem, ou amortizada no
prazo do contrato, se êste fôr inferior ao da vida útil do bem (Lei' número 4.506, artigo 23,§ 3J?).
§ 4.Q Se o contrato de locação assegura opção de compra ao locatário e prevê a compensação de aluguéis com o preço de aquisição do
bem, não serão classificados como
aluguéis os pagamentos, ou a parte
dos mesmos, que constdtuem prestação do preço de aquisição (Lei número 4.506, art. 23, § 4.9).
ê

CAPITULO

rrr

Das deduções ceàulares

Art. 35. Poderão 'ser deduzidas, em
cada cédula, as despesas referidas
neste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos, inclusive os ím
postos específicos relativos ao exercício da profissão (Decreto-lei núaieu
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ro 5.844, art. 11, e Lei n.c 154, art.
22) .

§ 1.9 As deduções permitidas serão
as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas (Decreto-lei número 5.844, art. 11, § 1.9) .
§ 2.Q As despesas deduzidas numa
cédula não o serão noutras (Decre':'
to-lei n.c 5.844, art. 11, § 2.9).
Art. 36. Tôdas as deduções estarão
sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-lei número 5.844, art. 11,
§ 3. 9).

§ U' Se forem pedidas deduções
exageradas em relação ao rendimento bruto declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acôrdo
com o disposto neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.84<1 ar-

tigo li. § 4').
§ 2.9 As deduções glosadas por fal-

ta de comprovação ou justificação,
exigidas na forma dêste regulamento, não poderão ser restabelecídas depois que Q ato se tornar irrecorrível
na órbita administrativa (Decretolei n.c 5.844,. art. 11, § 5.9).
Art. 37. As deduções de aluguel,
comissões, corretagens, salários, crdenados e gratificações, referidas
neste capítulo, só serão admitidas
quando forem indicados os nomes e
residências das pessoas que os receberem, bem como as importâncias
pagas (Decreto-lei número 5.844,
art. 17).
Art. 38. Nas cédulas A e B será
permitida a dedução das despesas de
comissões e corretagens (Decreta-lei
n.c 5.844, artigos 12 e 13).
Art. 39. Na cédula C só serão permitidas as seguintes deduções (Lei
n.c 3.470, art. 11 e Lei n.c 4.506, art~
18) :

a) as contribuições para institutos
e caixas de aposentadorias e pensões,
ou para outros fundos de beneífcêncía:
b\ o ímpôsto sindical e outras contribuições para o sindicato de representação da respectiva classe;
c) as contribuições para associações cíentífícas e as despesas com
aquisição ou assinatura de livros, revistas e jornais técnicos;
d) as despesas. com aquisição de
instrumentos, utensílios e materiais
necessários ao .desempenho de seus
cargos, funções, trabalhos ou serviços,
quando por conta do empregado;
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e) os gastos pessoais de passagens,
alimenta-çã.oe alojamento, bem como
os de transporte de volumes e aluguel de locais destinados a mostruários, nos casos de viagens e estada
fora do local de residência:
I - até o limite das Importâncías'
recebidas para o custeio dêsses gastos, quando pagos pelo empregador,
desde que suficientemente comprovados ou justificados;
II efetivamente comprovados,
quando correrem por conta do empregado, ressalvado o disposto no
i.tem UI;
III - independentemente de comprovação, até 30% (trinta por cento).
do rendimento bruto, no caso de caixeiro-viajante, quando correrem por
conta déste;
j) as despesas pessoais de locomoção- de servidores ou empregados que
exerçam permanentemente as funções externas de vendedor, propagandista, cobrador, fiscal, inspetor e
semelhantes, que exijam constante
locomoção, até 5% (cinco por cento)
do rendimento bruto, independentemente de comprovação, quando correrem por conta do empregado;
g) as diárias e ajudas de custo pagas pelos cofres públicos e as que forem pagas por entidades privadas,
quando destinadas à indenização de
gastos de viagem e de instalação do
contribuinte e da sua família em localidade diferente daquela em que
residia;
h) as despesas
de representação
pagas pelos cofres públicos:
I - para o exercício de funções
transitórias no exterior, de duração
até seis meses consecutivos;
II - até o limite estabelecido para cada caso, quando se tratar de
exercício de funções no exterior por
prazo superior a seis meses consecutivos;
i) as despesas de representação pagas por entidades privadas aos seus
dirigentes ou administradores ou a
empregados, cujas atribuições imponham gastos desta natureza, desde
que compreendidas no limite de 15%
(quinze por cento) da remuneração
mensal fixa a êles devida;
j) as despesas efetivamente realizadas pelo contribuinte para aquisição de uniformes ou roupas especiais
exigidas pelo trabalho ou serviço,
quando não sejam fornecidas pelo
empregador, e desde que não ultrapassem:

3ó8
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1 - ele 20% (vinte por cento) dosrendimentos brutos.. nos casos de
cantores e artistas que representem
em espetáculos públicos, ou
II _ de 5% (cinco por cento) dos
rendimentos brutos nos demais Cá50S;
k)

as dírerencas de caixa e as perdas efetivamente pagas por tesoureiros ou por outros empregados que
manipulem valôres, desde que não
cobertas por seguro ou por gratíficação de quebra de caixa, excluídas
as resultantes de ação dolosa do empregado;
1) os encargos de juros e amortã ~
zaçâo dos empréstimos contraídos pelo assalariado para pagar a sua educação, treinamento ou aperfeiçoamento, d e s d e q li e os comprovantes do efetivo pagamento sejam
apensados à declaração de rendimentos;
m) as despesas com ação judicial
necessárta ao recebimento dos rendimentos, inclusive de advogados, se tiverem sido pagos pelo contribuinte,
sem indenização;
n) independentemente de comprovação, até 30% (trinta por cento) do
rendimento bruto, excluídas as ajudas de custo e díártas de viagem;
quando se tratar de mandato eletivo
de representação popular.
Parágrafo único. Em relação às
pensões civis ou militares, meios soldos e quaisquer outros proventos recebidos do antigo empregador, ou de
institutos de aposentadoria ou pensões, em virtude de empregos, cargos
ou funções exercidas no passado, 00mente serão admitidas as deduções
previstas nas letras a e m (Lei número 4.506, art. 18).
Art. 40. Na cédula D será permitida a dedução das despesas relacíonadas com a atividade profissional,
realizadas no decurso do ano de base
e necessárias à percepção do rendimenta e à manutenção da fonte produtora .(Lei n.c 3.470, art. 12).
§ L? As deduções de que trata êste
artigo não poderão exceder, no con ~
junto. a 40% (quarenta por cento)
do rendimento bruto declarado na
cédula, salvo se o contribuinte demonstrar, de acôrdo com as dísposíçõea dos parágrafos 2.({ e g.c do artigo 53, a exatidão dos rendimentos e
das despesas (Lei n.c 3,470, art. 12,
§ 1.({).
§. 2.g

A dedução de cotas-partes de
lucros, assim como de comissões, cor-

retagens e honorários ou semelhantes, declarados como pagos a terceiros a título de participação, será permitida somente quando indicada a
operação que deu órigem ao pagamenta e individualizado o beneficiário da distribuição (Lei n.c 3.470, art.

12, § 2.({).
3.Q Quando o contribuinte eurcê

Til' rendimento da prestação de serviços de transporte de carga ou de
passageiros, em veículo de sua propriedade, será permitido deduzir, independentemente de comprovação,
como despesas necessárias ao exercício da. atividade profissional, 60%
(sessenta por cento) ou 40% (quarenta por cento), respectivamente,
sôbre os rendimentos brutos. declarados (Lei n.c 3.470, artigo 13).
§ 4.Q Poderão ser também deduzidas, de acôrdo com o .dísposto neste
artigo, as cotas razoáveis de depreciação' de capital do primeiro estabelecimento, fixadas em relação ao valor de aquisição das instalações e à
sua duração (Decreto-lei u,c 5.844,
art. 15, § 15', a).
§ 5.° Quando fôr utilizada, para o
exercício da atividade, a casa alugada de moradia particular, será permitido deduzir a quinta parte
do
aluguel, desde que não tenha sido
concedida a dedução de aluguel de
imóvel pelo exercício da profissão -em
outro local. (Decreto-lei n.c 5.844,
art. 15, § 2.Q) .
Art. 41. Nas cédulas E e H, respectivamente, o beneficiário dos aluguéis ou royalt.ies poderá deduzir dos
rendimentos brutos (Lei n.s 4.506,
art. 24);
a) _os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais
que incidam sôbre o bem ou direito
que produzir o rendimento;
b) os foros e taxas de ocupação,
nos casos de enfiteuse;
c) os juros sôbre o saldo ucveoer
do preço pago pela aquisição. dos bens
ou Idireitos que produzam os rendi ~

mentes:

d) os prêmios de seguros aos bens
que produzam os rendimentos;
e) as despesas de conservação do
bem corpóreo:
f) as despesas pagas para a CDbranca ou recebimento do rendímente:
g) as despesas de consumo de rue
e fôrça, ar condicionado, equecímen-
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to e refrfgeraçâc de água, ordenados
de zelador e ascensoristas, despesas
com a manutenção de elevadores e
materiais de limpeza e conservação.
nos casos de prédios de apartamentos.
condominlo, vilas ou prédios em ruas
particulares, ou as cotas-partes nestas despesas, quando fôr o caso.
Parágrafo único. Em se tratando
de aluguéis, as deduções constantes
das letras e e t não poderão exceder.
respectivamente, de 10% (dez por
cento) e 5% (cinco por cento) do
rendimento bruto declarado (Lei n.c
4.506, art. 24, § 2'.Q).
Art. 42. Na cédula H. além das
deduções previstas no artigo anterior,
será permitida a dedução de despesas relacionadas com a atívídade profissional, realizadas no decurso Cio
a!10 de' base e necessárias à percepçao do rendimento e à manutenção
da fonte produtora (Lei n.'? 3.470. art.
14) •

Parágrafo único. AB despesas a que
se refere êste artigo só serão admitidas mediante comprovação" observado, ainda, 6 disposto no § 2.'? do art.
40 (Lei n.o 3.470, art. 14, parágr-afo
único) .
Art. 43. A dedução de despesas
com aluguéis ou royalties, para efeito
de apuração do rendimento liquido,
subordina-se, no que couber, às mesmas condições estabelecidas no art.
123 (Lei n,c 4.506, art. 71).
Parágrafo único. Não são dedutâveís os aluguéis pagos pelas pessoas
naturais, pelo uso de bens que não
produzam rendimentos, como o prédio
de residência (Lei nv 4.506. art. 71.
parágrafo único, alínea a).
CAPITULO IV

Do reruiimento líauido e da renaa

bruta

Art. 44. Constitui rendimento
quído, em cada cedula, a, diferença
entre o rendimento bruto e as deduções cedulares
(Decreto-lei número
5.844, art. 18).
Parágrafo único. Quando não rõr
solicitada dedução ou quando esta
não tiver cabimento, tomar-se-á ccmo líquido o rendimento bruto declarado (Decreto-lei n.o 5.844, art.
18, parágrafo único).
Art. 45. Para determinar o rendimento líquido da exploração agrtcoü-
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la ,ou pastorIl e das indústrias extrativas vegetal e animal, de que trata
o parágrafo único art. 32, aplicarse-á o coeficiente de 5% (cinco por
cento) sôbre o valor da propriedade (Decreto-lei n.v 5.844, art. 57).
§ Lv Considera-se valor da propriedade o representado pelas terras
exploradas, pastagens, construções,
benfeitorias, maquinismos, máquinas
agrícolas, culturas permanentes, gado
de trabalho e de renda (Decreto-lei
n.c 5.844, art. 57, § 1.9).
§ 2.9 Na hipótese de não ser posstvel conhecer com exatidão o valor
das construções, benfeitorias, maquinismos e máquinas agrícolas, .êste será arbitrado em 10% (dez por cento)
do valor. venal das terras, registrado
nas repartições estaduais para efeito
da cobrança do Impôsto terrttortal
(Decreto-lei n.c 5.844, art. 57, § 2.Q).
§ 3.Q No caso de arrendamento, o
rendimento líquido será apurado de
acordo com os elementos de que dispuser a repartição, excluído o valer
dos bens arrendados (Decreto-lei número 5.844, art. 57, § 3.Q ) .
§ 4.9 Do rendimento liquido, determinado na forma dêste artigo, não
será permitida dedução de qualquer
espécie (Decreto-lei n.c 5.844, artigo
57, § 4.9 ) .
§ 5.Q Nos casos de exploração
de
propriedade arrendada de terceiros,

desde que feita, individualmente, o
rendimento também será calculado
de acôrdo com êste artigo, quando o
contrfbuínte não declarar o lucro
real.
Art. 46. Os parceiros na exploração agrícola ou pastoril e na das indústrias extrattvas vegetal e animal
serão tributados separadamente, na
proporção de que a cada um couber
dos rendimentos (Decreto-lei número
5.844, art. 59).
Art. 47. E' facultado ao contribuinte que perceber rendimentos. da
exploração agrícola Ou pastoril e das
indústrias extrativas vegetal e animal optar pela tributação baseada no
resultado real, desde que o possa
comprovar por meio de escrituração
feita de forma a merecer fé (Decreto
lei n,v 5.814, art. 53).
Parágrafo único. No caso dêste artigo, não são dedutíveis as quantias
aplicadas na aquisição de bens de
qualquer natureza, nem as despesas
pessoais do contrfbuinte, salvo as de
alimentação com recursos da pro-
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priedade agrtcola (Decreto-lei número 5.844, art. 58, parágrafo único).
Art. 48. Quando o valor da propriedade, indicado na forma do art.
45, fór notôrfamente desproporcícnaí
à receita apurada peta autoridade
lançadora,_ poderá esta arbitrar o ren..
dímentc líquido em função da receita
bruta, mediante a aplicação do coeficiente de 3% (três por cento) a 5%
(cinco por cento), atendida a natureza da atividade explorada (Lei número 4.506, art. 27, § 2.9).
Ai"t. 49. Depois de instituído defi-

nitivamente, o cadastro dos imóveis
em todo o País. de que trata o art.
46 da- Lei n.c 4.504, de 30 de novembro de 1964, a determínaçâo do rendimento liquido da exploração agrícola _ou pastoril, das - indústrias extrativas, vegetal e animal,' e da trans-.
formação de produtos agrícolas e pecuários feita pelo próprio agricultor
ou criador, com matéria-prima da
propriedade explorada, a que se re~
fere o art. 45 dêste regulamento, será .feita mediante a aplicação
de
coeficiente de 3% (três por cento)
sôbre o vetor referido no item I do
art. 49 da mesma lei, constante da
declaração de bens ou. do balanço
patrimonial (Lei n.c 4.504, art. 53).
§ 1.0 As construções e benfeitorias
serão deduzidas do valor do imóvel,
sõbre elas não recaindo a tributação
de que trata êste. artigo (Lei númeIa 4.504, art. 53, § 1.9 ) .
§ 2.9 No caso de não ser possível
apurar o valor exato das construções
e benfeitorias existentes, será êle arbitrado em 30% '(trinta por cento) do
valor da terra nua, conforme declaração para efeito de pagamento do Impôsto territorial (Lei n.s 4.504, art.
53, § 2.9).
.
§ 3.9 Igualmente será deduzido o
valor do gado, das máquinas agrícolas e das culturas permanentes, sôbre êle aplicando-se o coeficiente de
1% (um por cento) para a determinação da renda tributável (Lei número 4.504, art. 53, § 3.9).
§ 4,9 No caso de imóvel rural explorado por arrendatário, o valor
anual do arrendamento poderá ser
deduzido na importância tributável
calculada nos têrmos - dêste artigo e
§ § 1.9, 2.9 e 3.9. Admitir-se-á .esse
dedução dentro do limite de 50 %
(cínquenta por cento) do respectivo
valor, desde que se comunique à repartição arrecadadora o nome e en-

derêço do proprietário, e o valor do
pagamento que lhe houver sido feito (Lei n.c 4.504, art. 53, § 4.9).
§ 5.9 Poderá também ser deduzida
do valor tributável, referido no pa~
rágrafo anterior, a importância paga
pelo contribuinte no último exercício,
a título de ímpôsto territorial rural
(Lei n.c 4.504, art. 53, § 5.9).
§ 6.9 Não serão permitidas quaisquer outras deduções do rendimento
liquido calculado na forma dêste ar-,
tígo, ressalvado o disposto nos parágrafos 4.9 e 5.9 (Lei n.c 4.504, art.
53 e § 6.9 ) .
§ 7.9 Ao propríetário do imóvel rural, total ou parcialmente arrendado
conceder-se-á o direito de excluir o
valor dos bens arrendados, desde que
declarado e comprovado o valor do
arrendamento e ídentífíoado o arrendatário. (Lei n9 4.504, art. 53 â 79).
§ 8.9 Enquanto não fôr ínstítuídc
o cadastro dos imóveis. rurais previstos no art. 46 da Lei n94.504 de
30 de novembro de ~964, a determinação do rendimento liquido, de que
trata êste artigo, poderá ser feita,
por opção do contribuinte, mediante
a aplicação do coeficiente' de 3-% (três
por cento) sôbre o valor da propríeda-de atualizado de acôrdo com o artigo 3Q da Lei nc 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 50. Considera-se renda bruta
a soma dos rendimentos líquidos das
cédulas (Decreto-lei n.c 5.844, art. 19)
Parágrafo único. Havendo Tendi ~
menta apenas de uma cédula, constderar-se-á a importância líquida correspondente como renda bruta (Deereto-lei n.c 5.844, art. 19, parágrafo
único) .
CAPITULO V

Dos abatimentos da renda bruta
Art. 51. Da renda bruta observadas as disposições do § 1.9 do art. 35
e do art. 36 e seu § 2.9, será permitido abater:
a) Os juros de dividas pessoais. excetuados os computados como deduções cedulares, os de que trata o §
6. Q do artigo 31 e os decorrentes de
empréstimos contraídos para a manutenção ou desenvçlvímento de propriedades agrícolas, no caso do art.
45, sendo obrigatória a indicação do
nome e- residência do credor, .do ti-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tulo da dívida e da importância pa-

ga (Decreto-lei n.c 5.8H. art. 20. a
e § 3.9; Lei n.c 3.470, art. 35 e parágrafo único e Lei n.c 4.154, art. 9.9);
- b) OS prêmios de seguros de vida

pagos a companhias nacionais ou às

autorizadas a funcionar no pais, até
o limite máximo de Cr$ 630.000 (seiscentos e trinta mil cruzeiros), quando forem indicados o nome da segu1'0001'a e o número da apólice, não
podendoultr.apassar:. em cada caso, a
1/6 (um sexto) da renda bruta declarada, nem ser incluído o prêmio
de seguro dotal a prêmio único (Lei
n.c 3.470, art. 36, e Lei n,c 4.154, artigo 24);
c) os prêmios de seguros de acidentes pessoais e os destinados à cobertura de despesas de hospltallzaçãc
e cuidados médicos e dentários. relativos ao contribuinte, seu cônjuge e dependente, sob as mesmas condições
previstas na letra b (Lei nv 4.506, artigo 99 § 39);
d) as perdas extraordinárias. quando decorrem exclusivamente de casos
fortuitos ou de fôrça maior como incêndio, tempestade, naufrágio ou acidentes da mesma ordem, desde que
não compensadas por, seguros ou indenizações (Decreto-lei n,c 5.844,
art. 20, c):
e) as contribuições e doacões feitas às instituições filantrópicas, de
educação, de pesquisas cientificas ou
de cultura, inclusive artísticas, quando a instituição beneficiada preencher, pelo menos, os seguintes requisitos (Lei n,c 3.830, artigos 1.9 e 2.9).
I - estar legalmente constituída no
Brasil e funcionando em rorana regular, com a exata observância dos eatatutos aprovados;
II - haver
sido reconhecida de
utilidade pública por ato formal de
órgâo competente da União e dos Estados, inclusive do. Distrito s'ecerar;
lU - publicar, semestralmente, a
demonstração da receita obtida e da
despesa realizada no período anterior;
IV - não distribuir lucros, noruncaçôes ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
f) os encargos de ramnta, à razão
de ors 504.000 (quinhentos e quatro
mil cruzeiros) para o outro cônjuge
e Cr$ 373.000 (trezentas e setenta e
oíto mil cruzeíros) para. cada filho
filha solteira,
menor ou inválido;
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viúva sem arrimo ou abandonado sem
recursos pelo marido; descendente
menor ou inválido, sem arrimo de
seus pais; obedecidas as seguintes regras (Lei n.c 3.898, art. 3. 9 ) :
1 na constância da sociedade
conjugal, qualquer que seja o regime
de bens, somente ao cabeça do casal
cabe a ísençáo de Cr$ 1.0u8.0oo (um
milhão e cízo mil cruzeiros) e os abatimentos relativos ao outro cônjuge
aos filhos (Decreto-lei n.v 5.S44, arttgo 20, letra e, I, e Lei n.c 4.506, artigo VI);
II - se forem apresentadas declarações em separado, como faculta o
§ 1.9 do art. 3.9, calcular-se-á o ímpôsto progressivo quanto ao outro
cônjuge, cobrando-se da porção de
renda até 1.008.000 (um milhão e
oito mil cruzeiros) o ímpôsto de Cr$
30 (trinta cruzeiros)
por crs 1. 000
(mil cruzeiros), desprezadas as frações
de rendimentos inferiores a esta importância (Lei n.c 154, arts. 1.9, 20,
letra e, I e § 5.9 • Lei n.c 2.862, artigo
19, § 2.9 e Lei n.v 4.154, art. 2.9);
IH - No caso de dissolução da sociedade conjugal em virtude de desquite ou anulação do casamento, a
cada cônjuge cabe a ísonção ele Cr$
1.008.000 (hum milhão e oito mil
cruzeiros) do art. 56 e o abatimento
relativo aos filhos que sustentar, atendido, também, o disposto no parágrafo único do art. 327 Cl.J Código Civil
(Decreto-lei n. 5.844, art. 20, e, II,
Lei n.c 2.862, art. 19, § 2.9, e Lei número 4.154, art. 2. 9);
g) os pagamentos feitos a médicos e
dentistas pelo contribuinte ou pessoas
compreendidas como encargos de família ou dependentes, desde que tais
pagamentos sejam específícados e
comprovados, a juízo da autoridade
lançadora, com indicação do nome e
enderêço de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita a indicação do cheque pelo qual
foi efetuado o pagamento (Lei número 154, art. 1.9 e Lei n.c 1.474, artigo 4.9);
h) os alimentos prestados em virtude de sentença judicial ou admissíveis em face da 18i civil, desde que
comprovadamente prestados a ascendentes e a írmào ~)U irmã por íncapacídade de trabalha, a orudente critério oa autoridade lançadora (Lei
n.o 154, art. 1.'1, 20, § 1.9);
i) a ímportãncía
equivalente ao
abatimento relativo a filho, para ca-
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da menor de 18 (dezoito) anos, po§ 2.9 scra permitido às pessoas nbre, que o consnoutnce ene e eduque stcas abater também da sua renda
(Lei n.c 3.470, art. 64);
brutas (Lei n.c 4.357, art. 14);
j) as despesas de hospitalização do
a) 20% (vinte por cento) das quancontribuinte ou das pessoas compreen- tias aplicadas na aquíaiçâo, ao Tedidas com encargos de famílía ou desouro Nacional, ou aos seus agentes,
pendentes, nos têrmos das letras t,
de titulas nominativos da dívida uúh e i (Lei n.c 3.470, art. 64);
blíca federal;
b) 15<yo (quinze por cento) das
íc) as despesas com prospecção de
quantias aplicadas na subscrição injazidas minerais, desce que esta esteja autorizada por decreto federal, tegral, em dínherro, de ações nomínaUvas para
aumento de capital das
sob a críentaçâo direta de engenheiro
sociedades anônimas cujas ações, desde minas ou geólogo habilitado, e vín.Ie que nominativas, tenham sido ne<miada a um plano de pesquisa, com
gociadas, pelo menos uma vez em carespectivo orçamento, aprovado pelo
Departamento Nacional da Produção da mês, em qualquer das Bõlsas de
Mineral, quando selam c-mücaoas Valôres existentes no pais, no decurso
do ano-base;
por êsse Departamento as despesas
c) 15<yo (quinze
por cento) das
efetuadas (Lei n.Q 3.470, art. 110);
quantias aplicadas em depósitos, Iel) as despesas realizadas com a ínstras hipotecárias ou qualquer outra
truçãc do contrfbuínte e do seu côn- forma,
desde que, comprovadamente,
juge, filhos e menores de 18 (dezoito)
se destinem, de modo exclusivo, ao
anos que crie e eduque, e que não financiamento de construção de .habíapresentem declaração de rendimentos tacõea populares, segundo programa
em separado, até o limite de 20% previamente aprovado pelo Ministro
(vinte por cento) da renda bruta declarada, desde que os comprovantes da Fazenda;
d) as quantias aplicadas na subs-,
do efetivo pagamento sejam apensacrtçâo integral, em dinheiro, de ações
dos a declaração de rendimentos, exnominativas de empresas industriais
cetuadas as cobertas pelas' importânou agrícolas, consideradas de ínterêscias de que trata a letra l do art. 39
se para o desenvolvimento econômico
<Lei n.c 4.357, art. 15).
do Nordeste ou da Amazônia, nos
§ 1.9 Poderão ser também abatidos
têrmos das Leis TIs. 3.995, de 14 de
da renda bruta os prêmios de estimudezembro de 1961, 4.216, de6 de maio
lo à produção intelectual e bôlsas de
de 1963, e 4.239, de 27 de junho de
estudo ou de especialização no pais
1963.
ou no estrangeiro, quando as condi§ 3.? Para efeito deaplicaçáo
do
cões para a sua concessão sejam divulgadas com antecedência, a fim de dísposto no parágrafo anterior, sóque possam ser satisfeitas pelos can- mente serão admitidas como abattdidatos de livre e pública inscrição, menta as importâncias efetiva e comprovadamente
desembolsadas
pelo
asseguradas garantias de perfeito j.U1-,
gamento aos inscritos e desde que os contribuinte durante o ano-base (Lei
prêmios GU oôlsas sejam concedidos n.o 4.357, art. 14, § 1.9).
por intermédio de (Lei n.c 3.830, ar§ 4. 9 Excluídos os abatimentos relatigo 3.? e §§ 1.9, 2.Q e 3.9):
tivos a encargos de família, alimentos
prestados em virtude' de decísáo. jua) academias de letras;
dicial ou administrativa ou admissíb) sociedades de ciências ou de cU1veis em face da lei cívíl, crtaçâo e
tura, inclusive artística, legalmente educação de menor de 18 tdezotto)
constituidas e em funcionamento no
anos, pobre, que o oontrtbuínte orte
pais;
e eduque, médicos, dentistas e· hospitalização, o total dos -tcmaís abatic) universidades, faculdades ou insmentos não poderá exceder, proportitutos de educação superior, técnica cional
e cumulativamente, a 50%
ou secundária, legalmente reconheci(cinqüenta por cento) da renda bru...
dos e autortaadcs a funcionar no
ta do contribuinte (Lei D.9 4.357, arpais;
trgo 14, § 25' e Lei n.c 4.506, art. 9.9) ~
à)Orgãos de imprensa de grande
§ 5.9 Para efeito da letra j dêste
circulação ou empresas de radiodifuartigo. s6 se computarão os filhos legítimos, legitimados, naturais, reco ...
são, inclusive de televisão.
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nhecidós e adotivos que não tiverem
rendimentos próprios ou, se os tiverem, desde que tais rendimentos estejam incluidós na declaração do contribuínte (Decreto-lei n.c 5.84.4, art.
20, § 4.9).

§ 6.9 Aos filhos menores a que se
refere a letra j dêste artigo se equiparam os maiores. até 24. (vinte e
quatro) anos de idade, que ainda estejam cursando estabelecimento de
ensino superior, salvo quando possuam rendimentos, próprios (Lei número 1.474, art. 1.9 cj ,
§ 7.9 Na hipótese da letra 'h dêste
artigo, abater-se-á a importância respectiva no caso de.o juiz a ter tíxado, ou importância equivalente ao
abatimento de filho (Lei" n.c 3470,
art. 64).
§ 8.9 A comprovação do efetivo pagamento das ccntríbuíçõea ou doações, previstas na letra e dêste artigo, será feita com o recibo ou declaração da instituição beneficiada, isento do ímpôsto do selo, com firma reconhecida, sem prejuízo das investigações que a autoridade incumbida da
cobrança e fiscalização do' ímpôsto
de renda determinar para a venncação do fiel cumprimento da IH. inclusive junto às instituições beneficiadas (Lei n.c 3.470, art. 106, parágrafo único) .
§ 9.º As contribuições e doações '00derâo ser abatidas mesmo quando não
comprovadas na forma do parágrafo
anterior, desde que o contribuinte especifique as instituições por êle favorecídas e que estas remetam à autoridade competente, pelo correio e
sob registro, ficha de modêlo oficial,
visada por órgãos do Ministério PÚblico, quando as doações forem superrores a ors 94.000 (noventa e quatro
mil cruzeiros), da qual constem o
nome do doador, a mcdalídade da
doação e a quantia doada no anebase (Lei n.c 3.830, art. 4.9 parágrafo
único).
o
§ 10. O servidor públíco clvtl, mtlttar, autárauicoou de sociedade de
economia m-ista que fôr desquitado e
não responda pelo sustento da ex-éspôsa, poderá abater como encargo de
família, a ela equivalente, pessoa que
viva sob sua exclusiva deuendêncía
econômica, no mtmmo há ~5 (cinco)
anos, desde que a tenha incluído entre seus beneficiários, na forma do
art. 5.9 da Lei D.9 4.069, de 11 de
junho de 1962 (Lei nv 4.,242, art. 44).

§ 11. Os juros em conta corrente,
debitados pelas pessoas jurfdícas, serão considerados como efetivamente
pagos:
a) na data do débito dos juros e pelo
valor que o saldo comportar, no caso
de ser credor o saldo da conta;
b) na data do crédito da importância que fôr depositada ou entregue, após o lançamento dos juros e'
pelo valor que êsse crédito comportar, caso seja devedor o saldo da
conta.
§ 12. Equiparam-se a juros de dívidas pessoais, para fins de abatimento da renda bruta, as resnecttvae
comissões e taxas pagas a estabelecimentos de crédito (Lei n.s 4.505,
art. 9S,. § 1.Ç).
§ 13. Não poderão ser abatidas da
renda bruta das pessoas físicas as
despesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, quando
cobertas por apólices de seguro (Lel
n.c 4.506, art. 9.'t, § 4.9).
CAPITULO VI

Da renda líquida e d.'], incuiêncui

do iinpâsto

Art. 52. Considera-se renda liqulda a diferença entre a renda bruta
e os abatimentos de que trata o capitulo anterior rDecretc-leí n.c 5.844,
art. 21).
Art. 53 .. A base do ímpôsto será
dada pelos rendimentos brutos, deduções cedulares e abatimentos correspondentes ao ano civil imediatamente anterior ao exercício financeiro em.
que o ímpôsto fôr devido (Decretalei, D.9 5.844, art. 22).
§ 1.9 Na determinação da base serão computados todos os rendímentos que, ano ano considerado, esuverem juridicamente
disposição do
beneficiado, inclusive os originados
em época anterior, ressalvado o diaposto no art. 54 (Decreto-lei número 5.844, art. 22, parágrafo único. e
Lei n.c 154, art. 14).
§ 2.9 Para demonstração da veracidade dos rendimentos declarados,
bem como das deduções cedulares c
abatimentos solicitados, a autoridade
lançadora poderá admitir os assentamentos do contribuinte, quando feitos com regularidade e corroborados
com documentos comprobatórios (Decreto-lei n.c -5.844, art. 23).
à
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§ 35' Os livros destinados aos assentamentos não poderão conter ~men
das borrões ou rasuras.re deverao ser
registrados e autenticados pelas re-

partições do Impôsto de Renda, ou

na falta destas,

pela estação .local

arrecadadora do tributo (Decreto-lei

n.c 5.844, 'art. 23, parágrafo único).
Art. 54; Mediante comprovação
prévia, poderão ser distribuídos em
partes iguais por tantos exercícios fínanceíros quantos forem .os anos a
que corresponderem (Lei n.c 154, artigos 7.9 e 14):
a) a remuneração de trabalhos ou
.servlços prestados em anos anteriores
e em montante que exceda de 10%
(dez por cento) dos demais rendtmentes do contribuinte no ano do recebimento, se o recebimento acumulado resultar (Lei n.c 4.506, art. 19
item 1) :
I de anterior incapacidade f1~
nanceira do devedor para pagá-los;
II - de disputa judicial ou admtntstratíva sôbre O respectivo pagamento;
III - de estipulação
contratuat
prevendo o recebimento acumulado,
ou final, nos casos. de honorários ou
remunerações dos profissionais Iíberats:
b) os prêmios ou vintenas do testamenteiro, nos inventários que não
se encerrem dentro de 18 (dezoito)
meses da sua abertura (Lei número
4.506, art. 19, item II);
c) as 'pensões, referentes a mais de
um ano, recebidas após habilitação
demorada (Lei n.c 154, art. 14);
d) os royalties e direitos autorais
de obras artísticas, didáticas, cíentíficas, urbanísticas, projetos técnicos
de construção, instalações ou equipamentos, quando 'os rendimentos percebidos em determinado -ano excederem em mais de 30% (trinta por cento) da média dos mesmos rendimentos nos cinco anos anteriores. (Lei
n.c 4.506, art. 19, item IH).
§ L!? Os rendimentos de que trata
êate .ártdgo, correspondentes a perfodo superior a um quínquênlo, serão distribuídos pelos últimos 5 (cinco) anos, inclusive o do seu recebimento (Lei n.c 3.470, art. 3.9, § 1.9).
§ 2.9 Quando o rendimento se referir a perfodo anterior aos últimos
5 (cinco) anos, contados da data do
seu recebimento, será igualmente

computado, para fins de tributação
dentro do mesmo quínquênío. (Lei
n.c 3.470, art. 3.9, § 2.9).
§ 3.9 No caso dos rendimentos a
que aludem as letras a item II e c,
a distribuição será feita na forma
da sentença, pelos exercícios financeiros a que corresponderem, ressalvado o disposto nos §§ 1.9 e 2.9 dêste artigo.
§ 4.9 O direito à distribuição de
rendimentos por .exercícios, a que se
refere êste artigo, 136 será .reconhecído aos que a requererem até 30 de
abril do ano seguinte áo do recebimento. (Lei n.c 3.470,· art. 3.9).
§ 5.9 Para aplicação
do disposto
neste artigo não prevalece o disposto
no Capítulo I do Título V do Livro
VI (Lei n,c 154. artigos 7,9 e 14. parágrafo único).
Art. 55. As pessoas físicas estão sujeitas ao ímpõsto calculado sôbre a
renda Iíqutda, de que trata o art.
52, mediante a aplicação de alíquotas
progressivas estabelecidas no art. 56
(Lein.9 4.154, art. 2,.9 parágrafo úníco e n.c 4.506, art. 7.9).
§ 19 No cálculo do ímpôsto devido
será abatido do total apurado, a importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a ímpôsto retido, como antecipação, sôbre
rendimentos incluídos na declaração.
§ 2.9 As pessoas físicas que abaterem na sua declaração o ímpôsto retido na fonte deverão instruí-la com
uma das vias do documento a que se
refere o artigo 307 (Lei nv 4.154, artigo 13, § 39 ) .
Art. 56. As alíquotas progressivas
do ímpôsto são as seguintes (Lei 11.9
4.154 art. 2.9):
Até c-s 1.008.000

c-s

crs

IJe 1.009.000 a 1.260.000
IJe 1. 261. 000 a 1. 890.000
De 1.891.000 a 2.520.000
IJe 2.521.000 a 3.150.000
De 3.151.000 a 3.780.000
De 3.781.000 a 5.040.000
1)e 5.041.000 a 6.300.000
De 6.301.000 a 7.560.000
De 7.561.000 a 10.500.000
De 10.501.000 a 14.700.000
1)e 14.701.000 a 18.900.000
De 18.901.000 a 25.200.000
De 25.201.000 a 33.600.000
Acima de crs 33.600.000 .

3%
5%
~%

12%
16%
20%
25%

30%
35%
40%
45%

51%
57%
65%
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§ t.c O .ímpôstc é calculado em cada
classe sôbre a porção de renda compreendida nos respectivos limites,
desprezada a fração de renda inferior
a c-s 1. 000 (mil cruzeiros). (Lei número 4.154, art. 25' parágrafo único).

§ 25' O impôsto progressivo é a soma das parcelas correspondentes a
cada classe. (Lei n.o 4.154, art. 2.?,
parágrafo único).'

TITULO 11

Da Declaração de Bens
CAPITULO I

Dos bens objeto de âeclaraçõo
Art. 57. Como parte integrante da
declaração de rendimentos a pessoa
física apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis que,
no pais ou no estrangeiro, constatutam destacadamente o seu patrimônio e dos seus dependentes, em 31
de dezembro do ano-base (Lei númerc 4.069, art. 51).
§ 1Q Nos casos de apresentação de
declaração com base nos rendimentos percebidos no próprio exercício
financeiro, deverão ser declarados os
bens, imóveis e móveis que constituirem o patrimônio da pessoa física e
dos seus dependentes no último dia
do período a que os rendimentos declarados corresponderem.
§ 25' Incluem-se entre os bens imóveis os compreendidos no artdgo 44
do Código Civil e entre os bens móveis os direitos e ações enumerados
no artigo 48 do referido Código.
§ 3.9 Não serão incluídos na relação de que trata êste artigo as peças
de mobiliário que não constituírem
obras de arte, ou suntuárlas, o vestuário e objetos de uso pessoal e os
utensílios, quando não forem de valor venal apreciável nem suscetíveis
de exploração econômica.

Art. 58. Os bens serão declarados
discriminadamente pelos valôres de
aquisição constantes dos respectivos
instrumentos de transferência de propriedade, facultada a índicaçàc cumulativa de seus valôres venais.

§ 1.ÇI Em se tratando de bens móveis tl'ansferidosmediantedoaçâo ou
adquiridos antes de 1.9 de janeiro de
1963, poderá ser dispensada a indicação de seu valor de aquisição, desde que, justificadamente, não exista
o respectivo instrumento de transferência de propriedade, tornando-se
obrigatória, neste caso, a declaração
de seu valor venal.
§ 2.Q O valor dos bens existentes no
estrangeiro .será mencionado na declaração segundo a moeda do país
em que estiverem localizados.
§ 3.Q Também deverão figurar na
declaração de bens, individualizados
e destacadamente, os investimentos
previstos no 2(,1 do art. 51. (Lei número 4.506, art. 9.9 § f.9).
Art. 59. Na declaração de bens deverão ser consignados os ônus reais
e obrigações da pessoa física, inclusive dos seus dependentes, dedutíveis
na apuração do patrimônio liquido,
em cada ano.
Art. 60. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte, nos têrmos do art. 327, Os esclarecimentos
que julgar necessários acêrca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplícaçôes, sempre que
as alterações declaradas importarem
em aumento ou diminuição de patrímôníc, (Lei 1l,Q 4,069, art. 51, §
ê

Lv) •

CAPÍTULO II

Dos efeitos da deClaração de bens

Art. 61. A declaração' de bens, nos
inventários feitos em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou causa
mortis, será obrígatõrtamente conferida com os elementos do cadastro do
ímpôsto de renda.
Art. 62. O acréscimo do patrimônio
da pessoa física será classificado corno
rendimento da cédula H, quando a
autoridade lançadora comprovar, à
vista das declarações de rendimentos
e de bens, nâo corresponder êsse aumento aos rendimentos declarados,
salvo se o ccntribuínte provar que
aquêle acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis (Lei no 4.069,
art. 52).
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TiTULO

m

Dos rendimentos atribuídos a pessocs
residentes no Brasil sujeitos a
desconto do Impõsto nas
fontes
CAPITuLO I

Dos rendimentos de trabalho
assalariado

Art. 63. Estão sujeitos ao desconto
do ímpôsto de renda nas .rontes, a
partir da renda Iíquída mensal de
Cr$ 84.000 (oitenta e quatro mil cruzeiros), os rendimentos. do trabalho
assalariado, a que se refere o art .. 28,
mediante a aplicação da seguinte tabela (Lei no 4.506, art. 10):
Até Crê 84.000
Isento
Entre o-s 84.000 e c-s 630.000
5%
Acima de Cr$ 630.000
10%
Parágrafo único. O ímpõsto de que

trata ôste artigo será cobrado como
antecipação do que fôr apurado na
declaração de rendimentos (Lei número 4.506, art. lO, § 1Q).
Art. 64. A renda líquida mensal, de
que trata o artigo anterior, será determinada pela diferença entre o rendimento bruto do trabalho assalariado e as deducões relativas à contribuição de previdência social, ao ímpôsto sindical e aos encargos de família (Lei n!!- 4.5.06, art. 10).
Art. 65. Não serão incluídos entre
os rendimentos sujeitos ao desconto
do ímpôsto (Lein9 4.508, art. ro .
a) os proventos de aposentadoria
ou reforma, quando motivada pelas
moléstias enumeradas no item III do
art. 178 da. Lei nc 1.711, de 28 de
outubro de 1952;
b) a indenização e o aviso prévio,
pagos em dinheiro por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, n110
excedentes dos limites garantidos pela
lei;
c) as indenizações por acidentes no
trabalho;
d) o setárto-ramma.;
e) as gratificações por quebra de
caixa pagas aos tesoureiros e a outros
empregados, enquanto manipularem
efetivamente valôres, desde que em
llmites razoáveis nessa espécie de trabalho;

f) as diárias e ajudas de custo pagas pelos cofres públicos e as que forem pagas por entidades privadas,
quando destinadas à índenízaçâç de
gastos de viagem e de instalação docontribuinte e da sua família em localidade diferente daquela em que residia;
g) os prêmios de seguro de vida em
grupo pagos pelo empregador em benefício dos seus empregados;
h) o valor da alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador
aos seus empregados, ou a diferença
entre o preço cobrado 'pela alimentação fornecida e o seu valor de mercado;
i) o valor de uniformes, roupas ou
vestimentas especiais, indispensáveis
ao exercício do emprêgó, cargo ou
função, fornecidos pelo empregador
gratuitamente ou a preços inferiores
,
ao custo;
j) o valor do transporte- gratuito,
ou subvencionada, fornecido ou pago
pelo empregador em benefício dos seus
empregados, seus familiares ou dependentes;
. Te) o valor dos serviços médicos, hcspitalares e dentários mantidos ou pagos pelo empregador em benefício dos
seus empregados.
Art. 66. No cálculo do ímpôsto, sujeito 2" desconto pelas fontes, será
considerada a totalidade da remune-.
ração auferida pelos titulares de empresas individuais, pelos sócios, díreteres e conselheiros das sociedades
comerciais ou civis, de qualquer espécie, independentemente dos limites.
estabelecidos no art. 11{3, excluídas as
gratificações ou participações, nos lucros atribuídas aos dirigentes ou administradores .da emprêsa (Lei número 4.506, art. 10,
39 e art. 45.
ê

§ 39 ) .

Art. 67. Os rendimentos pagos
acumuladamente serão considerados
nos meses a que se referirem.
Art. 68. O cônjuge, os filhos e outros dependentes, na constância da
sociedade conjugal, serão considerados
encargos do cabeça do casal.
§ 1Q O servidor público, civil, militar ou autárquico ou de sociedade de
economia mista, que fôr desquitado e
não responda pelo sustento da exespôsa, poderá deduzir como encargo
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-de família importância equivalente,
se houver incluido entre os seus benertctértos.cna forma do art. 5?-, da Lei
nc 4.069, de 11 de junho de 1962, pessoa que viva sob sua exclusiva, dependência. econõmíca, no mínimo há cin-co anos.
§ 2 9 A mulher casada e equiparada
à solteira ou à viúva, sem dependentes, sendo considerada cabeça do ca3a1, além dos casos previstos na lei
civil, quando o marido estiver sob sua
dependência, econômica, não aurertndo êle rendimento bruto mensal em
importância superior a Cr$ 84.000 (oítenta e quatro mil cruzeiros).
§ 39 A mulher cujo casamento houver sido anulado, a desquitada e a que,
houver sido abandonada, sem recursos, pelo marido, ficam sujeitas ao
desconto do ímpôsto como solteiras
ou viúvas, considerado o número de
filhos e outros dependentes que sustentarem.
A..'t. 69. Os encargos de família,
dedutíveis mensalmente para a apuração da renda liquida, serão calcuieoos à razão de Cr$ 42.000 (quarenta e dois mil cruzeiros) para o
outro cônjuge, e deOr$ 31.500' (trinta
e um mil e quinhentos cruzeíros) por
filho ou dependente (Lei nv 3.898,
art. 39).
Art. 70. Para efeito de cálculo c10
.ímpôsto, será desprezada a fração de
renda liquida inferior a. Cr$ 1. 000
(mil cruzeiros).
Art. 71. O ímpôsto, descontado e
recolhido pelas fontes pagadoras,. será
deduzido. do que houver de ser pago
pela pessoa fisica beneficiária do rendimento, de acôrdc com a sua declaração anual, cabendo a devolução do
excesso, caso a importância descontada seja superior ao impôsto devido
em conformidade com a declaração
(Lei nc 4.506, art. io, § 1 9).
Art. 72. O ímpôsto sôbre os rendimentos do trabalho assalariado deverá
ser recolhido pela fonte pagadora,
global e mensalmente, dentro do mês
seguinte àquele em, que houver sido
efetuado o pagamento ou o crédito
aos beneficiários, desprezando-se, no
total de cada guia de recolhimento, a
fração inferior a Crg 1.000 (mil cruzetros) (Leis nQs 2.354, art. 25 e 4.357,
art. 13).
§.19 Nos casos previstos na alínea e
do § 19 do art. 28 o recolhimento do
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ímpôstc de que trata o art. 63 poderá
ser efetuado até o último dia útil do
mês subseqüente ao referido neste
artigo.
§ 29 No CaBO de filiais ou agencias,
os recolhimentos serão efetuados às
repartições ou aos órgãos arrecadadores do local de cada uma delas.
A1:t·. 73. As caixas, associações e
organizações sindicais de empregados
e empregadores, que interfiram no
pagamento da remuneracâo dos serviços prestados pelos trabalhadores
avulsos, a que se refere a Lei Orgânica da Previdência Social (Lei número 3.807, art. 49, letra c), são con ..
sideradas responsáveis pelos descontos do ímpôsto, ficando ainda obrigadas a prestar às autoridades fiscais
todos os esclarecimentos' ou informações, como representantes das fontes
pagadoras (Lei nc 4.357, art. 16,' parágrafo único).
Art. 74. Os encargos de família,
correspondentes ao cônjuge, filhos e
outros dependentes, para fins de desconto do impôsto na fonte, serão declarados pelos empregados, em modelos próprtos, aprovados pelo diretor dó
Impôsto de Renda, em uma única via,
que ficará em poder do empregador e
à disposição da fiscalização do tributo.
Parágrafo único. A comprovação
dos encargos de família, deduzidos da
renda bruta auferida pelo assalariado, será feita junto à fonte pagadora,
a qual deverá conservar em seu poder
o documento próprio.
Art. 75. Até o último dia útu
de abril e, de preferência juntamente com a sua declaracão anual
de rendimentos,'.o empregador deverá
apresentar à Delegacia ou Inspetoria
do Impôsto de Renda da jurisdição
relação das guias de recólhímento do
impõsto sõbre rendimentos de trabalho' assalariado pagos ou creditados no, ano civil anterior, com
indicação do número, data e importância total de cada guia de recolhimento, inclusive o nome da repar-tiçãoou órgão arrecadador respectivo,
bem como da média mensal do número. de empregados sujeitos ao desconto do ímpôsto, devendo ainda indicar o total da remuneração dos empregados durante o ano e o número
deles.
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CAPíTULO TI

Dos rendimentos atribuídos a cessccs
sem vínculo de emprêgo com a jonte
pagadora, como remuneração de
serviços prestados

Art. 76. Estão sujeitos ao desconto
do ímpôato na fonte, à razão de 10%

(dez por cento), as Importâncías superíores a Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas, em
cada mês, a título de comissões, participações, honorários, direitos autorais ou remuneração por quaisquer
serviços prestados, quando o beneficiário não seja diretor, sócio ou empregado da fonte pagadora .do rendimento, observadas as seguintes regras
(Lei nc 4.506, art. 12):
a) quando se tratar de rendimentos
pagos a vendedores, viajantes comerciais, corretores ou representantes comerciais autônomos, o ímpôsto incidirá sôbre a importância correspondente a 70% (setenta por cento) do
rendímentc bruto;
b) nos demais casos o Impôsto incidirá sôbre a ímpcrtâncla correspondente a 80% (oitenta por cento) do
rendimento bruto.
Parágrafo único. Quando se tratar
de rendimento, de qualquer montante,
relativo ao transporte de carga em
veiculo de propriedade do beneficiado,
o ímpôsto será cobrado na base de
2% (dois por cento) sôbre o frete recebido em cada pagamento (Lei número 4.506, art. 12, letra a) .
Art. 77. Os impostos ide que trata
êste Capitulo serão cobrados como antecípaçâo do que fôr apurado na declaração de rendimentos da pessoa
rístca, cabendo a devolução do excesso, caso a importância recolhida na
fonte seja superior ao ímpõsto devido
de aeôrdo com a declaração (Lei número 4.154:, art. 11, parágrafo único,
e Lei nc 4.506, art. 12).
Art. 78. O recolhimento do impôsto, a que se refe. e o artigo anterfor,
deverá Ser feito pela fonte pagadora
dos rendimentos, global e mensalmente, ao órgão arrecadador do local
do domicílio do responsável, por meio
de guia própria, dentro do mês se~
gutnte àquele em que houver sido efetuado o crédito ou O pagamento ao
respectivo beneficiário (Lei nc 2.354,
art. 25).

Arv; 79. Tratando-se de filiais; sucursais ou agências, o recolhímentcdo ímpôsto a que se refere o artigo.
anterior, poderá ser feito ao órgão
arrecadador do local onde se encon-trar o estabelecimento de cada uma
delas.
CAPiTULO

m

Dos aluguéis, dos juros, das cotaspartes de multas, dos lucros e
dividendos

Art. 80. Estão sújettcs ao desconto
do ímpôsto na fonte, à razão de 10%
(dez por cento):
a) as importâncias pagas ou creditadas, mensalmente, pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas, a titulo de
aluguéis (Lei nc 4.506, art. 13, a);
b) as importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas: a pessoas físicas, a titulo de juros, CUjo'
montante exceda em cada semestre a
Cr$ 15.000 (quinze mil cruzeiros) >
ressalvado o disposto nos incisos 1Q e
49 do art. 236 e no inciso 1Q do artigo 239 (Lei nc 4.506, art. 13, b);
c) as cotas-partes de multas recebidas em virtude de leis fiscais (Leinc 2.354, art. 41);
d) as importâncías relativas a multas ou vantagens recebidas pelas pessoas físicas, nos casos de rescisão de'
contratos, excetuadas as importâncias
que forem recebidas pelos assalariados
a titulo de indenização nos casos de
rescisão de contrato de trabalho (Lei·
nc 3.470, art. 10);
e) os lucros, dividendos, bonificações, rendimentos de partes beneficiárias, o valor de ações novas e outros
tnterêsaes atribuídos aos titulares de'
ações nominativas õu cotas de capital,
pagos ou creditados a pessoas físicas
por pessoas Iuridicaa, quando supertores, anualmente, a crs 126.000 (cento
e vinte e seis mil cruzeiros) (Lei
nc 4.154, art. 12).
§ 19 Não se inclui entre os rendimentos referidos na letra e o valor
das ações ou cotas de capital que resultarem de aumentos de capital realizados nos têrmoe dos arts. 200 e 224
(Lei nv 4.154, art. 89, § 1Q) .
â 2Q OS rendimentos de que trata a
letra a deste artigo serão tributados
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com a redução de 20% (vinte por
cento), quando os impostos e taxas
íncídentes vsôbre os bens ímõvets forem pagos pelo locatário, e de 40%
(quarenta por cento) nos demais Casos
de locação de propriedades ímobíjíárias (Lei nc 4.506, art.-13, § 19)
Art. 81. Os impostos a que se referem as letras a, b, c, e e do art. 80,
serão cobrados como antecipação do
que fôr apurado na declaração anual
de rendimentos da pessoa física beneficiária, cabendo a devolução do ex.
cesso, caso a importância recolhida
na fonte seja superior ao ímpôsto devido de acôrdo com a declaração (Lei
nv 2.354, art. 41, Lei nv 4.154, art. 12,
e Lei nc 4.506, art. 13, § 29).
Art. 82. Nos casos de que. trata o
art. 80, o ímpôsto deverá ser recolhido pela fonte pagadora dos rendimentos, mensalmente, em guia própria,
dentro do mês seguinte àquele em que
houver sido efetuado o crédito ou o
pagamento ao respectivo beneficiário
(Lei no 2.354, art. 25).
CAPÍTULO IV

Iro lucro obtido em operações com
propriedades 'imobiliárias
SEÇÃO I

Da incidência do impôsto

Art. 83. O lucro apurado pelas
pessoas físicas na venda de propriedades ímobiliártas está sujeito ao pagamento do ímpôsto à razão de 15%
(quinze por cento), ressalvado o dísposto no inciso 1« do art. 229 e no
art. 407 (Lei nc 3.470, art. 79 e Lei
nc 4.131, art. 46).
§ Iv Para os efeitos dêste artigo
equiparam-se a venda. a promessa de
compra e venda e a cessão de direitos
de promessa de compra e venda, ou
atos equivalentes, sôbre propriedades
imobiliárias (Lei nv 3.470, art. 49).
§ 29 Estão isentos do imposto de
que trata êste artigo os lucros apuradas pelas pessoas físicas:
a) nas vendas de imóveis rurais e
destinados à exploração agropastoril
ou extrativa, de valor até Crg 2.100.000
(dois milhões e cem mil cruzeiros)
(Lei nc 4.154, art. 21. § 59);
b) na transmissão da propriedade
decorrente de desapropriação amigá-

velou judicial (Lei n« 2.786, art. 49
e Lei nc 4.593, art. 36);
c) na alienação de quaisquer propriedades rurais, inclusive as que visem ao desmembramento dêsses ímóveís, . quando se referirem a lotes de
área igualou inferior a 50 (cinqüenta) hectares, destinada à exploração
agropecuárfa no Nordeste (Lei número 3.995, art. 35);
d) até 30 de novembro de 19"(4, na
transmissão de imóveis rurais, realizada com o objetivo medíato .de elíminar latifundio ou efetuar reagrupamento de glebas no" propósito de
corrigir minifúndios, desde que tais
objetivos sejam verificados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
(Lei nc 4.504,. art. 125).
§ 39 No casa da letra c do parágrafo
anterior, quando o desmembramento
abranger lotes superiores a 50 (cinqüenta) hectares e iguais ou inferiores a 100 (cem) hectares, o ímpôsto
devido será cobrado com redução de
50% (cinqüenta por cento) (Lei número 3.995, art. 35, § 1°).
§ 49 Se se verificar, em qualquer
tempo, que o adquirente do imóvel,
nas condições da letra c do § 29 dêste
artigo, deu ao mesmo destinação diversa, será êle responsável pela tributação a que estaria sujeita a operação, cobrada em tresdôbrc (Lei número 3.995, art. 35, § 29).
Art. 84. Excluem-se da incidência
do ímpôsto a que se refere o artigo
anterior a variação correspondente aos
reajustamentos monetários e os lucros
de que tratam os arts. 412 e 413, respectivamente.
SEÇÃO II

Da determinação do lUC1'O sujeito arv
impôsto

Art. 85. O ímpôsto de que trata e
art. 83 somente se aplica às vendas
de bens ímóvela corpóreos (art. 43 do
Código "Cívtl) e incide sôbre a díferença entre o valor da venda e o do
custo do imóvel para o vendedor, permitidas as seguintes deduções (Decreto-lei nc 9.330, art. 29 e Lei nc 154,
ert. 24):
a) ímpôsto de transmissão pago pelo
vendedor, quando da aquisição deimóvel;
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b) benfeitorias e juros dos empréstimos contraídos para a sua realiza.cão:
c) comissões pagas e corretores de
fmoveís Ieealmente habilitados para a
realizacão'" da venda (Lei nv 4',116,

art. 79).
§ 19 Além. das _deduções previstas

neste artigo, poderá o vendedor' abater 8.8 seguintes percentagens, calculadas sôbre a diferença entre o valor
da venda e o do custo do imóvel e das
benfeitorias, quando houver (Lei, número 154, art. 25);
10% (dez por cento), quando o
imóvel tiver sído adquirido dentro do
prazo de 2 (dois) anos anteriores à
realização da venda;
15% (quinze por cento), quando
êsse prazo fôr superior a

2

(dois)

.anos, não excedendo, porém, a 5
(cinco) anos;
25% (vinte e cinco por cento),
quando êsse prazo fôr superior a 5
(cinco) anos, não excedendo, porém,
a 10 (dez) anos;
30% (trinta por cento) , quando
êsse prazo rôr superior a 10 (dez)
anos.
§ 29 Não são computáveis como
parcelas integrantes do custo do
imóvel e das respectivas benfeitorias
Os juros abatidos ruis declarações de
rendimentos de pessoa f-ísica do vendedor (Lei nc 3.470, art. 9 9 ) .
Art. 86. Estão sujeitos à comprovação o valor do custo do ímóvel, e as
deduções de que trata o artigo anterãor (Decreto-lei nv 9.330, art. 29).
Art. 87. Ressalvados os casos de
comprovação, mediante a .apresenta~ão de documentos do respectivo pagamento, é facultado às autoridades
do impôsto de renda arbitrar o custo
das benfeitorias, até o limite de 10
(dez) võses o correspondente valor
locativo anual à' época da realização
dessas benfeitorias, com observância
das seguintes normas (Lei nc 3.470,
art. 89):
a) no caso de imóvel situado em
zona urbana, será considerado o primeiro valor locativo anual do imóvel,
após concluídas as benfeitorias constante do recibo de pagamento do imposto predial, do ímpôsto territorial
ou, se esse valor não constar" expressamente do respectivo recibo, o que
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rõr certificado pela autoridade munícípal competente;
b) tratando-se de propriedade situada em zona rural ou cue tenha
destinação rural, o primeiro' valor locativo anual das benfeitorias, após a
sua conclusão, será:
I - O constante do contrato de
arrendamento, se a propriedade houver sido arrendada .a êsse tempo;
TI - O que tenha sido considerado
na cobrança do ímpõsto territorial, ou
arbitrado por autoridade pública estaduel ou municipal competente. para
efeitos fiscais'.
§ 19 Quando o custo das benfeítor-las avaliado pela autoridade fiscal
não atingir a 10 (dez) vêzes o valor
locativo, é facultado ao contribuinte
promover a respectiva avaliação judicial, sem efeito suspensivo da. cobrança, respeitado esse mesmo limite ríxado' neste artigo (Lei nc 3.470, artigb uv, parágrafo único).
§ 29 A avaliação, prevista no paragrafo anterior, será feita sempre por
avaliador judicial, sendo que, onde
houver avaliadores privativos das Varas da Fazenda Pública, a êstes caberá fazer a avaliação, podendo o
Juiz, onde não houver avaliador judicial, designar perito estranho ao quadro da Justiça para, em cada caso,
proceder à avaliação (Lei no 3.470,
art. -96, parágrafo único) .
Art. 88. O custo do imóvel, para o
vendedor, quando adquirido por doação, herança ou legado, é o valor constante do respectivo instrumento de
transferência da propriedade, transcrito no registro próprio, observandose o disposto no art. 89 quando o
valor de aquisição da propriedade
constante do respectivo instrumento
fôr inferior ao que tenha servido de
base para o pagamento do ímpôsto de
transmissão (Lei nv 3.470, art.' 7'?,
parágrafo único) .
Art. 89. É facultado ao fisco arbitrar o valor da venda do imóvel, para
cs efeitos do disposto neste, artigo,
quando o preço constante do instrumento da respectiva operação fôr notóríamente inferior ao real, observadas as seguintes regras (Lei nc 3.470,
art. 69, e §§ 19 e 29) :
a) o preço de venda declarado será
considerado notoriamente inferior ao
real, sempre que o valor definitivo de
incidência do ímpôsto de transmissão
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exceder àquele preço acrescido do
preço da cessão, se houver;
b) nos casos a que se refere a letra
a, a autoridade fiscal comnetente do
ímpôsto de renda arbitrará "o valor de
venda do imóvel, até o Iímne deSO%
(oitenta por cento) do valor que te·
nha servido de base para a cobrança
do ímpõsto de transmissão, salvo
quando, comprovadamente, seja apuradc o valor real, em ímucrtâncía superior ao preço declarado na guia;
c) não será feito o arbitramento de
que trata a letra b, na época da escrí ..
tura definitiva de compra e venda.
quando tenha sido pago o .ímpôsto de
renda em virtude de quítaçâo do preço
estabelecido em promessa de venda
na .conformidade do disposto 110 § l~
do art. 83;
d) nos casos de pagamento ao rm..
pôsto de transmissão para efeito da
escritura definitiva de compra e venda, quando tenha havido" promessa de
venda anterior, ressalvada a hípctése
da letra c, será arbitrado o valor de
venda correspondente à época em que
o compromisso foi estabelecido;
e) nos casos previstos na letra d,
ou quando não houver incidência do
ímpôstc de transmissão, para os etct..
tos elo arbitramento do valor da. venda, do Imóvel, será considerada quantia equivalente à que serviria de base
para, a cobrança daquele ímpôatc à
época da transação, segundo os critérios previstos na legislação respectiva dos Estados. do Distrito Federal
ou dos 'ren-ttoríos:
f) tratando-se de simples contrato
de cessão, no arbitramento do respectivo valor será considerada a base de
incidência do impõsto que rõr cobrado sôbre a transação. abatendo-se o
custo para o cedente, quando o valor
que .servir de base para a cobranca
dêsse imp6sto corresponder ao valor
do imóvel;
g) nos casos em que nouver compre
e venda e cessão. simultâneas. o preço da cessão será abatido do valor do
ímóvel, arbitrado na conformidade das
letras anteriores, para os efeitos da
revisão do valor da venda. declarado
na guia referente ao vendedor;
h) nas operações de compra c venda definitiva," quando tenha havido
cessão anter.cr, a parceía correspondente ao preço da cessão não deverá
ser computada/no valor da venda. arbitrado para os fins da tríbutação:

i) o arbitramento do valor' de venda do ímôvel não poderá exceder a
SOo/~ (oitenta .por cento> do valor básico. de incidência dos impostos a que
se referem as letras a, e e f, excetuados os casos de que trata B, parte final
da letra b;
j) na falta de elementos para determinar o valor básico de incidência
do ímpôsto de transmissão, o valor de
venda ou da. cessão será arbitr.ado com
base no que tenha sido estabelecido
para os fins de incidência do tmpõsto
predial ou territorial, pela reparttçâo
fiscal competente.
Parágrafo único. O valor de venda
arbitrado na conformidade do disposto neste artigo será aceito como custo
do imóvel. para os fins previstos neste
regulamento, quando ocorrer a sua
revenda,
Art. ,90, Na impossibilidade de ser
feita, no ato do recolhimento do ímpósto, a comprovação dos valôres a
que se refere o art. 86. ficará o vendedal' obrigado a comprovã-Ios dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data daquele recolhimento,
Parágrafo único. Quando houver a
quitação do preço antes de concluídas
as benfeitorias. será admitida a dedução do respectivo custo estimado
pelo vendedor sujeito à comprovação
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data do habite-se, ficando o contribuinte obrigado ao pagamenta da diferença do ímpôsto que
víer a ser apurada, com o acréscimo
da multa que rõr cabível,
Art. 91. Findo o prazo marcado
para a comprovação, na cónformidade do artigo anterior. o qual poderá
ser prorrogado. a juízo exclusivo dos
chefes das repartições lançadoras do
ímpôsto de renda. mediante requerimente, serão glosadas as deduções e
percentagens não comprovadas. inclusive a correspondente correção monetária. quando houver. as quais não
.poderão ser restabelecídaa depois que
o ato se tornar irrecorrível na órbita
administrativa.
Art. 92. O valor da venda e o da
cessão também deverão ser comprevades, mediante documento que indique- o valor definitivo de base
para incidência do tmpôsto de trans...
missão ou, quando não houver íncídêhcla dõsse impOsto, o que servir
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de bass pnxa a. cobrança. do ímpõssôbre a
cessão .expedido
pela reperttção
fiscal competente.
Art; 93, Os delegados e inspetores
do Impôsto de Renda comunícarão aos
Conselhos Regionais de Corretores de
Imóveis a ocorrência de faltas cometidas por corretores que por qualquer
forma prejudiquem Interêsses da. Fa
zenda Nacional (Lei nc 4.166. arte. 16
e 17).

to predial, terrttcríal ou

w

SEÇÃO ITI

Da correeâo monetária do ClT,8tO
~ do imóvel

Art, 94, .:e: facultado à pessoa física
vendedora efetuara correção monetária do custo de aquisição do imóvel.
do impõsto de transmissão -pago e das
benfeitorias 'realízadas, sem o gôzo
cumulativo do abatimento das percentagens previstas no § 19 do art. 85
(Lei 1194.357. art. 4 9).
§ te Do valor do custo corrigido das
benrettonas será deduzida a percentagem de 2 % (dois por cento), para
cada ano, que tdvervdecorrddo entre o
término de sua realização e a data da
alienação (Lei n9 4.357, art. 4- Q, § 1O?).'
§ 2Q A correção monetária de. que
trata êste artigo será processada mediante aplicação dos coeficientes a que
se refere o art. S9 da Lei nc 4,357, de
16 de julho de 1964, observando-se em
relação ao .custo de aquisição do imóvel as seguintes normas:
a) quando o custo de aquisição tiver sido pago em parcelas, computarse-ãc destacadamente as importâncias
desembolsadas em cada ano civil;
·b) em se tratando de prédio construído em época posterior à aquisição
do terreno, bem como nos casos de
benfeitorias
acrescidas,
computarse-áo, igualmente, as importâncias
desembolsadas em cada ano civil;
c) no caso da letra b, quando ocorrer a impossibilidade de comprovação
das importâncias desembolsadas em
cada ano civil, considerar-se-á como
data da respectiva aquisição a dó término de sua realização;
d) na hipótese de inexistêncIa de
documentos comprobatórios do custo
real das betreítorías, computar-se-á o
valor arbitrado na forma do art. 87.

Art.

95 A dIfel'.nça entre o valor

global de aquisição do imóvel, de que
trata o artigo anterior, e o seu valor
corrigido monetàríamente nos têrmoa
do § 20;>· do mesmo artigo, observado o
disposto no seu § 19, ficará sujeita
tão-somente ao impôsto à razão de
5% (cinco por-cento), pago de uma
só vez (Lei nc 4.357, art. 4,Q § 29) ,
Art. 96. O pagamento do tmpõsto
previsto no artigo anterior será díspensado' quando a pessoa física vendedora optar pela aquisição de Obrigações do Tesouro Nacional, a que se
refere o art. 19 da' Lei nc 4.357, de
16 de julho de 1964, em valor nominal
atualizado, correspondente ao dôbro
do que seria devido como ímpõsto
(Lei ns 4.357. art. 4Q• § 2 9) .
Art. 97. Salvo nos casos de partilha em mventárío ou arrolamento ju ...
dícíal, as obrigações adquiridas nos
têrmos do parágrafo anterior serão
intransferíveis durante o prazo de 5
(cinco) anos, a contar da data da respectiva aquisição, podendo ser Iíquídadas após o transcurso daquele prazo' mediante sua apresentação em
qualquer agência do Banco do Brasil
S. A. (Lei nc 4.357. art. 49, § 3'),;
Art. ,98. As guias a que se referem
o .art , 100 e o seu § 1'? serão visadas
pelas autoridades competentes, nos
casos de correção monetária do valor
global de aquisição do imóvel, sõmente depois de feita a prova de haver
o vendedor depositado no Banco do
Brasil S. A.• em conta vinculada a
Tesouro Nacional, à ordem, do Depar
tamento do Impôsto de Renda ou Delegacias e Inspetorias, importância
igual ao dôbro do impôsto de- que teata o art. 95.
. Parágrafo único. Será dispensada a
prova do depósito a que se refere êste
artigo, quando, por ato irreversível. a
pessoa física vendedora efetuar o recolhimento do Impôstc indicado no
art. 95, ou tornar efetiva a aquisição
das Obrigações, nos termos do art. 96,
antes de solicitar o visto nas guias de
que trata êate artigo.
Art. S9. Dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar. da
data do instrumento de alienação ou
de promessa de alienação do imóvel,
ou do direito à aquisição, a pessoa física vendedora. promitente vendedora
ou cedente deverá optar pela compra
efetiva das Obrígaçôes ou pelo paga,...

Mos no
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mente do ímpôsto, de acõrdo com os
arts. 95 e 96, mediante a apresenta-

cão de petição, instruída com certidão ou traslado do documento comprobatório da operação, dirigida à repartição do impôstode renda; que
providenciará junte à agência do
Banco do Brasil S. A., no sentido da
utilização total GU parcial do depôsito, conforme a opção.

Parágrafo único. Sea pessoa física
vendedora, promitente vendedora ou
cedente não efetivar a opção dentro
do prazo estabelecido neste artigo" a
repartição do Impôsto de Renda promoverá junto à agência do Banco do
Brasil S. A. a conversão de 50% (cin-

qüenta por cento) do depósito em
renda tributária, ficando liberado o
saldo para devolução ao depositante.
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fiscal, recolher o ímpõsto que as repartições do ímpôsto de renda venham
a 'apurar na revisão da mesma guia.
§ 39 Os tabeliães e server..tuários
referidos neste artigo não poderão
lavrar a escritura por valor superior
ao constante da guia.
§ 49 Nos casos de inobservância do
disposto neste artigo será aplicada a
multa prevista na letra c do art. 381
(Lei nv 3.470. art. 5').
SElÇÃO

v

Do reoouumento do impôsto

Art. 1.01. O recolhimento do Im...

pôsto de que trata o art. 83 compete

ao vendedor do imóvel e será feito
por meio de guia própria, conforme
modêlo aprovado pela repartição (De
ereto-lei nc 9.330, art. 39).
§ 19 Quando se fixar no contrato
que a obrigação .do pagamento do
ímpõsto sõbre lucro imobiliário e
acréscímos devidos pelo alienante,
transferída ao adquirente, dever-se-á
exptícítar o montante que taJ obrigação atingiria. se sua satisfação se
desse na data da escritura (Lei núM

SEÇÃO IV

Das obrigações dos notários públicos

Art. 100. Os tabeliães de notas e
serventuários que exerçam função de
notário público ou de oficial de registro, federais ou estaduais, não poderão lavrar ou registrar escritura de
compra e venda de propriedades imobiliárias ou escríturas de promessa de
compra e venda ou de cessão de direito de promessa de compra e. venda
sôbre propriedades imobiliárias, ou
atos equivalentes com cláusula de quitação de preço, sem que seja feita,
pêlo vendedor ou cedente, prova de
recolhimento do Impôsto de que trata
o art. 83, mediante exibição da guia
própria, com o respectivo cecíbo, cujo
número, data, preço de venda ou
cessão e valor arbitrado deverão ser
indicados na mesma escritura (Lei
no 3.470, art. 59).
§ 19· Quando a transação não pro...
porcionar lucro tributável, será admi...
tida, em substituição à prova exigida
neste artigo, a guia negativa, que será
visada pelas repartições lançadoras do
imposto de renda ou pelos exatores
federais nas localidades onde não
houver repartição lançadora dêsse
ímpôsto,

29 Na hipótese a que se refere o
19, deverão constar da escritura o
número e a data da guia negativa e
a repartição em que foi visada, bem
como a declaração de que o vendedor
se compromete a, no prazo de 10 (dez)
dias, contado da ciência do débito
§

§

é

mero 4.591, art. 47).
~ No caso do parágrafo anterior,
o adquirente será tido, para todos, os
efeitos, como responsável perante o
ê

Fisco (Lei n' 4.591. art. 47.

§ 1').

Para efeitos fiscais, não importaxá em aumento do preço de aquisição a circunstância de obrigar-se o
adquirente ao pagamento do ímpôsto
sõbre o lucro imobiliário e acréscimos
(Lei n9 4.591, art. 47, § 29).
§ 49 Quando· o adquirente fizer a
retenção de que trata o art. 46 da
Lei nc 4.591, de 16 de dezembro de
1964, ficará responsável, para todos os
efeitos, perante o Fisco, pelo recolhimento do tributo e acréscimos, inclusive pelos. reajustamentos que vier a
sofrer o débito fiscal (Lei no 4.591,
art. 46, ·parágrafo único).
§ 59 O impôsto a que se refere êste
artigo deverá ser recolhido até e data
da escritura, quando' houver quítaçâo
do preço, e dentro de 30 (trinta) dias,
contados do pagamento da última
prestação, nos demais casos (Lei número 3.470, art. 49, § 19).
§ 69 Nos casos de incorporação de
imóveis ao capital de sociedade, o ím§ 39
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p03tO devera ser, recolhido dentro de gido monetãrtamente nos têrmos do
data da art. 346. sempre que o alienante tiver
recebido mais de 70% (setenta. por
assembléia geral que deliberar sôbre a
cento) do valor da. alienação do imó ...
tncorporaçâc, em se tratando de sovel ou do direito à sua aquístçêo, sem
ciedade por ações, ou da data do resque haja efetuado o recolhimento do
pectivo registre contábil, ou escritura
pública, nos demais tipos de sociedade referido ímpôsto (Lei nQ 4.357, art. 4~.
§ 59).
(Lei no;o 4.154, art. 21,§ 30;0).
§ 7CJ O recolhimento do ímpôsto deTÍTULO IV
verá ser feito,' à repartição local do
domicílio fiscal do vendedor, ressal- Dos renâimento« das pessoas físicas.
vado o cumprimento das obrigações
clomiciliado-s no Brasil. ausentes no
fiscais por procurador no local da
estrangeiro. a serviço da Naçtlo ou
situação do imóvel.
por motivo de estudos
§ 8\1 O disposto neste artigo c' no
parágrafo anterior aplica-se igual..
CAPÍTULO I
mente ao cedente, nos casos de cesDa,. arrecadação na tente
são a que se refere o 19 do art. 83.
Art·. 103. Os domiciliados no p~ís,
§ 90;0 As disposições dêste artigo e
ausentes no estrangeiro, a serviço da
de seus parágrafos 79 e 89 aplicam-se,
Nação ou por motivo de estudos, que
igualmente, ao ímpôsto de que trata
receberem rendimentos. em moeda eso art. 95.
trangeira, através. da Delegacia do
§ 10. Quando ficar apurado que o
Tesouro Brasileiro no. exterior ou de
valor "re~l da operação imobiliária foi
qualquer autarquia ou sociedade de
superior ao preço de venda. compueconcmía mista, sofrerão desconto do
tado na guia, o cornprador ftoarã soImposto de renda na fonte, de acôrdo
Iidàrlamente responsável com o vencom a seguinte tabela (Lei n 9 4.506,
dedor pela,') respectivas diferenças de
art. 11):
ímpôsto e multas (Lei nl? 4.154. artiParágrafo único. Para determinago 21. § 1Q ) .
ção da renda liquida sujeita à taxação na fonte, prevista neste artigo,
Art. 102. No caso de pagamento a
serão admitidos os seguintes abatiprazo do preço de alienação do ímóvel contratada a partir de 17 de julho mentos (Lei nl? 4:506. art. 11, § 19):
de 1964, o ímpôstc de que trata o
a) . os· prêmios de seguro de vida e
art. 83, terá o seu montante corrtos destinados à cobertura de' despe-

30(tli~ta) .días. contados da

ê

I
I,

Classes ele renda Iíquida

l

Taxa

i
,i
US$ 1,00

I
I

Até 300

De 301 a
De 601 a
De 901 a
De 1.201 a
De 1.501 a
De 1.801 a
De 2.201 a
De 2.701 a
De 3.401 a
Acima de

1
1

600
900

1

1.200
1.500
1.800
2.200
2.700
3.400

4.200
4.200

,

!
1
1
1

1

.i

!

............ [

•••••••••• .. 1

I
I

I
I.
I
I
I 1mpôsto
I Taxa
I por faixa Acumulado \ média
I de renda I
efetiva
I
I

I

I
i

I uss i

1 US$ 1,00 I

Isento
3

5

7
9

11
13
15
17
19
21

1I

I

II
I

II

I
.1

9,00
15,00
21,00
27,00
33,00
fi2,00
75,00

119,oó
152,00

II

,00

9,00
24,00
45,00
72,00
105;00
157,00
232,00
351,00
503.00

1.5
2 166
3,75
4,8
5,83
7,13
8,59
10,32
11.97
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sas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, até 6% I (cinco por
cento) da renda bruta, quando comprovados;
b) os encargos de família, à razão
de US$ 150,00 <cento e cinqüenta dólares). mensalmente." para o outro
cônjuge e para cada filho menor ou
inválido, filha solteira, viúva sem
arrimo ou abandonada sem recursos
pelo marido. descendente menor ou
inválido sem arrtmo de seus pais, desde que residam no estrangeiro às expensas do eôntríbuínte;
c) as contribuições para constituicão de fundo de beneficência, até 1 %
(um por eento) da· renda bruta rece..
bída em dólares;
d) 20% (vinte por cento) a titulo
de representação, calculados sôbre o
total de remuneração recebido, salvo
em relação aos chefes de missões diplomáticas ou militares, de repartições oficiais ou órgãos de caráter permanente,cujas deduções serão' admitidas na base de 30% (trinta por
cento) do total das respectivas remunerações.
.

de dólar fiscal adotado no ano de
base (Lei n9 4.506, art. 11, § 49)
§ 39) O ímpôsto descontado na
fonte, de acôrdo com o disposto no
art. 103, será convertido em moeda
nacional na conformidade do parágrafo anterior e deduzido do total
apurado na declaração de rendímentos da pessoa física (Lei nl? 4.506,
art. 11, § 5<?).
LIVRO TIl

na Tributação das Pessoas Jurídicas
e Emprêsas Individuais Domiciliadas
no Pais
TÍTULO I

Dos renà"tmr.mtos sujeitos a declaração
CAPiTULO I

Do Lucra real
Art. 105. Constitui lucro real o lucrooperacional da emprêsa individual
ou da pessoa jurídica, acrescido o ou
diminuido dos resultados líquidos de
transações : eventuais (Lei n9 4~506,
art. 37, s,29).

CAPÍTULO II

Da declaraçiio de rendimentos

Art. 104. Os contribuintes sujeitos
à taxação na. fonte, de conformidade
com o que dispõe o artdgn anterior, se
não tiverem percebido no ano de base
outros rendimentos de qualquer .natureza, rícam dispensados de apresentar
declaração de. rendimentos (Lei número 4.506, art. li, § 2').
§ 19 Se as pessoas previstas neste
artigo perceberem, além dos rendi..
mentos do trabalho, taxados na fonte, outros de qualquer natureza, de..
verão apresentar declaração de rendimentos à Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior, incluindo nela, também. os rendimentos já taxados em
dólares, declaração esta que será encaminhada posteríormenteà repartição competente no Brasil, para fins
de contrôle (Lei n94.506, art. 11

! 3').
§ 29 Para a. inclusão dos rendimen..

tos do. trabalho de que trata o parágrafo anterior, será computada na declaração apenas a quinta parte da remuneração total recebida em dólares
ncrte-amerícenos, cuja conversão em
cruaeíros será feita pela taxa méc1ia

SEÇÃO I

Do lucro

cmemcunuü

Art. 106. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais da emprêsa com personalidade
jurídlca cde direito privado, seja qual
rôr a sua forma ou objeto, e das emprêsas individuais (Lei nv 4.506, artigo 41).
Art. 107. O lucro operacional determina-se pela' escrituraçáo da emprêsa, feit!1 com observância das prescrições legais (Lei n Q 4.506, art. 42).
Art. 108. O lucro operacional apurado será formado pela diferença entre a receita bruta operacional e os
custos, as despesas operativas, os encargos as provisões e as perdas auto ...
rízadas por êste regulamento (Lei
n9 4.,506, art. 43).
Parágrafo único. Estão excluídos do
lucro operacional os proventos em
moeda estrangeira ou em titulas e
participações acionárias emitidos no
exterior, enviados ao Brasil e correspondentes à prestação de serviços técnicos. de assistência técnica, administrativa e semelhante, prestados por
emprêsas nacionais a emprêsas no ex·
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4.506. art. 43, parâID.'afo

! 29 Aplicam-se aos custos. e despesas operacionais as dísposrçôes sô-

109. Será, classificado como

ore dedutibilidade de rendimentos
pagos a terceiros (Lei nc 4_506; art.

terior (Lei
único) .

Art.

lucro operacional da. emprêsa o resul-

tado auferido em qualquer atividade
econômica -destdnada à venda de bens
ou serviços a terceiros, tais como {Lei
nv 4.506; art. 40):
a) extração de recursos minerais 0\1
vegetais, pesca. atividades agrícolas e
pecuárias;
z» indústrias de qualquer espécíe,
construção. serviços de transporte.
comunicações, serviços de energia elétrtcà. fornecimento de gás e água. exploração de serviços públicos concedidos ou _de utilidade pública;
c) comerciais ou mercantis, de compra e venda de quaisquer bens, in-

clusive imóveis, títulos e :valôres, dis-

tribuição e armazenamento;

d) bancárias, de seguros e outras
atividades financeiras, de serviços de
qualquer natureza, inclusive hotéis e
divertimentos públicos.
Parágrafo único. Equlll"ra-se à
prêstaçâo ou venda de serviços a terceiros, para efeito de impôSto de renda, a locação de bens, imóveis ou móveis, a cessão de direitos de propriedade industrial e quaisquer operações
semelhantes, realizadas com habitualidade, pelas firmas ou sociedades em
geral.
Art. 110. Integram a receita bruta.
operacional (Lei n 9 4.506, art. 44) ~
a) o produto da venda dos bens e
serviços, nas transações ou operações
de conta própria;
b) o resultado auferido nas operações de conta alheia;
c) .as recuperações ou devoluções de
custos, deduções ou provisões;
à)
as subvenções correntes para
custeio ou operação, recebidas de pessoas Iundícas de direito público ou
privado, ou de pessoas naturais.
Art. 111. Não serão. consideradas na
apuração do lucro operacional as despesas, 'Inversões ou aplicações de capital, quer referentes à aquisição ou
melhorias de bens ou direitos, quer
à amortização ou ao pagamento de
obrigações relativas àquelas apUca..
ções (Lei nc 4.506, art. 45).
§ 19 Salvo disposições espaciais, o
custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida titH ultrepasse o período de um axercícío,
deverá ser capitalizada para ser depreciado ou amortizado (Lei numero
4.506) art. 45, § 19).

45, §

* 3Q

~.,.).

O disposto no parágrafo anterior não se aplica às gratificações ou
partícípaçóea no resultado, atribuídas
aos dirigentes ou administradores de
pessoa jurídica, as quais não serão
dedutíveis como custos ou despesas
operacionais (Lei ne 4.506, ars. 45,
§ 39 ) .
Art. 112. São custas as- despesas e
os encargos relativos à aqulsíçác," produção e venda dos bens e serviços
objeto das transações de conta próprfa, taís como (Lei ne 4.506, art.
{~):

a)' o custo de aquisição dos bens
ou serviços revendidos ou empregados
na produção dos bens ou serviços ven-

crdos:

b)
os encargos de depreclaçâo,
exaustão e amortização;
C) os rendimentos pagos ou creditados a terceiros;
à) os impostos, taxas e contrtbujcóes fiscais ou paranscaís, exceto o
impôsto de renda;
e) as quebras e perdas rasoávets,
de acordo - com a natureza do bem e
da atividade, ocorrIdas na fabríeaçào,
no transporte e manuseio;
f) as quebras ou perdas de estoque
por deterioração e obsolescêncía ou
pela ocorrência de riscos não cobertos por seguro, desde que comprova-

das:

I - por laudo ou certificado de
autoridade sanitária ou de segurança, que especifique e identifique as
quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência.
II - por certificado de autoridade
competente, nos casos de incêndios,
inundações ou outros eventos semelhantes;
llr _. mediante, laudo de autoridade
fiscal chamada a certificar a destruição de bens obsoletos, ínvendáveís ou
danificados, quando não houver valor
residual apurável.
Art. 113. São operacionais as des-pesas não computadas nos custos, ne~
cessárfae à atividade da emprêsa e à
manutenção da respectiva. rente produtora (Lei n Q 4.506, art. 47).
§ 19 São necessárias as despesas
pagas ou incorridas para a realiza";
ção das transações ou operações- exigfdaa pela atlvídade da emprêsa (Lei
ns 4.506, art. 47, § 19 ) ,
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§ .29 As despesas operacionais ad...
mitldas são as usuais OU normais no
tipo de transações, operações Ou atividades da emprêsa (Lei n Q '4.506,
art. 47. § 2").
§ 39 Somente serão dedutíveis como
despesas' os prejuízos por desfalque,
apropríáçâo indébita e furto, por empregados ou terceiros, quando houver
inquérito instaurado nos têrmos da
legislação trabalhista ou quando apre ...
sentada queixa perante a autoridade
policial (Lei ne 4.506, art. 47, § 39).
§ 49 N? caso de emprêsa individual,
e autoridade lançadora poderá Im...
pugnar as despesas pessoais do titular
da emprêsa que não forem expressamente previstas na lei como dedu...
ções admitidas, se êsse não puder pro..
var a relação da despesa com a atividade da emprêsá (Lei nc 4.506, art.

47, § 49).

§ 59 Os pagamentos, de qualquer
natureza, a tltularvsccío ou dirigente da emprêsa, ou a parente dos mes ..
mos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte, não provar (Lei nQ 4:.506, art.

47. § 5'):
a) no caso de compensação por tra..
balho assalariado, autônomo ou profissional, a prestação efetiva dos serviços;
z» no caso de outros rendimentos
ou pagamentos, a-origem e a efetivídade da operação ou transação.
§ 69 Poderão ainda ser deduzidas
como despesas operacionais as perdas
extraordinárias de bens objet-o da ínversão, quando decorrerem de condi...
cõcs excepcíonaís de obsolescéncta: de
casos fortuitos ou de fôrça ntator,
cujos riscos não estejam cobertos por
seguro, desde que não compensadas
por indenizações de. terceiros (Lei número 4.596, art. 47, § 69).
§ 7Q Incluem-se, entre os pagamen..
tos de que trata o § 59, as despesas
rettas direta ou índíretamente, pelas
emprêsas, com viagens para o exterior, equiparando-se os gerentes a di...
rtgentes de firma ou sociedade (Lei

nv 4.500, art. 47,

§ 79).
114. Não são dedutíveis as
importâncias declaradas como pagas
ou creditadas a titulo de comissões,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não fÓl" indicada a
operação ou a causa que deu origem
ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não indívídualt;
zar o beneficiário do rendimento «i.teí
li' 3.470,. art. 29).

Art.

Art. 115. Serão admitidas COmo
custos ou despesas operacionais as
despesas com reparos e conservação
de bens e instalações destinadas a
mantê-los em condições eficientes de
operação (Lei nc 4.506, art. 48).
Parágrafo único. Se dos reparos, da
conservacêo ou da substitutçâo de
partes resultar aumento da vida útil
prevista no ato de aquisição do respectivo bem asvdespesasvcorrespondentes, quando aquele aumento tôr
superáor: a um ano, deverão ser capí-,
tauzacas, a fim de servirem de base
a depreciações futuras (Lei número
4.506, art. 48, parágrafo úníco) .
Art. 116. Não serão admitidas como
custos ou despesas operacionais as ím...
portêncías creditadas ao .tttular ou
aos sócios da empresa, a titulo de
juros. sobre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo (Lei no 4.50a,art. ~9).
Parágrafo único. São admitidos
juros de ate 12% (doze por cento)
ao ano sôbre o capital, pagos. pelas
cooperativas de acõrdo com à legislação em vigor (Lei nl? 4.506, art. 49,
parágrafo único).
Art; 117. somente serâo dedutíveis
como custo ou despesas os Impostos,
taxes' e contribuições cobrados por
pessoas juridicas de direito público,
ou por seus delegados, que sejam efetivamente pagos durante o escrcrcio
financeiro a que coresponderem, ressalvados os casos de reclamação ou
de recurso, tempestivos, e os casos em
que a firma ou sociedade tenhacrédito vencido contra entidades ue direito público, inclusive emprêsas es~
tatets, autarquias e sociedades "de economía mista, em montante não Inferior à quantia do imposto, taxa ou
contribuição devida (Lei nc 4.506, art.
50) .

§ 19 Náo será dedutível o tmpõstc
de renda pago pela emprêsa, qualquer que seja a modalidade de incidência (Lei nc 4.506, art. 50, § 1Q) "
§ 29 As contribuições de melhoria
não serão admitidas como despesas
operacíonads, devendo ser acrescidas
ao custo de aquisição dos bens reapectivos (Lei nc 4.506, art. 50, §2i;l).
â
39 Os impostos incidentes sôbrs
a transferência da propriedade de
bens ou direitos, objeto de inversões,
poderão ser considerados, a critério do
contribuinte, como despesas operacionais ou como acréscimo do custo de
aquisição dos mesmos bens ou dírel..
1<>. <L1il n' 4,506, art. eo, ! 3'),
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49 Não serão dedutíveis RS multas por, íntracões fiscais pagas pela
empresa.
-

Art. 118., O valor da remuneração

dos sócíos diretores ou admlntstradores individual ou eolegíalmente considérados. de sociedades comerciais ou
clvjs de qualquer espécie, assim como
a dós negociantes em firma individual, não, poderá. exceder para cada
beneficiado a (LeI n9 4.506, 'art. 51) ~
/ 'a) Cr$ 200.'000 (duzentos mil cruzeiros) mensais, quando o capital da
firma ou sociedade não ultrapassar
de Cr$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de crusetros) ;
b) Cr$ 300.000 (trezentos mil cruzeírns) mensais, quando o capital da
firma ou sociedade rôr superior a Cr$
25.000.000 (vínte e cinco milhões de
cruzeiros) e não ultrapasar de ....••
Cr$ fiO.UOO.OOO (cinqüenta milhões de
cruzeiros) ;
c) Cr$ 400.000 (quatrocentos mil
cruzeiros) mensais, quando o capital
da firma ou sociedade fôr superior a
crs 50.0VO.000 rcínqüenta milhões de
cruzeiros). e não ultrapassar de ors
500.000.000 (qu1nhentos mtuiôcs de
cruzeiros) ;
d) 'Cr$' 600.000 rseíscentos mtt cruzeiros) mensais, quando o capital da
firma ou sociedade rôr superior a Cr$
500.000.000 tquínnentos milhões de
cruzeiros) _e não ultrapasar de Cr$
1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros) ;
e) Cr$ LOOO.OOO' (um milhão de
cruzeiros) mensais, quando o capital
da firma ou sociedade fôr supertor a
Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros) .
§ 19 Para efeito de dedutibilidade
t1a remuneração dos _sócios ou diretores de firmas ou sociedades, na apuração do lucro operacional da emprêsa, serão observadas as seguintes
normas (Lei n9 4.506. art. 51, § 19):
a) quando o capital- realizado não
ultrapassar de Cr$ 50.000.000 (cinqüenta; milhões de cruzeiros) o total
de diretores ou sócios M,O poderá exceder o número de 3 (três) beneficiados'
b) quando o capital realizado ncar
compreendido entre Cr$ 50.000.000
(cinqüenta 'milhões de cruzeiros) c
ors .100.000.000 (cem milhões de eruaeírosj , o total de diretores ou sõetos
não poderá exceder o número de ti
(cinco) beneficiados;
c) quando o capital realfzado ultrapaSSIlf de Cr$ 100.000 000 (cem mio

lhões de cruzeiros) o total de diretores ou sócios não poderá exceder o
número de 7 (sete) beneficiados.
§ 29 A remuneração de cada um
dos conselheiros fiscais ou consultivos
de socíedadce comerciais ou civis, de
qualquer espécie, não poderá ultrapassar a crs 500.000 (quinhentos mil
cruzeiros) anuais (Lei 119 4.506, art.
,51, § 29).

3Q A restrição de- que trata o
19 dêste artigo não se aplica às
firmas ou sociedades cuja receita bruta seja constituida, em mais ele 80%
(oitenta por cento), de .rendtmentos
oriundos de serviços profissionais ou
de assistência técnica admínfstratlva
(Lei n 9 3,470, art. 42, § 41;l).
4(1 Para efeito da limitação de
retiradas mensais,
considerar-se-á
como capital da emprêsa individual
a soma dos recursos próprios de seu
titular aplicados nas atividades econômicas que a caracterízam .
§

§

ê

Art. 119. As importâncias recebidas pelos empregados a titulo de. gratificação, seja qual ror a designação
que tiverem, excluída a de que trata
a Lei nc 4.090, de 13 de julho de 1962,
não poderão exceder a ímportâncía
de Cr$ 1.512.000 (um milhão quinhentos e doze mil cruzétrosj para
cada um dos beneficiários (Lei número 3.470, art. 43).
Art. 120. As somas das quantias
devidas a título de ronosões pela exploração de patentes de invenção ou
uso de marca de indústria e de comércio, e por assistência técnica, cientffica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o Iímite. máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado Ou
vendido (Lei 219 3.470, art. 74, e Lei
n9 4.131, art. 12).
§ 19 Serão estabelecidos e revistos
periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coencíeutes
percentuais admitidos para as deducões a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo
o grau de. essencialidade (Lei número
:3.470, art. 74, § 19, e Lei n9 4'.131,

art. 12,

§ 19).

Não são dedutíveis as 'quantias
devidas a título ele rottattiee pela exploração de patentes de invenção ou
ueo de marcas de Indústria e de comércio, e 'por assistêncta técnica, científica, administrativa ou semelhante; que não satisfizerem as oondíções
§ 29
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previstas neste regulamento ou exce..
derem os limites referidos no parágrafo anterior (Lei nc 4.131, arts.
12 e 13).
Art. 121. As importâncias pagas a
pessoas juridicas ou naturais domiciliadas no exterior, a . titulo de tl;ssístêncía técnica, científica, admínístrativa ou semelhante,. quer fixas
quer como percentagens da receita ou
do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes r-equisitos (Lei nc 4.506, art. 52):
a) constarem de contrato por escrito' registrado no Banco Central 'da
República do Brasil;
z» corresponderam a serviços efetivamente prestados à emprêsa através de técnicos, desenhos ou instruções enviados ao país, ou estudos técnicos realizados no exterior, por eonta da éfirprêsa:
c): o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por
ato. do Miinstro da Fazenda, de conformidade com a legislação especi-

fica.

§ 1Q As despesas de asslstênola téenloa, ctentrríce, admínístrativa ,e se~
melhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de
funcionamento da emprêsa ou da in...
tradução do processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo êste prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização . do Conselho Monetário Na
cíonal (Lei n Q 4.131, art. 12, § 3Q) .
§ 29 Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando
pagas ou creditadas (Leí nv 4.506, 3,1'tlgo 52, pàl'ágl'afoúnico) :
a) pela fmal de emprêsa com sede
no exterior, em benefício da sua maM

trte:

b)' pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, o contrôle de seu capital com
direito a voto.
Art. 122. 8e1'5.,0 admitidas como
operacíonaís as despesas com pesqutses cientificas ou tecnclógícas, inclusive com experimentação para eríacão
ou aperfeiçoamento de produtos. processes, fórmulas e técnicas de produção, administração ou venda (L'ei nÚM
mero 4.506, art., 53).
§ 19 Serão igualmente dedutíveis as
despesas com prospecção e cubagem
ele jazidas ou depósitos, realizadas por

concessíonáríos de pesquisas ou
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de minérios sob a oríentaçãc técní..
ca de engenheiro de minas (Lei número 4.506, art. 53, § 1Q).
§ 2Q Não serão incluídas como despesas operacionais as Inversões de. capital em terrenos, ínstalações ríxaa
ou equipamentos adquiridos para as
pesquisas referidas 'neste artigo (Lei
no 4.506, art. sa, § 2Q) .
§ 39 Nos casos. previstos no paragrafo anterior, poderá ser deduzida
como despesa a depreciação anual ou
o valor residual de equipamentos ou
Instalações industriais no ano' em que
a pesquisa rõr abandonada. por insucesso, computado como' receita o
valor do salvado dos referidos bens
(Lei nv 4 ..506, art. 53, § 3Q).
• Art. 123. A dedução de despesas
com aluguéis ou rouauses, será admitida (Lei nc 4.506, art. 71):
a) quando necessárias para que a
emprêsa mantenha a posse, uso ou
fruição do bem ou díreito que produz o rendimento; e
b) se o aluguel não constituir npucação de capital na aquisição do bem
ou direito, nem distribuição disfarçada de lucros.
Parágrafo 'Único. Não são dedutíveis (Lei n? 4.506; art. 71, parágrafo
único) :
a) os aluguéis pagos a sócíos ou
dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou dependentes, em relação à
parcela que exceder do preço ou va101' do mercado;
b) as importâncias pagas a terceí1'OS para adquirir os direitos de uso
de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou morüücaçâo do
contrato, que constituirão aplicação
de capítal amortizável durante O prazo do contrato;
c) os royalties pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;
d) os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas
de fabricação ou pelo uso de marcas
de indústria ou de comércio, quando:
I pagos pela filial no Brasil de
emprêsa com sede rio .exteríor, em
beneficio de sua matriz;
II pagos pela sociedade com
sede no Brasil a pessoa com domícílio no exterior, que mantenha, direta
ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a voto;
e) os roya1ties pelo uso de patentes de invenção. processos e fórmulas
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de fabricação, pagos 0\1 creditados a
beneücrárío domiciliado no exterior:
I _ que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central da
República do Brasil e que não estejam de acôrdo com o Código da Propriedade Industrial; ou
fi - cujos montantes excedam dos
limites periodicamente fixados pelo
Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade e em
conformidade com o que dispõe a legislação especifica sôbre a remessa
de valores para o exterior;
j) os royalties pelo uso de marcas
de indústria e comércio pagos. ou crecitados a beneficiário domiciliado no
exterior:
I - que não sejam objeto ue 'contrato registrado no Banco Central da
República do Brasil e que não estejam de acôrdo com o Código da Propriedade Industrial; ou
, fI - cujos montantes excedam dos
limites periodicamente fixados pelo
Ministro da -Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segun..
do o grau de sua essenctaüdade, de
conformidade com a legislação específica sôbre remessa de valores para
o exterior.
Art. 124. SOmente serão admitidas
como despesas de propaganda, desde
que diretamente relacionadas com a
atividade explorada pela empresa
(Lei n Q 4.506, art. 54):
a)
os rendimentos específicos de
trabalho assalar.ado, autônomo ou
profissional, pagos ou creditados a terceiros, 'e a aquisição de, direitos autoraía de obra artística;
b) as Importâncías pagas a empresas jornalísticas, correspondentes a
anúncios ou publicações;
c) as importâncias pagas a ompreses de radiodifusão ou televisão, correspondentes a anúncios, horas 10090das ou programas;
d) as, despesas pagas a quaisquer
emprêsas, Inclusive de propaganda,
desce-que sejam regístraoascomo contributntes do impôsto de renda e mantenham escrituração regular;
e) o valor das amostras, tributáveís -ou nao pelo ímpôsto de conSUInOJ
distribuídas gratuitamente por. Iaboratóríos químicos ou farmacêuticos, e
por outras emprêsas que utílízem
êsse eísterna ali promoção. de venda

de seus produtos, sendo índíspensávcl:
I ..,.- que a díebrtbuíçâo das amostras seja contabilízada nos livros de
escrituração da emprêsa, pelovpreço
de custo real;
l i - que a saída das amostras esteja documentada com a emtesão das
correspondentes notas fiscais;
TI! - que o valor das amestras
distribuídas em cada ano não ultrapasse os limites estabelecidos pelo
Departamento do .rmpôsto de Renda,
até o máximo de 5% (cinco por cento) da' receita bruta obtida na venda
dos produtos, tendo em vista a natureza do negócio.
§ 19 Poderá ser admitido, a crítério do Departamento do Impõsto de
Renda, que as despesas de que trata
a letra e ultrapassem, excepcâonalmente, os limites previstos- no item
!lI; nos casos de planos especters de
divulgação destinados a produzrr efeito além de um exercício, devendo a
importância excedente' daqueles umttes ser amortizada no prazo mínimo
de 3 (três) anos, a partir do ano seguinte ao da realização das despesas
(Lei nv 4.506~ art. 54, parágrafo
único) .
§ 29 As despesas de que trata êste
artigo deverão ser escrituradas destacadamente em conta própria.
Art:125. Serão admitidas como despesas operacionais as ccntrfbutçôes e
doações efetivamente pagas (Lei numero 4.506, art. 55):
a) -a organizações desportivas, recreativas e culturais, constítutdas para
os empregados da emprêsa;
b) a pessoa jurídica de direito público;
c) a instituições filantrópicas, para
educação, pesquisas cientificas e tecnológicas, desenvolvimento cultural ou
artístico;
d) sob a forma de bôlsas de estudo e prêmios de estímulo à produção
intelectual.
§ 19 Sàmente serão dedutíveis do
lucro operacional as contribuições e
doações a instituições filantrópicas, de
educação, pesquisas científicas e tecnológicas. desenvotvtmentoLeultural
ou artístico, que saüsjacam aos seguin,tf,s requisitos (Lei nc 4'.506, art.
55, § 19):
et) estejam Iegalmente constituídas
no Brasil em funelonamento regular;
b) estejam registradas nas reparttções do tmpõetc d. Ronda;
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c) não distribuam lucros, bonrãcacõea ou vantagens aos seus admínístradores, mantenedores ou associados,
sob qualquer forma ou pretexto;
d) tenham remetido às repartições
do Impôstc de Renda, no ano anterior ao da doação, se já então constituídas, demonstração da receita e
despesa e relação das contribuições ou
doações recebidas.
§ 29 Somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais as
contribuições ou doações sob a forma
de premias de estímulo à produção
intelectual, de bôlsas de estudo ou
especialização, no pais ou no exterior,
que sejam concedidos (Lei n'? 4.505,
art. 55, § 29):
a) 'por intermédio de universidades,
faculdades, institutos de educação superior, academias de letras, entíclades
de classe, estabelecimentos de ensino,
órgãos de imprensa de grande circulação, empresas de radiodifusão ou
de televisão, sociedades ou Jundacõea
de ciência e cultura, inclusive artasticas, legalmente constituídas e em
funcionamento no pais;
b) mediante concurso 'público, de
livre inscrição pelos candidatos que
satisfaçam às condições divulgadas
com antecedência, cujo julgamento
seja organizado de modo a garantir
decisão imparcial e objetiva;
C) a empregados .(;la emprêsa, desde
que freqüentem entidades legalmente constituídas; em funcionamento regular, registradas nas repartições do
Jmpôsto de Renda e que não estejam,
direta ou indiretamente, vinculadas à
própria' empresa.
§ 3'? Em qualquer oaso,o total das
contribuições ou doações admitidas
como despesas operacionais nào poderá exceder, em cada exercício, de 5%
(cinco por cento) do IUCl"O operacional
da empresa, antes de computada essa
dedução (Lei nc 4.506, art. 55, § 3Q) .
Art. 126. Serão dedutíveis como
despesas operacionais, ou reglstráveís
como complemento do custo de aquisição dos bens ou direitos, conforme
o caso, as perdas de câmbio, em relação à taxe. de conversão adotada
na última correção monetária dos valores do balanço, efetivamente verífícadas no decurso do ano-base, mediante (Lei nv 4.506, art. 56):
a) compra ou venda de moeda es~
trangeíra ou de valores expressos em
moeda eitrange1ra, dssdo que efetua-

da de. acõrdo com a legislação sôbre
câmbio;
t» a extinção de divida pela Iíqutdação, total ou parcial, do valor .de
empréstimo em moeda estrangeira,
através da respectiva conversão em
moeda nacional, com autor.zaeão da
Carteira de Câmbio, para a. sebscnçâo de capital social da emprêsa dec
vedara.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo epucar-se-a igualmente às
obrfgações contraídas em moeda nacíonal, quando indexadas, ousujei~
tas a correção ou atualízaçâo monetári-a (Lei no ~.506, a.rt. 56. parágrafo
único) .
.Art. 127, Poderá ser computada
como custo ou encargo, em cada exercicio, a ímportâncía correspondente à
diminuição do valor- dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso,
açào da natureza e oteoiescencra normal (Lei nc 4.506; ar.t, 57).
§ 19 A cota de depreciação regfatrável em cada exercício será eatdmada pela aplicação da taxa. anual de
depreciação sôbre o custo de aquísíçâo dos bens. depreciáveis, atualizado
monetàríamente (Lei no 4,506, art.
57,

ê

§

1').
2'? Nos exercícios de 1965 e de

1966, as cotas de depreciação ou amortização, dedutíveis do lucro operacíonal, serão calculadas, respectivamente, sôbre 50% (cinqüenta por cento)
e 70% (setenta por cento) do valor
da correção monetária dos bens (Lei
nc 4.357, art. 3' § 15).
3'? A taxa anual. de depreciação
será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utíltzaçâo econômica do bem pelo contrtbuínte, na produção dos seus rendimentes (Lei no 4.506, art. 57, § 29).
§ 4Q O Departamento do Imposte
de Renda publicará pertódícamente o
prazo de vida útil admissivel a partir de 1Q de janeiro de 1965, em condições normais ou médíaa, para cada
espécie do bem, ficando assegurado
ao contribuinte o direito de computar
a cota. efetivamente adequada às condições de depreciação dos seus bens,
desde- que faça a prova dessa adequaçâo, quando adotar taxa dífez-ente (Lei nv 4,506, art. 57, § 3Q).
§ 59 No caso de dúvida, o contnbulnte ou Q autoridade lançadora do
ímpôsto de renda poderão pedir perícía do Instituto Nacional de 'I'ecnologtá, ou de outra àntidade oficial de
ê
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pesquisa científica ou tccnológ~c~.
prevalecendo os' prazos de vida útil
recomendados por essas instituições,
enquanto os mesm~s não !o~mn ~l
teradog por decísào a~~trahva
superior ou por sentença [udícíal, baseadas, igualmente, em laudo técnico
idôneo (Lei no 4.506, art. 57, § 49).
§ 69 COm o fim de incentivar a implantação, renovação ou modernização de instalações e equipamentos, o
poder Executivo poderá, mediante decreto, autorizar condições de depreciação acelerada, a vigorar durante
prazo certo para determinadas indústrias ou atividades (Lei nc 4.506, art.
57, § 5').
§ 79 Em qualquer htpótese, o mon-

tante acumulado das cotas de depre-

ciação não poderá ultrapasar o custe
de aquisição do bem, atualizado monetàriamente (Lei ns 4.506, art. 571
§ 6').
§ 8\1

A depreciação será deduzida
pelo contribuinte que suporta o encargo econômico do desgaste ou obsclescêncta, de aeôrdo com as condições de propriedade, posse ou uso de)
bem (Lei ns 4.:;06, art. 57, § 7').
§ 9Çl A cota de depreciação é deuu ~
tível a partir da época em que o bem
é instalado, pôsto em serviço ou em
condições de produzir (Lei nÇl 4.506,
art. 57, § 8?).
§ 10 Podem ser objeto de depreciação todos os bens· físicos sujeitos a
desgaste pelo uso ou por causas naturais, ou obsolescêncía normal, inclustve, edifícios, e construções (Lei
n' 4.506, art. 57, § 9').
§' 11 Não será admitida cota de depreciação; referente a (Lei nc 4.5'06,
art. 57, § 10):
a) terrenos, salvo em relação aos
melhoramentos ou' -construçôes:
t» prédios ou construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na produção dos seus rendimentos ou destinados
revenda;
c) bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como
obras de arte ou antiguidades.
§ 12 O valor não depreciado dos
bens sujeitos à depreciação, que se
tornarem imprestáveis, ou caírem em
desuso, importará na reducão do attvo Imobilizado (Lei ne 4.506, art , 57,
à

I 11).
§ 13 Quando o registro do imob1l1-

zado rôr feito por conjunto de Instalação ou equipamentos,' sem especificação suficiente PQra permttír apl1cal'
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as diferentes taxas de depreciação de
acôrdo com a natureza do bem, e o
contribuinte não tiver elementos pata
justificar as taxas. médias adotadas
para o conjunto,. será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de
maior vida útil que integrem o conjunto (Lei n Q 4.506, art. 57, § 12).
§ 14 Não será admitida depreciação
dos bens para os quais seja registrada cota de exaustão (Lei n? 4.~06,
art. 571 § 13).
§ 15 A cota Ide depreefaçâo dos bens
aplicados exclusivamente na exploração de minas, jazidas e florestas, regtstráveí em, cada exercício, poderá.
ser determinada de acôrdc com o §
2? do art. 129 se o período de exploração total da mina, jazida ou noresta rôr inferior ao tempo de vida
útil dos mesmos bens (Lei nc 4.506,

art. 57,

§ 14).

Art. 128. Poderá ser computada
como custo ou encargo, em cada exercicio. a rmportãncía correspondente à
recuperação do 'capital aplicado na
aquisição de direitos cuja existência
ou exercício tenha duração limitada,
ou de bens cuja utilização pelo con ..
tribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitado, ta-is como (Lei
n9 4.506, art. 58):
a) patentes de invenção,. fórmulas
e processos de fabricação. direitos autorais, licenças, eutorfzações ou concessões;
b) investimento em bens que. nos
têrmos da lei ou contrato que regule
a concessão de serviço público, devem reverter ao poder concedente, ao
fim do prazo da concessão sem indenização;
c) custo de aquisição, prorrogação
ou modificação de contratos e direitos
de qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
d) custo das construções ou benfeitorias em bens locados ou 1\1'1'en..
dados, ou em bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento
do seu valor.
§ 1Q A cota anual de amorttaaçãe
será fixada com base no custo de
aquisição do díreíto ou bem, atua-ltzado monetêríamente, e tendo em vísta o número de anos restantes de
existência do direito, observado o disposto nos §§ 19, e 2\1 do art. 127 (Lei
n Q 4.506, art. 58, § ll!).
§29 Em qualquer hipótese, o montante acumulado das cotas anuais de
amortização não poderá uttrapassar c
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custo de aquisição do direito ou bem,
atualizado monetàríamente (Lei número 4.506. art. 58. § 29).
§ 3~ Poderão ser também amorttzados, no prazo mínimo de 5 (cínco)
anos (Lei 119 4.506, arte 58, § 31:'):
a) a partir do ínícto das operações,
as despesas de organização' pré-oparaclonaís ou pré-índuetríais;
b) o custo de pesquisas l'efel'idas
no art. 122 e seu § 19, se o contrfbuínte optar pela sua capitalízaçâo;
c) a Partir da exploração da ja..
zida ou mina, ou do início das atividades das novas instalações, os custos
e as despesas de desenvolvimento de
jazidas e minas ou de expansão de
atívldàdes industriais, que foram classificados como ativo até o término da
construção ou da preparação para ex..
ploraçâo:
d) a partir do momento em que é
iniciada a operação ou atingida a plena utllízaçâc das instalações, a parte
dos custos, encargos e despesas operacionais registrados como ativo dUR
rante o período em que a empresa,
na fase inicial de operação, utll1zou
apenas parcialmente o seu equípamento ou as suas instalações.
§ 4\1 Se a existência ou. exercícío
do direito, ou a utilização do cem,
terminar antes da amortização integral do seu custo, o saldo não arncrttzado constituirá prejuízo no ano em
que se extinguir o direito ou termínar a utilizaçáo do bem (Lei número
4.506, art. 58, § 4').
§ 5<:' Somente são
admitidas 218
amorbízacões de .custos ou despesas
Que observem as condições estabelecidas neste regulamento (Lei número
4.506. art. 58. § 5').
§ 69 Não será admitida amortreacão de bens, custos ou' despesas, para
os quais seja registrada cota de exaustão (Lei nc 4,506, ert. 58, § .69 ) .
Art. 129. Poderá ser computada
como custo ou encargo, em cada exercicio, a importância correspondente à
diminuição do valor de recursos mrneraís e florestais, resultante da sua
exploração (Lei n Q 4.506, art. 59).
§ 1Q A, cota anual de exaustão será.
determinada de acôrdo com os prln..
cíptos de deprecíação a que se rererem os §§ 19 e 29 elo art. 127,com
base (Lei nc 4,506, art. 59, § 19):
a) no custo de aquisição ou pros..
pecção, con-tgído monetàrtamente, dos
recursos minerais explorados;
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b) no custo de aquísíçâc ou ptantio, corrigido monetãríamente, dos recursos florestais explorados.,
§ 29 O montante anual da cota de
exaustão será determinado tendo em
vista o volume da produção no ano
e sua relação com' a possança conhe-cida da mina, ou a dimensão da flOR
resta explorada, ou em função do
prazo de concessão ou do contrato de
exploração (Lei n Q 4.506, art. 59, §

29).
§ 3<:1 O proprietário de florestas exploradas poderá optar pela dedução,
como cota anual de exaustão, das ímportâncias efetivamente aplicadas em
cada ano no replantio de árvores destinadas ao corte (Lei n9 4.506, art.
59, § 39 ) .
§ 49 A cota de exaustão na exploração dos recursos minerais, cujo relatõrío de pesquisa venha a ser aprovado a partir de 30 de novembro de
1964, poderá ser determinada come
equivalente a 15% (Cluinze por cento) da receita bruta ou dos royalties
percebidos na sua exploração (Lei número 4.506, art. 59, § 49).
§ 59 A receita bruta que servirá
de base à cota de exaustão, no caso
do parágrafo antertor, será a correspondente ao valor dos minerais extraídos no .local da extração, deduzidos os routüties pagos a terceiros pelo
direito à exploração da mina (Lei
n- 4,506. art. 59 § 59).
§ 69 Acata .de exaustão, para aquêle que recebe royalties ·da explcraçáo
das minas referidas no § 4Q, será calculada' sôbre o montante dos romunes
recebidos, deduzidos os royalties porventura pagos a terceiros em relação
à mesma mina (Lei nc 4.506, art.

"59, § (31:').

Art. 130. Poderão ser registradas
como custo ou despesas· operacionais
as ímportáncíaa necessárias à forma..
çâo de provisões
(Lei nv 4.506, art.
60) :
a) para créditos de Iíquídaçâo du..
vídosa.;
t» para responsabilidade pela eVE!Il-

tual despedida dos empregados, ohservado o disposto no art. 132;
c) para o ajuste do custo de ativos
ao valor de mercado, "nos casos em
que êste ajuste é determinado por lei.
Art. 131. A importância dedutível
como provisão para c-rédJtos de Iíquí-
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dação duvidosa será a necessária a

tornar a provisão suficiente para absorver as perdas que pr.ovàve1l?~nte
ócorrerâo no recebimento dos créditos
existentes ao fim de cada exercício
(Lei nc nc 4:.506, art. 61).
§ 190· saldo adequado da previsão

será fixado 'periodicamente pelo Departamento do Impôsto de Renda, a
partir de 19 de janeiro de 1965, para
vigorar durante o prazo mínimo de
um exercício, como percentagem sôbre o montante dos créditos veríffeados 110 fim de cada ano, atendida a
díversídade- de operações e excluídos
os de que trata o § 49 (Lei número
4.506, art. 61, § 19).
§ -29 Enquanto não forem fixadas
as percentagens previstas no parágrafo anterior, o saldo adequado da provisão será de 3% (três por cento) )~Ô
bre o montante dos créditos, excluídos os provenientes de vendas com
reserva de domínio, ou de operações
com garantia real, podendo essa percentagem ser excedida. até o máximo
da relação, observada nos últimos 3
(três) anos, entre os' créditos não liquidados e o total dos créditos da emprêsa' (Lein9 4.506, art. 61, § 29).
§ 39 As provisões existentes no último balanço, encerrado anteriormente- a 19 de janeiro de 1965, seültrapassarem os limites do § 29• deverão
ter o excesso eliminado durante os 4
cquatro) anos seguintes (Lei número
4.506, art. 61, § 3').
§ 49 Além da percentagem .a que
se refere o § 29, a provisão poderá
ser acrescida de (Lei nc 4.506, art.
61, § 49):

a' diferença entre o montante
do crédito e' a proposta de liquidação
pelo concordatário, nos casos' de concordata, desde o momento em que
esta rõr requerida;
b) até 50% (cinqüenta por cento)
do crédito, nos casos de falência do
devedor, desde o momento de sua decretação.
~ ,59 Nos casos de concordata ou
falência do devedor, não serão admitidos como perdas os créditos que
nâc foremhabllitados ou que tiverem
a sua .habilitaçâo denegada (Lei número 4,506, art. 61, § 59).
§ 69 Os prejuízos realizados no recebimento de créditos serão obrtgatõramente debitados à provisão referida
neste artigo (Lei ns 4.506, art. 61,
a)

§ 69).

zxsccrrvo
Art. 132. Os contribuintes do tmpôsto de renda, como pessoa [urldíca
ou como emprêsa individual, são obrigados a constituir o Fundo de Indenizações Trabalhistas, dedutível na
apuração do lucro operacíonal, a fim
de assegurar a sua responsabfltdade
eventual pela índenisaçãc por dispensa dos seus empregados estáveis ou
não, nos limites da lei, e as importâncias pagas em cada exerctcro, a
êsse titulo, correrão' obrígatóríamente
por conta dêsse Fundo, desde que haja
saldo .crcdor suficiente (Lei número
4.357, art. 2.9, § 2.9 e Lei n.v ·4.50G,
art. 62).
§ 19 A obrigação mensal da COTI1'itdtuíçâo do Fundo referido neste artigo correspcnderá a 3% (três por
cento) sôbre o total da remuneração
mensal paga aos empregados, não
computado o 139 salário previsto na
Lei nc 4.090, de 13 de junho de 1962
(Lei nc 4.357, art. 29, § 3).

as

§ 29 Para
empresas exclusivamente destinadas à agricultura e à
pecuária, a obrigação de que trata o
parágrafo anterior será de 1 1/2%
(um e meio por cento) , somente até o
exercício de. 1970 (Lei ns 4,357, art.
zv, § 49 ) •.

suspensa a obrigação
trata este artigo,
quando o saldo do Fundo de Indenizações Trabalhistas atingir o montante das responsabilidades totais do
contribuinte, relativas aos seus empregados sem estabilidade (Lei número 4.357, art. 2'<, § 13).
§

39 Será

mensal

de que

§4Q OS recursos do Fundo de rudenízações Trabalhistas, a que se refere êste artigo, serão, obrigatoriamente, aplicados na aquístçâo, no 'I'esomo Nacional ou na Bôlsa de' Va~
lares, de Obrigações da emissão mencionada no art. 1Ç da Lei nc 4.357,
de 16 de julho de 1964 (Lei número
4.357, art. 2"')·.
§ 59 As correções monetárias do va101' do prfncípal das Obrigações em
que fôr aplicado o Fundo de Indenizações 'I'rabalhístas .acrescerão ao valor do Fundo (Lei nc 4.357, art. a«,

§

11).

§ 60 Na constituícão da' cota mensal do Fundo de' qtie trata êste artigo, serão desprezadas as frações inferiores ao. valor nominal utntárto,
atualizado, das Obrigações referidas

no

§ 49.
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Dos resultados de transaç6es

eventuais

Art. 133. Os resultados líquidos de

transações eventuais sérâc demonstrádos pela escrituração da amprêsa,
feita de acôrdo com as prescrições legaís, destacadamente do lucro operecronaí .
Art. 134. Não são dedutíveis os prejuízos havidos em virtude de alienação de ações, títulos ou cotas de 'capital, com deságio superior a 10%
(dez por cento) dos respectivos valeres de aquisição, salvo se a venda oba..
decer às seguintes condições (Lei número 3.~70, art. 84):
a) houver sido realizada em Bôlsa
de Valores OU, onde esta não existir,
tenha sido efetuada através de leilão
público, com divulgação do respectivo
edital, na forma da lei, durante 3
(três) dias no período de um mês:
b) houver ccmunícaçâo, por escrt ..
to, à competente repartiçâo do Im..
pôsto de Renda, dentro de 30 (trinta)
dias da venda, com demonstração de
que há correspondência entre o preço
de venda e o valor das ações, titulos
ou cotas de capital no mercado ou com
base no acêrvo líquido da emprêsa
a que se referem.
Parágrafo. umco. As disposições
dêste artigo não se aplicam às sociedades de investimentos fiscalizadas
pelo' Banco Central da República do
Brasil (Lei ne 3.470, art. 84, pará..
grafo único).
Art. 135. Para a apuração do desá..
g'io referido no artigo anterior só será
admitido valor de aquisição das ações,
tãtülos ou cotas de capital, superior
ao do mercado ou do acervo líquido,
além de 10%' (dez por cento), quan..
do a pessoa jurídica adquirente co..
munícar a transação à competente
repartição do Impôstc de Renda, com
demonstração idêntica à prevista na
letra "b" daquele artigo, dentro de
30 (trinta) dias contados a partir da
data da aquisição (Lei nc 3.470, arte
85l.
Parágrafo ún1co. Para efeito da
apuração de deságio a que se refere
este artigo, nos casos de aquisição
anterior à vigência da Lei nc 3.470,
de 28 de novembro de 1958, será ad..
mitido o ágio superior a 10% (dez por
cento) do valor nominal dos títulos,

ações ou cotas de capital, somente
quando provada a correspondência
entre O valor da aquisição e o valor
real do acervo líquído da emprêsa, na
data da aquisição, (Lei no 3.470, art.
85, parágrafo único).
CAPiTULO II

Do lucro presumido

Art. 136. -A pessoa jurídica cujo ca..
pítal não ultrapassar de Cr$ 420.000
(quatrocentos e vinte mil -cruzerrcs) ,
e cuja receita bruta anual não exce ..
der a crs 2.520.000 (dois milhões,
quinhentos e vinte mil cruzeiros), pcderá optar pela tríbutaçâo baseada no
lucro presumido, segundo a forma
estabelecida no Rrt.137 (Lei número
4.357. art. 25, , 2').
§ 1Q O disposto -neste artigo não se
aplica às sociedades por ações ou por
cotas de responsabilidade limitada,
nem às filiais, sucursais, agências ou
representações, no pais, das firmas e
sociedades com sede no estrangeiro,
as quais serão sempre tributadas pelo
lucro real (Lei nc 2.354, art. 31? e Lei
nl? 3.470, art. 76).
§ 29 A opção é írrevoeavel e será
feita, em cada exercício, na orópría
declaração de rendimentos, devida..
mente subscrita' (Decreto..lei núme1'0 5.84.4, art. 33, § 21?).
§ 39 As sociedades de qualquer es..
pécíe, que explorarem exclusivamente
atividades agrícolas e pastoris, e cuja
receita bruta não rôr superior a cr$
5.040.000 .(cinco milhões e .quarenta
mil cruzeírcsj poderão optar pela tributação baseada no lucro presumido
de que trata êste artigo (Lei número
4.35", art. 25, § 3').
Art. 137. O lucro presumido será
determinado pela aplicação do coenciente de '12% (doze por cento) sõbre
a receita bruta definida no § to deste
artigo, quando esta exceder, anualmente, a Cr$ 840.000 (oitocentos e
quarenta mil cruzeiros) (Lei número
4.357. art. 25).
§ 19 Considera-se receita bruta o
total das operações realizadas por
conta própria e das importâncias re ..
cebidas como preço de serviços prestados (Lei no 2.354, art. 19).
§ 2g Serão incluídas na receita bru..
ta, para os efeitos da aplícação do
coeficiente de 12% (doze por cento),
as receitas totais das transações
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alheias ao objeto do negócio, quando
não forem apurados os. respectivos re-:.
sultados (Lei nc 2.354, art. 19, e LeI
4.357, art. 25).
§ sg Os .resultadcs das transações de
que trata o parágrafo afiteríor, quundo forem conhecidos, serão adicionados ao rendimento calculado na forma dêste artigo, para os efeitos da
determinação do lucro presumído (Lei
nc 2.354, art. 19).
Art. 138. A comprovação da receita bruta das operações de conta
própria será feita segundo os elementos relativos ao registro das vendas
realizadas durante' o ano civil ímedtatamente anterior ao exercício em
que o impôsto fôl' devido. e com os
lançamentos registrados pela firma ou
sociedade em sua escrituração, no
mesmo ano (Lei nc 2.354, art. 20).
Parágrafo único. N.os casos em que
as operações realizadas não sejam.
obrfgatõrtamente, lançadas nos livros
de registro de vendas, as quantias rocebidas deverão' ser registradas em IíVl'O caixa, para os fins previstos neste artigo (Lei no 3.470, art. 27).
Art. 139. Do lucro presumido não
será permitida dedução de qualquer
espécie (Decreto-lei n95. 844:., art. 42).
CAPÍTULO

Do

rn

lucro arbitrado

Art. 140. A falta de escrituração
de acôrdo com
disposições das leis
comerciais e fiscais dará ao fisco a
faculdade de arbitrar o lucro à razão
de 30% (trinta por cento) sôbre a
soma dos valores do ativo imobtlízado, disponível e realizável a curto ,e
a longo prazo, ou de 15% (quínze por
cento) a 50% (cinqüenta por cento)
do capital ou da receita bruta defi ..
nida nos §§ l~ e 2 Q , do art. 137, a
juizo da autoridade lançadora, cbservada a natureza do negócio' (Lei nú'mero 2;354, a,rt.29 e Lei no 3.470, art.

as

29) •

§ 19 Nos casos em que ficar provado, de maneira inequívoca, haver a
pessoa jurídica obtido rendimento superior a 50% (cinqüenta- por cento)
do capital ou da receita bruta, os coeficientes de arbitramento estabelecidos neste artigo poderão ser aumentados até 75% (setenta e cinco par
cento) (Lei n 9 3.470. art. 29, § 1Q).
§ 29 Para' os efeitos do arbítramento do lucro, quando forem connect-

dos os resultados das. transações
alheias ao objeto do negócio, serêo excluídas da receita bruta as quantias
refatrvas a essas transações e adicto ..
nados aquêles resultados ao rendimento calculado na conformidade
dêste artigo (Lei no 3.470, art. 29,
§ 2'.').
§ 39 As disposições dêste artigo se
aplicam igualmente' aos casos de recusa de apresentação de livros aos
agentes do fisco, sem prejuízo da tmposição da multa de, lançamento
ex otticio cabível (L.ei nc 3.470, art.

29, § 3').
§ 4(l Quando não forem regularmente apurados os resultados das operações de conta alheia, a que se retere
a parte final do § 3Ç1 do artigo 162-,
será. arbitrado o lucro, observado o
disposto neste artigo (Lei n9 3.470,
àl't. 76, § 29 ) .
Al't. 141. No caso de serem efetua..
das vendas, .no país, por intermédio
de agentes ou representantes de pessoas estabelecidas no exterior, quando faturadas diretamente ao comprador, o rendimento tributável será arbitrado à razão 'de 20% (vinte por
cento) do preço tótal da venda (Lei
nv 3.470, art. 76, § 39).
Parágrafo único. Considera-se efetuada a venda no país, para os eret..
tos dêste artigo, quando seja-concluí..
da na conformidade das disposições
da legislação comercial entre o comprador e ti agente ou representante
do vendedor, no Brasil.
CAPÍTULO IV

Dos resultados oriundos de ati!lldttdes exercidas parcialmente no BrasH
e no estrangeiro

Arü. 142. As pessoas jurídicas, cujos
resultados provenham de atividades
exercidas parcialmente fora e dentro
do pais, ficam sujeitas ao ímpõsto,
mediante a tributação, apenas, dos
resuttadoe derivados de fontes nacíonais (Decreto-lei ne 5.844, art. 35).
§ 19 Consideram-se resultados derivados de atividades exercidas parcial..
mente fora e dentro do país os que
provierem (Lei nc 2.354, art. 49 e Lei
nc 4.506, art. 63; § lI?):
a) das operações de comércio e outras atividades lucrativas iniciadas no
BJ:asil e ultimadas no exterior, e vice-versa:
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b) da exploração da matéria-prima

no .território nacional, embora bene-

ficiada, vendida ou' utilizada no estrangetro, e vice-versa;
c) dos transportes e outros meios
de comunicações com os países estrangeíros ,
§ 29 Se a pessoa jurfdíca que expiorar atividades nas condições previstas
neste artigo não puder apurar separadamente o lucro operacíonat pr(.Jduztdo no pais, será êle estimado ou
arbitrado como equivalente a 20%
(vinte por cento) da recorta bruta
operacional (Lei ne 4.506, art. 63~
'§

2 9).
CAPÍTULO V

Dos resultados obtidos no Brasil por
dependências de emaréeae âomiciuadas no exterior

Art. 143. As disposições dos Capttuloe I e lU do Titulo I do Livro IH
aplicam-se também às filiais, sucursais, agências ou representações no
pais, elas pessoas juridicas com sede
no estrangeiro e, igualmente, aos comitentes domiciliados no exterior,
quanto aos resultados das operações
realizadas por seus mandatários ou
comissários no Brasil (Lei nv 2.354,
art. 21} e Lei nc 3.470, art. 76) •
Art. 144. As emprêsas domiciliadas
no exterior 'e autorizadas a' tunctonar
no pais somente poderão deduzrr como
custos ou despesas aquêles realizados
por suas dependências no terrttcno
nacional, bem como (Lei nc 4.506, art.
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reitos imobiliários a prestações, ou a
construção de imóveis, para a venda
a prestações, deverão destacar na SUa
escrituração, em relação às prestações recebidas em cada exerclcío
(Lei nc 4.506, art. 66):
a) os juros;
b)
a parcela correspondente aos
custos de aquisição ou construção dos
bens ou direitos vendidos;
c) a parcela do lucro na transação;
d) 8, parcela de reajustamento monetário de que trata o art. 412.
§ 19 Nos casos de construções, poderão sei.' computadas no custo dos
imóveis as despesas efetivamente Da.
gas e as contratadas (Lei nv 4.506,
art. 66, § 19).
§ 29 No caso de terrenos loteados,
sem construção, as despesas correspondentes ás obras e melhoramentos
a que se obrigar a cmorêsâ vendedora somente seráo cômputadas no
custo dos lotes vendidos, na medida
em' que forem efetivamente pagaajjceí
n? 4.506, art. 66, § 29).
§ 39 A parcela de que trata a letra
"d" deste artigo, não constitui rendimento tributável (Lei n9 4"380, art.

57) .

CAPÍTULO Vil

Dos resultados das emprêsas flue' e:t··
ploram a agricultura e a pecuária

64) :

a) as cotas de depreciação, amortização ou exaustão dos bens situados
no' país;
b) as provisões relativas às operacões de suas dependências no Dais.
~ Parágrafo único. Não serão dedutíveis' como custos ou despesas. quaisquer adicionais ou reajustamentos ue
preços após o faturamento orrgmal
das mercadorias enviadas às suas dependências no pais, por empresas com
sede no estrangeiro (Lei nc 4.506. art.
64, parágrafo único>.
\
CAPÍTULO VI

Dos resultados. das emprêsas que exploram a vendá de propriedades e direitos imobiliários a prestações

Art. 145. As emprêsas que explc.ram a venda de propriedades .ou di-

AI·t. 146. As emprêsas que tennam
por objeto a exploração agrícola e
pastoril poderão incluir como custos
ou despesas operacionais (Lei nume1'0 4.506, art. 60):
ai o custo de demarcação, de terrenas, inclusive cercas, muros ou valas;
b) as despesas com a conservação
e proteção do solo e das águas, inclusive obras de prevenção contra a erosão, canalização de águas e saneamento;
c) o custo do plantio de florestas,
quer para proteção do solo, quer para
corte;
d) o custo de construção e menutenção de escolas primárias e vocacíonaís, hospitais e ambulatórios para
os seus empregados;

1\18
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e) as despesas de qualquer espécie
com fertilizantes;
j) as despesas com 'R conservação
de prédios residenciais dos

t~tutares

propaganda, as quais -correrâo por
conta 'da participação dos produtores,
distribuidores ou intermediários no
exterior.

da emprêsa ou dos sócios e diretores
que habitem permanentemel~te a pro-

CAPÍTULO IX

priedade agrícola ou pastoril;
g} o valor dos produtos alimentares de produção da propriedade agrí-

cola ou pastoril consumidos na ali-

mentacão das pessoas referidas na letra anterior, e de seus dependentes.
§ 1~ O valor dos preoios resíoenciaís e o .dos bens de consumo de que
tratam as letras "f" e "g" dêste R!'tigo não serão computados como rei,dimentos das pessoas ali referidas (Lei
nc 4.506, art. 65, § 19).
§ 29 As emprêsas agrícolas porterão calcular as cotas anuais de aepreciaçâo de máquinas e equipamentos agrícolas com base na metade do
prazo de vida útil desses bens (Lei
n'! 4.506, art. 65, § 29).
CAPÍTULO VIII

Dos resultados da exploração de' películas cinematoçrátícae estranqeiras

Dos resultados das companhias de
seguro e ele capitalização

Art. 148. As companhias de seguro
e de capitalização poderão computar
como encargo, de cada exercicio, as
importâncias destinadas a completar
as provisões técnicas para garantia
de suas operações, cuja constituição
é exigida pela legislação especial a
elas aplicável. (Lei nv 4.506, art. G7).
CAPÍTULO X

Dos resultados elas emorésae de navegação marítima e aérea

Art. 149. Para os efeitos da tributação, as importâncias recebidas pelas
emprêsas de' navegação, nos têrmos
do art. 89 da Lei nc 3,331, de 24 de
taxa
abril de 1958, correspondentes
de Renovação da Marinha Mercante,
nâo integrarão a receita bruta operacional. (Lei n.o 4.506, art. 68).
§ 19 O retôrno aos armadores, total ou parcial, da Taxa de Renovação
da Marinha Mercante, recolhida ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, importará na imediata escrituração do valor correspondente, a
crédito de fundo de depreciação da
embarcação em que forem aplicados
os recursos- da referida taxa (Lei número 4.506, art. 68. § 19.)
§ 29 A depreciação sôbre o valor de
compra, construção, reaparelhamento,
recuperação ou melhoria da embarcação, não coberto Pejos recursos da
Taxa de Renovação da Marinha Mercante, será computada como encargo
e terá em vista o prazo durante o
qual se possa esperar a utilização econômica do bem (Lei nc 4.506, art. 68,
à

Art. 147. Na determínaçâo do lucro operacional da distribuição, no
território brasileiro; de películas ctnematográfícas estrangeiras. serâo observadas as seguintes normas (Lei
no 4.506, art. 70):
a) considera-se receita bruta operacional a obtida na atividade de dís'tríbuíção, excluída, quando fôr o raso,
a parcela do resultado correspondente ao setor de -exibiçâo;
b) os custos ou despesas operacíonads correspondentes à participação,
a qualquer título, dos produtores, distribuidores ou intermediários no exteR
ríor, não poderão ultrapassar de:
I - 70% (setenta por cento) da
receita bruta produzida pelas mas
comuns; e
II - 80% (oitenta por cento) tia
receita bruta produzida pelas superproduçôea, limitadas estas a 12 (doze)
em cada ano, em relação a cada produtor ou distribuidor;
c) não serão adrmtídae como custos
ou despesas do distribuidor, no pais,
as despesas com as películas c-nematográfícas, inclusive as de frete, direitos aduaneiros, taxas de censura
ou físcalízaçào, cópias e material de

§ 1 9.)

Art. 150. Não serão computados no
lucro operacional do proprietário da
embarcação .nem do armador os prêmios à construção naval, de que trata o item IV do artigo 39 da Lei número 3.381, de 24 de, abril de 1958
(Lei nv 4.506, art. 68; § 29.)
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Art. 151. Para os efeitos de tributação, não serão computadas no luera operacional das emprêsas de navegaçâo aérea as contribuições de que
trata o art. 24 da Lei nc 4.200, de 5
de 'fevereiro de 1963 (Lei nc 4.506, artigo 69.)
CAPíTULO XI

Dos resultados de empreitadas de
construçtia de estradas e semelhantes

Art. 152. Em casos como os de empreitadas de construçâo de estradas
e semelhantes, a tributação abrangerá a totalidade dos resultados apurados em balanço final, relativo ao perícdo da construção (Decreto-lei número 5.844, art. 56.)
Parágrafo único. Os empreiteiros
de construçã., de estradas e semelhantes, que apurarem lucro em balanço anual, poderão, também, pagar
o Impôsto, em cada exercício financeiro, com base nesse lucro (Lei número 2.862, art. 24.)
CAPÍTULO XII

Dos lucros das Sociedades de
economia mista

Art. 153. Tôdas as sociedades de
economia mista de que participem ao
União, os Estados, os Municípios ou
os Territórios, inclusive por intermédio de autarquias, estarão sujeitas, a
partir de jc de janeiro de 1965, à tnbutaçâo dos lucros apurados em cada
ano, relativamente às parcelas atrtbuídas a seus acionistas que sejam
pessoas físicas ou juridicasde direito
privado, residentes ou domiciliados no
Brasil ou no exterior, ficando revogadas as isenções de ímpôsto de renda
anteriormente concedidas (Lei número 4.506, art. 32) .
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo, consideram-se vinculados aos acionistas os lucros apurados
anualmente, ainda que não distribuídos. (Lei n.c 4.506, art. 32, parágrafo
único) .

CAPíTULO XIII

Da tributação do Banco do Brasil S.A.
e de outros bancos controlados pelo
aooérno da união

Art. 154. O Banco do Brasil S.A.,
o Banco do Nordeste do Brasil S. A.
e o Banco de Crédito da Amazônia
S. A. recolherão,
cada' exercício
financeiro, o ímpôsto de renda numa
conta fixa igual ao dividendo que
houverem distribuído no ano social
ou civil imediatamente anterior (Decreto-lei nv '6.071, art. 29, Lei número
3.470, art. 97 e Lei nc 4.595, artigo

em

50) •

tiTULO II

Da determinação dos renütaaoe obtidos pelas pessoas jurídicas e em-préscs individuais
CAPITULO I

Da apuração anual dos lucros

Art , 155. As pessoas jurtdícaa aerão tributadas de acôrdo com os lu-

cros reais verificados, anualmente,
segundo o balanço e a demonstração
da conta de lucros e perdas (Decreto-lei nc 5.844, art. 32).
§ 1q Quando ocorrer a alteração ao
exercício social, a tributação será feita com base nos lucros reais verificados no período inferior ou superior a
12 (doze) meses entre a data do Oi:llanço que instruiu a declaração anterior e a do último balanço realizado (Lei nv 2.354, art. 15).
§ 2° Nos casos de alteração do cxercicio soctaj. quando a pessoa jurídica instruir a sua declaração de rendimentos com os resultados de operações correspondentes a . período inferior a 12 (doze) meses, ficará sujeita à pena compensatória prevista
no art... 359, letra "i", se já houver
procedido a mudança do exercício social no decurso do triênio precedente
(Lei n,c 4.505. art. 80).
CAPÍTULO II

Do início de negócio

Art. 156. Para as pessoas jurfdicas que iniciarem transações em um
ano, a base do ímpôsto, para o exercício segúmte, será dada pelos lucros
apurados de acôrdo com êste regulamenta e que corresponderem ao oerícdo entre o início do negócio e o
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dia 31 de dezembro (Decreto-lei numero 5.844, art. 62).
§ 10 As pessoas jurídicas, .que . iniciarem transações e se ext:ngU1ren:
no mesmo ano, ficam obrigadas a
apresentação imediata da declaração,
compreendendo os resultados do período em que exerceram suas atividades (Lei nc 154, art. 19).

§ 29 Quando a firma ou sociedade
não houver realizado balanço até 31
de dezembro, por não estar obrigada
a fazê-lo, em virtude de disposição
contratual ou estatutária, poderá
exímír ría- obrigação de apresentar declaração de rendimentos no exercício
financeiro seguinte ao inicio das suas
operações, desde que requeira à autoridade fiscal competente, até o último dia útil de abril, a dispensa
dêsse ônus (Lei nc 3.470, art. 26).
§ 39 A falta de escrituração regular desde o início das Operações ou
o não encerramento do balanço até
31 de dezembro quando existente a
obrIgação contratual ou estatutária
de fazê-lo, determinará o arbitramento do lucro 'em conformidade com o
art. 140, se a pessoa jurídicanáo
puder optar pela tributação baseada
no lucro presumido (Lei nc 3.470, artigo 26) .
§ 49 No caso de que trata o § 2°,
ficará a pessoa jurídica obrigada a
declarar, no exercício subseqüente, o
lucro real correspondente ao período
entre o início do negócio e a data
do encerramento do primeiro balanço
que estiver obrigado a realizar. (Lei
no 3.470, art. 26) .

se

CAPÍTUL'D !I!

Da liquidação, extinção e

sucessão

Art. 157. As firmas e sociedades
em liquidação serão tributadas, até
findar-se esta, de acôrdo com as normas estabelecidas no Livro IH (Decreto-lei nc 5.844, art. 51).
Parágrafo único. Ultimada a liquidação, proceder-se-á de conformidade com O disposto no artigo seguinte
(Decreto-lei nc 5.844, art. 51; parágrafo único).
Art. 158. No exercício em que se
verificar a extinção, a firma ou aocíedade, além da declaração correspcndente aos resultados do ano-base, deverá apresentar a relativa 80S resultados do período Imediato até a data
da extinção (Lei nc 154, art. 19).

Parágrafo umco. A declaração de
que trata a parte final dêste artigo
será apresentada dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que se
ultimar a liquidação.
Art. 159. A extinção de uma trrma
ou sociedade de pessoas não exime IJ
titular ou os sócios da responsabilidade solidária do débito fiscal (Decreto-lei nv 5.844, art. 53).
Art. 160. Ressalvado o disposto no
art. 136, o impôsto continuará a ser
pago como se não houvesse alteração
rias firmas ou sociedades nos casos de
(Decreto-lei nv 5.844, art. 54):
a) sucessão na forma da legislação
em vigor;
b) transformacâc de uma filma ou
sociedade em outra de qualquer espécie;
c) continuação da atividade exptorada pela sociedade ou firma extinta.
por qualquer sócio remanescente ou
pelo espólio, sob a mesma ou nova
razão social,· ou firma individual.
Art. 161. Os continuadores e sucessores respondem pelo pagamento
do débito fiscal da firma ou sociedade anterior (Decreto-lei no 5.844, artigo 55) .
CAPÍTUL'O IV

Da escrituração
Art. 162. As pessoas jurídicas sujeitas à trtbutaçêr, com base no lucro real devem comprová-lo por meio
de escrituração em idioma e moeda
nacionais e pela forma estabelecida
nas leis comerciais e fiscais (Lei número 2.354, art. 29).
§ 1<"J A escrituração deverá abranger
tõdas as operações do contribuinte,
bem como os resultados apurados
anualmente nas suas atividades no
território nacional. (Lei nc 2.354, artigo 29.)
§ 29 E' facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais
ou agências manter contabilidade não
centralizada, devendo incorporar, na
escrituração da matriz, os resultados
de cada uma delas (Lei nc 2.354, artigo 29).
§ 3'? As disposições dêste artigo
aplicam-se também às filiais, sucursais, agências ou representações no
Brasil, das pessoas jurídicas com
sede no estrangeiro, devendo o agente ou representante do comitente 'com
domicílio fora do pais escriturar (IS
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seus livros comerciais de modo que,
demonstre, além dos próprios rendimentos, os lucros reais apurados nas
operações de conta alheia, em cada
ano (Lei nc 2.354, art. 29 e Lei número 3.470, art. 76, § 19).
Art. 163. As pessoas jurídicas além
dos livros de contabilidade previstos
em leis e regulamentos, deverão possuir ainda (Lei n Q 154, art. 29):
a) um livro para registro de inventário das matérias primas, das mercadorias ou produtos manufaturados
existentes na época do balanço;
b) um livro para registro das compras.
§ 19 As pessoas [urfdicas poderão
criar modelos próprios que satisfaçam as necessidades do seu negócio,
ou utilizar os livros exigidos por outras leis fiscais, para OS fins indicados neste artigo (Lei n9 154, artigo
29) .
§ 29 No livro de inventário deverão
ser arrolados, pelos seus valôres e
com especificações que facilitem sua
identificação, as mercadorias e os
p r o d li to s manufaturados existentes
nas datas dos balanços (Lei nv 154,
art. 29).
§ 39 No caso das indústrias, os produto, em fabricação deverão constar
no livro de inventário pelo seu preço de custo, figurando também, em
separado e pelo seu preço de custo,
as matérias primas existentes sem
qualquer beneficiamento (Lei nv '154,
art. 2 9 ) .
§ 49 O valor das mercadorias ou
produtos deverá figurar no livro de
inventário pelo custo da aquisição, ou
de fabricação ou pelo preço corrente
no mercado ou Bôlsa, prevalecendo o
critério da estimação pelo preço 001'rente, quando êste fôr ínferíor ao preço de custo (Lei ne 154, art. 29).
§ 59 Não serão permitidas reduções
globais dos valôres inventariados nem
formação de reservas ou provisões
para fazer face à sua desvalorização.
Permite-se, entretanto, a formação
dêsses fundos, desde que não sejam
deduzidos do lucro real para efeito de
pagamento de impostos (Lei nc 154,
art. 29).
.
§ 69 Os livros de inventário e de
compras poderão' ser substituídos por
séries de fichas numeradas, desde que
autenticadas pelas repartições indicadas no art. 164 (Lei nc 154, artigo
29) .
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Art. 164. Os livros de que trata o
artigo anterior serão registrados e
autenticados pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio e
pelas Juntas Comerciais ou repartições encarregadas de Registro do comércío, com isenção de sêlo e quaisquer emolumentos; e pelas repartições do Impôsto de Renda, quando
se tratar de livros das sociedades civis ou das pessoas a que se refere a
letra "b", do § 29, do art. 14 (Lei
nc 154, art. 39).
§ 19 A autenticação de nôv-, livro
será feita mediante a exibição do li~
vro ou registro anterior a ser encerradc (Lei nv 154, art. 3°, parágrafo
umco.)
§. 2Q As. disposições dêste artigo se
apllcarn, Igualmente, às filiais, sucursais, .agências ou representacões
no Brasil, das pessoas Iurfdícas -co~
sede no estrangeiro.
Art. 165. As pessoas jurídicas que
não tiverem escrituração deverão possuir um livro Caixa para o registro
das suas operações, quando gozarem
do direito de optar pela tríbutaçâc
com base no lucro presumido e as
operações realizadas não estiverem,
no todo ou em parte, sujeitas ao fmpõsto de vendas e consignações (Lei
nv 3.470, art. 27).
Parágrafo único .: Nos casos em que
as operações efetuadas sejam obrigatôríamente registradas em livros instituídos por leis fiscais. embora isentas do Impôsto de vendas e consignações, a pessoa jurídica riâc ficará
sujeita ao disposto neste artigo.
Art. 166. O livro a que se refere o
artigo anterior deverá ser autenticado pelas repartições do Impôsto de
Renda ou, excepcionalmente, pelas
exatortas federais, no 'caso das pessoas jurídicas domiciliadas fora da
sede daquelas repartições (Lei número 3.470, art. 27, § 19 ) .
Art. 167. Os livros de Que tratam
as letras' "á." e "b" do art. '163 não
são obrigatórios para as pessoas jurídicas com capital até CrS 810.000
(oitocentos e quarenta mil cruzeiros)
(Lei nc 4.154, art. 33).
Art. 168. A pessoa jurídica cuja
escrtturacâo dos livros Diário e Re
gistro dê Compras contiver atrasos
superiores, respectivamente, a 180
(cento e oitenta) e 60 (sessenta) dias,
ficará sujeita às multas estabelecidas nas letras "e" e "i" do art. 36,6
(Lei no 4.357, art. 24, § 29).
N
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cAPí"l:ULO V

Dos Documentos Necessários à Lns-truçao da Declaração de Rendimentos

Art. 169. As pessoas jurídicas ínstruírâo suas declarações com os seguintes documentos relativos a um
período de 12 (doze) meses conaecutívos de operações encerrado em
qualquer data do ano ctvíl que anteceder imediatamente ao exercício financeiro em que o ímpôstc fôr devido, ressalvado o disposto no art. 174
(Decreto-lei nc 5.'H4, urr.. 33, Lei número' 2.354, art. 18, Lei nc 4.357, aruso 2Q, e Lei nc 4.506, arts. 57 e 61):
a) cópia do balanço de ativo e passivo no início e no encerramento do
exercício;
b) cópia da demonstração da conta de lucros e perdas;
C) desdobramento, por .natureza de
gastos, da conta_ de despesas, gerais;
d) demonstração da conta de mercadorias, fabricação ou produção;
e) relação discriminativa dos créditos considerados íncobrávels e debitacos à conta de provísâc ou de lucros e perdas, com indicação do nome
e enderêço do devedor, do valor e da
data do vencimento da divida e da
causa que impossibilitou, a cobrança;
[) demonstrativo da provisão para
perdas em créditos de liquidação duvtdosa.;
g) demonstrativo do Fundo para
Jncenizações 'I'rabalhlstas,
h) mapas analíticos da depreciação, amortização e exaustão dos bens

do ativo Imobílízano.
~larfgr8:fo único. As sociedades oue
operam em seguros, além dos documentos enumerados nas letras a..
b c, 1, fi e h, apresentarão mais os
seguintes (Decrete-te' n 9 5.8~-1, artigo 38, parágrafo único)
a) mapa- estattstdco -cas operações
de cada semestre:
bJ relação díscnmínatãva dos prênuos recel ídos, com indicação das importâncias globais e daí: períodos cor-

reeoonoen.es:

c) relação discriminativa das reclamações ajustadas em seus valôres
reais, com Indicação de terem sido
ajustadas em JUllO ou fora dêle, bem
como das por ajustar baseadas na
estímatíva feita pela -sccíedade,

Art. 1"'0 E' oorteatóna nos balanços das emprêsas, inclusive sociedades
anônimas a disc"L"""Q .uaca, da parcela
de capital e dos créditos .pertencentes
a pessoas físicas ou Iurtuicas, resídentee. ccm-cuadas ou c' m sede no exterior, registrados no Banco Central
da República do Brasil (Lei nv 4.131,
8.rt ~1).
Parágrafo único. Na conta de lucros e perdas das pessoas jurídicas de
que trâta êstc artigo será evidenciada a parcela de meros, dividendos,
juros e outros quaisquer proventos
atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domíctlfadas ou. com
sede no estrangeiro, cujos capitais estejam registrados no Banco Central
da República do Brasil (Lei ns 4.131,
art. 22).
Art. 171. As pessoas' jurídicas ficam obrigadas a indicar, nos documentos que instruirem as suas declarações de rendimentos, o número
e a data do registro do livro Diário
no Registro de Comércio competente,
assim como o número da página do
mesmo livro onde se acharem cranscrítos o balanço e a demonstração da
conta de lucros e perdas (Lei número 3.470, art. 71).
Parágrafo único. As socíedadee cívis ficam, igualmente, obrigadas <:t indicar nos documentos que instruirem
as suas declarações de -rendimento, o
número e a data do registro no livro
Diário do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, assim 'como o número da
página do mesmo livro onde se acharem transcritos o balanço e a demonstração da conta de lucros e perdas (Lei nv 3.470, art. 71).
Art. 172 As pessoas jurídicas que
optarem 'pela tributação com base no
lucro presumido deverão instruir as
declaracões de rendimentos com uma
discriminação da receita mensal e um
demonstrativo com as importâncias
das principais despesas, taís como
aluguéis, retiradas pró-labore, salários de empregados, telefones, luz,
fôrça e compras de mercadorias pu
matértas-prtmes vr.eí no 3.470, artigo
28) •

Art. 173. No caso a que se refere
a parte final do. § 3\1 do art. 162, a
declaração apresentada pelo agente
ou representante. em nome do comitente, na conformidade. do dísposte
no art. 249 e no parágrafo único da
art. 381, será instruída com demons-
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trações das contas em que. tenham
sido registradas as respectivas operações, efetuadas no pais, durante o
ano de base (Lei no 3.470, art. 76,
i 1').
Art. 174. Nos casos de mudança de
data de encerramento de balanços e
alterações do período ao exercício social" as pessoas jurídicas ínstruírâo
suas declarações com ,os documentos
enumerados no art. 169 €:o referentes
aos balanços encerrados nos dois últimos exercícios sociais (Lei nc 2.35'.1:,
art. 18).
Art. "175. As pessoas jurídicas que
abaterem do -ímpôsto devido na sua
declaração o retido na' fonte deverão
instruí-la com uma das vias do documento a que se refere o art. 307
(LeinQ 4.154, art. 13. § 39).
Art. 176. Os balanços, demonstrações da conta de lucros e perdas, extratos, discriminações de contas ou
lançamentos e quaisquer outros documentos de contaniltdade, deverão
ser assinados por atuários, peritoscontadores, contadores, guarda-livros
ou técnicos em contabilidade leaalmente regístrados, com indicação' do
número dos respectivos registros (Decreto-lei n» 5.844, art. 39).

Parágrafo único. tl:sses profissionais,
dentro do âmbito de sua atuação e
no que se referir à parte técnica, serão responsabilízados.. juntamente com
os ccntrlbutntes, por qualquer falsidade dos documentos que assinarem e
pelas irregularidades de escrtturaoão
praticadas no sentido de fraudar - o
ímpôstc de renda (Decreto-lei nv 5:844.

art. 39,

dentro do prazo de 20 (vinte) dias.
para n Diretor-Geral da Fazenda Nacional e para o Diretor do Impôsto
de Renda, respectivamente (Decretolei no 5.844, art. 39, § 39) .
§ 29 Passada em julgado, na esfera
administrativa, a decisão proferida em
processo de que conste fraude ou falsidade, aos profissionais considerados
hão idôneos será aplicada a multa
prevista na letra h' do art. 366 (Decreto-lei nc 5.844, art. 39, § 4Q) .
ft..r t. 178. Juntamente com os documentos de que trata êste Capítulo,
será apresentado certtrtcado do Conselho' Regional de Contabilidade da
respectiva jurisdição atestando que o
profissional responsável pelos mesmos
este legalmente haotIítadc (Lei número 4.154, art. 28)
Art. 179. Ficam dispensadas da exigência de que tratam os arts. 176 e
178 as pessoas jurídicas domiciliadas
em localidades onde não houver profissionais
devidamente
habilitados
par a o exercôcro da profissão de atuário, perito-contador, contador, guarda-Iívros ou técnico em contabilidade
(Decreto-lei uc 9.530. art.
TiTULO
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Dos lucros apuradOS pela emprêsa
no Brasil

§ 19).

Art. 177. Verificada a falsidade do
balanço ou de qualquer outro documento de contabilidade, assim como
da escrita dos contribuintes, lo profissional que houver assinado tais documentes será, pelo diretor do Impôsto de Renda ou pelos delegados
regtonaís, Indepennentemente da ação
criminal que no, caso couber ceclarade sem idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos coutãbcts
sujeitos à aprecíaçâo 'ias repartições do lmpôsto de Renda (Decretolei nc 5.844, art. 39, § 2\?).
§ 1.Q Do ato do diretor do Impôsto
de Renda ou dos delegados regionais
declarando a falta de idoneidade referida neste artigo, canerà recurso,

Art. 180. A base do ímpôsto será
dada pelo lucro real ou presumídc
correspondente ao ano social ou cív11 . anterior ao exerctcío financeiro
em que o ímpôsto rôr devido, ressalvado o disposto no § 1Q do art. 155
(Decreto-lei nc 5 844, art. 43 e Lei
uc 2.354, art. 15).
Art. 181. Serão adicionados ao lucro real, para tributação em cada
exercício fínanceíru:
a) ias retiradas não debitadas em.
despesas gerais ou contas subsidiárias
e as que, mesmo cescrtouradas nessas
contas, não correspondnm à remuneração mensal fixa por prestação de
serviços (Decreto-lei .nc 5.844, artigo
43, § 1', b);
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b) as quantias excedentes aos limites fixados nos arts. 118 e 119 (Decreto-lei no 5.844, art. 43, § 1Q , c, Lei
nc 3.470, art. 43 e' Lei nv 4.506, artigo, 51) ;
c) as percentagens e ordenados pagos a fnembros das diretorias das sociedades por ações, que não residam
no país (Decreto-lei nv 5.844, artigo
43, § 19, d);
d) os juros sôbre o capital ou cota
social, atribu1dos ao titular e 'sócios
das rirmas e sociedades, salvo o disposto 'no art. 16, parágrafo único, letra a (Decreto-lei no 5.344, art. 43,
§ 1 9 e e Lei no 4.506, art. 31, § 1"',
alínea a);
e) as cotas destinadas a fundos de
reservas. quaisquer que sejam as, designações que tiverem, inclusive lueras, suspensos, ressalvadas as reservas técnicas constituídas pelas companhias de, seguro e de capítalízação,
na forma da legislação especial a elas
aplicável, para garantia obrigatória de
suas operações (Decreto-lei número
5.844"art. 43, § 19, t, e Lei nc 4.506,

art. 67);

j) as quantias tiradas de quaisquer
fundos ainda não tributados, para aumenta do capital social (Decreto-lei
nv 5.844, art. 43, § 19, g);
g) as quantias correspondentes ao
aumento do valor do ativo em virtude de novas avalíaçôes, excetuada,
quanto às sociedades mútuas de seR
guros, a valorização do ativo autorizada pelo Decreto-lei nv 7.377, de' 13
de março de 1945, e devidamente inscrita nos seus balanços como reserva
técnica (Decreto-lei no 9.731 e Lei
no 154, art. 19);
h) as quantias relativas às ações
novas e Interesses distribuídos com
recursos tirados de quaisquer fundos
ainda não tributados (Decreto-lei número 5.844, art. 43, § 19, i).
i) as quantias correspondentes ao
aumento das reservas livres mediante
a conversão de fundos, não tributáveis
nos têrmos deste regulamento;
1) as quantias levadas à conta de
reservas ou provisões, constituidas
para fazer face à desvalorização de
estoque de matérias-primas, produtos
acabados ou mercadorias em geral
(Lei nv 15~, art. 29, § 59);

k) as gratificações ou participações
nos lucros atribuídas aos dirigentes
ou administradores da pessoa jurídica (Lei nc 4.506, art. 45, § 39) ;
n as quantias que tenham sido deduzidas do lucro bruto com inobservância das disposições dêste regulamento.
Art. 182. Serão excluídas do lucro
real, para os efeitos da tributação:
a) as percentagens dos empregados
DOS lucros das emprêsas, respeitadas
as limitações previstas no art. 119
(Lei nv 2.354, art. 69, D;
b) as participações, a qualquer ti:'
tulo, dos governos da União, dos Estadcs e dos Muníoipíos, nos lucros de
quaisquer emprêsas, observado o disposto DO art. 153 (Leis nv 2.354, artigo 60, 1 e nv 4,506' art. 32);
c) os lucros e dividendos sujeitos
à tributação em poder de firmas' ou
sociedades que os distrfbuíram, observado o disposto no art. 183 (Decreto-lei nc 5.844, art. 43, § 29' c e Lei
n9 3.470, art. 70);
d) os rendimentos e prêmios de titulas ao portador, salvo os juros de
debêntures de portador identificado
(Decreto-lei nc 5.844, art. 43, § 29 'e
Lei nc 4.154, art. 30).
e) o capital das apólices de seg"J:ro
ou pecúlio em favor da pessoa jurídica, .pago por "morte do sócio segurado (Lei no 154, art. 19 ) ;
j) o ágio recebido pela pessoa jurídica na emissão e colocação de ações
representativas do seu capital social;
g) as diferenças em moeds corrente, resultantes da atualização do valor
das Obrigações, prevista no § 19 do
art. 19'da Lei nv 4.357, de 16 de julho
de 1964 (Lei nc 4.357, art. 19 , § 79 ) ;
h) a variação do valor dos depósitos em dinheiro, resultante de correçâo monetária procedida de acôrdo
com o § 39 do art. 34$ (Lei nc 4.506.
art. 20, § 4 9);

i) a variação correspondente aos
reajustamentos monetários de que
trata o art. 412;
1) os rendimentos a que se refere
o art. 413.
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Art. 183. Para os efeitos previstos
na letra c do artigo an terror, quando
as pessoas jurídicas distríbuírem rendímentos já tributados como lucros
de outras pessoas juridicas, deverão
faze-lo separadamente dos que apurarem nas suas próprias atividades,
ficando aquêles rendimentos, nesse
caso, imunes à incidência de llÓVO
ímpôato, em poder de outras pessoas
.jurtdícas que os receberem em virtude de novas distribuições (Lei número
3.470, art. 'lO)
§ 19 Os rendimentos a que se refere êste artigo, percebidos de outra
pessoa jurídica, não ooderâo ser absorvidos em mais de 10% (dez por
cento) do seu valor pelas deduções do
lucro na pessoa jurídica que os recebet , não computados nessas deduções
o", tributos de qualquer natureza, ficenoo o-cxcesso .e esse limite sujeito
ê tributação como lucro (Lei número
4.154, art '~89 § 59).
§ 29 Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os rendimentos percebidos por sociedades de ínvestímentos e por companhias de seguros e de
capitalização (Lei nc 4.154; art. 89,
§ 59) •
§ 39 A

importância do ágio, a que
se refere a letra f dêste artigo, deverá ser registrada em conta de reserva especial; vinculada aos acíonístas, para ulterior incorporação ao capital social, livre de ímpôsto de renda.

Art. 184. O prejuízo verificado num
exercicio poderá ser deduzido, para
compensação total ou parcial, no caso
da inexistência de fundos de reserva
ou lucros suspensos; dos lucres reais
apurados dentro dos 3 (tt'ês) exercícios subseqüentes (Lei nc 154. artigo
10) •

Parágrafo único.

Decorridos esses

3 (três) exercícios não será permitida

a dedução, nos seguintes, do prejuízo porventura não compensado (Lei
nc 154, art. 10).
Art 185. Não sofrerão nova tributação as quantias relativas aos aumentos de capital das pessoas jurídícas, mediante utilização de acrescimos de valor do ativo decorrentes de
aumentos de capital, realizados nos
termos dos arts. 208 e 224,.por socíedade das quais aquelas sejam acionlstas ou sócias (Lei nv 3.470 artigo 51
§ 16 e art. 83, § 89).
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Art. 186. As pessoas jurídicas, inclusive :'1.3 emprêsas índíviduais seja
comercial ou civil o seu objeto pagarão o ímpôsto de renda sóbre os lucros apurados <.l.e conformidade com
êste regulamento à razão de. 28%
(vinte e oito por cento) (Lei número
4.506, art. 37).
§ 19 Não se compreendem nas disposições deste artigo:
a) as emprêeas concessionárias de
serviços
públicos, cujos lucros não
excederem a 12'70 (doze por cento)
do capital, as quais pagarão o impôsto proporcional de 15% (quinze por
cento) (Lei n 9 4.506, art. 37, § 19);
b) as pessoas jurídicas civis, organizadas exclusivamente para a prestação de serviços proffsaíonaia de 'médico, engenheiro, advogado, dentista,
veterinário, contador, pintor, escultor e de outros que se lhes possam
assemelhar, com capital até Cr$ ...
630.0GC (seiscentos e trinta mil cruzeiros), as quais pagarão o ímpõsto
proporcional de 10% (dez por cento)
(Lei nc 4.506, art. 37, § 19).
§. 29 Para efeito do disposto na alinea a do § 19 , será determinada a
percentagem de lucro em relação ao
,capital a remunerar, reconhecido pela
autoridade competente e considerado
no cálculo das tarifas dos respectivos
serviços (Lei no 4.154, art 18 § 29).
§ 39 Se a pessoa natural efetuar,
em qualquer época, o pagamento ele
ímpôstoisôbre lucro .aurendo na venda de propriedades imobiliárias, os vier
a ser caracterizado como empresa individual, do Impôsto sobre o lucro
real, calculado na forma dêste artigo,
será deduzido o que já tiver sido paac
pelo vendedor, em relação às receitas
computadas na determinação do lucro
da ernprêsa.
§ 49 O disposto no § 39 não se aplica aos casos em que o impôstc devido
pela pessoa física' na venda de propriedades imobiliárias tenha sido
transferido ao comprador',
CAPiTUJ.O

u

Dos Rendimentos Percebidos com
Desconto de lmpôsto Retido
pelas Fontes Pagadoras

Art. 187. Na determinação dos
rendimentos auferidos com desconto
do ímpôsto de renda retido pelas íon"
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tes pagadoras, serão observadas, lias
emprêsaa beneficiadas, as seguintes
normas:
a) o rendimento
percebido será,
necessariamente, escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o
desconto do ímpôsto na fonte;
t» o ímpôsto descontado na rente
pagadora será escriturado, na emprêaa
beneficiária do rendimento, como despesa ou encargo não dedutível na
apuração do lucro real;
c) quando se tratar de rendimentos
especificados nas letras b, c d é e do
inciso 29 do art'. 239, o ímpôsto descontado na fonte pagadora. a título
de antecipação, será escriturado como
parcela do ativo realizável da emprêse beneficiária.
§ 1Q Na .diatrlbutçâo dos rendimentos a que se refere a letra c dêste
artigo, feita pela emprêsa beneficiária, será computada, obrfgatõrtamente, como distribuição complementar,
a respectiva parcela de Impôsto descontado na fonte, a título de antecipação.
§ 29 Em se tratando de juros de
debêntures, de portador identificado.
e de juros e prêmios de títulos nominativos da dívida pública, os impostos a que se referem o inciso 49
do art. 236 e o inciso 19 do' art. 239
descontados na fonte, serão dedualdos
do que fôr apurado na declaração de
rendimentos da emprêsa beneficiada.
Art. 188. Nos exercícios financeiros
de 1965 e 1966, o deságio auferrdo pelas firmas ou sociedades 13m operações, habituais ou eventuais, de compra e venda de debêntures, letras de
câmbio ou outros títulos de crédito,
fica sujeito, tão-somente, ao ímpôsto
a que se refere o inciso 29 do artigo
239, mediante
desconto nas fontes,
devendo o mesmo rendimento ser excluídc do lucro real, para efeito da
tributação prevista no art. 186· (Lei
no 4.506, art. 20, § 29).
Art. 189" Para fins de apuração do
lucro real das firmas ou sociedades
cujos rendimentos provenham de
fontes diversificadas, inclusive de deságios em operações de compra e
venda de títulos de crédito, os 1'e3pectlvos custos e despesas, operacionais ou eventuais, deverão ser determinados em consonância com as diferentes receitas obtidas.

§ 19 Na apuração do lucro real das
firmas ou sociedades que tiverem adquirido, com deságio, titulos de que
trata o artigo anterior o impôsto de
renda previsto no inciso 29 do ..irtigo
239 será computado como parcela integrante do. custo dos valores mobthártos negociados.
§ 29 NJ:i casos ne que trata o artigo anterior os prejuízos apurados na
revenda de titulas adquiridos com. deságto" não poderão ser compensados
com os 111C1 GS provenientes de outras
fontes.
CAPiTULO

Da

m

distribuiçao dos lucros apuraaos
no Brasil

Art. 190. Além do Impôsto de que
trata o art. 136, será cobrado o ímpôsto de 7% (sete por cento) sobre os
lucros dístrfbuídos, sob qualquer titulo ou forma, exceto os atribuídos ao
titular dá emprêsa individual e aos
sócios das entidades referidas na letra b do § 1 <> do art. 186 (Lei número 4.506, art. 38).
~ 19 O disposto neste artigo não se
aplica as bonrücaçôes em ações novas, resultantes de correção monetária do ativo imobilizado ou de incorporação de lucros ou reservas, procedidas nos termos dos arts. 200 e 224
(Lei D.9 4.506, art. 38, § 1.9).
§ 2,9 Em se tratando de filiais, sucursais ou agencias no Brasil. de empresas com sede no estrangeiro, o ímpôsto a que se refere este artigo incidirá sôbrc os lucros creditados, entregues, pagos ou remetidos à matriz
no exterior (Lei n.c 4.506, art. 38,
S 2.9 ) .
§ 3.9 As disposições dêste artigo não
se aplicam às sociedades, de qualquer
espécie, cuja soma de capital social

mais reservas, inclusive lucros suspensos, não ultrapasse de Cr$
.
30.000.000 (trinta milhões de cruzei9
ros) (Lei n,c 4.506, art. 38, § 3. ) .
§ 4: 9 A distribuição de lucros a que
se refere o art. 18& não fica sujeita
a nova íncídêncía, se os mesmos lucros já tiverem sido submetidos, anteriormente, ao ímpôsto de que trata
este artigo.
Art. 191. o. tmpõsto de que trata o
artigo anterior também não será exigido das sooíedades. anônimas de capital aberto, assim consideradas as
que tenham ações efetivamente cotadas nas Bôlsas de Valôres e cujo ca-
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pital com direito a voto pertença, na
porcentagem minima de 30% (trinta
POi" cento), a mais de 200 (duzentos)
acionistas que nâo possuam cada um
mais de 3% (três por cento) do capital da sociedade e sejam pessoas físicas ou fundos mútuos de partdcipação e capitalização (Lei nc 4.506, artigo 39).
Parágrafo único. A partir de 1966
a porcentagem de 30% (trinta por
cento) sôbre o capital com direito a
voto e o número de 200 (duzentos)
acionistas a que se refere êste artigo
serão acrescidos anualmente de 1 %
(um por cento) e 20 (vinte) acionistas, até perfazerem o total de 45%
(quarenta e cinco por cento) e 500
(quinhentos), respectivamente (Lei
11.9 4.506, art. 39, parágrafo único).
CAPÍTULO IV

Da distribuição disfarçada de lucros

Art. 192. Consideram-se formas de
distribuição disfarçada de lucros ou
dividendos" pela pessoa jurídica (Lei
11.9 4.506, art. 72):
a) a alíenaçâo, a qualquer titulo, a
acionista, sócío, dirigente ou participante nos lucros de pessoa jurtdíca,
ou aos respectivos parentes ou dependentes, de bem ou direito, por valor notoriamente inferior ae de mercado;
b) a aquísíçâo, de qualquer das pessoas referidas na letra anterior, de
bem ou direito, por valor notórfamente superior ao de mercado;
c) o pagamento de remuneração por
trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, que não corresponda a
serviços efetivamente prestados;
(1,) o pagamento
de aluguéis ou
roncutses, a qualquer das pessoas referidas na letra a, que não corresponda ao efetivo uso, exploração ou fruição de bem ou direito, ou em montante que exceda o valor do mercado;
e) o pagamento de despesas particulares das pessoas referidas na letra a, salvo quando satisfizerem as
condíçóes legais para serem classificadas como remuneração do trabalho
assalariado, autônomo ou
profissional;
j) o não exercício de direito à aquisiçào dé bem ou direito pertencentes
a qualquer das pessoas referidas na
letra a, quando dêle resultar a perda
do sinal, depósito em garantia, ou
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ímportâncía paga para obter opção
de aquisição;
g) os
empréstimos concedidos a
quaisquer das pessoas referidas na letra a, se a pessoa jurídica díspóe de
lucros acumulados ou reservas não
impostas pela lei, salvo se:
1 - revestirem forma escrita;
n - estabelecerem as condições de
juros, deságios, indexação ou correção
monetária, semelhantes aos .mpréstdmos mais
onerosos tomados pela
pessoa jurídica;
In - sejam
resgatados no prazo
maxímo de três anos.
h) a redução do capital social e
conseqüente amortização de ações ou
cotas, devolução de partdetpação de
sócios, antes de decorridos dois anos
da incorporação de reservas ou lucros
ao capital social;
i) o resgaste, dentro de dois anos
da sua emíssáo, de ações prererencíets
resultantes da incorporação de lucros
ou reservas ao capital;
1) a transferência aos sócios ou
acionistas, sem pagamento ou por valor inferior ao' do mercado, do direito de preferência à subscrição ce
ações no capital de outra sociedade;
k) a íncàrporação ao capital, com
a conseqüente distribuição de ações,
de dividendos fixos ou mínimos de
ações preferenciais, devidos há menos
de dois anos;
l) a amortização ou resgate de partes beneficiárias .antes de cinco anos
da sua emissão, se emitidas para colocação gratuita.
§ 1.9 O disposto na letra. 9 não se
aplica aos empréstimos concedidos a
seus acionistas pai' bancos, emprêsas
de seguro e capitalização, sociedades
de crédito ou financiamento e de investimento (Lei n.c 4.506, art. 7'2,
§ 1.9 ) .
§ z.o No caso de lucros ou reservas
acumuladas após a concessão do empréstimo, o disposto na letra 9 aplicar-se-á a partir do momento em que
atingirem o montante do empréstimo
(Lein.9 4.506, art. 72, § 2.9~.
§ 39 Nas hipóteses previstas neste
artigo, serão classificados como dividendos os lucros díatrtbuídos (Lei número 4.506, art. 72, § 3.9):
a) nos casos das letras a e b, a dtferença entre o valor de mercado e ~
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de alienação, ou aquisição, respectivamente;
b) nos casos da letra c, a remuneração que não corresponder a- serviços eretívos;
c) nos casos da letra d, os aluguéis
ou royalties que não corresponderern
ao efetivo-uso, exploração ou fruição
de bem ou direito, ou que excederem
do valor de mercado;
d) nos casos da letra e, as despesas
pagas;
e) nos casos da letra t, as importâncias perdidas;
j) nos casos da letra g, a importância mutuada;
g) nos casos. da letra h, o' valor das
ações, cotas ou participações correspondentes ao aumento do capital que

rór objeto de redução do capital;
h) nos casos da letra
ações resgatadas;
i) nos casos da letra
direito de transferência,
ça entre esse valor e
sócios;

i, o valor das
j, o valor do
ou a difereno pago pelos

i) nos casos da letra k, o valor dos
dividendos incorporados ao capital;'
o
Ir,) nos casos da letra t, o valor da
amortização ou resgate.
Art. 193. Sôbre os lUCl'OS ou ui'yidendos dísfarçadamente distribuídos,
nos casos previstos no artigo anterior,
íncídírá o ímpôsto de 50% (cinqüenta
por cento), sem prejuízo do ímpôsto
que couber a pessoa física beneficiada (Lei nc 4.506, art. 73).
Parágrafo único. No cálculo do 'ímpôsto de que trata este artigo, serão
consideradas as quantias já exigidas
de acôrdo com os arts. 186 e 190.
CAPíTULO V

Do aumento dos
fundos ete reserva
das sociedades anônimas

Art. 194. O aumento dos fundos de
reserva das sociedades anônimas com
o aproveitamento de lucros apurados,
quando esses fundos já tenham- atíngtdo o valor do capital social realizado, ficará sujeito ao imposto na
fonte, à razão de 30% (trinta por
cento), independentemente do imposto devido pela pessoa jurídica na for-

ma do art. 186 (Lei n.c 1.474, artigo 2.9, § 1.9).
§ 1.9 Não
será considerado para
efeito da tributação prevista neste artigo o fundo de reserva constituido:
a) nos termos do art. 130 do Decreto-lei nv 2:627, de 26 de setembro
de 1940;
b) na forma do art. 27 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,.
para a manutenção do capital de gt1'0 da pessoa juncnca (Lei n,v 4.357,
art. 27, § 3.9);
c) de acõrdo com o § 3 9 do artigo
203 u.cr n,o 4.357, art. 35', § 6.9);
d) com as diferenças resultantes da
atualização do valor nominal das
Obrigações de que trata o art. 1.9 da,
Lei 11.9 4.357, de 16 de julho de 1964
(Lei n.s 4.357, art. 1.9,
7.9).
§ 251 O recolhimento do imposto estabelecído neste artigo sujeitará os titulares de ações B.G portador ao pagamento da diferença de imposto, até
perfazer 60% (sessenta por ,cento),
quando optarem pela não ídentífícação, nos termos do § 2.9 do art. '237.
na ocasião da distribuição dos mencionados acréscimos de reservas (Lei
n.c 4.154, art. 3.9, § 2.9 e Lei· núme1'0 4.357, art. 18).
§ 3.9 Ô recolhimento do ímpôeto a
que se refere este artigo excluirá nõvo desconto na fonte, nos termos do
inciso 3.9~0 aru. 236 e da letra e do
art. 80, quando ocorrer a distribuição
dos mencionados acréscimos de reservas, sob a forma de rendimentos .atrtbuídos diretamente aos titulares de
e.. ções nominativas ou de ações
ao
portador identificado.
â
4.9 No caso de dístrfbuíçâo dos
excessos de reservas a que se refere
o parágrafo anterior, os propríetários de ações nominativas ou de ações
ao portador; quando Identífícados,
deverão incluir em suas declarações
os aludidos rendimentos, observado o
disposto no § 19 do art. 55 (Lei número n.c 4.154, art. 3.9).
ê

§ 5.9 Para os efeitos de recolhimento do imposto de que trata -ste ' artigo, considera-se obrigatória a retencão na data da assembléias geral que
tenha aprovado o aumento das reservas (Lei. n.c 1.474, art. 2.9, § 1.9) .
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CAPÍTULO VI

Vos incentivos fiscais para o desenvolvimento econômico regional

Art. 195. Os incentivos fiscais concedidos aos empreendimentos industriais ou agrícolas instalados ou que
se instalarem na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento
Econômico do Nordeste (SUDENE)
deverão -ser pleiteados na forma da
Lei n.c 4.239, de 27 de junho de 1963,
regulamentada pelo Decreto n.c 55.334,
de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. Continuam em vigor os incentivos fiscais previstos na
Lei n.c 3.995, de 14 de dezembro de
1961, regulamentada pelo Decreto número 1.166, de 8 de junho de 19ô2, alterado pelo Decreto n.c 51. 730, de 21
de fevereiro de 1963.
Art. 196. As pessoas [urtdícaa poderão pleitear, para investimento na
área de atuação da SUDENE, o desconto de até 50% (cinqüenta por cento) do impôsto de renda que devam
pagar, com observância das normas
da Lei n.c 4.239, de 27 de junho de
1963, regulamentada pelo Decreto número 55.334, de 31 de dezembro de
1964.

Art. 197. As pessoas jurtdícaa poderão pleitear, optattvamente, o desconto previsto no artigo anterior, para
aplicação em investimento na área de
atuação da Superintendência Üe Plano de vatonsacao Econômica da emazônía (SPVEA), com observância das
disposições da Lei n.Y4.216, de 6 de
maio de 1963, regtnamentada pela Decreto n,v 52.149, de 25 de junho de
1963, alterado pelo Decreto n.c 52.350,
de 12 de agôsto de 1963.
Parágrafo único. E' vedada a
acumulação dos incentivos de que trata este artigovcom os previstos no
art. 195 (Lei n.c 4.357, art. 35).
Art. 198. As 'pessoas jurídicas localizadas na região geográfica da Amazônia, delimitada no art. 29 da Lei
nc 1. 806, de 6 de janeiro de 1953, que
promoverem o beneficiamento ou a
manufatura de materta prima regtonal (borracha,juta e similares ou sementes oleaginosas), estarão isentas
do ímpôsto de renda (Lei n.o 4.069-B,
arts. 1.9 e 2.9) .
Parágrafo único. O prazo da isen-ção prevista neste artigo é de 5 (cinco) anos para as indústrias de sim-

ples beneficiamento e de 20 (vinte)
anos' para as de transformação, contado a partir de 12 de junho de 1962
para os empreendimentos já em atividade, e do inicio de funcionamento
para os que se venham a instalar (Lei
n.c 4.069-B, art. 151, parágrafo único).
Art. 199. Continuam em vigor os
favores fiscais estabelecidos no art. 35
da Lei n.v 2.973, de 26 de novembro
de 1956, com a redação que lhe foi
. dada pelo art. 19 da Lei n.o 3.692, de
15 de dezembro de 1959.
LIVRO IV

Da correção monetária do ativo e da
incorporaçéio de reservas ao capital
das emprêsas.
TÍTULO I

Da correção monetária do A Uva
CAFÍTULO I

Das pessoas obrigadas a jazer a
correção monetária

Art. 200,. As pessoas jurídicas, procederão, obrigatoriamente, à correção
monetária, em seus registros contábeis, do valor original dos bens do seu
ativo imobilizado, no limite das vartaçôes resultantes da
aplicação de
coeficientes fixados, anualmente, pelo
Conselho Nacional de Economia, para
que traduza a variação do poder aquisitivo da moeda nacional, entre o mês
de dezembro do úttímc ano e a média
anual/ dé cada um dos anos anteriores
[Lei n.s 4.357, art. 3.9 ) .
§ 1.9 As filiais, sucursais, agências
ou representações de sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no
Brasil ficam também obrigadas a
corrigir, na forma do 'presente artigo,
o registro contábil dos bens do ativo
imobilizado que possuam no pais, podendo o correspondente aumento de
capital refletir-se apenas sôbre a parte . destinada às operacôes no Brasil
(Lei n.c 4.357, art. 3.9, § 19).
§ 2.9 Ficam dispensadas da obrfgatoriedade de correção monetária de
que trata êste artfgo (Lei n.c 4.357,
art. 3.9, §§ 21 e 22):
a) as .socíedades de economia- mlsta, nos quais pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) das ações com
direito a voto pertençam à União, aos
Estados ou aos Municipios;
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b) as, emprêaas concessionárias de
serviços públicos, -cuíos lucros não excederem a 12% (doze, por cento) do

capital;

c) as pessoas jurídicas civis, erganízadaa exolusívamente para prestação de serviços profissionais de médico, engenheiro, advogado, dentista,
vetermano, contador pintor, escultor
e de outros qúe se lhes possam assemelhar, com capital ete Cr$ 630.000

(seiscentos e trinta mil eruzeírosj ;
d) as pessoas jurídicas cujo capital
social realizado não exceda de Cr.)
2.100.000

(dois mtlhôes e cem

mil

cruzeiros) ;
e) as firmas individuais e os que
praticarem habitual e profissionalmente, em seu próprio nome, operações de natureza civil 01j comercial
com o fim especulativo de lucro, equiparados às pessoas jurtdtcas nos têrmos dos §§ 1.9 e- 2.'< do art. 14.
§ .3.9 As pessoas jurídícas a que se
refere o parágrafo anterior, embora
desobrigadas de proceder à C()'·1'8C2.0

monetária prevista neste artigo, poderão realizá-la, uosdc que se sujeitem as normas pertinentes àquela
correção.
Art. 201. Ficam desobrigadas de
promover a correção monetária de que
trata o artigo anterior as socíedades
que se encontrarem em concordata,
falência, Iíquídação promovida por
autoridades administrativas ou judiciais, e aquelas cujos bens imóveis estejam situados em áreas demarcadas'
para desaprcprtacáo ou em relação aos
quais haja processo em andamento visando a êsse fim (Lei n.c 4.506, artigo 77).
CAPÍTULO II

Das normas para a correção
monetária

Art.. 202. Integram o ativo imobilizado, para os efeitos de correção monetária. os bens que '>3 destinem à
exploração do objeto social 011 à manutenção das atividades da pessoa
jurídica.
§ i.o Não integram o ativo ímobílizado,para os efeitos de correção
mr-netàrta:
'J,) os bens adquiridos para revenda,
os oestínados a constituir parte íntegrante dos bens produzidos para revenda, ou a serem consumidos na

produção de bens ou serviços para
venda'
O) os demaís bens que constituam
o ativo realizável ou disponível, inclusive os imóveis adquiridos para revenda ou construidos para venda;
c) os bens garantidores das reservas técnicas das companhias de seguro ou de capítalízaçâo, específicados no seu ativo, na forma da Iegislaçãoem vigor.
Art. 203, A correção monetária a
que se refere o art. 200 será efetuada dentro de quatro meses, contados
da data do encerramento do nalanco
a que corresponder a correção, e ~ a
nova tradução monetária vigorará,
para todos os ctcítos legais, até nova
correção pela pessoa jurídica (Lei número 4.357, art. 3.9, § 4.9).
Art. 204. A alteração da tradução
monetária do ativo imobilizado terá
por limite a diferença entre á varraçác resultante da apncaçâo. ao regístro-contabü do valor original de cace bem, do coerícíente fixado para o
ano de sua aquisição, pela sociedade:
f as deprecmçôes. e wnortázaçôes contabilizadas desde a aquisição, corngrdas aos mesmos coeficientes, d-e 9.C1)l'cc com o anc de sua oontabüíz'açãe
(Lei n.c 3.4~{O, art. 57. § 2.9).
§ 1.9 Entende-se por valor -irígtnal
do bem a ímportáncía em moeda nacional pela qua. cenhe sido acqumdo
pela sociedade, ou a tmportâncta em
moeda nacional pela cua. tenha sido
o bem incorporado à· sociedade, nos
casos de despesas 011 valor de íncorponação expresso em moeda estrangeira (Lei nc 3.470 art. 57, $'·3\').
§ 2.9 A conversão do valor em moeda estrangeira para moeda nacional
será feita à taxa vigorante 110. época
da aquisição (Lei n.c 3.470, artigo 57,
§ 3. 9).

§ 3.9 Se a taxa de conversão vígorante na data da aqutsícào ou 'de ín;
corporação de bem não fôr conhecida, será adotada a taxa média do ano
(Lei n.v 3.470, art. 57, '2 3,9).
§ 45' Em se tratando de bem adqun-ído com recursos provenientes de
financiamento externo, a taxa de conversão poderá ser determinada em
correlação com as variações cambiais
no saldo devedor do respectivo emprestímo . em moeda estrangeira.
§ 5.9 O disposto no parágrafo anterior será aplicável quando a varra-
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çâo do valor ortgtne.l dos bens adquí§ 3.9 Quando a variação do valor
do capital das pessoas [urtdícas, ueridos em moeda estrangeira, nos têrmos- dêste artigo rõr inferior às vacorrente da correrão monetária. fôr
riações cambiais da respectiva dívida. superior a 3 (trcs) veres 1 unportãndo capital regtstrado, será permiArt. 205. Não serão corrigidas (Léi cia
tido, mediante autorização do Mínts9):
n.c 3.470, art. 57, § .4.
tro da Fazenda, que o montante da
a) a parcela 'do ativo correspondenvartaçào constitua reserva de capital,
te a auxilias, subvenções ou outros excluída da nmttação do § 2.'" do arrecursos públicos não exígrveís, :ece- tigo 130, do Decreto-ter 11." 2.627. di!
bídos pela firma ou sociedade tiara
26 de setembro de 1940, mas uuj-ara
auxílio na realização do ativo;
igualmente ao imposto estabelecido no
b) a parcela do
ativo imobilizado art. 213, a qual será aplicada obrigacorrespondente ao saldo «evecor do toriamente no aumento do capital soempréstimo tomado no Banco Naclocial, dentro dos 5 (cinco) anos seguinnal do Desenvolvimento Econômico. tes ao balanço da correção, sem qualsalvo se a, sociedade acordai com esse quer outro ônus I.Lei n.c 4.357, artigo
Banco a correção simultânea do saldo 39 § 6'1).
devedor do empréstimo, aos mesmos
209. A falta de íntegraíízação
coeficientes aplicados na correção do doArt.
capital não ímpede a correção preativo.
vista neste títtno, mas o aumento
Art. 206. Bímurtâneamente à corre- quído do ativo e do caprtai que dela
ção do ativo prevista no art. 200. seresultar não poderá ser aplicado na
rão registradas as diferenças do paa- integralização das ecoes ou cotas ensívo resultantes .re vartaçôes cambiais teríorea.
no salde aevedor do empréstimo em
Art. 210. Se da correcão não remoeda estrangeira ou eras operações a
sultar aumento líquido do 'a'til/o, a soque se refere o art. 16 da Lei númeciedade submeterá à competente; rero 2.973, de 26 .de novembro de 1956
partição do Impôsto de Renda, den(Lei' n.c 3.470, art. 57, § 5.9).
tro de 30 (trinta) dias dos registros
Art. 207. A variação no ativo pocontábeis, um demonstrativo dcs cálculos e registros efetuados (Lei núdera ser compensada por prejuízos
(Lei n.c 3.470, art. 5rl, § 5.9).
mero 3.470, art. 57, § 9°).
Art. 211. O aumento do capital reaArt. 208. O -esultado da correção
monetàrta, efetuada obrfgatorfamente lizado nos têrmos do art. 208, bem"
em cada ano, será registrado, no pas- como o resultante do recebimento de
sivo não exigível, a crédito de conta ações novas. ou cotas dístrtburdas em
com íntitulaçâo próurta, nela perma- decorrência de correções monetárias,
está ISento de ímpôsto do selo (Lei
necendo até a sua aplícaçâo cbrígan.v 4,505, art. 28, item IV, alínea a).
tórta no aumento di., capital social, no
mesmo prazo previsto no art. 203 (Lei
Art. 212. A pessoa jurídica que, por
n.c 4.357, art. 35" § 3.9).
fôrça de lei, possua, em seu ativo, ti§ 1,.Q. Para jfíns do aumento do eabules .de oaptal de outras errsprêsae,
pjtal previsto neste artigo, os acíomepoderá distribuir, mediante autorizatas poderão reunir-se em assembléia ção do Ministro da Fazenda, por vápara deliberar, em primeira convoca- rios exercícios sucessivos, até. o mácão com a presença de qualquer
ximo de cinco, os .ucros decorrentes
núI{lero (Lei n.c 4.481, art. 1.9 , parádo aumento de capital das empresas
grafo únícoi .
de que seja acionista, realizado nos
§ 2.9 Excepcionalmente, será permítermos do art. 208 (Lei n.c 4.357, artido que no aumento de capital seja
tigo 33).
aplicada parte do. resultado da correção, somente para evitar que o vaCAPíTULO III
Ior nominal das ações e das cotas e
quinhões do capital social das pessoas
Do recolhimento do impôsto ou da
jurídicas seja expresso em ~lúIDero
súbscriçáo de obrigações especiais
fracionário, devendo permanecer na
Art. 213. Os aumentos de capital,
conta mencionada neste artigo o salrealizados na forma ia art. 208 fido correspondente às frações, que secarão sujeitos unicamente ao ímpôsto
rá adicionado à correção monetária
de renda na fonte à razão de 5%
seguinte"e assim sucessivamente (Lei
(cinco por cento), como ônus da pesn.9 3.470, art. 3.Q, § i;).Q).
ü-
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soa jurídica (Leí

n.c

4.357, art. 35',

§. 7.9).
§ 1,9 No cálculo do impõsto devido
pelas sociedades de economia mista
referidas na letra a do § 2.9 do artigo 200, que procederem
8, correção
monetárta serão excluídas as partàcí-,
pacões dos governos da União, dos Estados e dos Munícípíos, e i-espectf as
autarquias,
§ 2.9 O recolhimento do ímpôsto de
que trata este artigo será feito . em
12 (doze) prestações Iguais, mensais e
sucessivas, devendo a primeira prestação ser recolhida dentro de 30 (trinta) dias contados da datada realização do aumento do capital, sendo facultada a antecipação dos recolhimentos (Lei nc 4.357, art. 3°, 3 79).
§ 3.9 O imposto a que se refere este
artigo. será recolhido à repartãçào
competente por meio de guias, instruídas com um demonstrativo dos cálculos e lançamentos efetuados e copia da ata da assembleía geral ou do
ins~rumentF de alteração do contrato
social, coMorme o caso, que .refttta o
aumento de capítai resultante da variaçào da JOlT<-;Çf;.O monetarta ~Lel número 3.470, art. 57, § 8.9).
§ 4.9 Nos casos rio § 3.0 do arü. 208,
o resultado da correção monetária, a
ser aplicado cbrtgatortamente em uI··
terior aumento do capital social, fica
sujeito ao ímpôstc de que trata este
artigo, devendo a primeira prestação
ser recolhida dentro de 30 (trínta)
dias contados da data.io registro
contàbíl da variação escnturaoa a
crédito da conta prevista no art. 203.
Art. 214. O pagamento do ímpôstc
estabelecido no artigo anterior será
dispensado, desde que tI contribuinte
prefira adquirir Obrfgaçóes da emíssão mencionada no art. L9 da Lei
n.c 4.357, de 16 de jutno de 1964, para
vencimento em prazo não inferior a
5 (cinco) anos contados da data do
balanço que consígnar a correção monetária geradora da otmgaçáo tributária, em valor nominal atualizado
correspondente ao dobro do que seria
devido 'como imposto (Lei n.v 4.357,
aa-t. 39, § 8 9 ) .
§ 1.9 A aquisição das Obrigações a
que se refere este artigo será efetuada
mediante tantos pagamentos mensais
quantos oorresponderíam à quttacâo
do ímpôsto pela remissão do quaj " a
pessoa jurtdíca tiver optado (Lei número 4.357, art. 3.9,_ § 9.9).

§ 2.9 Para determínacão-do montante a ser aplicado na aquisição de Obrigações. Serão desprezadas as ímpor-,
tânctas inferiores ao valor unitário
daquelas (Lei n.c 4.357, art. 3.9,
§ 10).

Art. 215. O recolhimento do Impôsto, a que se refere o art. n3, poderá Ser efetuado em tantas prestações mensais quantas necessárias a
que cada uma nâo ultrapasse a quinta parte da média mensal do lucro tributável indicado pelo contribuinte em
seu último balanço, observado J limite máximo de 24 (vinte e quatro)
prestações (Lei n.c 4.357, art. 3.9,
§

16).

Art. 216. Quando o pagamento, na
forma dos arts.21~ e 214, importar
em exigência de prestações mensais
superiores a 2% (dois por cento) da
média mensal da receita bruta da pessoa jurtc.ca. Indicada no seu rütímo
balanço, poderá ela recolher o impôsto, ou as quantias destinada'> n. eubscrrçâo das Obrigações em tantas prestações mensais quantas necessarías a
que cada ama 118,0 exceda /0 .tmíte referido (Lei n .... 4.506, art. 78)
§ 1.9 O número de prestações
de
que trata este artago poderá ser limitado ao mínimo de 24 (vinte e
quatro), desde que o montante da correçâo monetária, aplicável no aumento do capital," seja reduztdc <I valor
cuja tributação conespanda es arudidas prestações (Lei n.v 4.506, artigo 78).
§ 2.9 Considera 'se receita bruta
o
total das operações realizadas por conta própria e das importâncias recebídas como - preço de servíçcs préstados.
Art. 217. Quando se tratar de empresas de seguros, de capitalização,
bancos e outras cujos aumentos de
capital dependam de aprovação governamental, o recolhimento ão ímpôsto, ou a aquisição dae. Obrigações,
na conformidade «os arts. 213 e 214,
poderá Ser efetuado como depósito,
em dinheiro, o qual será convertido
em renda somente após aquela aprovação (Lei no 1. 772, art, 19).
Art. 218. A inobservância do disposto nos arts. 200, 202, 203, 204, 205,
206 e 208, sujeitará a pessoa jurídica
(Lei nc 4,357 art. 39 , § 20):
a) à correção
monetária do ativo
imobilizado, ex ottuno, para efeito de
tributação;
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b) a perda do direito de optar pela
aquisição de Obrigações, na forma do
art. 214;
e-) à multa em importância igual ao
valor do ímpôsto devido.
Art. 219. O recolhimento do ímpôsto, ou aquisição das Obrigações.
pela pesSOa jurídica, na forma dos
arts. 213 e 214, exime do pagamento
de qualquer outro ímpõsto sõbre os
mesmos rendimentos, os acionistas ou
sócios das sociedades que os tenham
distribuído (Lei nc 3.470, artigo 57,
§ 18 e Lei nc 4.3,57, art. SQ, § 6°).
Parágrafo único. Aplicar-se-á também o disposto neste artigo aos acíonístas ou sócios de sociedades isentas
do ímpôsto de renda, desde que seja
efetuado pela pessoa jurídica o recolhímento' do ímpôsto, ou a aquisição
das Obrigações, de acôrdo com as disposições dos arts. 213 e 214 (Lei número 3.470, art. 57, § 19).
Art. 220. Não sofrerão nova tributação na declaração de pessoa física,
ou" na fonte, os aumentos de capital
das pessoas jurídicas' mediante a utilização do acréscimo do valor do ativo decorrente de correção monetária,
quando realizados, nos têrmos do &1'tígo 208, por sociedades das quais sej arn elas acionistas ou sócios, bem
como as ações novas ou cotas distribuídas em virtude daqueles aumcntos de capital (Lei nc 3.470, artigo

57, § 16).

Art. 221. A partir de 19 de Taneírc
de 1967 o aumento de capital vdecurrente da correção monetária do ativo imobilizado das empresas na forma do art. 200, não sofrerá nenhum
ônus financeiro, a título de ímpôsto
ou de empréstimo compulsório (Lei
n 9 4.506, art. 76).
Parágrafo único. A dispostçâo dêste artigo não atinge as prestações a
pagar a partir de 19 de janeiro de
1967, que correspondam a correções
monetárias procedidas anteriormente
à referida data (Lei nv 4.5Q5, artigo
76, parágrafo único).
CAPÍTULO IV

Dos casos especiais de correção
monetária
Art. 222. As firmas ou sociedades
que tenham p6r atividade. predominante a exploração de empreendunentos industriais ou agrícolas, com sede
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na Amazônia ou no Nordeste, nas
áreas de atuação da SPVEA ou da
SUDENE, poderão corrigir, com isenção de impostos e taxas federais, até
30 de junho de 1965, o registro' contábil do valor original dos bens do Sf'U
ativo imobilizado, deduzido das respectivas cotas de depreciaçao ou
amortização; desde que. a reavaltacâo
fique compreendida nos limites dos
coeficientes fixados pelo Conselho
Nacional de Economia, nos t.êrmos do
art. 200 (Lei no 4.357, art. 59).
§ 19 Simultâneamente à correção
do ativo prevista neste artigo, serão
registradas, obrigatoriamente, as diferenças do passivo resultantes de variacões cambiais no saldo devedor de
empréstimos em moeda estrangeira.
devendo, ainda, ser feita a compensação de prejuízos apurados em balanço, no caso de inexistência de reservas (Lei nc 4.357, art. 59, parágrafo i».
§ 29 A diferença entre a variação
do valor do ativo e as compensações
estabelecidas no parágrafo anterior
será aplicada no aumento do capital
da firma ou sociedade, permitido, tão
somente para evitar que o valor nominal das ações, cotas e quinhões do
capital seja expresso em número fracionário, que uma parcela seja mantida em conta especial, do passivo não
exigível, até a correção seguinte (Lei
nc 4.·357, art. 5Q, § 2(1) •
§ 39
Ficam também isentos de
quaisquer impostos e taxas federais
(Lei n» 4.357; art. 5Ç , § 3Q) :
a) o recebimento de ações novas,
quinhões ou cotas de 'capital, pelos
acionistas, sócios ou cotistas, quando
decorrentes do aumento de que trata
êste artigo, inclusive os acréscimos
de capital que beneficiem os titulares
de firmas individuais;
b) os aumentos de capital, realizados até 31 de outubro de 1965, por
firmas ou sociedades, para efeito, exclusivamente, de incorporação, ao seu
ativo, de ações, cotas ou quinhões de
capital recebidos de acôrdo com a alínea a.
§ 49 As isenções previstas neste srtigonão beneficiam as pessoas que
tiverem quaisquer débitos com :L Fazenda Nacional, ressalvados os 'Pendentes de decísâo adminístrativa ou
judicial (Lei número 4.357, artigo 59,
§ 49.)

Art. 223. As emprêsas rurais, 01'·
ganizadassob a forma de sociedade
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civil, é facultado reajustar, em sua
escrlturaçã., contábil, o valor dos imóveis rurais, sem que seja tributável o
aumento de patrimônio resultante
dêsse reajustamento (Lei no 4.'504,

art. 53,

§

89,)

19 A falta de integralização do
capital das emprêsas rurais não impede a norreçâo do ativo prevista neste artigo (Lei nv 4.504, art. 53, parágrafo 99).
§ 29 O aumento do ativo liquido e
do capital da emprêsa, resultante dessa correção, não poderá ser aplicado
na integralização de ações ou cotas
§

(Lei nc 4.504, art. 53, § 9 9 )

.

30 Os aumentos de capital das
pessoas jurídicas resultantes da incorporação, 8, seu ativo, de ações distribuídas em virtude da correção monetárla realizada por emprêsas rurais de que sejam acionistas ou SÓ~
eías, nos têrmos dêste artigo, não sofrerão qualquer tributação, vigorando
idêntica isenção relativamente às
ações resultantes daquele' aumento de
capital (Lei nv 4.504, art. 53, parágrafo 10).
§ 4'? Os valôrea de que trata êste
artigo não poderão' ser inferiores ao
preço de aquisição, do Imóvel e das
inversões em benféltorías, atualizadas
de acôrdo com os coeficientes de cor-reçâo monetária, fixado pelo Conselho Nacional de Economia (Lei, número 4.504, art. 53, § 11).
§

TÍTULO II

Da Incorporação de Reservas ao
Capital
CAPÍTULO I

Da tributação especial dos aumentos
de capital

Art. 224 Os aumentos de capital
das sociedades em geral, com recursos
provenientes de reservas ou lucros em
suspenso, ficarão sujeitos ao ímpôsto
de renda na fonte, à razão de 15 %
(quinze por cento), como ônus da
pessoa jurídica (Lei nc 3.470, artigo
83) .
§ f9 Para os efeitos dêste artigo,
sõmente se computarão as, provisões,
fundos ou reservas, inclusive lucros
em suspenso, tributados em poder da
pessoa jurídica (Le~ nc 3.470" art. 83,
I 1').

§ 29 As disposições dêste artigo não
serão aplicadas (Lei ns 3.4,70, art. 33,

§ 59) :
a) às pessoas jurídicas que tiverem
débito apurado de -ímpôsto de renda,
impôsto adicional de renda e multas.
vencido na data do pagamento da
primeira prestação;
b)' às sociedades de 'qualquer natureza que tenham diminuído, 'o seu capital depois de 19 de janeiro de 1958,
salvo se prejuízos, não recebimento de
débitos ou desvalorização, supervenientes, o justificarem.
CAPÍTULO II

Do recolhimento do im-põeto

Art. 225. O ímpôsto a que se refere o artigo anterior será recolhido à
repartição çcmpetente por meio de
guias instruídas com a cópia da ata
da' assembléia geral, no caso das sociedades anônimas, ou do instrumento de alteração do contrato, ,..10 caso
das demais sociedades, podendo ser
efetuado o recolhimento em 10 (dez)
prestações iguais; mensais e sucesslvas, com a primeira prestação dentro
do mês seguinte àquele em que, se
realizar o aumento do capital (Lei
nv 3.470, art. 83, § 29).
§ 19 A falta de pagamento da primeira prestação dentro do prazo fixado,a extinção da sociedade ou a
diminuição do capital, antes de 5
(cinco) anos; contados da data em
que tenha sido realizado o aumento
de capital pela forma prevista neste
artigo, importará na cobrança do tmpôsto devido nas declarações ou na
fonte, segundo as taxas normais, na
forma da legislação em vigor (Lei
nc 3.470, art. 83, § 49).
§ 29 O disposto no §. 19 não compreende os casos de extinção da sociedade ou de diminuição do capital
decorrente de falência ou da morte
de qualquer sócio.
Art. 226. Ressalvado o disposto 'no
§ 19 do artigo anterior, o recolhímento do impôsto, pela pessoa jurídica,
na conformidade do mesmo arbigo,
exime do pagamento de qualquer outro ímpôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das
sociedades que os tenham distribuído
(Lei nv 3.470, art. 83, §69).
Parágrafo único. Aplicar-se-á também o disposto neste artigo aos, açíonistas e sócios das pessoas jurídicas
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isentas do ímpôsto de renda, desde
que seja efetuado o recolhimento do
ímpôsto de que trata o 'art. 224 (Lei
ns 3.470, art. 83, § 79).
Art. 227. Não sofrerão nova tributação proporcional, progressiva ou na
fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante a utilização
do aumento do valor do ativo. decorrente dos aumentos de capital realizados nos têrmos do art. 224 por ~:o
ctedades das quais sejam elas acíonísta; ou sócias, bem como as ações no;.,
vas ou cotas distribuídas em virtude
daqueles aumentos de capital (Lei
uc 3.470, art. 83, § 89).
Art. 228. Nos casos de Incorporacão de reservas das emprêsas de seguro, de capítalízacâo, bancos e outras, cujos aumentos Cle capital dependem, de aprovação governamental,
o recolhimento do ímpôsto. na conformidade do art. 225, poderá ser
efetuado como depósito, em dinheiro,
o qual será convertido em renda sõmente após aquela aprovação (Lei
nc 1. 772, art. 1Ç ) .
LIVRO V

Da Tributação dos Rendimentos de
Residentes ou Domicüiiuioe no es~
trangeiro e de Titulos ao Portador, e dos Casos Especiais de Arrecadação
nas Fontes Paf/a~

deras
TÍTULO

r

Da Incidência do Impôsto
CAPiTULO I

Dos rendimentos de residentes ou
domiciliados no estrangeiro

Art. 229. Estão sujeitos ao desconto do impôsto, na fonte:
19) à razão de 25% (vinte e cinco
por cento), todos os rendimentos tributáveis de acôrdo com êste regulamenta, quando percebidos pelas neasoas fisicás ou jurídicas a que se refere o art. 22, Observado o dísnosto
nos incisos 29 e 39.
2(1) à razão de 40% (quarenta por
cento), os rendimentos oriundos da
exploração de películas cinematográficas,
excetuados os dos exibídores
não importadores, tendo o contrfbuínte o direito de opta!" 1JbtÜ depósito,
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no Banco do Brasil S A.,:;-m conta
especial, 'te 40% tquai-enta-uor cento)
do ímpôsto devido podenco aplicar
essa importância mediante autorizaçâo do Grupo Executivo da Indústria
Cinematográfica (GEICINE) orla.to
pelo Decreto n Q 50.278 de 1'7 de fevereiro de 1961, na produção de fi
mes no pais, nos têrmos do Decreto
nc 51.106, de 19 de a.gàsto de 1961
(Lei nv 4.131, art. 45);
39) à razão de 15 % (quinze por
cento), os lucros apurados pelas filiais de firmas ou sociedades domiciliadas no estrangeiro que forem reinvestidos no Brasil na ampliação de
seu parque industrial, desde que creditados em conta de capítaa ou em
fundo especial (Lei nO 4 154, art. 49) •
Parágrafo único. Excetuam-se das
disposições deste artigo:
a) as comissões pagas pelos exportadores de' quaisquer produtos nacionais aos seus agentes no exterior (Decreto-lei no 7.885, art. 19);
b) as comissões pagas pelas emprêsas de navegação- nacionais aos seus
agentes no exterior, em razão dos serviços que êstes lhes prestarem naquela qualidade (Decreto-lei nc 7.885,
art. 19);
c) os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que trata o art. 103 (Lei
n'! 2.354, art. 30);
d) os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que trata o art. 22, nos
casos previstos nos arts: 208 e 224
(Lei nc 3.470, arts. 57 e 83);
e) os rendimentos de que trata a
letra a do inciso 29 do art. 239;
j) as diferenças em moeda corrente resultantes da atualização do valor
nominal unitário das Obrigações previstas no § 19 do art. 19 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964(Lei no 4.357, art. 19, § 79);
g) a variação
correspondente aos
reajustamentos monetários de que
tratam o § 3fl do art. 109 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de
1964, o §3 9 do art. 346 e o art. 412
dêste regulamento;
h) os rendimentos ou lucros previstos no art. 413.
Art. 230. Considera-se rendimento
tributável da. exploração de películas
cinematográficas
estrangeiras,
no
pais, a percentagem de 30% (trinta
t
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por cento) sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, reme~i~
das ou entregues aos produtores, díetrfouídores ou mtermedíárío no exterior observado o disposto no artigo
147 (Lei nl? 3.470, art. 18, §§ 19 e
29 e art. 78).

Art. 231. O ímpôsto aôbre lucros;
dividendos e quaisquer tnterêsses dístribuidos a pessoas físicas ou jurídi-

cas residentes ou com sede no exterior, será cobrado COm um acréscimo de 20% (vinte por cento), no caso
de empresas cujos capitais sejam
aplicados em atividades econômicas
de menor Interesse para a economia
nacional, tendo em conta Inclusive
sua Iocahzaçáo, cteríntdes em decreto
do Poder Executivo mediante audtencía do Conselho Nacional de Economia
e do Conselho Monetário Nacional
(Lei nc 4.131, art. 44).
Art. 232. Nos casos, previstos no
inciso 39 do art. 229 ;1 falta de aplicação efetiva dos lucros "la fim a que
se destinam, até a data do encerramenta do exercício seguinte determinará a cobrança do tmpôetc pelas
taxas normais. exrgmdo-se a dlferença com o acréscimo de multas e juros moratórios (Lei nc 4 154, artígn
4';1, § 19 ) .
Art. 233. Os impostos anteríormen-

te retidos na fonte ou recolhidos a
titulo de antecipação, sôbre os rendimentos-referidos no art. 229, serão
diminuídos do que ;fôr devido nos têrmos do mesmo artigo (Lei no 3.470
art. 78 e Lei 'uÇ'- 4.154, ert, aç ~ 99).
Art. 234. As taxas do Impôsto de
que trata o art. 229 incidirão sôbre
os rendimentos brutos, salvo se provierem de capitais tmobütártcs, hípôtese em que será permitido deduzir, mediante comprovação, as despesas previstas no art. 41 (Decretolei nc -5 844. art. 97 S zv e Lei número 4.506, art ~4, § 19).
Art. 235 O montante dos meros e
dividendos liquidas etetívamente remetidos a pessoas físicas e jurídicas,
residentes ou com sede no exterior, fic~!
sujeito a um ímpôsto suplementar de
renda, sempre que .3. média das 1"8meesas. em um trtêuto a partir do
ano de 1963 exceder a ).2% (doze por
cento) sôbre o capttec e reínvestí.mcntos registrados nos têrmos dos
arts. 3.9 e 4.9 da Lei n.c 4.390, de 29

de agOsto de 1964 (Lei n» 4.390, artigo 1.9).
§ 19 O ímpôsto suplementar de que
trata êste artigo será cobrado de acôrdo com a seguinte tabela:
entre 12% (doze por cento) e 15%
(quinze por cento) de lucros sõbre o
capital e reinvestimentos - 40 %
(quarenta por cento);
entre 15% (quinze por cento) e 25%
(vinte e cinco por cento) de lucros -.
50% (cinqüenta por cento);
acima de 25% (vinte e cinco por
<sessenta
cento) ae luc-os - 60%
por cento).
$29 zste tmpôsto suplementar será
descontado e recolhido pela fonte por
ocasião de cada remessa que exceder
à média trtenal referida neste artigo.
caeí'rrrr.c II

Dos rendimentos de titulas ao
portador

Art. 236. Estão sujeitos ao desconto do ímpôsto na fonte:
19) à razão de 6% <seis par cento) >
os juros e prêmios de títulos ao portador da dívida pública federal, estadual ou municipal, salve os que gozarem de imunidade fiscal expressa em
lei federal (Lei no 4.154. art. 30);
29) à razão de 15% (quinze por cento) (L~i nv 1.4:74, art. 19, h);
a) os benefícios üquídoa superiores
a 1.000 (mil cruzeiros) resultantes da
amortização antecipada,
mediante
sorteio, dos títulos de economia denominados capitalização;
b) os beneficios atribuídos aos portadores de títulos de capitalização nos
lucros da emprêsa emitente;
3 9) à razão de 20% (vinte por cento) (Leí no 4.506, art. 84);
a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas
atribuídas;
b) os' Interêsses e quaisquer outros
rendimentos de titulas ao portador
denominados partes beneficiárias ou
partes de fundador;
c) o valor das ações novas e os ínterêsses além dos dividendos atrfbuídos aos titulares de ações ao portador, nos casos de valorização do ativo

ATOS DO

PODER EXECUTIVO

ou de utilização de quaisquer fundos,
inclusive os de amortização, de' depreciação e de reavaliação de ativo.
4Q) à razão de 21% ,(vinte e um por
cento), os juros de debêntures ou outrasobrigações ao portador provenientes de empréstimos contraídos
dentro ou fora do país, por sociedade..
nacionais ou estrangeiras que operem
no' território nacional (Lei nv 1. '.1:74,
art. 1Q, h; (Lei nc 2.862, art. 25 e
Lei nc 4.154, art. 4 Q) .
59) à razão de 30% (trinta.
por
cento), os lucros decorrentes de prê"mias em dinheiro obtídos em loterias, mesmo as de ttnalídade assastencíal, ínclustve as exploradas díretamente pele Estado, concursos desportivos 3m geral, compreendidos os
de turfe e sorteios de qualquer espécie, eXCIU'51Ve os de, antecipação nos
títulos de capitalizaçáo e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas (Lei n 4.506, artigo 14).
§ 19 Excetuam-se da tributação a
que se refere o inciso 19 deste artigo,
as diferenças em moeõa <corrente resultantes da atualizacâo do valor nominal unitário das Obrigações previstas 110 § 1" do art 1~ da Lei número 4.357. de 16 de julho de ]964
(Lei nc 4 357, art. 19. § 7").
§ 29 Excluem-se das dísposíções da
alínea c do inciso 3Q ôêete artigo os
casos previstos nos arts. 203 e 224
(Lei ne ;).470, arts. 57 e 83).
§ 39 A partir de 1.° de janeiro de
1966 o ímpôsto a que se refere o incíso Bc será cobrado à razão de 15%
(quinze por cento) (Lei no 4.506, artigo 84) .
§ 49 O impõsto a que se refere o
inciso 39 em relação aos rendímentos atribuídos a ações pertencentes a
pcrtador identificado, quando se tratal- de sociedade anônima de capital aberto, definida no art. 191, será
de 15% (quinze por cento) no exerchio de 1965 e de tOO?: .dez por ccnt-u
B pcttn- de 19 de janeírc de 1966 (Lei
n. 4.506, art. 84, parágrafo único).
§ 59 As taxas a que se refere êste
artigo _ incidirão sôbre os rendimentos brutos (Lei nc 2.354, art. 24).
Art. 237. As pessoas jurídicas sómente deverão pagar os rendimentos
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especificados nos incisos 39 e 4Q do
artigo anterior e na alínea a do inciso l i do art. 239:
a) mediante declaracao de propriedade, em fórmula aprovada pelo Departamento do Impôsto de Renda, assinada .pelo portador de titulas quando o rendimento fõr pago contra a
apresentação dos proprtos títulos ao
portador (Lei nv 4.154, art. 3'?, a);
b) mediante declaração de proprie..
dade, nos térmos da letra anterior,
assinada por corretor de titulas, banco ou sociedade de crédito, financiamento ou ínvestlmentc que tenha os
títulos em custódia, depósito ou penhor, quando os rendimentos forem
pagos contra cupôes de tíruloa ao
tador (Lei nc 4.154, art. JQ, b):

por-

c) mediante recibo do beneficiário,
no caso previsto na alínea a do melso 29 do art. 239 (Lei nc 4.154, artigo
39, c).
§ 19 Os documentos rercnoos neste
artigo servirão como prova subsidiária da propriedade dos títulos e rícarão isentos de impôsto de sêlo, devendo ser- mantidos em sigilo por tôdas as pessoas que tomarem parte nos
(Lei
serviços do tmpôsto de renda
nc 4.154, art. 39, § 19) .

§ 2Q O benJficiár1u dos rendimentos referidos nos Incísos 39 e 49 do
artigo anterior poderá optar pelá não
ídentifícaçàc, caso em Que o impôsto será cobrado na fonte à 'razão da
taxa de 60% (sessenta por cento),
compensado o que já houver sidorretido (Lei DO 4.154 art 39, § 29, e Lei
no 4.357, art. 18).
§ 39 A taxa de que trata o § 29 somente será devida, quanto à diferença excedente da taxa normal, no momento do efetivo pagamento ou crédito dos aludidos rendimentos (Lei
n 9 4.506, art. 87).
Art. 238. A utilização de fundos
ou lucros, a título de amortização de
ações ao portador, sem redução do
capital, nos têrmos do artigo 18 do
Decreto-lei nv 2.627, de. 26 de setembro de 1940, importa na distribuição
de rendimentos, sujeitos ao desconto
do ímpôsto na fonte, de acôrdo com
a letra "c" do inciso 39 do art. 236
(Lei no 2.862, art. 26).
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cAPÍTUL.9 rrr

Dos casos especiais de arrecadação
nas jantes
Art. 239. Estão sujeitos ao descon-

to do ímpôsbo na fonte:
F' -

à razão de 6% (seis por cen-

os juros e prêmios dos títulos
nominativos da dívida pública federal, estadual ou municipal, salvo os
que gozarem de imunidade fiscal expressa em lei federal, observado,
quanta aos juros, o disposto no parágrafo 49 dêste artigo (Lei nv L 154,
art. 29);
21l - à razão de 15 % (quinze por
cento) :
a) o deságio em relação ao valor
nominal de emissão, ou ao valor de
aquisição, concedido na venda ou colocação no mercado, por pessoa jurídica, de debêntures ou" obrigações ao
portador, letras de câmbio ou outros
títulos de crédito (Lei nc 4.154, ertí-

to)

mlnal do título e o preço de venda.
ou, no caso de revenda, entre o valor
de aquisição e o da respectiva alienação, qualquer que seja a pessoa
adquirente (Lei nv 4.506, art. 20, parágrafo 39).
§ 29 Não se inclui entre os rendimentos referidos na alínea "e" do inciso 2Ç1 o valor das ações ou 'cotas de
capital que resultarem de aumentos
de capital realizados nos têrmos dos
arts. 208 e 224 (Lei nv 4.154, artigo

89, § 19).

§ 39 Os sócios ou acionistas beneficiados com a distribuição dos rendimentos previstos nas alíneas "b",
"c", "d" e "e" do inciso 29, compensarão na respectiva declaração pessoal o tmnôsto descontado na fonte,
quando tais rendimentos houverem
sido pagos à sociedade que os distribuiu ou a uma terceira que, por seu
turno, os tíver distribuído àquela (Lei
D'? 4.154, art. 8'?,§ 31?).
'
§ 49 A pessoa benerícíárla dos ju1'OS previstos no inciso 1 dêste artigo,
go 89, a);
compensará, na respectiva declaração
b) os dividendos de. ações nomínade rendimentos, o impôsto descontado
Uvas e quaisqu-::-r''''bonliicações, exceto
na fonte, relativamente aos mesmos'
elas
atrtbuídas,
quanações novas, a
juros.
•
'10 pertencentes a pessoas jurídicas
Art.
240.
O
Impôsto de que tratam
<Lei nv 4.154, art. SÇI, b);
as alíneas "b", "c", "d" e "e", do
c) . os ínterêsses e quaisquer outros
inciso 29 do artigo anterior, não incirendimentos de títulos nominativos
de sôbre rendimentos que uma pessoa.
denominados partes beneficiárias QU
juridíca pagar a outra e que já tíveçartes de fundador, quando pertenrem sofrido a incidência, quando peruentes a pessoas jurídicas (Lei númecebidos por aquela que os distribuir,
J.·o .:1.154, art. 8.9, c);
ou quando percebidos por uma terd) os lucros e ínterêsses dtstrfbutceira sociedade que, por seu turno os
dos por outras sociedades, além das
tiver distrlbuido a esta última (Lei.
anônimas, a quaisquer pessoas jurídinc 4.154, art. 8°, § 79).
/
cas' (Lei- nv 4.154, art. 8 9, d);
Parágrafo único. Os rendimentos
e) o valor das ações novas e os inde que trata êste artigo, quando reterêsses além dos dividendos atribuídístrfbuídos por
pessoas jurídicas,
dos às pessoas jurídicas titulares de
através de pagamento, crédito, emações nominativas, nos casos de vaprêgo, remessa ou entrega, estão '511Iorízaçáo do ativo ou de utdlízaçâo de
jeitos, conforme o caso,. aos Impostos
quaisquer fundos, inclusive os de
previstos no inciso 19 do art. 229, no,
amortização, de depreciação e de reainciso 39 do art .. 236 ou no § 2 9 do
valíaçâo do ativo (Lei nc 4.154. crttart. 237, compensado
que houver
so 89 , e).
sido recolhido pela primeira pessoa
jurídica (Lei no 4.154, art. 7.9 , pará39 - à razão de 60 % (sessenta por
grafo 4°).
cento), os rendimentos declarados
como pagos ou creditados por socieArt. 241. Nenhuma pessoa jurídica
dades anônimas, quando não atendipoderá vender ou colocar no mercadas as condições referidas no artigo
do os títulos de que trata a alínea a
114 (Lei nv 4.154, art. 39 , parágrafos
do inciso 29 do art. 239, com deságio,
29 e 3Q e Lei nc 4.357, art. 18).
sem identificar o beneficiário, salvo
quando êste optar pelo desconto do
§ 19 Considera-se deságio a difeímpôsto sôbre o respectivo edcsecto à
rença, para menos, entre o valor no-

o
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razão da taxa de 60% (sessenta por
cento) (Lei nc 4.154, art. 3 Q, "c" e
§ 19, e Lei nc 4.357, art. 18).
Art. ·242. O disposto nas alíneas
"b" "c" "d" e "e" do inciso 29 do
art.' 239 ~ão se aplica aos rendimentos pagos ou creditados a pessoas jurídicas imunes ou isentas do ímpôsto
de renda (Lei nc 4.154, art. 89, parágrafo 10).
TITULO II

Das obrigações das jantes pagad07'as
CAPÍTULO I

Da retenção do impôsto

Art. 243. Compete à fonte reter o
impôsto de que trata o Título I dêste
Livro, quandd pagar, creditar, empregar, remeter, ou entregar o rendimento (Decreto-lei nc 5.844, artigos
99 e 100).
§ 19 Excetuam-se os seguintes casos, em que competirá ao procurador
a retenção (Decreto-lei no 5. 844, artigo 100, parágrafo único) :
a) quando se tratar de aluguéis de
imóveis;
b) quando o procurador não der
conhecimento à fonte de que o propl'ietário do rendimento reside ou é
domiciliado no estrangeiro.
§ 29 Compete a retenção do Impôsto de que trata a alínea- "a" do inciso 29 do art. 239 à pessoa jurídica
que suportar o ônus do deságio em
títulos de crédito, qualquer que seja
a forma de sua participação, tnclueíve como emitente, aceitante, colocadera ou vendedora (Lei nc 4.154, artigo 89, § 11).
CAPíTULO II

Do recolhimento do impâsto

Art. 244. O recolhimento do ímpôstó a que se refere o Título I dêste
Livro será efetuado pela fonte ou
pelo procurador do residente ou demícüíado no estrangeiro, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que se tornou obrigatória a
retenção, ressalvado o disposto nos
parágrafos seguintes (Decreto-lei número 5.844, arts. 101 e 102).
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§ 1(' Tratando-se de aluguéis de
imóveis auferidos por pessoa residente e domiciliada no estrangeiro, o recolhimento do ímnôsto será efetuado
semestralmente,
decurso dos meses de janeiro e julho de cada ano,
e compreenderá a soma das importâncias retidas no semestre 'imediatamente anterior (Lei nv 154, artigos
19 e 102, parágrafo' único) .
§ 29 No caso de rendimentos de
ações, o impôsto deverá ser recolhido
dentro de 60 '(sessenta) dias, contados da data da reallzacâo da assembléia geral que autorfzar a distribuição dêsses rendimentos (Lei nc 3.470,
art. 20, e Lei nc 4.154, art. 12).
§ 39 Se houver pagamento antecipado de rendimentos originados de
ações, o ímpôstc deverá 3e1' recolhido dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data do ato que autorizar
a distribuição dêsses rendimentos
(Lei nc 3.470, art. 20, § 29, e Lei
nv 4.154, art. 12)'.
§ 49 O disposto nos parágrafos 29
e 39 aplica-se também aos rendimentos de acõéa de residentes no estrangeiro (Léi nv 3.470, art. 20, § 1Q e Lei
nc 4.154, art. 12).
§ 59 Nos casos de que tratam os
parágrafos 2Q e 39 do art. 237 o ímpôsto será recolhido pela ronte dentro do mês seguinte àquele em que
houver sido feita a retenção (Lei número 4.506, art. 87, parágrafo único).
§ 69 Deverá ser recolhido dentro
do prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contado da data de encerramento do
balanço, o impôsto devido na fonte:
a) sôbre os lucros das filiais, sucursais, agências ou representações
das pessoas jurídicas domiciliadas no
estrangeiro;
b) sôbre os rendimentos de que trata a alínea "d" do inciso 29 do artigo 239, quando atribuídos a cotas de
capital.
§ 79 Se a fonte ou procurador não
houver efetuado a retenção do Impôsto, responderá pelo recolhimento
dêste, como se houvesse retido (Decreto-lei ri9 5.844, art. 103).
Art. 245. O recolhimento do impôsto decorrente de prêmios em dinheiro obtidos em lotertaís, seja qual
fôr a resídêncía ou domicílio do 13enefícíárto, poderá ser efetuado na repartição arrecadadora em que estiver

no
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a sede da entidade que explorar a loteria (Lei no 4.154, art. 19, parágrafo 19).
Art. 246. O disposto neste capítulo
não será aplicado nos casos de que
tratam os arts. 208 e 224 (Lei número 3.470, art. 57, parágrafos 89 e
io, e art. 83, § 29).
Art. 247. Se a fonte não preencher
o formulário de que trata o artigo 2~7
ou o fizer com irregularidade que impossibilite a identificação completa
do benefícíadc, responderá pelo recolhimento do ímpôsto como se não
tivesse havido identificação.
LIVRO VI

Do Lançamento e do Contrôle
do Impôsto
TÍTULO I

Do Regime de Arrecadação
por Lançamento
CAPÍTULo I

Das declarações de rendimentos
e de bens

Art. 248. As pessoas físicas, por .si
ou por intermédio de representantes,
são obrigadas a apresentar anualmente declaração de S8US rendimentos,
accmpanhada da respectiva ficha ea~
tatistíca, até o último dia útil de abril
(Lei nc 4.154, art. 14).
Parágrafo único. Juntamente com
a declaração de rendimentos e como
parte integrante desta, a pessoa física. apresentará declaração de bens
(Leí cnv 4.069. art. 51).
Art. 249. As pessoas jurídicas, inclusive as emprêsas individuais, ressalvado o disposto no art. 250, apresentarão anualmente as declarações
dcs seus rendimentos nos seguintes
prazos:
a)
as pessoas jurídicas que optarem pela tributação do lucro preaumído, até o último dia útil de fevereiro;
b) as firmas individuais e socíedades em nome coletivo que não optarem pela tributação do lucro presumido, durante o mês de março;
c)
as demais pessoas jurídicas, durante o mês de abril, excetuados. os

easos previstos no parágrafo único
dêste artigo (Lei nv 4.506, art. 34).
Parágrafo único. As sociedades por
ações, cujos balanços anuais sejam
encerrados a 31 de dezembro, poderão
apresentar a sua declaração de rendímentbs durante o mês de maio, do
exercício financeiro em que o impâsto
fõr devido, observada' a escala estabelecida pela repartição lançadora
competente (Leí nv 4.503, art. 20).
Art. 250. A firma ·OU sociedade de
qualquer natureza, que instruir a sua
declaração anual de rendimentos com
o resultado real de suas operações verificado em balanço levantado até 30
de setembro do ano base, é obrigada
a apresentá-la até o último dia útil
de janeiro do exercício financeiro em
que o impôsto rôr devido (Lei número
4.506, art. 35).

Parágrafo único.
Tratando-se de
balanço levantado em outubro ou novembro do ano base, o prazo de entrege de declaração terminará, respectivamente, no último dia útil de
fevereiro ou de março de exercício' fínanceíro a que corresponder o impôsto (Lei nc 4.506, art. 35, parágrafo
único) .
Art. 251. Salvo exigência da autoridade fiscal, a pessoa física não é
obrigada a apresentar declaração de
rendimentos:
a)
quando tiver percebido, durante
o ano base, exclusivamente rendimentos do trabalho assalariado em ímportáncía não superior a Cr$
.
6.000.000 (seis milhões de cruzeiros),
e, observado êste limite, relativo aos
rendimentos do trabalho, quando tiver
auferido, juntamente com aquêles,
rendimentos de outras categorias em
importância anual não excedente a
3% (três por cento) dos rendimentos
do trabalho assalariado efetivamente
percebidos (Lei nc 4.506, art. lO,
§ 29);

b)

quando a soma dos rendimentos

brutos, nos demais casos, não exceder

a Cr$ 1.00S.DOO (um milhão e oito mil
cruzeiros) (Lei nv 3.S98, art. 29).
Parágrafo único. Quando a pessoa.
tísica receber, a partir de 19 de janeiro de 1965, rendimentos de trabalho
assalariado prestado mensalmente a
mais de uma fonte pagadora, ficará
obrigada a apresentar declaração se a
soma dos seus rendimentos brutos
anuais ultrapassar o limite estabele-
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cldc no art. to, desde que nâo tenha
sofrido, em qualquer das fontes, o
desconto do impôsto de que trata o
art 63.
Art. 252.

As repartições rançadoras poderão estabelecer escala para a
entrega das declarações 'de rendímentos das pessoas jurídicas, conforme as
instruções que forem baixadas pelo
diretor do Impôsto de Renda, observado:" os prazos previstos no art. 249
e 250. ficando vedada, nesse caso, a
remessa de declaração pelo correio
(Lei nv 4.506, art. 34,.§ 19).
~ 19 No ato' da entrega, dentro da
escala estabelecida previamente, a repartição competente para receber a
declaração dará o respectivo recibo
juntamente com a notificação das cotas para recolhimento do ímpôsto (Lei
nv 4.506, art. 34, § 29).
~ 2Q O débito a que se refere o parágrafo anterior será apurado mediante a conferência sumária do respectivo cálculo feito na declaração de
rendimentos (Lei no 4.506, artigo 34,
§ 3(l).

Art. 253. As sociedades isentas do
pagamento do ímpôsto. de acôrdó com
o art. 15, poderão ser dispensadas,
pela autoridade lançadora, da obrigacão-de 'apresentar declaração de rendimentos (Lei nc 4.357, art. '25, § 19).
Parágrafo único.
Pica dispensada
de apresentar declaração de rendimentos, como pessoa jurídica, a firma individual que tenha anualmente
receita bruta inferior a Cr$ 5.000.000
(cinco milhões de cruzeiros) (Lei 'núroere 4.506, art. 29).
Art. 254. Vencidos os prazos marcados para a entrega, a declaração s6
será recebida se ainda não tiver sido
notificado o contribuinte do início "do
processo de lançamento ex oNicio de
que trata a letra a do art. 326 (Lei
nQ 4.154, art. 14).
Art. 255. E' vedado ao contribuinte, depois de notificado do lançamento
do ímpôsto ou do início do processo
de lançamento ex ojiicio nos têrmos
das letras b e c do art. 326, requerer
a retificação de sua declaração, para
0, fim de incluir ou majorar deduções
e abatimentos que, anteriormente
àqueles atos, não pleiteara (Decreto·
lei nv 5.844, art. 63, § 49).
§ 19 No casos de que trata o artigo 252, à pessoa jurídica é ~acuItado
solicitar a reüüoaçâo da sua decla-
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ração de rendimentos até o dia de
vencimento do prazo para pagamento
da primeira cota ou cota única,
§ 2° A retificação, prevista no parágrafo _anterior será feita por processo sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos prazos de
vencimento das contas notificadas
inicialmente.
Art. 256. Ao contribuinte será
prestada assistência técnica, na repartição lançadora, sob a forma de esclarecimentos e orientação para a rertura da sua declaração de rendimentos (Lei nv 154, art. 26).
§ 19 Quando essa assistência fôr
solicitada, antes de qualquer notificação de procedimento fiscal, para
efeito de retificação de declaração de
rendimentos já apresentada, a totalidade ou diferença de impôsto que resultar do cômputo dos elementos oferecidos pelo contribuinte será cobrada,
apenas, com a multa de mora devida
(Lei nv 154, art. 26, parágrafo único) .
§ zv O disposto no parágrafo anterior não eximirá o contribuinte das
penalidades previstas neste regulamento quanto à diferença de Impôsto
que resultar de ação fiscal posterior
baseada em elementos outros colhidos
pela repartição lançadora.
Art. 257. As pessoas físicas que
oerceberem rendimentos de várias
fontes, na mesma ou em diferentes
localidades, farão uma s6 declaração
(Decreto-lei no 5.844, art. 65).
Parágrafo único. Serão discriminados, na declaração, os rendimentos relativos ao ano base, por fontes pagai
deras e localidades de que provenham,
e em cada cédula, as deduções soncttadae (Decreto-lei nc 5.844, artigo 65,
parágrafo único).
Art. 258. As pessoas jurídicas com
sede no país e as filiais, sucursais ou
agências das pessoas jurídicas com
sede no estrangeiro, que centralizarem
8, contabilidade das subordinadas ou
congêneres ou que incorporarem aos
seus os resultados daquelas, deverão
apresentar uma só declaração na repartição do local onde estiver o estabelecimento centralizador ou principal. devendo as subordinadas ou congêneres fazer a necessária comunicacão à repartição das respectivas circunscrições fiscais (Decreto-lei número 5.344, art. 69).
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Parágrafo umco. As firmas ou sociedades coligadas, bem como as con-

troladoras e controladas, deverão
apresentar declaração em separado,
quanto ao resultado da sua atividade
(Decreto-lei nv 5.844, art. 69, parágrafe. único).
Art. 259. As declarações deverão
ser apresentadas à repartição competente, situada no lugar do domicílio
fiscal dos contribuintes (Decreto-lei
nO 5.844, art. 70).
Parágrafo único. Quando motivos
de fôrça maior, devidamente justificados perante o chefe da repartição
lançadora, impossibilitarem "a entrega
da declaração dentro dos prazos estabelecidos nos artigos 248, 249, 250, poderá ser concedida, mediante requerimento, uma só, prorrogação até ro
(sessenta) dias (Decreto-lei no 5.844,
art. 63, § 29).
'
Art. 260. Os domiciliados no pais,
ausentes no estrangeiro, a serviço da
Nação ou por motivo de estudos, que
receberem rendimentos através da
Delegacia do Tesouro Brasileiro no
extertor ou de qualquer autarquia ou
sociedade de economia mista deverão
apresentar suas declarações de rendimentos ela forma prevista nos §§ 19 e
29 do artigo 104.
Art. 2Gl. No casos dos §§ 19 e 29
do art. 3.9 tem o outro cônjuge, excluído o abatimento concernente aos
filho;" comuns que cabe ao cabeça do
casa; direito ao abatimento dos seus
dependentes e a dedução das despesas
necessárias à percepção dos seus rendímentoa.
Art. 262. Se a fonte não descontar
o. impôsto de que trata o art. 63, poderá o fisco exigir, diretamente dos
beneficiados, através de declaração de
rendimentos, o pagamento do tributo
devido; na hipótese' prevista na letra
a do art. 251 (Lei nc 3.470, art. 61).
Parágrafo único. No caso de que
trata êste artigo, será concedido o
prazo de 20 (vinte) dias para que o
beneficiado apresente a declaração de
rendimentos, livre de multa de mora,
findo o qual será iniciado o processo
de lançamento ex ofjicio (Lei número
3.470, art. 61, § 19).
Art. 263. As fórmulas de' declaração de rendimentos e de bens,' bem
como a ficha estatística, obedecerão
aos modelos aprovados pelo diretor do
Impêsto de Renda e serão assinadas

ExECUTIVO

pelos çontribuintes ou seus represententes, esclarecendo êstes que o fazem
em 'nome daqueles (Decreto-lei número 5.844, art. 64 e Lei no 4.069, artigo 51).

Art. 264. Ressalvados os casos
previstos no artigo 252, as declarações,
acompanhadas ou não de cheques,
poderão ser entregues pessoalmente ou
remetidas em carta registrada pelo
correio, não sendo permitido, neste
último caso, o envio de mais de uma
declaração em cada sobrecarta (Decreto-lei nc 5.844, art. 71).
Parágrafo único. Á repartição daré
o recibo da declaração no ato da entrega, quando feita pessoalmente, e
encaminha-lo-á ao contribuinte no
case de remessa de declaração pelo
correio (Decreto-lei no 5.844, art. 71,
parágrafo único).
Art. ·265. São competentes para
receber as declarações de rendimentos (Decreto-lei n.c 5.844, art. 72)·:
a)
as Delegacias e as Inspetorias
do Impôstc de Renda;
b)
as Alfândegas, Mesas de Rendas, Exatorias Federais e Postos e Registros Fiscais.
CAPÍTULO II

Da reouao das üectaroções
A.l't. 266. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão OS
comprovantes necessários' (Decreto-lei
nc 5.844, art. 74).
§ 19 A revisão poderá ser feita em
caráter preliminar; mediante a conferência sumária do respectivo cálculo
correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter definitivo, com
observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2 Q A revisão será feita com ele-:mentes de que dispuser a repartição,
esclarecímentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meros facultados neste regulamento (Decreto-lei nv 5.844, art. 74,
§ 19).
c
§ 3Q OS pedidos de esclarecimentos
deverão ser respondidos, dentro do
prazo de 20 (vinte) dias, contado da
data em. que tiverem sido recebidos
(Decreto-lei nv 5.844, art. 74, § 2(1).
§ 4° O contribuinte que deixar de
atender ao pedido de esclarecimentos
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ficará

sujeito

ao

lançamento

ex

ojjicio de que trata a letra b do artigo 326 (Decreto-lei no 5.'844, artigo
74, § 39).
Art. 267. Os funcionários do Impôsto de Renda destacados em servi-

ços de inspeção no interior dos Estados poderão, quando devidamente autorizados, proceder à revisão das declarações (Decreto-lei nc 5.844, ertí-.
go 75) ..
CAPÍTULO

m

Do lançamento do impôsto

Art. 268. Feita a revisão da declaração de rendimentos, proceder-se-á
ao lançamento do impôsto, notificando-se o contrtbuínse do débito apurado (Decreto-lei nv 5.844, art. 76).
Art. 269.· As pessoas. físicas serão
lançadas individualmente pelos rendimentes que perceberem do seu capital,
do seu trabalho próprio ou das pensões de que tiverem gôzo privativo,
ressalvada avhínótese da parte final
do § 59 do art. 51 (Decreto-lei número 5.8<14, art. 80).
Parágrafo único. Na constância da
sociedade . conjugal, salvo nos casos
das §§ te e 2°' do art. 3 Q , far-se-á o
lançamento em nome do marido,
abrangendo os rendimentos do casal
(Decreto-lei nc 5.841" 'art. 80, parágrafe, 'único) .
Art. 270. As pessoas jurídicas se1'0.0 lançadas em nome da matriz, tanto por seu movimento próprio como
p210 de suas filiais, sucursais, agêncías ou representações (Decreto-lei
no 5.844, art. 81).
" ~ J.Q Se a matriz funcionar no es'"trfUlgeito o tâncamento será feito em
nome> de cada tUUU das filiais, sucursais, agências ou representações no
nats ou no da- que centralizar a escrituração de tôdas (Decreto-lei número
5.344, art . 81, § 19).
~ 2° No caso das coligadas, centreIadoras ou controladas o lançamento
será feito em nome de cada uma delas (Decreto-lei nv 5.844, art. 81,
§ 29).
§ 3'? O disposto no § 1Q alcança
igualmente os mandatários ou comissários, no Brasil, das firmas ou soctedades domiciliadas no exterior (Lei
nc 3.170, at-t., 76).
Art. 271. O contrfbulnte será notificado no lançamento no distrito. onde

estiver o seu domicílio fiscal (Decretolei ns 5.844, art. 82).
Art. 2n. A notificação do lançamento far-se-á no ato da entrega da
declaração de rendimentos, ou por
registrado postal, com díreíto a recibo
de volta (A.R.). ou por serviço de
entrega da repartição, ou por edital
(Decreto-lei nc 5.844, art. 83 e arbigo 200, a, Lei nv 4.506, art. 34, § 29 ) .
§ 19 Par-se-á a notificação por edital quando fôr desconhecido ou incerto o enderêço do contribuinte, ou
quando êste se encontrar ausente no
estrangeiro, ou, ainda, se rõr impraticável a notificação pelos outros
meios legais (Decreto-lei nc 5.844,
art. 83, § 19).
§ 2'! O edital não mencionará a ímpcrtâncía do impôsto e será publicado
uma vez na imprensa ou, na falta
desta, afixado na repartição (Decretolei n'?5.844, art. 83, § 2°).
Art. 273. O lançamento do. Imoôsto
cabe ás Delegacias e às Inspetorias do
Impõsto de Renda (Decreto-lei número 5.844, art. 84, e Lei nc 154,
art. 21).
Parágrafo único. Quando especialmente autorizados, também farão lanoamentos os funcionários incumbidos
da fiscalização do ímpôsto no interior
dos Estados (Decreto-lei nv 5.844,
art. 34, parágrafo úníco) .
CAPÍTULO IV

Da liquidação do impôsto tonçoao

Art. 274. A arrecadação do ímpôstc
em cada exercício financeiro comecará
no mês seguinte ao do encerramento
da prazo de entrega da declaração de
rendimentos (Lei nc 4.154, art. 31).
§ 19 O impõsto devido em face
da declaração de rendimentos deverá
ser pago uma só vez, quando inferior
(Lei no 4.154, art .. 31, parágrafo
único) :
a) a CrS. 21.000 (vinte e um mil
cruzeiros), no caso de pessoas físicas;
b) a Crê 84.000 (oitenta e quatro
mncruzcírosj , no caso de pessoas jurídicas.
§ 2',1 Se o ímpôsto rõr superior a
essas quantias, é permitido o pagamento parcelado, dentro do respectivo
exercício financeiro, em cotas men-
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sais, iguais e sucessivas, determinadas estabelecidos de acôrdo com os artipela autoridade lançadora, ate o ma- gos 248, 249, 250 -e 252, o ímpôsto dexímo de 8 (oito) e nunca inferiores à verá ser recolhido de uma só vez, em
metade das importâncias indicadas no sua totalidade, sempre que O prazo
fôr excedido de 10 (dez) dias, sem
§ 19 (Lei nl? 4.506, art. 34, § 5°)
prejuízo das penalidades fiscais (Lei
§ S9 Nos casos do -parágrafo único
nc 4.506, art. 34, § 7Q).
do art. 249, o pagamento da primeira
Art. 278. Ressalvados os casos escota, ou da totalidade do ímpõsto,
poderá ser exigido dentro do mês em peciais previstos em lei, quando a imque se verificar a entrega da decla- portância do tributo fôr exigivel parração de rendimentos da sociedade, celadamente, vencida uma prestação
desde que observado o prazo de -20 e não paga até o vencimento da' pres(vinte) dias, contado da data da no- tação seguinte, considerar-se-á vencitificação do 'lançamento, respeitado da a dívida global, sujeitando-se o
devedor às sanções legais (Lei númeainda o disposto nos §§ 19 e 29.
ro 4.357, art. 10).
§ 4,9 Quando a pessoa jurídica apreArt. 279. Os rendimentos e os bens
sentar declaração de rendimentos nos
meses de janeiro e fevereiro, de acôr- dos' menores só responderão pela pardo com as disposições do art. 250 e cela de ímpôsto proporcional à relaseu parágrafo, poderá efetuar o pa- ção, entre seus rendimentos líquidos e
gamento do ímpôsto, respectivamente, o total da renda bruta declarada conem la (dez) e 9 (nove) cotas men- juntamente com a de seu pais (Lei
sais) observando-se, no que couber, o nc 4.506, art. 4Q, § 39).
estabelecido nos §§ Io e 29 dêste artigo (Lei nc 4.506, art. 36).
CAPÍTULO V
Att. 275. Paga a primeira cota do
ímpôsto, no prazo de 20 (vinte) dias,
Da dispensa de lançamento
marcado na notificação de lançamento, as restantes serão recolhidas com
Art. 280. O pagamento do Impôsto
intervalos de 30 (trinta) dias, a contar do vencimento da primeira (De- no ato da entrega da declaração de
será efetuado na sua. torendimentos
creto-lei nv 5.844, art. 93).
talidade (Lei nc 2.354, art. 27).
Parágrafo único. É facultado ao
Parágrafo único. O pagamento do
contribuinte, depois de lançado, pagar
antecipadamente uma ou mais cotas, ímpôstc deverá ser efetuado também
ou a totalidade do ímpôstc (Decreto- na sua totalidade e no ato da entrega
da declaração de rendimentos:
lei no 5.844, art. 93, § 19) •
a) nos casos de extinção da pessoa
Art. 276. No caso de falência, conjurídica (Lei nc 2.354, art. 27);
síderar-se-ão vencidos todos os prab) nos casos de transferência de
zos, providenciando-se imediatamente
para o exterior, de que
a cobrança judicial da divida (Decre- residência
trata o art. 12 (Lei n Q 3.470, art. 17).
to-rei nc 5.344. art. 94).
Art. -2~n. Ao contribuinte quc aorc-'
Parágrafo único. São também considerados vencidos todos os prazos sentar sua declaração de rendimentos
dentro dos prazos marcados e efetuar
para pagamento, nos casos de transno ato o pagamento integral do ímferência de residência para o exterim, de que trata o art. 12 (Lei pôsto será concedido o desconto de
(Lei nc 1M, art. 1'\ e Lei nv 4.154,
n» 3.470, art.' 17, § 21?).
art. 32):
Art. 277. Quando houver suplea) 8% (oito por cento), se o pagamento de ímpôsto proceder-se-á à mento fôr efetuado no mês de jacobrança do débito de uma só vez neiro;
(Decreto-lei nc 5.344, art. 93, § 2 Q,
b), 6% (seis por cento), se o pagae 'Lei nc 154, art. 1Q) •
mento fõr efetuado no mês de fevereiro;
§ 19 Na hipótese de lançamento ex
ottício, o pagamento do impôsto tamc) 4% (quatro por cento), se O pabém' será efetuado na sua totalidade gamento fôr efetuado no mês de
(Lei nv 2.354, art. 27).
março;
§ 29. Nos casos de entrega .da declad) 2% (dois por cento), se o pagaração de rendimentos fora dos prazos menta rôr efetuado no mês de abril.
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Parágrafo umco. A concessão dos
descontos de que trata êste artdgo não
se estenderá ao pagamento de qualquer diferença de Impôsto cobrada
posteriormente (Lei nc 154, art. l Q)
TíTULO II

Do coei-a« dos Rendimentos
Sujeitos ao Impôsto
CAPÍTULO I

Da

fiscalização do impôsto

Art. 228. A fiscalização do ímpôato
de renda compete às repartições encarregadas do lançamento dêsse trtbuto e, especialmente, aos agentes
fiscais do ímpôsto de renda, mediante
ação fiscal direta; no domicílio dos
contribuintes (Lei n« 2.354, artigo
'r1, -19).
§ 19 A ação fiscal direta" externa
e permanente, realizar-se-á pelo comparecimento do agente fiscal do ímpôsto de renda no domicilio do contribuinte, para orientá-lo ou eaclarecê-lc no cumprimento dos seus deveres fiscais, bem como para verificar
a exatidão dos rendimentos sujeitos
à incidência do ímpôsto, lavrando,
quando fór o caso, o competente têrmo (Lei no 2.354, art. 79 20?).
§ 2 9 A ação fiscal direta, externa e
permanente, estender-se-á a operações realizadas pelas firmas e socíedades no próprio ano em que se efetuar 'a fiscalização (Lei nc 4'.357, artigo 24).
Art. 238. Tódas as pessoas físicas
ou jurídicas, contribuintes ou não,
são, obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pe:..
los agentes fiscais do .impôsto de renda no exercício das suas runoões, sendo tais declarações tomadas por têrmo e assinadas pelo declarante (Lei
nv 2.354, art. 7Q, 39).
Art. 284. Os que desacatarem, por
Qualquer" maneira, os agentes físcaís
do ímpôsto de renda no exercício de
suas funções, e os que por qualquer
meio impedirem a fiscalízaçâo serão
punidos na forma do Código Penal,
lavrando o funcionário ofendido o
competente auto que, acompanhado
do rol das testemunhas, será remetido cao Procurador da República pela
repartição competente (Lei ns 2.354,
art. 7Q, 59).
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Parágrafo único. No caso de desacato 0 funcionário poderá solicitar o
auxilie das autorídaucs policiais para
as providências Iegaie (Lei nv 2.354,
art. 7CJ , 5°, parágrafo único).
Art. 285. Aquêles que pagarem rendímentos a residentes ou domiciliados
no estrangeiro deverão prestar às repartições ou aos agentes fiscais do
ímpôsto de renda todos os esclarecimentos que lhes forem exigidos (Decreto-lei nv 5.844, art. 137 e Lei número 2.354, art. 79).
§ 19 Os procuradores de residentes
ou domiciliados no estrangeiro, além
da obrigação de que trata êste artigo,
terão a de registrar nas repartições
do rmpôsto de Renda as respectivas
procurações, apresentando
relação
discriminada dos bens confiados à
sua administração (Decreto-lei número 5.844, art. 138).
§ 29 As pessoas físicas e jurídicas
que desejarem fazer transferências
para o exterior a título de lucros, dívidendos, juros e amortizações, royaluee. assistência técnica, cíentífíca,
administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes
do Banco Central da República do
Brasil e do Departamento do Impôsto de Renda, os contratos e documentos que forem, considerados necessários para justificar a remessa (Lei
nv 4.131, art. 99).
§ 39 As remessas para o exterior dependem do registro da emprêsa no
Banco Central de. República dc Brasil e de prova do pagamento do ímpôstc de renda que fôr devido (Lei
nc 4.131, art. 9° parágrafo único).
Art. 286. As repartições ou os
agentes fiscais do ímpõsto de renda
procederão às diligências necessárias
à apuração de vacância de casas ou
apartamentos, bem como dos respecUvas preços de locação, podendo exigir, quer do locador, quer do Iocatário, a exibição dos contratos e recibos
(Decreto-lei nc 5.844 art. 139, e Lei
nc: 2.354, art. 79).

Art. 287. Para contrôle da Iegtttmidade das deduções e abatimentos
de jures pagos ou debitados, é assegurado ás autoridades de ímpôstc de
renda investigar a natur-eza dos respectívos empréstímos, inclusive a capacidade econômica e financeira do
prestamista (Lei nc :3 .470, art. 41).
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Are. ~k8. E' obr'igatória a prova de
quitação do ímpôsto de renda em todos os contratos: com a admínístraçâo- pública federal, estadual ou muntctpat (Decreto-teí nc 5.844, artigo 131).

Art. 28~. No caso de renovação das
Itcenças e de registros destinados ao
recolhimento do ímpôsto de vendas e
consignações, ficam as tírmas e sociedades obrigadas, até 31 (trinta e
um) de' maio, a exibir O recibo de entrega da declaração de rendimentos
do exercício anterior, e nos meses
subseqüentes, o recibo da declaração
do exercício em curso (Decreto-lei
no 5.844, art. 132 e Lei no 4.503, artigo 20).

Art.

290. As repartições federais,

estaduais e municipais, as entidades
autárquicas, paraestatais e de economia mista não pagarão vencimentos,
depois de 30 (trinta) de aorn. aos
funcionários e militares ativos e inativos, que recebam, mensalmente,
quantia superior a Crê 500.000 (quinhentos mil cruzeiros), sem que õstes
exibam o recibo de entrega da declaração de rendimentos (Lei no 1.474,
art. 19, j e Lei nc 4.506, art. 10).
Art 291.. Nenhum .iassaporte será
concedido ou visado, sem que o interessado prove estar quite com
o
ímpôsto de renda ou ter efetuado:«
depósito da importância em litígt»,
na repartição arrecadadora competente ou, ainda, oferecido bens à penhora na esfera judiciária (Decretolei nc 5.844, art. 134).
§ 1(! Ressalvados os casos previstos
nos §§ 29 ·e 39 dêste artigo, havendo
débito apurado, se não estiverem
vencidos os prazos de pagamento, reclamação ou recurso, poderá ser fornecida prova de quitação, quando
prestada Yíança.
§ 29 No caso de servidores públicos
federais, estaduais e municipais, de
militares em geral e de çuncíonártos
das entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, que estejam
em débito, as repartições do ímpôsto
de renda farão a devida comunicação à repartição pagadora competente, para a averbação em fôlha de pagamento e desconto na forma do disposto nos §§ 19 e 29 do art. 274, desde
que o contribuinte devedor solicite
essa. providência (Decreto-lei nc 5.844,

art. 134, parágrafo tmico, e Lei número 3..470, art. 67).
§ 39 Nos casos de que trata o artigo 12, será permitido o depósito em
dinheiro, relativamente à parte do
débito que rõr objeto de reclamação,
para os fins previstos neste artigo
(Lei nv 3.470, art. 17, § 291.
Art. 292. A prova de quitação do
ímpôsto de renda- será feita com certldâo da repartição competente (Decreto-lei no 5.844, art. 135).
§ 19 Nos atos em que é exíaída
apresentação de certidão, ê obrigatória a averbação do número e da data
em que foi passada e da repartição
que a forneceu (Decreto-lei nc 5.844,
are. 135, § ,l9).
§ 29 Para efeito dêste artigo,
as
certidões serão" numeradas seguidamente, em cada ano, recebendo, após
o número, a indicação do ano em que
forem passadas (Decreto-lei número
5.844, art. 135, § 29).
§ 39A certidão de que trata este
artigo só produzirá efeito no ano em
que tíver sido passada, salvo quando
se tratar de contribuintes que se retiram em caráter definitivo dó território nacional, casos em que õsse documento somente terá validade até 60
(sessenta) dias da data da sua emissão '(Decreto-lei no 5.844, art. 135, e
Lei nc 30470, art. 17, § lQ).
Art. 293. Os agentes üscaís do 00pôsto de. renda procederão ao exame
dos livros e - documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão
as diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos
apresentados, e das informações prestadas, e verificar o cumprimentadas
obrigações fiscais (Lei nc 2.354, artigo
7C?,

~

40;».

Iniciada a perícia contábil, nos
têrmos dêste artigo, os agentes fiscais
do impâsto de renda ficam obrigados
a fazer, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, a necessária comunicação à. repartição a que estiverem jurisdicionados (Lei nv 2.354, arts. 7Q e 49,
§ 19

§

19 )

.

2Q Em relação ao mesmo exerereto. .só é possível um segundo cxame mediante ordem escrita do diretor, do delegado regional ou seccional, ou, ainda, do Chefe de Inspeto-.
§
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ria do Impôstc de Renda (Lei número 2.354, arts. 7'.', 49 § ,2Q e Lei número 3.470, art. 34).
Art. 294. Sempre que. apurarem
infração das disposições dêste regulamento, os agentes üscaía ao ímpôstc de renda lavrarão um auto, o
qual, escrito com clareza, SEm entrelinhas, rasuras ou emendas, indicará
a falta cometida e a norma violada
(Lei nQ2.354, art. 79, 6 9).
§ 19 O autuado será convidado a
assinar o auto, mas a sua' assinatura
não significará concordância, nem a
falta de assinatura invalidará o auto
(Lei n 2.354, art. 79, § 19).
§ 29 As incorreções ou omissões do
auto de infração não darão motivo
a nulidade do processo de lançamento ex otficio ou outro qualquer,
quando jdêle constarem elementos suficientes para determinar -om segurança a ínfraçâc e o infrator (Lei
nv 2.354, art. 79, 6, § 29) .
§ 39 Se, de exames posteriores à
lavratura do auto, ou por qualquer
diligência no curso da ação fiscal, se
verificar outra falta além da inicial,
lavrar-se-á têrmo que a consigne no
processo (Lei no 2.354, art. 79, 6, parágrafo 39).
§ 49 Os autos poderão ser inteira ou
parcialmente dactilografados, ou ainda impressos em relação às palavras
invariáveis, devendo ser, neste caso,
os claros preenchidos a mão ou a máquina e as linhas em brancos 'inutilizadas por- quem os lavrar (Lei
mero 2.354, art. 79, 6, § 49).

nú-

§ 59 O auto de infração decorrente de exame dê escrita nos casos de
tnexatídâo de declaração 'será lavrado somente depois de concluído o respectivo laudo, sendo do mesmo auto
fornecida cópia ao contribuinte autuado e dêle devendo constar as faltas apuradas e a Indicação das disposições legais ou regulamentares infringidas' facultando-se, ao interessado, vista do processo na repartição
(Lei no 2.354, art. 79, 6, § 59).

Art. 295. Compete privativamente
aos agentes fiscais do impôsto
de
renda:
a) exigir, em ação fiscal direta, prova de entrega da declaração de 'rendimentos e do' pagamento do ímpôstc
pelos contribuintes, assim como do

recolhimento do impôsto retido pelas
fontes (Lei 09 2.354, art. 79, 4);
b) realizar o contrôle direto do ímpôsto sujeito à retenção nas fontes
(Lei nv 2.354, art. 79, 4);
c) coletar, sem prejuízo do disposto
no Capítulo II do Título _II de Livro VI, informações nos cartórios de
tabeliães,
escrivães,
distribuidores,
oficiais de registro de imóveis, títulos
e documentos e nos, órgãos federais,
municipais, estaduais e paraestatais,
para o contrôle das declarações das
pessoas físicas e jurídicas (Lei número 2.354, art. 79, 4);
d) realizar as dílígênctas necessárias para apuração da procedência
das deduções e abatimentos rettos nas
declarações das pessoas físicas, especialmente os relativos a encargos de
ramtua, juros e dívidas pessoais ·e
pagamentos a médicos e dentistas
(Lei nc 2.354, art. 7Q, 4);
e) efetuar . as perícias de conteontdade e demais diligências necessárias
à fiscalização do ímpôstc de renda
(Lei nc 354,-art. 79, 4);
j) lavrar autos de infração às disposições dêste regulamento (Lei número 2.354, art. 79, 6);
g) representar sôbre irregularidades
apuradas na fiscalização externa, em
virtude da aplicação deste regulamento, quando não possam ser objeto de
auto de infração;
h) conceder, no decurso de diligênelas, prazo até 20 (Vinte) dias para os
contribuintes prestarem esclarecimentos que lhes forem solicitados;
i)
manifestar-se sôbre as alegações
dos autuados apresentadas às autoridades julgadoras em primeira ínstânela, nos autos que houver lavrado, bem
como sôbre os representações de que
trata a letra g dêste artigo.
§ 19 Os agentes fiscais do impôstc
de renda farão a revisão das declarações de rendimentos dos contribuintes
e das guias de recolhimento apresentadas pelas fontes e informarão os
processos que lhes forem distribuídos.
§ 29 E' vedado ao agente fiscal do
ímpôsto de renda iniciar ação fiscal
em seção diferente daquela em que
servir, salvo expressa determinação do
chefe da repartição lançadora.
§ 39 Quando forem apreendidos livros ou documentos, o agente fiscal
do Impôsfo de renda deverá lavrar o
competente têimo de apreensão, do
ã.
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qual será entregue uma via ao contribuinte.
§ 49 Os agentes fiscais do ímpôsto
de renda .deverão comparecer à repartícâo lançadora, de acôrdo com a es-

cala que fôr organizada, para o de-

sempenho dos serviços técnicos que

lhes forem atribuídos, no exercício da
ação fiscal interna.
§

59 Os chefes das repartições lan-

çadoras farão a designação dos agen-

tes fiscais do ímpôsto de renda para
as seções fiscais, mediante rodízio, por

período de até 2 (dois) anos.
§ 69 O diretor do Departamento
do Impôsto de Renda poderá designar,

por indicação dos chefes das repartições lançadoras, dentre. os agentes físcais do impôsto de renda nelas lotados, inspetores fiscais incumbidos da
orientação c coordenação dos trabalhos de fiscalização externa.
Art. 296. O disposto nos arts. 17
e 18, do Código Comercial, não terá
aplícaçào para os efeitos de exame de
livros e documentos necessários à
apuração da veracidade das declarações, balanços e documentos; apresentados e das informações prestadas às
repàrtações do Impôsto de Renda.
(Decreto-lei n.c 5.844, art. 140, § 1.9,
Lei número 2.354, art. 79 , 4, Leí número 4.154, art. 7.9, Lei D.9 4.595,
art. 38, §§ 5.9 e 6.9).
§ 1.9 Os laudos de exame de escrita
serão revistos pelas Delegacias do
Impôsto de Renda, que, para êsse fim,
instituirão serviços especializados e
adotarão, em conseqüência,. providências acauteladoras do Interêsse da.
Fazenda' Nacional' e do Direito dos
contribuintes (Lei n.c 2.,354, art. 7.9) •
§ 2.9 A cópia dos laudos a que se
refere o § 1.9 será encaminhada ao
Departamento do Impôsto de Renda,
pelos órgãos subordinados, para estudos de sua competência (Lei número 3.470, art. 55).
Art. 297. O disposto nos artigos
293 e 295 não exclui a competência do
diretor, dos delegados e chefes de
Inspetorias do Impôsto .de Renda para, determinarem, em cada caso a
realização de exames de livros
documentos de contabilídade ou outras
diligências, pelos agentes fiscais do
Impôsto de renda (Decreto-lei número 5.844, art. 140 e Lei n.v 3.470,
art. 34).
Parágrafo Único. Os agentes fiscais
do ímpôsto de renda, designados pelo

e

diretor ou pelos chefes das repartições
lançadoras desse ímpôsto, realizarão
as investigações necessárias para apurar as condições de venda dos títulos,
inclusive, junto aos corretores, através
das suas notas e livros (Lei nc 3.470,
art. 37).
Art. 298. Serão punidos, com as
penas previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, os
funcionários do Impôsto de Renda
que, - por ineficiência, negligência,
omissão ou dolo, no exercício de suas
funções, deixarem de apurar devida;"
mente as faltas ou fraudes cometidas
pelos contribuintes em prejuízo da Fazenda Nacional (Lei nc 2.354, artigo 7'1, 8).
§ 19 A aplicação das penas de que
trata êste artigo terá lugar, também,
quando o auto ou laudo de exame.fôr
julgado improcedente, em virtude de
proposital abuso de autoridade ou evidente êrro grosseiro, praticado pelo
agente fiscal do ímpôstc de renda
(Lei nc 2.354, .art. 7Q, 8 parágrafo
único) .
§ 2.Q No caso da letra c do art. ;~3,
o servidor que, de má-fé ou sem suficientes elementos de comprovação,
promover lançamento de ímpôsto indevido será passível de demissão, sem
prejuízo da responsabilidade criminal
(Lei nv 4.069, art. 62).
Art. 299. A firma ou sociedade
que, depois de iniciada a ação Iíscal
de acôrdo com os arts. 293 e 297,
apresentar declaração ou requerer a
retificação de rendimentos de sua declaração, não se eximirá, por isso, das
penalidades previstas neste regulamento, aplicando-se o mesmo procedimenta a tôdas as pessoas físicas ou
jurídicas quanto aos rendimentos
oriundos da firma ou sociedade a que
se referir aquela, ação fiscal, ínclueíve aos sujeitos ao regime de art-ecadacão .nas fontes. (Decreto-lei númercõ.ate. art. 63, § 59 e Lei no 2.354,
art. 7°, 4) .
CAPíTULO II

D03 órgãos auxiliares da administração do impôsto e do dever de informação pelas jontes

Art. 300, São obrigados a auxiliar
a riscalízação, prestando informações
e esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as disposições dêste .Regulamen-
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to e permitindo aos agentes fiscais
do ímpôste de renda colhêr quaisquer
elementos necessários à repartição, todos os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, bem
como as entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista (Decreto-lei n? 5.844, art. 125 e Lei nv 2.354,
art. 7Q ) .
Parágrafo único. Auxiliarão ainda,
a fiscalização:
a)
o Departamento Nacional de
Registro do Comércio e as Juntas ~o
mercíais ou repartições que suas vezes
fizerem, os quais não poderão arquivar
distratos ou alterações de contratos de
quaisquer sociedades, atas e assembléías gerais de sociedades por ações,
nacionais ou estrangeiras. relativas a
alteração de estatutos, liquidação ou
dissolução, bem como dar baixa da
matrícula das firmas individuais, sem
a prova de quitação do ímpôsto de
renda (Decreto-lei no 9.407, art. 19 ) j
b) a Fiscalização Bancária, que não
autorizará qualquer remessa de rendimento para fora do país, sem a
prova de pagamento do impôsto de
renda. (Decreto-lei n.c 5.844, art.
125, parágrafo único, c).
c) os leiloeiros, que não poderão
vender, mesmo em hasta pública, estabelecimentos comerciais ou industriais, sem a prova de estar o vendedor quite com o ímpôsto de renda.
(Decreto-lei no 5.844, art. 130).
d) os tabeliães, escrivães, dlstrfbutdorea, oficiais de registro de imóveis, títulos e documentos, contadores
e partidores, que facilitarão aos agentes fiscais do ímpôsto de renda o exame e verificação das escrituras, autos
e livros de registros em cartório, quer
antes, quer depois da partilha e de
seu julgamento ou homologação (Deereto-lei nc 5.844, art; 128) j
e) as emprêsas que explorarem serviços de iluminação, as quais ficam
obrigadas a prestar as informações
que lhes forem solicitadas, quanto ao
período de fornecimento de luz e ao
110me e enderêçc dos consumidores
(Decreto-lei nc 5.844, art. 129).
Art. 301. Nenhum pedido de concordata ou de reabilitação do rendo
será homologado, sem a prova de quítação do impôsto de renda (Decretolei nc 5.844, art. 126).
Art. 302. Nenhum esbôço ou forma] de partilha, amigável ou judicial,
ou cálculo de adjudicação poderá ser
convencionado, aprovado ou julgado,
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sem a prova de quitação do impôsto
de renda relativamente ao espólio e
ao de cujus (Decreto-lei nc 5.844, artigo 27)
~ 19 Julgado o cálculo para. o pagamento do impôsto de transmissão
ou inventário, o juiz solicitará informação sôbre a existência de débito
do ímpôstc de renda em nome do de
cujus ou do eapólto remetendo uma
relação discriminativa dos bens constitutivos do monte (Decreto-lei número 5.844, art. 127, § 1.9).
~ 29 Qualquer outra inclusão de
bens no monte deverá ser comunicada
à repartição fiscal competente, na rorma preceituada neste artigo (Decretolei nc 5.844, art. 127, § 2Q) .
~ 3Q ,Essas providências são extensivas aos processos de sobrepartilha,
extinção de quaisquer cláusulas testamentárias e sub-rogação quanto aos
bens declarados ou -sôbre os quais versal' o feito (Decreto-lei nv 5.844, artigo 127, § 39).

§ 4Q A informação de que -trata o
1Q dêste artigo será prestado dentro
de 30 (trinta) dias, incorrendo em
falta disciplinar, punível com a multa
prevista na letra f do art. 366, imposta. pelo Diretor-Geral da Fazenda
Nacional, o chefe da repartição que,
sem razão justificada, prestar a informação depois dêsse prazo (Decreto-lei
n.c 5.844, art. 127, § 4.Q) •
Art. 303. As Caixas Econômicas
ou quaisquer outros estabelecimentos
de crédito, de cujo capital social particípe a União, Estado ou Município,
nâo poderão aceitar, em garantia de
empréstimos, bens de qualquer espécie
de valôres superiores aos consignados
na declaração de rendimentos da pessoa física ou na guia de retenção na
fonte (Lei nc 4.069, art. 51, § 2Q).

§

Art. 304. Até o último dia util de
abril, as pessoas físicas e jurídicas
são obrigadas a enviar às repartições
do Impôsto de .Renda informações sôbre os rendimentos que pãgarem ou
creditarem no ano anterior, por si ou
come representantes de terceiros, com
indicação da natureza das respectivas
importâncias e dos nomes e enderêços
das pessoas que os receberam (Decreto-lei nc 5.844, art. 108).
§ 1Q As. informações de que trata.
êste artigo deverão ser apresentadas,
de preferência, juntamente com a. declaraçâc de rendimentos da pessoa in-
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é obrigado a Instruir a sua declaração
com êsse documento (Lei nv 4.154, artigo 13, § 19 ) ,
Art. 306. Os contribuintes sujeitos
ao regime de desconto do impôsto na
forma do art. 63, estão obrigados a
informar, até 30 de abril de cada ano,
os rendimentos pagos a terceiros, na
ano anterior, indicando nomes e enderêços das pessoas que os receberam
to-lei nv 5.844, art. 108, § 19).
(Lei nv 3.470, art. 22).
Parágrafo único. As informações de
§ 39 A informação deverá abranger
que trata êste artigo, prestadas vem
as importâncias em dinheiro pagas
fórmula própria, deverão ser entrepara custeio de viagem e estada, no
gues às repartições, por intermédio
exercício da profissão, bem como as
dos empregadores, quando o empregacotas para constituição de fundos de
do não estiver obrigado a apresentar
beneficência (Decreto-lei nv 5.844, ardeclaração (Lei nc 3.470, art. 22, patigo 108, § 29).
rágrafo único).
§ 49 Salvo quanto a juros, divídenArt. 307. As pessoas ffsíoas ou judos, lucros e aluguéis, não serão prestadas informações sóbre rendimentos
rídicas, bem como as repartições pÚ
blicas que efetuarem retenção do ímpagos, quando as respectivas importâncías não excederem, a Cr$
.
pôsto na fonte, deverão fornecer ao
1.008.000 (hum milhão e oito mil crucontribuinte documento comprobatório dessa retenção." em duas vias, com
zeiros), anualmente, desde que as pessoas que os tiverem recebido não perindicação da natureza e montante do
cebam rendimentos, de outras fontes
rendimento a que o mesmo se refere
(Lei nc 2.354, art. 31 e Lei nv 4.154,
(Lei nc 4.154, art. 13, § 2Q) ,
art. 2?).
Parágrafo único. Os documentos a§ 59 Ignorando o informante se
que se refere êste artigo estão isentos
houve pagamento por ,-outras fontes,
do ímpôsto de sêlo (Lei 119 4.154, ardeve prestar informações dos rendiligo 13, § 4').
mentos que pagou. (Decreto-lei núArt. 308. São também obrigadas a
mero 5.844, art. 108,- § 4.Q) .
prestar informações, nos têrmcs do
§ 6Q Quando os rendimentos se rearb. 304 (Decreto-lei nc 5.844, artíferirem a residentes ou domiciliados
go 111):
no estrangeiro, o informante mencioa)
as caixas, associações e organinará essa círcunstânçía, indicando o
zações sindicais de empregados e de
nome e enderêço do procurador a
empregadores que interfiram no paquem foram pagos (Decreto-lei númegamento da remuneração dos serviços
ro 5.844, art. 108, § 59).
prestados pelos trabalhadores avulsos
§ 7Q Havendo dúvida sôbre quaisa que se refere a Lei Orgânica da Prequer informações prestados ou quando
vidência Social (Lei nv 3.807, de 26
estas forem incompletas, a repartição
de -agôsto de 1960, art. 4Q, c), na quapoderá mandar verificar a sua veracilidade de representantes das fontes
dade na escrita dos informantes ou
pagadoras (Lei nv 4,357, art. 16, paráexigir os esclarecimentos necessários
grafo único);
(Decreto-lei no 5.344, art. 108, § 69).
b) as pessoas que, habitualmente,
Art. 30.5. As pessoas físicas e juríse encarregarem de receber' juros,
dicas, as repartições públicas federats,
exceto de dívidas públicas, de comprar
estaduais e municipais, e os órgãos
e vender cambiais e 'valores da Bôlsa,
autárquicos e paraestatais que pagapor conta de outros, quanto às operem ou creditarem os rendimentos a
rações 'efetuadas em nome de seus
que se refere o art. 28, deverão forclientes;
necer ao beneficiário documento comc) as companhias de seguros, qualprovante de todos os pagamentos ou
quer que seja a forma de constituição,
créditos de rendimentos em cada exersôbre o pagamento de pensões aos
cicio (Lei nc 4,154, art. 13).
seus contribuintes;
Parágrafo único. O beneficiário dos
d) ·as emprêsas de administração
rendimentos de que trata êste artigo
ptredial, sôbre os aluguéis recebidos

rormante, prorrogando-se automãtlcamente o prazo de que trata êste artigo; nos casos previstos no parágrafo
único do art. 249.
§ 29 Deverão ser informados de
acõrdo com êste artigo, os ordenados,
o-ratificações, bonificações, Interêsses,
bcomissões, honorários, percentagens,
juros, dividendos, lu~ros, aluguéis e
quaisquer outros rendimentos (Decre-
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por conta de seus clientes, com indicação de nome e enderêço dos mesmos e das importâncias discriminadas
por prédio;
e) 8.8 emprêsas, sociedades ou asso;
cíações, sôbre os rendimentos que
pagarem provenientes de direitos autorais, com indicação das ímportãneias e dos nomes e endereços das
pessoas que os receberam;
f) as Câmaras Sindicais de Corretores sôbre as comissões percebidas
pelos corretores.
parágrafo único. As autoridades
superiores do Exército, da Marinha,
da Aeronáutica e das policias, bem
como OS diretores ou chefes de repactíçôes federais, estaduais e municipais e de departamentos ou entâdades autárquicas,
paraestatais ou
outros órgãos a êstes assemelhados
por ato oo Govêrno, deverão prestar
informações sôbre os rendimentos
pagos a seus subordinados e a terceiros
(Decrete-lei n,v 5.844, artigo 109).
Art. 309. O Ba...'1Cü do Brasil S.A.
e demais estabelecimentos bancários
inclusive as Caixas Econômicas, de~
verão prestar informações de todos
os juros superiores a Cr$ 17.000
(dezessete mil cruzeiros) pagos ou
creditados a particulares, com índtcação dos nomes e endereços das
pessoas a que pertencerem (Lei número 3.470, ae-t. 26 e a r.et.n.s ':1,506
art. 3.9).
'
Parágrafo único. As informações
de juros inferiores a essa quantia
bem como sôbre os das contas eo!'~
rentes relativas ao comércio,
serão
prestadas quando exigidas pela autoridade lançadora (Decreto-lei número 5.844, aJrt. 110, parágrafo úmeo) .
Art. 310. As Câmaras Sindicais de
Corretores publícarâo, mensalmente,
a lista dos títulos que hajam sido
objeto de transações reiteradas na
Bôlsa e cuja cotação, a juízo da Câmara Sindical, represente o preço
real do mercado (Lei n.c 3. 470, artígo 8").
Parágrafo único. serão excluídos
da lista os títulos cuja cotação, por
falta de mercado permanente, resulte de prévio entendimento entre
comprador e vendedor (Lei n.v 3.4'70,
art. 86,parágrafo único).
Art. 311. O Departamento
Nacional de Registro do Comércio e as
Juntas Comerciais ou as repartições
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e autoridades que as. substituírem,
deverão enviar, no prazo de 30 (ta-in,
ta) dias, contado da data do cecístro. cópia dos documentos -egistrados referentes aos contratos, alterações e distratos (Decreto·lei número 5.844, art. 112).
Art. 312. O Departamento Nacional
de propriedade
Industrial deverá
fornecer jnrormacões soe-c QS registros de patentes de invenção. e
de marcas de indústria ou de comercio (Decreto-lei n.e 5.844, art. 113).
Art. 313. As repartições federais,
estaduais e municipais que pagarem
juros de títulos nominativos da dívida pública deverão comunicar, até
30 de abril, as transferências de títulos ocorridas no ano anterior
(Decreto-lei n.? 5.844, art. 114).
Art. 314. As exatorlas federais e
estaduais são obrigadas a enviar, até
30 de abril, relação das ra-mas e
sociedades que adquiriram selos . de
vendas e consignações durante o ano
anterior, indicando os respectivos endereços e as importâncias dos selos
adquiridos (Decreto-lei n.c 5.844, ar...
tigo 115).
Parágrafo único. Essas repartições
deverão fornecer, também, '10 prazo
de 30 (trinta) dias, informações das
alterações ocorridas quanto aos contribuintes do ímpõsto de Indústrias e
pronssões (Decreto-lei n.c 5.844 artigO 115, parágrafo único) .
'
Art. 315. M Receoedorras, Mesas
de Rendas e Coletorias jfstaduaís e
as Prefeituras do Dísü'Ito Federal e
dos Municípios são obrigadas a comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias,
qualquer alteração feita no seu oadestro de propriedades rurats, urbanas e de licenças (Decreto-lei número 5.844, art. 116).
Art. 316. Os escrivães d0S caa-tórlos
da Justiça do Distrito Federal, dos
Estados e dos Territórios são abri"
gados a informar no oraao de 30
(trinta) dias, contado .te data. da
homologação da sentença, os importâncias
corresponden tes aos nonorártos, vintenas ou comissões pagas
aos advogados, médicos, bestamenteiros, síndicos, Iíquídatártos e avaliado-es (Decreto-Ieí n.º 5.844, art, 117).
Art. 317. Os oficiais de registro de
imóveis e de hipoteca marítima são
obrigados a remeter, dentro de 30
(trinta) dbas, contados da data do
registro, averbação ou transcrição do
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título, as informações relativas a
'transmissão de imóveis e aos contratos que indiquem despesa ou receita em dinheiro, passagem de capital de um patrimônio .fi. outro," ou,
ainda, que mencionem uma capitalização de juros (Decreto-lei n.c 5,844,
art. 118).
Art. 318. Os oficiais de rezlstro
de títulos e documentos são obrigados a remeter, dentro de 30 (trinta)
dras, contados da data do registro. as
íntormacões relativas aos contratos
de arrendamento. locação sublocação,
carta de fiança, empreitada de serviços, abertura de crédito em conta
corrente, penhor agrícola ou mercantil, caução, contratos de parceria e
estatutos' das sociedades civis <Decreto-lei n.c 5.·344, art. 119).
§ 1.9 Os taoeldães de notas e os
serventuários que exercerem funções
de notários públicos são Obrigados a
remeter, dentro de 30 (trinta) dias,
contados da data da escritura. as
informações relativas às escrituras
de arrendamento, locação e sublocação de imóveis e locação de serviços
(Decreto-lei n.v 5.844, art. 120).
§ 2.° Os tabeliães de notas e serventuários que exerçam função de notário público, federais ou estaduais
preencherão, em cada
caso,
ficha-súmula de todos os elementos
constantes da guia apresentada pelo
vendedor do imóvel encaminhando-a
à competente repactdção lançadora do
ímpôsto de renda, até o dia 10 (dez)
do mês subseqüente ao em que rõr
lavrada a respectiva escritura pública
(Lei n.? 4,154, are. 21,. § 2. 9 ) .
§ 35\ Para efeito de comprovacão
da ficha-súmula de que trata o parágrafo anterior, ficara
arquivada
em cartórioLlma das 'lias da o'uia de
n-ecolhímento ou neg-ativa, 'especialmente expedida para êsse fim.
Art , 319. Na, forma
preceituada
nos artigos 316. 317 e 318 serão também enviadas comunicações sõbre aumento de divida ou aluguel, cessão
ou transferência, quitação total ou
amorbízaçâo de dividas.
rescisão e
prorrogação de prazos de todos os
empréstimos ou contratos (DecretoJei n,v 5.84~} art.. 121),
Afrt. 320. As ínformacões de que
'tratá" êste capítulo serão" enviadas às
(l.'espectiyas Delegacias e tnspetotras
do Imposto de Renda ou exatortas rcderaís, em ücnas próprias, acompanhadas de relação em duas vias, uma
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das quais será devolvida ao informante
com o oorrroetente
recibo
(Decreto-lei n.? 5.8H~ arb. 122).
parágrafo único. As fichas e relações de que trata êste artigo, aS
quais deverão ser assinadas pelos
informantes, obedecerão aos modelos
aprovados pelo diretor do Impôsto de
Renda (Decreto-lei n.c 5.844, art. 122
parágrafo único),
,
Art. 321. As pessoas físicas e jurídlcas
beneficiadas com o recebimento de contribuições, doações
prêmios e bôlsas, dedutíveis do lucro
bruto ou da renda bruta dos contribuintes, ficam obrigadas a provar
às autoridades fiscais do tmpôsto de
renda, quando exigido, a efetiva aplicação dos recursos nos flnsr a que se
destinaram (Lei n,c 4.154, art. 25).
Art. 322, Nenhuma pessoa física
ou jurídica,
contríbuínte ou não,
poderá eximir-se de fornecer, nos
prazos marcados, as Informações ou
esclarecimentos solicitados pelas repartições do Impõsto de Renda t Deereto-lei n.c 5,844, art. 123).
§ 1.0 Os estabeleoímentoa bancários,
inclusive as Caixas Econômicas. não
poderão eximir-se de fornecer à fiscalização do impôsto de renda, em
cada caso especificado em despacho
do diretor, dos delegados regionais
ou seccionais e dos inspetores do
Impôsto de Renda, cópias das contas
Correntes de seus depositantes e de
outras nessoas que tenham relações
com tais estaoeiecimentos, nem de
prestar informações ou quaisquer esclarecimentos
solicitados (Lei. número 4.154, art. 7.9 e Lei n.c '4.595,
art. 38, §§ 5.9 e 6.9 ) .
§2.o Se as exigências não forem
atendidas. a autoridade fiscal competente cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta,
fixando novo prazo para o cumprimente
da
exigência
(Decreto-lei
n.c 5,84.4, arb. 123, § 1.9).
§ 3.9 Se as exigências forem novamente desatendidas. o infrator ficará sujeito à penalidade máxima
além de outras medidas legais (De":
ereto-lei D.O 5,844 .ai-t. 123, §. 2.°) .
§

4.9 Na hipótese prevista no pa-

rágrafo anterior, a autcrrdedc fiscal

competente designará funcionarias
para
colher a informação de que
carecer (Decreto-lei n.« 5.844, aet, 123
§ 3. 9) .
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Do sigilO fiscal

Da omissão de renannentoe

Art. 323. 'I'ôdas as pessoas que tomarem parte nos serviços do Impôsto
de Renda são obrigadas a guardar rtgoroso sigilo sõbre a situação de. riqueza dos contribuintes (Decreto-lei
n? 5.844, art. 201).

CAPÍTULO I

obrigação de guardar reserva sôbre a situação de riqueza, dos
contribuintes se estende a todos os
funcionários do Ministério da Fazenda e demais servidores públicos, que,
por dever de oficio, vierem a ter cõnhecimento dessa situação (Decretolei nc 5.844, art. 201, § 19).
§ 29 E' expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim,
o conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos contribuintes (Decreto-lei nc 5.844, art. 201,
§ 19 A

§

29.).

Art. 324. Aquêle que, eÍn serviço do
Impôsto de Renda, revelar informações que tiver obtido no cumprimento
do dever profissional, ou no exercício do oficio ou emprêgo. será responsabilizado como violador de segrêdo,
de acôrdo com a lei penal (Decreto-lei
n.c 5.844, art. 202).
Art. 325.
Nenhuma ínformacâo
poderá ser dada sôbre a situação fiscal e financeira dos contribuintes. sem
que fique registrado, em processo regular, que se trata de requfslçãó feita por magistrado no interêsse da
Justiça, ou por chefes de repartições
federais; diretores da Prefeitura do
Distrito Federal e Secretários da Fazenda nos Estados, no Interêsse da
administração pública (Lei nc 3.470,
art. 54.).
§ 19
As informações requisitadas
pelos diretores da Prefeitura do Distrito Federal e Secretários da Fazenda Estadual somente poderão versar
sôbre a receita e despesa das firmas
e sociedades, bem como a respeito de
propriedades imobiliárias (Lei número 3.470, art. 54, parágrafo único).
§ 29 O diretor do Impôsto de Renda expedirá as instruções necessárias
para o cumprimento do disposto neste artigo e no anterior, pelas Delegacias e Inspetorias do Impôstc de
Renda.

Do lançamento "ex offido" relativo à
Declaração de Rendimentos

Art. 326. O lancamento "ex orücio" será efetuado "quando o contrtbuinte (Decreto-leí n95.844. artigo
77) :
a) não
apresentar declaração de
rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de
esclarecimentos que lhefôr dirigido,
recursar-se a prestá-los ou não os
prestar satísfatõrramente:
c) fizer declaração inexata, CúTIs!""
derando-se como tal nâo só a que
omitir rendimentos, como também a
que contiver dedução de despesas não
efetuadas ou abatimentos indevidos.
Art. 327. O processo de lançamento "ex orrícío'' será iniciado por despacho' mandando intimar o interessado para, no prazo de 20 (vinte)
dias, prestar esclarecimentos, quando
necessários, ou para efetuar o recoIhimento do ímpôsto devido com o
acréscimo da multa cabível (Lei número 3.470, art. 19).
§ 1Q Quando a falta ou a inexatidão da declaração houver sido apurada pelos agentes fiscais do ímpôstc
de renda, em ação fiscal direta no
domicílio do contribuinte, o processo
será iniciado mediante auto de infração, no qual será feita ao interessado, pessoalmente, a intimação- para
prestar esclarecimentos (Lei nc 3.470,
art. 19, parágrafo único).
§ 2Ç1, As intimações a que se refere
este artigo serão feitas por meio de
registrado postal, com direito a recibo de volta (A.R.), ou pessoalmente. mediante declaração de ciente no
processo, ou ainda, por edital publicado uma vez na imprensa ou afixado na repartição, quando lmpraticáveís os dois primeiros meios (Decreto-lei d} 5.8.44, art. 78, § 1?).
§ 39 Se os esclarecimentos não torem apresentados para a sua juntada
ao processo, certificar-se-á néle essa
circunstância, quando feita a Intimação mediante registrado .postal, juntar-se-á o recibo de volta (A.- H.);
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quando por edital, menelonar-se-á o
nome do jornal em que fOI publicado

ou o lucar em que esteve afixado (Decreto-ll~'i n,v 5.844, art. 78, parágrafo 29).
§

49 A autoridade lançadora apre-

ciará o processo. Se o julgar impro-

cedente, mandará arquívã-Iorno caso
contrário, autorizará o lançamento,
mandando cobrar o ímpôsto com a
multa cabível de acôrdo com o artdso 360 (Decreto-lei nc 5.844, artigo 78,
§ 3 9).

Arü. 328. Far-sa-á o lançamento

ExECUTIVO

tente, que intimará a fonte ou o proCurador a efetuar 'o imediato recolhimento do ímpôsto devido, com o
acréscimo da multa cabível, ou a
prestar, no prazo de 20 (vinte) dias,
os esclarecimentos que forem necessários (Lei nv 2.862, art. 28 e Lei .número 3.470, art. 19).
TÍTULO IV

Do pagamento do impôsto
CAPÍTULO I

"ex oftícío" (Decreto-lei nc 5.844, artigo 79) :

Dos Meios e Fo1"mas de Pagamento

arbitrando os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de falta de declaração;
_b) .abandonandc as parcelas que
nao tiverem SIdo esclarecidas e fixando os rendimentos tributáveis de acôrdo com as informações de que se díspuser, quando os esclarecimentos deixarem de. ser prestados, forem recusados ou não fôrem satisfatórios;
c) computando as' importâncias não
declaradas, ou arbitrando o rendimento tributável de acôrdo Com os
elementos de que se dispuser, nos casos de declaração inexata.
,§ 1ÇI <?s esclarecimentos prestados
50 poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de sua falsidade ou inexatidão (Decreto-lei número 5.844, art. 79, § i».
§. ~9 ,Na hipótese de lançamento "ex
offlC~O' por falt~ de declaração de
rendimentos, a nao apresentação dos
esclarecimentos dentro do prazo de
que trata o .art., 327 acarretará, para
as, pessoas jurídicas, a perda do direIt? de opçao referido no art. 136
(LeI no 2.354, art. 26).

Art. 330. O pagamento ou recolhimento .do ímpôsto será feito em dinheiro ou por cheque (Decreto-lei número 5.844, art. 87).
Art. 331. As Obrigações do Tesouro Nacional, previstas' no art. I? .ía
Lei nc 4.357, de 16 de julho de 1964,
terão poder Iíberatorto, pelo seu valor atualizado, para o pagamento de
débito fiscal, após decorridos 30 (trlntà) dias do seu prazo de resgate (Lei
nc 4.357, art. 19, § 49).
Parágrafo único. Terão, igualmente, poder Iíberatórío para pagamento
de ímpôstc de renda, os titulas a que
se refere o art. 48 da Lei nv 4.069,
de 11 de junho de 1962 (Lei n? 4.069,
art. 48, § 19).
Art. 332. As quantias depositadas,
na forma do § 4? do art. 79 da Lei
nv 4.357, de 16 de. julho de \ 1964, se
não forem devolvidas no prazo nêle
previsto, ficarão sujeitas a permanente correção monetária, até à data
da efetiva devolução, podendo ser
utdlízadaa pelo contribuinte, com com:'
pensaçâo, rio pagamento de ímpôato
(Lei nv 4.357, art, 79, § 59).

a)

CAPÍTULO II

Da cobrança "ex ajjicia" de lmpósto
devido na jonte

Art. 329. Quando houver falta ou
inexatidão da Guia de recolhimento
do _ímpôsto devido na fonte, a que se
rererem os arts. 63, 76, 80, 83,103,194,
213, 224, 229,2'36,237, § 2Q c 239 será
iniciada a ação fiscal nara exteêncta
do ímpôsto, pela repartição c~mpe~

Art. 333. O pagamento ou recolhimento do ítnpôsto será feito nas
repartições ou agências arrecadadoras
das rendas federais contra recibo de
quitação, que poderá -ser emitido separadamente ou inscrito 'nas guias de
recolhimento (Decreto-lei ns 5.844,
art. 87).
Parágrafo único. E' permitida a
quitação do débito fiscal mediante
recibo por processo mecânico, desde
que fiquem assegurados, pela autenticação do documento, os requisitos
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essenciais à fixação de responsaotü ~
dades.
Art. 334. Nos casos de que trata
(I art. 252 o ímpôsto devido pela pessoa jurídica, em face da sua declaração anual de rendimentos, deverá ser
recolhido por meio de guias próprias,
assinadas pelos contribuintes ou por
seus representantes, dentro dos prazos indicados na notificação (Lei número 4.506, art. 34, § 89).
Art. 335. Mediante autorização- dl,)
chefe da repartição lançadora, nos
casos de cobrança de ímpôsto e multas decorrentes de ação fiscal, poderá ser exigido o recolhimento dodébíto por meio de guias próprias.
Art. 336. As guias de recolhimento de ímpôsto obedecerão aos modelos
aprovados pelo Diretor do Impôsto de
Renda (Decreto-lei nc 5.844, artigo
106) •
§ 19 Deverão ser mencionadas na
guia a natureza dos rendimentos e as
importâncias respectivas (Decreto-lei
nl? 5.844, art. 105).
§ 29 No caso de pessoa física ou
juridica resíden te ou domiciliado no
estrangeiro, deverão 'ser mencionados,
ainda, o nome do beneficiário dos rendimentos e o respectivo enderêço (Decreto-lei no 5.844, art. 105, parágrafo
único) .
§ 39 Na hipótese prevista no artigo
76, deverão ser mencionados o nome

por inteiro e o enderêço completo do
beneficiário, a natureza dos serviços
prestados e a operação ou causa que
tenha dado origem ao rendimento.
Art. 337. O recolhimento do ímpôsto pela fonte ou pelo procurador
será feito por meio de guia própria,
englobando- cada guia os rendimentos
da mesma espécie (Lei n? 2.354, artigo 25).
§ 19 No total de cada guia de 1"e~
colhímento serão desprezadas as frações de ímpôsto ínferíores a Cr$ ....
1.000 (mil cruzeiros) (Lei nv 4.357,
art. 13).
§ 2.9 As frações de ímpõsto ínreríores a Cr$ 1.000 (mil cruzeiros), verificados nas guias de recolhimento,serâo recolhidas aos 'cofres dos órgãos
arrecadadores da receita federal, sempre que o montante delas ultrapassar
aquêle limite mtmmo.

CAPíTULO II

Do Lugar de Pagamento ou
Recolhimento

Art. 338. O pagamento ou recolhimento do imposto será feito à repartição ou agência arrecadadora do domicílio fiscal do contribuinte ou responsável (Decreto-lei n.v 5.844, artigo 104).

Art. 339. São competentes para receber o ímpôsto na Exatorias Federais,
Alfândegas e Mesas de Rendas rneereto-lei n.v 5.844, art. 107 e Lei número 4.503, art. 10, § 3.9 } .
Art. 340. Mediante ato do Ministro da Fazenda, a arrecadação das
rendas federais poderá ser cometida
a estabelecimentos bancários oficiais e
privados, e, onde não houver ~stabe
Ieclmentos bancários ou Exatona Federal, às Agências do Departamento
Nacional de Correios e Telégrafos (Lei
n.c 4.503, art. 17).
TÍTULO

V

Do C1'édito Fiscal
CAPíTULO I

Da Decadência e da Prescrição

Art. 341.' O direito de proceder ao
lançamento do ímpôsto de renda decai no prazo de 5 '(cinco) anos contados da expiração do ano financeiro
a que corresponder o Jmpôstc (Lei
n.c 2.862, art. 29).
Parágrafo único. A faculdade de
proceder a nôvo lançamento ou a lançamento suplementar, à revisão do
lançamento e ao exame nos livros e
documentos de contabilidade dos contríbuíntes, para os fins dêste artigo,
decai no prazo de 5 (cinco) anos, contados da. notificação do lançamento
primitivo (Lei n.c 2.862, art. 29, parágrafo único).
Art. 342. O direito de cobrar as CUvidas de ímpôsto de renda prescreve
em 5 (cinco) anos contados da expiração do prazo em que se tornou exígivel o pagamento pela notificação do
lançamento do tmpôsto (Decreto-Ieí
n.c 5.844, art. 189).
§ 1.9 Interrompe-se o curso da prescrição por qualquer intimação feita
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pela repartição fiscal ao contribuinte, para pagar a divida; pelo pedido
de concessão de prazos especiais para
êsse fim; pela citação pessoal do responsável, feita judicialmente para se
haver o pagamento; ou pela apresentação, em Juizo de inventário ou em
concurso de credores, do documento
comprobatório da divida (Decreto-lei
n.o 5.844, art. 189, § 1.9 ) .
§ 2.9 Não corre o prazo de 5 (eínco)
anos enquanto o processo de cobrança estiver pendente de decisão (Decreto-lei n,v 5.844, art. 189, § 2.9).
§ 3.9 Nos casos de cobrança judicial da dívida ativa, a pubhcaçáo do
despacho do juiz da execução, determinando a citação do réu, suspende
o curso da prescrição (Lei n.c 3.470,
art. 24).
Art. 343. Cessa Igualmente em 5
(cinco) anos o poder de aplicar e o de
cobrar as multas cominadas neste regulamento, ressalvada a interrupção
da prescrtçâo nos têrmos do artigo anterior (Decreto-lei n.c 5.844, arte 190).
Art. 344. Não corre a prescrição
qüinqüenal nos casos de arrecadação
do ímpõsto- na fonte e nos de que
tratam o art. 54 e seus parágrafos
(Decreto-lei n.c 5.844, art. 191, e Lei
n.c 154, art. 7.9, parágrafo único, e
art. 14).
Art. 345. Não correrão os prazos
estabelecidos em lei para o lançamento ou a cobrança do ímpôsto de renda, a revisão da declaração e o exame
da escrrturação do contribuinte ou da
fonte pagadora do rendimento, até
decisão final na esfera judiciária, nos
casos em que a ação das repartições
do ímpôsto de renda rõr suspensa por
medida judicial contra a Fazenda Nacional (Lei n.c 3.470, art. 23).
CAPíTULO II

Das meataae admtnistrativas de
defesa do crédito fiscal

Art. 346. Os débitos fiscais decorrentes da falta de pagamento ou recolhimento, na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades, que não
forem efetivamente liquidados no trimestre civil em que deveriam ter sido pagos, terão o seu valor catualízado monetariamente em função das
variações no poder aquísítívo da moeda nacional (Lei 119 4.,357, art. 7.9).

§ 1.9 O Conselho Nacional de Economia fará publicar no Diário Oficial,
no segundo mês de cada trimestre ctvil, a tabela de coeficientes de' atualização a vigorar durante o trimestre
civil seguinte, e a correção prevista.
neste artigo será feita com base na
tabela em vigor na data em que fôr
efetivamente liquidado o crédito fiscal
(Lei n,c 4.357, art. 7.9, § 1.9).

§' 25' A correção prevista neste artigo aplic..r-se-á inclusive aos débitos cuja cobrança seja suspensa por
medida administrativa ou judicial,
salvo se o contribuinte tiver deposttado em moeda a importância questionada (Lei n.c 4.357, art. 7.9. ~ 2. 9).

§ 3.'? No caso do parágrafo 'anterior,

a importância do depósito que tiver

de ser devolvida, por ter sido, em decisão final, julgado procedente .0 recurso, reclamação ou medida judicial
será atualizada monetartamente, nos
têrmos dêste artigo e seus parágrafos (Lei nv 4.357, art. 7.9 § 35').

§ 45' As importâncias depositadas
pelos contribuintes
em gàrantía da
instância administrativa ou judicial
deverão ser devolvidas obrígazõríamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da decisão que houver reconhecido a improcedência parcial ou total da exigência fiscal (Lei n.9 4.357, artigo
7.9, § 4.(1).

Art. 347. Findos os prazos para
pagamento, reclamação ou recurso, os
contríbuintes que não tiverem solvido
seus débitos fiscais ou usado daqueles meios de defesa, não poderão despachar nas Alfândegas OU Mesas de
Rendas nem transacionar, por qualquer forma, com as repartições públicas federais (Lei n.c 154, art. 1.9).
§ 1.9 Para efeito do disposto neste
artigo, as Delegacias e Inspetorias do
Impôsto de Renda farão as vnecessárias comunicações às repartições competentes (Decreto-lei n.9 5.844, artigo 180, § 1.9).

2.9 Idênticas medidas serão aplicadas aos fiadores que não satisfizerem,guando intimados, os débitos a
que estiverem obrigados (Decreto-lei
n.v 5.844, art. 180, § 2.'?).
ê

§ 3.9 A sanção prevista neste artigo,
quanto 'à aquisição de estampilhas do
ímpôsto de vendas e consignações, só
será aplicada pelas repartições
re-
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1.9).

§ 4.9 A proibição de
transacionar,
constante deste artigo, compreende a
abertura de crédito e levantamento
de empréstimos no Banco do Brasil
S. A., Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, Caixas Econômicas Federais, Banco do Nordeste do
Brasil S .A. e Banco de Crédito da
Amazônia S .A., salvo quando o devedor der procuração à entidade para liquidar seu débito perante o fisco
e lançar a importância correspondente como primeira utilização do crédito aberto (Lei n.c 4.154, art. 6.9, parágrafo único).
Art. 348. Não serão uncjutdos nas
sanções do artigo anterior' os que provarem, no prazo de 120 (cento e vinte), dias, contado da data em que o
ato se tornou írrecorrtvel na órbita
administrativa, ter iniciado açâo judicial contra a Fazenda Nacional para anulação ou reforma da cobrança
fiscal, com o depósito da importância
em litigio, em dinheiro ou em titulas
da divida pública federal, na repartição arrecadadora competente (Lei
n,v 154, art. 1.9).

§ 1.9 No caso de já ter havido depósito para efeito de recurso na esfera administrativa, esse depósito valerá para o fim da ação judicial, mas
será convertido em renda, se no prazo de que trata êste artigo não fôr
feita a prova do inicio da referida
ação (Lei n.9 2.354, art. 8.9).
§ 2.9 Tratando-se de
depósito em
títulos, observar-se-á o disposto nos
§§ 1.9 e 3.9 do art. 388 (Lei n,v 154,
art. 1.9).
§ 3.9 Feita a prova do início da ação
judicial intentada contra a Fazenda
Nacional para anulação ou- reforma
do lancamento, na forma dêste artigo,
ficam suspensos os üemate procedimentos fiscais, com base nc inesmo
lançamento, inclusive a cobrança judicial. (Lei nc 2.354, art. S.l).
Art. 349. As firmas ou sociedades
nacionais e as filiais, sucursais ou
agências no pais, de firmas ou sociedades com sede no estrangeiro são
responsáveis pelos débitos de impôsto de renda, correspondentes aos rendimentos que houverem pago aos seus
diretores, gerentes e empregados e de
que não tenham dado informação à
repartdção, quando õstos se ausenta-

rem do país sem os terem solvido
(Decreto-lei n.c 5.844, art. 182).
Art. 350. O pagamento de subvenções e auxílios a entidades de direito
público e privado, a concessão de financiamentos ou empréstimos pela
União Federal, ou por bancos por ela
controlados, a entrega das cotas dos
impostos referidos no § 2.Q do artigo
15 da Constatuíçac Federal, bem como
a assinatura e execução de. acordos
ou convênios em que seja parte o 00vêrnc da Repúblícã, estão sujeitos à
prévia comprovação do recolhimento
do ímpôsto de renda, que àquelas entidades couber arrecadar Ala Jante, na
forma da legislação vigente, obedecidos os prazos legais (Lei n.c 4.154, artigo 6.9).
Art. 351. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de recolhimento de
impôs to, no prazo legal, não poderão
(Lei n.c 4.357, art. 32):
a) distribuir quaisquer bonificações
a seus acíontstas ;
b) dar ou atribuir participação de
lucros a seus sócios ou cotistas, bem
como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos.
CAPíTULO IH

Da cobrança amigãvel

Art. 352. A cobrança amigável cerá
feita 8.. pÓS a que foi realizada à boca
do cofre e antes da remessa da
relação dos devedores à Procuradoria
da Fazenda Nacional para a cobrança judicial (Lei nv 2.3054, art. 38).
§ 1.9 Essa cobrança será feita mediante notificação, com o prazo de 2(}
(vinte) dias, por carta registrada
com aviso de recepção ~A" R.) e,
quando impossível ou improfícuo êsse
meio, por edital mencionando apenas
os nomes dos interessados e os números das notificações dos lançamentos
executiva (Lei no 2.354, art. "38).
§ 2(l A cobrança amigável poderá
ser feita também na própria notificação do lançamento, com a indicação
do último prazo que antecederá a remessa da divida para a cobrança
executiva (Lei nc 2.354, art. 38).
§ 39 Remetida a relação das dividas
para cobrança judicial, os devedores-
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só poderão. efetuar os pagamentos
mediante guia da Procuradoria, e
uma vez iniciada a execução, mediante guia do Juizo, respondendo o
funcionário que der "causa à transgressão desta disposição pelas custas
e mais despesas já realizadas, (Decreto-Ieí-nv 5.844, art. 184, § 39).
§ 4Q Quando ainda não houver sido
remetida a relação das dividas para

cobrança judicial, os delegados regionais e seccionais do, ímpõsto de renda

poderão autorizar o seu recolhimento
(Decreto-lei nc 5.844, art. 186).

Art. 353. No caso de não serem
satisfeitos nos prazos legais os débítos dos servidores públicos federais,
estaduais e municipais, dos militares
em geral e dos funcionários das entidades autárquicas, parestatais t. de
economia mista, as Delegacias Regionais e Seccionais do Imposto de Renda farão as devidas comunicações às
repartições pagadoras' competentes
para a averbação, em fôlha de pagamento e desconto na forma do dlspôsto no § 29, do art. 274, desde que
o contribuinte devedor solicite essa
providência até trinta (30) dias após
o vencimento do prazo de cobrança
amigável (Lei nv 3.470, art. 67).
§ 19 Os débitos arrecadados na forma dêste artigo serão recolhidos às
estações arrecadadoras da União mediante guias visadas pelas Delegacias
Regionais ou Seccionais do Impôsto
de Renda no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que forem
descontados (Decreto-lei uv 5,844, artigo 183, § 1').
§

29 Quando os- débitos forem arre-

pelas repartições pagadoras
federais, as importâncias corresnondentes serão escrituradas como, movimento de fundos com as respectivas
Delegacias Regionais, as quais ceverâo Ser cientificadas do recolhimento
(Decreto-lei no 5.844, art . 183, § 29).

cadados

a cobrança judicial (Deoreto-leí número 5.844, art. 187 e Lei nv 2.642,
art. 79):
§ 19 Sempre que fôr excedido o
prazo de que trata êste- artigo, a repartição deverá justificar o atrase
ocorrido,
§ 2',1 Em casos especiais e por determinação expressa do díreter do
Impôsto de Renda, quando o ínterêsse da Fazenda Pública assim o
exigir, poderá ser providenciada ímediatamente a "cobrança judicial das
dívidas sem a formalidade de cobrança amigável (Decreto-lei no. 5.844, artigo 185).
§ 31,1 Não será levada à cobrança
judicial dívida ativa da União até
Cr$ 1. 700 (mil e setecentos cruzeiros), cessando o andamento das respectivas ações (Lei nc 3.519, art. 10,
e Lei nv 3.520, art. 11,1, alteração 13\\,
VII e Lei n9 4'.506, art. 3 9).
Arb. 355. No caso de cobrança
executiva da dívida fiscal, se procedente a ação, correm por conta do
executado tôdas as despesas da execução (Lei nc 3.519, art. 10, e Lei
nc 3.520, art. 19, alteração 8!J., rn ,
Parágrafo único. A cobrança judicial, mediante ação executiva, das dívidas fiscais, provenientes do não recolhimento de ímpôsto, adicionais, taxas e multas, será 'feita com o acrésmo ao principal de juros moratõríos,
àrM~_de 1% (~pm~n~) ao
mês, custas fixadas em lei e outras
cominações' da sentença (Lei número 4.155, a,rt.6 9).
Art. 356. As percentagens devidas
aos Procuradores 'da República, aos
Procuradores da Fazenda Nacional e
aos Promotores Públicos, pela cobrança" judicial da divida ativa da União,
passarão _a ser pagas pelo executado
(Lei n 9 4.439, art, 21).
TiTULO VI

CAPíTULO

IV

Da cobrança judicial

Art. 354. Dentro em auinze dias da
data em que se tornarem findos os
processos administrativos, pelo transcurso do prazo regulamentar para recolhimento amigável da divida apurada, as reparbíções do ímpôsto de
renda encaminharão as dividas para

Das Penalidades
CAPíTULO I

Dos casos de pagamento ou recolhimento fora dos prazos

Art. 357. Em todos os casos de pagamento ou recolhimento de débito
fora' dos prazos fixados, será cobrada
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a multa de 10% (dez por cento)
quando o atraso não exceder de 180
(cento e oitenta) dias (Lei nc 4 154,
art. 15).
§ 19 Nos casos de atraso superior
a 180 (cento e oíenta) ' dias, a -nulta
prevista neste artigo será cobrada à
razão de 10% (dez por cento) por semestre ou fração (Lei nc 4.154, ar-

tigo 15).
§ 29 Excetua-se das disposições deste artigo o atraso não superior a 30
<trinta) dias, hipótese em que o débito será cobrado apenas com o
acréscimo da multa de 5% (cinco por
<cento) (Lei nv 4.154, art. 15).
Art. 358. Além da multa a aue- se
refere o artigo anterior, nos casos de:
liquidação de débito fora dos prazos fixados, será cobrada a mora de
1% (um por cento) ao mês a partir
do segundo mês de atraso (Lei nu~er~ 2.862, art. 27).
Parágrafo único. Para ás efeitos do
cômputo mensal da multa de mora
prevista neste artigo, será - contado
como um mês completo, qualquer período de tempo' inferior a um mês,
desde que ultrapasse os prazos marcados nas leis e regulamentos (Lei
nc 2.354, art. 35).

CAPiTULO II

Da intraçãc ãs disposições referentes
a declarações de. rendimentos

Art. 359. Serão aplicadas as mul-

tas:

a) de mora de 1 % (um por cento)
ao mês, sôbre O, ímpôsto devido, no
caso de apresentação espontânea,
mas fora de prazo, da declaração de
rendimentos (Lei no 2.354, art. '32);
b) de mora de 1% (um por cento)
ao mês, sôbre a totalidade ou diferença do ímpôsto devido, se o contribuinte, eapontâneamente, indicar
rendimentos que omitira em sua declaração, depois de encerrado o prazo de entrega (Lei nc 2'.354, art. 32);
c) de 100% (cem por cento) sôbre
a totalidade ou diferença do Impôsto
devido resultante da reunião de duas
ou mais declarações, quando o contribuinte não observar o disposto nos
arts. 39, 257 e 258 (Lei nc 2.354, artigo 32);
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à) de mora de 10% (dez por cento) ao 'espólio, nos casos do art. 10
(Decreto-lei nc 5.844, art. 49);
e) de 30% (trinta
por cento),
quando fôr apurado, mediante revisão
posterior, no caso do art. 252, que a
indicação da receita bruta ou de lucro tributável feita pela pessoa juridica, na fórmula de .sua declaração
de rendimentos, o fór com inobservância das disposições legais, ressalvada a hipótese da letra d do art. 360
(Lei nc 4.506, art. 34, § 49);
j) de Cr$ 8.500 (oito mil e quinhentos cruzeiros) a ors 85.000 (Oitenta e cinco mil cruzeiros), às pessoas jurídicas que não puderem optar
pela tributação' do lucro presumido e
não cumprirem as obrigações relatlvas à escrituração pela forma estabelecida nas leis comerciais e fiscais
(Lei nc 3.470, art. 30 e Lei nc 4.357,
art. 9Q);
g) de Crg 4.200 (quatro mil e duzentos cruzeiros) às firmas e sociedades que não instruirem as declações de rendimentos na conformidade das disposições legais (Lei no 3.470,
art. 30 e Lei nc 4.357, art-. 99 ) ;
h) de Cr$ 17.000
(dezessete mil
cruzeiros) quando fôr apurada a ínexatidâo das indicações feitas de acôrdo com o art. 171 ou a falta de transcrição do balanço geral e da demonstração da conta de lucros e perdas.
no
Diário, sem prejuízo de outras
sanções legais que couberem (Lei número 3.470, art. 71 e Lei no 4.357,
art. gQ);
i) de importância, nunca inferior
a Cr$ 30.000 (trinta mil cruzeiros),
apurada à razão de múltiplos de 1/36
(um trinta e seis avos) dos lucros
anuais correspondentes ao balanço
que instruir a declaração, em número
igual ao dos meses faltantes para
completar 12 (doze) meses, nos casos
previstos no § 29, do art. 155 (Lei número 4.506, art. 80, parágrafo único).
§ 19 A multa prevista na letra f
será aplicada até o dôbrc do máximo
quando fór provado que a pessoa Iurídica teve rendimento superior a 50%
(cinqüenta por cento) da receita
bruta (Lei no 3.470, art. 30).
§ 29 Para os efeitos do cômputo
mensal da multa de mora prevista
nas letras a, b e a, dêste artigo, será
contado como um mês completo qual-
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quer período de tempo inferior a um
mes, desde que ultrapasse os prazos
marcados nas 'leis e regulamentos
(Lei nv ~~354. art. 35).
§ 39 As multas previstas nas letras
a, b, c, d e e, dêste artigo, serão cobradas com o ímpôsto (Decreto-lei
n Q 5.844, art.. 144, parágrafo único).
CAPíTULO

nr

Dos casos de lançamento

"ex-cflicic"
Art. 360. Serão aplicadas as seguintes multas:
a) de Crâ 1. 700 (mil e setecentos
cruzeiros) se o contribuinte, pessoa
tísica ou jurídica, obrigado a declaração, demonstrar, em resposta à
intimação de que trata o art. 327, não
haver auferido rendimentos tributáveis de acôrdo com as disposições legais (Lei nv 3 .470,art. 31 e Lei número 4.357, art. 9 9) ;
b) de 10% (dez por cento), sôbre a

totalidade ou diferença do ímpôsto
devido, nos casos de inexatidão da declaração de pessoa física por deduções ou abatimentos indevidos ou não
comprovados, quando tenha havido
boa-fé do contribuinte (Lei no 3.470,
art. 31);
c) de 50% (cinqüenta por cento),
sôbre a totalidade ou diferença do
ímpôsto devido, nos casos de falta de
declaração, e nos de declaração inexata, excetuadas as hipóteses das _letras b e d dêste artigo (Lei nc 3.470,
art. 31);
d) de 300% (trezentos por cento),
sôbre a totalidade ou diferença do
ímpôsto devido, em qualquer caso de
evidente intuito de fraude. (Lei número 3.470, art. 31).
§ Iv Ressalvado o disposto na letra
d, será
cobrada em dôbro a multa
indicada na letra c, nos casos de falta de declaração ou nos de ínexatidão da declaração por omissão de rendimentos, se o contribuinte não atender no prazo da lei, à intimação
prevista no art. 327 ou deixar de
acusar, na sua resposta, todos os seus
rendimentos (Lei nc 3.470, art. 31).
§ 29 Será concedida :3 redução da
quinta parte da multa cobrada ao
contribuinte notificado do Iançamen-
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to ex ottício e que efetuar o pagamento do débito, no prazo marcado,
sem apresentar reclamação ou 'recurso
(Lei nc 3,470, art. 31).
§ 39 As multas estabelecidas neste
artigo, excetuada a da letra a, serão
cobradas com o ímpôato (Lei número 3.470, art. 31).
CAPiTULO IV

Da infração às disposições referentes
à arrecadação nas fontes

Art. 361. Serão aplicadas as seguintes multas:
a) de Cr$ 4.20à' (quatro mil e duzentos cruzeiros) a crs 42. 500 (quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) , quando o contribuinte não apresentar nos prazos fixados na intimação, ou na guia, a comp..ovaçâo de
que tratam os arts. 86 e 91 (Lei número 3.470, art. 80 e Lei nc 4.357,
art. 99);
b ~ multa igual à devída DOS casos
de pagamento de tmpôsto fora dos
prazos fixados em lei, quando, na revisão da guia de recolhimento, fôrapurado impôs to, ou diferença a cobrar. (Lei n,o 3.470, artigo 80) ~
c) multa de 5% (cinco por cento)
do valor da operação imobiliária, nos
casos de inobservância do disposto no
art. 100 (Lei no 4.154, art. 21. § 49);
d) multa de 50% (Cinqüenta por
cento) sôbre a totalidade ou diferença do impôsto devido, nos casos de
ação fiscal para exigência do recolhimento do ímpôsto, enio virtude da
falta ou da inexatidão da respectiva
guia, excetuada a hipótese prevista
na letra e deste artigo (Lei 0 9 2.862,
art. 28 e Lei n.c 3.470, art. 31);
e) multa de 300%
(trezentos por
cento) sôbre a totalidade ou diferença do ímpôsto devido, quando houver
evidente intuito de fraude (Lei número 2.862, art. 28 e Lei nc 3.470.
art. 31);
f) multa de Cr$ 4.200 (quatro mil
e duzentos cruzeiros) a Cr$ 42.500'
(quarenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros) em relação a cada grupo
de 5 (cinco) beneficiados, quando a
fonte deixar de descontar o ímpôsto
de que trata o art. 63 (Lei no 3.470.
art. 31, § 29, e Lei ns 4.357, art. 99) .
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19 Ressalvado o disposto na letra
será cobrada em dôbro a- multa in-dicada na letra a, nos casos de falta
ou inexatidão da guia, por omissão
de rendimentos, se o responsável pelo
recolhimento não atender no prazo
fixado, à intimação que lhe for feita para prestar esclarecimentos, ou
deixar de acusar, na sua resposta, todos os rendimentos pagos ou creditados (Lei nv 2.862, art. 28; e Lei número 3.470, art. 31).
§ 29 Se a falta fôr imputável ,3, funcionário federal, estadual Ou municipal, será levado o fato ao conhecimento do respectivo Govêrno, para
-ereítc da sanção disc.plínar (Lei número 2.354, art. 33).
39 Se as fontes ou os procuradores dos contribuintes domiciliados no
estrangeiro efetuarem espontâneamente o recolhimento de ímpôsto,
fora dos prazos marcados. será cobrada a multe cabível nos têrmo, dos
arts. 357 e 358 (Lei nc 2.862. arti§

<8,

ê

go 27).
§ 4 Q Nos

casos de ação fiscal para
exigência de recolhimento de impôsto devido nas fontes, em virtude de
falta ou ínexatídào das respectivas
guias, será concedide a redução da
quinta parte da multa aplicada na
conrormíoade do disposto nas le~r.a6
e e e no s 1Q dêste artigo. Se o rea.,
ponsávej efetuar o recolhimento do
débito sem apresentar reclamação ou
recurso (Lei nc 3.470, art. 31, § 4Q) .
S 59 O disposto nas letras d e e e
no § 19 deste artigo se aplica igualmente aos casos da falta ou inexatidão das guias de recolhimento do ímposto de que trata o art. 83 (Lei número 3.470. art. 4 Q , § 29).
Art. 362. Inclui-se entre Os ratos
constitutivos do crime de aproprta-,
çâo indébita, definido no art. 168 do
Código Penal, o não recolhimento,
dentro de 90 (noventa) dias do término dos prazos legais, das importâncias do ímpôsto de renda, seus
adícíonaís e empréstimos compulsórios, descontadas pelas fontes pagadoras de rendimentos (Lei nv 4.357,
art. 11, letra a).
§ 19 O fato deixa de ser punível, se
o contribuinte ou fonte retentora re~
colher os débitos previstos neste artigo antes da decisão administrativa
de primeira instância no respectivo
processo fiscal (Lei nc 4.357, artigo
11,\1 9).
â
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§ 2 9 Extingue-se a punibilidade do
crime de que trata êste artigo, pela
existência, à data da apuração da
rarte. de crédito do infrator, perante
a Fazenda Nacional, autarquias federais, e sociedade de economia mista em que a União seja majoritária,
de importância superior aos tributos
não recolhidos excetuados os créditos
restituíveis nos têrmos da Lei número
4.155, de 28 de novembro de 1962 (Lei'
nc 4.357, art. 11, § 29).•
§ 39 Nos casos previstos neste artigo, 13. ação penal será iniciada por
meio de representação da Procuradoria da República, à qual a autoridade
julgadora de primeira instância é
obrigada a encaminhar as peças prm.,
cípaís do feito, destinadas a comprovar a existência de crime, logo. após
a decisão final condenatória proferida na esfera adminístrat.va (Lei número 4.357, art. 11, § 39 ) .
§ 4~ Quando a infração fôr cometida par sociedade, responderão por ela
os seus diretores, administradores,
gerentes ou empregados cuja responsabilidade no crime fôr apurada em
processo regular. 'I'ratandccse de sociedade estrangeira. a responsabilídade será apurada entre S&US representantes, dír.gentes e empregados no
Bra.sil (Lei nv 4.357. art. 11, § 49) .
Art. 363. N; sociedades, associações,
sindicatos e fundações, de que trata
o art. 17, serão aplicadas as multas
de crs 10.000 (dez mil cruzeiros) a ..•
01'$ 10Q.OOO (cem mil cruzeiros)
quando deixarem de recolher os tributos retidos sôbre Os rendimentos por
elas pagos, ressalvado o disposto nos
arts . 357 358 e 361 (Lei nc 4.506, artigo 30. § 29) .
CAPÍTULO V

Da

infraçãO ds normas relativas a
informações das fontes

Art. 364. Serão impostas as mul-

ta.">:
a) de Cr$ 31.500 (trinta e um mü e
quinhentos cruzeiros) a crs 315.000
(trezentos e quinze mil cruzeiros)
quando as informações sôbre rendimentos pagos ou creditados não forem al)l'esentladas pelas fontes, ou, se
apresentadas. o forem fora de prazo
ou com inexatidão, salvo nos casos
das letras b e c dêste artigo (Decre-
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to-lei n- 5.844, art. 148 e Lei número
4.357, art. 99);
b) de ors 63.000 (sessenta e três
mil cruzeiros) a ors 630.000 (seiscentos e trinta. mil cruzeiros), nos C·3,505
de informação dolosa. devidamente
comprovada, quanto ao pagamento
ou recebimento de juros, comissões e
outros rendimentos. independente-

mente da sanção prevista na lei pe_
nal pare o delito de falsidade; (Decreto-lei nc 5.844. art. 148 b e Lei
nc 4.357, art. 99);

c) de valor variável entre . ,_, .....
Cr$ 42.000 (quarenta e dois mil cruzeírcs) e ors 210.000 (duzentos e dez
mil cruzeiros), sem prejuízo de outras
sanções legais que couberem, na hípótese de infração do disposto no § 19
do art. 322 (Lei nc 4.154. ert. 79, parágrafo único).
§ 19 A pena pecuniária não exclui a
disciplina no caso de funcionários que
deixarem de cumprir o preceituado no
art. 322 (Decreta-lei no 5.844, artigo
148. § 10).
§ 29 A multa prevista na letra a
dêste artigo será aplicada até o dôbro
do máximo se, na forma do disposto
no art. 304. § 7Q, ficar posítdvada a
inexatidão das informações, e até o
triplo do máximo Se o rendimento sonegado se referir ao titular da firma
ou aos sócios ou diretores da soc'edade (Decreto-lei nc 5.844, aa-tdgo 148,
§ 2,).

Art. 365. As sociedades. associações
sindicatos e fundações de que' trat~
o art. 17, serão aplicadas as multas
de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) a
Cr$ 100.0,00 (cem mil
cruzeiros),
quando deixarem de prestar nas prazOs regulamentares as informações
sôbre rendimentos pagos ou creditados, ou o-fizerem com inexatidão (Lei
nv 4.506, art. 30, § 2 Q) .
CAPíTULO VI

Da infração às normas relativas à
fiscalizdção e aos livras fiscais
Ar,t. 366. serão aplicadas as seguintes multas:
a) de Cr$ 8.500 (oito mil e quinhentos cruzeiros) a Cr$ 85.000 (oitenta e cinco mil cruzeiros) aos que não
observarem as normag estabelecidas
para
registro, autenticação e cscn-

°

buração dos livros a que se referem 03arts. 163 e 164, e às pessoas flsícas
ou jurídicas, contribuintes ou não, às.
autoridades federais, estaõua.s, municipais e aos dirigentes de entidades
autárquicas, paraestatais e de economia mista que, obrigados a auxiliarem a fiscalização pelo. forma estabelecida no Capitulo II do Titulo II do
Livro VI, deixarem de fazê-lo, ressalvedes os casos das letras seguintes
(Lei nv 3.470, art. 32 e Lei nv 4.35"~,
art. 9Q);
b) de crs 85.000 (oitenta e cinco
mil cruzeiros)- a crs 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco mil cruzeiros),
aos que' se recusarem a exibir os livros
e documentos da ccntab'Iídade para o
exame de que tratam Os arts. 293 e
297, sem prejuízo das outras sanções
legais que couberem (Lei nc 3.470, artigo 32 e Lei nv 4.357, art. 9 9);
c) do triplo do impôsto sonegado,
quando, pelo exame a que se referem
os arts. 293 e 297, ficar apurada a
falsidade do balanço, ou da escrita
(Lei nv 3.470, art. 32);
d) de Cr$ 42.500 (quarenta e· dois
mil e quinhentos cruzeiros), às pessoas Jurídicas com sede no ~afs e às
filiais, sucursais, agências ou representantes das que tiverem sede no
estrangeiro, quando não cumprirem o
disposto no art. 163 (Lei nc 3.470,
art. 32 e Lei no 4.357, art. 9Q ) ;
e) de CrS 42.000 (quarenta e dois
mil cruzeiros) a Cr$ 210.000 (duzentos
e dez ,mil cruzeiros) às pessoas jurídicas que tiverem na escrituração do
livro "Diário" atraso superior a 180
(cento e oitenta) dias e às que, na
hipótese do § 2Q do art. 282, estiverem
sujeitas a auto de infração, por falta
verificada (Lei n94.357, art. 24 e
§§lQ e 2 Q)

;

de Cr$ 4.200 (quatro mil e duzentos cruzeiros), ao chefe da repartição, nos casos do § 49 do art. 302
(Lei nv 3,470, art. 32 e Lei 1\9 4.357.
art. 9 9) ;
g) de Cr$ 17.000 (dezessete mil cruzeiros) a Cr$ 42.500 (quarenta e dois
mil e quinhentos cruzetrosv.. às pessoas jurídicas que optarem pela tributaçã.o do lucro presumido, nos casos
de ínobservâncía das disposições dos
arts. 165 e 166 (Lei nc 3.470, art. 27~
§ 2? e Lei n'?' 4.357, art. 99);
h) de Cr$ 4.200 (quatro mil e duzentos cruzeiros) aos profissionais a
que se refere o § 29 do art. 177 (Lei
f)
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nv 3.470, art. 20 e Lei nc 4.357,
art. 9 9) ;
i) de eis 42.000 (quarenta e dois
mil cruzeiros) a crs 210.000 (duzentos e dez mil cruzeiros), às pessoas
jurídicas cuja escrituração do livro
"Registro de Compras" contiver atra..
so superior a 60 (sessenta) dias (Lei
no 4.357, art. 24, §§ 19 e 29);
j) de Crg 10.000 (dez mil cruzeiros)
a Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros) às
sociedades, associações, sindicatos e
fundações de que trata o art. 17, que
não mantiverem escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formaüdadeu que assegurem
a respectiva exatidão (Lei nc 4.506,
art. 30, § 29).
Art. 367. Aplicar-se-á o disposto no
-§ 19 do art. 364 aos chefes de repartições pagadoras que infringirem o estatuido no art. 290 (Decreto-lei número 5.844, art. 149, parágrafo único).
CAPÍTULO VII

Dos casos especiais de infrações

Art. 368. Aos contribuintes que não
fizerem a comunicação de que trata
o art. 379 e seu § 19 será cominada a
multa de Cr$ 3.100 (três mil e cem
cruzeiros) a Cr$ 126.000 (cento e vinte
e seis mil cruzeiros) (Decreto-lei número 5.844, art. 150 e Lei nc 4.357,
art. 99).
Parágrafo único. No caso do artigo 379, a multa será imposta pela au ..
toridade lançadora do local da nova
residência Ou domtctlio (Decreto-lei
nc 5.844, art. 150, parágrafo único).
Art. 369. A falta de aquisição das
Obrigações, a que se refere o § 49 do
art. 132, sujeitará a pessoa jurídica à
multa de 10% (dez por cento), por
semestre ou fração de semestre, de
atraso, além dos juros de mora de 1 %
(um por cento) ao mês, ambos calculados sôbre a importância devida,
corrigida nos têrmoa do art. 346 (Lei
nc 4.357, art. 29, § 14).
Art. 370. A desobediência ao dís:Josto no art. 351 importa em tmulta,
que será imposta (Lei nc 4.357, artígo 32, parágrafo único):
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a
5~% (cinqüenta por cento) das quantdas que houverem pago índevídamente;

b) aos diretores e demais membros
da administração superior que houverem recebido as importâncias indevidas, em montante -tgual a 50% (cinqüenta por cento) destas lmportâncias.
CAPÍTULO VIII

Das normas gerais

eõore

penalidades

Art. 371. As multas e penas dlsciplinares de que trata êste Titulo serão
aplicadas pelo diretor e pelos delegados regionais e seccionais ou chefes
das Inspetorias do Impôsto de Renda
aos contravcntores das disposições do
presente regulamento, sem prejuízo das
sanções das leis criminais violadas
(Decreto-lei nv 5.844, arts. 142, 151,
Lei nc 3.470, art. 34).
§ 19 As multas e juros de-mora previstos neste Titulo como percentagens
do débito fiscal serão calculados sôbre
o respectivo montante co-erigido monetàríamente nos têrmos do art. 346
(Lei nc 4.357, art. 79, § 69) .
§ 29 Impostas as multas, os infratores terão o prazo de 30 (trinta) dias
para se defenderem perante a autoridade administrativa de primeira ínstância (Lei nv 2.354, art. 34 e Lei
no 4.481, art. 99).
TÍTULO VII

Disposições Diversas
CAPÍTULO I

Do domicílio fiscal e da competência
das. autoridades

Art. 372. O domicílio fiscal da pessoa física é o lugar em que ela tiver
uma habitação em condições .que permitam presumir a intenção de a manter (Decreto-lei no 5.844, art. 171).
§ 19 No caso de exercício de profissêo ou função particular ou pública,
o domicílio fiscal é o lugar onde a profissão ou função estiver sendo desempenhada (Decreto-lei nc 5.844, artigo 171. § 1').
§ 2 9 Quando se verificar pluralidade
de residência no país, o domicílio ríscal será eleito perante a autoridade
competente, considerando-se feita a
eleição no caso da apresentação continuada das declarações de rendimentos num mesmo lugar (Decreto-lei
no 5.844, art. ·171, § 29 ) .
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39 A inobservância do disposto no

parágrafo anterior mo~i~~rá .a fixação ex ctficio, do domícílío fiscal, no
lug~r de qualquer das residências
(Decreto-lei no 5.844, art. 171, § 39)
Art. 373. O domicilio fiscal das fir-

mas ou sociedades com sede no país.
e das filiais, sucursais, agências ou
representações das que tiverem sede
no estrangeiro é o lugar onde se achar
a sede da empresa ou o estabelecimento industrial ou comercial de sua
fonte

de

produção

(Lei

nc

4.154,

art. 34).
§

19 Quando se verificar pluralidade

de estabelecimentos em unidades federativas diferentes, o domicílio fiscal
será o da unidade onde se achar o
estabelecimento centralizador das operações

da

emprêsa

(Lei

nv

4.154,

art. 34, parágrafo único) .
§ 29 No caso do art. 258, o domicílio fiscal é o lugar onde se achar o
estabelecimento centraltzador (Decreto-lei nv 5.844, art. 172, parágrafo
único) .
Art. 374. O domicílio fiscal de entidades com sede .no pais, controladora, administradora ou. dirigente do
patrimônio, ou da exploração de outras, é o lugar onde se achar o seu
escritório de contrôle, administração
ou direção (Decreto-lei n.v 5.844, art.
173) .

Parágrafo único. No caso de entddades coligadas ou controladas de que
trata o parágrafo único do art. 258,
o domicílio fiscal é o lugar onde se
achar o estabelecimento de cada uma
delas (Decreto-lei no 5.844, art. 173,
parágrafo único).
Art. 375. O domicílio fiscal do procurador ou representante de residentes ou domiciliados no estrangeiro é
o lugar onde se achar a sua resldênera habitual ou a sede da representação no pais (Decreto-lei nc ~.844.
art. 174).
Parágrafo único. Se o residente no
estrangeiro permanecer no território
nacional por menos de doze meses e
não tiver procurador, representante
ou empresário no país, o domicílio fiscal é o lugar onde estiver exercendo
sua atividade (Decreto-lei nv 5.844.
art. 174, parágrafo único).
Art. 376. A autoridade fiscal cornpetente para eplícar êste regulamento é a do domicílio fiscal do contribuinte, ou de seu procurador ou repre-

sentante (Decreto-lei n? 5.844, artigo 175).

Parágrafo único. As divergências .ou
dúvidas sôbre a competência das autoridades serão decididas pelo diretor do
Impôsto de Renda (Decreto-lei número 5.844, art. 178).
Art. 377. Qualquer autoridade flscal competente pode solicitar de outra
as investigações necessárias ao lançamenta do ímpôsto- (Decreto-lei número 5. 84'!,. art. 176).
Parágrafo único. Quando a soücttaçâc não rôr atendida, será o fato
comunicado ao diretor do Impôsto de
Renda (Decreto-lei n.c 5.844, art. 176,
parágrafo único).
Art. 378. Antes de feita a arrecadação do Impôsto, terminado ou não
o processo de lançamento ou cobrança, quando circunstâncias novas mudarem a competência da autoridade.
a que iniciou o processo enviará os
documentos à nova autoridade competente, para o lançamento e cobrança devidos (Decreto-lei nl? 5.844, artigo 177).
Art. 379. Quando o contribuinte
transferir de um município para outro
ou de um para outro ponto do mesmo
município a sua residência ou a sede
do seu estabelecimento, fica obrigado
a comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de
30 (trinta) dias (Decreto-lei nv 5.844.
art. 195).
§ 1.9 Idêntica comunicação deverá
fazer o contribuinte que se retirar
temporàrfamente do território nacíonal declarando, ainda, qual a pessoa
habilitada no pais a cumprir, em seu
nome, as disposições dêste regulamenta rDecreto-Ieí nc 5.844, art. 195,
parágrafo único).
§ 29 O contribuinte ausente do seu
domicilio fiscal durante o prazo de
entrega da declaração de rendimentos
ou de interposição de reclamação ou
recurso, cumprirá as disposições dêste
regulamento perante a autoridade do
distrito em que estiver, dando-lhe conhecimento do domicílio de que se encontra ausente (Decreto-lei no 5.844,
art. 194).
§ 39 Essa autoridade transmitirá os
documentos que receber à repartição
competente (Decreto-Ieí n9 5.844, artigo 194,par;ígrafo único) .
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Art. 380. As consultas e os pedidos
de isenção. relativos ao ímpôsto de
renda serão solucionados pelo diretor,
sendo facultado, na forma do art. 386,
o recurso voluntário para a ínstâncía
superior, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data do
recebimento da comunicação (Lei
nv 3.519, art. 60 e Lei nc 4.481, arti-go 99).
19 As consultas e os pedidos de
isenção serão dirigidos às Delegacias
Regionais e Seccionais do Imposto de
Renda e por estas encaminhadas ao
Departamento depois de convenientemente informados (Decreto-lei número 5.844, art. 179, § 19 ) .
§ 29 Quando a solução fôr no sentido de desobrigar o contribuinte de
axígêncías legais, ou fôr pela isenção
ou não incidência de tributo, haverá
recurso ex ojjicio para o Primeiro
Conselho de Contribuintes (Decretolei Í19 5.844, art. 179, § 29).

b) na data da sua entrega no domicilio fiscal do contribuinte, quando
através de registrado postal, caril direito a recibo de volta (A.R.), ou por
serviço de entrega própria da repartíçâo;
c) 30 (trinta) dias depois da Sua
publicação na imprensa ou afixação
na repartlçâc, quando por edital.

ê

CAPiTULO II

Da representação do contribuinte e
das intimações .oe notijicaç6es

Axt. 381. As disposições dêste regulamento são aplicáveis a todo aquêle que responder solidariamente com
o contribuinte ou pessoalmente em
seu lugar (Decreto-lei nc 5.844. artigo 192) .
Parágrafo único. Os cônjuges, procuradores bastantes, tutores, curadores, diretores, gerentes, síndicos, líquidatártos e demais representantes de
pessoas físicas e jurídicas, cumprirão
as obrigações que incumbirem aos representados (Decreto-lei nc 5.844, artigo 192, parágrafo único).
Art. 382. A capacidade do contribuinte, a representação e a procuração serão reguladas segundo as prescrtçôes legais (Decreto-lei n~ 5.844,
art. 193).
Parágrafo único. Os menores serão
representados por seus pais ou representante legal (Lei nv 4.506, art. 4/',
§ 2 Q)

.

Art. 383. As íntlmaçôes ou notificações de que trata êste regulamento
serão, para todos os efeitos legais, consideradas feitas (Decreto-lei nv 5.844,
art. 200):
a)
na data do seu recebimento,
.quando entregues pessoalmente;

LIVRO VII

Das

impugnações dos contribuintes
ou jontes
TÍTULO

r

Das reclamações e reczc-scs
CAPÍTULO I

Das reclamações

Art. 384. Do lançamento do Impõeto ou da exigência de recolhimento
pela fonte, cabe reclamação dentro do
prazo ímprorrogáve; de 30 (trinta)
dias, contados da data do recebimento
da nctífícaçâo (Decreto-lei nv 5.844,
arts. 155 e 169 e Lei no 4.481, art. 9Q )
Parágrafo único. As reclamações
terão efeito suspensivo da cobrança
até serem resolvidas, salvo nos casos
de que trata o art. 12 e observado o
disposto no art. 346 e seus parágragos (Decreto-lei nc 5.844, art. 155,
parágrafo único, Lei ns 3.470, art. 17,
§ 29 e Lei nv 4.357, art. 79).
Art. 385. O julgamento das teclamações é da competência exclusiva
dos delegados regionais e seccionais
do Impôsto de Renda (Lei nc 2.354..
art. 36).
CAPÍTULO II-

Dos recursos
SEÇÃO J

Do recurso voluntário

Art. 386. Das decisões contrárias
aos contribuintes ou às fontes, proferidas nas questões originadas de interpretaçâo de lei, de cobrança do impôsto e de infração fiscal, e nas reclamacôes formuladas nos têrmos do artlgo 384, cabe recurso voluntário para
o Prtmciro Conselho .de Conta-íbuíntes
(Decreto-lei nc 5.844, art.. 157) .

466

A'lOS

co POlJER E:nXDT!VO

Art. 387. Sou pena de perempção,
o recurso voluntá~'io será interposto
dentro do prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, contados da data do
recebimento da notificação, medíante
a garantia da instância prevista no
artigo seguinte (Decreto-lei, nc 5.844,
art. 159, Lei nc 3.519, art. 69 e Lei
nv 4.481, art. 9 9, art. 159, Lei número 3.519, art. 69 e Lei nc 4.481,
art. 6 9 ) .

verá o recorrente pagar a diferença
no prazo de 10 <dez) dias, contados
do recebimento da notificação que,
para esse fim, lhe fôr expedida (J.Jei
11'1 154" arts. 1'1 e 158, § 2'1).
Art. 389. Quando a ímpcrtâncía
total em Ittígío excedera Cr$ 35.000
(oitenta e cinco mil cruzeiros) permitir-se-à a fiança idônea, cabendo exclusivamente ao chefe da repartdcâc
recorrida julgar da idoneidade do fíador oferecido (Decreto-lei nc G07, artigo 12. Lei nc 3.519, art. 6Q e Lei
nc 4.357, art . 9Q) .
Parágrafo único. No despacho que
autorizar a lavratura do têrmo de fiança deverá ser marcado o prazo de
5 (cinco) a 10. (dez) dias para a sua
assinatura mecreeo-ter nc 607, arttgc 12 e Lei nv 3.519, art. 6'1).
Art. 390. Não se aceitara a índícaçâo de fiador, para a interposição de
recurso, sem a sua expressa aquiescência (Decreto-lei nc 5.844,- art. 159,

~ 1 Para efeito do disposto neste
artigo, o recorrente deverá pagar a
parte nâo litigiosa da : quantia exigida, cabendo o depósito ou fiança
relativamente à parte objeto de discussão, 'observadas, após a solução do
litígio, as disposições do art. 346 e
seus parágrafos (Lei nv 154, art. 69 e
Lei n? 4.357, art. 79, ~ 5°).
§ 2 O recurso, mesmo perempto,
será encaminhado ao Primeiro Conselho de Contribuintes, a quem 'cabe
julgar da perempção, exceto quando
~ 19 ) .
se verificar falta do depósito ou da
prestação de fiança, nos casos em que
§ 1º Serão recusados como fiadores
couber (Decreto-lei nc 5.84-4, art. 159, os que não estiverem quites com a§ 49 ) .
Fazenda Nacional ~~ os que nào tiveArt. 388. A garantia da instâ-ncia, rem patrimônio para a garantia do
a que se refere o 'artigo anterior, será pagamento das quantias em Iitígtc
(Decreto-Ieí nc 5.844,art. 159, § 39).
efetuada:
§ 29. Sob pena de não produzir neaJ mediante depósito em dinheiro,
títulos da divida pública federal, ações nhum efeito, o requerimento que fndíou debêntures de sociedades de econo- cal' fiador, para a garantia da instânmia mista de cujo capital e direção cia, apresentara, salvo no caso de fiparticipe a União, ou cupôes vencidos ança bancárãa, relativamente à firma
de juros ou dividendos: de tais títulos, ou sociedade indicada, cópia, do último
balanço assinado por contabilista lena repartição arrecadadora do local
galmente registrado, pela qual se ""'·'ido domicílio do recorrente;
to mediante fiança, nos têrmos do fique que o patrimônio liquido 'igual
art. 389 (Decreto-lei n 9 5.844, arti- ou superior a 3 (três) vêzes o valo].' da
ítenca, bem como os atos instituciogos 153 e 159).
'naís (contrato social ou estatuto) que
§ 19 Se o depósito fôr em titulas da
outorguem, no caso de sociedade anôdivida pública federal, serão eles aceinima, autorização a seus diretores
tos pelo seu valor nor-unal; se fôr em para prestar fiança ou que não contítulos ou ações de sociedades ele eco- tenham, nos demais ClWOS, dísposíção
nomia .mista, serão aceitos pela sua impeditiva da prática dêsse ato.
cotação em B61s3, no dia anterior ao
§ 39 Se o fiador oferecido fôr reda ore-ta (Lei n 9 154, arts. 19 e 158,
ousado, será o recorrente intimado a
§ 19).
indicar mais um segundo e um ter§ 29 Excetuam-se das disposições do
ceiro fiadores, sucessivamente, dentro
parágrafo anterior as Obrigações do
do prazo igual ao Que restava na data
Tesouro Nacional, a que se refere o em que foi protocolada a respectiva
art. 19 da Lei n? 4.357. de 16 de julho petição anterior, não se admitindo,
de 1964, as quais poderão ser recebi- depois dessas, nova Indicação (Le!
das pelo seu valor atualizado (Lei nv 3.470, art. 51 e Lei n 9 3.520,
nv 4.506, art. 86).
art. -11).
§ 49 Da decisão que recusar o últi~ 3Q Se. houver abandono dos títulos
e o produto da venda não fôr surícímo fiador caberá um único recurso à
autoridade admínístratíva ímedlataente para, a liquidação do débito, deé
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mente superior, que decidirá definitivamente sôbre as impugnações dosrtauores . apresentados (Leltnv 3.470,
m't. 51, § 1'1).
~ 59 No caso de indeferimento do
recurso de que trata o parágrafo anterior, marcar-se-á o prazo improrrogável de 10 tdez) dias, contado da
ciência ela decisão, tiara depósito da
ouantda em litígio (Lei no 3.4'i"0, artdga 51, § 29).
§ 69 Será admitido, também, recurso da decisão que recusar o primeiro
ou o segundo fiador oferecido, quando
o recorrente renunciar expressar ente
ao direito de fazer nova índícaçâo de
fiaclor-.
§ 7,° Recusado qualquer fiador, o
recorrente poderá efetuar o depósito
da quantia em litígio, no prazo improrrogável de 10 (dez) 6.13, VU
apresentar o recurso, na conformidade do disposto
nos §§ 1.9 e 6.'\
dentro do me.mo prazo.

SEÇÃo 11

Do Recurso ex.ofilcio

391. Das decisões favoráveis
aos contnoclnces ou às fontes, ainda
Art.

quando

hOUVBr

descjassiücecão

de

infração capitulada no processo, naverá recurso ex ctncio (Lei n.v 2,354,
art. 37 e Lei TI,o 3,520, art. 12):
a) cuando o ato fôr do diretor do
Departamento do Impôsto de Renda,
paea o Primeiro Conselho de Ocntríbuíntes: .
b) quando o ato fôr dos delegados
regionais e seccionaís do Impô::;fiO. de
Renda, pera o d.retor do Departamento do Impôsto de Renda.
§ 1.0 0, recurso ex otíicio será Interpostc no ato de ser proferida a
decisão uaccrcto-ier n.c 5,844, are. l.fiO,
§ 1.').

Sl;;ÇÃO TII

Do Peâiâo de reconsideração

.art.. 392. Das decisões do prtmeiro
Conselho de Contribuintes C:W:,ê pedido de reconsideração, dentro
do
prazo· de 30 (trinta) dias, contado

da data d-a nctíftcaçâo do acórdão
feita aos interessados na forma do
dirposto no art. 398 mecrcto-teí. núlTIé1j:O 5.844, HTt. 161 e Lei n.c 4.48l.

art.. 95').
Parágrafo único; E' obrigatcrío o
prévio depósito ou fiança
idônea,
conforme o valor da importância em
litígio, quando o ped.do de reconsrderação ao Conselho versar sôbre "übranca de tmpôsto ou quatqaer ocntnbuícão fiscal extgíde no julgamento do recurso ex ot ticio, devendo o
processo ser eneamínhado. para t'Jl
fim, à reparb'çâo de primeira. mstãncia (Decreto-lei n.c 5,844, aru. 161.
parágrafo único),
Art 393. Resolvido o uedvtc de
reccnsider açào. a
questão estará
finda, salvo recurso do representante
de Fazenda, Interposto pare o Ministro, na forma legal (Decreto-lei
n.c 5,844 art. 162).
Art, 3%, A dec'sâo mmisteriai. no
caso do artigo antecedente, será defi..
nttíva e irrevogável (Decreto~10i númer-o 5.844, artigo 1031.
CAPÍTULO In

Disposições comuns a rectamaçãen e
recursos
Art.

395,

As

reclamacões

contra

lançamento ou exigência "de recothi-

menta pela f-onte e Os recur-sos de-

§ 2,9 Sempre que, por qualquer motivo, deixar de ser observado o dlspcs to no parágrafo anterior, cumpre
ao funcionário que iniciou o processo,
ou 00 seu substituto no serviço, propôr a interposição do recurso I De-

creto-lei

§ '.1.0 Das decisões contrárias aos
ccnta'íbu.ntes ou às fontes nos. cases
de provimento do recurso ex offlciO
de que trata o. letra 1J dêste artago,
caberá o recurso voluntário previsto
no art. 3SS (Lei n. e 2.354, art. 37).

n.c

5 844, art. 160, § 2,"'].

Não haverá recurso ex otttao
quando a importância em Iitíg o. fô'l'
§ 3Q

inferior a o-s 840.000 (oítocencos e

quarenta mil cruzeiros)
mero 4.154, art. 17).

(Lei

nú-

verão ser formulados por escrito e
dêles constarão Os fatos .que cs motivarem e as provas que forem orerectdas roecrcto-iei n.c 6,844, artigO 164).

Art. SS6. E' vedado reumr, em
um só requerimento, reclamações ou
recursos referentes a mais de um
lançamento 01] decisão, ainda que
versando sôbre o mesmo assunto e
alcançando o mesmo
contribuinte
(Deeretc-leí 11.° 5.344, art. 165),
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Art. 397. p..s reclamações e os l'e~
cursos estão isentos de sêlo c do
pagamento de taxas, a qualquer título r.Deereto-Iei n.v 5.844, art. 19'7

e Lei n.c 3.519, art. 1.°,_ alto 58:l).
Art. 398. As decisões proferidas

nas reclamações e nos recursos serão
comunica·dasaos contribuintes pes-

soalmente ou por meio de registrado

postal, com direito a recline de volta
(A.R.), ou, ainda, pela
imprensa
(Decreto-lei n.o 5.844 arb. H37'.
Parágmf{) único. Se a notíficacâo
fôr feita
pessoalmente, os prazos

para reclamação e recurso correrâo
da data da. ciência no processo; se
íôr feita por meio de

:~,<·istTad.[,

DOS-

tal, da data do recibo de volta (A.R.);
finalmente, se fpI' publicada,' depois
de 30 (trinta) dias contados da data
da
publicação oficial (Decreto-lei
11.Ç1 5.844, art. 167, parágrafo único).
Art. 399. As Delegacias f! Insçetortas do Impêsto de Renda provi-

denciarão para que o- contr.b-nntes
tenham conhecimento, por intermédio
das exatortas a que estão jurisdicionados, das decísões que lhes diaserem respeito (Decreto-lei n.v 5.844,
art. 168).
Parágrafo
único. Aos autuantes
será dada ciência no processo, qualquer que. seja. a decisão. ego , que
este esteja fmdo
admíriístcatwamente.
TÍTULO II

Da restituição

Art. 400. A restituiçâo de impõsto
pago ou recolhido a maior, poderá
ser feita ex ottício ou a requerimento do credor (Lei n.Ç1 4.155, artigo 1.9).
§ 1.0 O prazo de prescrição do direito à restituição do lmpôsto, prevista neste artigo, é de 5 cinco)
anos contados da data do pagamento
ou recolhimento indevido, nos têrmos
dos artigos 1.Ç1 e 2.° do Decreto número 20.910, de 6 de janeiro de
1932.
§ 2.9 O pedido de restituição), dirigido à autoridade competente, :;llSpende o prazo de prescrição até se:
proferida decisão final na órbita admínistrativa (Lei TI.o 1M. art. 1.1:').
Art. 401. Em todos os casos a
restituição será precedida de despacho expresso da autoridade competente, reconhecendo o direito credí-

ExECUTIVO

tório
(Lei

contra a Fazenda Nacional
4.155, art. 1.0, § t.»,
§ 1.° Reconhecido o direito creditório, será feita o pagamentovôa
restituição, encaminhando-se o processo, para êsse fim, à autoridade que
deve ordenar o pagamento (Lei número 4.155 art. 1,0, § 2.Ç1).
§ 25' O pagamento da restituição
de receita poderá ser feito pelas Tesourarias ou Pagadorias do Mimstérto da Fazenda ou de Suas repartições e pelos estabelecimentos bancários autorizados a operar como o
Tesouro Nacional (Lei n.v 4.155, ar-

n.v

tigo 2.°)
§ 3.Q O pagamento da restituição

de receita do exercício ou de exer-

cícios anteriores será classífícado em

conta de responsáveis, a débito dOS
oenefíciáríos (Lei n. Q 4.1155, art. 3.9),
§ 4.° Efetuado o pagamento da
restituição da receita e éscrtturado o
débito, será o processo encaminhado
ao Tribunal de Contas ou às suas
Delegações, que julgarão da legalidade da restituição (Lei nc 4.155. artigo SÇI, § 1Ç1).

*

5.Q Os processos relativos ao pagamento de
restituição de receita
julgada legal pelo Tribuna! de COUM
tas serão restituídos à repartição pa-

gadora, para fins de anotação nas

fôlhas de responsáveis, relacíonamen.,
to e abertura de crédito adicional regujarrzador da despesa (Lei número
4.155, art. 3.°, § 2. Q) .
§ 6.Ç1 Os processos relativos a restituiç,ão do impôsto cuja legalidade
não fôr reconhecida
pelo Tribunal
de Contas serão restituídos à -eoartição de origem, para cobrança do
nnpôsto
indevidamente
restituído,

dando-se baixa, com o recolhimento,
na fôlha do responsável (Lei número 4.155, art. 3.9, § 3.°).
Art. 4JD2. São competentes para
julgar das restituições do ímpôsto
(Lei n." 4'.154, art. 17):
a) os delegados regionais e seccionais, quando e importância a restituir não exceder de ors
840 000
(oito-centos e quarenta mil cruzei1'00) ;

b) o diretor do Departamento do
Impôsto de Renda nos demais casos.
§ 1,Ç1 Das decisões proferidas em
casos de restituição de imposto, contrárias aos contribuintes, ou às fontes, caberá recurso dentro de 20
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(vinte) dias contados da ciência da
decisão:
a) quando o ato fôr dos delegadps,
para o diretor do D.I.R.:
b) quando o ato fôr do D.I.R
para o diretor-geral da Fazenda Nacíonal .
§ 2.9 O julgamento do recurso oc
que trate. o parágrafo anterior, será
definitiva e irrevogável na esfera administrativa.
LIVRO

VIII

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 403. Para os fins do impôsto, os, rendimentos em espécie serão
avaliados em dinheiro, pelo valor que
tiverem na data da percepção (Deereto-lei n« 5.844. art. 198).
§ 19 Os rendimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, remetidos,
recebidos ou empregados, deverão ser
convertidos em moeda nacional à taxa
de câmbio vigorante na data co seu
pagamento, crédito, remessa, recebimento ou emprego. ou à taxa do cãmbio em que forem efetivamente realizadas as operações (Decreto-lei número 5.844, art. 199).
§ 2Q Nos casos de transferências financeiras excluídas do mercado de
câmbio de taxa livre, as operações são
consideradas efetivamente realizadas
à taxa de câmbio concedida, na conformidade do disposto no art. 52 da
Lei nc 3.244, de 14 de agôsto de 1957.
Art. 404. Os rendimentos recebidos
e as deduções pagas' sob a forma de
extinção de obrigações serão a valiados pelo montante das obrigações extintas, inclusive juros vencídoa, se
houver (Lei nc 4.506, art. 25).
Art. 405. Para efeito de tmpôsto
de renda e da correção monetária
prevista neste regulamento, consideram-se bens imóveis as florestas e as
árvores em pé, constantes do ativo
das empresas industriais de madeiras,
carpintarias, tanoarias, fábricas de
papel de celulose, pastas de madeira
compensados, Iamínados e outras aímilares, desde que adquiridas há mais
de três anos, com ou sem terra, mediante escritura pública (Lei número
4.357, art. 29·e Lei nc 4.481. art. 7).
§ 1Q Para os fins previstos neste
artigo, são considerados bens imóveis
as árvores oriundas do reflorestamento (Lei nl? 4.481, art. 7Q) .
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29 A variação do valor original
bens de que trata êste artigo, deverá figurar destacadamente no ativo
das emprêsas e não poderá, sob nenhuma forma, ser computada como
custo ou despesa operacional (Lei número 4.506 art. 85).
Art. 406.F:ica -revogado, a partir
de 19 de janeiro de 1965, o disposto
no art. 81 da Lei no 3.470, de 28 de
novembro de 1958 (Lei nc 4.506, art.
41, § 29 ) .
Parágrafo único. O dísoosto neste
artigo não se aplica à venda, promessa de compra e venda e à cessão
de direitos de promessa de compra
e venda de propriedades imobiliárias
cujos contratos tenham sido celebrados pelas pessoas fisicas a que se l'efere o artigo 81 da Lei no 3.470, de
1958, até 31 de dezembro de 1964, devendo o lucro apurado nessas operações ser tributado na forma estipulada no artigo seguinte (Lei -número
4.506, art. 41, § 39 ) .
Al;t. 407. As pessoas fisicas de que
trata o parágrafo
único do artigo
anterior, ficam sujeitas ao pagamento elo imposto a razao de 25% tvmte e cinco por cento) sôbre o lucro
líquido das operações mencionadas,
apurado na forma do Capítulo IV
do Título III do Livro II (Lei número 3.470, art. 81).
Art. 408. As peSS08.,S físicas é facultado reajustar o valor dos imóveis rurais em suas declarações de
renda e de bens, a partir do exercício financeiro de 1935, independentemente de qualquer comprovaçao, sem
que seja tributável o aumento de patrímomo resultante dêsse reajustamenta (Lei nv 4.504, art. 53, ~ 8~').
Art. 409. Estão isentos do lmpôsto
de renda- os rendimentos auferidos por
Governos estrangeiros, desde que haja
reciprocidade do tratamento em relação aos rendimentos auferidos em seus
países pelo Govêrnc brasileiro (Lei
nv 154, art. 59).
Art. 410. Estão isentos do impôsto os rendimentos do trabalho auferidos por (Lei nv 4.506, art. 59):
à) servidores diplomáticos de gcvemos estrangeiros;
b) servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte
e aos quais se tenha obrigado por
tratado ou convênio a conceder isenção;
§

dOE>
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C) servidor não hrasüeíro de embaixada, consulado e repartãçêes oüotaíe de outros países no .Brastl, desde que no pais de sua nactonahdade
seja assegurado igual tratamento a
brasileiros que ali exerçam ídêntícas
tunçôes ,
Paragrafo único. As pessoas reíl"rfdas nas letras "b" e "c" dêste arttgo serão contribuintes como realdent'2S no estrangeiro em relação a OUte-os rendimentos produzidos no pais
(Lei nv 4:.506, art. ãv, parágrafo único).
Art. 4J.1. Os rendimentos derivados de atividades ou tr8.11l:!aCÕeS
citas, ou percebidos com Infraçáo o.
let, são sujeitos a trtbutaçâo sem prejuizo das sanções que couberem. (Lei
úí-

H.9 4.506, art. 2G).

l~.rt. 412. Não constitui rendímento tributável, para efeitos dó imposto
de renda, o reajustamento monetário u.ei no 4.380, art. 57):
(~) do saldo devedor de contra.tos
imobiliários corrigido nos têrmos dos
arts. 5° e 69 da Lei no 4.380, de 21
de agôsto de 19tH;
t» do saldo devedor de emprestímos contraídos ou dos depósitos re~
eebídos nos termos da referida -Leí
nc 4.::130, pelas entidades íntegrame,
do sistema financeiro da habitação;
(n do valor nominal das letras imobtüártas de que ta-ata o art. 44 da Lei
ne 4,330, de 21 de agosto de 1961.
Parágrafo Ú1ÜCO. A correceo monetária das dívídas correspondentes
e, operações rurais, a Que se refere o
axt. 109 da Lei no 4.504, de 30 de
novembro de 1964, também DJ,Q cenatdtuirá rendimento tributável oca seus
beneficiários.
Art. 413. Estão isentos do imposto
de renda, atõ 31 de dezembro de 1970,
os íucroa e rendimentos auferidos pelas pessoas jtsícaa 01..1 jurídicas, resultantes ele operações de construção e
prrmeíra transação, inclusive alienação e. Ioeaçâo, relativos aos prédios
resídcncíaís 'que vierem a ser construidos no Distrito Federal, cujo valor
não ultrapasse de 60 (sessenta) vêzes
o salárto-mínimo da. região (Lei número 4~330, art. 58).
Art. 414:. Ressalvados 08 casos previstos nos arbs, 213 e 224, quando a
fonte pagadora assumir o onus do
fmpoato devido pelo beneficiado: a
Importância pagu, creditada, .mpregada, remetida ou entregue, será 'con-
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stderada como Iíquída cabendo o reajustamente do respectívc rendimento
bruto, sóbre o qual recairá o tributo
(Lei n'·' 4.154:, art. 59).
Art.. 415. A tributação prevista no
§ 2t,J do art. 237 nâo servirá para base
de reajustamento do ímpôsto devido
pelas pessoas residentes ou domícthadas no estrangeiro, mantida a extgénela de identífícacác do benefíciártc do
rendimento, mediante declaracão de
propriedade ou recibo, nos têrmoa do
art. 237 (Lei no 4.154, art. ;:19, § 29).
Art. 416. As pessoas jurídicas que
tenham predominância de eapttal estrangeiro, ou sejam filiais ou substdiárias de emprêsas com sede no extertcr. ficam Sujeitas às normas e és
alíquotas do imposto de renda estabelecidas na Iegtslaçâó dêate tributo
eLei nv 4,131, art. 42).

Art. 41:7. Na extínçâo das sociedaeles que houverem realizado a amortizaçâc de suas ações, nenhum ímpôsto será devido pelo actorusta, na
Sl:2, declaração ou na fonte, sobre as
quantias atribuídas' as ações amoruzadas, até a importância do resoecüvc V:;lJOl' nominal (Lei nv 2.852, art.
26, parágrafo únícoj .
Art. 418, Fica revogada a partir
de l'! de janeiro de 1965, a tsencão do

impôsto de renda atualmente concedida às demais sociedades cooocratrves não enumeradas no art. íe (Lei
n'' 4.506, art. 31, § 29).
Art. 419. Ficam excluídos das disposições do § 19 do art. 83, os rendimentos decorrentes dos contratos de
promessa de compra e venda e das
cessões de direitos de promessa de
compra e venda de propr-íedaoes Imobiliárias, constantes de escrtturas. públicas lavradas até 12 de janeiro de
1959, inclusive, os quais são crroutá'leis na conformidade da íegtsjaçâo
anterior (Lei ns 3.470, art. 49, ~ 4'1):
a) nos casos de promessa ele compra e venda a exigência do recolhimenta do ímpôsto só será feita na
escritura defini\iva, mesmo quando
tenha sido lavrada escritura de promessa irrevogável, Irretratável e com
quitação de preço, no referido prazo;
o) os rendimentos, das cessões de
direitos são classificáveis na cédula
I-I das declarações das pessoas físicas,
quando domiciliadas no Brasil, ou tributáveis na fonte, se o conttibuínte
fôr domícilíado ou residente EO exterior.
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Art. 420" Ficam sujeitas ao impôsto de renda, mediante desconto pelas
rontes- pagadoras e inclusão dos renc1imentos na declaração da pessoa física beneficiada, nas cédulas em que
couberem, 8.S Importâncíae correspondentes a direitos de autor e as relativas ao exercício da magfstratura ou
da profissão de jornalista ou de pro1eS801', dcvictas a paritr de I? de agôsto. de 19::-A: (Lei 111? 4.480, art. 11).
Art. 421. O impôstc de renda a
que estão sujeítoa os magistrados, na
jorma da legislação vigente, -iao sei-á
superior a dois meses dos seus. vencimentos, inclusive vantagens (Lei
nv 4.480, art.' 29).
§ 19 o pagamento do ímpôsto, na
jmportâncía prevista neste artigo, mediante requerimento, poderá ser feito
em duodécímos, fazendo-se o desconto em. fôlha.
§ 29 Quando o conn..'Jbuinte auferir
rendimentos de várias fontes, consídera-se, para os. efeitos dêste artigo,
como integrando as classes iniciais
de renda Os vencimentos e vantagem;
derivados do exercício da magistratura, inclusive os respectivos proventos, nos casos de inatividade.
Art. 422. O montante do Impôsto
e adícionais lançados pm nome das
pessoas físicas, .em cada exercício rínenceiro, não poderá exceder a 2/3
(dois têrcosj da renda ·1íqUiC.8.. dccjarada (Lei n.c 4.154, art. 27).
Alt. 423. As participações de trensferêncla de domicilio, as informacôes
o as comuníeacôes vcfertdas neste regulamento poderão ser entregues em
mão ou remetidas em carta. registrada pelo correio (Decreto-lei nc 5.841

art. 196).
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§ 19 A repartloâo é obrigada a dar
recibo de entrega dõsses documentos,
o qual exonera o conta-íbuínte de pe-

nalídade (Decreto-lei. nc 5.844, artigo
196,§ 19).
§ 2° As repartições fiscais transrmtil'âo uma às outras as comunicações
Que lhes interessarem «Decretc-let número 5,844:, art. 196, § 2.9).

Art. 424. Os servidores lotados e
com efetivo exercício no Departamento do Impôsto de Renda terão direita
a 50 % (cinqüenta por cento) das
multas efetivamente arrecadadas. com
exceção das de mora, percentagem
essa que, escriturada em conta espe-

cíel. constituirá um fundo a ser distribuído anualmente, em proporção
aos respectivos vencimentos ou salários, inclusive gratificação de runcão
(I,ei nv 154, art. li;».
§ lO? Quando a cobrança das multas resultar de diligêncías, representaçâo ou denúncia' de qualquer 01'1gem. devidamente assinada e feita de
modo suficâentemeute claro. a percentagem de que trata êste artigo será
dístrfbuída, em cada C8.S0, da seguinte forma (Lei no 151, arts. to e 153,
~ 2°):
(o. 10 ex, (de'? por cento) ao autor
ou autores da denúncia ou repreaentecão.
b) 10 % (dez por cento) 8.0 servidor ou servidores que efetuarem a dtligêncía ou apurarem a procedência
da denúncia ·ou representacão;
c) 30 % (trinta por cento) ao fundo a que alude este artigo.
§ 2° Se a cobrança das' multas rcsultar de diligência, realizada índependentemente de denúncia ou representacâo, ou decorrer de representação ou denúncia que não dê lugar a
diligência, os 20 C-;', (vinte por cento)
nroverríentes da soma das percentaC.\"ens. de que tratam as letras "a" e
"b" do parágrafo anterior, serão integralmente adjudicados. no primeiro caso, ao autor ou autores da diligência e, no segundo. ao autor ')'1.1
autores da representação ou denúncia (Lei no 154, arts. 19, 153, parágrafo 29) •
§ 39 O

.díspcsto

110S

parágrafos

lI?

e

29 não se aplica aos casos de multas

arrecadadas em virtude de lançamen-

to "ex officio" provenientes de -Ienúncla ou representação baseada em
elementos cadastrais já conhecidos da
repartição, quando a percentagem
será integralmente levada ao fundo
de que trata ~ste artigo.
§ 4<) Quando, em virtude de um
segundo exame de escrita ou diligência, em relacêo ao mesmo exercício,
ficar o contribuinte sujeito a multa,
nenhuma participação nela terá c
funcionário que houver realizado os
dois exames ou diligências (Lei rrú..

mero 2.354, art. 41,

§ 40?).

59 Não poderá paa-ticipar das percentagens referidas nas letras "a"
e "b" do § 19 quem impuser ou confirmar a multa. nem o denunciante
que acusar firma de que seja ou tenha sido auxiliar ou preposto, caben§
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do, neste caso, a totalidade das mesmas percentagens aos servidores que
efetuarem a diligência ou apurarem
a procedência da denúncia ou representação (Lei no 154, arts. F', 153,
§ 39).
§ 60? Participarão do fundo de que

trata. êste artigo os chefes de portaria, os contínuos e os serventes com
efetivo exercício no Departamento do
Impôsto de Renda (Lei nv 154, artigos-I!) e 153, § 19).
§ 79 Para os efeitos dês te artigo
consideram-se em exercício no Departamento do Impôsto de Renda os ser-

vidores nêle lotados, quando designa-

dos para funções no Primeiro Conselho de Contribuintes, no Gabinete do
Ministro da Fazenda e junto à Direção Geral da Fazenda Nacional (Lei
no 3.470, art. 66).
Art. 425. O reconhecimento do ,jt~
reito à participação nas multas, nos
casos dos parágrafos dv e 29 do at-tiec

anterior, compete ao diretor e aos d~
legados regionais do Impôsto de Réuda (Lei nc 15<I, arts. 1Q e 153, parágrafo 4Q) .
Art. 426. Os processos e as declarações de rendimentos não poderão
sair das repartições do rmpõsto de
Renda, salvo quando se tratar de recursos e restituições, Ou cobrança da
dívida da ativa, casos em que ficará
cópia autenticada dos documentos €S~
sencíaís (Decreto-lei nc 5.844 artigo
203) .

'

to O Departamento do Impôsto
de Renda poderá adotar .« processo
de microfilmagem para - reprodução
de declarações de rendimentos, fichas
de informações e de documentos e 11vros de escrituração dos contríbuínteso
$i 2.\> As cópias assim obtidas, depois de autenticadas, produzirão os
mesmos efeitos dos originais.
Art. 427. Em circunstâncias especiais, os delegados regionais e seccionais do Impôsto de Renda poderão
autorizar o pagamento parcelado dos
débitos vencidos dêsse tributo; corrigidos na forma elo art. 346, acrescidos
da multa de mora cabível (Lei número 2.354, art. 28, Lei nl? 4.357, ±1;!.'§

tigo

7Q) •

Parágrafo único. Concedido êsse
parcelamento, a falta de pagamento
de qualquer das prestações no prazo
marcado acarretará o vencimento das
demais e a imediata ínscutçâo da dívida para cobrança [udícíal (Lei número 2.354, art. 28).
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AI't. 428. Os débitos resultantes de
processos instaurados por infração
dêate regulamento, quando superiores
a CrS 850.000 (oitocentos e cinqüenta
mil cruzeiros) poderão ser pagos em
parcelas mensais, iguais e sucessivas,
até o máximo de 6 (seis), desde que
os interessados o requeiram à repartícão arrecadadora local, dentro do
prazo previsto para o cumprimento
da decísãc de primeira instância (Lei
119 3.519, art. 9Q, e Lei nv 4.357, artig·o 99 ) .

Parágrafo único. Desatendido o pagamento de 2 (duas) prestações sucessívas vencer-se-âo automàtícamen.
te as demais, devendo a repartição
providenciar a cobrança executiva de
restante do débito, na forma da Icgislaçà o em vigor (Lei no 3.519, artigo 90).
Art. 429. Aos casos previstos nos
arts. 346 e 362, aplica-se o disposto
no art. 316 e parágrafos do Código
Penal, independentemente da responsabilidade civil destinada à reparação
de perdas e danos, ocasionada pelo
excesso ele exação (Lei no 4.357, artigo 38) .
Parágrafo único. Ao contribuinte
prejudicado fica assegurado o direito
de representacâo ao Ministério Público, para o exercício da ação penal,
com a observância das disposições
estabelecidas para os crimes de ação
pública, no Código de Processo Penal
(Lei n 9 4.357, art. 38, parágrafo
único) .
Art. 430. Contar-se-âo em dias corr-idos o~ Pl'a'7.0S estabelecidos neste
Regulamento (Lei no 4.481, art. 99).
r-aragrarc úmco. Os prazos serão
contados a partir do dia seguinte M
da intimação ou notífícaçâc e, quando o último dia recair em sábado, domingo, feriado ou dia em que não
haja expediente nas repartições federais terminarão no primeiro dia
útil subseqüente (Lei nc 4.481, artigo'
98).
Art. 431. A partir de 19 de janeiro
dê 1965, os valôrea expressos em cruzeiros na legislação do ímpôsto de
renda, serão atualizados anualmente
em função de coeficientes de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia, desde
que os índices gerais de preços se elevem acima de 10 % (dez por cento)
ao ano ou a 15 % (quinze por cento)
em -um triênio (Lei nc 4.506, artigo
39 )

•
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Art. 432. Os contribuintes do ímoôsto de renda que tiverem direito a
restrtuícão do adicional pago de acôrdo com' o art. 39 da Lei nc 1.474, de
26 de novembro de 1951, na forma
estabelecida pelo art. 1° da Lei número 1.628, de 20 de junho de 1952,
poderão optar, no prazo de 3 (três)
anos, 2, contar de 30 de novembro de
1964. entre o recebimento das Obrtgaçôes do reeaoaretnamentu Econômtco, referidas na mencionada Leí número 1.628, e o recebimento de 20 %
(vinte por cento) do respectivo valor
nominal em titulas do Tesouro Nacional com a cláusula de correção
monetária (Lei

no

4.506, artigo 15,

§ 69).

Art. 433. As pessoas físicas que até
30 de abril de 1965 pedirem retificacão das respectivas declarações de
bens. relativas aos exercício de 1963
e tsôa.voara efeito de inclusão de valôres, bens e depósttos, mantidos no
estrangeiro, e anteriormente omitidos,
ficam dispensadas de qualquer pena-

lidade (Lei nv ~.506, art. 83).

Parágrafo único. Até 30 de abril
de 1965, as pessoas físicas pcderâo,
independentemente de comprovação,
a tualízar o valor das propriedades
agropastorts mencionadas em' suas declarações de rendimentos e de bens,
relativas aos exercícios anteriores, sem
que o aumento. do valor do patrtmonlc, resultante dêsse reajustamento,
seja tributável retroativamente (Lei
nc 4.506, art. 82, parágrafo único).
Art. 431. As omissões ou erros na
declaração de bens' nos exercícios de
1953 e 1964, poderão ser retificados
até 30 de abril de 1905, pagando G
contribuinte em 12 (do:>;e) prestações
a multa de 10 % (dez por cento: BÓbre os impostos correspondentes aos
rendimentos resultantes da mesma retificaçf>,a, ressalvado o disposto no ;:n'tígo 4:33 (Lei nc 4.506, art. 83, parágrafo único).
Art. 435. No cálculo do total do
ímpõsto de rendarlancado sôbre >1S
pessoas físicas ou jurídicas, ou exigível mediante recolhimento pelas fontes, será desprezada a Iracâo inferior
a CrS 1.000 (um mil cruzeiros) (Lei
nc 4.357,art. 13).
Art. 436. As multas previstas na
legislação fiscal e aomínistratwa vigente, e fixadas em cruzeiros, serão
anualmente atualizadas por decreto
do Poder Executivo, mediante aplicação dos coeficientes de correção
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monetáa-ía a que se refere o art. 3~
da Lei nv 4.357, de 16 de' julho de
1964, tendo em vista o ano da entrada. em vigor, da lei que estabeleceu
ou autorizou a multa (Lei nc 4.357,
art. 9 9 ) .
Art. 437. Não caberá ao empregador responsabilidade alguma sõbre as
informações prestadas pelos erccreacdos para efeito do desconto do imposto de que trata o art. 63 (Lei número 2.354, art. 12).
Art. 438. Ao apresentar -eua declaração para pagamento do impôsto de
Tenda, ficarão os contribuintes, abri ~
gados 8, provar o, recolhimento previsto no artigo 31 da Lei nv 4.494, de 25

de novembro de IDe4 (Lei n? 4 494,
art. 31, parágrafo únícor .
Art. 439. As novas taxas de incidência do ímpôsto de renda serão
aultcáveis aos rendimentos tributáveis
a- partir de 10 de janeiro de 1965, ainda cue anteriormente produzidos (Lei
nv 4".500, ai-t. 90).
Parágrafo único. Nos casos de re-

colhimento do rmoõsto sujeito à l'etencão na fonte, deverá ser acljcada
a taxa vigente à, data em que o inipÔ3tO Se tornou exigíve110s têrmos
das disposições do presente regulamenta.
Art. MO. O presente regulamente
entrará em visar na data da sua pu-

blicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 25 de marco de 1965.

otaoío Gouveia de Bulhões.

DECRETO N'! 55.869 - DE 26 DE
MARÇO DE 1965
A ore, pelo MinisUrio da Viação e
Obms Públicas, o crédito esiecíci
de CrS 200,000.000 para o fim., QU8
menciona.

(publicado no Didrio Oficial de
31 de março de 1965)
Retificaçdo

Na página 3.225, 2.('\ coluna. nas
assinaturas, onde se lê:
H. CASTELLO BMNCO
Otávio Gouvôa de Bulhões

Leia-se:
H. CASTELLO BRANCO
Otávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora

m," 23

DECRETO N? fJ5.870 -

DE

MARÇO DE HJ,65

A.prova O Regulamento -oora o ser-oíco de Remes::;as eceuue IntetnCi.ciônais sujeitas' à jiscalização aduaneira.
o

Presidente da Repúbftca usen-

do da au-íbulção que lhe confere o
art. '37, nv '1,' da Ccnstituíçâc, de-

ereta:
Art. 19_ Fie,a eproveno o Regmamenta para o Serviço dê Remessas
Postais Internacionais sujeitas
riscalízação aduaneira, que ;1, êste aCOl'Dà

»enne.

!c:.rt. 2'). ;:;ste decreto entrara Ç;I'"
vtgor na, data da sua. publtcaçao.
P..rt,3~'. Revogam-se as dlsposíçôcs
em contrário.
Brasflía em 26 de marco de 19ô5:
g41.:l da Independência e ":7" da Repu-

bEca.

Bzt~hDC3,

Otavio Gouveia ele

Juarez Tuoora,

aduaneira, poderá ser expedida, reexpedida, devolvida à origem, entregue
ao destinatário ou ter modítteadc o
seu endereço sem que primeiramente
seja satisfeita eSSD, exígêncía ,
§ 19 O setor elos correios junto ao
qual funcionar sertão aduaneira não

poderá dar 38.1da, para qualquer rtm,

e, remessa postal ínternacíonat de que
siderar-se válido cara oretto dêste avquívado, no mesmo setor, documento
comprobatório da requístçâo ou da lincraçao -adua.neÍI.'fl.

*

21) Além do desembaraço, n8.S
condições previstas neste E€.0:1.l12.111ento, nara a entrega do objeto ao deaü;'wtá?Io no próprio setor postal, constoera-se

Ti'fULO X

Capitulo ün'ico

[)lsposi(ôe.s prelímmarea
Alt. r'.
o presente Regulamento
aplica-se às encomendas poetats in-o
ternacíonaís c-cous postaux"}, cem
como à:'. caixas com yalo'r declarado
e MB objetos de correspondência S':J>'
jeitos à físealízação adUUl"i8Ü·3.-.
.lirt. 2°.
Na execução do sarvíco
(te permuta de remessas POSÜ1,lS ínternaelonaís. compreendendo es encomendas postais, caixas com vetor
declarado c' objetos de corrcspondenda serão observadas ~;,S disoostcões
daa Convencõos e P_~li):'(J.·J'3 niternaeíonaís firmados ou que d0 f'uxuro
o venham a ser pelo Brasil.
Art. 3'º. Nenhuma remessa postal, quando sujeita à fiscalização
I

r-c ra ~~"~t8

documente »:'':'."8_1

rJP,c:t.e aj.'-

;-'c;'l.(~lh2,nte,

Art. 4c!. As autoridades postaís,
dentro da esfera de suas, atrtbuteões,
prestarão tôda colaboração às tepartlções fazendárias para a uerfcíta
arrecadacâo dos ímcostos O taxas relativos à" importação por \'18 postal,
bem como. para a prevencào e repressão 3,0 contrabando, descamtnlio
de

H,WULAMENTO !PARA o SE}"PJIQO
!L1E RENlESSAS POSTl.l.IS INTEI~H
NACIONAIS SUJEI'I'AS A FISCA·'
LIZAÇAO ADUA..:NFiEA.

"<',',,1,,

tígo, o "visto" da secao aduaneira
nas couías das guias dê percurso par a c extertor, listas de regtstrados cu

(lI)'(:i-:-I~<:

r:

fI:P~""l<>"

fraude adna-

neíra praticada através de ::..emessas
postais ínternacíonads.
Art. '59, A Diretoria de 001'1'0i05
comunicará ã Díretoría da.') Rendas
Aduaneíras. cem a devtda antecedênc'u, o inicio, o reíntcío ou a Sl!Speneõo de qualquer serviço pUSh3] racultatívo Que ôomoreeuda objetos sujeitos à físcatízação aduaneira
/\~'t, ~C!. 'n ser-vice de ncrmuta (1;-:
encomendas postais ínternactor-ars
8<';1.'<1, executado eru tôdas 8..'3 D"'0~G
rias Regionais de Cor-r-io-s (:~ 'r""I>_
grafos e af'."i';:::~,-,hr: fl,l1~(W:'7::t8_a3 neto Direter de CCJ1Teiof:;, ouvido o Mírustét-ío

do, Fazenda.

único, Denomina-se se..
cão de encomendes ínternacíouàts,
aquela qüe tiver a íncumbêncía de
abrir as melas com cncomeuõas nostai~ ínternucionais precedentes do exrcrtor
ArL '7'~/, O scrvico de permuta direta de encomendas posbata com a
exterior será executado petas Dtrctortas Regionais de Oorreiôs c 'J\~
Iégrafos de Manaus C'1ma',~owlS);
Belém (Pará); Fortaleza (Ccazé.r :
}:H~·:.íf~l·afv

Exactrrrco

Aros DO PODER

Recife (Pernambuco)"; Salvador tBanIa};
Rio de Janeiro (Estado da
Guanabara); Santos e São Paulo
{São Paulo);
Curitiba (Paranàr ;
1;'lo:rianüpol1s (Santa Cataa-íne.i ; Pôr1',0 Alegre, Pelotas e Rio Grande (Rio
Grande do SUl); Belo H01'iz,")~t·.3 (Mi-

nas Geraísj.; e Corumbá (Mato
Grosso) .
. LParágrufo único. A Diretoria Getal dos Correios e Telégraí'os côotará providencías Imediatas 11J sentido de ser executado o servtco de
oermuta direta de encomendas posteta entre 0, Oapítal Federal ,~ c Ex-

tenor ,
Art. êv. Por Iritermédío das renartn-ôes de (J1l'~ ta-ata o ai-tígo 'Orecedente, executarão o serviço as - demais jjlretortas Regtcnais na 101'1112,
abaixo:
a) por intermédio da Dn-etor.a 1"1"2gional dos· Correios e Telégrafos do
.êmazonas, os Correios de Rondônía:
b) por intermédio ôa 'Dü·8to>_'j,!, Regáonal dos Cerceies e 'I'edegráfos de
Belém (Pará), os Corretos de São
J-,uís GI/.fal'anhão);
cf" por intermédio da Du-etoría ReglorIar Cios Correios e 'I'etégratos de
ncvtcreae (Ceará) , os Correios de Teresina <Piauí);
,n por intermédio da Diretoria Regional dos correios e Telégrafos de
Recife (Pernambuco), os! Correios de
Natal (Rio Grande do Norte), João
Pessoa (Paraíba) e Maceió (Alagoas);
e) por intermédio da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de
.serveõor (Bahía) , os Correios de Al'acaju (Sergipe) e Juazeiro (Bahia);
j) por intermédio da Diretoria ReM
gíonal dos corretos e 'Telégrafos da
Guanabara, os Correios de Vitória
(Espírito Santo), Niterói, Campos e
Petrépolís (Estado do Rio de Janeí:,:0) ;
g) por intermédio da Diretoria Regional dos Correios. e Telégrafos de
Belo Horizonte (Minas Gerais), os
Correios de Diamantina, Te6fi10 Otoaií, Jui.z de Fora, Uberaba e Campa-

11lk1. (Minas Gerais)

j-

por intermédio da Diretoria Regâcnal dos Corretos e Telégrafos de
são Paulo (São Paulo), os Correios
de Goiás (Gcíás) , Cuiabá
(Mato
Grosso), Ribeirão Preto, Botucatu e
Bauru· (São PaUlo);
h)

i)

por intermédio da Diretoria R-:::-

aional dos Correios e Telégrafos ele
i~ôrto Alegre (Rio Grande do Sul) os
Corretos de Santa :D!iB.::ia (Rio Grande
do Sul) .
.ait. 9n Juntamente com as reparücões postais permutantes diretas, índicadas no art. '/'1, executarão os serviços as Alfândegas de Manaus, B8~
lém, p'ortaleza, 'R·:::cife, Salvador, }7,i1j
Santos, Florianópolis, pqrto 1\1e2;1'e, pelotas, Rio Grande e Corumbá, bem como a Ii1staç5,Q Aduaneide .janelro,

ra de Importação Aérea em São Paulo
e os Serviços de Importação Ap1'28. de
:62]0 .aonacntc c· de Curitioa .

Art. 10. Serão subntetídas

à

ífsce-

ltaacãc aduaneira as seguintes rcmoscas postais mternactonaís:
a) encomendas C'cohs uostaux") ~
1J) pequenas encomendas e amosV!'1S'

h~>, objetos de correspondência, 8111
cujo envoltório se encontrar a etlqueta verde do modêlc C-l, mandado
adotar pelo Regulamento de execução
da Convenção Postal Universal, ou
autcrízação concedida na origem para
~?

aber-to-a "ex-otf'icío":
d) objetos de corrcspondêncta cuja
forma. ortgem, enderêço ou Qualquer

outro indicio presumir a exístêr-cia de
ar-tigos de importação proibida ou sujeitos" ao pagamento' de direitos aúuaneíros;
e) caixas com vetor declarado.
Art. 11. Nas repartdcôes postais em
que se proceder
abertura de S8.COS
ou malas procedentes do exterfor "será.
feita com a assistênola de funnionâ1'10 aduane-iro a seleção dos objetos de
correspondência cue. na f 01'1";18, do artigo precedente, devam ::;81' submetidos à fiscalização aduaneira,
S 1'? A assistência de que trata êste
artigo ficará a cargo de funcionário
que funcional"
da seçâo aduaneira
junto à reparbíçãc permutante direta,
§ 29 Nos Estados do Maranhão, Rio
Grande do Norte, Alagoas,' Espírito
Santo e Rio de. Janeiro, a seleção dos
objetos será feita. com v.. presença de
funcionário da Alfândega respectiva
à qual incumbe a arrecadaeào dos tributos porventura devido<.:.·o desembaraco aduaneiro, a ínstauracão de processos rtscaís e o seu julgamento,
§ 39 Relativamente aos demais correios na situação prevista neste artigo,
à.

476

ATOS

DO PODER ExECU1'IVO

o .Diretor-Geral da Fazenda Nacional
designará. a

repartição

que deverá

proceder pela forma estabelecida no
parágrafo anterior.
Art. 12. Os inspetores de alfândega

e chefes de estações aduaneiras tomarão tôdas as providências no sentido de que a fiscalização alfandegá-

ria não constitua embaraço ao tráfego postal.

Art. 13. O julgamento dos processos
fiscais referentes a remessas postais
internacionais compete ao inspetor da
alfândega eu chefe da estação aduaneira de importação aérea a que estiver suborrlmadc o setor que realizar
a apreensão ou apurar a infração, cabendo recurso de suas decisões para a
instância superior, na forma da legislação em vigor.
Art. 14. Os servidores que, por
omissão, negligência ou dolo, concorrerem, pai' qualquer forma, para o
contrabando e o descaminho das
rendas públicas serão responsabillzadcs
administrativa e criminalmente.
Art. 15. Os servidores que manipularem remessas postais serão responsabilizados pelos danos nu avarias que,
por negligência ou omissão no CUmprimento do dever, apurada, em processo, causarem aos Objetos bem CDD10
por qualquer prejuízo advindo de seu
procedimento irregular.
Art. 16. li: defeso aos servidores postais proceder, para 'qualquer üm, salvo
as hipóteses previstas nos artigos 47 e
108, parágrafo 39, à abertura ele remessas postais internacionais sujeitas
à fiscalização aduaneira, 1108 termos
do art. 10.
Parágrafo único. Os servidores dos
Correios incumbidos da seleção de que
trata o art. 11, quando na execução
dêsse serviço, tomarem iniciativa da
qual decorra apreensão, corno contrabando de objetos de correspondêncía
serão considerados auxílíaa es de apreensão désses objetos, (co-apreenso&

res) .

Art. 17, As encomendas serão
abertas e fiscalizadas nas secões
aduaneiras que funcionarem junto às
seções de encomendas íntetnacíonais
das repartições permutantes diretas,
enquanto as caixas com valor decl~ra.do e o~ objetos de correspondêncía o serao, preferencialmente no
próprio recinto do setor compet~nte

daquelas repartições dos Correios, na
presença de um servidor postal.
Art. 18. Nenhuma remessa postal,
depois de aberta para efeito de fiscalização, poderá permanecer em
qualquer repartição, postal ou fazendária, sem estar devidamente lacrada, e sinetada pela seção que procedeu ao seu exame, salvo a hipótese
prevista no art. 107.
.
Parágrafo único. A Diretoria das
Rendas Aduaneiras poderá autorizar
que os volumes já. fiscalizados sejam
tornados invioláveis por meio de
etiquêtas, de acôrdo com o modêlo a
ser estabelecido pela mesma Diretoria e do qual deverá constar obrigatóríamente o Dome da respectiva repartição aduaneira.
Art. 19. A pedido escrito dos importadores e aquiescência dos Correios, a conferência e desembaraço
aduaneiros de' jornais e revistas ímportados para fins comerciais poderão ter lugar na própria seção
postal em que se verificar a abertura
das respectivas malas, devendo ser
observadas as cautelas fiscais, que
forem recomendadas pela Diretoria
das Rendas Aduaneiras.
Art. 20. Apenas as seções de encomendas internacionais das repartições postais permutantes diretas
poderão entregar. aos destinatários
as remessas postais que contiverem
mercadoria importada para fim comercial, as caixas e as encomendas
com valor declarado.
§ 19 Ressalvada a hipótese de importação para fim comercial, prevista neste artigo, e excluídas as
pequenas encomendas, ter-se-a entrega dcmíciliárta dos objetos de
correspondência que, retidos para o
exame aduaneiro, forem posteriormente desembaraçados, livres do ímpôsto de importação.
§ 29 Os objetos de correspondência sujeitos ao pagamento do ímpôsto
de importação ou. à satisfação de
qualquer
exigência
regulamentar.
bem como qualquer encomenda. postal ordinária, .só poderão ser entregues pelas seções de encomendas internacionais ou pelas seções competentes das repartições postais executantes, salvo a hipótese do parágrafo 49 dêste artigo.
39 A Diretoria de Correios poderá restringir às Repartições postais.
ê
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permutantes diretas a entrega de pequenas encomendas.
§ 4Q Mediante proposta da Diretoria de Correios, a Direção-Geral da
Fazenda Nacional poderá autorizar 8,8
Mesas de Rendas e Coletorias Federaís a arrecadar os tributos devidos pelos objetos de. correspondência
que não contiverem mercadoria para
fim comercial e cuja entrega ao ccstdnatário convenha seja feita pela
agência postal que funcionar próximo
das mesmas estações arrecadadoras.
Arii. 21. As repartições
postais
permutantes diretas devem ser dotadas de instalações adequadas à naturcza dos serviços, de modo a garantir 'não só sua perfeita e rápida
execução por parte dos servidores
postais e aduaneiros, como também
a necessáría segurança para os volumes postais, inclusive quanto a
danos e avarias.
Parágrafo único. As ínstalacões
aduaneiras serão feitas de acôrdo
com o Inspetor da. Alfândega ou
chefe de estação aduaneira de tmportação aérea a que a respectiva
seção estiver subordinada.
Art. 22. O;; chefes das seções de
encomendas internacionais, as sim
como os das seções aduaneiras, serão
designados respectivamente pelos Diretores Regionais dos Correios e Telégrafos e pelos Inspetores de Alfândega ou Chefe de Estação Aduaneira
de Importação Aérea.
Art. 23. Nas seções de encomendas internacionais e nos se t o r e s
aduaneiros que funcionarem junto às
.mesmas, terão exercício tantos servidores quantos exigir o movimento
dos serviços, de modo que sejam
rigorosamente observados os prazos
previstos nas C o n v e n ç õ e s Postais,
Acõrdos internacionais e neste Regulamento.
Parágrafo único.
Os servidores
postais e os aduaneiros, no desempenho de suas funções, ficam sujeitos às responsabilidades previstas
nos respectivos regulamentos e demais disposições em vigor.
Art. 24. O agente fiscal do ímpôsto aduaneiro incumbido da verificação e desembaraço de remessa postal internacional ficará subordinado
eo chefe da respectiva seção alfandegária.
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Art. 25, Para a SOlUÇa0 de casos
de rotina, oa Chefes dos setores postal e aduaneiro poderão trocar correspondência diretamente.
Art. 26. Os' processos postais que,
para maior rapidez dos serviços, forem presentes ao setor aduaneiro,
nêle transitarão pelo número de
protocolo com que foram recebidos,
não podendo ser anexados- ou apensados a outros, nem ser encaminhados pelo mesmo setor a qualquer dependência da Alfândega ou Estação
Aduaneira de Importação Aérea. A
mesma disposição se aplica aos processos das Alfândegas ou Estação
Aduaneira de Importação Aérea encaminhados por intermédio de suas
seções às repartições postais.
Parágrafo único. As seções aduaneiras nâo poderão encaminhar diretamente às repartições postais as
primeiras vias de notas de despacho
ou de nota de importação.
Art. 27. O pagamento dos direitos,
das taxas aduaneiras, do impôsto de
consumo e multas devidas pelas remessas postais procedentes do exterior, a serem entregues nas seções
de encomendas internacionais, efetuar-se-á na Alfândega, Estação
Aduaneira ou repartição fazendária a
que estiverem subordinadas as seções
aduaneiras incumbidas da conferência e desembaraço dos objetos, devendo ser instalado, para aquêle
fim, um guichê nas próprias seções
aduaneiras quando o movimento da
arrecadação justificar essa medida.
Art. 28. Os direitos e taxas aduaneiras bem comó o .ímpósto de consumo relativos às remessas postais
internacionais cuja entrega efetuarse nas- repartições postais executantes, serão arrecadados pelas repartições fazendárias que se encontrarem
na jurisdição daquelas, mediante
prévia autorízaçâo do Diretor-Geral
da Fazenda Nacional.
Art. 29. Os preços de en trega e
armazenagem e quaisquer outros que
venham a ser determinados pela Tarifa Postal, para encomendas' postais internacionais e objetos de correspondência sujeitos à fiscalização
aduaneira, e caixas com valor declarado serão arrecadados, a critério dos
Diretores Regionais, por meio de selos postais, impressões de máquina de
franquíar de uso autorizado ou,
quando se tratar de importâncias

4'13

elevadas, mediante Guia d_e Reéolhtmente extraída pela Seção Economica da Diretorta RegíonaJ dos Correios e Telégrafos, ou, no caso de se
tratar de Agência, pelo órgão competente.
S 19 A entrega dos objetos acima
enumerados sera processada medíante a comprovação da pagamento
dos preços na forma do pre~ente
artfgo, ressalvados os casos de rsencão de pagamento prevista 12m 'eis
específícas ,
§ 29 Os selos representativos das
taxas postais arrecadadas' serão colados no verso' do boletim de expedição, no ato da, entrega das sncomendas postais, ou no respectivo
aviso, quando se trata-r de objeto de
correspondência 01.1 caixa com vaiar
declarado, e serão imediatamente
obliterados com o carimbo de data.
§ 39 Em hipótese alguma, os selos .serão
colocados em local que
possa prejudicar a leitura dos documentos.
Art. 30. As encomendas postais de
ou para prisioneiros de guerra e internados estão isentas das taxas postais previstas no presente regula-

menta.

Art. 31. São considerados países
longínquos aquêles para os quais o
transporte marítimo ou terrestre, pelos meios mais rápidos, é de mais de
dez dias, bem como aquêles para os
quais a freqüência média de correio
é inferior a duas viagens por mês.
Parágrafo único. São assimilados
aos países longínquos relativamente
aos prazos previstos neste Regulamento, os países de muito 'grande extensão ou cujas vias de comunicação
são pouco desenvolvidas, para os
casos em que esses fatores têm importância capital.
Art. 32. 0 Departamento de Correios e Telégrafos executa a permuta
de encomendas ordmãrfas, encomendas Com valor declarado e encomendas de prisioneiros de guerra e internados.
Parágrafo único. A permuta de
encomendas: COm valor declarado dependerá de prévio entendimento com
as Administrações postais interes-

sadas.

Art. 33. No regime postal universal,
encomenda ordinária é- a que, embora
obrígatôríamente numerada na origem,
não poderá ser submetida a nenhuma
das formalidades esneciais prescritas
para as demais categortes ad:;~_1iL,ü2a.s
no mesmo regime.
Art. 34. Encomenda CO~l valer declaradc é a OU8. comportando uma
declaração de valor POl' parte dOT2~
metente, para efeito de indenização,
está subordinada às formalidades especiais estabelecidas pelos aeôrdos relativos às encomendas postais internacionais;
Art. 35. Será considerada como encomenda embaraçosa:
a) tôda aquela cujas dimensões ultrapassarem os limites fixados pelos
regulamentos de execução dos Acôrdos
ou as que o Correio brasileiro convencionar com outras administrações postais;
b) tôda
encomenda que, por sua
forma, natureza ou estrutura, não puder ser fàcílmente acoudícíonada com
outras, ou que exigir precauções especiais.
nrt . 36. No serviço de encomendas
oostaís internacionais o valor ao franêo-ouro será fixado pela Diretoria de
Correios.
Art. 37. O acondicionamento, volume, dimensões máximas e limites de
pêso admitidos para cada categoria
de remessa postal serão os estabelecidos nas Convenções Postais e Acôrdos firmados pelo Brasil, competindo
à Diretoria de Correios expedir, aôbre
o assunto, instruções às repartições
subordinadas.
Art. 38. As normas estabelecidas
para as seções aduaneiras que tuncíonarem junto às rapartdçôea postais
permutantes diretas aplicam-se, no
que fôr cabível, às repartições fazendárias referidas nos §§ 29 e 39 do artigo 11.
Art. 39. A expressão "remessa postal" 3.c uca-se ao objeto admittdc â
postagem, qualquer que seja a categoria postal em que se enquadre ou
o serviço utilizado.
Art. 4ü. Consideram-se com o
'apreendidas" as remessas postais
mternacíonaís que, por infraçâo ao
disposto no art. 202, apurada em
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processo fiscal, não possam, em hipótese alguma, ser reexpedídas, devolvidas a origem, nem entregues aos
destínatartos ,
Art. 41. São consideradas "rcü-'
das" as remessas postais cuja entrega, reexpedíçâo ou devolução 20 remetente dependa apenas da sati:;;fação, por parte dos interessados, de
exigência regulamentar'.
Art. 42. ~ vedado ao destdnatárfo
de
remessa
postal
ínternacronal
transfertr a propriedade da mesma
antes de sua entrega pela repartição
competente,
Aru. 43. Para a repressão às rranaduaneiras praticadas por vra
postal, aos inspetores de alfândega c
chefe de estação aduaneira ele Importação aérea a autoridade postal
competente prestará, em caráter ofi-.
eíal e reservado, ínrormaçâo, quando
solicitada, sôbre o nome e o enderêço de assinante de caixa postal,
bem como o número desta em retaçâo a qualquer assinante cujas atívtdadas forem. lesivas ou suspeítaa ao
nsco.
des

Art. 44, O nome do servidor oue
firmar recibo de objetos postais,
quando a sua assinatura ou rubrica,
fôrcde difícil leitura, deverá ser reproduzido de maneira legível, preferentemente a carimbo.
TÍTULO IT

Das Operações

eoeuue

CAPiTuLO I

Ccnferéncía Postai

Art. 45. As seções de encomendas
ínternaclonats, ao receberem expedições com encomendas procedentes do
Exterior, verificarão o estado dos recipientes (malas, cestas etc.) e techos, bem como se foram observadas
as formalidades de transmíssão a oue
estiverem sujeítae pelas Convenções
Postais e Acordos internacionais,
procedendo, em seguida, à abertura
dos mesmos recipientes e à conterêncía das características externas
das encomendas com as guias de percurso (fórmula C.~, 11) e demaía
documentos que as acompanharem.
~ 15' Abertos os recipientes, os ele..
mentes constitutivos do fêchc (bar-

tente, chumbo e rótulo) deverão ficar unidos. cortando-se, de um só
golpe, o barbante, a fim de atingir
esse objetivo,
§ 25' A Díretorfa de Corretos experürá instruções às Diretorias Regfonaís quanto às formalidades a que
estiverem sujeitas as expedições e 0
acondicionamento das encomendas.
art. 4.·8. As irregularidades cenataradas quanto às formalidades a que
a expedição estiver sujeita, desde que
hão acarretem responsabilidade para
as "Administrações, postais tnteressadas, serão comprovadas. par meio de
bclettm de verificação (fórmula C,F,
l~) lavrado. em cinco vias, das qURi3
as duas primeiras serão reenetddae
ímedte.. tamente, sob registro "'0 corTeia de origem da mala; a terceira
to a quarta vias, juntamente com a
respectiva guia de percurso, serão enviadas à Diretoria Regional a que
estiver subordínaôo
setor posü~.l.,
pertencente ao Arquivo dêste último
a quinta via.
Parágrafo único. Os recipiente? e
os elementos constítuívos do fêcho,
desde que não tenham de acompanhar qualquer auto, serão juntos aos
bel etíns de verificação que a éles se
referirem,
Art.· 47. As faltas, avarias e espoliação de encomendas, sacos ou cestas, bem como outras irreaulat-ídades
apuradas no ato da conferência das
expedições, e que passam acarretar a
responsabilidade das .Admtntstracõas
postais, serão comprovadas por meio
de auto circunstanciada (formula
C P 14), assinado por dois conferentez postais e visado pelo respectivo
Chefe, sendo também obrigatória a
assinatura de um representante da
secâc aduaneira, quando se verífícar
a hipótese prevista no art. 49.
Al'C. 43. Os autos serão lavrados
em quatro vias, ou cinco vias na hipótese de que trata o art. 4.9, das
quais a primeira juntamente com os
dcspcros será remetida, sem demora,
mediante, registro, à Administração
central de que depender O correio de
origem,

°

§ 1 Q Além do auto determínadc
neste artigo, organizar-se-i boletim
de verificação, em cinco vias, das
quais a primeira e. a segunda serão
ímedíatamente remetidas, sob registro, ao correio de origem da mala,
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Duas vias dos autos e dos b':lletins
de verificação' serão anexadas .a r88oeotíva aula de pGrc~rso, a rim de

sei.~em. presentes à mretone Regional

a que estiver subordinado o .s:~or pos-

tal, ao qual pertencerá a újtíma VIa

dêsees documentos.
§ 2'.> Ao ,último correio de permuta
inteJ:mecliário, 88 tôr o caso, enviarse-á, também, uma cópia do boletim
de verificação.

Art. 49. As encomendas avariadas,
insuficientemente acondíonadas, ou
que apresentarem sinais de extravasamento, bem como as espoliadas ou,
ainda, as que tenham o envoltório
dilacerado de maneira a facilitar a

subtracâo de conteúdo ou parte dêle,
depois de submetidas ao tratamento
previsto no art. 47 e verificado o seu
conteúdo na- presença de um representante da seção aduaneira serão
reacondícionadas, fazendo-se o posstvel para conservar la envoltório crigmal o sobrescrito e os rótulos.
§ 19 uma vez reacondíctonada a encomenda, far-se-á no respectivo envoltórto, na parte em que se encontrar o enderêco do dest.ínatárío, a declaracão: "Rcmballé a... " (reacondícionado e lacrado auto n 9 . . . Pêso
bruto verificado ... ), seguindo-se a
autentícacão com
carimbo de data
e a assinatura do funcionário postal
que houver efetuado o reacondícionamento, bem como a do funcionário
aduaneiro que assistiu ao ato.
§ 29 A declaração feita no volume
será reproduzida no respectivo boletim de expedição (fórmula CP 2).
§ 39 Dos autos a serem lavrados
nara as encomendas nas condições
previstas neste artigo, constarão, além
do mais, o estado exterior do volume,
pêso verífícado e o inventário exato
do seu conteúdo, bem como referênera à observância, ou não, das formalidades de acondicionamento.
§ 49 Uma via do auto será anexada
aos documentos de postagem, (fórmulas CP2 e CP3).
Art. 50. Fica sujeita ao pagamento
da taxa de reembalagem a entrega
das encomendas reacondícionadas em
Virtude de os remetentes não as terem acondicionado / com .observâncía
das formalidades estabelecidas no
Acôrdo internacional próprto.

°

°

Parágrafo único. Nos casos de
devolução à origem, as taxas de reembalagem serão devidas pelos remetentes, para o que será feita, na
competente guia de percurso, a necessária averbação.
Art. 51. O dano que uma encomenda causar a outra ou várias outras
contidas num mesmo saco; cesta ou
qualquer outro recipiente recebidos do
exterior, será consignado em auto e
boleti~ de verificação, no ato da conferência postal, pela forma regulamentar, apurando-se, em seguida,
para as medidas cabíveis, a proveniência do dano e a responsabilidade
pela indenização que ror devida.
Art.5Z. A conferência postal compreenderá também a pesagem
de
cada encomenda, cujo resultado será
anotado no boletim de expedição e
no rótulo a que se refere o art. 65"
Parágrafo único. As diferenças de
pêso verificadas nas encomendas ordinárias não darão lugar a boletim de
vertficacâo, salvo se modificarem a
situação do volume na escala de que
trata o art. 53 ou se tiverem como
conseqüência a alteração das partes
de taxas devidas aos serviços seguintes:
Art. 53. Para os fins previstos no
Acôrdo próprio da União Postal Universal, as encomendas postais comportarão as seguintes escalas de pêso :
. .. até 1 quilograma
de mais de 1
até 3 quilogramas
de mais de 3
até 5 quilogramas
até 10 quilogramas
de mais de 5
de mais de 10
até 15 quilogramas
de mais de 15
até 20 quilogramas
Art. 54. Relativamente às encomendas postais com valor declarado,
as diferenças entre o pêso verificado
e o constante dos documentos da postagem serão consignadas em auto,
salvo se essas diferenças não atingirem a dez gramas para mais ou para
menos.
Art , '55. A verificação de pêso ou
dimensões que excedam ao estabelecido em Acôrdo internacional próprio,
bem assim as diferenças em abonos,
omissão de lançamento na guia de
percurso. e outras irregularidades que,
evidentemente, não acarretam responsabilidade às Administrações postais, serão apenas assinaladas por
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meio de boletim de verificação, organizado na conformidade do que prescreve o art. 46.
Art. 56. Compete, ínícíalmente, às
repartições permutantes diretas verificar a exatidão dos abonos consignados nas, guias de percurso.
Parágrafo único. Os êrros ou omissões encontrados rias guias de percurso serão devidamente retificados,
tendo-se o cuidado de riscar as indicações errôneas de maneira a deixai'
Iegfveís as indicações primitivas.
Art. 57. No caso de falta de guia
de percurso, os conferentes pcstaiz a
organizarão em quatro vias, no- modêlo próprio, com a declaração, ao
alto, de SUBSIDIARIA, na qual inscreverão as encomendas
recebidas
com a indicação de seus números, o
correio de origem, pesos, valores declarados e demais elementos indispensáveis ao serviço.
§ 10 A falta da guia de percurso
será consignada em boletim de verificação, do qual duas vias Se1'8,0 remetidas ao correio de .órlgem da mala
juntamente com a terceira via da
guia de percurso subsidiária.
§ 29 As duas primeiras vias da guia
de percurso subsidiária terão o destino previsto no art. 61, pertencendo
a quarta via ao setor que organizar
êsse documento.
Art. 58. A. falta de um dos documentos de postagem (fórmula CP2
e CP3) será averbada vno que acompanhar a encomenda, indicando-se
no mesmo o número do boletim de
verificação em que se assinalou a
irregularidade.
ü-arágraro único. Quando não fôr
recebido o boletim de expedição, o
conferente postal o organizara em
modêlo próprio, com a declaração, ao
alto, de SUBS1DIARIO, no qual indicará também o número do boletim
de verificação em que se consignou
a falta. A declaracão de conteúdo
que, porventura, constar do envoltório da encomenda, será transcrita no
verso do documento Subsidiário.
Art. '59. Salvo tmpcsstbilidade jus-

tificada, aos boletins de verificação
será junto O recipiente que continha
as encomendas, o barbante, o fêcho
OU o chumbo e o rótulo.
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Art. 60. Nos casos de insuficiência
de enderêço ou dívergêncíá entre as
indícacôes constantes da encomenda

e as do respectivo boletim de expedição, proceder-se-á de acêrdo com as
instruções dadas pejo remetente, no
verso dêsse documento, para a hipótese de não entrega, observadas as
seguintes normas:
a) a expedição da aviso de chegada
e a entrega da encomenda a um segundo destinatário que resida na
mesma localidade da repartição postal de destino, ou a reexpedtcâo para
outra repartição postal permutante
direta ou executante, obedecerão às
prescríçôes gerais, estabelecidas neste
Regulamento;
b) a devolução à origem só será
levada a efeito S8 não houver impedimento de natureza fiscal e depois
ele registrada e numerada pela forma .prevísta no artigo 62;
c) a venda, em hasta pública, como
abandonada ou por conta e risco do
remetente, será realizada de acôrdo
cem as normas regulamentares.
Parágrafo único. Se o remetente
não houver dado instruções para o
caso de não, entrega, a encomenda
será devolvida. à origem, desde que,
para êssa fim, tenha sido liberada
pela seção aduaneira.
Art. 61, Terminada a conferência
postal, as guias de. percurso serão
cartmbadas e rubricadas pelos servidores que a realizaram, devendo ser
encaminhadas com as cópias dos autos e boletins de verificação respectivos 8, Díretorfa Regional a que estiver
subordinado o setor postal, A remessa
das guias de percurso às Diretorias
Regionais será feita até o dia 5 de
cada mês,
§ ~ o O boletim de verificação aceito e devolvido pelo correio contra o
qual foi lavrado será anexado à respectiva cópia existente na seção de
encomendas internacionais.
§ 29 O boletim de verificação devolvido pelo correio do exterior, sem
a sua aceitação ou com observaçoes,
será encaminhado, pela seção postal,
à respectiva Diretoria Regional.
Art. 62. As encomendas, .depoía de
submetidas à conferência postal,
qualquer que seja o seu d-estino no
território nacional, serão registradas
no "Livro de Lançamentos das Encomendas Recebidas do Exterior",
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observada, para cada expedição, a
ordem alfabética segundo a l-etra
inicial do nome do destinatário do
objeto.
§ 19 O número de ordem que a en~
comenda postal receber no Livro a
que se refere êste artigo será reproduzido, a carhnbo, na boletim de expedíçâc, nas duas vias da declaração

para a Alfândega (fórmula C P 3)

e no rótulo a ser colado no envoltório do objeto, e que obedecerá ao
mcdêlo anexo a êste Regulamento.
§ 2\" Os números de ordem a 80rem atribuídos às encomendas postais obedecerão a uma série iniciada
em janeiro de cada ano, adotandose uma série para as encomendas
marítimas e. outra para as aéreas.
§ 39 No primeiro dia útil de jenetro de cada ano, a seção de encomendas internacionais comunicará à
seção aduaneira, com a qual estíver
articulada, o último número de ordem da série adotada no ano entenor para cada categoria de en~
ccméndas, a fim de ser feita a devida averbação no "Livro ele entrada
das 'encomendas".
Art. 63. Nos boletins de expedição
e declaracões para a Altândeaa relativos a mais de uma encomenda serão apostos os números de ordem das
encomendas a que êsses documentos
se referirem.
Parágrafo único, Em um só boletim de expedição poderão ser inscritas até três encomendas ordinárias,
desde que, acompanhadas das respectivas. declarações para a Alfândega,
sejam postadas no mesmo correio,
pelo mesmo remetente, encaminhadas pela mesma via e estejam sujeítas à I.. mesma taxa e se destinem
à mesma, pessoa.
Art. B4. A inscrição das encomendas postais no "Livro de Lançamento das Encomendas Recebidas do Exterior" compreenderá:
a) Correio de origem e respectivo
país;
b) número de registro recebido no
ato da postagem;
c) data da postagem;
d) nome e enderêço do deatinatário;
e) pêsc bruto constante da guia de
percurso e o verificado no ato da conferência postal;

1) nome do navio ou prefixo do
avião condutor da expedição, "oem
como a data de sua chegada;
g) valor quando se tratar de encomenda com valor declarado;
h) número do auto ou boletim de
verificação que porventura tenha sido
lavrado.
Ai'L 65. Os rótulos com os númeroe de ordem serão colados nos volumes de modo a não- passar de uma
face ~ outra, a fim de cobrir as bordas do envoltório, não podendo tembém encobrir eventuais defeitos exisrentes no mesmo envoltório.
Parágrafo único. Serão impressos
em papel rosa os rótulos destinados
a encomendas aéreas.
Art: 66. Nos rótulos a que se refere o artigo anterior, nos boletins
de expedição e nas declarações para
Alfândega, é obrigatória a indicacão do nome do vapor ou do prefixo
do avião condutor das respectivas
encomendas, bem corno a data de sua
chegada.
S 19: Na declaração para a Alfândega e no rótulo de que trata êste
ar-tigo,
indicar-se-á, também, por
meio de letra' aposta a carimbo, a
prateleira em que ao respectiva encomenda ficará depositada.
§ 2Q • ,Nos documentos de postagem
das encomendas cuja entrega competir a repartição postal executante,
a seção postal fará, antes da passagem das mesmas para a seção aduaneira, a nota, bem visível de "Trânsito" .
Art. 67. Depois da conferência
postal de que trata o art. 45, nenhum documento subsidiário poderá
ser extraído' sem prévio consentimento do Chefe da seção de encomendas internacionais a ser concedido em processo em que se justifique
essa providência.
Art. 68. Na designação de encomendas postais para o serviço interno, far-se-á referência obrigatória à
sua categoria (marítfma, aérea ou
com valor declarado) e ao seu número de ordem atribuído no destino
mencionando-se o ano respectivo.
Art. 69. As encomendas postais
transitarão obrfgatõríamente acompanhadas dos respectivos documentos
de postagem (boletim de expedição e
declaração para a Alfândega).
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Parágrafo único. No Iançamento
de encomendas acompanhadas de documento. subsidiário, far-sa-á menção
expressa a esta circunstância.
Art. 70. A menos que as adminísta-ações tenham adotado a obllteracão
por meio de carimbo especial, os selos postais não obliterados, em virtude de êrro ou omissão no serviço de
.ortgem, devem ser riscados com um
forte traço, a tinta ou a lápis indelével, pela repartição que verificar a irregularidade. Tais selos não serão, em
~~s~a~~.um, .obliteradca com carimbo
Art. 71. As encomendas postais eéreas terão tratamento prioritário, quer
por parte das repartições dos correios,
quer pelas seções aduaneiras.
CAPÍTULO TI

Devolução de recipientes vazios

Art. '72. Salvo instruções especiais
da Diretoria de Correios, em virtude
de entendimento com as Administrações postais interessadas, as cestas ou
sacos recebidos com encomendas do
exterior serão devolvidos vazios, independentemente de despesas, à administração postal a que pertencerem.
§ 1. 'Exceto os casos de impossibilidade, a devolução dos recipientes vazios rar-se-á pela mesma via por que
foram recebidos e na prtmeíra expedição que se seguir à sua entrada.
§ 29. A repartição postal que proceder à devolução dos recipientes vazios
indicará, na guia de percurso, a quantidade dos mesmos e, se rõr o caso, os
seus níuneros de ordem.
§ 3Q • As devoluções de que trata
êste artigo são aplicáveis também as
disposições do Regulamento de execução da Convenção postal Universal.
s} 49. A devolução, por via aérea,
de recipientes recebidos do exterior
com encomendas aéreas, será efetuada, quando obrigatória, nos têrmos
das instruções que forem baixadas pela Diretoria de Correios.
CAPíTULO III

Encomenda embaraçosa

Art. 73. As encomendas embaraçosas não serão entregues aos destina-
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tártos, aos quais, por êsse motivo, não
se expedirá nenhum aviso de chegada.
§ 10. Na declaração para Alfândega
referente a encomenda embaraçosa, o
setor postal que a receber do exterior
fará a declaração, bem visível, de
"Embaraçosa" .
§:, 29. Nenhuma encomenda postal
embaracosa será reexoedída para o
território nacional.
Art. 74. As encomendas embaraçosas serão devolvidas ao correio de .ortgem, salvo impedimento fiscal ou o
abandono antecipadamente declarado
pelos remetentes para os casos de não
entrega.
CAPÍ'l'VLO IV

Avises de chegada

Art. 75. Efetuado o registro no "Livro de Lançamento das Encomendas
Recebidas do Exterior", a seção de
encomendas internacionais expedirá,
sem demora, os avisos de chegada
(modêlo IVP-7), relativos às encomendas endereçadas às repartições
públicas, Missões diplomáticas estrangeiras e firmas comerciais.
§i 10. As encomendas de que trata.
êate artigo aguardarão no setor postal a requisição aduaneira, a qual deverá ser feita à vista de processo de
isenção de direitos ou 'nota de importação.
§ 29. Findo o prazo de quinze dias
contados da data da expedição do primeiro aviso, se a encomenda não houver sido requisitada pela seção aduaneira. enviar-se-á segunda notificação no mesmo modêlo.
§ 3° 'Findo o prazo de trinta dias
contados da data da exposição do primeiro aviso, as encomendas referidas
neste artigo, que nãõ houverem sido
requisitadas pela seção "aduaneíra,
ser-Ihe-ão passadas com a nota de
"Prazo F..sg:otado", a fim de serem
ali submetidas ao tratamento cabível.
Art. 7$. A expedição do primeiro
avtso a particulares só terá lugar
quando da passagem das respectivas
encomendas postais para a seção
aduaneira.
Parágrafo único. A fim de evitar o
congestionamento da seção aduaneira, o respectivo Chefe poderá limitar
a quantidade de encomendas postais
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cujo recibo deverá constar, também
dêsses documentos.
príndo-lhe, no entanto, provídenclar
Art. 81. A encomenda cujo primeino sentido de que, salve os casas de
ro aviso não puder ser entregue em
retenção no ínterêsse fiscal, as encovirtude de deficiência de enderêço ou
mendas sejam vertflcadas e devolvipor não ter sido localizado o destinadas aos Correios dentro do prazo
tário, será passada à seção aduaneira.
de . trinta dias contados da data da juntamente com aquêle documento, a
conrcrôncrc postal da expedição.
fim de, ser examinada "ex officio"
pela seção aduaneira e, se não exísArt. 77<. Nas repactições postais
tirimDedmiento fiscal, aguardar a
executantes, os avisos serão expedidos
reclamação do destinatário pelo praàr.t1'edida que forem chegando as enzo estabelecido no art. 95.
comendas.
Art. 3-2 .. A expedição de avisos aos
Parágrafo único. Se dentro do prazo de quinze dias a encomende postal destinatários será feita sob registro,
devendo a mesma ser anotada no bonão fôr retirada, proceder-se-á peta
letim de expedição, na comunicação
'forma estabelecida no § 2Q do art. 75-.
aduaneira a que, se refere I) § 19 do
Art. '73. Os avisos referentes às enart.. 79 e no Livro de bontrôle das
encomendas fiscalizadas.
comendas em trânsito que, no ínterêsse fiscal, ficarem retidas na seção
Arb , 83. Será exuedído um aviso
alfandegária, serão expedidos pela sej.ara cada encomenda postal ou
cão de encomendas tnternacíonaís à
grupo de encomendas uostaís insvista da comunícacão aduaneira, obcritas no mesmo bol.eUrrr- de expediservado o disposto 'nos arts. 79, § 2':"
ção, observado o disposto no are 80.
tigo 63.
Ar t. 7{}. A expedição de segundo
§ 19 Os avisos de chegada só poaviso relativo às encomendas endederão ser extraidoa . a máquina, ao
reçadas a partdculares só será feita
tinta ou lápis-tinta, e serão nulos
depois da devolução das mesmas pela
se .. contiverem emendas ou rasuras
seção aduaneira ao setor postal e f'insem (;I, devida ressalva por quem de
do o prazo de quinze dias contados da
direito.
data da prtmeíra nctífícação, sem que
§ 2° Dos avisos a que se refere
as mesmas tenham sido procuradas
êste artigo' constará, a càrímbo, o
pelos interessados.
nome da repartição expedidora, com
§ 1'? Para 2,8 encomendas retidas. no
a indicação da datá em que fôr preínterêsse fiSC9J e D, cujos destinatários
enchido o mesmo documente.
tenha sido expedido apenas o primeiro aviso, a secâo de encomendas
Art. 84:. Mediante pedido escrito
do destinatário, provada essa qualiinternacionais expedirá a segunda
notificação à, vista da respectiva codade" a repartição postal fornecerlhe-á segunda via de aviso referente
municação aduaneira.
à encomenda, que, ainda não lhe te,~ 2Çl Nos avisos expedidos g, vista
nha sido entregue.
de comunicação aduaneira, de retem§ 19 Dêsses avisos constará, de mação de remessas postais intemacioneira bem visível, preferentemente a
neta, será feita a seguinte declaracarimbo, a declaração de "2.D. via".
ção: Retida no Interêsse Fiscal.
Art. 3D. Os avisos oue não pude§ 2Çl Para as encomendas que se
rem ser entregues aos destlnatártos
encontrarem em poder do setor
serão devolvidos ,à, repaxtícão expediaduanetro, nenhuma secunda via de
aviso poderá .ser expedida sem qu-e
dora dentro do prazo de vinte e quatro .horas, os quais serão anexados,
o. mesmo setor declare expressamente
conforme o caso, 'aos documentos de
não haver inconveniência na eretívaçâo dessa medida.
postagem ou à comuntcacão aduaneira relativa
retencão das encomen§ 3'9 Com anuência da seção aduadas.
~
neira, quando as encomendas menParágrafo umco. As repartdções
cionadas num mesmo aviso estivepostais executantes arquivarão os avirem sujeitas a tratamento aduaneiro
diverso, poder-se... á desdobrar o prtsos de chegada relativos às remessas
mítívc aviso pelos que se fizerem nepostais entregues aos destinatários.
enderecadas a particulares a serem

para 2:U passadas em cada dil;l, eu~

.à
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oessãríos à instrução dos respectivos
processos fiscais e à decísâo sôbre o
destino de cada encomenda índependentemente da solução das demais.
Nesses avisos far-sa-á a declaração
de "Desdobramento"
Art. 85. As notas de ímportaçâo,
bem como os pedidos de desembaraço
de remessas postais internacionais,
não poderão ter curso nas repartições fazendárias, sem, que estejam
instruídos com os respectivos avisos
de chegada.
Art. 86. Nos avisos acima refer-idos,
quando transitarem pela seção aduaneira, será apôsto o carimbo dêsse
setor com a indicação de sua entrada e, se houver, O' número do
processo.
Art. 87. Nos casos em que, 'não
podendo uma encomenda ser entregue ao primeiro destinatário, o deva
ser, na mesma localidade,' a um segundo devidamente indicado pelo remetente, ao nôvoenderéco deverão
ser expedidos até dois avisos, com
observância das formalidades e prazos estabelecidos neste Regulamento.
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de protocolo do moaêlo descrito no
artigo 221 parágrafo. 19.
,Art. 90. No Iívro de lançamento
das encomendas recebidas do exterior, ou, se for o caso, no de contrôle
das encomendas fiscalizadas, serão registrados, ainda, no lugar próprio
correspondente ao número de cada
encomenda.
a) os processos referentes à avaria,
espoliação ou extravio;
b) os pedidos e o atendimento de
devolução, reexpedição e modificação
de enderêço, bem como as reclamações, formulados pelos correios de
origem.
C) às apreensões e retenções aduaneiras;
d) a entrega ao destinatárro,
e) a expedição de aviso de não entrega ;

J) o relãêtorramento Como refugo
definitivo;
g) a expedição de 2Q aviso à vista
da comunicação aduaneira sôbre retenção de encomenda.
§ 19 A anotação de que trata a letra d dêste artigo será feita logo após
a entrega da encomenda, enquanto a
CAPÍTULO V
de que trata a letra b do mesmo artigo, será feita no mesmo dia em que
Passagem das encomendas para
os processos forem recebidos para
êsse nm.
a seção aãuuneíra
§ 29 Nas seções de encomendas InArt. 88. As encomendas serão pas- ternacionais com pequeno movimensadaa para a seção aduaneira meto de encomendas, as anctacõea de
diante recibo em livro de protocolo, que trata êste artdgo serão feitas no
e da mesma seção deverão ser re- livro de lançamento das encomendas
cebidas pela repartição postal, com recebidas do exterior.
observância de igual formalidade.
Art. 91. Nenhuma, remessa postal
Parágrafo único. A passagem de
avarfada, dantttcada ou
encomendas para a seção aduaneira, internacional
com indicio .de violacão poderá ser
bem como as respectivas devoluções, recebida
para conferência aduaneira
deverão ser anotadas no livro de sem a prévia
lavratura, em duas vias,
lançamento das encomendas recebidas do exterior. salvo a hipótese pre- de circunstanciado têrmo de vístor!a,
oue será assinado por dois funcionávisto, no artigo seguinte.
rios da seção aduaneira e um da seArt. 89. Nas seções de encomendas ção postal, designados para êsse ato.
Intemacíonais com grande moviParágrafo único. A 1~ via do têrmento de encomendas, as anotações
a que se refere o artigo anterior mo de vistoria se destinará ao seta!'
deverão ser feitas dfàriamente , em postal, para apuracão do fato, deveuüvre semelhante ao de que trata o do a 2!i'- via ser anexada ao orhnnal
do documento de desembarace 0~1. se
arf.. 221.
fôr o caso, à declaracão para a alfánParágrafo único. Adotado o livro deea. na qual será averbada essa prode contrôle a aue se refere êste artí- vidência.
go, n&18 será anotada dlàrfamente "8:
Art. 92. No ato da passas-em tiara.
passas-em das encomendas, para a secão aduaneira. tomando-se por base a seção aduaneira das encomendes a
que se refere o art. 49, um runctonãa cópia da fôlha do respectivo Iívro

486

ATOS DOPoD};:k EXECUTIVO

río dessa seção e outro do setor postal, designados pelos respectivos cheres, procederão à reoonferêncía do
conteúdo dos volumes, á vista da cópia dos autos que os acompanharem.
cAPÍ'rULO VI

Prazo de guarda

Art. 93. As encomendas postais
cuja chegada tiver sido notificada aos
destinatários, serão conservadas à dísposição dos mesmos pelo prazo de um
mês a contar, do dia seguinte ao da
expedição do primeiro aviso de chegada.
§ 1<:1 Salvo disposição em contrário,
estabelecida neste Regulamento, o
prazo acima aplica-se apenas às encomendas já examinadas pela seção
aduaneira e cujo recebimento, mediante a satisfação de exigências regulamentares, depender somente dos
destinatários.
§ 2~ O prazo de um mês fixado por
êste artigo poderá ser elevado a dois
meses, se o remetente tiver dado o
seu consentimento por meio de anotação apropriada no boletim de expedição ou no envoltório da encomenda postal ou, ainda, por intermédio
do correio de origem.
,s 3,9 Nos casos em que a entrega da
encomenda depender da solução de
processos de natureza fiscal, serão observados os prazos estabelecidos na
legislação especifica.
Art. &'4.. 1:...s encomendas »oetsts
que, por culpa eles destinatários, não
forem retiradas dentro do prazo próprio fixado neste Regulamente, serão
consideradas como refugo.
!PaI1~igr9.tü ú)1J.:Co.
Ccnsiderúm-se
caídas em refugo, a qualquer tempo,
as encomendas postais cujos destinatárioa se recusarem expressamente a
reoeté-tse, admstdndo-se; para taê
fim, que a declaracão seja feita no
Verso do aviso de chegada.
Art. f;-5. A encomenda postal de
cuja chegada não puder ser notificado o destinatário, bem como a endereçada à 'Posta Restante, só será considerada como caída em retuzo ao
término do prazo de três me~es a
contar da data da chegada da mesma encomenda na repartição dastínatérta.

Art. 96. O prazo de guarda da encomenda a ser entregue a segundo
destinatário, indicado pelo remetente
no ato da postagem ou posteriormente, para o caso de não entrega, contar-se-á a partir da data da expedição do primeiro aviso, a esse destinatário na forma dos artigos 76· c 87.
Art. !J7. A pedido dos destinatários, e salvo indicação em contrário
por parte dos remetentes, ° prazo de
um mês estabeleçído no art. 9'5' podcrá ser elevado até dois meses,
quando se tratar de encomendas postais expedidas no regime amérlccespanhol.
,Art. 9:8. Findo o prazo de um 1TIes
de que trata o art. 93, a seção de encomendas internacionais solicitará 9.
seção aduaneira a passagem .das encomendas que não lhe tenham sido

devolvidas.

(Parágrafo único. .As encomendas
postais de que trata êate artdgo serão imediatamente fiscalizadas e, excetneôos osca:pos de retenção no
Interêaae fiscal, serão logo devolvidas
ao setor. postal com a competente
averbacão aduaneira na respectiva
declaração para a Alfândega.
'CAPÍTULO VII

Entrega,

Art. 99. As remessas postais cuja
entrega, na forma da legislação em
vigor, dependa de despacho mandado
organizar pelo importador, só poderão
ser entregues ao despachante aduaneíro autorizado no mesmo documento.
Art. J.OO. Os processos e portarias
de iSenC8,Q de direitos, as notas de
ímportacâb e as notas de despacho
organizados para o primeiro destinatário, não prevalecerão para o scgundo destinatário, nem para o que fôr
suostdtuído no primitivo endereço.
Art. 101. O recibo das encomendas
postais será firmado no lugar próprio
do' boletim de expedição, índícando-se
a carteira de identidade ou documento equivalente do respectivo destinatário ou seu representante legal .
's 10 Quando fôr efetuada. em repartição postal a entrega de objeto de
correspondência livre de impôsto de
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importação, o recibo do destinatárto
será firmado no respectivo aviso de
chegada, com observância das formalidades estabelecidas neste artigo.
§ 29 Quando se tratar de objetos
endereçados a Caixa Postal ou Posta Restante, o' destinatário, no ato do
recebimento, deverá declarar também
sua residência.
§ 39 O funcionário dos Correios que
efetuar a entrega de remessa postal
internacional deverá proceder à respectiva averbação nos documentos de
que constar o recibo do destinatário.
Art. 102, Nas repartições postais
executantes, o recibo dos destinatários de encomendas postais internacionais será firmado nos respectivos
avisos de chegada e no boletim de
expedição.
Art. 103. As remessas postais in"ternacionais endereçadas às Missões
diplomáticas estrangeiras e às repartições' públicas somente serão entregues aos funcionários que, para êsse
fim, forem autorizados pelas mesmas
entidades, devendo ficar expresso, em.
relação a cada recibo, o número do
processo ou portaria que o legitime.
Art. 104. A encomenda que estiver
onerada com multa decorrente de infração apurada em. processo fiscal não
poderá ser entregue ao segundo destínatárto indicado pelo remetente, no
ato da postagem ou posteriormente,
para o caso de não entrega, sem "que
antes seja paga, na competente reparbícâo fazendária, a importância
devida.
Art , 105. Antes do recebimento de
uma remessa postal internacional
examinada "ex offícíc" ou antes C.;:1
pagamento dos respectivos, tributos, é
permitido 8,0 destíhatáz'Io verificar a
exatidâo do conteúdo da mesma.
§ 1(l Se o volume de aue trata êste
artigo estiver em poder- de seção de
encomendas internacionais,' a abertura do mesmo será feita na presençe de um representante da .seção
aduaneira.
§2 9 Se, depois de verificada pelo
destinatário, a remessa postal não lhe
fôr imediatamente entregue por qualquer motivo, ela será reconstituída,
lacrada e sinetada pela seção aduaneira.
Art. 106. Nas repartições postais
executantes, quando o destinatário de
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remessa postal sujeita ou não a Impôsto de importação quiser verificar
o COnteúdo da mesma antes de efetuar o pagamento dos tributos ou de
recebê-la, a abertura do volume pelo
funcíonárto postal será feita na presença do respectivo chefe.
§ 1(l Qualquer divergência entre a
nota dê- despacho e os objetos verificados na remessa postal será consignada em têrmo circunstanciado pela
forma prevista neste Regulamento,
desde que dessa dívergêncía possa resultar prejuízo à Fazenda Nacional.
zsse têrmo será assinado por dois
funcionários postais, pelo 'respectivo
Chefe e pelo destinatário.
§ 29 No caso a que se refere' o parágrafo anterior, a remessa postal,
juntamente com os respectivos documentos de postagem e os aduaneiros, bem como a primeira via do têrmo de vertfícação, serão devolvidas à
repartição postal permutante direta
de procedência, a fim de que o assimto seja solucionado pela seção aduaneira que organizou a nota de despacho.
Art. 107. A remessa postal internacional que, tendo sido aberta em
repartição postal executante, não fôr
imediatamente entregue vao destinatário, será -rcccnãícíonada no seu envoltórto primitivo, lacrada e sinetada pela mesma repartição.
Art. 108. Quando, no ato do recebímento de remessa postal internacional, o destínatárío formular resm'vas, lavrar-se-á imediatamente auto,
em duas vias, no qual se deverão indicar todos os elementos de identificação do volume," o seu estado exterior, o pêso bruto e o inventário exato de seu conteúdo,
i§ 19 As· duas vias do auto serão assinadas por dois funcionários postais,
e pelo destinatário, que
declarará
obrígatõríamente, em seguida à sua
assinatura nas duas vias do auto, o
nome da repartição expedidora e
número da respectiva carteira de
identidade ou documento equivalente.
;§ 1Q A segunda via do auto será
entregue ao destinatário e a primeira via ficará anexada aos documentos de postagem,
§ 39 Quando se tratar de encomendas a serem entregues em repartições
postais executantes,· o respectivo Che-
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fe substituirá o representante da 8,eção aduaneira.
,Art. 109. As encomendas a serem
entregues pelas
repartições postais
executantes serão remetidas, depois da
verificação aduaneira, ao seu destino,
mediante relacionamento, na, fórmula própria do serviço interno, preenchidas as colunas necessárias.
§ 19 A expedição de que trata êste
artigo obedecerá ao sistema em vi ~
gor para a correspondência registrada,
29 Acompanharão as encomendas
em trânsito os documentos de postagem e quaisquer' outros recebidos do
correio de origem com réferêncía às
mesmas, assim como os organismos
ê

pela seção aduaneira para a errece-

dação dos tributos porventura devidos
!§ 39 Os documentos organizados pela seção aduaneira, a que se refere o
parágrafo anterior, serão remetidos
no destino, à competente repartição
fazendária, mediante protocolo.
§ 49 A expedição das encomendas
de que trata êste artigo será feita em
sacos devidamentesinetados e que levarão na respectiva etiqueta a decla"ração - "lIvIPORTAÇÃO",
Art. 110, 'Das encomendas postais
reexpedídaa, dar-se-á baixa no livro
em que as mesmas se acharem ínscrttas, com a indicação do número e data do documento referido no art. 109.
Art. 111. As repartições fazendarias articuladas com as reparticões
postais executadas, compete apenas,
salvo a hipótese de irregularidade
comprovada, arrecadar os tributos
constantes dos despachos aduaneiros
e guias de ímpôsto de' consumo que
lhes forem presentes, exigir dos destínatáríos a satisfação de outras formalidades regulamentares, porventura
consignadas nos mesmos documentos
e autor-izar a entrega das remessas
postais respectivas" A autorização de
entrega de que trata êste erríeo não
desobriga o destinatário de satisfazer
as exigências postais.
Parágrafo único. Compete aos Chefes das repartições fazendárias observadas as exigências previstas no, aTU-,
go 220, autorizar a entrega referida
neste artigo podendo, por conveniência do serviço, delegar essa atribuição
ao seu substituto eventual ou a um
Chefe de seção.

Art. 112. As repartições executantes inscreverão, em livro j róprto. as
encomendas postais de que trata o
art. 109, no qual anotarão a data de
sue entrada, a respectiva relação,
bem como a data dos avisos expedidos ao destinatário, e a da entrega
ou devolução à repartição permutante direta.
LArt. 113. A comprovação do pagamento dos tributos devidos pela importação será feita, nas repartições
postais, pela 31). via da nota de despacho e guia de recolhimento do ímpôsto de consumo, com o competente
recibo da repartição fazendária autorizada.
;§ te Para efeito de entreca das remessas' postais, a 3~ VIa dà nota de
despacho deverá conter, além do recibo de que trata êste art.lgo, o desembaraço da mesma reparttçâo fazendária, ou, se fôr o CiOJ.S!J, a autorização de entrega, na forma do parágrafo único do art. 111,
,§ 21? As las. vias dos documentos
de que trata êste artigo pertencem
à repartição fazendária arrecadadora,
devendo as 2~,s" vias ser encamínhadas ao Serviço de Estatistíca Econômica e Financeira do Ministério da
Fazenda.
Arb. 114. As repartições executantes, assim que entregarem objetos de
correspondência sujeitos ao pagamento de tributos e encomendas postais
internacionais, devolverão os respectivos documentos às repar tíçôes que
forem suas Intermediárias. conservando em seu arquivo o aviso de chegada, com o recibo do destinatário.
Art. 115. Os documentes a que se
refere o art. 114, tão logo sejam
recebidos pela seção de encomendas
internacionais, serão presentes à seção
aduaneira com que a mesma! estiver
articulada.
Art. ~16. Recebidos OH documentos,
a seção 'aduaneira averbará DE',S cópias
a que se refere o art. 262, parágrafo único, o pagamento dos tributos
e os devolverá,dentro de 2'1 horas,
à seção de encomendas Internacionais.
Art. 117. Às respectivas repartições
intermediárias, as executantes devolverão, devidamente inscritas na relação própria e acompanhadas, não
só dos documentos de postagem, como
dos aduaneiros a que se refere. o artigo 109,
29, as remessas postais
ê
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mternactonats que não forem retdradas pelos destínatártos dentro do
prazo regulamentar. Para fosse efeito
as repartições postais executantes solicitarão às repartições fazendártas
devolução dos documentos aduaneiros.
§ 19 Nas seções de encomendas internacíonaís, as remessas postais
mencionadas neste artigo, antes de
serem tratadas como refugo, serão
submetidas à conferência aduaneira,
na presença de um representante da
mesma seção postal.
§ 29 às documentos aduaneiros devolvidos pela executante serão arquivados com as cópias a que, se refere o art. 262, parágrafo único, devendo ser feita, na P viu de nota
de despacho, declaração de haver sido
realizada a rcconrerêncí a do volume
respectívo.
§ 39 Qualque~ irregularidade verificada no ato da reconferência será
objeto . de circunstanciado têrmc de
verificação, lavrado em duas vias,
destinando-se a 1 via à seção aduaneira e a ae à repartãçâo postal, cabendo a um ou a outro setor, secundo
3, natureza do fato, <1 apuração de
responsabilidade.
Art. 118.' _Findo o prazo de quatro
meses, contados da data em que
forem organizados os documentos
aduaneiros destinados à arrecadação
dos tributos relativos a remessas
postais a serem entregues pelas repartições executantes, compete à seçâc
aduaneira reclamar da spçfío de encomendas postais internacionais a re~
messa dos documentos a que se referem os .arts , 115 e l1'i,
Art. 119, No regime postal universal, não poderá ser designada
como
destinatária de encomenda
senão uma só pessoa física ou jurídica.
i§ 19 No regime postal a que se refere êste artagc, embora seja admltida à postagem encomenda endereçada sob a forma do "Sr. A.- , ... para
Sr. Z." ou "Banco A
, .. para
Sr. Z.", somente a pessoa designada.
por "A" será considerada como destinatária.
Art. 120. No regime postal amét-lco-espanhol, .os remetentes poderão
postar encomendas endereçadas a
bancos ou outras entidades para serem entregues a segundos deatlnatários.
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§ 1.9 A ambos os destinatários será
expedido aviso de chegada, da encomenda que semente poderá ser entregueao segundo destínatárío, do
qual será exigida expressa autorização do primeiro.
Art. 121. As encomendas postadas
nas condições previstas no art. 120
somente poderão ser entregues se o
endereço de ambas as pessoas indicadas se encontrar no território TIa~
cíonal.
CAPíTULO VIII

Armazenagem

Art. 122. Os impressos de mata de
500 gramas e as encomendas que,
postos à disposição do destdnatáa-íc,
não forem retirados dentro do prazo
de 15 dias, contados da data da expedição do respectivo aviso de chegada,
ficam sujeitos ao pagamento de 3,1'rnazenagem de acordo .com a Tarifa
postal em vigor.
§ 1.9 Consideram-se como à díspcsição do destinatário as remessas postais referidas neste artigo, quando já
desembaraçadas ou cuja entrega dependa apenas do pagamento de trtbutos, da organização de nota de tmportaçâo ou <ia satisfação de qualquer outra exigência. legal ou regulamentar.
CAPÍTULO

Auiso

âe

IX

recebimento

Art. 123. O preenchimento e íme-

díata transmissão ao remetente dos
avisos de recebimento competem à
repartição postal que efetuar a entrega dos respectivos objetos.
§ 1.0 Quando as remessas postais
com a andtaçâo de "Avis de Receucíon" ou "AR" chegarem desacompanhadas da fórmula própria, 2. repartição postal a que se refere êste
artigo organizará, "ex-orrtoto-', um
novo aviso de recebimento.
§ 2.° A transmíssâc do aviso de -recebímento Jar-se-á per via aérea. se
() remetente o m1i.~,it;9,r mediante enotação no próprio aviso.
§ 3.9 Nos cases de pedido telegráfícc
de' avise de recebimento, êsse aviso
será organizado "ex-off'ícío", pela re-
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partíçáo que efetuar a entrega do
respectivo objeto.
CAPiTULO

x'

Aviso diZ não entrega

Art. 124,. Ao correio de origem será

exnedído um aviso de n30 entrega
erórmuia CP 9), depois dê devidamente preenchido:
a) para tôda encomenda cujo remetente o tiver solicitado, no verso
do boletim de expcdíçâo, para o ceso

de não entrega;
b)
para tôda encomenda retida
«ex-offlcío", quer pelo serviço postal,

quer pela seção aduaneira:
c) para tôda encomenda epreendída;

.

à) para tôda :enccmenda retida por
motivo de avarra, espoliação ou qualquer outro motivo da mesma r:t8JU"
reza.
§l.l: O aviso de :0.9,0 entrega deverá

ser transmitido à própria AdministraÇ5l)

do país de origem ou ao correio

Dor e12" mdtcedc, segundo a solicita-

ção que rízer a êsse ;respeito, po.r intermédio da S2cretarra jriternacíonal.
§ 29 No aviso de não entrega referente a encomenda retida "ex offtcio", a repartição que o expedir deverá declarar, de modo bem visível:

-oous
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39 Salvo pedido em contrário por
parte do remetente, se houver um
segundo destinatário por êle indicado o aviso de não entrega s6 deverá' ser exoedldo no caso de não ter
sido possível, também, entregar a encomenda aêsse último.
Art. 125, Expedirá o aviso de não
entrega a seção de encomendas internacionais de destino ou Que
fôr intermediária da repartdcão executante que não pôde efetuar a entrega da encomenda.
Art. 126, O aviso de não entrega
será acompanhado do boletim de
expedição relativo à encomenda a
que se fizer referência, exceto se êsse
aviso fôr enviado a uma terceira pessoa de acôrdo com o disposto DO artigo 12&, letra "a".
§ 1o Quando se tratar de várias
encomendas postadas simultâneamente pelo mesmo remetente, no ende§
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rêço do mesmo destinatário, enviarse-á um só aviso, de não entrega,
mesmo que essas encomendas tenham
vindo acompanhadas de vários boletins de expedição, sendo que, nesse
caso, todos os boletins serão anexaüos s,o referido aviso.
§ 29 Caso não seja possível juntar
o boletim de expedição ao aviso de
não entrega, a repartição postal organízará, para êsse fim, com a nota
de - "Subsidiário", um outro boletim com todos os elementos que puder colhêr no envoltório da encomenda e na respectiva declaração
para a alfândega, especialmente o
correio de origem, número de registro do objeto, data da postagem,
nome e enderêço do remetente e do
destinatário.
Art. 127. A numeracão dos avisos
de não entrega obedecerá, em cada,
s,~('8.0 de encomendas ínternacíonats
a uma série anual.
'
Parágrafo- único, O número c a
data do aviso de não entrega expedido serão anotados, não s6 no GOcumento que permanecer na seção
aguardando a resnosta do remetente, como também "no livro de lançamento das encomendas recebidas do
exterior ou, se fôr o caso, no de C011.trôle das encomendas fiscalizadas.
Art. 128. O remetente de encomenda postal poderá dar, no momento da postagem, por meio de
anotação no verso do boletim de expedícâo, uma· das seguintes instruções, para o caso de não entrega:
a) remessa de um
aviso de não
entrega, quer a êle mesmo, quer a
uma terceira pessoa domiciliada no
território nacional;
z» devolução à origem, Imediatamente ou .ao término de determinado
prazo, que não poderá ultrapassar- o
prazo de guarda fixado para 8,8 encomendas endereçadas à Posta Restante;
c) entrega a um outro destínatário, ainda que mediante reexpedição;
d) reexpedíçâo da encomenda para
que seja entregue ao
destinatário
primitivo;
e) venda da encomenda por conta
e risco do remetente;
j) tratamento da encomenda como
abandonada ;'
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Art. 129. Além das instruções previstas no artigo anterior, o .remetente poderá dar, ainda, as seguintes:
a) avisar mais uma vez o destânatérío:
t» retificar e completar o ende-

rêço.

Art. 130. No prazo de dois meses
.contados da data da expedição do
aviso de não entrega, se 'as ínstruçôes
do remetente não tiverem sido recebidas, a encomenda será devolvida à
ortaem, ficando excluídos dessa providência os volumes retidos no interesse fiscal, cujas exigências legais
não tiverem sido ainda satisfeitas.
§ l(l As instruções do remetente
serão aguardadas pelo prazo de quatro meses, quando o aviso de não
entrega tiver sido expedido para pais
longínquo.
§ 2(1 Respeitada a restrição contida
neste artigo, será devolvida à origem
a encomenda cujo remetente houver
dado Instruções não admitidas para
o caso de não entrega.
§ 39 Não serão tomadas em constderaçâo as instruções ou pedidos do
remetente que visem a subtrair da
ação fiscal o respectivo objeto.
Art. 131. Quando, em resposta ao
aviso de não entrega, o remetente
indicar segundo destinatário, cujo
enderêço não se encontre na mesma
localidade do primitivamente indicado, proceder-se-á à reexpedíçâo da
encomenda. salvo impedimento de
natureza fiscal.
Art. 132. Enquanto não forem rebebidas as Instruções do remetente ou
ele tercetra pessoa por êle Indicada,
para os casos de refugo, a encomenda
poderá ser entregue ao deattnatárto
primitivo ou a um segundo destinatário eventualmente indicado, ou,
ainda, .reexpedida para outro en-

derêço.
~
1~
A entrega ou reexpedíção
feitas de acôrdo com êste artigo se-ão c08..u nícadas ao remetente por
intermédio do correio de origem, ou
à terceira pessoa indicada no boletím
de expedição.
§ 2° Depois de recebidas .as instruções do remetente, somente elas são
válidas e executórias relativamente
ao destino da encomenda, desde Que
as mesmas não contrariem disposições
legais em vigor,
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Art. 133. A seção postal que expedir aviso de não entrega, controlará
o vencimento do prazo regulamentar
estabelecido para o recebimento da
respectiva resposta, a fim de dar
à encomenda o tratamento cabível
Art. 134. O aviso de não entrega
restituído pelo correio de origem será
anexado à respectiva declaração para
alfândega ou ao processo postal que
o motivou, dando-se, em seguida, se
fôr o caso, cumprimento às instruções
do remetente,
Art. 135. Nos casos de não entrega, em que o remetente de uma
encomenda houver feito o pedido
a que se refere a última parte da
letra a do art. 128, a seção de encomendas internacionais destinatária
enviará, sob registro, à terceira pessoa
por êle indicada, um convite (modêlo 290), para comparecer na mesma
seção onde, mediante a apresentacâc
daquele documento, deverá preencher
o verso do aviso de não entrega, com
a indicação do tratamento a ser díapensado à encomenda caída em
refugo.
§ 19 O anverso do aviso de não
entrega, ao ser apresentado à terceira oessoa indicada pelo remetente.
deverá estar preenchido pelo funcionário postal encarregado do serviço.
§ 2Q No momento de preencher o
aviso de não entrega, a terceira pessoa de que trata êste artigo deverá
pagar, em selos postais, a ímportânela equivalente 'a ir. ar. 0,40 ou
a que fôr indicada pela Diretoria de
Correios.
§ 39 Os selos a que se refere o parágrafo precedente serão colados nu
convite e Inutilizados com o carimba
de data, devendo êsse documento ser
arquivado com o respectivo aviso de
não entrega, tão logo sejam cumpri.das as instruções recebidas.
§ 4.0 Se a terceira pessoa indicada
pelo 'remetente recusar-se a pagar a
importância referida ho § 2.0 dêste
artigo ou fizer pedido não previsto
nos arts. 128 e 129, ou, ainda, não
comparecer dentro do prazo de um
mês a contar da data da expedícâc
do convite, a encomenda salvo impedimento de natureza fiscal será
imediatamente devolvida ao correio
de origem, indicando-se, no boletim
de expedição e no envoltório do vorumo, o motivo dessa medida.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

:55' O convite não entregue ao
destinatário deverá ser devolvido à
seção expedidora dentro do prazo de
vinte e quatro' horas. lt~se convi~e,
eom a declaracão do motivo da nao
eritreza será anexado ao respectivo
CP :f." (declaração para a alfândega) .

Art. 136. Quando a terceira pessoa.
indicada pelo remetente não residir
'na localidade da seção de _encomendas internacionais. o avise de não
entreg-a, devidamente preenchido noanverso, será remetido à agêncíà postal mais próxima de sua residência,
à qual competirá expedir o convite
previsto no art. 135 e cobrar a taxa
de que trata o § 2.9 do mesmo dispositivo.
§' V? O aviso de não entrega" preenchido pela terceira pessoa, assim
como o respectivo convite por ela
apresentado, s e r ã o imediatamente
devolvidos à seção de encomendas internacionais.
§ 2.9 O aviso de não entrega será
devolvido sem demora à seda de
encomendas internacionais
juntamente com o respectivo convite, "desde que não tenha sido possível eneontrar a terceira pessoa".
§ 3.° Aguardar-se-á, pelo praxe de
trinta dias, contado da data 69.- expedição do convite à terceira pessoa
a quem tenha sido o mesmo entregue, o preenchimento do aviso de
não entrega, após o que, ou findo
êsse prazo, será o aviso devolvido à
seção de encomendas postais ínternacionais.
Art. 137. Não será expedido aviso
de não entrega para a encomenda
eaída em refugo nas condições previstas no art. 170, § 2. 9 •
CAPÍTULO

XI

Reeepeâícâa, devolução à oríçem
e modificação de endéreçc

Art. 138. Nenhuma remessa postal
internacional, cujo conteúdo estiver
sujeito à apreensão aduaneira, poderá ser reexpedída, devolvida à origem ou ter modificado o seu enderêço .
Art. 139.. A remessa postal internacional; cujo desembaraço aduaneiro estiver onerado com multa decorrente de infração, fiscal, não poderá

ser reexpedida, devolvida à origem
ou ter modificado o seu enderêço sem
que tenha sido paga, na competente
repartição fazendária, a importância
devida.
Art. 14{). Ficam automàticamente
anulados o impôsto de ímpcrtação e
o de consumo, bem como as taxas
aduaneiras qU0 incidirem sôbre remessa postal tnternacíonal a ser devolvida ao correio de origem ou reexpedida para outro país, na conformidade do disposto neste Regulamento.
Art. 141. Apenas o remetente póderá solicitar a devolução de remessa postal internacional ou modificarlhe o endereço.
§ 1.9 O pedido de que trata êste
artigo, e que szmente se admite por
intermédio do correio de origem.
poderá ser feito por via telegráfica,
dependendo, no entanto, de conürmação, por via postal, a devolução ou
mudança deenderêço de caixa ou
encomenda com valor declarado.
§ 29 A caixa ou, encomenda com
valor declarado, que forem objeto de
pedido .telegráfico nos têrmoa dêste
artigo, ficarão retidas pelo prazo de
sessenta dias, aguardando a chegada
da respectiva confirmação por via
postal. O prazo será contado a partir da data da expedição do telegrama.
Art. 142. A reexpedíção de encomenda postal poderá ser feita a pedido do remetente, do destdnatárlo ou
ex officio.
Parágrafo único. Mediante anotação apropriada no boletim de 'expedição ou no envoltório do objeto, o
remetente poderá proibir qualquer 1'0expedição de sua encomenda,
Art. 143. Nos casos de mudança
de residência do destinatário, o remetente ou o próprio destinatário poderá pedir a reexpedlçâo da encomenda
para o exterior do pais, ou para outra
localidade do terrttór!o nacíoal, onde
funcionar repartícão postal permutante direta ou executante,
Parágrafo único. N?',Q poderá ser
retta ex ottício a reexpediçâo de encomenda por motivo da mudança de
residência do destinatário.
Art. 144. A encomenda a ser reexpedida para o exterior do país, a pedido do remetente ou do destinatário,
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deverá satisfazer as condicões exigidas para a nova transmlssâo .
Parágrafo único, Será tratada como
originária do correio reexpedídor, a
encomenda cujas taxas postais devidas, inclusive a correspondente ao
percurso ulterior, forem pagas no
momento da reexpedição.
Art~ 14'5.
Quando .se tratar de reexpetücão para o território nacional,
as taxas pastais de que a encomenda
estiver onerada serão pagas pelo desünatárto no ato da entrega, sem prejuízo do recolhimento dos tributos
porventura devidos e das demais taxas postais que se fizerem exigíveis.

Art. 143. A 'devolução de uma encomenda à origem ou a sua reexpedicão para, o exterior do país, por 'lia
aérea, dependerá da execucão, Dor
parte do correio brasíleíro do servíco
de encomendas-aéreas para o país de
origem ou da nova transmissão.
Art. 147. Observado o dísoosto no
artigo anterior, o remetente" poderá
pedir que seja feita, por via aérea, a
devolucâo ou a reexpedicão de SUB,
encomenda. desde que fioue garantida,
por intermédio do correio de origem,
a cota-parte' correspondente à nove
transmissão.
Art. 143. Nas condições previstas
no art. 146, e desde que tique garantido o pagamento das cotas-partes
relativas à nova transmissão, o descinatárto poderá pedir, também, 'rue a
reexpedíçâo da encomenda para o exterior do país seja feita por via aérea.
Parágrafo único. Compete à Diretoria de 'Correios expedir ínstrucôes
às Diretorias Rerdonaís dos Correios e
Telégrafos quanto às garantias a serem exícídas para a reexpedtção de
que trata êste artigo,
Art. 149. A repartição permutante
direta que, em virtude de êrro impu-'
tável ao remetente ou ao correio expedidor, recebei encomenda mal encaminhada" deverá, sem demora, re-"
expedi-la ex otticío para o seu verdadeiro destino, pela via maisvdíreta
de que dispuser, dando imediato conhecímento do fato ao mesmo C.')Treto expedidor, por meio de boletim
de verificação lavrado de acôrdo com
o art. 4,6-.
Parágrafo único. Somente as eneomendas aéreas serão. reexpedidas ex
otticío per avião, observado o disposto no art. 146.
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Art, 150. Quando a reexpedicão de
que trata o artigo antertcr :~e veriffcal' para o exterior do País, na guía
de percurso que organizar, a repartição reexpedidora abonará à Admlnístração d~ verdadeiro destino, e, eventualmente, às Admímstracóes intermediárias Que tomarem parto: na reexpedição da encomenda', as cotaspartes respectivas.
Art. 151. Quando, no case: previsto
no art. 149, as cotas-partes abonadas
à Administração postal do Brasil rorem insuficientes para cobrrr as despesas que lhe couberem pela reexpedtcâo. a reparücâo postal reexpadidora, na guia de percurso recebida, C1'editar-se-á pela importância de que se
achar a descoberto, lançando-a a débito da Adminístraçâc de que depender o correio que encaminhou ei radamente a encomenda.
Art _ 152. A reexpedíção ele encomenda para o território nacional rtcs,
sujeita, no ato da entrega, ao pagamento de uma taxa específica que será fixada pela Diretoria de Correios
de acôrdo com a legislação em vigor,
Art. 153. As taxas postais não
anuláveis que onerarem .e encomenda
a ser reexpedida: para o vextertor do
País, serão recuperadas por intermédio do correio do nôvo destino.
§ 19 As taxas de qU0 trata êste artigo serão díscrnninadas no boletim
de expedição ou, no caso de impossibilidade material, em nota a csce
documento,
§ 2<:1 Na guia de percurso em que
fôr inscrita a encomenda a ser reexpedida, a

rcparbíçâo

reexpedidora

lançará 3, seu crédito o montante das
taxas postais a que se refere o artigo
anterior, bem como a cota-parte devida.
Art, 154, Os pedidos de reexpedíÇ3_0, mudança de enderêço e devolução à origem, formulados peles remetentes de objetos postais interriacíonaís, deverão guardar conformidade
com as normas estabelectdes nos
Atos jnternacíonais, que dispuserem
sôbre a matéria, competindo à Diretoria de Correios transmitir . as Díretortas Regionais dos Correios e Telégrafos instruções a êsse respeito.
§ 19 As fórmulas- relativas aos pedidos de que trata êece artigo terâo
andamento urgente, a fim de que o
assunto seja solucionado dentro do
prazo de guarda do objeto,
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§ 20 A simples correção de enderêço
de remessa "postal, desde que não im-

porte modificação do nome JU 'IUUli··
dade do destínatárío, poderá ser f·f)licitada diretamente pelo remetente
à repartição postal de destino.
Art. 155. Salvo motivo lustíficado,

a devolução da encomenda postal
far-se-é. pela mesma via utfüzada
pelo correio de origem.
Parágrafo único. Quando a rcexpedíçâo ou a devolução de urna eECOmonda aérea fôr efetuada pelos
meios. ordinários do correio, a etdquêta "par avion" e quaisquer anotações que se refiram à transmissão
por via aérea devem ser riscadas com
dois traços grossos tranaversaís.
Aré. 156. A seção postal destinatáTia que devolver encomendas pOBt.:1jS
ao correio' de origem deverá indicar,
no boletim de expedição e no cnvoltório do volume" em língua francesa,
de modo claro e conciso, o motive da
não entrega, pela forma seguinte:
"ínconnu, refusé, en vcyage, parta,
non reclamá, décedé".
§ 19 A juízo do Chefe da seção postal oue devolver as encomendas, às
Indicações de que trata êste artigo poderão ser acrescentadas outras que
forem consideradas convenientes.
§ 29 Salvo motivo justificado, os boIctins de expedição originaís acompanharão as encomendas postais devolvidas à origem, pertencendo ao 'arquivo das repartdçóes postais permutantes diretas as declarações para a
alfândega ou documentos subsidiários
de qU.G conste, obrigatoriamente, a
averbação aduaneira que comprove a
inexistência de impedimento fiscal
para a devolução realizada.
Art. 157. Na declaração para a alfândegavrelatíva a encomenda a ser
devolvida à origem ou reexpedida, a
pedido, para o exterior do país, será
anotada a expedição em que fôr incluída a mesma encomenda.
Art. 158. A encomenda deve ser réexpedida ou devolvida em seu acondicionamento primitivo.
Parásrrato único, Nos casos em que,
por qualquer motivo, a encomenda tiver de sofrer nôvo acondicionamento
ou Iôr necessário substituir o boletim
de expedição por um outro, é índiapensável que o nome do correio de
origem, o \lÚmerO de registro prímt-

tivo e, quando fôr possível, a data de
aceítacão à postagem, figurem no .tôvo invólucro e no boletim de expedição organizado.
Art. 159. As seções de encomendas
internacionais inscreverão Indívídualmente nas guias de percurso RS encomendas postais a serem devolvidas
à origem com a nota, na coluna das
Observações; de "Retour à I'ortgine",
lançando na coluna própria, a crédito do Correio brasileiro, o ebono que
lhe competir.
Parágrafo único. Para a recuperação das taxas, postais e do preço de
armazenagem que onerarem a encomenda a ser devolvida proceder-se-á
pela' forma estabelecida nos §§ 19 e
29 do art. 153.
Art , 160. Considerar-se-á como expedida, quando reclamada pelo destinatário, a encomenda a ser devolvida à origem, que já estiver inscrita
na guia de percurso e se encontrar
incluída em mala pronta para embarque.

. Art. 161. A devolução de uma encomenda à origem em virtude da suspensão de serviço' será gratuita.
Art. 162, A encomenda postal destlnada a uma repartição permutante
direta e que, por êrro do correio de
origem, tenha sido encaminhada a
outra repartição permutante direta
antes de ser reexpcdída ao seu verdadeiro destino de acôrdo com o artigo
1-49, será submetida à conrerencta
postal e ao ccntrôle da seção aduaneíra que funcionar junto à mesma
repartição que a receber do exterior.
§ 19 Será aberta e fiscalizada "ex
orncto''. para o procedimento aduaneiro cabível, a encomenda nas condícôes previstas neste artigo e Que,
pela declaração para a Alfândega,
contiver mercadoria de importação
proibida por via postal.
§ 29 A abertura "ex orrtcro", a que
se refere o parágrafo anterior, será
feita na presença de um funcionário
dos Correios, mediante a lavratura de
têrmo circunstanciado, de que conste
o inventário exato do conteúdo da
encomenda. No caso de apreensão, o
respectivo têrmo substituirá o de que
trata êste parágrafo;
§ 3Q O termo de vertücaçâo será
lavrado em duas vias, das quais a pri-
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meíra será anexada aos documentos
de postagem, e a segunda pertencera
à seção aduaneira.
§ 49 Desde que não caiba a apreensão da encomenda nem a sua devolução à origem, será a mesma remetida
ao seu verdadeiro destino, depois de
reconstituida e lacrada, e de ter sido
feita, no seu envoltório e na respec.tíva declaração para a alfândega, a
averbação devidamente autenticada,
relativa à abertura "ex orrícro''.
§ 59 A encomenda que contiver arüeo cu 'ia rrnrortccêo fôr proibida
apenas por via postal e não estiver
sujeita à apreensão como contrabando, será submetida ao tratamento
aduaneiro previsto neste Regulamento, pela repartição que constatar o
fato.
Art. 163. Será apreendida a encomenda a reexpedir,' na qual, em ato
de vistoria regulamentar por motivo
de avaria ou indício de violação, fôr
encontrada mercadoria de importação
proibida. Será, também, imediatamente apreendida a encomenda que
se encontrar na Situação prevista nas
letras a ou b do artigo 215.
Art. 164'. No caso de apreensão de
encomenda na forma do artigo anterior, do respectivo termo serão remetidas duas vias autenticadas ao .setor
postal, das quais uma será enviada,
sob registro, à repartição do verdadeiro destino, e. a outra remetida à
Diretoria incumbida de fazer ao correio de origem a devida comunicação.
§ 19 A repartição postal de destino
da encomenda, ao receber a cópia do
têrmo de apreensão, cientificará do
fato o destinatário, podendo dar-lhe
vista dêsse documento. O destinatário Que tive, vista do tôrmo ta-á, no
mesmo, declaração a êsse respeíto.
S 29 A secâo de encomendas in ternacionais em que se realizar a
apreensão, comunicará imediatamente o fato ao correio de origem, mediante CP-9.
Art. 165. As encomendas a serem
reexnortartas nos têrmos do artigo 162
serão inscritas em relação organizada
em três vias com a indicação do seu
rdm:1p.l"f) fie o-oem. de rewtstro. correto
de origem, data da postagem e demais elementos relativos à respectiva
expedição do exterior.

Parágrafo unico. A 1f). via da relação, visada pela seção aduaneil'~,
acompanhará as encomendas, cUJ~
remessa ao correio de destino sere
feita em sacos devidamente stnetados
e que levarão na respectiva etlquêta
a declaração de - IlIl\!.[PORTAÇAD".
A 21!- via do mesmo documento será
entregue à seção aduaneira que, depois de fazer os devidos registros no
Livro de entrada das encomendas, a
remeterá, diretamente pelo Correio, }t
seção congênere que funcionar junto
à repartição postal de destino, pertencendo a 3f). via à repartição que
proceder ao relacionamento.
Art. 16'6. A seção de encomendas
internacionais que receber encomenda reexpedída de acôrdo com o arti:::;·0 Hi2, a Inscreverá no livro de lançamento das encomendas recebidas do
exterior, atrrbutndo-Ihe o nôvo numero de ordem com que figurar no
mesmo livro.
Art. 167. A seção aduaneira que receber a 2l). via da relação de que trata.
o parágrafo único do art. 165, providenciará junto à seção postal competente no sentido de que sejam submetidas à sua fiscalização tôdas as
encomendas inscritas no mesmo documento.
CAPÍTULO XII

Refugo e leilão

Art. l618. Considera-se caída em
rerugo a remessa postal internacional
que, examinada pela seção aduaneira.
e posta à disposição do destinatário,
não tenha sido retirada dentro do
prazo regulamentar.
§ 19 Considera-se como caída em
refugo definitivo a encomenda posta! que, em virtude das Instruções rio
remetente para o caso de náo entrega, deva ser vendida em leilão ou
considerada abandonada.
§ 2'? Deve ser imediatamente tratada como refugo a remessa postal
cujo recebimento fõr expressamente
recusado pelo destínatárto antes de
findo o prazo de guarda.
§ 39 Considera-se caído em ieruco
definitivo o objeto de correspõndêncía nas condições previstas no art. 270,
e que, findo o prazo de guarda, tíver
o seu destino pendente da realização
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do exame aduaneiro, quer por uno
ter sido reclamado pelo dcatínatárto,
quer por não haver sido recebido do
destinatário autorízaçâo escrita para
a abertura "ex crfícío", a despeito db.
observância do disposto no paragraro
1'? do citado artigo.

Art. 169. Nas seções de encomentas
internacionais, as remessas postais
caídas em refugo

definitivo serão

apartadas das demais e inscritas
numa relação de acôrdo com o modêlo anexo a êste Regulamento, organizada mensalmente, em duas vias,
das ouaía a primeira será remetida
à seção aduaneira e a. segunda pertencerá ao respectivo setor postai.
Art. 170. A encomenda caída em

refugo será tratada de acôrdo com

a~

'Instruções dadas pelo remetente no
respectivo boletim de expedição ou
\),0 envoltório ela própria encomenda
salvo se houver impedimento dE.! netureza fiscal,
§ 19 A encomenda cujo remetente
não tenha dado instruções para o
caso de não entrega, será imediatamente devolvida à orjgem .
§ 29 Será também devolvida à ongem a encomenda caída em refugo e
cujas instruções da remetente, apesar
de observadas, não lograrem o resultudo desejado.
Art. 171. A encomenda caída em
refugo, que se achar desaeompannada do original do boletim, de expedição e não contiver no envoltório anotação do remetente para o caso de
não entrega, será devolvida
xmgem
desde que' a falta dêsse documento
tenha sido oportunamente, consignada em boletim de vei-tücacâo e não
ocorra impedimento de natureza, riscaL
Parágrafo único. Quando o extravio do boletim de expedição tiver
ocorrido e-o serviço interno, expedirse-á aviso de não entrega com referência à. encomenda que, desacompanhada do original do mesmo boletim,
cair em refugo.
Art. 11;2, No), declaração para ?alfândega, rar-se-á, -de maneira bem
visível a observacão de "Gênero 'Perecível", relativamente à encomenda
que contiver artigo dessa natureza.
§ 19 A encomenda postal com gênero perecível antes de ser devolvida
à origem, terá seu conteúdo reexaminado por servidor postar, na preà

sença ge um representante da seçàc
aduaneira, cabendo ao primeiro, em
face do estado do conteúdo decídnda conveniência de sua devoluçâo.
§ 2° Após a vertfícaçâo determínada
no parágrafo anterior, o volume ser.í
reconstituído e lacrado pela seção
aduaneira, o que será constgnado
numa das vias da declaração para a
Alfândega:

Art. 173. Não poderá ser devolvida
à origem. a encomenda postal cujo

conteúdo tenha extravasado \ou seja
constituído de artigo deterrorado ou
do Qual se vossa temer, detertoraeêo
ou corrupção próxima, ou ainda em
condições que não possíbürtem seu
aproveitamento ou consumo,
§ 19 os artigos que se acharem deteriorados ou corrompidos serão destruídos mediante as tormatídades
prescritas na Nova Consolidação das
Leis das Alfândegas e Nies8.s de Rendas.
§

2° A dcatruícão c

3.

Itnpossíbilida-

de de aproveitamento previstas neste
artigo serão consignadas em têrmo
circunstanciado, de que constem
obrígatorramente todos os elementos
de ídentíficaçêo do volume, bem como
referência, à observância, ou não, por
parte do remetente, das normas tnternacionaís para o acondícíonemento
do objeto,
~ 3'? 'Do têrmo a Clê18 se refere o
parágrafo anterior, será remetida, ::\
competente 'seção postal, cópia autentícada, juntamente com o boletim
de expedíçâo, quando se tratar de
encomenda postal, para o devido expediente ao correio de origem.
§ 49 A encomenda que contiver artigo ameaçado de' deterioração proxíma, será, em qualquer ocasião, vendida em hasta pública, de acôrdo
com o art. 18li.
Art. 174. Nos casos ce espoiraçao,
extravio. ou avaria, de "remessa postal
sujeita à fiscalização aduaneira, constatados em qualquer ocasião, preceder-se-á nela forma estabelecida no
art. 247 cte Nova Consolidação das
Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas.
§ 19 Quando qualquer das ocerrêncías previstas neste artigo se verificar em seção postal, compete ao respectivo chefe comunicá-la imediatamente à seção aduaneira, para o
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procedimento indicado no mesmo artigo.
.§ 2ÇJ A vistoria realizada em reoertíçâo postal, nos têrmos dêste arbico
será feita na presença de um rep;e~
sentante da repartição dos Correios,
o. qual~ asaínará, também, 0 :i.'especuvo termo, lavrado em duas vias,
das quais a segunda pertencerá a
mesma repartição.
Art. 175. NQ caso de descoberta
ulterior de remessa postal consíderada extraviada ou de parte da mesma, .o fato será comunicado à Diretoria: de Correios -para que proceda
pela forma prevista na Convenção
Po.stal Universal ou nos Acôrdos próprios, conforme o caso, inclusive
quanto ao reembôlso, a quem de direito, da indenização paga ao remetente.
Art. 176. A responsabilidade pelo
extravio de remessa postal sujeita à
fiscalização aduaneira, bem como
pela espoliação parcial ou total de
seu conteúdo será apurada mediante
inquérito administrativo instaurado
na forma do Estatuto dos Funcionários Públicos' Civis da União, a ser
proposto pelo Chefe da seção em
que se tiver verificado a ocorrência.
§ 1 ÇJ quando o extravio ou a espoliação .ocorrer em seção aduaneira, o
respectivo chefe comunicará o fato
ao setor postal competente com a
indicação do número do processo referente ao inquérito administrativo a
fim de ser feita a devida anotaoão 'no
livro de lançamento das encomendas
recebidas do exterior, ou, se fôr o
caso, no livro de contrôde das encomendas fiscalizadas, ou; ainda, quando se tratar de objeto de corresoondêncía, no livro previsto no art. 274.
L

Nos casos de que trata o § to,
julgamento do inquérito administrativo será comunicado ao Diretor
Regional dos Correios' e Telégrafos a
que estiver subordinada a seção de
encomendas internacionais junto à
seção aduaneira em que se verificou
a irregularidade.
§ 3ÇJ Do julgamento de inquérito
administra:tivoinstaurado de acõrdo
com este artigo, relativamente a objeto de correspondência sob a guarda dos correios, será anexada cópia
autenticada ao respectivo processo
fiscal, que porventura se encontrar
em curso.
§ 2°
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Art. 17'7. Qüando caída em refugo,
a encomenda postal endereçada a repartição pública será tratada de acôr.,
do com as instruções do remetente,
se assim o permitir o resultado do
exame aduaneiro realizado "ex orrício" .
§ 19 No caso de abandono expressamente declarado pelo remetente,
para O' caso de não entrega, a encomenda de que trata êste artigo somente será tratada como refugo defimtivc depois de decorrido um mês
contado da data de comunicação, mediante ofício, à autoridade que tiver
competência legal para requisitar o
desembaraço com Isenção de direitos.
§ 29 A comunicação a que se refere o parágrafo anterior será feita pela
autoridade fazendária a que estiver
subordinada a seção aduaneira onde
se encontrar a encomenda não reclamada pela repartição pública destinatária.
Art. 178. A encomenda postal endereçada a Missão diplomática estrangeira, quando não fôr retirada
dentro do prazo regulamentar, terá o
destino indicado pelo remetente para
o caso de não entrega, observado ·0
disposto no art. 224.
Art. 179-. A vista, da relação de
que trata o art. 169, a competente
autoridade fazendária designará dois
funcionários para procederem, no setor postal, à avaliação e nova classificação do conteúdo das remessas
postaisàrroladas como refugo definitivo.
§ 111 A classificação tarifária das
remessas postais nas condições previstas neste. artigo será feita na presença de um repI'esentante do setor
postal, o qual, em cada nota, de classificação e avaliação (modêlo Imprensa Nacional, 13.612), subscreverá declaração de haver assistido ao ato.
§ 2° As remessas postais, depois de
avaliadas e novamente classificadas,
serão reconstituídas e lacradas pela
seção aduaneira, à qual serão entregues, mediante recibo, para venda em
hasta pública ..
Art. 180. A venda, em leílâo, de
remessas postais internacionais, nos
casas previstos neste Regulamento',
obedecerá às normas estabelecidas na
Nova Consolidação das Leis das Al-

498

ATOS DO PODER EXECUTWO

fândegas e Mesas de Rendas e demais
disposições legais e regulamentares em
vigor.
Art. 181. Serão vendidas em leilão
as remessas postais internacionais.
nas condições seguintes:
a) apreendidas como contrabando,
desde que, 'em virtude da natureza
da mercadoria verificada, não devam
ser destruídas ou ter outro destino;
nos têrmos da legislação em vigor;
b)' oneradasvcom multa não reco-

lhida pela forma regulaíhentar dentro do prazo legal, tão logo se ache
findo administrativamente o respectívo processo;
c) 'quando contiverem. objeto ou
parte de objeto não entregue ao destinatário; nem devolvido' ao remetente, depois de 'observado 'O disposto 110
art. 175.
Art. 182. Serão, também, vendidas
em leilão:
a)
as encomendas que, de acôrdo
com expressa autorização do remetente, recebida em tempo hábil para
o caso de não entrega, devam ser
consideradas como abandonadas;
b)
as encomendas cujo remetente
pedir sejam vendidas por sua conta e
risco, desde que a competente instrução seja recebida dentro do prazo regulamentar;
c) as encomendas que contiverem
gênero perecível ameacado de deterioração 'Ou corrupção próximas.
Art. 183. As encomendas a que se
refere o art. 181, letra "e", serão vendidas em leilão de acôrdo com o artigo 185, íncluíndc-se nas deduções a
serem feitas do produto da arrematação quaisquer outras Importâncias
devidas à Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Se o preço da
arrematação fór insuficiente para cobrir as deduções a que se refere êste
artigo e a indenização paga, será o
mesmo adjudicado prcporcíonalmente à repartição fazendária e aos Correios, não cabendo a estes a parcela
maior.
Art. 184 A venda em leilão das
remessas postais nas condícões previstas na letra. (la" do art. -182, precederá edital de-prévio aviso aos destinatários, de acôrdo com o art. 258
da Nova Consolidação das Leis das
Alfândegas e Mesas de Rendas.

Parágrafo umco. Do produto da
venda em leilão das remessas postais
de que trata êste artigo, serão deduzidos o ímpôsto da importacão e taxas aduaneiras, as taxas oostaís não
anuláveis e o preço da ~ armazenagem.
Art. 185. As encomendas de que
trata o art. 182; letra "b", serão vendidas em leilão independentemente
de edital de prévio aviso, observadas,
porém, as disposições do parágrafo
único do artigo anterior.Art. 18G. A venda em leilão de que
trata o art. 182, letra "c", será realizada imediatamente, sem aviso prévio e sem formalidade judiciária, observado, no que tôr cabível, 0 disposto na Nova Consolidação das Leis
das Alfândegas e Mesas de Rendas,
sôbre gêneros .perecíveís ,
Parágrafo umco. O produto da
arrematação será. recolhido como depósito para quem de direito, do qual
serão deduzidas, de acôrdo com a decisão final do processo, todas as importâncias devidas pela importação
da mercadoria.
Art. 187. Ressalvada a hipótese do
art. 183, sempre que o produto da
venda em hasta pública· rõr tníerior
ao montante do ímpôsto de importação, taxas, multas e quaisquer outras
ímportãncías que onerarem a remessa postal caberá ao remetente indenizar a Fazenda Nacional, pela diferença apurada.
Art.. 188. Os impostos e taxas aduaneiros porventura pagos, relativamente às remessas postais vendidas em
hasta pública, não serão deduzidos
do produto da arrematação.
Parágrafo único. Nos casos em que
os direitos e taxas aduaneiros pagos
forem inferiores aos efetivamente
"devidos, na conformidade da avaliação
e classificação tarifária realizada de
acôrdo com o' art. 259 da Nova Oonsolidação das Leis das Alfândegas e
Mesas de Rendas, a diferença será
deduzida do preço da arrematação.
Art. 189. Nos casos do art. 181, Ietra «b", e do art. 182., depois de feita
a dedução de todas as importâncias
devidas à Fazenda Nacional, inclusive as taxas postais e o preço da armazenagem, o saldo verificado pertencerá ao remetente do objeto, de-

Aros DO PODER EXECUTIVO

vendo, em consequêncía, ser' recolhido como depósito para quem de di-
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Art. 193. A Diretoria de Correios
poderá centralizar tôda a correspondêncía com os correios do exterior,
réíto .
excetuada a expedição de avisos de
Art. 190. Em qualquer' das hípónão entrega e avisos de recebimento,
tCS2S de venda erá leilão previstas
assim como as reclamações e pedidos
neste Regulamento, ressalvados os cade informações relativos a objetos
soa a que se referem os arts. 131. lepostados no Brasil e que utilizaram
tra, "a" e "c", compete aos Correios
serviço internacional.
promove).', por intermédio da Administração postal de origem, a recupeParágrafo único. No caso de ficar
ração das importâncias devidas pelo
centralizada na Diretoria de Correios,
remetente do objeto ou a reatitulçâo
a correspondência de que trata êste
ao mesmo do saldo a que porventura
artigo, a mesma Diretoria comunicari ímedíatamente ao correio interes§ ,1 9 A repartição f?.. zendária que
sado, no exterior, o recebimento de
realizar a venda, em hasta pública,
qualquer reclamação ou pedido de inde remessa postal Internacional deronnacões relacionados com remessa
verá fazer, a 'êsse respeito, a devida,
postal- internacional sujeita à fiscalicomunicação à com pétente repartição
zação aduaneira, devendo anexou' ao
dos Correios, à qual serão devolvidos,
respectivo processo uma cópia da conessa oportunidade, se fôr o caso, os
municaçâo feita.
documentos de postagem relativos ao
objeto leiloado.
Art. 194. As respostas aos correios
do exterior serão dadas dentro do
§2°, A liquidação do débito, por
prazo de quatro meses contados do
parte do remetente, será comunicada
dia seguinte ao da formulação, nos
pelos Correios à competente repartimesmos correios, da reclamação ou
ção rasendána.
pedido de informações.
CAPÍTULO XIII
§ 1° No caso de se encontrar centralizada na. Diretoria de Correios a
Reclamações e pedidos de
correspondência com os correios do
exterior, as Diretorias Regionais dos
informações
Correios e Telégrafos deverão solucionar as reclamações e pedidos de
Art, 191. As reclamações e os peinformações dentro do prazo de trindidos de informações procedentes do
ta dias contados da data em que reexterior terão andamento urgente,
ceberem os respectivos processos.
não só nas repartições postais, como
também nas aduaneiras.
§ 2Q As diretorias regionais
dos
Correios e Telégrafos manterão sob
Parágrafo único. Quando a resposrigoroso contrôle a observância do
ta ao correio reclamante depender de
prazo de que trata o parágrafo ansimples esclarecimentos a serem presterior, devendo simplificar, ao máxitados pela seção aduaneira, a obtenmo, a tramítacâo dos processos 13, que
ção dos mesmos será feita mediante
diligência pessoal determinada pelo se refere o mesmo dispositivo, bem
em
como determinar inicialmente,
chefe da seção de encomendas internacionais.
cada caso, o que deve ser informado
pelas repartições subordinadas.
Art. 192, Salvo entendimento' em
contrário com as Administrações pos§ 39 Qualquer questão surgida em
tais interessadas, a correspondência
processo originado de reclamacãc ou
com os correios de países integrantes pedido de informação formulados por
da União Postal Universal será feita
UI:.'. correio do exterior, desde que não
em francês, devendo ser preenchidas
influa na exatidão da resposta devino mesmo idioma as fórmulas dos
da, será apurada em separado, não
serviços executados no regime uuídevendo em qualquer hipótese prejuversal , A correspondência para os dicar a rápida solução do assunto
correios dos países pertencentes à
principal.
União Postal das Américas e Espa§ 49 Nos casos em que os expediennhaserá redigida em português, potes de que trata o § 1° não tenham
dendo, a Diretoria dos Correios adosido solucionados até cinco dias antar, por exceção, outro idioma autotes do término do prazo estabelecido,
rizado.
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os Diretores Regionais determinarão
diligência pessoal no sentido de
possibilitar -ímedíata resposta ao correio reclamante, promovendo, em seguida, a apuração das responsabilidades.

Art. 195. Os expedientes dos correios do exterior que reiterarem reclamação ou pedido de informações,
sempre que contiverem todos Os esclarecimentos necessários, serão. 80";
Iucíonados, independentemente, das
fórmulas a que se referirem, sem prejuízo, porém, de sua posterior juntada aos respectivos processos em andamento e da apuração das responsabilidades, se fôr o caso.
Art. 196. Para efeito de indenização, as reclarnaçeõs só serão aceitas
dentro do prazo de um ano contado
da data da postagem do objeto, devendo-se, todavia, em qualquer ocasião e com observância do prazo fixado neste Regulamento, prestar cabais
esclarecimentos ao correio reclamante.
Art. 197. Os pedidos de informações referentes a remessas 'postais
internacionais, quando formulados
pelas Administrações jlnteressadas,
com observância do nrazo de dezoito
meses a contar da data da postagem
do objeto. serão aceitos e obrigatoriamente tratados de acôrdo Com o
art. 194.
Art. 198. As remessas postais ínternacíonais referidas no art. 10, e
ainda não fiscalizadas, que forem objeto de reclamação OH de qualquer
pedido do correio de origem, serão
imediatamente submetidas ao exame
aduaneiro.
§ 19 Através do próprio expediente
do correio de origem ou por outro
meio oficial, dar-se-á conhecimento
à seção aduaneiro do pedido ou da
reclamação de que trata êste artigo.
§ 29 Cumprido o disposto no parágrafo anterior, a seção aduaneira,
no prazo de três dias, examinará os
objetos que lhe forem indicados e
fornecerá ao setor postal tôdas as
informações de sua competência para
a imediata e definitiva resposta ao
"Correio interessado.

§ 3? Salvo a necessidade de diligências aduaneiras, das quais dependa a
informação definitiva sôbre o destino
a ser dado aos objetos, a inobservância do prazo acima fixado será levada ao conhecimento da competente
autoridade fazendária para a apuração das responsabilidades.
§ 4 9 A natureza do fato que motivar' as diligências aduaneiras, 'bem
como o seu fundamento regulamentar, serão ímedíatamente comunicados à repartição postal de modo a
possibilitar pronta resposta ao correio
reclamante, sem prejuízo de posterior
e definitiva informação sôbre o destino dos objetos.
§5(1 Quando se tratar de encomendas postais, a existência de reclamação ou pedido de, informações não
desobrigará a repartição postal da
imediata expedição do aviso de não
entrega ao correio de origem, devendo
ser mencionado naqueles erpedíentes
o cumprimento dessa preterição.
Art. 199. Nas reclamações e pedidos de informações formulados pelos
correios do exterior, as [Diretorias Regionais dos Correios e Telégrafosfarâo obrtgatóríamenté,' referência a
qualquer expediente anterior que, porventura, tenha sido' levado a efeito
no sentido de dar conhecimento ao
mesmo correio do motivo da retenção ou da. não' entrega dos objetos
por êle mencionados.
Art. 200. Decorrtdos seis meses, a
contar da data em que forem prestadas informações concluarvas com
referência à indagação relacionada
com remessa postal internacional,
sem que a Admínfstração reclarnante formule objeções, o assunto será
considerado corno liquidado.

Art. 201. As reclamações dos destinatários de remessas postais internacionais deverão ser dírígfdas à autoridade, postal ou Jazendárla, a que
se' achar subordinada a seção que tiver de prestar as necessárias informações.
!Parágrafo único. Salvo motive expressamente Justlfícado,
reclamações de que trata êste artigo os interessados deverão juntar os avisos de
chegada relativos aos objetos a que
se referirem.
àá
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ÚNICO

Da fiscalização aâuaneira c
arrecadação dos tributos

Art. 202. :f-; proibída a entrada, no
Pais, por via postal:
a) de ópio, morfina, cocaína e outros .entorpecentes:
b) de armas de qualquer espécie,
explosivos e munição;
c) de material fàcílmente inflamávelou perigoso;
d) de animal vivo, exceto -abelha,
sanguessuga e bicho da seda;
e) de qualquer objeto, desenho. publícacao uu: arueíuto obscenos, ofensivos à moral ou eontrártos à ordem

pUblica;
f) de animal morto, mal preparado
OU mal acondicionado, assim-GOmo
parte ,de animal das mesmas condições;

g) de. qualquer artigo réuão, nauseabundo ou de fácil deterloraçâo:
h) de gêneros alimentícios ou medicamentos deteriorados ou em estado
de avaria, que se tornem nocivos à
saúde núblíca, ouvidas as autoridades
sanitárias;
i) de bebida ou gênero alltnentícío
condenado pelas autoridades sanitárias'
, j)' de mercadoria cujo consumo seja"profbído no país de origem;
l) de mercadoria .com falsa indicação de procedência;
m) de qualquer artígo que trouxer
rótulo ou dizeres, no todo ou eln parte, em língua portuguêsa, sem mencionar o pais de origem;
n)
de rótulos. etíouêtas, cápsulas
ou invólucros que prestem a inculcar
como estrangeiras quaisquer mercadorias nacionais, observadas a respeito da matéria as exceções e prescrtções 19ª,is;
o) de planta viva e õrgao de planta, tats como: semente, raiz, caule,
ramo, fôlha, flor ou fruto, cuja importação incidir em proibição regulamentar;
p) de artigo cuja admissão à postagem for proíbída nc regíme postal
universal;
qY de artigo cuja importação, por
qualquer via, seja proibida. por lei
ou regulamento;
1') de papel moeda, exceto em carta registrada com valor deôlarado ;
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s) de jóia, pedra preciosa, pérola,
moeda ou artigo de metal precioso,
exceto em catxa ou encomenda. com
valor declarado:
t) de produtos controlados pelo Mlnístérío da Guerra.
Art . 203. A mercadoria de que
trata a letra a do artigo 202l, será
imediatamente apreendida pelo runclonárío ~aduaneiro que a vermcar,
devendo estar presente ao iAto um
funcionário postal, um representante
da competente repartição· sanitária e
o chefe da seção onde se encontrar
a referida mercadoria.
§ 1.9 A apreensão a que se refere
êste artigo será feita mediante a lavratura, em três vias, de têrmo círounstancíado, que será assinado pelos funcionários que tornarem .parte
nesse ato.
:§ 25' Depois de reconstituído, la"_
crado e sinetado pela seção aduaneira, o volume apreendido aguardará,
debaixo de chave e sob a imediata.
responsabilidade do mencionado chefe, o desfíno que fôr expressamente
determinado pela competente uutondade sanitária ..
§ 3,9 A primeira via do têrmo de
apreensão instruirá o processo fiscal,
a segunda via pertencerá à repar-tição' postal, para a devida comunicação ao correio de origem, destinandose a terceira via à .repartàçâo em
que servir a autoridade sanitária a
que se tiver de comunicar o fato.
Art. 204. As armas, munições, explosivos e quaisquer produtos controlados pelo (Ministério da Guerra serão tratados de acôrdo com a decisão da competente autoridade do
mesmo Ministério, sem prejuízo da
proibição contida na Convenção Postal Universal e, no caso de eventual
devolução tà origem, das restrições
de natureza fiscal.
Art. 205-, A remessa postal internacional que contiver matéria inflamável ou perigosa não será entregue
ao destinatário, reexpedída nem devolvida à origem, devendo ser tratada de acôrdo com o pronunciamento do óraâo técnico que, segundo
a natureza da mercadoria, fôr ouvido sôbre o assunto.
'Art. 206, Os animais vivos encon..
trados em remessa postal ínternacío-
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§ 29. -A decisão da autoridade postal não prejudicará as - exigências e
formalidades aduaneiras para oca..
so de entrega de objeto ou sua devolução à origem"
Art. 214. Nenhuma remessa posgências necessárias e tornada irretal franquíada, no exterior, como
vogável a decisão do chefe da comcarta.. registrada ou não, poderá con
petente repartição fazendária, serão
apreendidas e destruídas, mediante ter artigo sujeito ao pagamento do
ímpôstc de importação.
as formalidades Iega.ís, as remessas
postais internacionais que contiveParágrafo único As remessas posrem mercadoria enumerada nas letras tais internacionais' que infringirem o
e, 1.. g, h e n do art. 202.
disposto neste artigo -terão o seguinte
tratamento:
Art. 208. Serão imediatamente devolvidas' ao correio de origem as rea) apreensão como contrabando, se
messas postais internacionais que
não trouxerem a etiqueta verde do
contiverem mercadoria enumerada
modêlo C-i mandada adotar pelo
nas letras i, i, l e m do artigo 202. Regulamento de execução da Convenção Postal Universal;
Art. 2{)9. iA apreensão da mercadob) devolução ao correio de origem,
ria a que se-refere a letra n do artise trouxerem, com declaração verdago ~.Q2, bem corno .o preparo e o juldeira do conteúdo, a etiqueta a que
gamento do respectivo processo rísse refere a alínea anterior, salvo se
cal, obedecerão às normas estabelea natureza dêsse conteúdo, por incicidas na Consolidação das Leis do
dir em proibição regulamentar, suImpôsto de consumo em vigor,
jeitá-lo a procedimento aduaneiro
diverso;
Art, 210. A remessa postal que
c) apreensão como contrabando no
condições
contiver mercadoria nas
caso previsto no art. 244.
previstas nas letras o, 'P e q do art.iArt. 215. Será apreendida como
g0202 será tratada pela seção adua- contrabando:
neira de aoôrdo com a lei ou regulaa) a partida de mercadoria fracícmenta que proibir a sua importação nada em diversas remessas postais de
ou Ato internacional que vedar o seu
modo a Iludir o pagamento do írntransporte por via postal.
pôsto de importação;
b) a mercadoria' sujeita ao pagaArt. 21"1. O papel-moeda postado
mento do ímpôsto de importação, que
em contravenção ao disposto no artifôr encontrada em fundo falso ou sob
go 202., letra T, será submetido ao
qualquer forma de ocultação dolosa.
tratamento previsto na legislação específica em vigor.
Art. 216. Sempre que as remes-as
postais internacio-nais, em virtude da
Art. 212. Salvo o caso de apreennatureza do seu conteúdo, tiverem de
são ou o de outro impedimento de
ser devolvidas à origem na forma
natureza fiscal, os objetos que infrinprevista neste Regulamento, a seção
girem o disposto no artigo 202, letra s, serão devolvidos ao correio de aduaneira fará, no envoltório das
mesmas e se fôr o caso, nos respectiorigem.
vos documentos de postagem, a nota
Art. 213. As remessas posta-is que.
de "Importafion Interdite"
pela natureza do seu conteúdo ou
Art. 217. O chefe da secão aduaacondicionamento, possam danificar
a correspondência, desde que não in- neira poderá requisitar, para efeitos
cidam em outra proibição, serão cen- fiscais, qualquer encomenda, Isoladamente, cumprindo à repartição postregues aos destinatários, destruídas
ou devolvidas ao correio de origem, a tal pôr, no mesmo dia, à díspoaição
critério dó chefe da seção postal que
da autoridade requisitante, o volume
as tiver em depósito.
com os respectivos documentos de
postagem'.
§ 1Q, Na decísâo de que trata êste
artigo, a autoridade postal terá em
Art. 218. Na seção aduaneira, logo
consideração o' grau de perigo ofeapós terem sido recebidas da reparrecido pelo objeto e a maior conve- tição postal, as encomendas serão
niência para o serviço.
arrumadas em prateleiras próprlas,

nal terão o destino que fôr indicado
pela repartição a que competir a
inspeção dos mesmos, quándc _importados regularmente.
Art. 207. Depois de feitas as dili-
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segundo a letra ou o algarismo correspondente às unidades du número
de-urdem, constantes do rótulo de
que trata o artigo 65.
Art. 219. Nas declarações para a
alfândega referentes às encomendas
recebidas para fiscalização, o chefe
da seção aduaneira designará imediatamente o funcionário que deverá
proceder à classificaçã-o tarifária ou
à conferência e ao desembaraço dos
mesmos objetos.
§ 1 A dístríbuíoão à r'onferêncía
quando relativa às -encon: ndas ende~
recadas a firmas comerciais será feita: slmultâneamente, na - declaração
para a alfândega e na respectiva nota de importação.
§ 29 A distribuição, para o procedimento aduaneiro cabível, relativa
às encomendas postais endereçadas
às repartições públicas e Missões diplomáticas, estrangeiras, será feita símultâneamente nas declaracões para
a alfândega e nos processos ou portarias em que se tiver baseado a requísíçâo dos mesmos olumes à seção postal.'
§ 30 Feita a distribuição de que
trata êste artigo, proceder-se-á, pelos
documentos de postagem, .à inscrição dos volumes no livro de entrada
das encomendas, fazendo-se, em seguida, a entrega dos mesmos documentos, mediante recibo, aos funcionários nêles designadcu.
§ 49 O nome do funcionário designado será anotado no livro de entrada das encomendas, quando da inscrição a que se refere o parágrafo
anterior, devendo-se registrar, no
mesmo livro, tôdas as transferências
que porventura forem feitas para o
primitivo fim.
§ 59 Os documentos de postagem
com as respectivas encomendas serão devolvidos à seção postal mediante recibo no livro próprio de
cada mesa de conferência ou vclassírícaçâo.
§ ,6 9 Os documentos de postagem
relativos às encomendas retidas ou
apreendídás serão devolvidos mediante recibo, à mesa que fôr especialmente designada para; êsse fim,
na qual permanecerão" devidamente
colecionados, até a solução dos respectivos processos.
Art. 220. Não poderão ser distribuídas à conferência as notas de ímç
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portaçâo ou de despacho de que não
constem o recibo da Tesouraria e a
averbação relativa à contabilização
dos tributos pagos.
Parágrafo único. Par-se-á igual
exigência, no ato do desembaraço,
quanto às Guias de Recolhimento do
Impôsto de Consumo.
Art. 221. Nas seções aduaneiras
em que, dado o grande movimento
de encomendas, se tornar difícil,
através do livro de entrada das encomendas, o contrôle das devoluções
feitas aos Correios, adotar-se-á um
livro de contrôle das devoluções, com
numeração seguida, correspondente à
de ordem postal dos objetos, no qual
será registrada, no lugar próprio, relativamente a cada número, a devolução da respectiva encomenda.
§ 10 O registro da devolução será
feito à vista do livro de protocolo de
cada mesa de conferência ou classificação, do qual _conste o recibo da
repartição postal, ou pela cópia, a
papel carbono, extraída do mesmo
livro, quando fôr usado o do mcdêlo
"Imprensa Nacional 1357-A", com
fôlhas destacáveis intercaladamente.
§ 29 O registro da devolução compreenderá a data em que a mesma
foi efetuada e o número do livro de
protooolo Yeferido no parágrafo anterior.
§ S9 Adotado o livro de contrôle,
nêle serão anotadas, ainda, -as comunicações feitas aos Correios sôbre
apreensão' e retenção de encomendas
no ínterêsse fiscal, bem como as que
se referirem: a avaria, espoliação e
extravio.
Art. 222. A entrada de remessa
postal na seção aduaneira:, qualquer
que seja a finalidade! sera, ,seI!l demora, registrada no livro próprio, ou
no de contrôle referido no artigo anterior no qual será mantida em dia
a bai~a das saídas realizadas, .oom a
indicação do livro de protocolo em
que se encontre o respectívo recibo.
Art. 223 As encomendas postais
endereçadas a particula~es ser~y
S)J8L·eas ex ottíao para efeito de f'íscalízação e cálculo dos tributos devidos.
~ 10. Aos particulares é permitido
solicitar, por motivo justificado, que
seja feita na sua presença a abertura
das encomendas de que sejam destinatários, devendo o respectivo pedido
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ser entregue na seção aduaneira até
entrada das mesmas
nésse setor.
§ 29. Ao destinatário que fizer o pedido previsto no parágrafo anterior,
será marcado o dia para a abertura
da' encomenda em sua presença, após
o qual a fiscalização será realizada
ex otlícío,
à véspera da

Art. 224. O tratamento aduaneiro
a ser dispensado às remessas postais
internacionais endereçadas às Missões diplomáticas estrangeiras obedecerá às instruções que forem baixadas
pela Diretoria .dae Rendas Aduaneiras, ouvido o Itamarati.
Art. 22.5. Na aberturai das remessas nostais internacionais, para efeito de fiscalização, os servidores ~o
marâo tôdas as cautelas no sentido
de não ser danificado o seu conteúdo nem destruídos os elementos de
identüicação das mesmas.
Art. 226. Realizada a ftscalizaçâo
aduaneiras, as remessas postais serão
reconstituídas, no seu envoltório primitivo, lacradas e sinetadas pela
seção aduaneira.
Art. 227. As notas de despacho e a
Guia de Recolhimento do Impôsto de
Consumo relativas a remessas postais
endereçadas: a particulares serão organizadas pela Seção Aduaneira à
vista da Papeleta de Classificação
preenchida pelo funcionário que examinou os objetos.
Parágrafo único. A nota de despacho e a papeleta de classificação
de que trata êste artigo obedecerão
aos -modêlos anexos a êste Regulamenta.
Art. 228. Organizada a Papeleta
de Classificação, se o desembaraço
aduaneiro da encomenda depender
apenas do pagamento de tributos,
proceder-se-á, salvo os casos de trânsito, à imediata devolução do volume
à seção postal, com a nota, na respectiva declaração para a Alfândega,
doe -- "Classificada".
Parágrafo único. Nas seções de encomendas internacionais, para a entrega de encomenda cu objeto de
correspondência nas condições previstas neste artigo, será exigida do destinatário a apresentação, com o desembaraco aduaneiro, da terceira vía
da nota "de despacho ou da segunda
via do talão a que se refere o artigo 237.

Art. 229. Apresentado pelo destinatário o aviso de chegada, a seção postal verificará se a respectiva remessa
ainda se encontra à disposição do
mesmo, fazendo, nesse documento, no
caso afirmativo, a declaração de "Em Aguarda".
Parágrafo único. Semente à vista
da declaração a que se retere êste artigo, a seção aduaneira organizará. o
despacho e a guia do ímpôsto de consumo ou, se fôr o caso, extrairá os
talões para o recolhimento dos tributos devídos ;
Ar't~ 230.
Efetuado o pagamento
dos tributos devidos, o desembaraço
da remessa postal, a juizo do chefe
da 'seção aduaneira, poderá ser concedido pelo )respectivo classificador
ou, mediante reconferêncía, por outro
funcionário expressamente designado.
Art. 231. O desembaraço aduaneiro
de encomendas postais endereçadas' a
firmas comerciais será processado
mediante nota de importação erganízada por despachante aduaneiro
na forma da legislação vigente.
§ 19 A mercadoria contida nas
encomendas de que trata êste artigo
sere" conferida à vista da nota de
ímportaçâo e dos documentos de postagem, na presença do despachante
autorizado ou seu ajudante.
§ 29 'Para efeito da organização
da Nota de Importação relativa àsencomendas postais endereçadas a.
firmas comerciais, os despachantes
aduaneiros poderão consultar, na seçâo aduaneira, as declarações para
a Alfândega correspondentes aos
mesmos objetos.
§ 39 Para o fim previsto no parágrafo anterior, a seção aduaneira,
cuando lhe fôr solicitado, requisitará
à seção postal a encomenda, cujos
documentos de postagem, depois de
consultados, p erro a n e c erã o em
"aguarda" para a distribuição à conferência stmultâneamente com a res
pectiva nota de importação, observado, no. que couber, o disposto nos
parágrafos 3° e 49 do art. 219, e o
prazo estabelecido no parágrafo seguinte.
~ 49 Findo o prazo de aguarda,
som que os despachaiqtes tenham
comparecido para, conferir as encomendas, serão as mesmas abertas
ex cffício para a tratamento regulamentar como refugo.
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59 Serão imediatamente 8.l'CFÜ-

vadas as notas de Importação relativas às 'encomendas postais que caiTem em refugo, salvo se, no ato da
fiscalização ex ottscio, fôr verificada
Qualquer infração, de cujo processo,
a ser instaurado, aquêles documentos
constarã-o as peças iniciais.
ArL 232. O despacho e o desembaraço aduaneiros de remessas postais
internacíonaís compreenderão sempre o volume completo, sendo vedados para uma parte, apenas, dos artigos nêle contidos, salvo a hipótese
prevista no parágrafo seguinte.
Parágrafo único. Desde que tenha
sido reconhecida pela forma regulamentar, a avaria ou a deterioração
total de artigo contido em remessa
postal internacional não impedirá o
despacho e o desembaraço aduaneiro
dos demais arit~gos verâficados no
mesmo volume.
Art. 233. Nas note., de imporbaçâo
ou em .qualquer outro documento
para o recolhimento dos tributos devidas pelas remessas postais internacionais, é obrigatória a índícação da
categoria postal a que pertencer o
volume despachado, bem como a do
número: de ordem, quando se tratar
de encomenda, ou.: no caso contrário,
a do número de registro se a postagem foi feita mediante essa formalidade.
Art_ 234. As notas de importação,
as notas de despacho e as guias de
recolhimento do ímpôsto de consumo
serão organizadas no mesmo número
de vias exígído para a. importação em
geral, às quais deverá ser dado igual
destino.
Parágrafo único. No caso previsto
no art. 262, será extraída mais uma
cópia da nota de despacho e da guia.
de recolhimento do ímpôsto de consumo.
Art. 235. Na conferência e desembaraço aduaneiros das remessas postaís internacionais serão observadas
as formalidades da legislação em vigor.
Art. 233. Para efeito do cálculo dos
impostos de importação e de consumo, bem como das taxas aduaneiras,
o valor declarado pelo remetente nas
fórmulas c-i, C-2 e GP-3, adotadas
nela Uni8,Q Postal Universal, servirá.
apenas como subsídio na apuracão
de exato valor externo. dos objetos

contidos nas remessas postais internacionais.
ArL 237. O ímpôsto de importação

e taxas aduaneiras devidos pelas remessas postais internacionais poderão ser arrecadados mediante talão,
observadas as normas estabelecidas
neste Regulamento e o limite máximo
de valor FOR que fôr fixado pela Diretoria das Rendas- Aduaneiras.
§ 1Q Das remessas postais endereçadas a firmas comerciais, sàmente
os objetos de con~spondêncl~ p,cderâo ser desembaraçados mediante o
pagamento dos tributos por meio de
talão, ressalvada a hipótese prevista
no art. 271.
§ 29 O ímnôsto de consumo devido
pelas remessas postais internacionais
alcançadas pela disposição dêste arLtig~O será cobrado também mediante
talão.
Art. 23e. Não poderão ser desembaraçadas medidnte o pagamento de
tributos por meio i de talão:
a) as remessas de qualquer valor a
serem entregues nas repartições postais executantes;
b) as remessas postais cuja classi-.
ficacâo tanfana do conteúdo, na respectíva papeleta, compreender mais
de uma adição.
Art. 239. Os talões para a cobrança
dos tributos devidos pelas remessas
postais internacionais obedecerão aos
modelos anexos a êste Regulamente e
terão suas fôlhas seguida e típcgràfícamente numeradas, reproduzindose o mesmo número nas cinco vias
indispensáveis a cada, desembaraço.
§ 1Q Tôdas as fôlhas dos talões de
que trata êste artigo serão rubricadas
pelo chefe da seção aduaneira que
funcionar junto à repartição postal
permutante direta e terão impressa
a indicação da via que constituírem.
§ 2° As cinco vias de cada talão terão os seguintes destinos:
a) a primeira via constituirá documento de receite, Juntamente com
a papeleta de classificação;
b) a segunda via será entregue à
seção postal, que a arquivará juntamente com os documentos de postagem, aviso de chegada e demais documentos evidentemente exigidos no
ato do desembaraço;
c) a terceira via pertencerá ao destinatário do objeto postal;
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d) a quarta via será enviada à Tesouraría, para contrôle;
e) a quinta via, índestacável ficará
no bloco de talões.
§ 39 Das primeira, segunda e terceira vias referidas no parágrafo anterior constarão o recibo dos tributos e o desembaraço aduaneiro, sendo
que na primeira via deverá ser averbada, ainda, a eontabilízaçâo' da respectiva importância arrecadada.
Art. 240. A renda proveniente do
ímpôeto de importação e taxas correspondentes que forem arrecadadas
.medíante talão será escriturada à
vista da "Nota para Recolhimento
de jceceíta" (modêlo LO M F 1.5

15$)

numerada como despacho, na qual
serão indicados os números dos talões
a que se referirem, procedendo-se do
mesmo modo quanto ao ímpôstc de
consumo que -também fôr cobrado
mediante talão.
Art , 241, O número de processo de
cuja solução tiver dependido a üueração aduaneira de remessa postal,
deverá constar do desembaraço averbado no documento a ser presente à
seção postal para efeito da entrega do
objeto ao destinatário.
Art. 242, Qua.ndo, no ato da- conferência aduaneira de remessa postal- ínternacíonal, rõr verificada a
presença, de artigos avariados ou deteriorados, compete à respectiva seção consignar o rato. em têrmo circunstanciado de que constem, obrtgatórtamente, oa elementos de identificação do volume, o inventário
exáto e o estado do seu conteúdo,
bem como a descrição precisa e sucinta do respectivo acondiciona-

mento .

Parágrafo único O têrmo de que
trata êste artigo será assinado por
dois funcionários, que o deverão lavrar em duas vias, das quais a primeira pertencerá à secáocaduaneíra
e 8, segunda, à secâo dás Correios.
Art. 243. Quando, pelo exame
aduaneiro, rôr verificada, na remessa
postal internacional, mercadoria em
quantidade medida ou pêso líquido
ínferãoj- ao constante da declaracão
para a alfândega, ou, amda, uuando
houver divergência entre a natureza
QU a qualidade da, mercadoria examínada e a declarada no mesmo documento, segundo o qual o montante
do Impôsto de importação eerta maior
do que efetivamente devido, o chefe

da seção aduaneira designará outro
funcionário para proceder à reconfei-êncía do volume.
ê
19-Na hipótese prevista neste artigo, a papeleta de classtticacâo será
organizada em duas vias, das quais
a 2\1- pertencerá à seção de encomendas internacionais, devendo ser anexada aos documentos de postagem,
quando se tratar de encomenda.
§ 2Çl -v- Na papeleta, de classificação,
far-se-á o inventário exato do conteúdo do volume, com referência expressa às especificações que comprovam 1 exatidão- do cálculo do ímpôsto
devido.
Art. 244. A falsa declaração de
conteúdo levada a efeito com intuito
evidente de iludir o pagamento do
ímpôsto de importação será punida
com a aprecnsao da remessa 'postal.
Parágrafo único. A fraude de que
trata êste. artigo será apurada à vista
da declaração para a alfândega ou
da eríquéta do modélo C-I estabelecidas pela União Postal Universal.

Art. 245. Aos processos de apreensão decorrentes de falsa declaração
de conteúdo será anexada á respectiva declaração para a alfândega,
preenchéda pelo remetente, anotando-se no boletim de expedição essa
juntada, quando se tratar de encomenda.
Art. 246. Salyo os casos previstos
neste Regulamento, as infrações de
natureza, cambial, fiscal e postal,
apuradas por ocasião do exame
aduaneiro das remessas postais internacionais; serão punidas. de acôrdo
com a legislação especifica, observadas 2.S formalidades e os prazos que
a mesma determinar.
Art. 247. Dos têrmos de apreensão
de encomendas caixas com valor declaracto e objetos de correspondência" as 88:;,6es. aduaneiras remeterão
cópia autenticada à competente seção postal, a fim de ser feita a devída comunicação à Adminístraçâo
postal de origem,
Parázrato único. Dos têrmcs de
apreensão a que se refere êste artigo,
deverão constar os seguintes elementos .de Identiflcacão da objeto: categoria em que foi postado, número de
ordem no destino, correio de origem,
número de registro. data da postagem, nome e enderêço do remetente
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e do. destinatário, nome do vapor ou
prefixo do avião condutor do objeto,
assim como a data de sua chegada.
Art. 248. A seção aduaneira que
retiver, no ínterêsse físcal, remessa
postal internacional, levará, ímedíatamente, o fato ao conhecimento da
competente seção postal através de
comunicação de que constam, além
dos elementos de identificação referidos no parágrafo único do artigo
anterior, a infração cometida, o dispositivo regularmentar que a- prevê e
a multa a que, porventura, estiver
sujeito o desembaraço ou a devolução
do objeto à origem.
Parágrafo único. A vista das anotações postais constantes do envoltório dos volumes ou dos documentos
de postagem, rar-se-ão constar das
.comunícações .aduaneíras as datas das
expedições dos avisos de chegada aos
respectivos destinatários.
Art. 249. o funcionário que apreender ou promover, a retenção de .remessa postal internacional anotará,
no envoltório da mesma e na respectiva declaração para a alfândega, o
número do processo fiscal instaurado
e o da devida comunicação à seção
postal.
ATt. 250. As encomendas postais
retidas, enquanto aguardarem a 80·
luçãc dos respectivos processos fiscais, e· as apreendidas, até o momento de sua venda em hasta pública ,)U
remoção para o local que fôr determinado pela autoridade competente,
ficarão separadas das que não tiverem
sido ainda submetidas ao exame adua,
neíro, devendo-se observar, na arrumação das .mesmas, a prescrição do
art. 218.
Art. 251. Verificado, mediante exame ex ottício, não caber a apreensão ou retenção de encomenda passada para a seção aduaneira com a
observação de "prazo esgotado", será
a mesma Imediatamente devolvida a
seção postal com a nota, na respectiva declaração pára a alfândega, ou
documento subsidiário, de: "Não há
impedimento fiscal para a devolução
à origem".
Art. 252. As encomendas, caixas
com valor declarado, pequenas encomendas, impressos, anrostras de mercadoria e manuscritos não poderão
conter cartas ou notas com caráter
de correspondência atual ou pessoal
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competindo ao funcionário aduaneiro
que verificar essa infração consignála, nos documentos de postagem ou,
de modo adequado, no envoltório do
próprio volume.
§ 19 As cartas ou notas nas condições previstas neste artigo serão taxadas como cartas não franquiadas, e
serão entregues aos destinatários, mediante o pagamento, em sêlo, da importância devida.
§ 29 -O sêlo a que se refere o parágrafo anterior será. colado na carta
ou nota e obliterado antes da sua
entrega ao destinatário.
§ 39 Os objetos encontrados com
enderêco diverso do indicado na encomenda serão tratados como encomenda diferente, ficando, como tal,
sujeitos às taxas previstas na respectiva tarifa.
§, 49 Ao objeto encerrado em sobrescrito fechado com aparência de
carta, encontrado nas ccndlçôes previstas neste artigo, aplica-se, tnmbém, se fôr o caso, o disposto no
art. 270.
Art. 253. O desembaraço aduaneiro
de especialidades farmacêuticas e, a
JUIZO do Serviço Nacional de Fisealizacão da Medicina, de qualquer medicamento, depende de autorização do
mesmo serviço.
Art. 254. Depende de autorização
da competente repartição do Ministério da Agricultura o desembaraço
aduaneiro I de plantas e órgãos de
plantas, como estacas, enxertos, fôlhas, flôres, ramos, raízes ou sementes.
Art. 255. O certificado de inspeção
a que estiver condicionada a importação de qualquer mercadoria,
será. exigido também para o desembaraço aduaneiro de artigo da mesma natureza contido em remessa postal internacional.
Art. 256. As remessas postais tnternacíonals com mercadoria compreendida nos a-rts. 253, 251: e 255
cuja autorização para o desembaraço
aduaneiro houver sido negada pela
repartição competente, terão o deatino regulamentar que fôr indicado
pelo mesmo órgão.
Al't. 257. A retirada de amostra,
para análise ou qualquer outro fim
regulamentar, será anotada pelo run-
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oionárto aduaneiro no envoltório da
remessa postal e na respectiva declaração para a Alfândega.
Art. 258. Findo o expediente, o sinête destinado a tornar invioláveis a-s

remessas postais reconstituídas depois
do exame aduaneiro, será guardado,
sob chave, pelo chefe da respectiva
seção.
Art. 259. As repartições postara
impugnarão o desembaraço aduaneiro de que não conste o carimbo e o
nome do conferente que o subscreveu.
Art. 260. A escrituração dos tribu-

tos pagos nas seções aduaneiras será
feita, díscrfmínadamente, em livro
próprio, pela primeira via do talão,

da nota de despacho, da importação
e da guia de recolhimento do ímpôsto
de consumo, logo após o respectivo
pagamento, apurando-se ao término
do expediente da tesouraria, díàrlamente, para os fins' regulamentares, a
renda arrecadada.
Art. 251. As seções aduaneiras que
procederem à fiscalização das remes- sas postais internacionais a serem' entregues pelas repartições postais
executantes, compete a organização
.do ruspectívo despacho e da guia
para recolhimento do ímpôsto de consumo.
Art. 262. A seção aduaneira devolverá aos correios, juntamente com os
documentos para cobrança dos tributos devidos, as encomendas a serem
entregues pelas repartições postais
executantes.
Parágrafo único. Uma cópia da
nota de despacho e da guia para recolhimento do ímpôsto de consumo
ficará aguardando, na seção aduaneira, fi, comprovação do pagamento,
ou a devolução dos documentos, na
conformidade do disposto nos artigos
115 e 117, § 29 .
Art. 253. Quando a parte não se
conformar com a classflcação tartfária adotada 'para os artigos contidos
em remessa postal que lhe esteta
endereçada, poderá requerer a manifestação da Comissão de -ranra.
Parágrafo único. Os litígios quanto
à classificação tarifária surgidos em
repartícão or.de não existir Comissão
de Tarifa, serão submetidos à da Alfândega que fôr designada pela Diretoria das Rendas Aduaneiras.

Art. 264. Os particulares que não
se conformarem com a classifícaçáo
reíta pela seção aduaneira para efeito do pagamento do ímpôato. de consumo relativo às remessas pl staís que
lhes estejam endereçadas, poderão organizar as respectivas guias, sujeítando-se às exigências regulamentares
no ato da conferência aduaneira, a
partir da qual lhe ficam assegurados
todos os meios legais de defesa.
TíTULO IV
CAPíTULO ÚNICO

Dos objetos de correspondência

Art. 2{i5. A denominação "objetos
de correspondência" aplica-se às cartas, aos cartões postais simples e cem
resposta paga, aos manuscritos aos
impressos de qualquernaturez~ às
impressões em relêvo para uso' dos
cegos, às amostras de mercadorias, às
pequenas encomendas e aos fonopostais.
Art. 266. O funcionário designado
para assistir, nos têrmos do art. 11,
à abertura das malas procedentes do
exterior e à seleção dos objetos de
correspondência sujeitos à fiscalização aduaneira, poderá promover a
imediata retenção, para êsse fim, de
qualquer objeto.
§ 19 De acôrdo com a conveniência dos serviços postais, a verttícacão
do conteúdo dos objetos de correspondência, para "fiscalização aduaneira.
poderá ser feita no próprio recinto
dos correios em que forem abertas as
malas procedentes do exterior, desde
que ali existam instalações adequadas
à execução dêsse serviço alfandegário.
§ 2° Os objeto, que, em virtude do
disposto no art. 273, ou por qualquer
outro motivo, não puderem ser ímedíatamente liberados pelo funcionário aduaneiro, serão removidos, sem
demora para a seção dos Correios
junto à qual funcionar seção aduaneira.
§ 39 Os objetos de correspondência
selecionados para, a fiscalização aduaneira serão inscritos na lista mcdêlo
'53, organizada em três vias, das quais
a primeira e a segunda acampanharâo os volumes, devendo ser firmado
nesta última o recibo da seção em que
forem entregues os mesmos; a tercet-
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ra será entregue ao funcionário aduaneiro para efeito de contrôle por parte da respectiva seção. 'I'õdas as -nas
da lista serão visadas pelo funcionário referido neste artigo.
Art. 2G7. Exceto impedimento de
natureza fiscal, será devolvido ao correio de origem objeto com pêso,dimensões, volume ou acondicionamento
em desacôrdo com as normas regula.men!ares ou previstas nas convenções
e acordos postais internacionais.
..,Ar~. 2@. Os o~jetos de correspondêncía que contiverem mercadorias
sujeitas 3,0 pagamento do ImpôsfoIde
fmportaçâo, deverão trazer, no anver80, a etíquêta verde modêlo C-i, mandada adotar pelo Regulamento
de
execução da Convenção Postal Universal.
§ 19 Com exceção das pequenas encomendas, estão dispensados da exigência de que trata êste artigo os objetos de correspondência que forem
expedidos abertos, de modo a permitir fàcilmente o exame aduaneiro do
seu conteúdo.
§ 29 As pequenas encomendas deverão trazer sempre a etiquêta a que
se refere êste artigo, sob pena de devolução ao correio de origem, exceto
se o conteúdo verificado, por configurar infração regulamentar, obrigar a
procedimento aduaneiro diverso.
§ 39 Serão devolvidas no correto de
origem as remessas franquiadas como
amostra de mercadoria, manuscritos
ou impressos e que, expedidas sem a
etlquêta do modêlo C-l, mencionada
neste artigo, contiverem, em envoltório fechado, mercadoria sujeita ao pagamento do impôsto de importação.
salvo se, por infração de natureza
diversa. os objetos te iham de ser
apreendidos ou forem passíveis de
multa a ser recolhida pela forma regulamentar.
~ 49 A ausência da etíquêta do modêlo C-1 não acarretará a devolução,
à origem, de impressos, soros, vacina,
matérias biológicas perecíveis e medicamentos de urgente necessidade e
cuja obtenção seja difícil.
Art. 269. Serão abertos ex otticio, para fiscalização aduaneira, os
objetos expedidos nas categorias de
pequena encomenda, amostra de mercadoria e impressos, bem como os
Que trouxeram a etíquêta verde do

5'.)9

modero C-1 ou autorização semelhante à da mesma etlquêta, isto é,
"Peut être ouvert d'offlce", concedida, pelo remetente, em idioma conhecida.
parágrafo único. Somente quando
caírem em refugo, serão abertos ex
ottício os objetos a que se refere
o art. 271.
Art. 270. O objeto de correspondôncia que, dada a sua categoria postal, ou por falta de expressa autorização do remetente, não puder ser
aberto ex ottício para a físcaltzaçâo aduaneira a que estiver sujeito, ficará retido na seção de encomendar; internacionais, a fim de
ser, examinado na presença do respectivo destinatário.
§ 19 Ao destínatárto dos objetos de
que trata êste artigo, 0.3 Correios
expedirão, unedtatamente, aviso do
modêlo anexo, observadas as disposições do art. 277.
§ 29 O destinatário de objeto de
correspondência retãdo no interêsse
fiscal de acôrdo com êste artigo, poderá autorizar, por escrito, que a
físcalízaçáo aduaneira seja feita sem
a sua presença.
,§ 31? O objeto que, nas condições
previstas neste artigo, cair em refugo
sem ter sido reclamado pelo destinatário, será aberto ex ot ticio para
o tratamento aduaneiro cabível.
Art. 271. O desembaraço de livros,
jornais, revistas, catálogos, prospetos e publicações semelhantes, importados para fins comerciais através
da categoria de "impressos", depende
da organização, por despachante
aduaneiro, na forma da legislação
em. vigor, de nota de importação.
Art. 272. Respeitada a exceção
prevista no artígo anterior, o desembaraço de objetos de correspondência
endereçados a firmas comercíaís, independe da interferência de despachante aduaneiro.
Art. 273. Além das pequenas encomendas, serão removidos para as
repartições permutantes diretas os
objetos de correspondência:
aI sujeitos a processo fiscal;
b) sujeitos ao pagamento de tributos .aduaneiros:
c) sujeitos a nota de importação,
nos têrmos do art. 271;
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éD sujeitos a certificado de ínspecão ou a qualquer outra exigência
regulamentar; e
e) nas condições previstas no artigo 270.
Art. 274. O objeto de corresponciência que fôr removido de seção
postal a que se refere o art. 11 para
a seção de encomendas internacionais, será Ü1SC1'ito individualmente,
em livro próprio, pela ordem de chegada nessa última seção, com o registro de todos os elementos que o
identifiquem.

Parágrafo único. No Iívro de que
trate este artigo, serão anotadas as

datas da expedição dos avisos. de
chegada, as reexpedíções, as devoluçôes feitas à origem, bem como as
remoções para a secâo aduaneira.
No mesmo livro, serão ainda registradas as retenções feitas no fnterêsse fiscal, as apreensões, as reclamações e pedidos formulados por
.ntermédíc do correio de origem, bem
çomo qualquer fato que retarde ou
Impeça a entrega do objeto ao destinatário.

Art. 275. O objeto de correacon-

dêncta sujeito ao pagamento de" tri-

butos, depois de examinado e elas..
sificado, para efeito do respectivo
pagamento, aguardará, com a nota
de Classificado, no setor postal uue
tiver que proceder à sua entreza
o comparecimento do destinatá~i~
para retirá-lo, observado o prazo
regulamentar.
Parágrafo único. Quando o objeto
de, .correspondêncla referido neste artigo vier ~companhado de declaração,
para alfândega, do modêlo C-2' a
que se refere o Regulamento de execução da Convenção Postal Universal
esse documento ficará anexo à res~
pectdva papeleta de classificação.

Art. 276, A arrecadação dos tributos devidos pelos objetos de correspondência, bem como a escrituração
respectiva, obedecerão às normas
tabelecidas para as encomendas postais.

es-

AJ:t. 2/17. Os destinatários dos objetos de correspondência, sujeitos no
pagamento do ímpôsto de importação
ou retidos no ínterêsse fiscal em ato
de conferência «ee-ottvxo", serão cientificados da situação dos mesmos

objetos através do aviso a que se refere o art. 270,§ 1.9, cuja; imediata
expedição, sob registro, compete ao
setor postal em que ficarem depositados os volumes.
§ 1.9 Aos destinatários das pequenas
encomendas, sujeitas ou não 'ao pagamento de tributos, expedir-se-âo até
dois avisos de chegada, do modêlo
anexo a êste !Regulamento, com observância dos prazos estabelecidos no
parágrafo seguinte.
S 2.9 Aos destinatários dos objetos
de correspondência cuja entrega depender do pagamento de impostos ou
multas, ou, ainda, da satisfação de
outra exigência regulamentar, será
expedido um segundo aviso se, dentro
do prazo de quinze dias contados da
data da expedição da primeira notificação, o objeto não houver sido retirado.
~ 3.9 Os avisos "que não puderem ser
entregues aos destinatários serâo devolvidos à repartição expedidora, onde serão arquivados ou anexados aos
respectivos processos postais, se fôr
o caso.
§ 45) Os avisos de chegada apresentados pelos destinatários terão o mesmo destino previsto no parágrafo anterior.
Art. 278. Findo o prazo de trinta
dias contados da data da expedição
do primeiro aviso, será considerado
como caído em refugo o objeto de
correspondência que, por culpa do
destinatário, não lhe tiver sido en~
tregue.
§ 1.9 O objeto de correspondência
endereçado à . Poeta Restante caírá
em refugo dentro do prazo de trinta
dias contados da data de sua chegada na repartição postal.
§. 2.Q 'Salvo impedimento fiscal, o
objeto de correspondência que cair
em refugo será imediatamente devolvido ao correio de origem.
§ 3.9 Não serão devolvidos à origem
os impressos destituídos de valor que
caírem em refugo, salvo se forem registrados ou se, por meio de anotação feita no envoltório, o remetente
pedir a devolução dos mesmos. ,
§ 4,9 Findo o prazo de trinta dias
contado da data da expedição do avisó previsto no § 1.9 do art. 270, cai-
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râo em retugo os objetos de corres49 do art. 20, durante o seu curso
pondência que, nas condições prevíspelo território nacional, até à entrega
ao destinatário ou à sua devolução
tas .nesse artigo, não forem reclamacomo refugo à seção de encomendas
dos pelos respectivos destinatários ou
internacionais, ficam sujeitos às nordêles não fôr recebida pela seção posmas regulamentares e instruções aplital a autorização de que trata o S 2.'1
cáveis às remessas da mesma natudo mesmo art. 270.
reza a serem entregues pelas reparArt. 2'79. Aos objetos de correspontições postais executantes.
dêncía, sujeitos ao pagamento de diArt. 28'5. A seeâo aduaneira anoreitos e que devam ser entregues aos
tará, em livro próprio, com a indidestíuatártos pelas repartições postais
executantes, aplica-se, no que fôr ca- cação dos números dos respectivos
processos, as apreensões e retenções
bível, o disposto para as encomendas
de objetos de correspondência, bem
postais nas mesmas condições.
como as comunicações que a esse res:280.
No
envoltório
do
objeto
Art.
peito forem feitas à seção postal.
de correspondência que der origem a
Parágrafo único. No caso de se
prOCêSSO fiscal, o funcionário aduarealizar na secão aduaneira a fiscaneiro que o examinou fará a nota de
lização dos objetos de correspondênApreendido ou Retido, 'conforme :o
cia, as anotações üe que trata este
caso, com a indicação do número do
artigo serão feitas no mesmo livro
mesmo processo.
em que 'Se registrarem o recebimento
Parágrafo único. As declarações
dos volumes e a sua devolução à separa a alfândega, do modelo C-2,
ção postal.
que porventura acompanharem os
Art. 286. Quando a fiscalização
objetos de correspondência referidos
aduaneira de objetos de corresponneste artigo, serão anexadas aos prodência se realizar emYepartiçâo poscessos fiscais a que derem origem os
tal, a abertura dos mesmos será feita
mesmos objetos..
na presença de um representante da
ltrt. 281 Os objetos de corresponmesma repartição.
dência retidos no Interêsse fiscal" os
Art. 287. Os objetos de corresponapreendidos e os classificados tarifàdência a serem reexpedidos para o
rfamente serão apartados dos que
seu verdadeiro destino. em localidade
aguardarem o exame eüueneiro.. deem que funcionar repartição postal
vendo permanecer agrupados, em
permutante direta, desde que estejam
prateleiras próprfas, segundo a sua
sujeitos à fiscalização aduaneira, -ta
situação perante, o fisco, ate que lhes
conformidade do disposto no artigo
seja dado o destino regulamentar.
10, letras b. c e d. serão relacionados
Art. 2-8-2. Os objetos de corresponem. três vias, no modêlo 53, visadas
dência que, na conformidade do respelo funcionário aduaneiro a que se
pectívó processo fiscal,
devam ser
retere o art. 11.
vendidos em leilão, serâc requisitados
pela seção aduaneira mediante ofício
§ 19 A 1l!- via acompanhará os obcircunstanciado de modo a .habilitar
jetos; a 2l!- vla será enviada diretaos Correlós a informal' à Admlnís-,
mente pela seção aduaneira à sua
tração postal de origem a natureza
congênere que funcionar junto à reda infração verificada e o fundamenpartição postal permutante direta de
to legal do tratamento aduaneiro disdestino, e a 3l!- via pertencerá ao sepensado aos mesmos objetos.
tor postal reexpedídor .
Art. 283., Nas seções de encomen§ 29 Serão abertos " ex officio", padas internacionais, os documentos 'que ra o proéêdlmento aduaneiro cabível,
os objetos de correspondência a que
comprovarem o desembaraço aduaneise refere êste artigo, desde que, pela
ro e a entrega dos objetos de correspondência aos destinatários serão
respectiva declaração de conteúdo,
encerrem mercadoria de importação
arquivados em ordem cronológica, pelas datas da entrega, depois de. feita
proibieÍa por via postal.
a respectiva anotação no livro de que
§ '39 Quando, por motivo. de avaria
trata o art. 274-.
ou espoliação, fôr verificado, pela
forma regulamentar, conteúdo sujeiArt. 284'. Os objetos de corresponto a apreeensâo, a mesma será realtdência nas condições previstas no §
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.zada imediatamente, de acerco com
as disposições dêste Regulamento.
Art. 288. O desembaraço aduaneiro livre de tributos, quando concedido para os objetos de correspondêncía de que trata o art. 2.0, parágrafo 19, será averbado no próprio envoltório do volume.
o 19 O desembaraço aduaneiro das
pequenas encomendas, quando livre
de tributos, será averbado, também,
na declaração para a alfândega e,
na falta dêste documento, em papeleta de classificação devidamente
preenchida.
ê
29 Na lista organizada nas seções
de encomendas internacionais para
entrega domicüíárta, livre de direitos, de objetos de' correspondência,
.consígnar-se-á a natureza dessa liberação aduaneira.
§ 39 A· lista de que trata este artigo será organizada em duas vias,
das quais a primeira acompanhará
os objetos e a segunda pertencerá ao
arquivo da seção de encomendas internacionais, devendo ser as mesmas
visadas por funcíonârto da competente seção aduaneira, para o fim
previsto no 'art"" 39, parágrafo 29. As
declarações para a alfândega que
.porventura acompanharem os objetos relacionados serão anexadas à segunda via da, .respectíva lista.
Art. 289. Os objetos de correepondêncía sujeitos ao pagamento de tributos ou à satisfação de qualquer
exigência regulamentar, quando tiverem de ser entregues .por unia repar..
tição .postal executante, ser-Ihe-ão
expedidos pela forma estabelecida no
art. 109, não podendo, entretanto ser
incluídos na relação dos objetos para
entrega "domícillárla, cujo encaminhamente à mesma repartição obedecerá
as normas prescritas no artigo anterior.
Parágrafo único. Nas repartições
postais executantes, os objetos de
correspondência a que se refere êste
artigo, tão logo sejam recebidos serâo inscritos em livro próprio, observadas as normas estabelecidas no artigo 274.
Art. 29u. Das listas organizadas
pelas seções de encomendas internacionais para os objetos de correspcn.,

dêncía a serem devolvidos à origem,
deverá constar, em tôdas as vias,' declaração feita por funcíonãrío da seção aduaneira, de que não existe
ímpatnmento 'üscal para êsee rím. A
copia da lista a ser arquivada na
seção postal para o fim previsto no
art. 3 9, parágrafo 29, serão anexadas
as declarações para a alfândega que
porventura acompanharem os objetos.
Art. 291. Nos casos em que a entrega de objetos de correspondência
livre de tributos dependa apenas da
satisfação, por "parbe do destinatário,
de qualquer exigência regulamentar,
à seção postal a seção aduaneira
dará conhecimento dessa exigência
por meio de papeleta de classificação
devidamente preenchida.
'
§ 19 Compete à seção aduaneira
verificar a satisfação da exigência e
COD.SigD9,-la na papeleta de Classificação; na qual será averbado, também. o desembaraço.
§ 29 Nas repartições postais executantes, considerar-se-á desembaraçado o objeto de' correspondência
uma vez satisfeita pelo destinatário a
exigência constsmacta na papeleta' de
classificação e feita, no mesmo documento, a indispensável averbação
pelo funcionário postal que proceder
à entrega do volume.
§ 39 Nos casos de que trata êste
artigo, quando houver declaração para a alfândega, a mesma será anexada à papeleta de classificação,

S 49 Os documentos que, em virtude de exigência da seção aduaneira, forem apresentados pelos destina..
tártos, serão anexados às respectivas
papeletas. de classificação averbandose nesta a juntada.
Art. 292:. Os objetos de correapondéncia que caírem em refugo nas repartições postais executantes serão
imediatamente devolvidos às secões
de encomendas internacionais; suas
íntermedíárías, observadas as normas estabelecidas neste Regulamento
para as encomendas nas mesmas condições.

Art. 29'S.. As declarações para a
alfândega que acompanharem objetos
de correspondência sujeitos a nota de
importação, nos termos do art. 271,
deverão ser anexadas às aes. Vias
dessas notas.
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TíTULO V
CAPÍTULO ÚNICO

Das encomendas com valor aectaraao
Art. 294. Tôda encomenda com valor declarado estará sujeita às seguintes regras particulares de acondícíonamentc:
a) devera ser provida de fechos
idênticos de lacre, de chumbo cu de
outro meio eficaz, com a Impressão
em marca especial unífocme do remetente;
b) os fechos, assim come as etdquetas de qualquer natureza e, dado
o caso, os selos _aplicados às encomendas deverão ficar espaçados, de
modo a não poder encobrir os defeitos eventuais do envoltório; as etiquetas e os selos não deverão passai'
de uma a outra face do envoltório, a
fim de não cobrir as respectivas bordas; no envoltório não poderão ser

coladas etiquetas com o endereço;
c) deverá ser revestida, assim COM
mo os boletins de expedição, de uma
etiqueta vermelha, conforme o modêlo CP-7 (anexo ao Regulamento de
execução do Acôrdo relativo às encomendas postais da União Postal
Universal), que traga em caracteres
latinos a letra V, o nome do correio
de origem e o número de ordem da
encomenda;
d) a etiqueta. do modêlo CP-7 deverá ser c::olada na encomenda ao
lado do enderêco e próximo a êete
admitindo-se sejam utilizadas stmultáneamente a etiqueta CP-8 prevista
no Regulamento citado na letra c e
uma etiqueta vermelha, de pequenas
dimensões, com a menção, em grandes caracteres, "Valeur deelarée":
e) o valor deverá ser declarado na
moeda do país de origem e inscrito
pelo remetente na encomenda e no
boletim de expedição, em caracteres
latinos, por extenso e em atgartsmos
arábicos, sem rasura nem emendas,
ainda que ressalvadas: a importância da declaracão de valor não poderá ser índícada a lápis;
j) a Importância do valor declarado deverá ser convertida em francos-ouro pelo remetente ou pejo correio de origem, inscrevendo-se o resultado em novos algarismos colocados, ao lado ou em baixo dos que representarem o valor na moeda do
pais de origem, A importância em
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francos-ouro deverá ser sublinhada,
por um forte traço a lápis de côr;
{j) nas relações diretas entre países
que tenham a mesma, moeda, não
será feita a conversão de que trata
a alínea anterior;
h) o correio de origem será obrigado a indicar o pêso exato em gra..
mas na encomenda (ao lado do enderêço) e no boletim de expedição
(no lugar competente);
i) no anverso da encomenda com
valor declarado, nenhum número de
ordem deverá ser inscrito pelas Administrações intermediárias.
Art, 295. Quando no ato da conferência postal de encomendas com
valor declarado recebidas do exterior fôr verificado que êsse valor excede o limite máximo admitido pelo
Correio brasileiro, o fato será .consíenado em auto lavrado de acôrdo
com as disposições deste Regulamento,
Art. 296. Proceder-se-à, também,
pela forma prevista no artigo antea-icr, relativamente às encomendas
com valor declarado, cujo acondicionamento infringir as regras de que
trata o art. 294 e possam acarretar
responsabilidade das administrações.
postais.
Art. 297. Aos destinatários das encomendas com valor declarado serão
expedidos até dois avisos de chegada, com observância dos prazos esta..
belecidos no art. 75 e seus parágrafos.
Art. 298. Salvo os casos-de refugo,
somente à vista de reuulsícâo as encomendas com valor declarado serão
passadas para a seção aduaneira.
Arb. 299. As encomendas com valor declarado serão abertas para verificação aduaneira na presença dos
resnectívos (lp,;;t.im:!,tários, ressalvada SI
hipótese prevista no art. 300.
Art. 300. As encomendas com va ..
lar declarado que não forem requisltadas pela seção aduaneira dentro
de trinta dias contados da data da
expedição do primeiro aviso de chegada, serão passadas para a mesma
secão, com a nota de :"prazo esgctudo" na respectiva declaração para
a alfândega, a fim de serem ríscenzadas «ex orncto'':
Art. 301. Sempre que ficar apura..
da uma declaração fraudulenta de
valor superior ao valor real do con-
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tcaõo da encomenda, ao seção aduaneira levará o fato ao conh scímento
dos Correios a fim de ser feita a devida comunicação à Administração
postal de origem,
Parágrafo único. A comunicação
aduaneíra de que trata êste artigo
será feita pelos inspetores de alfândega ou chefes de estações aduaneiras de importação aérea e deverá
conter expressa referência aos elementos em que se baseou a apuração do exato valor do conteúdo da

encomenda.
TíTULO

vr

CAPíTULO ÚNICO

Das caixas com valor declarado
Art. 302. A permuta de
"caixas
com valor declarado" será limitada
aos países signatários do Acôrdo próprio competindo ao Correio brasítcí, o
fixar a importância máxima da declaração de valor admitida em seu
serviço.
Art. 303. Somente as repartições
postais permutantes dtretaa.. devidamente autorizadas pela Diretoria de
Correios, podel'ãoexecutar o serviço
de "caixas com valor declarado"
Parágrafo único. Para a permuta
de "caixas com valor declarado" o
Ministério da Fazenda deverá pronu-vow--se, do nonto-de-vtsta fiscal,
lí!\,wmto à oportunidade da execução
desse serviço e às cidades a que o
mesmo deva ser limitado.
Art. 304. Ao receber sacos 011 malotes que contenham "caixas com valor declarado", a repartíçãó postal
deverá proceder às seguintes operações:
a) examinar se os sacos ou' malotes não apresentam exteriormente
nenhuma irregularidade e se o acondicionamento foi feito com observância das disposições estabelecidas no
Regulamento de execucâo do Acordo
relativo às remessas com valor de-

ctarado:
b) conferir o número de obietos
com valor declarado e verificar
C'Stado de cada um dêles:
c) retificar as guias de percurso
de acôrdo com as disposições especi~
ficas do Regulamento de execução

o

da Convenção Postal trntversal.. relativas aos objetos registrados.
Parágrafo único. As irregularidades verificadas no ato da conferência postal serão objeto de ressalva
írrlectteta para com o correio do qual
forem recebidas as remessas.
Art. 305. A comprovação de qualquer falta, alteração ou irregularidade que importe a responsabilidade
das Administrações, será feita por
meio de auto conforme o modôlo
VD-4, anexo a êste Regulamento.
Art., 306. A repartição postal permutante direta aplicará no verso de
cada caixa com valor· declarado o seu
próprio carimbo, indicando a data
em que li mesma tiver sido recebida
do exterior.
Art. 307. As caixas com valor ueclarado recebidas do exterior, logo
após a conferencia postal, serão tnscritas individualmente em livro próprio, 'com observância das normas
estabelecidas no artigo 64, devendo-se
registrar, no mesmo livro, o valor
declarado pelo remetente.
Art. S08. Sem prejuízo das demais
proibições estabelecidas neste Regou..
lamento, as caixas com valor declarado não poderão conter anímaís vivos, notas de banco, papel moeda ou
quaisquer valores ao portador.
Art. 309. Aos destinatários das caíxaa com valor declarado será expedido. de acerdo com o modêlo anexo
a êste Regulamento, aviso para que
os mesmos assistam à abertura e à
conferência aduaneira dêsses volumes.
~ llJ Se, dentro do prazo de dez
dias, contados dá data da expedição
do aviso, os destinatários não atenderem à nctíficacâo, será expedido
nôvo aviso, no qual se fixará igual
prazo.
§ 29 As caixas com valor declarado que, por culpa dos destinatários,
não forem retiradas dentro do prazo de vinte dias contados da data da
expedleâo do primeiro aviso, serão
consideradas como refugo.
§ 39 A data da expedição dos. avisos será anotada na respectiva declaração para a alfândega.
§ 49 Os avisos que não puderem
ser entregues aos destinatários, se...
rão devolvidos à repartdçâo expedido-
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Ta para anexação às respectivas de..
elarações para a alfândega.
§ 59 As caixas com valor declarado, cujos destinatários nao puderem
ser avisados de sua chegada, ficarão
à disposição dos mesmos pelo prazo
de trinta dias contados da data da
entraria dos objetos na repartição
postal.
Art. 310. A abertura das caixas
com valor decla rado, salvo os casos
de refugo, avaria e indicias de espoIíação, será feita na presença dos
respectivos destinatários, mediante a
apresentação do aviso de chegada,
que será anexado à respectiva declaração para a alfândega.
Art. 311. As declarações para alfândega pertencem ao .arquívo da repartição postal, não podendo, por
isso, ser devolvidas à origem nem
acompanhar os objetos reexpedidos
para outro pais.
Art. 312. A fiscalização aduaneira
das caixas com valor declarado, pro,
(Cedentes do exterior, assim como a
arrecadação dos tributos porventura
devidos pelos objetos nelas veríficados, obedecerão, no que fôr cabível,
ao disposto neste Regulamento para
encomendas postais.
Art. 313. As despesas de contrastaria 8A'>!=i,O (',r:b"'~:"::J--: li ') deettnat-u-ío ou,
no caso de devolução, do respectivo
remetente, por intermédio do cor-etc
de origem.
Art. 314. A declaração de valor,
feita pelo remetente, não poderá ultaapassar o valor do conteúdo da remessa. sendo, D!V',"'"m. n"t'rni",'0Jl R deelaraçâo de apenas uma parte dêsse
'salor,
Parágrafo único. A declaracão de
valor de que trata êste artigo poderá
ser impugnada para efeito do cálcu]0 do ímpôsto de importação e outros tributos, devendo ser observado,
nesse caso" o que preceitua o Capítulo IH da Lei no 3,244, de 14 de
agôsto de ]957, bem como as disposições regulamentares em vigor.
Art. 315. Quando quaisquer circunstâncias ou declarações dos interessados revelarem a existência de
valor superior ao valor real do conteúdo da caixa, dar-se-á do tato conhecimento à Administração de ori..
gem, transmitindo-se-lhe cópia au-
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tentícada das peças do processo que
comprovarem a fraude.
Art. 316. As divergências entre 61
conteúdo declarado pelo remetente e
o verificado no ato do exame aduaneiro serão consignadas em têrmo
circunstanciado de que constem todos
os elementos de identificação da 1'e..;,
messa, descrição precisa. e sucinta do
acondicionamento, o seu Postado ex...
tertor e o inventário exato do respectívo conteúdo.
~
19 As avarias e espoliações serâo também objeto de termo de ve~
rtncaçâo.
§ 29 Os têrmos de vertncacão. serão lavrados em três vias, das quais
a primeira e a segunda pertencem fi.
repartição postal, destinando-se a
terceirá via à seção aduaneira.
§ 39 Os têrmos de verificacão serão assinados pelos runcíonártos
aduaneiros que procederem ao exame
da caixa e, salvo nos casos de abertura "ex orncío'', pelo respectivo nestinatárlo.
~ 49 Se o destinatário se recusar tt
assinar o têrmo de vertücacão. esta
círcunstâncla será consígnada no
mesmo documento.
~ 59 Quando o exame aduaneiro de
caixa com valor declarado se verificar em recinto postal, os têrmos de
verificação serão assinados também
por um representante dos correios.
Art. 317. Desae que não se vennque infração de natureza fiscal que
determine a apreensao dos objetos, a
sua retenção até o julgamento cio
respectivo processo, ou a sua venda
em hasta pública por falta do recolhimento das multas com que estiveTem onerados, as caixas com valor
declarado serão imediatamente devol...
vidas à origem nos seguintes casos:
a)
se o seu pêso, dimensões e
acondicionamento não guardarem conformidade com as disposições do
AcvH!O Internacional próprio e o respectivo Regulamento de execução;
b)
quando estiverem endereçadas
com iniciais, trouxerem enderêco escrito a lápis, ou contiverem rasuras
ou emendas no sobrescrito.
Parágrafo único. O fato de se encentrar em uma caixa com valor declarado, juntamente com o conteúdo
apenas uma carta ou nota com cara-
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ter de mensagem atual e pessoal 118,0
acarretará em caso algum, a devolucão dessa caixa ao remetente.
.Art. 318. Quando 2.S caixas com
valor declarado, em virtude de ínrra.,
çâc de natureza físcal, Liverem de fiM

car retídae, os funcionários aduaneiro., 'lU;';: a., exammarem latão, na reapectiva fórmula do modêlo C-2, de-

claraçâo nesse sentido, com a indicação do número do processo, que fôr
instaurado.
Art. 319. A verificação aduaneira
do conteúdo das caixas com valor declarado que caírem em refugo será
realizada "ex offícto", na presença
de um representante dos Correios.
Parágrafo único, O representante
dos Correios a que Se refere êste artigoconsignarã, na declaração para
a alfândega (fórmula C-2) .Jogc analxo da averbaçâc aduaneira, haver assistido ao exame do respectivo objeto.
Art , 320. Para que as caixas com
valor declarado nossam ser devolvidas à origem, como -reruco, a seção
aduaneira consignará na respectiva
declaração para a, alfândega a inexistência de impedimento fiscal.
Art. 321. A caixa com valor declarado cujo destinatário se tenha retirado para um pais que não participe
do Acôrdo relativo à permuta de remessas postais dessa natureza, será
devolvida ao correio de origem, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 322. As caixas com valor declarado, para serem aceitas à expedição. devem preencher as seguintes
condições:
a) serem de madeira ou metal e
bastante' resistentes;
b) cs lados das caixas de madeira
devem ter oito milímetros de espessura no mínimo;
c) as faces suneríor e inferior das
caixas deverão ser revestidas d ~ papel branco para receber o enderêçc
do destinatário, a declaração de valor
e a impressão dos carimbos de servico;
d) as caixas serão amarradas. em
cruz com barbante forte e sem nós,
outaa contas serão reunidas pela
apltcacão de um stnête em lacre fino
c"r\'"I1 ""l'"I'1\ n>l,"'+,iCU'ar do remetente.
PIs carsas serão ainda lacradas nas
quatro faces laterais com sinêtes
idênticos ao precedente.

Parágrafo único. O remetente de
caixa com valor declarado deverá
preencher, de próprio punho, a declaraçào dê postagem de objeto dessa.
natureza de acôrdo com o modele
que fôr aprovado pelo Diretor de
Correios,
Art. 323. O franquíamento das
caixas com valor declarado obedecerá
às normas que forem estabe.ecídas
pela Diretoria de Córrelos ,
AJ:t. 3:H. Não serão aceitas à expedicâo as caixas com valor declarado nas condições previstas nas letras
a e V do artigo 317.
Art. 325. A declaracão do valor
das caixas admitidas i!, expedição deve
SGr expressa em, cruzeiros e Inscrita
pelo remetente ou seu represen ante
legal, na parte reservada ao enderêco
do objeto, em caracteres latinos e por
extenso, e em algar-ismos arábicos,
sem rasuras nem emendas, ainda que
ressalvadas. A declaração relativa no
valor não pode ser feita a lápis,
Parágrafo único, A importância em
cruaeíros declarada como o va '01' do
objete, será convertida em francosouro, pelo remetente ou pelo correio
expedidor. O resultado da conversão
será indicado por 1I0VOS algarismos
cec-ttos ao lado ou abaixo dos que
exprimirem a Importância da declaração em cruzeiros.
Art. 326 Nas relacões com os correios do exterior, em que forem exigidas declaracões alfandegárias, as caixas com valor declarado deverão ser
acompanhadas do número solicitado
de fórmulas, devidamente preenchidas, conforme
modêlo C2, anexe a
êste Regulamento.
Paráerafo único. Os Correios não
assumem responsabilidade ne'as índíca-ôes feitas nas declarações para a
alfândega.
Art. 32\',. A renarfãcâo postal permanente direta. Que reconhecer como
aceitável à exnedíçâo uma' caixa com
valor declarado, procederá às seguintes operações:
a) inscrição sôbre o objeto, no ângulo superior esquerdo do sobrescrtto,
do pêso exato em gramas;
b i anosícâo, do mesmo lado do sebrcscnto. do carimba indicatIVo do
Iur-ar e data da nostagem:
c) anlícaeâo de uma etíquêta, de
eôr vermelha, conforme o modêlc
VD 2, anexo ao Regulamento da
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execução do Acordo. relativo a cartas
caixas com valor declarado, com a
indicação do nome do correio expedidor G do número de ordem da remessa
Art 323. A Diretoria de Corretos
expedírá ínstruçôes :),5· repartíçõae su ..
bordtnaôas sôbre as vias e modo de
transmissão das caixas com valor

e

declarado,

TíTULO

vrr

CAPÍTULO

ÚNICO

Da exportação

Art, 229 Não poderá ser admitido
à postagem para o exterior volume
que contenha objeto que incida em
proibição estabelecida no art . 18 do

Regulamento dos Serviços Postais e
de Telecomunicações, aprovado pelo
Decreto nc 29,151, de 17 de janeiro
de 1951.

Art. 330. Não poderá ser eceí-a à
postaaem encomenda aue contenha
objeto com enderêco diverso do indicado na própria encomenda.
Art. 331. Podem ser aceitos como
encomendas postais artigos mercantis
e objetos de qualquer natureza admí..
tidos pelo COl·1·elO brasileiro e não
proibidos no país de destino.
Parágratc único. E' permitido Inctutr nas encomendas postais um dos
seguintes documento:" não fechado,
reduzido aos seus anunciados consti..
tutdvos fi referindo-se, exclusivamen..
te, às mercadorias transportadas:
fatura, nota ou avíeo de expedição,
nota de entrega
Art. 332.
A encomenda postal
apresentada a registro deverá obedecer às seguintes regras:
a) indicar em caracteres latinos o
enderêço exato do àestinatário, o
qual deve ser feito sobre o envoltório
da encomenda ou gela ltgado de
modo qUE" se não possa desprender.
Os enderê-os a lapis não são permitidos; entretanto, podem ser admíttdos os feitos a lapía-tínta sôbre fundo prêvlamente umeõect-to . Uma cópia do respectivo enderêco deve ser
ainda incluída na encomenda:
b) estar em....acotada de forma tal
que resista à duracão do trans....orte,
res-ua-de devtdamenteo seu con'eúdo
e, ainda, não possa ser devassada
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sem deixar vestígios de violação. Será,
entretanto, aceita a encomenda que
constar de objetos que, por sua na..
tur'eza, possam ser encaixados ou
reunidos e mantidos sem risco d ~ se
separarem, por uma sólida atadura
prO~'i(1a (l;:>
-I'<o..., h ..... "
,..10
ctrurobo ou
outros: e ainda constituída por uma
só peca de madeira, de metal, etc.:
c)

R~bJ"

JW"·"'in,'t rJ0 recbos õe la..

cre. de chumbo ou outros slnetados
com a marca especial do remetente.
§ 1ÇI Sempre que se tratar de en ..
comendas com líquidos ou corpos de
f'~,ril lif'llPf~ "';;.'"'. n »<ondícíonar-wnto
será obrrcatorlamente o se-u-nte:
entre o tmmeíro reei-tente (garrafas,
frasco, pote. calva etc.) e o segun...
do rcaixa de metal. de madet-a reststente 011 de cartão ondulado de
sólida qualidade), dever-i haver uma
camada esnessa de se-raaem, farelo
OH outra substância absorvente.
S 2Q As caixas de madeira que ser ..
virem de invólucro às encomendas
deverão ter, no mtntmo, um centímetro de espessura.
Art. 333, No ato do registro, o
funcionário postal verificará se a
encomenda satisfaz ~, têdas as exlgênoias contidas nos artigos anterlores e dirá ao remetente qual o pêsc
bruto da mesmo e a importância das
taxas a pavar , Fett» isso, fornecerá
ao remetente as fórmulas "declaração de: postagem" e "declaração para
alfân-te-o." (e p-~;n de acõrdo com
os modelos anexos a êste Regulamento e que deverão ser preenchidos
do próprio punho pelo mesmo em
tP"r1·",~ ~'S indicações de sua respousabilidade.
~ 10 A fó-mula C P-3 será fornocida ao remetente em tantos exemplares n11Rntr>" 0<: extvídos pelo nats
de destino das encomendas, confor-

me o "Recuetl de renseígnemente",
publicado nela Secre-arta Jn-ernaoíonal da União Postal Universal.
~ 2Q OS Correios não se responsabíllzarâo por oua-s-ruer d-c'a-acões
fraudulentas, inexatas ou íncomuletas feitas pelo remetente na" fórmulas a que se refere êste artigo.
Art. 334:. De nesse das Indicacôes
contidas nos modêlos d~ qua trá-a O
arutgo precedente, o tuncionáa-ío 110S"
tal preencherá o bole-Irn de exoedícão (C P-2) e o "rótulo", de acsrdo com os modelos anexos a êste
Regulamento. Do primeiro, em que
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será imtícada a taxa paga, o mesmo
func'onárto destacará a parte que
constitui recibo, enf;re"'ando-a ao remetente- de. se-undo. orr-antzadc em
duplicata. colará um exemplar ao
mcdêlo C P-2 e o outra à própria
encomenda.
pa-ácrafo único. Os selos representativos das taxas paea« serão artxados ao canhoto do modêlo C P-2.
Os selos apostos às encomendas nenhum valor terão para o franqueamento.
Art. 33,0.. O remetente pode ter direito a aviso de recebimento, pagando a respectiva taxa, quer no ;1,tO do
recebimento da encomenda, quer nosteriormente.
§ 1. Q Quando se tratar de pedido
de aviso de recebimento no ato do
registro, o funcionário postal preencherá a fórmula 0-5,. conforme o modêlo anexo a êste Regulamento, nela
afixando os selos representativo" de
acôrdo com a Tarifa postal em vigor.
O mesmo funcionário aplicará o carimbo "AR", tanto na encomenda
como no modêlo CP-2.
§ 2. Q Quando for p caso de pedido
de aviso de recebimento, feito posteriormente ao registro, o funcionaria
postal preencherá vnâo só a fórmula
C-5, de -que trata o parágrafo anterior, como também a fórmula CP-S
"Reclamação de encomenda postal", afixando neste último modêlo os
selos representativos da taxa exigfda pela Tarifa postal, cujo preço
deve ser pago pelo remetente.
§ 3. Q Se o aviso de recebimento,
pedido pelo remetente no ato do registro, não tiver chegado no Correio
de origem no prazo de Seis meses,
proceder-se-á, para reclamar a falta
do aviso, de acôrdo com o parágrafo
anterior, independentemente da cobrança da nova taxa
O Correio de
origem inscreverá no alto da fórmula
C-,S o seguinte: "Duplicata de l' Avia
de réceptícn".
Art. 2-35. As. encomendas postais.
no ato do registro, pagarão:
a) trânsito territorial devido, quer
ao pais de origem, quer ao de destíno, e ainda aos países intermediarias
se fôr o caso;
,
b) trânsito marítimo devido ao país
que der o transporte.

Parágrafo umco. As taxas de que
se trata serão cobradas de acôrdo com
a "Tarifa para o franqutamento das
encomendas postais Internactonaía", e
pavas integralmente no ato do registro.
Art. 3.37. A numeração dos boletins de expedição (fórmula CP-2)
será esp ecial para cada nais de destino da mala e será feito por séries
anuais, que terminarão, impreterivelmente. em 31 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo único. Um mesmo ta'âo
de boletins de expedição- poderão servir para mais de um ano, desde Que
em 31 de dezembro se faça o encerramento na última fôlha utilizada,
dando-se início a nova numeração.
Art. 338.
As encomendas, depois
de ínscrltas no Livro para lançamento das encomendas a expedir - r erâe,
com os documentos respectivos, culdadosamente guardadas até serem
expedidas, ficando sob a responsabíIidade do funcionário postal expedicionário, que das mesmas passará "recibo no referido livro.
§ 1. Q As comunicações recebidas do
correio de destino sôbre a não entrega ou qualquer outra ocorrência verificada com as encomendas expedidas para o exterior serão anotadas no
livro de que trata êste artigo.
§ 2.9 No mesmo livro serão J-cgisbrados, também, os pedidos de retirada, modificação de enderêço, as reclamações e os pedidos de informação
dirigidos aos correios de destino, bem
como as indenizações pagas aos remetentes.
Art. 339. Cada expedição constará das encomendas recebidas até uma
hora antes do término do expediente
da véspera , da saída do navio. avião
ou trem que as tenham de trariaportar,
Art. ·340. A expedição de encomendas para os países que assinaram com
o Brasil Acôrdos sôbre êsse serviço,
será feita por via marítima, aérea e
terrestre, diretamente ou por intermédio de algum ou alguns dêsses
países.
Art. 341.
As repartições postais
permutantes diretas organizarão ma-
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las de encomendas p-ata as cidades
que forem indicadas pela Diretoria de
Correios, através de circular expedida
às Diretorias Regionais.
Art. 342. No transporte por via
marftima das malas de aue trata o
artigo anterior, os vapores a utilizar.
serão da nacionalidade Indicada pela
Diretoria de correios, pela forma estabelecida no mesmo artigo.
Art. 343. Quando um correio permutante do' litoral não fôr ponto de
escalas -das linhas de vapores utilizados, remetera a respectiva mala ao
Correio mais próximo, que seja ponto
de escala desejada.

cestas ou sacos' de que se compuser
a expedição.
§ 1.Q OS abonos aos correios de .dea..
tino dos sacos ou cestas serão feítoe
na coluna 8 da guia de percurso, de
acôrdc com a "Tarifa para o franqtríamento das encomendas postais
internacionais" .
2. Q Nos casos em que a expedição
para o exterior não S8 nzer direta,
mente para o correio de destino, o
correio de permuta expedidor organizará, para cada uma das Admíntstrações intermediárias, uma guia da
percurso especial, de acõrdo com
o modêlo CP-l2., anexo.
3. (l Na guia de percurso especial,
as encomendas de que trata êste artigo serão inscritas englobadamente.
por categoria, mencionando-se as cotas-partes, partes de taxa') e prêmíos devidos à Administração inter..
medláría.,
§ 4. fJ A guia de percurso especial
será remetida a descoberto ou de
outro modo mais conveniente às Ad..
ministrações Interessadas, acampa..
nhada, no caso, dos documentos solícitados pelos países intermediarias.
Art. 345. Os boletins de expedição, declarações para a alfândega "e
"AR" (Avisos de recebimento). se fôr
o caso, serão presos às guias de percurso por meio decolchête ou barbante, fechando-se todos éstee documentos em sobrecartas ou outros
envoltórios, que serão incluídos em
uma das cestas QU sacos de que se
compuser a expedição
Parágrafo único. O saco ou cesta
que contiver a sobrecarta com os documentos levará no rótulo a indicação "F".
Art. 346. A expedição de encomendas para o exterior será feita em cestas ou sacos especiais com o competente rótulo indicando os Correios de
origem e de destino e com a menção "Colis Postaux".
Art. 347. Feita a expedição, será
completado o lançamento no livro a
que se refere o art. 333, devendo a-s
declarações de postagem ser colecionadas por expedição e, em seguida,
arquivadas.
Art. 348. As encomendas a expedir
pelas repartições postais executantes
às permutantes diretas, suas intermediárias, serão acompanhadas dos
modelos CP-2 e CP~3 e mencionadas
ê

ê

Parágraro nntco . Os Corretos permútantes. diretos de Belo Horizonte e
Corumbá remeterão as suas malas ao
Correio do Rio de Janeiro e os de,
currttba e São Paulo a-os Correios de
Santos.
Art. 3,M:. As encomendas a expedtr
para o exterior pelas seções de encomendas internacíonaís; serão meneionadas na "Guia de Perc'orsc", modêlo CP..;l1, anexo, observando-se o
segumte:
a)
os funcionários postais expedtcíonârtos mchcavâo nos lugares próprtos dos referidos modelos os números de ordem e de registre das encomenrtas, a sua quantidade, os correios
de origem e de destino, os respectivos
pesos, os abonos devidos, e, ainda, na coluna - "Observações", se
fõr o' C2.S0, o "A. R." - (Aviso de
Recebimento) - a reexpedtçâc e o
rerugo;
,
'b) o lançamento nas guias de »ercurso será feito pelo processo usado
na expedição da correspondência regIstrada, de modo a ficarem nos livros
copiadores, as respectivas cópias 2.U~

tcnttcadas:
c) as gulas de percurso serão tantas quantas forem necessárias ao 19.nçarnento da expedição, devendo nas
mesmas ser' ind1cado o número da
cesta ou saco em que forem expedidas as respectivas encomendas;
à) no caso de mais uma guia de
percurso, os expedicionários as. numerarâo ao alto e seguidamente, Iançando em cada uma preenchida a paIavra "continua", até à última, cue
será por êles somada e assinada; ~
e) no alto da primeira guia de per..
curso, será indicada a quantidade Ge
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11a lista de encomendas para o território nacional, de acôrdo com o
mcdêlo anexo a êste Regulamento.
Parágrafo único. A numeração dessas listas obedecerá a uma série
anual, devendo ficar arquivada, na
seção expedidora, uma cópia autenticada das mesmas.
Art.

349.

As

expedições

de

que

trata o artigo precedente serão feitas
em sacos especiais, que Ievarâo nos
rótulos a indicação - "Encomendas
Postais Internacionais" e serão
endereçadas às seções competentes
dos Correios intermediários.
Art. 350. A repartição postal de
origem de uma encomenda, quando
receber de correio do exterior aviso
de não entrega dêsse objeto, deverá
expedir, sob registro, convite ao remetente para que compareça na mesma repartição a fim de indicar, mediante o preenchimento do verso do
referido aviso, o tratamento a ser
dispensado à mesma encomenda.
§ 1.9 Os selos que o remetente pagar no momento de preencher o verse do aviso de não entrega serão colados no respectivo convite e ínutflizados com o carimbo de data.
§ 2.9 O aviso de não entrega, depois de preenchido pelo remetente,
será devolvido, sob registro, ao correio que o tiver organizado, arquívando-se, na repartição postal, ou
convite com as necessárias anotações;
3.9 Se o remetente se recusar a
pagar a importância devida ou se
não comparecer dentro do prazo de
um mês, contado da data da expedição do convite. proceder-se-á à devolução de aviso de não entrega, com
menção do ocorírdo, pela forma prescrita, no' parágrafo anterior.
Art. 351. A aceitação à postagem
de caixas com valor declarado e encomendas destinadas ao exterior dependerá da fiscalização e desembaraço da seção aduaneira que funcionar junto à repartição postal permutante direta.
Parágrafo único. A fiscalização
aduaneira das remessas postais de
que trata êste artigo obedecerá às
normas legais e regulamentares relativas à exportação.
Art. 352. Ouvida a Diretoria de
Correios, a Diretoria das Rendas
Aduaneiras baixará instruções relativas à fiscalização aduaneira dos
ê

objetos de correspondência que, destinados ao exterior, devam ser submetidos ao ccntrôle das alfândegas.
Art. 353. Por designação do respectivo chefe, um funcionário da seção aduaneira. poderá assistir à inclusão, nas malas destinadas ao exterior, de remessas postais internacionais sujeitas ao seu contrôle, sendo-lhe facultado impedir a devolução de qualquer volume que sé apresente em situação irregular, ou reconferi-lo, no interêsse fiscal.
Art. 354. As seções aduaneiras sob
cujo ccntrôle se encontrarem a importação e a exportação por via postal serão cientificadas pelas repartições postais a respeito das' devoluções de remessas postais internacionais por parte dos correios de destino, bem como das que, expedidas.
também, do território nacional,' forem apreendidas em qualquer correio
do exterior.
Parágrafo único. As remessas postais devolvidas do exterior serão tratadas de acôrdo com a legislação
aduaneira em vigor.
Art. 355. Os pedidos de retirada
ou modificação de enderêçc referentes a enc...u nendas postais expedidas
para o exterior estão sujeitos às normas e formalidades prescritas na
Convenção Postal Universal e no respectívo regulamento de execução.
Parágrafo único. O remetente que
pedir a devolução ou reexpedíçâc de
encomendas deverá garantir previamente o pagamento das taxas devídas pela nova transmissão.
Art. 356. Dentro do prazo de um
ano, contado do dia seguinte ao da
postagem, serão aceitas reclamações
formuladas pelos remetentes quanto
ao paradeiro das encomendas que tiverem sido admitidas à expedição
para o exterior.
§ 1,9 As reclamações serão feitas
através da fórmula do modêlo CP-5,
que, uma vez. preenchida, será transmitida ao correio de destino, quando
Sê tratar de uma expedição direta.
No caso de se tratar de "encomendas
remetidas através de outros correios,
a fórmula será encaminhada ao pri..
meiro correio intermediário.
§ 2.9 A repartição postal executante transmitirá as fórmulas CP-fi à
repartição permutante direta, sua intermediária, a fim de que esta lhes
dê o devido encaminhamento.
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§ 3.Q Das fórmulas do modêlo CP-5
ficarão cópias nas seções de encomendas internacionais, para eontrôle do prazo em que deva ser recebida 8, resposta.
§ 4.Q A falta de resposta por parte
do correio ao qual foi dirigida a reclamação será comunicada, pela seção postal, à Diretoria Regional a
que estiver subordinada, para as providências "regulamentares cabíveis,
'ínclusíve â índenízação ao remetente.
§ 5Q As reclamacões somente serão
aceitas e encaminhadas se do correio
de origem náo houver sido recebido
aviso de não entrega.

TíTULO VIII
CAPÍTULO

ÚNICO

Disposições Finais

Art, 357, Ressalvados os casos de
fôrça maior e os que, na conformidade das Convenções e Acordos Postais firmados pelo Brasil, não acarretam responsabilidade para as Administrações postais, quando uma encomenda fôr perdida, espoliada ou
avariada, o remetente e na falta
dêste, o destinatário, terã' direito a
uma, indenização correspondente ao
valo~' real da perda, espoliação ou

evena.

§. 1.0? Nenhuma indenização será
devida quando o prejuízo tiver sido
causado por culpa ou negligência do
remetente, ou se resultar da própria
natureza do objeto,
§ 2(1 A indenização não poderá exceder os limites estabelecidos nas
Convenções e Acôrdos firmados pelo
Brasil.
§ 3(1 Nos casos de perda, avaria ou
espoliação total de uma encomenda,
o remetente terá direito, também, à
restituição das despesas de expedição.
Art. 358, As reclamações de indenização por perda, espclíaçâo, cu
avaria das encomendas destinadas
ao exterior, só serão admitidas no
prazo de um ano, a contar do dia se·
guinte àauele em que foi postado o
objeto. Findo êsse prazo, o reclamante não terá direito à indenização.
Art, 359. As malas com objetos
postais procedentes do exterior, cujo
transporte, em virtude de fôrcamaior, do pôrto ou aeroporto de des-

carga até a competente repartdcão dos
Correios, não rôr feita pelo próprio
DCT ou sob 'sua fiscalização direta
em cada caso, serão acompanhadas
de "nota de entrega" em que se Inscreverão os recipientes transportados,
com referência express., ao estado 'dos
mesmos e dos respectivos fechos e
chumbos colocados pelo correio de
origem.
Parágrafo único. As "notas de entreva" de aue trata éste avtí-ro serão
visadas por autoridades aduaneiras
de servlco no pôi-to. ou aeroporto em
que se verificar a descarga das malas
e eonstltuírão documentos indispensáveis à conferência postal.
Art.
3~O.
O transbôrdo de mala
postal procedente do exterior para
avião de linha nacional depende de
nota de entrega visada por autoridade aduaneira de serviço no mesmo
aeroporto.
10 O original da nota de entrega
acomoanhará a mala e será auresentado nela transoortadora ao correto de destino, onde constituirá documento indispensável à conferência
postal.
§ 29 Uma cópia também visada d~
nota de entreg-a será remetida diretamente. por via nostal, sob registro
ao correio de destino, pela eataeâc
aduaneira que assistiu ao transbôrdo,
!! :W A fa,Tt~ OR n('d~rl, rlp- enttecn. ou
qualquer outra trrezutarldede vertrtcada no transporte de m-ala trens...
bordada. será levada ímeôratorriente
o o conhecimento da Diretoria dos
Corretos. para o nrocedfmento cabível, contra a segunda transportado...
ra.
Art. 3~1. As repartlcôes postais.
permutantes dtre-as remeterão fi Dl ...
retorfa de Correios, até o día cinco
de cada mês. es eutas de percurso
retatívas à evnedicâo de encomendas
para o exterior, Art. 3t::2. As renarttcõés uostats
permutantes di-etas remete-âo à Direto-ta de Correios um nuadro demonstrattvo nqs encomendas exnerlt...
das. reevnedtdos. devolvidas, recebidas do este-toe e entresntes 3,0<:; OP:s",
tlt'l"J,+-:,'j,l·ios. bem como da Imno-tãncía
total (1<><:: t-xas postais arrecadas no
mês anterior,
Parágrafo único. As reparticões de
que trata êste artigo organizarão

*

quadro semelhante com relação às
caixas com valor declarado e aos objetos de correspondência sujeitos à
fiscalização aduaneira.
Art. 363. A Diretoria de Correios
fixará o prazo para: a conservação
aos documentos dos serviços postais
internacionais, o qual não poderá ser
mreríor a dois anos, contados do dia
:seguinte àquele a que êsses documen-tosse referirem.

~ 19 Os documentos relativos a um
caso em litígio ou a uma reclamação
serão conservados até a liquidação do
assunte,

§ 29 Os boletins de expedição e as
declarações para a alfândega refe..
rentes a encomendas postais, que se
acnarem sob ação fiscal serão conservados até o término do respectivo
processo.
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DECRETO N° 55.871 -

DE

26

DE

MARÇO DE 1965

Modifica o Decreto n g 50.040, de 24
de [aneiro de 1961, referente a aormas reguladoras

do

emprêgo

de

aditivos

pera alimentos, alterado
pelo Decreto nO 691, de 13 de março
de 1962.

o Presidente da República, usaudo das atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso I da Constituição
Federal, e na conformidade do que
estatuí a letra "b" do número XV do
artigo 5'? da' Constituição Federal e
nos têrmos da Lei no 2.312, de 3 de
setembro de 1954, regulamentada pelo
Decreto nv 49.974-A, de 21 de julho
de 1961, decreta:
Art. 19 Considera-se alimento, para
os fins do presente Decreto a substêncíi, destinada' a ser íngertda pelo
homem e a fornecer elementos necessários a seu desenvolvimento e manutenção.
§ 19 Incluem-se as bebidas entre
os alimentos.
§ 2Q As expressões "generos alimentícios" e "produtos alimentícios" são
empregados com o mesmo sentido da
palavra alimento.
Art. 2\1 Considera-se aditivo para
alimento a substância intencionalmente adicionada ao mesmo com a
finalidade de conservar, intensificar
ou modificar suas propriedades, desde que não prejudique seu valor nutritivo.
parágrafo único. Excluem-se do
disposto neste artigo, os ingredientes
normalmente exigidos para o preparo
do alimento.
Art. 39 Considera-se "aditivo incidental" a substância residual ou migrada, presente no alimento, como
decorrência das fases de produção,
beneficiamento, acondicionamento, estocagem e transporte do alimento ou
das matérias primas nêle empregadas.
Parágrafo único. Os aditivos a que
se refere este artigo não devem exercer efeito sôbre as propriedades do
alimento.

Art. 4Q OS aditivos a que se refere o presente Decreto compreendem:
1) Corante a substânciá que
confere ou intensifica a côr dos alimentos.
2) Flavorízante - a substância que'
confere ou intensifica o sabor e o
aroma dos alimentos e aromatlzante
a substância que confere e intensifica
o aroma dos alimentos.
3) Conservador - a substância que
Impede ou retarda a alteração dos
alimentos provocada por microorganismos ou enzimas.
4) Antioxidante - a substância que
retarda o aparecímento de alteração
oxidativa nos alimentos.
5) mstaonrscnte - a substância que
favorece e mantém as características
físicas das emulsões e suspensões.
6) Espumífero e Antiespumífero. ~
a substância que modifica a tensão
superficial dos alimentos líquidos.
7) Espessante - a substância capaz de aumentar, nos alimentos. a
viscosidade de soluções, emu~__es e
suspensões.
8) Edulcorante - a substância 01'gãmc
artificial, não gllcldla, capaz
de conferir sabor doce aos alimentos.
9) umectante a substância capaz de evitar a perda da umidade dos
alimentos.
10) Antíumectante - a substância
capaz de reduzir as características higroscópicas dos alimentos.
11) Acidulante - a substância capaz de comunicar ou intensificar o.
gôsto acidulo dos alimentos.
Parágrafo único. Para os fins dopresente Decreto, a adição de substâncias reveladoras, indicadoras, suplementares, medicamentosas e profálàtdcas aos alimentos terão seu uso
e teor regidos pela legislação específica.
Art. 59 Será tolerado o uso do aditivo desde que:
a) seja indispensável
adequada
tecnologia de. fabricação;
b) tenha sido previamente registrado no órgão competente do Minis-·
tério da Saúde;
ê.
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c) seja empregado na quantidade
estritamente necessária à obtenção
do efeito desejado, respeitado o limite máximo que vier a ser fíxado ,
ArL 69 Ficam isentos do registre
prévio os aditivos incluídos na Farmacopéia Brasileira.
Parágrafo únlco . É obrigatório constal' da rotulagem do aditivo' o seu
nome, o número de registro ou a
declaração: "Segundo a Farmacopéia
Brasileira" .
ATt. 79. O emprêgo de novos aditivos dependerá de aprovação pela Comissão Permanente a que se refere
o presente Decreto, devendo a solicitação prévia ser instruída com os
seguintes elementos:
a) finalidade do uso do aditivo;
b) relacâo dos alimentos aos cuats
se deseja incorporá-lo;
c) natureza química e suas propriedades;
d) documentação científica, com os
resultados das provas efetuadas, de
ser o .mesmo inócuo na quantidade
que se propõe usar;
e) detalhes sôbre as medidas a serem tomadas pelo fabricante para o
contrôle do, aditivo no alimento, inclusive métodos de análises qualitativa e quantitativa;
f) nome do tecnologísta responsável.
Art. 89 E' proibido o uso de aditivo em alimentos quando:
1) houver evidência ou suspeita de
que ° mesmo possui toxícídade atual
ou potencíal ;
2) interferir sensível e desfavoràvelmente no valor nutritivo do alimento;
3) servir para encobrir falhas no
processamento e nas técnicas de manipulação;
4) encobrir alteração ou adulteraçâo na matéria prima ou do produto
já elaborado;
5) induzir o consumidor a êrro, engano ou confusão;
6) não satisfazer 2,S exigências do
presente decreto.
Art. 99 Os alimentos que contiverem aditivos deverão trazer, na rotulagem, a indicação dos aditivos utí-
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Iízados, explicitamente ou em código,
a juizo da autoridade competente,
devendo, porém, em ambos os casos,
ser mencionada, por extenso, a respectiva classe.

Art 10. Os corantes tolerados pelo
presente Decreto compreendem: ~o
rantes naturais, caramelo e corantes.
artiiiciais.
§ 19 Considera-se "corante natural' 'o pigmento ou corante inócuo
extraído de substância vegetal ou animal.
§ 29
Considera-se "caramelo" o
produto obtido, a partir de açúcares,
pelo aquecimento e temperatura supertor ao seu ponto de fusão e ulterior tratamento indicado pela tecnologia.
§ 39 Considera-se "corante artificial" a substância.. . corante artífictal.
de composição química definida, obtida por processo de sintese.
Art. 11. Nos alimentos contendo
corante artificial é 'obrigatória a declaraçâo "Colorido Artificialmente"
Art. 12. Será obrigatório constar
da rotulagem do corante: o número
do registro; o nome comercial . . _ sinônimo oficialmente reconhecido conforme díscrfmínaçâo dêste Decreto e
ainda a declaração de que se destina
a gêneros alímentícíos,
Art. 13. Será tolerada a venda de
mistura ou solução de, no máximo,
três corantes.
Parágrafo único. Deverá constar da
rotulagem da mistura ou da scluçâoposta' à venda sua composição qualitativa e quantitativa, bem corno o
número de registro dos corantes com ~
ponentes.
Art. 14. Será tolerado nos alimentos emprêgo de mistura de antíoxídantes na dose máxima de O,02g (d ns
centigramas) por cento no total, ressalvados os casos previstos na Tabela.
I, anexa.
Art. 15. Os flavorizantes e os aromatizantes tolerados no presente Decreto compreendem: essências naturais, essências artificiais, extratos ve-
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getais aromáticos e flavorizantes quimicamente definidos.
Art. 16.
Considera-se "essência
natural", "óleo essencial", "óleo etéreo", ou simplesmente "essência" o
produto aromático, sápído, volátil, sob
-a forma oleosa, extraído de vegetais.
§ 'lQ
As essências naturais, purás
ou em mistura, podem ser apresentadas "in natura" ou adicionadas de
outras substâncias. próprias para uso
afímentar, devendo constar da rotulagem a natureza do -veiculo e a concentração da essência.
§ 2Çl As essências naturais podem ser
privadas de algum de seus componentes, desde que satisfaçam às exigências relativas às essências no que
lhes seja aplicável, devendo constar
da rotulagem as modificações aorrtdas.
Art. 17. Considera-se "essência artü.iciªl" o produto constituído por
substâncias artificiais a r o m á t ic a 5,
contendo ou não substâncias extraídas de vegetais.
Parágrafo único. As essências artificiais podem ser apresentadas em
SOlução OU adicionadas de outras substâncias próprias para use alimentar.
devendo constar da rotulagem- a natureza do diluente e o teor da essência.
Art. 18. Considera-se "extrato vegetal aromático" o produto aromátt ~
co e sápídc obtido de plantas ou de
partes de plantas.
Art. 19. Considera-se "flavorrzante quimicamente definido" o prtncipio ativo aromático e sápldo, natural
ou sintético, quimicamente definido.

:Árt. 20. E' proibida, aos navonzantes, a adição:
a) de corantes, exceto o caramelo;
b) de substâncias de efeitos fisiológicos indeterminados;
c) das vaegutntes substâncias:
Acfdos minerais; ácido cianídrico
e seus derivados; ácido sattctüco, seus
sais e seus ésteres: ácido benzóíco,
.seus sais e seus ésteres: ésteres de

ácido nítroso: ésteres do ácido nítrfco: brometo, cloreto e· iodeto de etila;
cíorotormío ; éter etílico; álcool metilico; nitro benzeno; etileno glicol;
di-etileno glicol; di-etileno glicol etlléter; cumartna e outras substâncias
prejudiciais à saúde.
Art. 21. Nos alimentos contendo
essência artificial ou flavorizante stntétíco será obrigatório a declaração;
"Aromatizado artificialmente".
Art. 22. Pícam sujeitos ao presente Decreto os produtos alimentícios
importados.
Art. 23. Os produtos alimentícios
destinados a exportação poderão <ser
especialmente fabricados de. acôrdo
com as normas -sôbre aditivos do país
a que se destinem, devendo, nest-as
circunstâncias, constar da rotulagem
a declaração: "Produto destinado a
exportação, não podendo ser vendido
no território nacional."
Art. 24. Constitui ínfraçâo passível de sanções prevista na legislação
em vigor fabricar, manter em depósito, expor à venda ou dar ao consmuo
produtos em desacôrdo com o presente Decreto.
Art. 25. Fica instituída uma Comissão Permanente de Aditivos para
Alimentos <C.P.A.A.), vinculada ao
Ministério da Saúde e integrada por
um (1) representante da Comtssào
Nacional de Alimentação, um (1) representante do Serviço de Inspeção
de Produtos Agropecuários e Materiais Agrtcclas, um (1) representanta do Instituto de Permentaçâo, um
(1) representante do Instituto Adotfo Luta, um (1) representante ,-lo
InstitutoDr. Francisco Albuquerque,
um (1) representante do Laboratório
Central de Contrôle de Drogas, Medicamentos e Alimentos, um (1) representante do Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina e Farmácia
e um (1) técnico em Bromatologfa
indicado pela Confederação Nacional
da Indústria, sob a presidência do
Diretor-Geral do Departamento N3,cíonal de Saúde.
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Art. 26.
Competirá à C.P.A A.
a que se refere o artigo anterior:
a) díspor eôbre a forma do seu funcionamento;
b) elaborar e rever a lista dos aditivos cuja adição direta ao alimento
seja permitida, fixando os respectivos -limites de tolerância e estabelecendo seus padrões de identidade e
qualidade;
c) elaborar e rever a lista dos "aditivos incidentais", fixando o respectivo limite de tolerância e estabelecendo, quando necessário, padrões de
identidade e qualidade;
d) encaminhar suas resoluções e
deliberações diretamente para publicação nos órgãos oficiais.
§ 19 As lista-s a que se refere este
artigo poderão ser revistas por iniciativa da C.P.A.A. ou a requerimento da parte interessada.
§ 29 A proposta de modificação, a
que se refere' o' parágrafo anterior,
será formulada na conformidade das
normas aprovadas pela C.P.A.A.,
§ 39 As resoluções da C.P.A.A. serão publicadas nos órgãos ortctats,
podendo delas ser dado conhecimento aos interessados mediante circulares.
§ 49 As deliberações da C. P . A A.
produzirão efeito na data da sua publicação em órgão oficial, excetuados
os casos em que a própria 'C.P.A.A.
fixar prazo especial.
§ 59 Caberá recurso de declsao ôa
C.P.A.A. a ela endereçado e sôbre
o aual a mesma disporá na forma
estabelecida em conformidade com a
alínea «av .dôate artigo.
Art. 27. A C.P.A'_A. reunir-se-á,
no período de fevereiro a novembro
de cada ano, ordinariamente duas vêze por mês, e extraordinàríamente
desde que convocada por seu presidente, por iniciativa própria ou a requeriniento -de mais de um têrço de
seus membrõs ,
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Art. 28. Caberá aos diretores das
repartições indicadas no artigo 25 designar os respectivos representantes e
seus suplentes.
Art. 29. Os membros da C.P.A A.
farão jus a gratificação de categoria
A, até o máximo de 4 (quatro)
'uniões mensais, na forma do Decreto
nc 55.090, de 28 de novembro de 1964,
correndo as despesas por conta da.
dotação que couber, do Ministério da
Saúde.
Art. 30. Ficam mantidos os aditivos
constantes' das Tabelas anexas aos
Decretos ns. 50.040-61 e 691-62 com
as alterações introduzidas nas Tabelas, que acompanham o presente Decreto, pela Comissão Permanente,
instituída pelo art. 25 do Decreto número 50.040-61.
'§ 19 A C.P.A.A. poderá excluir
qualquer dos aditivos anterlormeute
permitidos, . incluir novos aditivos .ru
alterar os limites de adição nterrormente fixados, desde que nova -oncepçâo científica ou técnica contrarie convicção estabelecida quanto à
sua Inocuídade ou limites de tolerância.
29 As alterações a que se refere
o parágrafo' anterior deverão ser devidamente fundamentadas e o teor
dessa fundamentacâo será levado ao
conhecimento dos -interessados.
Art. 31. A aplicação do presente
Decreto incumbe em cada caso às autoridades sanitárias federais, estaduais ou municipais, que aplicarão as
sanções decorrentes do seu não cumprimento, nos têrmos da legislação
ordinária vigente.
Art. 32. itste Decreto entrará em
vigor na data de sua puoncacão.o-evogadas as disposições em contrário.

*

Brasília, 26 de marco de 1965, 144'?
da Independência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymunão de Britto
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~ •••••••••••

1,00
0,20
No prodtitl> a

P@s para pudins

No produto
consumido
No pr0dut9
consumido

Ref'rescQS

Sorvetes
I '

L

~

..
<>

.

.
9 0."""

ti

' .• '"''''

SOl'

consumí.dc .. - 0,20

..

para refrQscos

Pós 'para sorvetez "".""

'

~

1\

Antioxidanto
(sinergista)

PÓ3

_ _ _ _~ ~ _

••••••••• t

• 0,20

0,20
0,01
0,01
0,25
0,10
0,10
0,10
0,06

vegetais ••••••••••••••••••••••••••••••

(.inorgista)

ser
0,20
ser
0,20
ser
0,20

a ser
- 0,20

a g~r
- 0,02

No pr odut e a Sf$

..

c~n3umiá0

~

0,02
0,\Y2

..
1' • • •

,.

'"

0

102

..._--

-~-_

ADITIVOS
!teia. glic6lic.

5'ep.

0,30
lidct" gl1eilnic@

Acidu1/tnt$

Bal~s ê

Bimil~r$z

predutoe

Geléj as artitiGitt.irs
Pl~odut@s

de corxeitarla
d~'

Prªdutes

'frutas

•.••••••• Q • • • • • • • • ~
"
" "
"
"

•••

..

,,""

"

.

Retreeccs e refrieerant@8 •••••••••••••••••••••••
S01"\1'@t@8

0.0

Xaeepea

ÃcidQ l<ftice

:agIas e

AciduJ.ante

"

""

~:'odutes

<\",. .. "' .. "."
,," ~

,,

" •••• ""

.'

""

"'"

eimilar@z

C$nrservas e vegeta.i~

" ••

lé'\t::1co

{@l11

fi

aeétióe-) '" •.• ".

(7

G~l'iaa &rtifici~i8 .4 ••••••••••••••••••••• $ • • • • •
"o~e.o.Q~o'OO~"

Leite em P0 acid1fieadG

Ma1one30 .."""" ~ ~ " " " " .." .." " • " .. " " " •

<)

lO lO "

'"

~

° ".... """"..
'" "

"

"

." "

"

$

"

"

Produtos de eaftf'lJitaria .." .." ..... e " " " " " ..
ProdutQS d$ frutas .. """" •• ".."o ... "~"
,,"' .. oo .. ,,.,,
Retr&SC0B ~ r0fr1S0Tant@s ... "" .. """
"""0 .. "
,,,,.
SGrvatQ'lS "."""""""""

Co Co "

"

Xaropes ........ """" ..,,....... o "

IICid@ mil.l1cG

Ac1dulAntQ

"

" .• "

Co "

.. "

"

"

G .. "

"

"

.. "

" .. "

"I.. "
" ti "

" " " " ..
ti "

ti "

"

e •

..

- Balas, predut@88Jimiluos."""'."""""'"""""'$'"
1 G~l~i~ artiíici~i$o.""~.. "" """ •• " ••• " ..",, ..
Pés para pudins ...... " .. "' .... ""

Pós para sorvet@s
Pr~dut0s

Pr$~ut&$

licido mli:lic0

Ac1duJ.Mt.6

"",, ....... ,,"" ... " . " 0 0 ..

Sorvet;ele

0

o"""o""o""o.".o""".oo"""~"G,,,,$,,

de aenf@1tar1a •• "."""""""""""".00'.".".
d@ frutae
" •••••••
000.""

Ratrese03 e refrigerantes •• ~
Xa.r$pe~

,"

0$02

No. produto a

s~r

~0nsum.:tde

0...30

1,00
0,20
Oi/2 IJ

0,20
0,20
0,20
Op20

0,30
0,02
N€I,produi:e m.

"

0 $ " " , • • , , ' co 1:60 • • " co ..

~ .<t9

.. "

".

oo

"

"

" .."

"

, ..

.e "

~

<:to

a~r

0,30

1,00

$:

t

O~20

0,30

cen.sumidg
oo,,o

I

1,00
0,20
0,20

..
.

1/, (>'.,,, .. ~

0,20
N" pt'edute li a@1"

0,20

consumido

~

Ne predut@

li

&G~

c0n~umid@

~

0,02

0,20
0,20
0,,:30
0..,02

No produto [),
OOM1mlido

13011

0,:3

Keído nordhih1drG·
guaiar6tioo

Al'lt1l1Xidantc

FaI'i1fu&8 •• ,... Il

,. •••••••• ", •• Ii "."Il'. e .. o·, •••• ,. ~
Leite de caco •••••••••• 0 . 0 • • • • • • • • • • • • • • 00 • • • • • •
Margarinm.s.• li.o" • •
61ec3 '(t gordUras 1>." o
1\

Produt~s

Keld~ p.hldr~xlben.

z~iel)

(dsteres)
Aeido s$rbieo (SOl'.
bato de s6dio, de
potássio ou
do
etleio)

ti.

de ea.oau

o IlÔ'o • • • 0.

{I

-

I> ,. •

e e e ••

e

" e ••

Oll
Il

1> ..

11I • • • • '• • • "
'eo

Oll Il

e .. " e e

",CI

'"

,.

Conservador

Col'IB~rV~s Vêg&taiS (em meto lttice e acétioo) •••

Consel'Vad"r

Chocolates

Il . . . . . " , . . . . 11,. I> l>-Il . . . ,. .. "

•• 0

10 . . . . . •

•

•

,. . . . . . . ,. . . . 1>

de trutas para rsfrigerante5 f.O"O.'
Conservas de cârna 0 • • • • . - 0 . 0 • • 10"'''001100 • • • • • 0 . 1 • •
cenaerves de vegetais .. ,. ••-.
li .. ,. '" '" ....
Conc@ntrad~3

Il .. 11 •

Dece s em m~ssa "

,.

Leite de C0CQ ••• " o

,. ,.

<> .. <> ..

ti

• o .. <>

""

Il Il ,.

p

"

1>

"

p . . . . . " " ..

lO

lO I> •

Ac1dulante

Refrigerant·es

·.0

Vifl110S. •

"

"

Amargo5 e aperitiVGS
e

li "

~

••• II

t'êtrescco~

Ns pava· ·sorve.tes

..

00 .. 0

.

0

..

0

..

~

O,~Ó

1

••

~

•••

Q

~

•••••••••••

O

o",",, O"

..

~

.

..

••.•• ~
li

.
'.'

11.'.'

Produtos de confeitariA •.••••.••••••••.•••••••••
P!tndutos de t'ru'te..e
.
Ratreaooe e ret~igerantes
~ •••••• ~.~ ••••••

Sarv-e'tes ~
Xaropes • ~ '.. ~

0,20

0,).0
0,0:1

"' ..
o

.,

Geléias artificiais
;
Lic.oree ••••. "
P~s para ~e2éias artificiais •• e
P:6s para

O,O~

..

"

0

,.
.

"

Doces em rna5za

Acldul/llltll

,,'

"

3imili~~e

Bomb.on$

ACido tlU'tllrioe

0,;
li •

Eal&~ 9p~DdutQS ~im11are3
Bisc~itos

li

"

I>

..

O,lO
0,10

o

"

0,l.0
0;10
0;10
0,l.0
O~20

<> .. <> • • • '," ..

Maioneses ""
<> .. o .. <> .. " " .. l>,,'; .. l>."" <> o <>." o
Margarinas
o ..
<> " .. o .. "
Produtos de cenf'e í, t:a.ria
~
QUGijos (noz rev@stimento5)

Itcide tartlrice

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,10

..
.

0,:;0
1,-00
1,00
0,20
0,20
0;20
0,50
No produto ~ ser\'

cQnsumide

9!g
• 9??
lilS\iI"i
- 9.o!

.~

No produ~Q .~ ~e.r.-'.'I

consumido
No produt(
M:n&umido
0,20
0,20

0,;10
0,02.
No preduto .a Sê!>
consumido • 0.3

P".ga:r

_AD):TIVOít~=--:r- ~A ~ l'~ o:-r~=!WlElITOS Sr,j QUE~ ~En TotEMDoS-::=tr:~M!§.-;mj() %
.,
I
.
...l\._~p.r
I Espe s sante I Conuer-vae d~ carne •
~
~ ~~
~.'
~ ~. J
5,00
o ' o • •-.

•••

••

Gell§:ta~

0..............
'Q.' • •
....

• • '"

•

:lrtj.ficiai~ .•..•...•••••.
Pó~ pctr~ pur}J.TI<;; • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • •

I
l

P6~

pa!'~

elc!'vete:'3 ••.••.•••••••..•. , ..••.•.

0,,50

No precltrbo a 50!'
consurrli do ~ 0,50
No pr-odu't o o. cer

o ••• ••

con~l~lido

Ro~heio~ ~ rêve~tim~ntús de produtos de c~~feit~ri;
Súrvete!"\ ••••••• ~
.

AlEi!1ato8

ESJlo~&~nto

0,50

~

Q.05
0,50
1.,00

Geléias artiflciai-:; " •••..••••..••.•••..•••.. , ...
P6s para pu"dins ••••••• ,• • o • • • • • • • • • • • • o o • • • • • , ~ • ,

Nn nroduto a
consumido Póa para refrescos •••••••.••••••••••.••.••• ".... _ No produto a
consurnido ~
No produt0 â
P6s para sorvete. •
consumido 0,01
Rech~io3 erevestimontô3 de produtos do confeitaria
0,50
Sorvetef~ ••••.•••••.••••••••·•••• ~ .•.••••••.•• o • • •

5sr

O~50

ser

I

A1ginato do proIlileno glioel
Antibi6tico3
(C1oridrato de oxitetraciolina • Sulfato

Espusante
Espumi1'ero

CSrv0jto. ."

COl1so1'\'adol"

Animal vivo (inoculaç~o
Animal vivo (inoculaçUo

Ave5

d~ olorototr~ciclinA)

(p~ra imers~o ~m

intr'ã..mu~cuJ.ar)

o'

301uç&o aquosa) •••••••••••

0,01
0,003

••••••••••• " ••••

Ch.t\rqué (na satmcur-c de ct nada à sua e.Lebovação},
ã

Biol1.r'beMtQ de s6dio

E3tall111Zant9

Pescado (na fahric~çgo do g@10 destinado a conSGrva.ç~.,) •••....•...•••••••••••••••••••..•••. o • • ' o I
Le1t~. d~3idrat",dos
,........

Butil-hidroxianisel

AntioX1dante

F~rill1Vi\2

(BllA)

I

L@1t~

'''.

o

de côco G

" ••• " • • • • • • • ••

~imilar~s

~ ••••••••••

Margarina~ ••••••••• '•••••••••••••••••••••

0100n e gôrdur&s

,;'.00 • • • •

PrOdUt03 do cacau •••••••••••••••••.•••••••••• "...

But11·hidrox1tolueno
Ü3HT)

Ant;'oxidllnto

Farintla3 •••••••••••• ,
Leite àa côco a eimilarg~

"

o

.

..

0,0006
RO'~1.arf!Qnt~

I

I
I
f

000

0,50

0,0006
0,0006
0,001
0,01

<>"" ••• ,,"

•••.••••

Char-que (na sa.Lga a sêco para sua e Labor-ação} •••
Charque (ne pl1.lvor-í.zeção de mancas não submot í.das
~. ~<llmcu:l':"'::<' para zrua- el.2borLl.ç~o)

ser

0,007

~ ••••••••

1ntrapcrito~ial)

0 101

\""'t. 65ó}
0,01
0,01
0,01
0;01
0,01
0,01
0,01

de DIP.

.

I'1argarlnl'.!5 •••• -

.

Oleos e eordura,3 •••••••••

CarbQnato de

o~loio

Antiumeotante

0·0

ProdutolS do cacau •••••••••••••••••••••••••••••••
P6s para refreacos ••••••••••••••••••••••••••••••
Refl"(!sc<'J:5 •••••••••••••••••••••••••••
3<11 de meaa •••••••••• ~

Carbo~to de magnésio
C1tra.to de s6dio

Antiumootante
Estab:tl1zante

Corante

Qus1jo fundido ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aguardente, s5Jnples e composta •••••••••••••••••••
Amargos e aperitivos •.•••••••••••••••••••'••••• "
Balas e produtos 3i:r:ilo.re3 •••••.••••••••••.•••.•
Ce1:''\rejn~

~imila~es

•••••••••••••••••••

•.•••••••••••••••.

o

.

Condimontos (vinac;re) •••••••••••••••••..•..•.••.

sem liT.ito!

ser.1 limite
se:n limite
s~m lirr.ite
sem limite

Pós'. p!l.::,a pudins

.3e::1 li,;1:!.te

lO •

E::;p~.ssante

~

ser.; lir.:.1.te
sem l::"r::ite
sem lir.1i te-

Scr'ite-tes
Vinbon, compoatica
Xar'cpea •

s6dio"

2.50
ReC;1l1amento do DIPO
art . 611 • § 29)
art. 662)
~rt. 650 ~ item 4J

Geléias " '. ••••••. '" •.•••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • •
Licores
o',
.
~

•••

o

'

P6s par" scrve tes
o ••• o' "
• 0_. o • • • • • • •
Produtos d~ ccnreita~i~
.
Rerre~cos e refrigerantes ••••••••••••••••.••.•••

Carboxim~tilcelulose

2,50
2,50

.

Sal de meaa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Biscoitos e produtoz

No produto '" Ser
consumí.do
2,,50

0.1 • • • • • • • • • •

Doce de leite
.
Leite d.~dr&t~d••••••••••••.••••••••.••••••••••
~10

0,01
0,01

.

Pós. pera
P63 para

.
lO

o

lO

lO
lO ' , " • • • •

.

o ••••••••••••

lO • • • • • • •

rerre~cos

.

servete~

.

3~m

limite

sem limite
:5e:n limite
3em limite
sem limi'tc
:sem limite
No preduto a

s~!'

coneumido

0,50

No pr-odu't c a

constunido
Produtos diGt~tic03 •••••••••••••••••••••••••••••
Refrescos ••••.•••.•.•.•..••• o
.
Sorvetes

Ciclamato de

Edulcorants

~6Gio

Produtos

0,50

0,,50 "

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

0,50

dietétic:')~

..

0,50

.

0,01

.

0,01

o • • 10

oU de cálciO

Citrl!.to de

1·,·"tioxidMt"

mcnoi:sopZ'opil~
__

L

._..

_

Ot.eos e gorduras
llargarina5

o

,. '• ••••

lO

ser

t.. O~5Q

ADITIVOS

Corante3 artificiais
(Colar Index 1956)

A

ç

Corante

produtos similares e recheios

~rtificia1s,
~ o
Crosta d~ queijos nos

Pós para refrescos artificia13 •••••••••••••••••
Pés para sorvetes art:i"ficiai3, ••••••••••••••••••

R€chelo3 e revestim~nto3 de bi~coito~ e produt03
similare:3. (com exce çao dos r-eche j oa de creme) ••
Recheios e r~ve5t1m~nto$ de produtos de confeitaria (00rr. c;:ceçtlo do~ recheios de creme) •••••••
P.ecolcraç~o de frutas em calda (somente ce~eja5)
Pef'r-e s coz e refrigerante~ E.!'tifi'clai8 ••••••••••
X~rope.:; artifi eiai e ••••••••••••••••••••••••••••
S~P.1ente em lara!1jao que tenham atingido o grau
d~ met.ur-ação ••••••••••••••••••••••• ;, •••••••• '• •

Vermelho sólido E

(16.045)
CHrus red no 2

Cora~te

(Calor Index 1956)
~çafr~o (75.100)
ântocâarunaa
3eterraba
~aroten61des
~a!'Vao

r.lantelca .•• ~ •••..• , .•.•.•.,' ..•..•.••. s

:ndir:o (7:;. 'i,gO~'790)

Corante

0,01
0,01
0,01
0,01
0,C1
nO. fruta: 2 !:.p.m.
(cat cut.ado sobre o
peso total da fruta.

n~J~rdentes co~post~s ..•.••• ~ •••.••••••••••••••
Amargos c ~perftivos ••••••••••••••••••• ~ •••••••
Balas~ prowltoc similare3 e recheios de bombons
C~~d1ment0c ~i3tos à base de mostarda ••••••••••
Envol t0Y'j, os de pr-odut.os de- salsicharia •••••• ~ ••

Gelat:!.'!:.u •••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••
GeLél ac Clrtificlais ••••••••••••••••••••••••.•••
Li ccr-e s ••• ;.
.

:iacau

:lorofila (75.810)
:ochoni1ha (45.470)
","('cuma (75.300)

O~Ol

0,01
0,01
0,01
No produto a ~er
con~t~ido
- 0,01
No produto a ~er
con~umido
- 0,01
No produto a 5er
con~umido
~ 0,01
No' produto a ser
con3um1do ~ 0,01

P6s para pudins artificiais ••••••••••••••••••••

Amaranto (16.185)
Escarlate GN (14.815)

orantes naturais
(Colar Index 1956)

0,,01

..

tipos consagrados ••••••••
Gelatina
"
.
Geléias artificiais ••••••••••••••••••••••.•.•..
Licores artiflciaie ••••••••••••••••••••••••••••
p6s para geléias artificiais, •••••••••••••••••••

Bcr'deaux S ou

naturai~

Balas

de bombons

Amarelo ácido ou
~~arelo .61ido (13.015
Amarelo crespdaculo
(15.985)
Laranja GGN (15.980)
Tartrazina (19.140)
Azul de indantreno ou
azul de alizarina
(69. 800)
Indigot1na (73.015)
Er1trosina (45.430)

C~M1tes

LImTE ~lAXnlO %

ALIMF.NTOS E11 QUE PODE!'j SER TOLERADOS

11 O

•••••••••

X'1argarina ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
Massas alimentícias sen ovos ~ •••••••••••••••••
Oleos vezetais (s(>mente clorofila) •••••••••••••
P6s pn.rs. pud.l.ns '• ••• '••••.••••••••••• '••••••••••••
P6s para refrescos .,..•.••
P6s para eorvetes ., o", • • • ~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Queijo7> (somente nos ti~03 con3a~rado$) ••••••••
r

R@cheios e

rcve3tlmento~

à~

"

. " '• • • • • • • • • • • • • • ' . . . . .

biscoitoS

sem
zem
sem
sem
sem
sem

~

produtos

limite
limite
linite
limite
llmi-tc:
limite
'::;Gi.: limite
sem limit?
Regula':1ento da DIPOA
ro.rt. 586)
sem limite
sem limito
sem limite
sem limite
sem limite
:sem limite
sem limite

I

I

simila.res {com exceção dos l"Eleheios de Ol"el'1e} ..
Recheios e revestimentos de produtos de confeitaria (com exceç~ ,dos recheios de crome) •••••• t
Recoloraçao do frutas em calda (sàmente cerejas}
Refrescos e refrigerantes"artificiais •••• ~ •••••
Reve$timGntos de queijos •••••••• ~ ••••••••••••••
Sorvetes
o.
.
Vinhos compostos (somente Urzela) ••••••••••••••

Pau Brasil (75.280)
Pau-campecne (75.290)
Riboflavina
ürucu (75.l20)
Urzela
Xantofila

Xaropes 21;rtificiais

Conservador

'Di 6"i do d. enxorre c

derivados que forne-

IO

.- ..

-0 -'

sem limit~
sem limite
sem limite
sem limite

sem limite
sem limite
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01[5

Pectina lfqu:!.dt'. ••••••••••••••••••••

e •••••••

..

D' "

Produtos de frutac ••••.•.••••••••••••••••••••••

'Vinagres ••••• " ••••• .,
'Vin:hos

art:t:f'i c je.t s

aJ~tii'ic:U;:;J s

, Flavortz&nte
ár-cmat.t aante

I

I
i

.~

.

•• ~ ..... ; ••••••••••••••••••••••••••••••••

Xar-opes de glicose -•• "

I

Escêncá as

sem lilll1.lle

Geléias aI"tiriciai~
.:
Legumes e ve~duras desidrat~da8 ••••• * ••••••••••

çam S02

E~:3@::lcia5

sem limit{>

". e

sem

S"llP.'i limita
~~m l:tmftc

" ••••••••••••

5'SlU limite

par-a
I Pós
Pr-oduuos

sorvetes arti.fi ciais

5<firtl

.

de CRCa1.1 •••••••••••••••• " •••• " •••• ".".,

I Recheios de choGolates e bombons

I

II Flavot'izante
Arornatizante

••.••• " ..... ~~~.
'Recheios e revestimentos de biscóitos e prodütos
siml1n.res
~ •••• """' ••• " •• '" ~ ••• ~"
,
Recheios e revestimentos de produtos de conf'e bar-La
Refrescos e refrigerantes artifioiais
~
Sorvetes artificiais ••••••••••••••••• ~
~.
Xar-ope s artifi ciais '
-.
~

f

devendo constar da

R~TUI~GE11~

I

Balas e produtos simi"lares ."
Biscoitos c produtos similares
I Bcmbonc e chocolate e
1 Geléias artificiais

~Ma~8â ~em

ovos, colorida

~artificialmenteP

limite

nem J5mitl:i
eem

í

Essê~cla3 na~lra1$

l:tmit~

Balae at>tificiG-il!. ê produtos similares •• '.'" .".
Blacoi tos e 'prodtltoD :3imilares
" ••••••••• " ••••
G~lé:'La.a artit."ieiaj.f.' "" ••• "
f
"
".".
'I L:l.ccr$~ art;tftcl8l.ie ." ••• " •• -•.. " •• " •••••••• " ~ ••••
PÓrl' per-a rre}r1J.ae R:L~tiriciais •••• "
"" •• "- "1 P66 parn pudins artificiais
"

l P6~ para r-efr6sCOsartificia1s

Fl1'ivcrizante
Pi.romatizantes

0,045

•• " • • • • • • • " .

..
.
~ ••
.

limi't~9

sem l1mi.to
som l:!.m:!.tq:

sem limite
sem limite
Sem limite
,sem lirnttb

'sem limite
sem limite

SCrr. limftte
sem limi-te

se", limite
serr. li:r.i.te

ADITIVOS

A

ç

Ru~~~TV~ ~ ~U~

11 O
i

Li cores

PODE1SERTOLERADOS

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

P6s para geléias ••••••••••••••••••••••••••••••••
Pós para bolos

o· • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,; • • • • • • • • • • • • • •

P6s para pudins ••••••
Pós para refrescos ••••••••••••••••••••••••••••••
P6,s para sorveeea ••••••••••••..•••••••••••••••••
Produtos de cacau 'o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pródutos de frutas (exceto OS sucos) ••••••••••••
Recheios e revest1mento~ de biaco1tos e produtos
s1mile.res •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
Recheios e revestimentos de produtos de confeitaria
Refrescos e refrigerantes •••••••••••••••••••••••
Sorvetes .' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vinh.o§ compostos .•••...••••••••••••..•••••••••••
Xaropes ••••••••..•••••••••••••••••••.••••••••.••
Refrig~rantes contendo suco de frutas naturais •••
Sucos de frutas r.aturef a filtrados ••••••••••••••
Sucos de fp.1tns r~turais turvos •••••••••••••••••
Sucos citr1coo puros e concentrradoa ••••••••-•••••
I

Eeter d1et1l piro-

Conservad.or

Extrato

v~zetal

Flavorizante
Aromat1zante

Extratover;etnl
al'oml1t1co

Flavorizante
Aromat1zantc

carbSn:lao

• • • .,

••••••••••••••••.••••••

Vin1los doces •••.•..•••.•••••••••••••••••••••••••

aromát1e<l

Aguardentes

compo3tu~

Balas e produtos

•••••••••••••••••••••••••••

Gimilaro~

••••••••••••••••••••••

Biscoitos e produtos similares ••.••••••••••••••• s
Conservas vogetaiG .•••••••••••••••..••••.•••••••
Gelat~_na •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••
Lica!'es •.•••.••.•.••••••••••••••••••••••••••••.•
Põe para bolos .••.••.••.•••••••••••••.•••••.••••.
P6s para pudins •.• '• • '• ••••••••••••••••••.••••••••

Pós para refrescos ••••••••••••••••••••••••••••••

P6s para sorve ees
.
Produtoz de cacátu •••••••••••••••••••••••••••••••
Recheios e revestimentos de produtos de confeitaria
Refrescos e refrigerantes •••••••••••••••••••••••
Sorvetes ••••••••••••••••• '•••• '• ••• ,• ••••••••• , ••••
Ví.nhoe compostos ••••••••••••••••••••••••••••••••
Xaropes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

F1avorizante quimica.
mente definido

Flavorizante
llromattzante

Aguardentes compostas •••••••••••••••••••••••••••
Ac~caI"

•••••••••• _••,

' •••••••••••••••

a1soo1tos e produtos ~1m1larcs •••••••• " ••••••••

LIMITE MAX!MO

sem
sem
sem
sem
sem

lim1te
limite
limite
limite
limite

sem limite
sem limite
sem limite

sem limite
limite
sem limite
sem 11m! te
sem 11m::f.te
sem limite
0,01
0,02
0,04
0,05
0,02

~em

sem limite
sem lim1te
sem limite
sem limite
seM limite
sem 1im! te'

sem
Sem
sem
sem
sem
sem
sem
Sem
sem

limite
limite
l1mite
limite
limite
limite
limite
limite
limite

sem limite
sem limite

sem limite
sem 11m1t~

%

L1eore~
" •••
Margarinas (diacetila e acetilmetl1carbinol) •••••
P6s para bolos
" •• o
..
P6s para pudins •••••••• ~ ~
'.

P6s para refrescos
Pós para sorvetes
Produtos de eacau
R~fresco3 e refrigerantes
Sorvetes
Vinl:los compostos
Xaropes

Isf'ato tricálcio

Isfato dlss6dico

Antlumectante

P6s po.r(l rerr'cscce

Estab111zante

Refrescos·
Sal de mesa
Queijo fu:n:dido

Las e outros)

.lato de propl1a ou
te ducde cf La ou

,ctna

Ant10xidante

Estab1lizante

AntioXidante

de

.1ceI'ol

Umectante

Ima adragante

Espessante

.

.
.
.

-

~

Doce de lei te

,sfolipídios (leciti-

.
.

Leites concentrados
Lei t o de c8co
Lei te em p6 1nst:lnteneo
t1ar-garinaS
õt.eoe e gorduras
Produtos de co.cau
sorveeec

.
.

,

.
..
..

.

.
.
;, .. ;, ••.•••...••.•..
.

.

.

.

Farinhas

.

Lei te de c8co
f.1argarl!1as
Oleos e gorduras
Produtos de cacau

.
.
.

.sem 11ml'ee
sem 11m:!. tesem limite
sem 11mi te
sem limite
sem limite
sem limite

sem limite
sem limite
sem limite

sem limite
No produto a ser
co~~umido - 2,50
2,50
2,50

Regulamento d~ DIPOA
(art. 611 • § 2.)
0,05

0,10
0,20
0,20

0,50
0,20

0,35
0,10
0,01
0,01
0,01
0,01

.
0,01
Balas e produtos s1m1lareõ ••••••••••••.••••••..•
5,00
Chocolates e,bombons ~
.
5,00
5,00
Produtos dietétlcoS
.
5,00
RGche10s e revest1mentos de produtos de confeitaria
0,50
Gomas de masca.r
No produto a se~
P6s para. sorvetes .~
o
consumido - 0,50
0,50
Sorvetes
0 ••

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

--------Jj--

ADITIVOSl . A

ç

Espe s sanbe

oma arábica

AW1E11TOS EM Q.UÉ !'ODEJ.! SER

11 O

Estabilizante

I

Balas

é

gomas de-mascar

TOLERADOS .-

-~-"l

"
'\
.~ •••••••••••••••••••••••

Pós para sorvetes • '," 1_" •.••••••• •• ••• •• ••• '" • "' •• '"

Sorvetes ••'•.•.• I . f ' • • • • . • • • • • • • • • • • "' .. "' • • • • • • • " "' • • • • '"
Oleos essenciais •• '" ••••••••••••••••• "' ••• "' ... '" '" "'.
:tma Ca1"ala

Espessante

Gomas de mascar ';' ._."'•••• • • • • • "' •••• '" •••••• "' ••• •"

P6s para sorveteS, ••••••••••••••••••••••••••••••

Oleos essenciais, •••••••••••••••••••••••••••••••

Sorvetes_ .-.'.'.:•.•.•.••• '.'
~ma

Esp_e5sante

g)).ar

_

..

Gomas de masca!' ._............. •-••••.••••••••••• ',""

P6s pará Sorvetes

_ •••• • • • • • • • • • • •

Oleos ess~iais •••••••••••••••••••••••••••••••
sowetes •.•.•.•,.-.'•••••••••••.••••••••••• •.• •

-a ..... • ,• • •

_ma jatai

ono e

EsPMsante

llspessante
Establlizante

diGli~érid~s

Gomas de mascar ....,•.•••••••• •.• • • • • • • • • • • • • • • • ;. .....
Pós

para sorvetes •••_......... •_

''0<0,

Oleos ess~a1s •••••••••••••••••••••••••••••••
s'orvetes c
.
Gemas de ~asca~ ••••••••••••••••••••••••••••••••
Gord\traz

C~o~postas)

Margar:Lnas

_

p6s ~a sorvetes

•••••••••••••••••••• ~ ••••••

,..

.
b& • • •

Produtos de cacau .~ ••••••••• ~ ••••••••••••••• ~ ••
Recheios de biSC<litos e pro(lut.os simUares •••••
Recheios e revest1mantoz de prodUt~s de confeitaria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sorvetes ••'•••••••••••••••••••••••

Espessante

usgo irlandês
(C~rag@lUl.)

j,

$I

".b

P6s para pudins

Pós

pa~a

refrescos ••••••••••••••••

$ •••••••••••

.

-

LTI-UTE NAXmO

%

0,50
No produto a ser
consumido - 0,50
0,50
sem limite
0,50
No produto 11 ser
cons'>mido - 0,50
sem limite
0,50
0,50
No produto 11 se"
consumido - 0,50
sem limite
0,50
0,50
No produto a ser
consumido - 0,50
sem limite
0,50
5,00
2,00
,0,50
No produto a ser
consumido ,'" 0,,10
1,00
5,00
5,00

O,lÓ

.

Nó produto a ser

u

Nó, produto a ser

consumido

- 0,50

cansurnido

w

0,01

Uitrato de POtáS3io
ou SÓdio
Uitrató de s6dio

I

P6s para sorvetes

Sorvetes
Conservas de carne_ •••••••••••••••••••••••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D • • ,

., concervadcr

I
f (;' Conservador

Esto.'bilizante

polif'osratos

EstabilizMte

Propionato de cálcio
ou de s6dio

Conservador

• • lO

.

Leite para fabricaçno de queijos •••••••••••••••
Queijos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Conservas de car~e: Em salmoura •••••••••••••••
Em cura sêca
.
Em carne picada ou triturada ••••••••••••••• ~ ••
Concent~ados elaborados ~ base de 6leos cssenci~
ais de frutas c~tricas ••••••••••••••••••••••••
Con5C~ias de carne (pernis, paletas e embutidos
cozi dps) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chocolate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ConseI'V'ador

Nitrito de sódio O~
de potássio isolados cu combinados
61eo vegetal broD,ado

No prDduto a ser
consumido ~ 6,50
0,50
0,20

.

0,05
0,02
0,2 110

0,060
0,015
No produto a ser
conoumldo • 0,05
0,50
0;20

Conservas veGetais
.
Extrato -de mal te •••••••••••••••••• _ •••••••••••
Farinhas- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0,20

0,4·0

0,20
0,20

Produtos de confeitaria ••••••••••••••••••••••••
Queijos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Resina de

g\\ái~o.

~Antioxidante

Margarinas

0,20
0,10

.

01e05 e gorduras •••••••••••••••• ~ •••• ~ •••••••••

S8:carina ou sacarina
s6dica
Sorbitol

Produtos

Umec-tante

Balas e produtos similares •••••••••••••••• ~a • • •
Produtos'

EstabiliZil!lte

Tartarato des6dio

Toco:i'erois

1
I

dlet~tlcoS

Edu1corante

Antioxidante

=6OÃ\~~--==n-""-=~.,~,"'-.."..../.C'-'''''i-~=''''_-h''''''-'::.~J.~~u.>;

••••••••••••••••••••••••••••

dlet~ticos

"

0,10

I

0,05
5,00
10,00

Recheios e revestimentos de produtos de confeitaria
5,00
Queijo tundido ~"""""""""""""""" Rcgtüamento do DIPOP
(art. 6í1 ~ § 2.1
Farinhas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0,03

I
l,

Leite de côco
" •• ~"........
Margarinas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0l e os e gorduras
"..................................... .

1=

.........

I

0,03
0,0,3
0,0)

T

...

B

--_.- -.--

ADITIVO!
.....

Pl!:·'TICIDAS OU
P1IAGUICIDAS
Ao1d.

e1L~!dr1••

L

...

II

I N C I D E NT A I S
-.",.----------

~

Gr-ãea arrwaz.e!\aàllS

alimentoa

ee

B H C

.
.
"

ITort.;.liças

à&

earb~nc

~~til~

" ..

0,10

.

3,50
3,50

"
"

(>

~ ~. o o ~ ~

'•.•••••••••'•••••.••.••.••• (>.

HQrta.liça~

F'rut='3 'fl"oseallJ ••• '

VegetAis

~
•••••••

,•••••'••••••••••••• ~ •••• "

Cereais •••• ~' ••••••••••••.••••••••••.••••,

~
~.

o •

••

~

(>

(>

•

(>

•

pip.r.nil~

Cianst. de cllo1.
srdMIl

2,50
2,50

..

iscn.t~

20
50

10

.

200
20

• ra!zes •••••••••••••••••••••••••••••••

75

To:il!. te

d.

7,00

(>

Fru. tl.B 1'r8:! c.as ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ole~~ de S••ORto à. alg.da••••••••••••••••••••••••

But~x1d.

7,00

••

o ••

o

(>

Alh\9 11 eeb.la. .'•••••••••••••••••••••••••••••••••••--.
Griles ar'1lazenaies ••••••••••••••• '•••'
.

Tub~reul.~

zer-e
OJllO
OJlIO

..

Frutas t'ra:soaz •• '•••••.•••••••••• o

(l)

Ei83ultet$ de
Br~metG

chumbo

25 J100
zes-e

..

ti

Fruta'!!: fr"3eils

Ar!eniato

..

~

Tubé!"culCl5 0 raízes

eálci9

DE TOLEro\nCIA
f)of.!.ii.

Cersai 3
Frutll..S r r-eeeae
H~rta11 ça15

Ar5~niatQ d~.

LHIITE l·lAXmO

ALINE~iT05 EM QUE PODEM !lll\ ENCONTRAD03

Cutr~s

AIllr1n

E

Grl.z armaz6~aà.a ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••
Frutas freseaa •••••••••••••.••'
.
Gr~.s arsazenade~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

!

em. 'Br

em. Br

em Br I
eIi Br

20,00

8,00

25,00

~ ..- .

zero

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0,30

Oubre s itlUentl,s
Frvta~ ~resc.s,

<:: ~~l)

I

Htrta.liças •••••••••••• _• ••••••••••••••••••• ~ ••••••••

0,30

fl~e:'3Ca:3

Fruta!

'J.)",L~:pi'):S

B·l3te!'r~bS'.

.;, ~ •••••
•• ~ .•• ;, ~ ••••• ~

~

o •••••••••
o ••• " • • • •

Bilt2.t:l.!"1)a • ~ •••

~."
~ ••
Asparg@ •••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••

D

D

T

•••.•••• '" ." ".

5,00
5,00

1'191t0 •••••••••• ~
"f ••
cer-ee e gGrdUrll ~ni!~~l •.••••••• " ..•••••••••••••••••

5,00

Prut&:s r reaeas ••••••••••••••••.•••••••••• " •••••••••
Her-t a l çaa •••.•••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••
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~cid. 1-(4-sulfo

85,0

Vermelho 3álid0 E 13&1 diseédicw

. naft:l.lr-..::'fl)-2-n&.f

1 tI)1~r)~·:w].r~i'l1c<!l.

j

,

16.",'\llt:
'v'!1

,f\
(',
~~,~

.

1

0,5

.

'i",".~~.~:=:'..ro::<.,\="~~=,,,,L""'''''~,",,".:r~~'='~~~=''::'l~'~~~~~~~'''-''··

I..

85,0

9j;"-W-_~:~~"""."~".'1~~~
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T

INDICE

A

DE

LIMITE !'.AXmO

Ar3Ani.e~
Chumbe

Cebr-e

L A

PU/lEZA

DE

DOS

IV
CORANTES

rM?Ufu~ZAS

0:..0 ••••••

!~ORG~NICAS

1 P,o p.M.
10 f'I.l'.l'I'I.
20 J?p.l'It.

o, • • • • • •' • • • • • • •

(ltm Pb) •••••••••••••••••••••••••••••••
(OI' Cu)

.

(em "~n)

Betianhe
Zln~.

(em, A."3) ••••••

B E

.

250 p.p.lI'l.
50 p.p.m.

(al'll. Zn) ••••••••••••••••••••••••••••••••
TABELA

V

CODIGO PAlIA' MTUU.GllM

CORA~rrES

naturais .••..•.••.•.••••••••••..••..• C.I

811

Natur-al

nrtirjeials •••••••••••••••.••••••••• C.II
Car-aee Le ••• ;, .••••••••••••'•••••••••••

j

eence de dec Lar-a çâe

co~rsE~VADO:R.ES

~eldo

benz'tco ..•••••••••••••.•••.•• P.I
bórico ••••••••••••.••••••••••• P.II
€~t.re3 de íeid9 p-hldrex1benz'ie~ •• P.I!I

~cidc

,(eido e'rbieG ••••••••••••••••.•.•••• P.IV
de enxefre e à&rivade3 ..•••• P.V
Antibiótieee (~Xlt~traeiolinae
clerotetraoielina) ..•. P.VI
Di6xi~e

Nt t r-a't •. ~ •••••••.•••••••••••••••••••• P.VII
Nt t.r-ât.eu ••••••••••••.•••••••••••••••• P.VIlI
Pr.pion~tce

êster

••••••.••••••••••••••••.• P.IX

di~til pir~earbanic•.•••••••••

P.X
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,\CIDULAl-iTES
Aeide adípie$ •••••••••.••••••••••••• H.I
eítr1eo ••••••••••.••.••••••••. H.II
Acide r~~f6~iee •••••••••••••.••••••• H.II!
Acido ru.~:;I:l'i ce .••••••••••••••••••••• H.IV

j{~ido

~c1d~

blicanic0 •••••••••••••••••.•••

H.V

Kcido g11célic@ •••••.••••••••••••••• fI.VI
Acido litieli) •••••••••••••••••••••••• H.VI!
!i.cid.o tlálice •••••••••••••••••••••••• H.VIII
AcidG t~rtáric$ ••••••••••••••••••••• H.IX

AllTIOXIDf.NTR S
Ac~de

aso'rblc0 .••••••••• 0 • • • • • • • • •
AC1ds cítrica ••••••••••••••••••••••

A.I
A.II

AC1do f~er6rico ••••••••••••••••••••
Acid$ nor&ih1dr~~uaiarétice •••.•••.
Butil hâ dr-exa ant s eâ ••••••••••••••••
Bu'tl1 hã dr'exâ t.ej.uene •••••••••.••••••

A.III
/o.• IV

Citrat@ do

ffi0ne139pr~pila

Fe5r@lip::!di~5 (LEfCi tina)

GaIato do

pr~pila

A.VII

•••••••••••

A.VIII

ou de duedeoila $U
de ect.tj.e.••••

de guaiac@ ••••••••.•••••••••
TllcGf~r&ilS •••.••••••.•••••.••••••••

Al'\t1fi-ein1s •...••••••••••••••••••••

Extrate

A.IX
A.X

A.XI

ARO~ATIZA1~S

.Taturaia ••.••.•••••••••••••••••••••
vege~al

Qulmicamente

A.VI

••••••••.•

~esina

FLAVORIZAl-iTES E

A.V

arcnátice •••••••••.

def1nid@~ •••••••••••••

F.I
ou
F.I!
F.III

F.IV

....tural
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(~j.clic,~r:1.d<;t8

lik:·,;o e

!:XECU'l'IVO

o, ..... ". o....

"

Z'L'.r!:~

.ET"IV
b;:'01~lade

••

o • o • • • • ., • • • • "

B'I'oV

llSfESSAl-i"TE S
Aga'r-Ag,';J:r •••••••

o.~

Algln::,tGJs • o.

"0".5 O' 0_.

o o ••

o.

o~". ~o

••

~~O ~o.

oOOc * 0 ' . .

EP.I

EP..II.

EP.:CII
Gema adr'aganbe •• 0•• 0."
.~oO

GOM.a guar' •

••••

o

~b.

o

~

..

~

"?_ ••

&Q • • ~ O . " " O ' O

o •••• o • " " o ••••• o •• " ••

G:;,?l:2. jl::.ta1 •••••••••

o •••

~

••

~oc

~

•

~

•
.

Men0 e dlg1ic6r1d0S •• ~o • • • • • o • • • • • •
Musg~

irlandaZ (Car&gêTI&)

.~

••

o •• o ••

EPqIV
EP.V
EP. V1.
EP.V!!
EP.VIII
1!P.IX
EP.X

EDULCOMNTES
Sacarina ••••••••

o ••••••••••••••••••

. D.I

D.U
UMECTAllTES
GllcIH'@!

U.I

SorbitlZll

U..II

AlffIUJ.lECTANTES
Carp$nat~ da
CarbonatG d~

cálci~

••••••••••.•••..
•.•.••••••••. ,

magné5i~

AV.!
AU.I!

AU.II!
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DECRETO N. (l 55. 872
MARÇO

DE

I:~~

29 DB

1985

Outorga con_cessão à Televisão Erexim Luia, para instalar uma emir;
eora de radiodifusão de sons e iíiur,çene (televisão).

o Presidente da Re-pública, usando
da atribuição que lhe confere a artigo 87, n.v r, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 5.9, n.c XII da mesma constituição e Edital nc 34-6r!-CONTEL, decreta:
Art. 1,\' rvca outorgada concessão à
Televisã-o Erexlm Ltda.. nos tênues
do aru. 28, do Regulamento d03 Servíçcs de Radíodífusão, para estabetecer na cidade de Erexim. Estado
0.0- Rio Grande do Sul, sem díreíto
de exclusividade, uma emissora de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), utilizando o canal 2 (dois).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
as cláusulas que com êste baixam,
rubric-adas pelo Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações e
deverá ser -assinado
dentro .íe 60
(sessenta) dias, a contar da date. da
publicação dês te decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
ij1TI
contrário.
Brasília, 29 de março de 1965; 1440
da Independência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

tendo em vista o que consta do Processo nv 453-63, do Conselho Nacional
de Telecomunicações, decreta:
Art. l° Pica outorgada concessão fi,
Rúd Itapema Limitada, nor têrmos
do artmo 28, combinado com o artigo
106, etc" RegUlamento dos Serviços de
gadi.odifusão. para executar, na cídade de Santos, Estado de São Paul >,
30m direito de exclusividade, ervíco
de rartíocurusáo sonora, através de uma
estacão com a potência de 1, kw, operendo na trcquêncía de 1.160 kc-s,
com síetema irradiante díreüvo ,
§ 1Q A nrescnte outorga de conccssâo decorre do aumento de potência
solicitado pela füidio ttapema Ltüe..
. que, já permissionária de Serviço de
11adioclüusao SGt1.0ra, VInha operando
em canal regional, embora com potência reduzida mdícada para estações locais.
§ 2,\' O contratc . decorrente desta
concessão obedecerá às cláusulas que
com êste baixam; rubricadas pelo
presidente do 00nse1110 Nacional de
'pelecomuntcaçóes, e deverú sar 'assinado dentro de 60 (sessenta) dias, (I,
contar da data da pubücaçào dêste
I:-:ccreto no Diáno Oficial, sob pena de
30 tornar nulo, de pleno direito, o ato
da outorga.
Art. 2'- Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília 29 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

OASTEL'LO BRANco

Os anexos a que se refere o texto
no Diá1"io Ojkial
de 12 de maio de 1965.

foram publicados

DECRETO N'? 55.875
MARÇO DE

DECRETO NO 55.874
JIIl\.RÇO DE

DE 29 DE

1965

outorga conceseõo ri Rádio ltapema
Limitada, para estabelecer uma estação radiotli/usOTa.

o

Presidente da Repúbllca., usando

~ DE

29 DE

1965

11prova o Regimento do Serviço de
Estatística Demográfica, Moral e
Política do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores,

(Publicado no Diário Oficial de
31 de março de 1965)
Retificação

da atribuição que lhe contere o art.

Na página 3.274. 21)0 coluna, Art. 1Q,

i/7, no I, da Constituição Federal, e

onde se lê: ... do Ministério da Juati-
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resp~c~

tivo Ministro de Estado, .... -

Leía-

se: ... do Ministério da' Justiça e
Negócios Interiores assinado pelo respectivo Ministro de Estado, ...
Ná 3\,\ coluna. Art. 3Q, onde se lê:
. . . e as -Turmas encarregadas, desig-

nadas na forma ... - Leia-se: ... e
as Turmas encarregados, designados
na forma ...
Na 4?- coluna, Art. 79, item I, onde
se lê: .:. Turma- de Registro Civil ...

_ Leia-se: ... Turma do Registro Civil. ..

Na

meSlTI5,

Leia-se, por ter saído com incorreções:
... Os membros da Ordem poderão
ser promovidos aos graus superiores,
por Decreto expedido à vista de proposta fundamentada do Ministro da
Saúde ...
DECRETO NQ 55.881 MARÇO

DE

30

DE

Dá nova redação à alínea d) inciso
Tl, do Art. 19 do Decrete n Q 54.466,
de 14 de outubro de 1964.

coluna, item 3, onde se

lê: ... do» oficiais de registro... Leia-se: ... dos oficiais do registro.
Na página 3.275, 2l). coluna, Art. l~,
item XI, onde se lê: ... planos de tra-

balhos. pesquisas. - Leia-se: ... planos de trabalho, pesquisas ...
Na 4lJ. coluna, Art. 17, item I, onde
se lê: ... confiados a respectiva tur-.
ma;... Leia-se: ... confiados à
respectiva turma: ...

(Publicado no Diário Oficial de :U
de março de 1965).
Retificação
Na pág . 3.274, ll.'- coluna, na ementa, onde se lê: ... inciso 11, do artigo 1Q. •• Leia-se: ... inciso lI, do ar-

tigo 1Q •.•
DECRETO NQ 55.884 MARÇO DE

DECRETO N9 55.878 MARÇO DE

DE

30

DE

1965

Altera. o Reçulamemto da Ordem do
Merito Médico, aprovado pelo Decreto nÇl 29.198, de 24 de janeiro
de 1951.

(Publicado no Diá1'io Oficial de

DE

31 DE

1965

Altera a composição da- Comissáo
Brasileira do Decênio Hidrológico
Internacional.

(Publicado no Diá1'io Oficial de 2
de abril de 1965)
Retificação

Na página 3.361, 4.ll. coluna, no
preâmbulo,

1-4-65)

Onde se lê:

Retificação
1~ coluna, Art. 79,
lê:
•.. Os membros da Ordem poderão
eer promovidos à vista de proposta fundamentada do Ministro
da

Ns, pág . 3.332,

Onde

DE

1965

Se

Saúde ...

DECRoEro W' 65.88-5 -

. .. e Conselho Nacional de 'Peaqutsas ' ..
do Decreto número 55.808, de 16 de
novembro de 1964, '"
Leia-se:
. .. o Conselho Nacional de Pesquisas ...
do Decreto nc 55.008, de 16 de novembro de 1964, ...

DE

3:1

DE

MARÇO

DE

19'55

Manda eeecutin os Protocolos de NegociJações Tartjárias realizadas C(lm a
Austria, Auetreua, Dinamarca, Betaâcs Unidos
América, Finlândià.
Japão e Suécia no Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio

aa-

(GATT) .

o presidente da Repúbhca.. tendo o congresso Nacional ecrovado pelo
Decreto legislativo no :3'2. de 5 de agôstc de 19-84, os protocolos de negociações
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tarifárias, realizados .3OID a Austrfa, Austrália, mnamecce. Estados Unidos
da América, Finlândia, Japão e Suécia no, Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), no período de novembro de 1960 e junho de 1961.
Decreta cue os rereridos Protocolos, cujos textos aprovados se _acham
em apenso por cópia ao presente Decreto, sejam executados, tão inteiramente
como néles se contêm
Braeüie. 3:1. de mac çc de l8'Ô5. 1449 da Inde>pendêncta e 779 da Repúolíca..
H. CASTELLO SR:.'NCO

A. 1-3. L.

comeuc

eranco

Otát1io G,ouveia de Bulh6m;

LISTk

IIZ.BRASI1..

RESlJ!,TAOO DAS ·IVOOOCZAÇUEil ENTRE AS DELEGAçõES 00
BRASIL E DA AUSTRÁLIA, DE ACÔlIDO COM A
DECISÃO· DE 19 DE NOVElóBRQ DE 1960.

As negocia"ões foram ~ealizacla:,l de acôrdo cem

a

Docisão de 19 de novembro de 1960, relâtivamente às posições ~~i~i81~
mente negccãaãas com a Austrália e não.aprovadas·pelCl Cavemo do E~t:. ...
sil, ccnrcrme notificação dada

ês-PARTES

CONTRAT!1!TESo

Cemo resultado de tais
cessões abaixo deverão

•

Item
da

SeI'

A1Í.quota

eâ-vcâor-em

53.01

nov~s con~

as

.

MEllCADOlUA

Tarifa

negocia~ões,

incluídas.... na Lista UI .. Er'asil:

A-Hqucta C',ue
deve ser con...

solidnda

-~

Lã:

003

bruta, de 64' S (meri.na.) ou
mais fina
'

006

lavada, desengorduradatcar
bcn í.saôa oy. nao , 'brarrquea:
da ou de cor natura!, mais

fina que 64's ••••

0 •••••• "

20%

15%

Z5%,

18,5%

,

"'"

I
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R8S1J..1.TAno PF.U:.m1QQll~&..rJ>E§

mr'.tE.L..1;p

DEtJfft!;CCl.E8,J22

BRAS!!. E J?!.:".&2:S1'R!A~ ...~R1ffiº-f&k!,J~

..!mfb~l?&.12..-Pl.E9.1~~a.•,l2rJ".J}{~
As negocãnções

1'0:"3.;::1

rcaã.ãaaôes õe acôrdc com

ti.

üecaeêe

de 19 de novembro de 1960, r01utiv~~~nte às ~ociçõ~s inicialmente
cegocãaôas com a Au.stl'i,,"- e

113.0

aprovaéas pe.Lo Govêrno do Bras!l ,

ccurorme notificâ'ção dada às PJJ\T% CCHZ·v.TAirJ:~S.

Como

28.39

resttlt~do

de tai$

ri2boci~çõcs,

as

n~vas ccn~essões

Sulfato e alf~eh; ncrs~fato:
Sulfato de 11íq"C.sl- ••••••.•.•••••

033

}bnoacido,

qualq~er

seu

nnióri~o,

halogeneto e pe~6xido; seus úerivados halog~naQQs, nitrados e
suâ.ronadoes

ü65

a2h~oató Üg

só5io ••.•••••••.••

Qualquer outro t€cido para uso
técnico:
Fe Ltro e tecido t81trado, em
peça ou ~ecido ~8mfim, imprzg~

59.19
001.

nado ou não, !',.:=,ra m:3:qttina •••• '••

002

T3.12

I

s8da ou
tiltico

e

te~~il

em pega, de
e~t:?~c~al ou s~
.
< o •••••

Hão revesuãde , de ferro ou 'aço

001

;01>

30%

20jJ

Vélvulade expansão termost~ti~
ca cu so.Lenóf.de ••••.•.•..•••••

50%
60%
60160%

Grads r~de 0 tela de cordoalha
J
ou f_o.
Cil{ndrica própria,para máqU1~
na ._ •••••.'..•••.•....•••.••

20%

15%

60%

60%

8010

401.

Torneira, válvula e semelhante: .••

Ex !
BxU

50%

fôlha:

comUIil •••.••.••• ; ••••••••••••••

73.31·f

10jJ

G~ze parahpene~ra,

ühape

001

10%

Válvula ..•...•...•.....••••.. ~.

'i'orljeiI'8 tvâ'lvu.la e semelhantt:
V~lvule

••..••. ,...•• ~ •••.••••

Velvu1a de exp~são tennostá~
t!ca ou solcnoide ••••••.•••

30%
50jJ

40%
3Df,
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-_._.-._-_..

~""'''~~~_.

-~"-,,,.

-e.,r... ~ r- r
-::.:::;:::-:_~

,
001"

I,

I
I

8-4.11

I,

003

~"' ,,~,-""'~~~,.,..~, "'·ll·:;iquot~-I
~;~;~~~~

·i-_··

r'~.il.DúRIA

ad-ve.l.or em

-_.~

I 'lof;~~ii't,;;~o:
barra, fUlllnento, I'
fio, Eita rôlh.a, nesee , pae- f

8LO?00-'

002

583

EXECUTIVO

!

tilha e plsqu€lta ••.••...•••• ~

ser ccnLSili.iLUlli.~

\1

t

.20~

iJ'é3.'ram-enta Jtlamw.l para agl'ieult:g'
ra, horticu!t'~a ou jard1nagem~
A:!.:t'~.nja -e roaee •.•••
é.ncW'lO, rcsceãc , gadanho e
'!:í?l'fo •••• ~ •••..••• ~
o

80).\

0, • • • • • • • •

Compressor de ar ou de g~s, montado ou desmontado, com ou sem
reservatório, motor ou qualque:tr
outro pea-tence s
De re~im9 6e trabalho acima
de 5. lcinco) atmO~!2~as .....
Laminador ou trcfilador, trem àe
lami~~~ão ou ~stiramento
Cilindro pa~a laminador:

OlO~

láJ~Ii:.'1adar,
~cab~do

Cilindro pua

acabar cu

por

!1icro3cóyio óbco:

20~

t

Composto, de pla~ina fixa, in-!
clusive tr8$ objetivas e três .
ccaâares •... ' •.... , ..• , .••.••
003

Livre

COl"@osto," de jJ1atina luóv31,in-

clusive quatro objetivas e qu~
te-o ccul.eres •••••...•••••••• ~

4%

L1vre

,

001

1

I

50~

,.I

L 1 S T A

~sULTADO_nAS

NEGOCIACOES ENTRE AS DELEGACOES DO

JilRASI.L E DA DINAMARCA, .DE AcORDO COM

A

DECITSli:O DE 19 DE NOVEMBRO DE 1960

As negociações foram realizadas ae acordo com a Decisão de 19 de novembro de 1960, relativamente às posiçôes inicia!
mente negociada9 com a Dinamarca e não aprovadas pelo Gov~rnQ do
Brasil, conforme notificação dada às pARTES CONtRATANTES.
Como resultado de tais negociações, a nova concessão
baixo devexá ser inc~ulda na Lista lI) - Brasill

Item
da
_Tar',fa

Alíquota
aõ-vajorem

ME1'1CADORIA

03.03

Peixe defumado, em salmour~l salgado, salgado-sêco,
seco, prensadO, inteiro ou
não, inclusive rrescal:
bacalhau

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

004

7%

ª

ÁÜquota
que deve

ser

CO!!

solidllda

Livre

-LISTA 111.

BRASIL

Resultados de Negociações Realizadas entre as Delegações
do

Brasil e dos 'Estados Unidos de. Amárica do J\e~rl.2

oom a D~tisão tie 1l'j de Novembro de

1960.

~s negocíações foram rea~izadae. nos térmos da Decisão

de

19

de Novembro de 1960, a respeito dos 1tens tnicialmente negociados com
os Estados Unidos da âmer-í.ca os quais não foram postos

em

vígor pelo

eov-êrno do Brasil, segundo notificação às PAR'l'ES CONTRATANTES.
Coma resultado dessas negociações, as se~lintes novas conces ~
eÕes devem ser incluIdas na Lista II1 _ Brasil:

-

-,Item

MERCADÇRIA

da
Tarifa

I

05.04

Bexiga de animal, estbmamago e intestino (tripa)
exceto peixe, para qual
quer uso, inclusive a1imen
t.ar , fresco ou congelado:
001 - coagulãdor de vitela

I

J.líquo1:a
que devera ser
consolidada

10%

5%

~O%

5%

-

...

Bexiga de animal, estqmago e intestino (tripa),~~
ceto peixe, para qualquer
uso, inclusive alimentar,
dissecado, em s~mot1ra.&.saJ:.
gado, salgado-seco e seco:

05.05

I

Alíquota
atualmente
em vigor

001

coagulador de

v~tela

0.0

ATOS DO

ItGO!

EXECUTIVO

PODER

Aliquottl
atualmente
em vigor

I>IERCADORIA

da

Tarifa

Altquo,.

que devera ser
consolidada

Lúpulo:

12.06
001

con~

co

Ou flori
.". o.

~erde

ou 52
.

~rgilª, mesmo ref~atári~J
mas nao ativada, -incIus ive

25.07
25.07(cad

inclusivechamote e dinas:

001,

bentonita natural .... o. . . . .

151\

terra descorante n:~t.u.l"al,
dé llfuller u , arg:i;la e sme-.
ttca) em barro, em bruto,
empo ••• ·• ••·•••••••• o • • • • ,

38.09

20%

15%

Qual'quer...oucr-o produto da
desti1açao da madei~a: a1
cat.r-ec de raade í.r-a , 0180
de creosoto, pirolinhito.
ou qualquer out~~ exclus~
'18 o alcool met.í.Lí.cc b.ruto:
001

15%

alcatrão de madeira

38.14

Fluxo e preparação euxili_
ar para soldagero de metal

38.19

Qualq~er preparaçâo,prod3
to quxmico, produto resid:yal e subr,roduto_da in _
du~t~ia q~imica nao especificado nem compreendido
em outra parte:

003ex

~~itivo$ pa~a Q~eo lubrj
ficarrte -ou' grexaa- e' !lErei f.
cil U • • ." • • • • ~.~_• • • • ~ • • • •

!

15%

1~

~

- l1Agentes anti-espumantes, preventivo§ e
coibidores de corros~o,
coibidores da oxidaçao
e semelhantes".
Kusica, manuscrita ou im.•
pressa, ilustrada ou não,
mesmo e-Q,cader1!a2a, -conten...
do ou naorelaq~o de qualquer Outra obra musical;em

qualquer idioma:

001
002

73.12

c2m capa de papel cu papQ
1ao ••••••••••••••••••• ô
com capa revestida
de
t~cido J envernizado
ou
nao •••••••••••• '• ••• 0 • • • [

Livre

Chapa e fôlha:

001

não reveet.í.de., de fer-ro

ou aço comum
"7'3.34

Livre

•••••

0 •••• 0

Torneira; válvu.la e seme __
Lhanbe •••.•••••••••••••••

60~

Livre

li

ATOS DO p:üDER ExECUTIVO

Item

Alíquota
\
que deverá ser I
consolidada
II

MERCADORIA

da

Tarifa

l 74.16

I

'rorne o-a ~ v;;l·~\;,.'..a" c scme-,
Ih ante

I
I

002

Gasogênio depurador 8 ger~
cor paragasog2nio; ger-a
dor dê acetileno po~ via ú
mid3, exclu3i~e ~dr~ ~oldi,
do i~em ~}Q68D ~'O'O'.'O.

_j

I

al.!-.17

0011

I
j

30%

t

refrig8~ado e~u
nidud~ sGm8lha~tG; balcuo

l

e vitrine r8fTigeradora;
con;elado~~ eol~1oira, re-

t

friee~ndor, sorve~eira;gru

po fri&or{fico~com os ele~

í

menccs .r.cccs so bre-bcso co
mUf>1:

I

i

60%

Bebedouro

I

j

•••

' 0 < • • " . • • • • • • • • •:

I

refrigerador A c cpc ci al pa-

Ta COn5€rVaçao de ~angue
humano, funcion~ndo com
t.eecec-acur-e es caveã , entre 2Q-C e 6 c-c •.•.•.•

.1

Livre

MáquiQa e aparelho para e~
c~vaçao e extraçao do solo

j

I
•

70%

~~~OO.~D~

com alma de aço
qll:~lqu8r outro

001

I
1

.D.O • • •

Cabo, coroonâhc , 'ccrceme l
t~dnç2do e s8me+h~nVe,com
ov, S8~ §lIma de qualquer Il"@
teria textil, 0xcluBiv8 o
isolado par:a elet~i~iGade:

76.1.2

e de material britado a g1]J
nel; apn=elQo e máquina p~
r-a congtr-uceo civil , ",pavi.
men t aç ao ou pr-epar ecsc- do
solo:
•••••••• . . ......
0 ....

010

carr-egador

i"lo~derssr) 'de

eutcpr-opuLeao
v~etad8ira

034

.'

..

1011

ge autopropul

sao ou rzbocavel

036exlI!

10%

•••••••

10';

pâant-adcr-e s- par-a -t.cbérou-

los

036ez IV
1

••••••••••••••••••••

terraceadores para tratores Com 50 fi? ...ou mais na.
barra de traça0

Nâq~ina c aRar~lho

1 talurgia,

para

15%
20~

m~

nao especificado

nem conproendido em outra

p ar-t.e :

001

par3

enrolarnen~o,

estira.

mento)

l~ninaçao ou tref!.
lU9~o de tubo, pes2~do 2te

1

10.000

k~.

(dez mil

quilo~

g:rem~s) •••• ~ ••••• ~.~~oO ••

60%

f

40%

I
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587

pare eD~olamen~o, estirau
men~o, âantnaçao ou trefl

la1ao t de tubo, pesando
ma2S
tl~ lOoOOOkg' (dez mil
quUoe;ramas) ••••••••• 0"'.'

00;

cQncha ou

COlh8~

de

30%

20%

fUncli~

çao •••• " ••••••••••••••••..•

60%

eoquâ.Ina ." .•••••• o • • • • • • • •

30%

20%

La!<1inador ou tr,€filad'or 1

trem de'larninacao ou 8ztiramento. Cilindro para laraínaeor-t

I

cili~dro para laminador,
por acabar ou acabado •••••

OlO

í

ou, qualquer outra oper-açeo
s?me~hante, com cu sem, um
jO&O de peça permutavel
Pi?ra qualguer outra oper-eçao:

j

j

80

rxe seeetr-a euccenáe.ícs

;05'3

2'::'~';

JO$i,

20)~

éC,;l,

4.0%

ba~cad8, exceto a r~di&l~p~
ceaoc lloí':d.s de L.OOOlq:~ (mil
qt.<.iloI3TSIl12.S) o • • • • • • • ~.o • • •

30';;'

255~

C2Z

outra furadci~a'ou
6rocadeira, pesando atelJ)W
kg •. (~il quilogr&~aaj o •••••

601~

J,()1c

023

qualquer oUvr~ ~Jradeira ou
1?~0qU~~c'.~2:r;;.'1. p~sa:~'lO _~~).D ..

3071>

25%

007

!

I
II

br-ooueeôear-s ou fuZ"adeird
de cenca..sra , excqt.o a r'.él-

dial
(mil
021

f

p0z~ndo,

ate 1.008'kg

~j\1ilot,ran~as) H~'

b~ooue~cl~ira

ou

••••

fur~cl8ira

dB

cualqu~r

ce I.iJt:JO ',8 Ir.if..l. o::;.,--,-lc.'du4

I

I

o •••

ooe
020

1

20%

r,j&qu,ina".ferrmnente Rara abrir furo, rasgo, rosca,pn
~a aplainar, cor~aT, des-bastar, frrsar, retifiC2~

nl3.s)

02;
038

••••• ".'·•••••• 0.' •••• " ••

ros~uvad~ird ~utcm~tic3

024

OU

I

••••

qU21c;:uer out.r-a rOnQU8ê.deii-ã'l
l'ctirJ.c.o ou retificad::::i!'2 ••
ueaour-ac Rarll cortar mate
,.nl.al de mânímo de Iümm dê
e~\p~ss't'l::".s {1

comprümesrt..o

annamc de 2 neta-os

c' ••

It

305~
y')~

20'~

2ú%

25%

?5~
),5

15%

~r\_TOS

5118

I

l

Item

"J

Tarifa

da

DO· PODER

ExECUTIVO

Alíquota

atualmente
em vigor

MERCADORIA

I
I

i

Alíquota

I

~

equlp2@entO de
stnaí aaeceo , exceto o
do
i tem tlS-21 '
Aparelho

e5.15

001

aparelho de telecomsndo e
de telesiaalização para
sinalizaçao luminosa

\0%

z5S

Ap~relho automâtico de cgQ

85.32

trole, comando,ou pr9teçao
em oleo.l~qUid~
ou gas, excluslve ar. sem
ou com uma carga de oleo
fluido LSolante:
de~ptura

001

de pêso até 2.000 kg' (doi
mil quilogramas).

6O'f,

~

002

de mais de 2.000 kg [dois
mil quilogramas) ........

20%

~

20~

20%

J.m!
1O't

4%

Livre

86.03

Locomotiva diesel, inclus!
ve a de roanQbra:

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

001

diesel-elétrica

002

outra

""'.'t

Instrumento e aparelho para]
mediçina, cirurgia, ~rte ~

'lO.23

inclu~ive

de e1e',",Ü ,8Earelho
ar-t.e
medica,
exclusi
tric~dade

O do item anterior:
040

81etrocardiógrafo

••••••

r

que deverá ser I
consolidada
I

500
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~

LISTA UI -

nESYLTADO DAS NEGOCIACOES

ENTP~

AS DELEGACõES

DO.BRASI~

E DA FINLÂNDIA. DE ACORDO COM A DECISÃO
DE 19 DE

NOVE~RO

DE 1960

As negociações foram reslizadas de acôrdo com a
Dacisá~

de 19 de novembro de 1960, relativamentg às

sições inicialmente negociadas coa
~i'OVa

4

po_

Finlândia e não a-

das pelo covêrno do Bro:õi1, Conforme notifica -

ção dada às PARTES CONTRATANTES.
Como resultado de tais
CQssõe~ e~a1xo

aegociaçõe~,

as novas con

deverão ser incluídas na Lista rtr -

Br~

sil:
Ih"

MERCADORIA

da
'radfa

Alíquota.
ad-cvaLc reta

Alí.quota.
que, deve

ser consol;ida.Q..a.

"Ta11-0:11" bruto ou dlll§.

'lS.O'i

t.llado;

50%

,010

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

5011

30%

Grade, rêôe e tela de
7k.U
cordoalha ou fio:
002",
Grade de fio tecido
de bronze fosforoso,
contendo, no mínimo,
0,1$ de fósforo .....

60%

40%

'0'

1011

001

\lO2

Bruto

Degtil~d~';~'bid~~ti:
lado
.
.

'lO.20

Aparelho e instrumento
de geodésia, de geofísica, de geologia, de
hidrografia, de níüeologia, d~ meteorologia
6 de navegaç$o aéfes
ou mar!t1ma e de topografia;
04gex
Rádio-sOndas (radioecnêe or radio-vtnd
appar'abus ).;

ATOS DO POD~R E..'tECUTIVO

590

!df~~UL..:.-ê.~Zk
R§lsultados de Ne~\.?lS.9!:?.....fu'i;~l.mJ!a.':1 "ntre as De~et\'M~e,.§l~

do Brasil

"l.

G2.3~U~.Acôrd~~~~o~~~~
I.2.A~..:31Q~'S.!.!lb!'9 de~J2§Q

As negociações ror-em reafaaeaea, nos

t.êrl'ilOB

da eeer.cêc da

19

de Novembro de 1950, a respeito dos .rcene iilicialment-e aegee í.acce eoe
o Japão

0$

quais não foram postos em vigor pelo Go~rtto do Brasil,

segundo notificação às PJ,.,'1TES CO.N'I'RATANTES.

Como resultado dessas negociaçôes, ~s seguintes nov~a CQn~es_
SOB$

devem ser inc iudôas na 1.ista

In

~ BT'é.\s:U~

r;::----··------------·-[tIll uot
j -í a
l;l'é:_cxra

----}

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

-r

I

~tIlf_~a

atU0.f'
1'ientlel cp.te'coneoã.íceca
devara earem vi.gcr-

f,U:;RCADORIi\

29~13

II

010

cet.one , cecona-e.rcooà ,
cetona-alde2do, cetona
j'eno.l , quanona , quinorg
a LcooL, 'lu::J.nona-aldeldo,
qU1nona-renol e qualquer
outra c~tona ou quinona
de funçao oxigenada s1m~
ples ou complexa;seus de
rivado5 helogenados, ni=
tradc$ ou sulfonados:

!

I

Cânfcra"natural ou sinte

't c a •••• ~ ...._. o
í

,

•

•

'0

• • • • • •:

L~pa~a

e tubo para i1um~açao ou.gualquer
ou~
tro fim, valvula e t~bo
eletrônico, exclusive a
célula fotoelétrica
~o
rt.em anterior:
012

90.29
001

de queima tnsr.at.anea
{phct.of'Lash ] • "

Term~met.ro

de maximaou

4e minima,

para exame clin1co

..

60%

4~L

40%

.lI:

I

J

ATOS DO PODER

il91

EXEGUT!VO

I~rSTA :n~

RESUL~O DAS l~.s~OfJAÇQEU~§....QID.EGltÇO.E.§.Jm
~9n

E DA SrntCIA,

DE. AcÔnDo em'!: A

QE&.ISÃO_QILl2.. DE f[9~O ps,

];9;60

As negociaçÔBS foraw realizadas de acôrdo ~om a Decisâo de 19 de novembro ne 1960, relativamente às -posiçôes inicial
mente negociadas com o Suécaa e não aprovadas pelo ücvêrnc
d o
Brasil, confo~me notificeçúo dada às PARTES CONTRATANTES.
Como resultado de tais negociações, as novas concess~
abaixo deve rêc ser tnc.Lnfôes na Lf.st,a III ~ Bras:U:

033

Composto heterbc{cli~Ol inclu~
s1ve ácido nucleico.seus derivados, seus saiG e seus ésteres;
D. Qualqger outro composto hg
teroc2clico
Melarnlna (triarninotriazina)

••.•.•••.••..•...••.••

001

Qualquer outro produto da destilação da madeira: alcatrão
de madeira, óleo de crcosoto l
plrolinhjto ou qualquer outro
exclusiva o álcool roetíl~cc
bruto:
~lcatrào da madeíra ••••••

001

Óleo de :esina, descarbox1la do ou naoj resinato, inclusl
ve abietato:
Óleo de resina .••.•".....•

38.10

73.02

006

014

7}.16
004

10%

15%

Ferro-liga, em bruto:
Ferro-molitdênio ..•.•.
Per-rc-vcnédro •.•......
Tubo e cano:
sem ~~~tuTa, de aço-liga,
lnox~aaver ••.....•......

1<>t

2of,

RecipientG para gás compr1mido ou liqUef0ito:
Cilindro (botijào)
sem
costura, com capacidade
superior él. 4Q 1. (quarenta lit.rcs ) I com pressão de
trabalho de 150!'lg por cm2
(c~nto e ciuq~e~ta qUilogram&s por centlmetro qu~
drado) e pressão de prova
de 225kg por cm2 (dueen tos e vinte e c~nco qUllQ
gramas por c~nt~metro qu~
drado) •...............••

60%

Z5%

ATos 00· PODER ExECUTIVO

Item
da

Alíquota
ad-valorem

MERCADQRlA

'fartf'"

All.quota
que deve

~~~1~~~;

Lâmina e navalha com'ou sem
fio, não especificada nem
compreendida em outra parte, para,ferrame~ta manual
e pare maquina

Ex

84.11

003Ex

Para máQUlna

,~.

Compressor de ar ou de gás,
montado ou desmontado, com
ou sem reservatóriO, motor
ou qualquer outro pertenc~
de regime de trabalho ac!
ma de 5 (clnco) atmosfe ~
res ..... ,." ... , .... , ....

60f,

20%

Ferramenta manual? portátll,
elétrica, pneunétace
ou
com qualquer motor, exceto
"'8, ôe acionamento lIlanual 01.1,
de pedal, para amolar, co~
tar, desbastar, esmerilhar,
furar, lixar, mar.telar, p~
rafusaT, perfurar, polir,
r~ba~ba~, rebitar, r~tifi
CéU' ou operação semelhante:
Pneumática, sem similar
registrado •.......•...••
Máquina-de calcular, de con
tab11idade, de escrever;
máqUina para cheque e sem~
lhante:

máquina de calcular eló •
t rdca ••..••..•..•...•..•

MaqUina e apaTelho para fotólHo I ( lI of f _s et " ) rotcgravurn e semelhante •...•.....••

95.19

Aparelho de telecomunicação,
exceto do item 85-25:
conjunto receptor de radiQ
telegrafia e radiotelefo ~
Dia para estação rec~ptora

20$

533
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*'

DE

Art. 5.'? sste decreto entrará em
vígor na data de sua punlícacão, revogadas as disposições em contrarto.

Retifica o Quadro de Pessoal da Universidade de Santa Maria, classifica os respectioos cargos de nivel
superior e dispõe sôbre o enquadra:'
menta de seus atuais ocupantes,

Brasília, :31 de março de 1965; 144Ç1
da Independência e 77Ç1 da República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, e
de aoôrdo com O disposto nos artágos 48 e 56 da Lei n.c 3.780, de 12
de julho de 1960, e artigo 9.'? da Lei
n.c 4.345, de 26 de junho de 1964,

Rosrmsuuio Moniz de Aragão.

DECRETO N'? 55.887, MARÇO DE 1965

DE

31.

decreta:
Art. 1.Q Fica retificada a relacão
nominal da Parte Especial do czúedro do Pessoal da Universidade de
Santa Maria, constante do art. 25'
do Decreto n.c 5<1.041, de 23 de julho
de 1964, a fim de ser suprimida a
sérfe- de classes de Auxiliar de Enfermagem. código P-1702, e alterada
a de Enfermeiro, código TC-1201, na
forma a seguir:
Série de classes:

Enfermeiro
Código: TC-1201-17-A
2 cargos

2. Referência-base:

1. Maria Iene Rocha Labato.
2. Enilda Coimbra Moreira.
Art. 2.9 Fica aprovada a classtfícação dos cargos de nível superior
(Anexo I), bem cocro a relação nomínal dos respectivos o c u p a n t e s
(Anexo UJ, elo Quadro de Pessoal -Partes Permanente e Especial - da
Universidade de Santa Maria.
Art. 2.'? O órgão de pessoal competente apostílarà os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto.
ou expedira portaria declaratória aos
que não os poeeutrem,
Art. 3.9 As despesas com a execuçâa dêste decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 4.9 As vantagens financeiras
relativas à retificação e à classificação de cargos previstas neste decreto
vigoram a partir de 15 de junho de
1962 e 1.9 de junho de 1964, rospeo-

tívamente.

H.

CASTELLO BRANCO

,~ Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de fi de abril de 1965.

DECRETO N9 55.389
MARÇO DE 1985

DE

31

DE

Aprova o Regulamento Geral do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
37, item I, da Constituição, e tendo
em vista o· disposto na Lei nc 4.504,
de 30 de novembro de 196'1, decreta:
Art. 19 Fioa aprovado o Regulamento Geral do Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária, criado pelo § I Q
do artigo 37 da Lei nv 4,504, de 30 de
novembro de 1964, que com êste baixa.
Art. 2° ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em .contrárto.
Brasilia, 31 de março de 19ô5; 144~
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLo BRANCO
Hugo de Almeida Leme
Roberto Campos
REGULAMENTO GERAL

DO INSTITUTO BRASILEIRO
DE REFORMA AGRARIA
TíTULO I

Do Instituto Brasileiro de Reforma.
Agrária
CAPíTULO I

Da Denominação e Finalidades

Art. jc O Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária - lBRA - é um
órgão autárquico criado pela Lei nú-

594
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mero 4,504, de 30 de novembro de
1964 - Estatutá da Terra. subordinado diretamente ao Presidente da Repúblíca, dotado de personalidade jurtdica e autonomia financeira, com
sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, e,
nos têrmos daquela lei, tem por objetivo primordial promover, coordenar e
controlar as atividades que visam a
corrigir a estrutura agrária do país, e
a executar os planos de Reforma
Agrária.

Parágrafo único. Para consecução
dos seus objetivos o lBRA atuará:
a)
nas áreas declaradas prioritárias, na forma do § 29 do art. 43 do
Estatuto da Terra, diretamente ou
através das Delegacias Regionais
IBRAR, executando
Plano Nacional
.ó

e os Planos Regionais de Reforma
Agrárta e seus respectivos projetos:
b)
em todo o território nacional,
diretamente ou através dos Centros
Regionais de Cadastro e Tributação,
traçando o zoneamento do país, mantende o serviço de cadastramento dos
ímóveís rurais e promovendo 8.S medidas relativas às' atividades tributártae que- lhe são ou venham a ser atrlbuidas pela legislação ou por convênios.
Art. 29 O lERA tem como finalidades principais, nos têrmos do § 29
do -ar t , 37 do Estatuto da Terra, para
execução da reforma agrária, de acôrdo .com a legislação e regulamentação
específicas, .as enumeradas nos parágrafos seguintes.
~ F' No campo das atividades de
zoneamento, cadastro e tributação:
a)
promover a realização de estudos e elaborar o zoneamento do país
em regiões homogêneas do ponto-devista sócio-econômico e das caracterfsttcas da estrutura agrária;
b)
organizar e manter atualizado o
cadastro dos imóveis rurais de todo o
pais
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c) elaborar os estudos e fixar as
normas gerais para implantação do
sistema do Impôsto Territorial Rural
e de-outros tributos em que essas runções lhe sejam ou venham a ser atrtbuídos pela legislação- ou por convênios;
d) elaborar os estudos para fixação
dos índices e tabelas relativos à. tributação, e das normas para a respectiva arrecadação;
e)
elaborar- os estudos para fixação
d<1S regtões críticas e para delimitação
das áreas prioritárias;
f)
estabelecer critérios para fixação de escalas de prioridade para elaboração dos Planos de Reforma Agrária;
g)
elaborar as normas para os convênios de outorga, a Estados, Municípios ou outras entidades públicas ou
privadas, da implantação e manutenção das atividades cadastrais e do
lançamento e arrecadação dos tributos referidos na alínea "c";
h)
opinar sôbre as transmissões de
imóveis rurais a que se refere o art. 25
do Estatuto da Terra.
§ 29 No campo das atividades •. de
distribuícão de terras nas áreas prioritárias referidas na alínea "a" do
parágrafo único do art. to:
a)
promover o acesso à proprfedade rural, mediante a distribuição e redlstrfbuícâo de terras;
b)
realizar as desàproprlações por
utilidade pública e por ínterêsse social
que se fizerem necessárias;
c) realizar compra e venda de terras e de imóveis rurais para efetivação dos Planos de Reforma' Agrária:
d)
pronunciar-se sôbre qualquer
alienação de terras públicas;
e)
proceder à arrecadação dos bens
vagos que interessarem à consecução
de suas finalidades;
f)
promover a discriminação das
áreas de. domínio federal. ocupadas por
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posseiros, a fim de regularizar a situação dêstes, se fór o caso, ou de
tomar as medidas necessárias para
reintegrar a União na sua posse;
g)
solicitar as autorizações legislativas necessárias às desapropriações
dos bens de domínio dos Estados, Muntcípios, Distrito Federal e 'I'errttórios;
.
h)

promover, através de convênios,

a. discriminação. das terras devolutas

estaduais e a utilização em projetos
de colonização ou de Reforma Agrária.
~ 39 No campo das atividades de
colonização e associativismo nas áreas
príorttártas referidas na alínea "a" do
parágrafo único do art. 19:
a)
efetuar estudos e promover a
colonização, fixando a metodologia a
ser aplicada nas áreas prioritárias e
fora delas, aqui sob a "supervisão do
Instituto Nacional do Desenvolvlmento Agrário - INDA;
b) examinar e dar parecer quanto
à metodologia e registrar os projetos
de colonização e 1e loteamento de
ímóveís rurais para urbanízaçâõ que
inclua a formação de sítios de recreio;
c) exercer dírefàmente ou em convênios as atividades relacionadas com
a promoção e o estimulo ao associativismo, ao cooperativismo e à aindícaIízação rurais;
dl exercer as atividades relactcnadas. cóm a educação e capacitação de
pessoal, através de estabelecimentos
agrícolas de orientação profissional,
de centros de treinamentos e do uso
de métodos de educação fundamental;
e)
incentivar a criação e a expansão de emprêsas rurais que tenham
por finalidade o -racional uso da terra
em explorações extrativas, agrícolas,
pecuárias ou agro-industriais, visando,
especialmente, à sua transformação
em entidades que admitam a democratização do capital;
j) promover a ampliação dô coeperatívísmo, especialmente através
da criação de Cooperativas Integrais
de Reforma Agrária - CrRAS;
g) aprovar os estatutos das Cooperativas e demais sociedades que se
organizarem na forma do art. 39 do
Estatuto da Terra, e estabelecer as
condições mínimas para sua democratização.
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~ 4Q No campo das atividades de
promoção agrária, nas áreas priori ~
tárías referidas na alínea "a" do pa'rágrafe único do art. 19, por si ou em
cclaboraçâc com o Instituto Nacional
do Desenvolvimento Agrário - INDA
ou com os demais órgãos do Ministério
da Agricultura ou com entidades públtcas ou privadas, vinculadas às
questões do. desenvolvimento rural:
a) exercer as atividades de extensão rural e das várias formas de assistência social, técnica e agronômica
nos empreendimentos de exploração
agropecuária, isolados ou reunidos em
Cooperativas, especialmente as relacionadas com a comercialização; com
a produção de sementes, mudas, tertilizantes e corretivos; com a criação
e venda de reprodutores e uso da Inseminação artificial; com outros ínsumos; e com a elaboração de estudos
e planos para mecanização agrícola;
b) incentivar a industrialização e
o beneficiamento de produtos agrícolas. através de Cooperativas, Integrais
de Reforma Agrária;
c)
promover a eletrificação rural e
outras obras de melhoria da ínfra-estrutura;
d) realizar, nas áreas prioritárias,
junto a entidades públicas ou privada". o incentivo à promoção agrária
sob tôdas as suas formas referidas nas
alíneas anteriores;
§ 59 No campo das atividades de
assístêncía financeira nas áreas prioritárias referidas na alínea "a" do
parágrafo único do art. F', diretamente, com os recursos do Fundo Nacíonal de Reforma Agrária ou dos
empréstimos contraídos no país ou no
exterior, ou. ainda, em colaboração
com as Carteiras de Crédito Agrícola
e Industrial e de Colonização do Banco do Brasil, com o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e com
o Banco Nacional de Crédito Cooperativo:
a)
promover a expansão do crédito
rural tecmflcado, efetuando empréstdmos a agricultores e a parceleíros, inclusive através de contribuições fínari..
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ceíras concedidas às Cooperativas Integrais de 'Reforma Agrária;
b)

promover a colocação dos titu-

los da Dívida Agrária Nacional, bem

corno a adequada aplicação dos recursos obtidos para garantia do respectivo resgate;
c) promover o financiamento de
contratos de vendas a prazo, na forma do art., 109 e seus parágrafos do
Estatuto da Terra;
d) diligenciar a concessão de financiamentos aos herdeiros ou legatários que queiram explorar terras havidas nos têrmos dos §§ Sv e 49 do
art. 65 do Estatuto da Terra.
Art. 31?

Para perfeita execução das

atividades básicas enumeradas no artigo 29 e seus parágrafos,' o lBRA desempenhará, sob a coordenação da
Secretaria Executiva, as funções auxiliares realizadas nos órgãos centrais
regionais, zonas e locais e díscrímínadas nos parágrafos seguintes:
§ 19 Funções técnicas auxiliares,
compreendendo:
a) execução de levantamentos, anál íses e pesquisas de caráter geo e sóclo-econômíco, para conhecimento das
condições da estrutura agrária do
país; .
b)
elaboração de planejamento de
áreas, e de planos e projetos, visando
à execução da Reforma Agrária;
C)
formulação dos programas de
ação e respectivos orçamentos para as
atividades -do lBRA, bem como realização do contrôle técníoo-econôrníco
de sua execução;
d)
realização de levantamentos.
análises estatísticas e estudos de métodos, e processos de trabalho' para
manutenção da estrutura e do runcronamento administrativo e técnico dos
órgãos centrais, regionais, zonaise locaia do lERA;
e)
preparo de documentação técnica para divulgação dos trabalhos
realizados pela lERA ou de ínterêsse
pará as suas atividades.
§ 29 Funções de caráter admlnístrativo compreendendo:
a)
normalização e manutenção das
atdvídades de comunicações e multigrafia, zeladoria, pessoal, material e
transportes utilizados pelo lBRA;
b) normalização e manutenção das
atividades de escrituração e apura-

ções contábeis, bem como da execução
financeira do orçamento ..
.§ 39 Funcões econômico-financeiras, compreendendo:
a)
administração do Fundo Nacional de Reforma Agrária e contrôle de
sua aplicação e dos recursos oriundos
dos títulos da Divida Agrária;
b) obtenção de empréstimos, internos e extel'nos,pal'a financiamento
dos Planos de Reforma Agrária e para
prestação de assistência financeira
nas áreas prioritárias referidas da alinea "a" do parágrafo único do attígo 1°;
c~
execução das atividades de
guarda de valõres e de movimentação
de fundos, inclusive efetuaçâo' de recebimentos e pagamentos, e contrôjc
das con tas bancárias;
d) preparo e contrôle das arrecadações de contribuições, de consignacõea e de outros recursos devidos ao
IBRA e, ainda, de tributos arrecadados. por conta de terceiros, na forma
da legislação em vigor ou por convênios.
§ 49<l Funções
auxiliares complementares, compreendendo:
a)
manutenção da biblioteca e dos
serviços de documentação técnica geral:
b)
manutenção de serviço central
de computação eletrônica;
c) manutenção dos serviços de
aquisição de, material e mercadorias,
inclusive os de importação de bens de
produção para as atividades básicas
previstas nos projetos de 'Reforma
Agrária.
Art. 49 Os projetos de atos relativos à ação do lBRA que acarretem
obrigações para outros órgãos da administração pública serão, obrigatoriamente, submetidos à aprovação prévia
do Ministro do Planejamento,
CAPÍTULO II

Das vinculações

Art. 59 O lERA, nos têrmos dos
artigos 6'\ 7Q e 89 do Estatuto daTerra, poderá manter convênios .corn
entidades internacionais, estrangeiras
ou nacionais, federais, regionais, estaduais ou privadas, para execução de
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trabalhos que se incluam entre os
enumerados nas finalidades referidas
no art. 29.
Parágrafo UnICO. Os convênios serão aprovados pela Diretoria -e deverão ser celebrados especialmente para
evitar duplicídade de atuação de organismos públicos no mesmo campo
de atividades.
Àrt. 69 As vinculações dos órgãos
internos serão definidas neste Regulamento e nos Regtmentos Internos espectrícos, _obedecendo a subordinações
de caráter técnico e administrativo e
a princípios normativos especiais, podendo um mesmo órgão ser subordínado tecnicamente a uma chefia e,
administrativamente a outra.
Parágrafo único. A vinculação ou
subordinação de um órgão a uma chena não implica, obrigatoriamente, na
inclusão dêsse órgão na mesma unidade administrativa subordinada àquela chefia.
TÍTULO II

Das Atividades do lBRA
CAPÍTULO 1

Das atividades de zoneamento,
cadastro__ e tributação
Art. 79, As atividades de orienta-

çâo, coordenação, planificação, normelízação, execução e contrôle no campo

do zoneamento agrário, previstas nos
artigos 43, 4.4 e 45 do Estatuto da
Terra, serão exercidas, no IBRA, dentro do objetivo geral de classificar o
Pai:: em regiões homogêneas do -pon ~
to-de-vista sócio-econômico e das características da estrutura agrária, visando a definir a política agrícola a
ser seguida em cada um delas, e, em
especial, a caracterização das regtões
Criticas que estão a exigir atendimento prioritário na execução da Reforma Agrârta.
Parágrafo único. Os critérios e
normas para execução do zoneamento
sarão fixados em decreto do Poder
Executivo, e sua elaboração obedecerá
a Instruções Especiais baixadas pelo
Ministro do Planejamento.
Art. 8° As funções de' orientação,
coordenação, planificação, normalização. execução e contrôle no campo do
cadastramento dos imóveis rurais,
previstas no art. 46 do Estatuto da
Terra, serão exercidas através dos levantamentos, dos inquéritos e da pesqutsa de documentação para coleta
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dados indispensáveis definidores
das características das terras e formas de sua ocupação e de 'sua exptoração, visando a constituir um repositório, permanentemente atualizado, de
tôdaa as terras e imóveis rurais.
Parágrafo único. Os critérios e
normas para os trabalhos de Implantaçâo e de manutenção dos cadastros
referidos neste artigo serão fixados
em decretos do Poder Executivo. e sua
execução obedecerá a Instruções' Especiais baixadas pelo Ministro do PIa·
nejamento.
Art. 99 As funções de orientação,
coordenação, planificação, normalizazaçàc, execução e contrôle no campo
dos tributos sôbre as terras, na forma
dos arts. 47 a 50, 52 e 53 do Estatuto
da Terra, serão exercidas com-.o objetive de incentivar a política do desenvolvimento rural, pela aplicação de
critérios de progressividade e de regressividade da tributação, de modo a
desestimular os que exercem o direito
de propriedade sem observância da
função social e econômica da terra e
a estimular a raeíonalizaçâo da atividade agrupecuárta dentro dos príneípios da conservação dos recursos naturais renováveis.
Parágrafo único. Os critérios e normas para realização das atividades do
lERA referidas neste artigo serão fixadosem decreto do Poder Executivo,
e sua execução obedecerá a Instruções
do Ministro da Fazenda naquilo que
se referir específícamente à função
fiscal dos tributos, e a Instruções Especiais do Ministro do Planejamento
no que tange às funções extrafíscaís
dos mesmos.

9,OS

CAPÍTULO II

Das atividades de distnôuição
-de terras

Art. tü. As atividades de orientação, coordenação, . planificação, normaliza-ção, execução e contrôle no campo da distribuição e da redistribuição
de terras, adquiridas por compra e
venda, por doação, herança ou legado,
por arrecadação de bens vagos ou por
desapropriação, e por reversão à posse
do Poder Público, na forma dos artígos 17 a 26 e do § 29 do art. 109 no
Estatuto da Terra, serão exercidas, no
IRRA, com o objetivo geral de permitil' e facilitar ·0 acesso à propriedade
rural, com a gradual extinção do mtnífúndío e do latifúndio, e mediante
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a observância de critérios de justiça
accíal na adjudicação de terras, na
seleção dos' candidatos e na asaístêncta 2, integração do homem à terra.
~

J.9

E' vedada ao IBRA a dístrl-

buícâo gratuita .de terras.
§ . 29 As normas relativas às vendas
de parcelas a prazo, na forma do artigo 109 do Estatuto' da Terra, obedecerão aos critérios ftxedos em Instruções Especiais baixadas pelo Minlstro do Planejamento.
Art. 11. As funçoes de desapropriação serão reàlízadas, pelo lERA,

nas áreas prioritárias, (; serão exercidas na forma prectsta na Constituieâo Federal e na Iegtslaçâo e reguIamentaçâc especificas..
Art.. 12·, Nos casos em que, mentante convemc.,o lERA .se haja ín .
vestido dos podêres de representação
para a discriminação de terras devoJuras estaüuats e municípeís, reconhecímento de posses legitimas ou
reintegração na posse das tlegttdmame- te ocupadas, essas atividades serão exercidas visando à redietrtbuiçâo
das terras assim adquiridas, nos têrmos' do art. 10.
AJ't. 13. A fim de proporcionar um
perfeito conhecimento das terras e
.serem desapropriadas e posteriormente distribuídas, e de modo 8. ore'recer elementos ortentadores d melhor uso da terra e de sua exploraçã-o, bem como para complementação
das fichas cadaatrads, na forma -do
art. 46 do Estatuto da Terra. serão
exercidas funções de levantamento, de
pesquisa e de avallação vtos recursos
naturais em zonas típicas das áreas
prioritárias..
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Art. 15. As funções de orientação,
coordenação, planificação, normalização, execução e contrôle no campo do
cooperativismo visam à arregimentação dos parceleíros para criação de
Cooperativas Integrais de Reforma
Agrária, cujas finalidades devem ser,
em cada caso. adaptadas às peculiaridades sócio-econômicas do respectivo projeto.
Art. 1~ As atividades de orientação, coordenação, planificação, normahzaçào; execução e contrôle no
campo da colonização visam a promover a organização rte núcleos colomais, compreendendo a seleção, o vegistrc e a preparação 0(1)': candidatos
que nêles serão localizados; a promoção de meios que facilitem o transporte e a manutenção dos mesmos e
de seus familiares na fase iniciaJ de
trnprantação: a assistência no prepa1'0 da terra e da moradia; a obtenção
dos meios de plantio de cultivo, de
coiheíta ou de criação: e condíçôea
Iavoraveís para beneficiamento e comerciaüzaçâo da produção.
.~ 19 O lBRA traçará a metodologia a ser obedecida nas atividades de
coioruzaçâc pública ou particular, fixando as condições mínimas e especittcacões a que - devem satisfazer os
a l i t e p r o j e tos e, posteriormente, os
projetos submetddos à sua aprovação
ou Q "provação do INDA. 11
~ 2'1 As normas para a metodologia
referida no ~ 10 obedecerão a crttértos
fixador em decreto de regulamentacão do Poder Executivo e a Instruções
Esnecíaís baixadas pelo Ministro do
Planejamento.
CAPÍTULO

IV

Das Atvouuiaee de Promvfjão
CAPÍTULO ITr

A.grária

Das Auoiaoaee de Aseceíatioísmc
e de Colonização

Art. 17. As atividades de orientação, coordenação; planificação, normalização, execução e coritrõle no
campo da promoção agrária serão
exercidas, pelo lBRA, com o objetivo
geral de incentivar o desenvolvímento agrár-io nas áreas prtorirartas. na
forma referida no § 49 do n rt.. 29, visando à difusão das práticas extensionistas e à ímplantaçâo de processos
técnicos E econômicos de raclonaltzacáo das atividades rurais.
Art. 13. As atividades de orientaçâo, coordenação, planificação, nor-

Art 14. As atividades de orientação, coordenação, planificação, normalização, execução e oontrôle na
campo. do associativismo -serâo exercidas, no IBRA dentro do objetivo
geral de garantir a fixação do homem
à terra, pelo oferecimento de melhores condições de bem-estar e de vida
social, através da prática de aüvídades no meio rural e da ar regímentaçâo em assocíaçõea e síndícatoa rurais.
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malízação, execução e contrôle quanto
ac uso da terra serão exercidas vísande a promover a assístew-ía .técnica
e econômica para o aproveitamento
racional dos recursos naturais renovávêís ,

Art. 19. As atividades de orientação, coordenação, planificação, normalização, execução e contrôle no
campo da melhoria das atividades ligadas a infraestrutura do meio rural
serão exercidas visando à promooâo
do incentivo à mdustrtensacêo e ao
beneficiamento dos pro.lutos agropecuários e à realização de obi as de e;e
trificação rural e de valottzação local
e regional.
CAPiTULO

Das

V

A tividades de Assistência
Financeira

Art. 20. As attvtdades de orientaÇ'BO, coordenacâc. plamfícaçâo, normalização, execução ~ contrôle nr
campo da assistência nne.n, fira, na
forma do § 59 do art. 29 serão exer-.
cidas no lERA, dentro do objetivo
geral de propiciar condições para que
os lavradores ~ pecuartstaa aumentem a produtividade. agrcjecuária e,
conseqüentemente, contribuam para a
melhoria do pad: âo de vída nos meios
rurais e urbanos.
Art. 21. A assistência financeira
referida no artago anterior obedecerá
às normas fixadas na legtslacão especial de ínstítuctocalízaçâo do crédito
rural tecniflcado, e será prestada em
perfeita COOy(i snaçâo <'GlT' as várias
formas de assistência téontca previstas no Capítulo III do 'I'ltúlc IH do
Estatuto da Terra, as quais serão
exercidas, pelo IBRA, como preceitua
o art. 18,
CAPíTULO VI

Das Atividades Auxiliares

Art. 22. As funções técnicas auxiIíarea referidas nas alíneas "a", "b"
e "d" do § 19 do art. 39, relativas
a levantamentos, planejamentos e
métodos e processos de organização
do .trabalho, serão exercidas visando
a facultar, aos órgãos con. funções
substantivas os estudos, os dados, os
índices e outros elementos índíapensáveís à programação e à execução de
suas atividades específícas.
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Parágrafo umco. Tais funções técnicas auxiliares serão executadas com
a colaboraeâo de especíahstas nas respectivas atividades dos vár-ios órgãos
do lERA, os quais assessorarão DS
trabalhos a serem elaborados e sistematizados, pelos planeja.dores e analistas incumbidos do nreparo dos planos e dos atos normativos.
Art __ 2fj. As funções de formulacâo
dos programas pluríenais de ação para
as atívídaôes do IBRAe dos respectivos orçamentos, referrdcs na al.nea
"c" -do § 19 do art. ;30 obedecerão a
um processo harmôntcc de eraboraçâo.
da stste mótíca rínanceira, dcfinído em
ato normativo próprto da Diretoria
(lo IBRJI o qual Iíxarà as fases de
cada operação e os limites de autoridades t: responsab.Iídade de cada
setor hierarquíeo, em cada uma daquelas fases e par-a cada tipo de operação 1M vária-i funções administrativas 8,;ecnicas.
Art. :?4 As funções de "es tatístdca,
de documentação e de divulgação re~
feridas nas alíneas "à" e "e" do § 19
cc art. 3Ç serão exercidas visando à
coleta ' 8 sístemattzaçáo dto dados e
documertos ínformat'vor r-ecesséríos
eos órgans do IBHA ás analises paea
apuração de resonao.» l:' para determtnaçâ-: de indíoes indíspe nsàveis ao
julgamento do rendímeutc da adnünístracâc nos vários S'310reS, .bem como
f, divulgação das atividades técnicas:
e administrativas (in IBRA.
Art 25 As runcces M·mínístratd ~
vas referidas na alínea "a" to § 29
do aa-t 3<::' serão exer.ndas visando à
manutenção das atividades-meio de
comunicações, compreendendo expediente, protocolo arquivo e mu-eígrafia; de aeladorla: de pessoal. -ompreendendo recrutamento, W" ecão. admissão cemuneraoào mov.mentaçâo,
contrôle. dispensa, aperfeiçoamento e
(l..s sístênr.ía
patronal; de materrat.
compreendendo a esnecutcaçào padronização eipífícacâc aquisrcão recepção, guarda distribuição e ccntrôle ;
e de transportes, com veículos próprios ou de "terceiros, sendo desimcumbídas com a supervisão, normalização e contrôle dos órgãos centrais
respectivos, porém com a execução
descentralizada nos órgãos auxiliares
dos órgãos centrais. regionais. zonaís
e locais, àqueles vinculados administrativamente nos têrmos do respectivo Regimento Interno.

600

/o_TOS

no

PoDER ExECUTIVO

Parágrafo umco. Os promemas de
administração do pessoal serão objeto de ato normativo proprrc da Diretoria, na formá dêste Regulamento,
definindo direitos e ormeaçóes e os
limites de autcrídade e responsabílídade em cada setor hierárquico do
'IBRA, com relação às questões espe-

cíficas enumeradas neste artigo.
Art. 26. As funções administrativas referidas na alínea "b" do § 2Q
do art. 39 serão exercidas, no IBRA,

visando ao registro dos atos e fatos
da administração e ao acompanhamento da execução financeira do plano de. ação e do respectivo orçamento, sendo desincumbidas com a supervisão, normalização e contrôle dos órgãos centrais respectivos. porém com
a execução descentralizada em órgãos
auxiliares dos demais órgãos centrais,
regionais, zonais e locais do lERA,
àqueles vinculados nos têrmos do respectivo Regimento -Interno.
Art. 27. As funções econômico-financeiras referidas nas alíneas "a" a
"d" do § 31? do art. 39 serão exercidas, no lERA, visândo à administração e ao oontrôle do Fundo Nacíonal de Reforma Agrária dos oens patrimoníaisdo lERA, dos recebimentos
e dos pagamentos, das a.rrer-adaçôes <t
êle devidas, e das operacões de financiamento e crédito sendo desmcumbidas com a supervisão, normalização
e contrôle dos órgãos centrais respectivos, porém com a execução descentralizada nos órgãos auxtlíares dos
demais órgãos centrais, -egronaís, aonais e rocaís do lERA. àqueles vinculados nos têrmos do respectívc Regímenco Interno.

Art. 28 As {unções auxínares complementares' referidas nas alíneas
"a", "b" e "c" do ~ 40 do art. 39,
serão exercidas, no lERA visando a
organizar e manter os serviços das
bibliotecas central e departamentais
e das respectívae dccumeut.acoes técnicas; os serviços de computaçac eletrônica de dados centrais e -egtonars:
os estudos de mercado; a execução
das operações de compra o" país e
no exterior, dos oens de produção e
dos insumos necessários às .atavidades
do lERA. Tais funções serão desincumbidas com. a supervt-âo normalização e ccnt-ôle dos crsrâo- centrais
respectivos, porém com a execução
descentralizada em órgaos auxíüares
dos demais órgãos centrais -egfonaís,
zonais e locais do lERA, àqueles vinculados nos têrmos do respectivo Regimento Interno.
Art. 29. As funções de coordenaçtio administrativa dos órgãos regionais serão exercidas pelo Secretário
Executivo visando à perfeita ...rtículaçâo das atividades
do LERA.
sendo executadas com a autoridade
Indispensável para dirimir conflitos
jur-isdicionais e para mteruretar e
resolver os casos omissos na regulamentação geral e na normalização específica.
Parágrafo único. As funções de coordenação, nos órgãos regionais e
nos a êles víucurados dever-ao constituir atribuições especítrcas das DeIegacíaís Regionais e dos Centros Regionais de Cadastro e I'ríbutaçao.
como auxiliares diretos da Presídêncía e da Secretaria Executiva.

TÍTULO

rrr

Da Organização e da Administração
CAPÍTULO

I

Da estrutura Orgânica

Art. 30. A gestão das atividades do lERA, exercidas pela Diretoria,
através do seu Presidente, COlIl a colaboração do Secretário Executivo e com
a assistência consultiva do Conselho 't'écnico, processar-se-á por deliberação
e atuação dos seguintes órgãos:
10 -

l-órgão coteçiaao Consultivo:
conselho Técnico , .. ,
,.".,' ° •••••

20 -

Diretoria Plena

c

I I - órgão Colegiado Diretor:

".,

,",.,.,.

D

601

ATOS DO POD::m EXECUTIVO

In -

óJ'gão de Direção Superior:

30 _ Presidente . . . .
.
31 - Gabinete . . . .
.
3'2 - Procuradoria Geral
.
321 - Assistência Juridica
.
322 - Contencioso . . . ..
.
33 - Assessoria . . . .
.
331 - Assessoria Técnica
.
332 - Assessoria Relações Públicas ..
333 - Asses ioria de Informação
Agrária
.
334 - Auditoria . . . .
.
:i1 - SzcretariaExecutiva
.
401 - Comissão' de Compras
.
402 - Computação Eletrônica
.
403 - Biblioteca . .
.

P

PG
PJ
PJA
PJC
PA
PAT
PAR

PAI
PAA
S

SEC
SEE
SEB

IV - órgãos de Administração Geral,
subordinados à Secretario Executiva:
41 ~ Serviços

Gerais de Planejamento e
Coordenação . . . .
.
411 - Serviço de Pesquisas e Análises
412 - Serviço de Planos e Projetos ..
413 - Serviço
de Programação e
Contrôle
..
414 - Serviço de Organização e
Métodos
.
42 - Serviços Gerais de Administração
.
421 - Serviço
de Comunicações e
Multigrafia . . . ..,
.
422 - Serviço do Pessoal
.
423 - Serviço do Material
.
424 - Serviço de C.ontabilidade
.
425 - Serviço de Execução Orçamentária . . . .
.
426 - Serviço de Transportes
.
43 - Serviços Gerais de Finanças
.
431 - Gerência do Fundo Nacional de
Reforma Agrária
.
432 - Serviço de Financiamento e
Crédito
..
433 - Tesouraria . . . .
',
.
434 - Serviço de Contrôle da Arrecadação . . . .
'
.

v - oroõo« Centraíe de

SPC
SPO
SA
SAG
SAP
SAM

SAC
SAE
SAT
SF
SFG

SFF
SFT
SFA

Normalização

e Coordenação iEspecíficas:
51 _ Departamento de Cadastro e Tributação
511 - Divisão de Zoneamento e Nor-

mas Técnicas
.
Divisão de Cadastro
.
Divisão de Normas Tributárias
52 _ Departamento de Recursos Fundiários
521 - Divisão de Recursos Naturais .
522 - Divisão de Desaproprfaçõea
523 - Divisão de Terras Públicas ...
512 513 -

SP
SPA
SPP

DC
DC
DCZ

DCC
DCT
DF
DFR
DFD
DFT
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53 -

Departamento
Núcleos

de

Divisão de Distribuição de Terras

DN
DNT

532

Dívlsâo de Recursos. Humanos .

DNli

-c-

Divisão

o' • • • •

de

Associativismo

e

Cooperativismo
.
Departamento de Promoção Agrária .
54:1 - Divisão de Agricultura
.
542 - Divisão de Desenvolvimento de
Comunidades . . . .
.
543 -

VI -

DAA
DAD
DAI

orçãos Regionais:

6 (O) -

Delegacias Regionais de Reforma
Agrária (IERAR)
,
.

7 (O) -

Centros Regionais de Cadastro e

VII -

DNA
DA

Divisão de Infraestrutura

Tributação

§

Organização

531 533 -

54 -

de

(CRCT)

órgãos Zonais e Locais:

19 A delimitação da área de juris-

dição de cada Delegacia Regional 8e1'<1.

de acôrdo com o Estatuto da Terra,
fixada por decreto do Presidente da
República, após os estudos realizados
pelos órgãos específicos do lERA e
relativos ao zoneamento e à caracterização das áreas prioritárias.
§ 29 A delimitação da área de jurisdição' . de cada Centro Regional de
Cadastro evt'ríbutaçâo será fixada, no
Regimento Interne dos órgãos Regionais, em função das caracterts'dcas
geográficas, do volume dos levantamentos cadastrais e das facilidades de
comunicações e de transportes ocorrentes nas respectivas regiões do país.
§ 3° A delimitação das áreas de jurisdição das Circunscrições vinculadas
aos Centros Regionais de Cadastro e
Tributação e dos órgãos "r-iaís íncumbídos da administração de projetos e vinculados às Delegacias Régionaís obedecerá aos mesmos critérios
estabelecidos para a delimitação das
áreas dos órgãos Regionais.
~ 49 A criação de cada órgão regional refertdo no § 2Q e dos demais ór~
gâos zonets e locais do lERA far-se-á
em função das necessidades e do de~
senvolvímentc dos correspondentes setores administrativos, técnicos e econômicos, na ~ forma indicada 'nos respectivos Regimentos Internos.
~ 51 Os órgãos zonaís de uma Região, inclusive as Comissões Agrárias
referidas no inciso lU do art. 37 do

.

DR

(O)

CR

(O)

Estatuto da Terra, são sempre vinculados 2.0s respectivos órgãos régionaís, e terão a si vinculados os órgãos
locais que, nos têrmos dos respectivos
Regimentos Internos, não se subordinem, diretamente,· ao órgão homólogo
regional ou central.
S 69 Os símbolos (O), nas indicações numéricas e nas siglas dos órgãos Regionais. serão substituídos,
para. cada um dêsses órgãos, quando
criados, por um número de ordem
identificador.
.
§ 79 Para execução e contrôle de
suas atividades administrativas, cada
órgão de 1.9 grau divisional disporá,
de ama seção de atividades auxiliares
administrativas, incumbida dos assuntos relativos a comunicações, arquivo,
pessoal e material e, em certos casos,
dos relativos aos regtntros contábeis.
CAPíTULO II

Das junções e atribuições dos
órgãos Centrais
SEÇÃO I

Dos órgãos de Administraç{j,o
Superior

Art. 31. Nos têrmos da lei, são
órgãos da Administração Superior do
lERA, a Diretoria, o Conselho Técnico e a Secretaria EXecutiva.
Art. 32. A Diretoria, órgão colegiado de deliberação, cuja composição é
definida no art. ·38 do Estatuto da
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Terra, compete traçar as diretrizes e
normas gerais de trabalho, exercendo
a orientação, coordenação e contrôle
geral das atividades dó lERA, e, especialmente:
a)
cumprir e fazer cumprir êste
Regulamento e os Regimentos Internos, propondo, quando oportuno, as
modífícaçôes que se impuserem;
b) apreciar e aprovar as diretrizes
dos planos nacional e regionais de
Reforma Agrária;
c) apreciar e aprovar as sugestões
oriundas do Conselho Técnico, necessárias à boa execução da Reforma
Agrária;
d) examinar e aprovar o Plano Nacional de Reforma Agrária a ser submetido ao Presidente da República;
e) aprovar as medidas necessárias
à articulação e cooperação das três
esferas administrativas federal, estadual e municipal, para a execução do
Plano Nacional de Reforma Agrária;
1) estudar e propor alterações do
Estatuto da Terra, bem como 03 atos
complementares que se tornarem necessários;
'g)
aprovar as bases para as minutas dos convênios-tipos;
h) baixar os Regimentos Internos
previamente submetidos à aprovacào
do Ministro do Planejamento, nos
quais se estabeleçam as subdivisões
da organização básica, através das
quais os programas e as políticas são
executadas;
i) autorizar o Presidente a adquirir e alienar bens imóveis incorporados ao Patrimônio, dar em caução,
transigir ou fazer acordos e renunciar direitos;
j) autorizar o Presidente a contrair
empréstimos e realizar operações de
crédito, internas e externas:
[) aprovar os programas plurtenats
e seus respectivos orçamentos, bem
como suas revisões anuais;
m) apresentar, anualmente, ao Tribunal de Contas,paru. sua apreciação, tôdas as contas e o balanço do
ano anterior com a comprovação indispensável;
n) elaborar o Regimento Interno
regulador do seu funcionamento,
§ F' Os Diretores, além das funções
pre-vistas neste artigo, PO!' êles executadas em órgão colegiado, exercerão, ainda, funções orientadoras, SU"
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pervisoras,coordenadoras e controladoras dos respectivos Departamentos
incumbidos das atividades relacionadas com suas especialidades técnicas.
§ 2" As reuniões da Diretoria deverá comparecer ° Secretário Executivo, que nelas terá direito a voz, mas
não a voto.
Ai-t , SS-, Ao Conselho Técnico, 61.''';
gãc colegiado de adminísbraçãc euperíor, de caráter consultivo, cuja.
constituição, nomeação, duração do
mandato e Presidência são definidas
no art. 38 do Estatuto da Terra, compete:
a) discutir e propor à Diretoria as
diretrizes dos Planos Nacional e ReM
gíonaís de Reforma Agrária;
b) estudar e sugerir
à Diretoria.
medidas de caráter legislativo e administratívo necessários à boa cxecuçâo da Reforma Agrária;
c) opinar, quando solicitado, sôbre
as matérias que lhe forem encaminhadas pelo Presidente ou pela Diretoria;
d) elaborar o Regimento Interno
regulador de seu funcionamento.
Parágrafo único, O Presidente do
Conselho Técnico, quando julgar necessário, poderá convocar o Secretario Executivo do lERA para tomar
parte. nas sessões do Conselho, sem
direito a voto,
Art , 34, Ao Presidente, nomeado
na forma do art. 38 do Estatuto da
Terra, compete:
a) promover e zelar pelo fiel curoprimento do Estatuto da Terra, nas
disposições referentes às atividades
pertdnentes ao IBRA;
b) ser o principal responsável pejo
lERA, representando-o ativa ou passivamente, em juízo, através de procuradores, ou fora dêle:
c) superintender, orientar, dirigir e
coordenar, através dos órgãos estruturais e de ecõrdo com a regulamentação em vigor, o funcionamento geral
do Instituto, em todos os setores de
suas atívídades, zelando pelo cumprtmenta e fiel execução da política ~e
ral traçada e dos programas e planos
e das deliberações da Diretoria;
d) convocar e presidir as reuniões
da Diretoria c do Conselho Técnico,
cumprindo e fazendo cumprir as Deliberações da Diretoria;
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suspender a execução de deli-

e)

berações da Diretoria, quando julgá-las contrárias aos ínterêsses do
lBRA ou ao bem-público, submetendo O assunto à aprecíacâo e julgamento do Presidente da República;

assinar, em nome do IBRA, contratos, convênios e acordos referidos
no Estatuto da Terra, na forma dêste Regulamento;
g) designar o Diretor que o _deva
substituir em suas ausências e impedimentos eventuais;
h ~ escolher e nomear o Secretário
f)

Executivo do lBRA;
i)

escolher e nomear os Delegados

Regionais do IBRA, selecionados deu-

tre técnicos de comprovada experiência em problemas agrários e de roconhecida idoneidade;
j)

delegar podêres a servidores do

IBRA para a prática de atos espe-

cíficos

da

vida

administrativa

do

IBRA;
1) realizar operações de crédito, depois de devidamente. autorizadas, nos
têrmos dêste Regulamento;
m) movimentar
contas bancárias,
assinando cheques, juntamente com
o Secretário Executivo;
n)
admitir, contratar, designar,
conceder licença, abonar faltas, punir, elogiar, remover e dispensar servtoorcs de qualquer categoria, estabelecendo horário e ree-íme de trabalho dos servidores,na forma da
legislação e regulamentos especificos
em vigor;
o) designar os representantes do
IBRA nas Comissões Agrárias prevístas no Estatuto da ferra;
p) autorizar as compras de material permanente, de consumo e de
transformação, dentro dos limites fixados pela Diretori a;
q) convocar reuntôe s periórlicas dos
Delegados Regionais;
r) baixar atos atribuindo representação de Gabinete (fixada pelo Conselho Diretor);
s) autorizar despesas, e propor, ao
Presidente da República a abertura
de créditos suplementares, especiais e
extraordinários.

SEÇÃO

n

Dos órgãos Assistenciais e de Assessoramento ao Presidente

Art. 35. Ao Gabinete, órgão de 19
grau dívísíonal incumbido da assistência administrativa imediata ao
Presidente, competem, entre outras.
as seguintes atribuições:
a) registro das prevídêncías e compromissos do Presidente;
b) atendimento das partes que pleiteiam audiência- do Presidente, para. o
encaminhamento devido, quer em caráter tndívídual e partículai , quer
nos atendimentos coletivos de caráter
público;
o) encaminhamento de providências
determínadas pelo Presidente aos vários órgãos do lBRA;
d) representação do Presidente em
solenidades, festividades e outras cerimônias a que êle não possa pessoalmente comparecer;
e) registro da correspondência que
transita pelo Gabinete;
f)
distribuição das comunicações
aos varíoe órgãos do IBRA:
g' promoção do arqurvamento da
correspondência prlvauva -do Presidente;
h) manutenção de fichário remissivo dos assuntos ligaaos às questões
de maior Interêsse que devam constituir matéria dos relatórios periódicos
da administração;
i) preparo do expediente do Presidente.
§ 19 Os limites de autoridade e de
responsabilidade do Gabinete serão
definidos' diretamente pelo __-resíuente, nos casos especiais, já que êste
órgão atua com funções
delegadas
por aquela autoridade.
§ 29 :J Gabinete será estruturado
sem que se atribuam, obrtgatõriamente, chefias específicas aos seus grupamentos de atívldades dístíntas.

Art. 36. A Prccuraaoria GeraL, órgão de F grau dívísíona! incumbido
da normalização, oríentaçâo.. coord'snação da -xecuçâo e oontrôle das atividade" que visem 9,8 "unções de assessoria jurídica e promoção de .rções
judiciais de tnterêsse do lERA, competem, entre outras, as seguintes
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atribuições, através da Assistência
.Iuridíca e do Contencioso;
a) representação do lERA em juizo ou, por delegação expressa do
Presidente, fora dêle;
b) condução dos inquéritos vdmímstrauvos mandados Instaurar pela
Dir-etor-ia ou pelo Presroente;
C) pronunciamento, por meio .íe informações e pareceres escritos, sôbre
processos ou questões 1Ue Ih- forem
submetidos pela Diretorda ou pelo
Presidente, e, verbalmente, quando
solicitados pelos Chefes dos órgãos
gerais do lERA;
d) prestações, em geral, de assistência jurídica direta aos órgãos centrais ou regionais;
e)emissao de pareceres para redação de minutas de contratos ou de
convênios de [nterêsse 60 lERA;
1) manutenção atualizada da legislação, da jurisprudência e de documentacão legal relativa aos bens
patrimoniais, aos contratos e aos
eonvemos. e necessária à defesa dos
tnterêssea do lERA;
g) promoção da cobrança admínlsta-ativa e judicial da Dívida Ativa.
Art. 37. A Assessoria, conjunto de
órgãos de 29 grau dívísional, subdivide-se em agrupamentos de funções
específicas, orientado, cada um dêles,
por especialistas, não havendo responsável geral pelo conjunto de agrupamentos de funções sob essa designação.
§ 1Q OS agrupamentos das funções
específicas que constituem a Assessoria são os seguintes:
a) Assessoria 'r'écntca:
b) Assessoria de Relações Públicas;
c) Assessoria de Informação Agrária;
d) Auditoria.
§ 29 A Assessoria Técnica competem,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) realização de estudos e elabora":'
çâc -de pareceres em processos e questões técnicas que Ihe foremrsubmetídos pelo Presidente;
b) colaboração com o Presidente e
com a Diretoria na execução de tarefas visando à solução de questões
da alçada dêstes:
c) cumprimento de missões técnicas
de confiança no acompanhamento do
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processo das atividades do lERA em
todos os setores, diretamente ou através do expediente ou dos relatórios
periódicos dos vários órgãos:
d) compilação dos dados e elaboraçâo dos relatórios periodtcos das cattvídades do lERA, íncluinrtc quadros,

gráficos demonstrativos e documentação fotográfica ilustrativa.
§ 3<'.' A Assessoria de Relações PÚblicas competem, entre outras, as se-

guintes atribuições:
a) manutenção, através dos meíos
próprios de difusão, de contactos com
o público em ger-al, para esclarecimenta dêste sobre as atividades do
lBRA, bem como. promoção dos necessários contatos da é.dministração
Superior com os órgãos de difusão,
associações P o público em geral;
or promoção de investigações e pesquisas de opinião e das aspirações,
ti
interessados e do público em geral, quanto às atividades do lERA;
§ 49 A Assessoria de tntormaçac
Açrória competem, entre outras, as
seguintes atribuições:
a)
preparo de material de informações técnicas e econômico-sociais a
serem divulgadas pelos meios de difusão e publicidade;
o) organização e manutenção de
boletins informativos das atividades
do IBRA;
c) manutenção de intercâmbio de
publicações ',e de informações
com
entidades congêneres, nacionais e estrangeiras, públicas e privadas,
§ )9 A Auditoria competem, entra
outras a- seguintes atribuições:
a)
reanzaçâo (1/-j mspeções e de
exames sistemáticos ou eventuais das
operações P atividauea exerr-ídas nos
órgãos centrais, regtonaís, «mais e
Ioeals ,><-1.1'' '- vertrtcacão das . condições
dt, regularidade e eficiência das operações f'ínauceíras, técnicas E. administrativas,
b) -ealízaçâo de perunas contábeis,
técnicas e adminístraravas, periódicas
01,.1 esporaclcas, relattvu-nem.e á0S 61'gaos centrais, regionais, zt.nars e locais:
C) vcrrr.cucãc das tomaoas de contas dOE- aorantaméntos realizados;
·d) avaliações e medições de serviços,
obras ou cens:

ATOS DO

606

PODER ExEcUTIVO

e) reallzaçâo de perícias e verificação em inventários de material, ínclusíve dos estoques declarados pelos
órgãos incumbidos da sua guarda,
Art, 38_ A Secretaria Executiva,
conjunta de órgãos de to e 29 grau
dívisíonaís, tem
a seu encargo a
orientação, coordenação. planificação,
normalização, execução e contrôle das
atividades gerais administrativas e
financeiras, bem como das relativas
aos Planos de Reforma Agrária, através dos órgãos centrais a êles subordinados e dos órgãos Regionais,

SEÇÃO III

Dos órgãos da Secretaria Executiva

Art. 39_ A Comissão de Compras,
órgão de 2Q grau divísíonal incumbido
das atividades previstas na alínea "c"
dc§ 49 do art. 39, competem, entre
outras, as seguintes atribuições:
a) levantamento e investigações das
fontes de suprimento de materiais,
para organização e manutenção dos
eadastrc.i de fornecedores e de meroadortas que Interessem às atividades
do lBRA, e estudo das tendências dos
respectivos mercados nacional e reg..o nais;
b) recebimento, classificação e promoção de coletas de 'preços e de con ~
corrêncía, e preparo da emissão de
ordens de compra para os pedidos de
abastecimento recebidos;
c) coleta, classificação e sistematização das leis e dos regulamentos federais e estaduais relativos à importação e exportação, e organização do
cadastro de documentação sóbre fornecedores no estrangeiro;
d) levantamento das condições dos
transportes e dos meios de obtenção
de praça, inclusive dos dados r-elativos a fretes;
e) estudo das condições da polttíca
cambial e das condições de liberação
das mercadorias importadas, para seleção dos mercados de compra no 'estrangeiro;
f) fixação das condições, das anállses e dos testes que devam ser realizados para recebimento dos materiais e mercadorias adquiridos;
g) execução dos contrôles das aquisições e dos recebimentos de materiais.

Art _ 40. A Computação Eletrônica,
órgão de 2 9 grau dívíslonal incumbido das atividades previstas na, alinea "b" do § 49 do art. 39, competem,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) elaboração de normas, desenvolvimento de programas e execução ou
supervisão de tôdas as fases dos trabalhos de processamento de dados em
equipamento convencional." e eletrô....
nico;
b) manutenção e atualização dos
cadastros mecanizados dos serviços
internos do lBRA;
c) emissão dos formulários referentes ao preparo e ao contrôle do pagamento do pessoal do lERA;
d) realização de operações mecânicas ou manuais auxiliares necessárfas
às aproprtações posteriores e relativas
ao movimento financeiro do pagamento do pessoal;
e) ooordenaçâó da manutenção dos
cadastros mecanizados dos Centros
Regionais de Cadastro e 'I'rfbutaçâo
e relativos aos imóveis rurais;
1) coordenação dos serviços de emissão de formulários de cobrança dos
tributos cujo lançamento e arrecadação tenham sido atribuidos ao lERA;
g) coordenação e contrôle mecanizado dasarrecadaçõe:. previstas no
item anterior.
Art. 41. A Biblioteca, órgão de
29 grau dívisíonal incumbido das atividades previstas na alínea "a" do
§ 4" do art. 39, competem, entre outras, as seguíritea atribuições:
a) recebimento, conferência, c.usslfícação codificação e registro centralizado de todos os livros, revistas, jornais e demais periódicos recebidos pelo
lERA;
b) contrôle dos emoréstímos e dos
respectivos prazos de devolução da
documentação sob sua guarda;
c) apresentação de sugestões para
aquisição de livros, jornais e revistas
de ínterêsse do IBRA, e recebimento,
exame e parecer sôbre as sugestões
apresentadas pelos' órgãos doIBRA;
d) manutenção de intercâmbio bibliográfico com entidades congêneres,
oficiais ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
e) organização e manutenção atualizada de índice de artigos de imprensa e periódicos especíalízados.. de ínterêsse do lERA, publicados no país
ou no exterior:
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f) coleta e conservação de documentação bibliográfica, cartográfica e estatística, referente à estrutura e às
atlvídades agrárias do pais e <10 ex"
teríor;
g) organização e manutenção atualizada de fichário de obras de ínterêsse para o lBRA e existentes em
quaisquer bibliotecas do país, mantendo, para isso, permuta de fichas bibliográficas.
Art .. 42. Pelos Serviços cerras de
Planejamento e Coordenação, órgão
de 1Q grau dívísional, são, entre outras, desempenhadas as funções referidas no § 19 do art. 39, através dos
órgãos cujas atribuições são defínrdas nos parágrafos seguintes.
§ 1Q Ao Serviço de Pesquisas e Analises, órgão de 29 grau dívísíonal, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) -realízaçâo de pesquisas e análises micro-econômicas relativas à estrutura agrária nas áreas prtorttártas,
bem como aos problemas relacionados
com migrações internas, uso da terra
e colonização;
b) análises e interpretação de documentação bibliográfica, cartográfica,
fotográfica e estatística sôbre a estrutura e as atividades agrárias nas áreas
prioritárias;
c) realização de estudos e análises
criticas dos métodos e resultados cuIhtdos na experiência de outros paises no campo da reforma agrária;
d) exame ou elaboração de anteprojetos de leis e de outros atos normativos a serem submetidos à aprovação dos poderes competentes;"
e) realização de. levantamentos e
análises macro-econômicas das diferentes regiões do pais e, em especial,
das áreas prioritárias;
j) realização de análises e estudos
comparativos dos planos Já: realizados,
para determinação de índices -eonícos
e econômicos que facilitem o julgamento e a seleção de novos projetos;
g) coleta e sistematização de dados
estatísticos referentes às atividades
desenvolvidas pelo lBRA.
§ 2° Ao Serviço -de Plumas e Projetes, órgão de 29 grau divisional, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) elaboração do Plano Nacional de
Reforma Agrária;
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b) exame e parecer sôbre os Planos
Regionais de Reforma Agrária e sôbre os respectivos projetos,
c) elaboração de normas para .plantncacão de empreendimentos de atividades agràrlas;
à) elaboração de normas para apresentação, exame e aprovação de projetos de melhoramentos para os fins
a que se refere o § 59 do art. 50 e
art. 52 do Estatuto da Terra;
e) fixação das normas para as condições e prazos de enquadramento, de
imóveis rurais classificados como Iatíruncüos, nos objetivos do' Estatuto da
Terra, e para contrôle do cumprimento dos acordos que vierem a ser, celebrados na forma da alinea "c" do
§ 29 do art. 19 e do § 59 do art. 50
daquele Estatuto;
j) colaboração nos estudos de zoneamento para criação das Delegacias Regionais de Reforma Agrária
- lERA - e das Comissões Agrárias;
y) elaboração das diretrizes orientadoras dos planos e dos projetos a
serem preparados nas Delegacias Regionais;
h) elaboração de orçamentos analíticos e das respectivas especificações
técnicas e executivas para os projetos
elaborados:
i) instituição e manutenção de cadastros técnicos, e promoção do arquivamento de documentação especializada;
j) execução centualízada dos trabalhos de cópias heliográficas.
§ 39 Ao Serviço de Programaçâo e
concróte, órgão de 2? grau dlvísíonal,
competem, entre outras, as seguintes
atribuições: •
a) formulação técnica e eistematdzação dos planos plurienais e dos programas de trabalho de caráter administrativo, técnico, financeiro ou econômico, de acôrdo com a orientação
traçada pelos órgãos de hierarquia
superior:
t» estabelecimento dos métodos e
das normas fixadoras do contrôle da
execução dos programas, e dos seus
resultados;
c) acompanhamento da execução
dos planos e programas aprovados e
análise sistemática dos seus resultados;
ri) coleta e sistematização de elementos para elaboração dos crçamen-
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tos relativos aos planos e programas
e formulação da proposta orçamentária a ser submetida à aprovação da
Diretoria;
e)' estabelecimento das bases para
acompanhamento da execução dos
acôrdos referidos na alínea "e" do

§

2'."', cuja verificação local poderá ser

realizada por servidores da Auditoria
ou de órgãos vinculados, por convênio,
ao lBRA;
j) avaliação dos resultados dos diversos planos e projetos, e de outros
trabalhos realizados pelos órgãos do

IBRA;
g) articulação com órgãos de valortzaçâo regional, para integração dos
planos do lERA com os daqueles órgãos, e promoção, junto a instituições

públicas ou privadas, da criação de

órgãos especializados nas atividades
relacionadas com a Reforma Agrária.
§ 49 Ao Serviço de Organização e
Metodos, órgão de 29 grau 'dívísíonal,
competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) pesquisa e sistematização de elementos relacionados com as atividades
do lERA;
b)
investigação sôbre métodos e
processos de trabalho e sôbre os demais fatores da produção humana;
c) coleta e sistematização dos elementos
ecessárros a análise dos
custos administrativos;
d) análise e critica dos métodos e
processos de trabalho administrativo,
e dos resultados gerais dos planos executados;
e) análise das funções administrativas do pessoal do lBRA;
j) emissão de pareceres sobre os
planos, métodos e ;lrocessos ae trabalho administrativo a serem implantados, ou sôbre consultas de caráter
técnico de organização formuladas
pelo Presidente ou pelos chefes dos
órgãos Centrais de 11;> grau dívísíonal:
g) elaboração de métodos e processos de trabalho para a; várias atividades administrativas do lERA;
h) elaboração ou sistematização de
rotinas e normas dos respectivos formulários, para tarefas gerais ou elementares, planejados e preparados
nos diferentes órgãos do lERA;
i) preparo e adestramento de pessoal para implantação dos métodos,
processos, normas e rotinas fixados
para o funcionamento dos órgãos;

1) realização dos estudos visando a

de móveis, máquinas,
equipamentos e utensílios de escritório;
l) prestação de assistência técnica
nas implantações realizadas nos órgâos do lERA com o pessoal dêsses
órgâos.cnu colaboração e fiscalização
das precedidas por adjudicação a entidades especializadas.
Art. 43. Pelos Serviços Gerais de
Administração, órgão de 19 grau divleional, são, entre outras, desempenhadas as funções referidas no § 29 do
art. 39, através dos órgãos cujas atribuições são definidas nos parágrafos
seguintes.
§ 19 Ao Serviço de Comunicações e
JIIlultigrajia, competem, entre outras,
as seguintes atribuições:
a) recebimento, seleção, codificação,
registro, distribuição e contrôle do andamento de tôda a documentação destinada aos órgãos centrais do lERA;
b)
atualização dos processos que
devam transitar pelos órgãos centrais
do lERA;
c) prestação de: informações sôbre
a 'situação dos processos e sóbre as
exigências a serem cumpridas;
d) classificação, registro, expedição
e contrôle de tôda a correspondência
emitida pelos órgãos centrais do
padronização

IBRA;
e) recepção, classificação, registro
e guarda dos processos e documentos
que devam. ser arquivados definitivamente;
j) atendimento do público e manutençâo dos. serviços de mensageiros e
serventes â disposição dos órgãos centrais do lERA;
g) execução dos serviços de limpeza
das dependências. Centrais do lBRA;
h) fiscalização permanente do estado de conservação das dependências
da sede do lERA, solicitando as providências necessárias aos reparos exigidos.
§ 2.9 Ao Serviço do pessoalr-,órgão
de 29 grau dívísíonal, competem, entre outras, as seguintes atribuições,
que serão executadas, no que couber,
dentro dos preceitos ,"1:0 Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União
e, nos casos previstos na legislação
em vigor, em colaboração com o

DASP;
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a) estudo e elaboração -te planos de
classificação, de promoção, de remuneracáo e de melhoria de serenos dos
servidores do lERA,
b) recrutamento,
exame da documentação apresentada e seieçâc do
pessoal para admtssâo no IBRA;
C) elaboração das in5~ruçõt"sgerais
reguladoras e reauzaçâo dos concursos e oravas de tiaututacào
°d) reahza-ao IJU promocâo da realização em entío-ides especralízadas
estranhas ao lERA dos testes paícctécnicos e d01! exames médicos dos
candidatos a admissão ou promoçác;
e) promoção da realização de atívídades, esportdvae e socíaís para os
servidores do lERA e 'mas famílias;
f)' manutencào. ce acôrdo cem normas elaboradas em -otan.n ação com
o Serviço -íe Orgamzaçáo P Métodos
do contrôle da conetituíçao da." earteiras. séries funcionais e -argos ísolados;
ia
Iotaçao dos é-gâos do
lERA; e dos cartastros ao pessoa..
CC1I' registro de tôdas as ocorrêncías
de sua vida funcional, ínclusíve as de
-aráter tínanceír r:
g) core-a. ststema-teceão e registro
oos elementos necessários à confecção das "ôlhas 'l~ pagamento e dos
demais cocumentos relativos ao preparo d-. pagamentc :0 PE'f,S01:l1;
h. oonrerêncta .ra cccumern.aoâo relativa ao pagamento do pessoal, .preparado pelo órga.
de Cvmputaçác
Eletrônica;
l
execvcao ou promoção por meio
Clt convêntor ou de contratos com 61'gãos 0'1 ·;llcic1adesc):,pecia ·:·(',ados,das
ctrvídnclo- de assisr.ência medica e
social 'W!'" -ervtdo-c- de fBRA.
P decisa.. em nrtmeíra instância.
ec'bre consultas e -equc-tmcntos dos
servidores nos assnatoa de sua al-

çada;
l)

aprecíaçác dos pedidos de recon'ias -u a- tec.sr.e-s refor

sidPr·::\t:;;',
'nando l~

espectt JuS

rtespo chos.

se

fô) o aaso .ru as encamír.hanro. devi

oemente

Instructo

á

Procuradorte

'Geral. oara a decisão final do Beoretárto' Exe-uttvo ;

promoção ti ~ conferências, palestras c cursos de aperfe.coemento e
de treinamento qUI) possam -cntrtbuír
para o aprimoramento dos servidores
do IBRA;
§ 39 Ao Serviço (ia Material, órgão
ce 29 S:-NIJ dívísíon-al, eo-nnetem, enm).

tre outras,

~.s

sezuíntea utnt.uíções:

EXECUTIVO
a) orientação, normalização, coordenação, execução
e contrôle das
questões relativas aos registros ~ cadastros dos estoques de material. bem
ccmo ortentacáo e fiscalização dos 61'gáos executivos regionais, zonaís
e
Iccais Incumbidos do recebímento, da
guarda e da distribuição de materiais;
b) elaboração das normas relativas
à execução de inventário, e ao recebimento, inspeção, guarda e üseanzaçâo dos' materiais adquiridos e· estocados;
c) manutenção do contrôle da mOR
vímentaçâo dos estoques.e dos suprimentos, e fiscalízaçâo díreta, ou através de relatórios neríódícos recebidos
dos órgãos do lERA:
d) contrôle da Iocarrzaeáo do material permanente com carga para 05
órgãos de IBRA;
e) normalização das atividades dos
Almoxarifados locais, e das condições
de guarda e conservação 10s materiais.
§ 4~' Ao Serviço 1'3 corüooumoãe,
órgão de 29 grau divístonal, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) elaboração dos Planos de Contas e das normas de sua aplícaçâo;
b)
centralização da escritoracao
geral;
c) confecção dos batanccntes gerais
mensais do lERA;
d) exame P. temada de contas das
prestações mensais de contas:
e) levantamento dos balanços gerais;
f) escrituração das contas financeiras, em tace dos boletins diários da
Tesouraria;
fi) manutenção atualizada dos registros analíticos dos vários sistemas
contábeis:
h l manutenção atualtzada das contas bancárias e afins, para efeito de

éontróie:
i) escrtturaçâc das contas e valores
de serVIÇOS e obras que determinem
Incorporações ao patrtmônto do lBRA;
j) reststrc e contrôls da arrecadação decorrentes da locação ou do arrendam- 1"_) de bens,
51! A('

é-emíço

d6 Execução

o-çe-

mentóría, órgão de 29 grau dívísíonai,

competem entre outras, RS seguintes:
atríbuíçoe s.
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a) análise da receita lançada e das
cespesas realizadas, em confronto
com os dados respectivos das rubricas
crçamentárías;
b) prenerc dos mapas e dos relatórios sôbre a execução orçamentária,
para confronte com o progresso vcrtfreada ua -e-erta e na despesa:
c) acompanhamento do progresso e
do comportamento da execução orçamentária, analisando á.. várias mutações e pesquisando suas causas e
efeitos;
d) estabelecxnento de índices de
receita e despesa, para obtenção de
dados orientadores das futuras previ...
sôes orçamentárias;
e) execução dos lançamentos relativos aos empenhos das despesas autorizadas.
~
69 Ao Serviço de 'I'mmsportes,
órgão de 29 grau dívístonal, competem, entre outras a, seguintes atribuições:
0,)
elaboração das normas para
utilização e respectivos contrôle das
viaturas a serviço do lERA;
b) elaboração -te normas de contrôle do peSS08.1 moto-teta a serviço
nas viaturas do [D"RA;
cr elaboracâo rias r-ermas de controte dos transpo.ces de frete de re-

tórno:
d)

elaboração

das

normas

de

contrôle das atividades destinadas aos

transnortes executados pelas viaturas
do lERA, ou realizados por conta de
terceiros, para os vários setores do
IBRA:
el elaboração
das normas para
concessão de uso de veículos do lERA,

para transporte de retôrno para agri-

cultores e criadores;
j) execução centralizada dos contrôles financeiros de tôdas as atdvídades de transportes realizadas nos
vários órgãos do IBRA.
Art. 44. Pelos Serviços Gerais de
Finanças, órgão de )0 grau dívísíonat. são. entre outras uesempenhadas
as tuncóes referidas no § 3Q do artigo
3° através dos órgãos cujas atribuições são definidas nos parágrafos seguintes.
§ to À Gerência do Fundo Nacional de Reforma Agrária. órgão de 2Q
grau divisional, competem, entre outrs,s. as seguintes atríbuícões:

a) promoção das medidas que assegurem a perfeita arrecadação, aplicação e contrôle do Fundo Nacional
de Reforma Agrária;
b) exame das condições 1E' destinação das contrtb.ucôes nnanceíras dos
órgãos e entidades ligados por convênio ao lBRA, e a que SE' refere a
art.. 29 do Estatuto da Terra;
c) estudo das operações de empréstdmos no país ou no exterior que visem a ampltar ou tacíhtar os programas de trabalho do fiRA;
d) colocação dos titulas da Dívida
Agrarta Nacional;
e) ccntrôle das aplicações resultantes dos recursos oriundos dos títulos
da Divida Agrária Nacional. para garantia dos seus planos de resgate;
f) organização e manutenção do
cadastro atualizado dos bens do
lERA, com suas respectivas reavaliações de valor;
g) elaboração
das normas para
tombamento, clasísfícaçâo. levantamenta, inscrição e avaliação dos bens
do lERA, em colaboração com v Serviço do Material;
h) elaboração de normas para seleção das emprêsas que deveràc firmar
contratos de seguros com o lERA;
i) cálculo e proposta das verbas
especificas destinadas Y.Of' serviços de
juros e amortização dos títulos da
Divida Agrária, inclusive as dotações
necessárias ao cumpviment« ,j~ cláusula de correção mone-tária, nos têrmos -to 4Q do art. 10[1 do Estatuto
da J'erra..
~ 2(1 Ao Serviço de Fmanruimetito
e Creüito, órgão -Ie ~\' grau dlvisíonal,
competem, entre outras, as segu.ntes
atribuições:
a) elaboração de normas e promoção de assistência creditícia. E' dos
respectivos esquemas de financiamento, nas áreas de projetos de Reforma Agrária, aos parceíeíroe e de,
mais cooperados. pr-eterencíaímente
através das Cooperativas;
b) elaboração das normas E' prumoçâo de- -rssístêncta eredtttcía. nas áreas
prioritárias, aos oeouenos
médios
proprietários -rreíerenctannente através das Cooperativas;
e) colaboracâo, na forma do artigo
83 do Estatuto alo> Terr-c -rara revisão das medidas legais neeessártas à
aplicação do credito r~l"al teerufícade;
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d) concessão de financiamentos, nos
têrmos 10 art. 35 e 5eu.~ parágrafos
do Estatuto da rerr'1, aos oer.teu-os
OU legatários que sejam obrfgacros a
índenízai K dema.e ecndôminos 0.6
ímóver -ural navtoee por sucessão, e
cuja aree não uemuta dividi-lo em
parcelas inferiores ao respectivo módulo.
§ 3'"1 A Teeourorui, órgão de ~l? grau
divtsior-ar, competem, entre outras. as
seguintes atribuições:
a) -eaüzacâo de pagamentos e re~
cebímentos devidamente autorizados

pela Admtnístraçâo;
o) efetueçâo
'tos

registros para
comprovação ímedia'n dos valores
existentes em espécie ou em documentos;
ci movimentação dRS contas bancartas, efetuando depósitos ou retiradas comprovadas e -iutortzadas;
d) preparo dos documentos ae caixa e escrtturaçâo dos respectivos Boletins;
e) ciasslficacao. registro, contrôle e
guarda ri,;. títulos ~- documentos pertencentes ao rBRA ou a ele eonf'íados
sob fiança ou eaucão, inclusive títulos
e acões em depósito
~

49 Ao Seroícrv

ce

Ccaitrôíe d.a

Arrecaaocao. ól'.'!ã·. de 29 grau dívísronal. competem entre outras, -cs Eeguintes atrfbuícóes .
a) elacoraçâo -tas normas para contrõle das arreoadacõee dos tributos
cujo Iancemento e combranca tenham
sido ata-íbutdos ao IBRA;
b) oentralízacão do controle da arrecacía cão de tõ"J a a rnceíta do lBRA;
c) contrôle das, arrecadações de
contribuições e de taxas de servícos
devidas ao lBRA, na forma das Íeis
e regulamentos em vtgcr:
d) organização e encaminhamento
da documentação necessária ao preparo dos processos judícíaís, para cobrança da Dívida Ativa.
SEÇÃO IV

Dos órçãoe Promotores da Execução

Art. 45. 0 Departamento de Cadastro e Tributação órgâo de 19 grau divistonal, tem a seu cargo ' 01 coordena-

cão. normalização e 'tontrôle da execucâo das atividades ge. "tIS previstas
no § 1" do art. dC dêste Regulamento
ate aves rias Divisões ~UI't~· funções
~RO definidas nos parágrafos, seguín.es
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§ 19 A Divisão de Zoneamento e
Normas Técnicas, órgão de 29 grau
dívíslonal incumbido da execução das

est udos para fixa cão do zoneamento

do pais em reígõea homogêneas do
ponto-de-vista sócio-econômico e das
características da estrutura agrária',
bem como da elaboração de normas
técnicas para a classificação dos ímóvets rurais, competem, entre outras,
as seguintes atribuições:
a)
elaboração e aplicação das normas para seleção de áreas a serem
declaradas prioritárias com base nos
índices definidores dos fatôrea enume-ados nos §~ iv e 29 do art. 43 do
Estatuto da Terra;
b)
delimitação das regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento, em que não ocorram tensões
socrals e econômicas, com base nos
mesmos critérios referidos na alínea
anterior;
c) delimitação das regiões já econômícamente apupadas, mas cujos
ocupantes careçam de assistência adequada, na forma indicada na alínea
"a";
d) delimitação das regiões carentes de programas de desbravamento,
povoamento e colonização das áreas
píonerras, com a mesma orientação
indicada na alínea "a":
e)
realização de estudos para atualização das tabelas e índices definidores do módulo para cada região, e tipo
de exploracão;
fJ ' realização de estudos para atualização das tabelas e índices para caractertzacãc dos coeficientes de pro-gressividade e regressívídade previatos no art. 50 do Estatuto da Terra,
e para classífícacâo dos imóveis rurais
como emprêsa rural, minifúndio ou
latifúndio.
§ 29
A Divisão de Cadastro, órgão,
de 29 grau divísional, competem, entre outras> as seguintes atribuições:
a)
elaboração das normas reguladoras da organização, funcionamento
e atualização do cadastro geral dos
imóveis rurais, das terras públicas e
das terras devolutas federais em todo
O país. bem como dos arrendatártcs
e parceiros nelas existentes;
z» promoção dos levantamentos,
sob suas diferentes formas, dos dados
necessários à caracterização, identificação e grupamento dos imóveis rurais em todo o país, levando em con-
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sideraçãc OS fatôres enumerados no
en. 46 do Estatuto da Terra;
c) fixação das normas e dos praZOS para recebimento das declarações
dos proprietários dos imóveis rurais:
d) implantação e manutenção atualizada das fichas cadastrais, inclusive

com inscrtçâo do valor de cada imóvel;
e)
preparo e fornecimento dos recíbcs de entrega de declaração, e dos

respectivos certificados provisórios ou
definitivos de cadastro;
j) análise das declarações dos proprietários, fixação de normas e de índices para aferição da fidedignidade
das informações;
g) seleção de dados e elaboração
de normas para os convênios relativos
à execução de levantamentos oadas-

trais.
§

39 A Divisão de Normas Tributá-

rias órgão de 2º grau dívíaíonal, competem, entre outras, as seguintes J..tri~
buíções:
a)
fixação de normas para penderaçâc dos índices de tributação progressiva ou regressiva da terra, levando em consideração os fatôres relacionados nos arts. 49 e 50 do Estatuto
da Terra;
b) elaboração dos métodos para o
cálculo dos valôres da tributação;
c)
elaboração das normas para
contrôle . dos tributos e taxas, cujo
lançamento e cobrança tenham sido
ou venham a ser atribuídos ao lER.A..
pela legislação ou por convênios:
d) elaboração das normas para os
convênios de outorga da execução da
arrecadação a entidades públicas ou
privadas;
e)
elàboraçâo e expedição das tabelas de taxas, e de normas de ccbrança dos certificados de cadastro e
de .Iegítimaçâo de posse, prevista no
aru. 101 do Estatuto da Terra;
f)
fixação dos cronogramas de cobrança do Impôsto Territorial Rural,
ajustando-os,' o mais possível, aos períodos normais de comercialização da
produção nas várias regiões do país;
Art , 46.

O Departamento de Re-

ca-sos B'undíártos, órgão de 19 grau
dívíaíonal. tem a seu cargo a coordenação, normalização e contrôle da
execução das atividades. prevista; no
§ 29 do art. 29 dêste Regulamento,

através das Divisões cujas runcões são
definidas nos parágrafos seguintes.
~ F' A Divisão de Recursos Natüreis. órgão de 20;> grau dívíaíonal, competem, entre outras, as seguintes atri-

buições:
a I avaliação, nas áreas prioritárias,
dos recursos naturais, e análise da integração dêstes e dos recursos tecnológicos disponíveis, visando ao planejamento de áreas na execução da Reforma Agrária;
b)
execução das atividades de engenharia rural e de tecnologia industrial. nos campos de produção de insumos utilizados nas explorações agropecuárias.
~ 29 A Divisão de. Destuprcpriaqôes,
órgão de 2º grau dívísiónal, competem entre outras, as seguintes atribuições:
a)
promoção das medidas técnicas
e administrativas para realização das
desapropriações que se fizerem necessárias para os fins da Reforma Agrária;
b) solicitação das autorizações legislativas necessárias às desaproprtaçôes dos bens de domínio dos Estados,
Municípios, Distrito Federal e Territórios;
c) fíxação das normas paravaptícacãc dos crttértos de, desapropriação
estabelecidos no Estatuto da Terra,
com base na legislação e regulamentação específicas;
(l)
fixação das normas para os ca,sos de desapropriação parcial prevtstos no Estatuto da Terra;
er estudo das propostas de deseproprtaçâo apresentadas pelos IBRAR,
e promoção das medidas dêjes decorrentes;
f i apreciação dos recursos interpostos pelos propr-íetártos de terras
desapropríadas, fornecendo os elementes de informação técnica à Procuradoria Geral.
I

~ 39 A Divisão de Terras PúblicM.
órgãc de 29 grau dívisíonal, compe-

tem, entre outras, as seguintes atribuições:
a)
inscrição elas terras públicas federais;
b) promoção da discriminação das
áreas de domínio federal ocupadas
par posseiros, a fim de regularizar a
situação dêstes, se fôr o caso, ali de
solicitar as medidas necessárias para
a reintegração de posse;
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c)
ermssao dos títulos de domínio,
nos casos de regulat-ízacâo de. condições de ?osse de terrenos ocupados
por terceuos:
d)
elaboracâo das normas para fiXS-C3,C das condicões de aquisição de
lotes peles posseiros, na forma dos
artáaos 97 a 102 do Estatuto da Terra;
e)
exame e parecer, sob o pontade-vista técnico. sôbre aliena cão ou
concessão de terras públicas estaduais
ou municipais. nas áreas prioritárias.
Art. 47, O Departamento de oraonizacão de Núcleos. órgão de 19 grau
c1ivi::;ionn1. tem a seu cargo a eoordenacão. normalizacâo e contrôle da
execucâo d8S attvtdades eerats previstas nos SS 39 e 59 do art. 2 9 através
das Divisões catas funoões são defintdaa nos parágrafos sezutntes .
~ 19 A Divisão de Distribuiciio de
Terras. órgão de 2i?' grau dívtstonal,

eomnetem entre outras, as seguintes
ntrfbuicêes:
.
a) promoção e estabelecimento das
no-ruas nara o acesso à nrotrrtedade
rural, mediante a distribuicão de terT3S t-e nsferfdas, por qualquer forma,
ao IBRA:
b' estudo dos processos de dtstrtbufcão de terras. observando os crttér-los estabelecidos no Estatuto da Ter-

ra:
c) fixacão das normas e realtzacâo
de entendimentos nara a promocâo da
compra e venda de terras e de Imóveis rurais:
d~
elaboracâo das normas ttxadoras de critérios nreferenciats para adtudtcacâo nns lotes a serem distrfbufdos pelo IBRA;
e)
estudo da metodoloata a ser
apltcada na constitui cão dos núcleos
do colorríaaoão. e estabelecimento dos
reoutsítos mtntmos a serem extatdos
nos anteprctetos e projetos rt~ colontse-ão. nromovtdos por entidades públtcas otn nrtvadas:
f' estabelecimento tdas normas fix-doeee 0(:'.<: condtcões nata emanctpa-

eãn do!': núcleos de colontzaeão:
o> exame. quanto à metodoloaia,
dos r-rotetos de colonteaoão núbltca ou
:!~'r+i(>llhr. tiara anrovacão de anteproietos e protetos. e para registro dos
protetos nnrovados:
h) promocâo da concessão de auxfttos técnicos e ftnenceírcs aos parcorotros. na fase de tmplantacâo dos
núcleos de colonização, prlncípalmen-
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te através das Cooperativas integrais
de Reforma Agrária.
§ 2<:'

à Divisão de Recursos Huma-

1°

nos órgão de
grau dívísíonal, competem. entre outras, as seguintes atribuições;
a)
elaboração das normas para t-ecrutamento e selecâo de candidatos à
aqulslção de lotes "rurais. e estabelecimon-o dos crttéríos de príortdade;
b) elaboração das normas para
transporte. recepção, hospedagem e
encaminhamento dos candidatos selecionados e suas tamtlías aos núcleos
agrícolas ou agro-industriais;
c) revisão dos processos de seleção
dos candidatos e revisão dos recursos
ínteroostos por êles ou pelas respeetdvas Comissões Agrárias:
d.)
elaboracão das normas de incentivo
criação e à organização de
centros reaionais de capacttecão e
treinamento. com a finalidade de preparar técnicos de qualquer nível e especialização. para as atividades agropecuárias e agro-industriais necessárias à realização da Reforma Agrária;
e)
colaboração técníce. e financeira
com entidades esuectalízaõas. públicas
ou privadas, nactonaia ou estrangeiras ''08.1'a formacâo. treinamento p capacttacão de técnicos e especlalístaa
nas atividades que. direta ou indiretamente, interessem à Reforma Agráà

rts.:

1) ttxacão dos critérios e elaboração das normas para assistência à
manutencão dos parceleíroa e de suas
famílias, durante a fase de implantacão dos núcleos de colonização;
g) programação de medidas visando. no meio rural das áreas uríorttártas à edueacão de base. inclusive das
relativas à economia doméstica e rural. colaborando na formacão do espírito assoc'atívn e cooperativo. no
preparo de líderes e na organização
dos stndicatoa rurais,
§ 3i?'. A Divis.ão de Associativismo e
Cooverativismo, órgão de 2.9 grau dt-

vísíonal, comnetem. entre outras, as
seguintes atrtbuíçôes ;
a) .normalízacâo e
promoção da
reunião de parceleíros em Cooperativas Integrais de Reforma Agrária:
b) elaboração dos critérios, e normas
gerais para constítuícão e funciona:"
menta das Cooperativas Integrais de
Reforma Agrária;
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C) fixação dos
critérios e normas
para promoção da transformação das
cooperativas existentes em Cooperativas Integraís de Reforma Agrária, e
promoção de medidas visando à criaçáo de novas entidades;
11) Iixaçâo das bases para democra.tazaçao das empresas rurais;
e) estudo e elaboração de .pareceres
sõnre estatutos de cooperativas e de
empresas rurais;
j) elabóraçâo das normas e premoçào da assistência creditícia aos parceleiros e demais cooperados;
g) elaboração
das normas para
organízaçac e manutenção do contrôle e dos registros relativos às operações financeiras resultantes de adíantamentoa e de outras despesas realizadas com a ímpíantaçâo e a garantia do funcionamento inicial das co':'
operativas dos núcleos de colonização
instaladas;

h) promoção de medidas visando à
expansão dOI sistema de comercialização da produção agropecuária nas
áreas prioritárias;
i) promoção das condições de incentivo à comercialização, índustríalízaçàc e transportes nas áreas prioritárias, ainda que fora das áreas dos
projetos.
Art. 48, O Departamento de Promoçao Açraria, órgão de 1.9 grau di'vístonaí, tem a seu cargo a coordeda
naçao.. normanzaçac e controle
execução das atividades previstas no
§ 45' do art. 2.'-', através das Divisões
cujas funções são defínídas nos parágrafos seguintes, e exercidas nas áreas
prtorítarías.

§ 1.9 A Divisão de AgrlQultura, orgào de 2.'-' grau dtvtstonat, competem,

entre outras, as seguintes atnbuícões:
a) elaboração
de normas para
prestacao de assistência técnica visando ao uso racional do solo, a. execueào dos planos de reflorestamento e
11 defesa 'e preservação dos recursos
naturais:
b) promoçao, diretamente ou através de convcmos celebrados com entidades públicas ou privadas, da proctuçào e da distribuição de material
de
plantio, inclusive o básico; da
prouuçào e distribuição de corretivos
e fertilizantes; e da crtaçâo e venda
de reprodutores;

c) promoção da difusão das atividades de reflorestamento;
d) orientação, coordenação e controle das atividades ligadas a métodos e prátícas agricolas;
e)
orrentaçao, coordenação e contrôle das atividades de assrstencia
técnica, nas praticas da defesa sanítarra vegetar; do preparo de' pastagens e proctuçao de rorragens: e da
defesa samtana animal;
j) orrentaçào, coordenação e controte das atividades de asststêncta
técnica quanto a disponibilidade de
reprodutores selecionados e dos métodos de .msemmaçao artificial;
g) promoção de medidas visando ao
desenvolvimento da mecamzacao agrfcola;
h) eíaboraçao de projetos conservacíonístas, e criação e implantação de
áreas de demonstração;
i) elaboração de normas e estabelecimento dos crrterios gerais .iara racional uso dos recursos naturais renovàveís, e, em especial, do SOlO, da
água, da floresta, da caça e da pesca,
dentro dos prmcipíos da conservação
e da mterdependencia das taxas econômicas cte uso daqueles recursos;
j) difusão, através de convênios com
a Companhia Nacronaí de Segure
Agrícola, de seguros garantidores das
culturas, serras, colheitas, rebanhos e
planteis;
§ 2.9 A Divisâo de DesenvolVimento
de Ccmsmuuuies, orgáo de 2,9 grau

dívístonat: competem, entre outras, as
seguintes atríbuíçôes:
a) normalização e ccordenaçac das
atividades de preataçao de assistência técnica e educacional no meio rural, seja através do emprego -te métodos de extensac rural e de desenvolvimento de comunidades, seja
através de outros meios que se mostrarem adequados;
b) promoção de medidas visando ao
incremento das atividades cívicas, recreativas e desportivas nas comunidades rurais;
c) normalização e promoção das
medidas de incentivo à assistência
social,' sob suas várias formas, a05
membros das comunidades rurais;
d) promoção da cxecuçao ae programas de educação sanitária e da
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assistência médica aos membros das
conllmidades rurais;
e) promoção de medidas de incentivo à pratica de artesanato, com
aprcveitamento de matérias-primas e
de recursos naturais da regtào ;
f) programação de medidas visando
à organízaçao das comunidades rurais, por meio

da

ímplantaçào de

métodos e processos técnicos e economícos de raciónalízaçào das ativi-

dades rurais em todos os setores administrativos e sociais.
§

39 • A Divisão de Infra-estrutura,

órgão de 2.9 grau dívísíonaí, compe-

tem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) promoção, através das cooperativas e de outras entidades, da tndustríalízaçao e do oenefícíamento dos
produtos agrrcotas e dos meios mdíspensaveie ao aumento da produção e
da produtavídade;
b) promoção de medidas de íncentive a cnaçào de pequenas indústrias
de produção de fertilizantes, de corretivos e de rações, e prestação de asststéncia li 'sua" organízaçao;
c) promcçáo das atividades de eletrttícacao rural, prmcípatmente atravês das cooperativas de mduatrtalízaçào e de eíetrrífcaçao rurais;
à) elaboração de normas e projetos
para execução das obras de melhoria da Intra-estrutura, como: reflorestamento, regutartzaçáo dos cenuvtos
dos cursos dagua, açudagem, uarragens SUbmersas, drenagens, rrrrgaçôes,
.abertura de poços e saneamento;
obras de conservação do soto ; melhoria do sistema viário índíspensavel a
execuçao dos projetos: e orrentaçào e
normanzacao da ínstaraçao de usinas
elevatórias de recalque;
e) normalízação e
ortentaçao das
atividades de engenharia rural relativas a derrubadas, destacas, araçào e
abertura de estradas interiores;
f) promoçao de medidas de incentivo à comerctahzaçào, industrialização
e transportes fora das áreas dos projetos, mas dentro das áreas prrorttárias;
g) promoção 'das medidas para amphaçào do sistema, de proteção à
produção, através da rede de armazéns, silos e frigorificos.

CAPÍTULO In

Do Patrimõnio e d.a Sistemática
Financeira

Aí-t. 49. O Patrimônio do lERA será ccnstttutdo, na forma do art. 32 do
Estatuto da Terra:
1 - do Fundo Nacional de Reforma
Agrária;
II.,- dos bens incorporados ao

lERA;
III - das terras e demais bens adquírtdos a qualquer titulo.
~ 1. 9 Para os fins ue registros patrimoniais-financeiros, serão previstos.
no plano de contas do IBRA, títulos
relativos a movímentação do Fundo
Nacional de Reforma Agrarta de que
trata o Capitulo IIl, Seção I, do Estatuto da Terra.
§ 2.<'\ Serão objeto de registro próprio as receitas provenientes dos recursos oriundos da colocação dos titulos da Dívida Agrária, as aplicações realizadas com aqueles reClU"SOS
e os respectivos resultados obtidos
para os fins de garantia do resgate
daquele empréstimo público.
Art. 50. O Fundo Nacional de Reforma Agrária é destinado a fornecer meios nccessartos ao financiamento da Reforma Agrária e ao
custeio dos órgãos incumbidos de sua
execução.
Art. 51. A Diretoria do IBRA baâxará ato normativo próprio, fixando
a sístematíca dos assuntos financeiros, e estabelecendo as normas e os
prmcipios gerais a serem observados
nas tunçõea dessa natureza exercidas nos vàrros órgãos do IBRA nas
fases:
a) de prevísào, para a formulação
das propostas orçamentárias;
b) de regratro, com a contabílízaçâc
e execuçao das operações;
C) de realizações, compreendendo a
cfetavaçao das arrecadações e dos pagamentos;
a) de tíscahzaçào e contrôle orçamentário.

CAPÍTULO IV

Das junções e atrunuções dos órgãos
regionais, zonais e locais

Art. 52. As Delegacias Regionais.
órgãos de 1.9 grau dívísíonal, cujas
atividades visam a integração da ação
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executiva zonal e local de todos os
órgãos centrais do IBRA, nas áreas
prtortetàrtas, são os' órgãos executores
da Reforma Agrária, a êles cabendo,
entre outras, as funções de cíassincação e condições de uso atual e potencial das- terras, para a elaboração
de cadastros técnicos; de preparo
das propostas de desaproprtação
terras e de seleção dos candidatos à
aqutsícêc das parcelas; e de elaboração do anteprojeto do Plano Regional de Reforma Agrária na área de

de

SU:!l. .jurrsdíção,

Parágrafo untco. Aos Delegados Regionais caberá a supervisão' e coordenação de tôdas as atividades desempenhadas na área de jtn-ísdtcâo das
respectivas Delegacias, através dos
seus .próprtos órgãos ou dos órgãos a
elas vinculados.
Art. 53. Os centros Regionais d.e
Cadastro e Tributação são ôrgâos de
1.9 grau divísíonal, cujas atividades
visam a promover e controlar as funções relativas ao levantamento, à
manutenção e à atualízacâo dos cadastros dos imóveis rurais, e ao preparo dos dados relativos aos tributos, CUjO lançamento e cobrança te~
nham sido atribuidos ao IBRA.
Parágrafo único. Aos Chefes dos
Centros Regionais de Cadastro e Trtbutação caberá a supervisão e' coar..
denacâo de tõdes as atividades desempenhadas na área de jurisdição
dos respectivos Centros, através dos
seus órgãos próprios ou dos órgãos a
êles vinculados.
Art. 54. As Comissões Agrárias,
conatítuídas na forma do art. 42 do
Estatuto da Terra, são órgãos locais
de estrutura peculiar mcumbídos da
ínstrucâo dos pedidos de aquisição e
de desapropriação de terras. de ma..
rrlfestacâc sôbre os candidatos selecionados para adjudícaçãr de lotes. e
para acompanhamento, até sua implantação, dos nroaramas de reforma
nas áreas prioritárias.
Art. 55. Os Distritos àe Colonização
são unidades locais constituídas por
3 ou mais Núcleos de Colonização tntertteados. SUbordinados a uma única
chefia e compostos por serviços administrativos e comunitários integrados.
Parágrafo único. Os Núcleos rereridos neste artigo são unidades básicas de colonização, e caracterizam-
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se por um conjunto de parcelas integradas por uma sede administrativa
e servícos comunitários, e sua constttuíçáo será condicionada, essencialmente, à possibilidade de conhecimento mútuo entre parceleíros e de tdentíücacao destes pelo respectivo Administrador.
Art. 56. Os órgãos Executivos zonata
e Locais previstos no inciso VII do
art. 30 serão criados em função das
necessidades de ordem admímstrato..
va, técnica ou econômica do [BRA nas
diversas áreas príorttàrtaa ou nas
áreas de jurisdição dos Centros Regionais de Cadastro e 'I'rtbutação, 'e na
forma indicada nos respectivos Regímentos Internos, que estabelecerão o
seu grau dívísíonal, suas vinculações,
condições para a sua implantação,
suas atribuições eos principias do seu
funcionamento.
CAPíTULO V

Da Nomenclatura dos órgãos e
àos dirigentes

Art. 57. Os órgãos do lBRA, dos.
diferentes graus dívísíonaís índícadores do nível hierárquico que lhes é
conferido na sua estrutura, os criados
por lei e por esta definidos em senti ~
do geral, os errados neste Reguramenta e os que venham a ser criados
nos Regimentos Internos, bem corno
os respectivos Dirigentes, obedecerão
à nomenclatura fixada nos parágrafos seguintes.
§ 1.Q O Gabinete é um órgão de assistência geral ao Presidente, .encarregado da coordenação .e distribuição
de funções a órgãos do iBRA, dirigido
por um Chefe, de livre escolha e desígnaçáo, em comissão, pelo Presidente.
§ 29 A Secretaria Executiva é um
órgão encarregado da
coordenação
das atividades exercidas pelos órgãos
centrais de 15 grau dívísíonat mcumbtdos das funções gerais adnunístraUvas. financeiras e de plane ramento,
dirigida por um Secretário Executiva,
escolhido e, designado em oomíseao,
pelo Presidente.
§ 3.9 A ProcuraCloria Geral é um órgão de assessoria, com finalidades
consultivas, normativas, orientadoras,
coordenadoras e controladoras, dtngfda por um Procurador Geral, escolhido -e designado, em comissão, pelo
Presidente.
1
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§ 4.'-' As Assessorias e a
Audi'toria
não constituem unidades estruturais
com chena proprta, sendo suas tunçôes desempenhadas por um ou mais
Assessores e Auditores, especializados
nas respectivas funções, escolhidos e
admitidos pelo Presidente, na forma
indicada no inciso I do art. 68.
§ 5.9 Os Serviços Gerais são conjuntos de órgãos em que se desdobra
a Secretaria Executiva, incumbidos da
orientação, coordenação, normalização,
execução e controle das atividades
auxiliares e técnicas adjetivas, tendo
cada um como dirigente um Chefe,
escolhido pelo Secretário Executivo e
designado, em comissão, pelo Presidente.
§ 6.9 Os Departamentos são órgãos
incumbidos da orientação, coordenação, normaüzaçao, execução e controle das atividades substantivas do
IBRA, tendo cada um como dirigente um Diretor, designado pelo Presidente, dentre os membros da Diretoria, nomeados na forma do artigo
38 do Estatuto da Terra e do § 1.9 do
art. 32 deste Regulamento.
§ 7.9 Os Serviços são órgãos em que
se desdobram os Serviços Gerais, e
visam a atender à diferenciação das
funções adjetivas desempenhadas por
êstes órgãos e têm cada um como dirigente, um Chefe, técnico especializado, escolhido pelo Secretário Executivo e designado, em comissão, pejo
Presidente.
§ 8. 9 As Divisões são órg-ãos em Que
se desdobram os Departamentos. e visam a atender
diferenciação das
funções substantivas desempenhadas
pai' êstes órgãos, e tem cada um como
dirigente um Chefe, técnico especlaltzadn escolhido pelo Diretor do respectivo Departamento, e designado,
em comissão, pelo Presidente.
.à

°

~ 99 A Assistência Jurídica,
Contensioso, a Comisetio de Compras. a
Commutacão Eletrônica, a Biblioteca,
a Tesouraria e a. Gerência do Fundo
Nacional de Reforma Agrária, são ór-

gãos de caráter e desienacão especiais
incumbidos das tuncões fixadas neste
Recrulsmento. tendo cada um coma
rürmente um Chefe. escolhido os dois
rn-tr-iet-os neto pl'o~U~"ldnr-GP1''1L e os
demais pelo Secretário Executívo, todos designados, em comissão pelo Presidente.
~ 10.
A Seção será a, nomenclatura
normal para subdivisão dos órgãos de

29 grau divisional e vise à diferenciação das funções dêstes; tendo como
dirigente um Chefe, escolhido pelo
Chefe do órgão de. 10 grau' dtvístcnal
que ela integra, e designado pelo Presidente.
§ 11. Os órgãos Re(Jionais, zonose
e Locais são unidades de 19, 29 ou 30
grau dívisíonal, segundo a' forma de
sua vínculacâo direta e a na tureza
das responsabilidades de suas atrtouicões. tendo constituição, subordinação,
vinculação. normalização, natureza e
condições de designação de seus dirigentes as fixadas neste Regulamento
ou nos .Regímentos Internos respectivos.
§ 12. A posse dos dirigentes dos
órgãos de 19 grau divisional ou de
coordenadores dêstes, será dada pelo
Presidente, e 8. dos chefes dos demais
órgãos, pelo Secretário Executivo.
CAPÍTULo VI

Dos Atos Normativos

Art. 58. Além das Leis e dos Decretos dos Podêres Legislativo e Executivo do Govêrno Federal, são atos
normativos para regulamentação das
atividades a serem exercidas pelo
lERA os definidos nos artigos seguintes.
Art. 59. O Regulamento-Geral será elaborado por técnicos especializados, aprovado pelo Ministro do Planejamento, baixado ou alterado por
Decreto do Presidente da República
e fixará, essencialmente. as linhas e
os preceitos gerais do funcionamento
das atividades decorrentes das finalidades principais do _lERA;, os prínctpias básicos das vinculações dos órgãos ; a estruturação, funções e atributções dos órgãos centrais de primeiro e segundo graus divisíonaís) a forma geral de regionalização das atividades; a nomenclatura dos órgãos e
dos seus dirigentes: e a classificação
e condícões de efaboracâo. aprovação
e expedição dos atos normativos.
Art. 60. Os Reqimentos Internos
SPTi'i.O

elaborados oelos ó-eãos cpntrais

de 19 grau dívisional, com a colaboração de técnicos especialtsadcs aprovedos pelo Mlntstro do Planejamento
e baixados pela Diretoria do lBRA. e
deverão estabelecer as linhas, gerais e
os preceitos a que deverão obedecer as
normas de funcionamento das pr-lncí-

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

618

pais atribuições de cada órgão compo-

nente, sendo fixadas a estrutura,
ções, atribuições, articulações e

~n

VII~

culacões dos órgãos até o 3<,> grau d~
vlztcnal.' e mdlcados os tipos. denomt-

nações, natureza de atividades e, pr~n:

cíotcs de funcionamento dos orgaos
~:o'n9.js e locais vinculados e, aiJ]-da: as
condícôes de implantação dos orgaos ,
Art. 61 . As Recomendações serão
elaboradas pelos relatores do Coneelho Técnico. aprovadas por maioria
dos seus membros e baixadas pelo seu
Presidente. de acõrdo 'com os n:ldp""~::;

fixados em Leis, Decretos e neste Regulamento. e 'visam a consubstanciar
as medidas a serem propostas à DIretoria do lERA. observados os limi-

tes de suas atribuições.
ArL 62. As ueuoeraçôee serão elaboradas pelos relatores da Diretoria,
aprovadas por maioria dos seus membros, na forma do respectivo Regimento Interno baixadas pela Diretoria e expedidas pelo seu Presidente,
de acôrdo com os podêrea fixados em
Leis. Decretos e neste Regulamento.
visando a consubstanciar as medidas
decretadas por aquêle órgão colegiado,
observados os limites de suas atribuições.
Art. 63. As Instruções Especiais
serão elaboradas por especialistas nas
matérias nelas tratadas, submetidas à
aprovação prévia do Ministro do Planejamento. e baixadas e expedidas pelo Presidente do IBRA para fixar .:'-1:itérios. preceitos e normas gerais de
funcionamento que estabeleçam obrígncões e atinjam tnterêsses de entídaD.f'.S não subordinadas diretamente ao
lBRA.

Art. 64. As Instruções 'serão elaboradas pelos relatores da Díretorta,
aprovadas por maioria dos seus membros e baixadas pelo Presidente, de
acôrdo com os podêres fixados em
Leis, Decretos e neste Regulamento, e
visam a consubstanciar critértos, pre~
ceitos e normas gerais de funcionamento que atinjam um ou mais órgãos
centrais, regfonais, zoneís ou locais.
Arb , 55.
As Port(lYi'],.o:; serão eI8])0,radas pelo órgão central incumbido
das ' funcôes rclatívas à matéria neles
tratada: aprovadas, baixadas e expedidas pelo Presidente, para determinar
o cumprimento de medidas geruiaide
ordem

técnica e

admtntstratíva da

alçada exclusiva do Presidente, ou,
ainda, para, homologando medidas
consubstancladas em atos normativos

de hierarquia superior, transformá-Ias
em dispositivos reguladores do !BRA.
Art. 66. As Normas são atos aprovados, baixados e expedidos pelos
C]W:2S' dos o.rrâos Cont-o!s de 19 s-vau
dívtstonal, para regulamentar, de form-i regular e oont-nua. " execucào

técnica e administrativa dos serviços,
8.ljl'i(i·d,~s ou tarefas já regutados.
li
suas linhas gerais, por atos normatívos de hierarquia superior, sendo ncumbidos de sua elaboração o órgão
próprio 011 espectalísta nos assuntos
nelas tratados.
Art. 67. As Ordens de Serviço SElrão elaboradas, aprovadas, baixadas e
exuedídas por todos os Chefes de ór-gãos de ll;" 2Q ou 39 grau drviaional
para 'determínar, em casos especrücos,
a execuçàc.. no todo ou em parte, de
tarefas afetas 'f:WS respectivos órgãos,
dentro dos dispositivos normativos em
vigor.
TÍTULo IV

Das Disposições Gerais e das Di.!posições Transitórias
CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 68. Além do pessoal transferido para o seu quadro em virtude do
drsoosto no art. 104 e seus parágrafos' do uscatuto da Terra. o IBRA poderá admitir, dentro dos recursos e
dotações orçamentárias próprias:
I - especialistas necessários ao desempenho de atividades técnicas e
o.entifícas, para cuja execução não
dispuser de servidores habilitados, designados mediante portaria ou contrato e em regime especial de brabalho e salário;
II pessoal temporário, própriamente dito: destinado a trabalho de
caráter tranaítórío, e não compreendido no item anterior;
lI! - pessoal de obras destinado à
exccucão de trabalhe de qualquer natureza vinculado 3; realização da respectiva obra;
Parágrafo úníco .
A prestação ~e
serviços de natureza eventual nao
caracterízará relacão de emprego e
será retribuída mediante recibo.
Art. 69. A .lotacâc numérica do
pessoal de cada órgão do lERA, será
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fixada em atos normativos aprovados
pela Dtretorta. e far-se-á em .tace das
necessidades impostas pelas condições
vigentes de desenvolvimento das atividades. e de conformidade com os planes de ímplantaçâo aprovados, para
efeito da elaboração do respectivo
quadro. a ser baixado por decreto do
Poder Executivo.
Parágrafo único.
Os critérios para
fíxacâo da lotação numérica levarão
em canta a natureza das atividades,
o volume de serviço, a espécie das tarefas e os equipamentos disponíveis.
Art. 70. A tabela de pessoal temporário será anualmente publicada no
Diário O ticiiü,

Art. 71. O pessoal temporário e o
pessoal de obras fícarâo suieitos ao
regime previsto na Consolidação das
Leis de Trabalho e na legislação vigente peculiar àquele regime de em-

prêgo,

Art. 72. Nenhuma admissão de
pessoal poderá ser
efetivada senão
mediante prestação de concurso de
provas ou de títulos e provas, exce-tuando-se as previstas nos incisos I,
n e lU do artigo 68, sendo que as
realizadas na forma dos incisos II e
III dependerão de prestação de provas
-ctc habilítaçâo ou de capacitação.
Art. 73. Os salários do pessoal de
que trata o art. 71 'não excederão o
vencimento inicial do nível correspendente à classe ou séries de classes
Que tenham encargos e obríguções -se.melhantes ou equivalentes.
~ 19 Respeitada esta limitação, o
salário do pessoal de que trata o artigo 71 deverá enquadrar-se dentro
das condições regfonais do mercado de
trabalho e, na .sua f'íxacâo serão consíderados os enca~gos
~brigações a
desempenhar.
§

?,9

e

A retrtbuicão ao uessoal es-

'peclaüsado gerá estabelecida de acôt'-do com o valor atribuído. nu mercado
de trabalhe :'),ci' tino de ar.tvíuede a
ser desemcenhada, podendo. ,,1 juizo
da Admintstracâo. ser concedtdo: um
acréectmo de salário, pela dedícacâo

excluatve. até o máx'mo atrtouido aos
flln~hnários' do Servico Civil do Poder Jcxccutívo, obedecidas as exigên-cías legais.
Art. 74. Ao pessoal de obras não
serão concedidas quaisquer gratifica-cões, percentagens ou comissões, além
do salário previsto na tabela.
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Art. 75. Os membros dos órgãos
colegiados do lERA previstos no artigo 38 farão jus a uma gratificação,
de acôrdo com as normas estabelecidas no Decreto nv 55.090, de 28 de
novembro de 19ê4.
§ 1c O número .de reuniões ordináTias e extraordinárias da Diretoria e
do Conselho Técnico será, no mínimo, de duas e, .no máximo, de oito
mensalmente, e a gratificação prevista neste artigo será de 30% do maior
salário-mínímo legal vigente, por sessão.
S 29 Os membros componentes da
DIretoria do lBRA e o Secretário Executivo terão remuneração correspondente a 65% da que percebem os Ministros de Estado. tendo em vista o
critério estabelecido no § 19 do art. 38
do Estatuto da Terra.
Art. 76. Serão atribuídos, aos demais ocupantes de cargos em comissão, dirigentes dos órgãos definidos
neste Regulamento, como de 19 e 21?
graus dívíslonaís, os símbolos l-C e
2;'C, respectivamente.
§ 19 Para atender aos encargos de
chefia dos órgãos de 39 ~ 49 graus
divfslonaís, serão atribuídas funções
gratáfícadas, .de acôrdo com o que determinem os respectivos Regimentos
Internos, e tendo em vista a legislação em vigor.
§ 29 A remuneração a ser atribui..
da aos Assessôres e Auditores será
fixada de acordo com o que estabelece
o § 29 do' artigo 73.
Art. 77. O disposto neste Decreto
não se aplica aos ocupantes de cargos
ou funções que estejam em exercício
nos órgãos incorporados, em virtude
de requísiçào, bem como aos funcionários civis ou militares assim definidos pela legislação específica.
Parágrafo único.
O lERA poderá
requisitar servidores da administração
centralizada QU descentralizada, sem
prejuízo dos vencimentos, direitos e
vantaaens de acôrdo com o d:SDoStO
~ -3° do art., 104 do Estatuto da

no

trena e nos têrmos da' legislação em
vígor

A-rt. 78. Os deveres e responsabilidades gerais dos du-igentes referidos
no Capitulo V do Título UI, bem como o âmbito de sua autoridade e com-

petência. s0'1'1'Io fixados em atos normativos próprios da alçada da Diretoria, e de acõrdo com o determinado
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no parágrafo umco do artigo 25, observados. no que couber, os preceitos
já estabelecidos no Estatuto dos FuncionáricsPúblicos Cívís da União.
Ar-t. 79. Os órgãos de 39 grau dívístcna! e suas subdivisões, que forem
criados pelos Reg"imentos Internos,
ooderâo ser aglutinados temporàrfamente e mantidos sob uma única che-

fia, enquanto a complexidade e o vulto dos serviços, nos diferentes estágios :\e desenvolvimento do lERA, não
índícarem a necessidade do seu imediato desmembramento.
AI'L 80. Além das relações expllcltamente. referidas neste- Regulamento, e que serão mantidas entre os órgãos centrais do lERA e os órgãos

regionais, zonaís e Joeais a êles vinculados, poderão, ainda. ser estabelecidas relacões gerais de colaboração
e de cooperação com outras entidades
públicas ou privadas, nacionais ou
estranaelras. desde que reguladas em
atos normativos da alçada do Presldente. Que determinará a forma de
sua realtzacão, bem como a natureza
da delegação conferida para mantêlas.
Parágrafo único. A troca de ínrormacões técntcas e de dados estatísticos elos ó!'gl1os da TB~Ll\ entre si e com
','., rl __ -vrttculares ou públicas, federa!s. estaduaís e municipais, poderá
ser mantida independentemente de
autot'ivecões especiais do Presidente
do lBRA.

Art. 81, Os casos omissos neste
Reeulamento serão submetidos, pelo
Presidente do lBRA, ouvida prêvíamente a Diretoria, ao julgamento do
M'rristro do Planejamento, Que indicará as medidas para regulá-los,

tigo 5Q , do Decreto nc 55.286, de 24 de
dezembro de 1964, que trata do processamento relativo à opção prevista
no § 59 do artigo 104 do Estatuto da
Terra.
§ 29 Os requerimentos de opção serão encaminhados 'ao Departamento
Administrativo do Serviço Público,
através da Comissão de Liquidação
instituída pelo .§ 19 do artigo 59 do
Decreto no 55,286, de 24 de dezembro
de 1964,
§ 39 Decorrido o prazo previsto no
§ 19 dêste artigo sem manifestação do

interessado, o silêncio valerá por
opção tácita pela permanência nos
quadros de pessoal do lERA ou do
lNDA, processando-se a lotação de
acôrdo com o sistema de organização
e funcionamento fixado nos regulamentos de cada uma dessas autarquias, tendo em vista o disposto no
art. 104 e seus parágrafos e o que
prescreve o inciso VI do art. 74, do
Estatuto da Terra.
Art. 88. Até que seja baixado,por
decreto do Poder Executivo, o quadro
de pessoal do lERA, ficam criados 1:
cargos em comissão l-C e 26 cargos'
em comissão 2-C, de acõrdo com o
arü. 56 da Lei nc 3.780, de 12 de julho
de 1960, para atender às chefias de
órgãos de '19 e 29 graus divieíonais
criados neste Regulamento.
§ 1'1 Ficam mantidos os quantitativos dos cargos em comissão. das funções gratificadas, das representações.
de gabinete e os' cargos de Procuradores, previstos para as antigas estruturas orgânicas do INIC e do SSR. ou:
posteriormente criados, de acôrdo com
o art. 116 do Estatuto da 'Terra.
29 Tendo em vista o disposto,
neste artigo e no seu § te, a nomenclatura dos cargos em, comissão e das
funções gratificadas será a adotada.
neste Regulamento.
ê

CAPÍTULo TI

Das Disposições Transitórias

Art. 32: Os servidores da Sutiertnten-

dência da. Política Agrária (SUPRA)

provenientes dos cuaüros do extinto
Instituto Nacional de Imigr8,çãoe CoIonização (INIC) e do Serviço Social
Rur21 (8SR) poderão optar por sua
lotacão em QU8.JQuer órgão da admtnístracâo centralizada ou descentralizada onde existam -cargos ou funções
iguais aos por êles ocupados.
~ )0 Fica prorrogado por 60 dias,
a partir' de 29 de marco do corrente
ano, o prazo previsto no § 29 do ar-

Art. 84. Ficam mantidos, até à
ímplantacâo dos órgãos Regíonaís
previstos neste Regulamento, os órgãos Regionais e Locais existentes que
ficaram vinculados ao lERA após a
vigência do Estatuto da Terra.
Art.. 85. A regulamentação complementar das atividades do lERA,
que decorra de disoosttívos legais contidos no Estatuto da Terra ou de nOI'mas gerais traçadas neste Regulamento, será elaborada, até à implantação
final dos órgãos centrais do lERA,..
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pelo Grupo de Trabalho criado por
imposição do Decreto nc 55.286, de 2~
de dezembro de 1964'.
Art. 86. A implantação dos órgãos
centrais, regionais, zonais e locais,
obedecerá a métodos, processos e rotinas traçados pelo Grupo de Trabalho
referido no artigo anterior, e será executada com a colaboração dos órgãos
e serviços do lERA que já estiverem
implantados.
DECRETO N9 55.890

DE 31 DE

MARÇO DE 1965
Aprova o Regulamento Geral do Instituto Nacional de Desenvolvimen-

to Agrârio.
O Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e

tendo em vista o disposto na Lei .1Úmero 4.504, de 30 de novembro de
1964, decreta:
Art. 19, Fica aprovado o Regulamento Geral do Instituto Nacional do
Desenvolvimento Agrário. criado pelo
artigo 74 .da Lei nc 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que, com êate baixa.
Art. 29 este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .contrárto.
Brasília, 31 de março de 1965;
144 Q da Independência e 77 Q da República.
H.

CASTELLO

BRANcO

Hugo de Atmeiaà Leme
Rcberto Campos

REGULAMENTO GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
TíTULO I

DO INSTITUTC NACIONAL DE DE-

SENVOLVIMENTO AGRARIO
<INDA)

CAPÍTULO

I

Da Denominação e Finalidades

Art. 19 O Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário - INDA - é
um órgão autárquico criado pela Lei
4.504, de 30 de novembro de 1964 Estatuto. da Terra, vinculado ao Ministério da Agricultura, dotado de uer-

eai

sonalidade jurídica e -rutonorrua ü-

nanceíra, com sede na Capteal Federal e jurisdição em todo o rerrttório nacional, E:, nos têrmos daquela
lei, tem corno objetivo prfmordtat DrO~

movei o desenvolvimento t'Ul'31, -sscncíalmeute através das
atívídades de

colonização, extensão rural e cooperativismo,
§ 19 Para consecução dos seus objetivos o _INDA atuará em todo ) território nacional, diretamente 011 através de suas Delegacias Regionais.
~2Q Nas áreas declaradas prforrtarias, na forma do § 2Çl do art. 43 do
Estatuto da Terra, as atividades g~
raís do INDA definidas neste artigo
serão exercidas:
a) as de colonização, íntegraimente pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA;
b) as demais, sempre que poasrvel,
pela autarquia referida na alínea "a",
em convênio com o INDA.
§3 9 No campo do desenvolvimento
rural, da assistência técnica e do associativismo, a ação do INDA terá o
sentido de complementar a atuação
dos demais órgãos do Ministério da
Agricultura, com os quais deverá celebrar convênios
visando ao maior
rendimento administrativo, técnico e
econômico dos recursos aplicados.
Art. 29 O INDA tem como finalidades principais, nos têrmos do item
V do artigo 74 do Estatuto da Terra,
para consecução d05 seus objetivos, as
enumeradas rios parágrafos seguintes:
§ 1Q No campo das atividades de
cclonízaçao, observado o disposto na
alínea "a", do § 29 do artigo tv:
a) orientar os serviços de seleção,
entrada, dístrtbuição e fixação de
ímígrantes, nos têrmos. do art. 152
da Constituição Federal e da alínea
"c" do inciso V do art. 74 do Estatuto da Terra, fixando as diretrizes para
o servíco de imigração li! seleção de
imigrantes. exercido pelc-, Ministério
das Relações Exteriores, e promovendo a recepção e o encaminhamento
dos imigrantes,· em articulação com o
Ministério do Trabalho e Previdência
Social;
b) criar. núcleos de colonização visando a fins especiais, bem como, em
entendimento com o Ministério da
Guerra, colônias, com assistência militar, na fronteira continental;
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c) coordenara execução dos projetos de colonização particular, colaborando, ainda, ern programas. de colonização realizados por entidades públicas;

d> examinar, emitir parecer e registrar os projetos de colonização e de
loteamento para urbanização que incluam a formação de sitios de recreio;
c) organizar e manter atualizado o
cadastro das emprêsas colonizadoras
e dos núcleos coloniais.
§ ',29 No campo do cooperativismo:
a) planejar, programar, orientar,
promover e fiscalizar as atividades relativas ao cooperativismo, sob tôdas
as suas formas e modalidades;
b) estabelecer normas, proceder ao
registro e promover a fiscalização do

funcionamento das cooperativas;
c) mobilizar e utilizar os meios de
assistência financeira e credltíoía,
através da rõde de cooperativas.
§ 39 No campo da extensão rural:
a)
planejar, programar, orientar,
promover e fiscalizar as atividades relativas ao associativismo rural;
b) estabelecer normas, proceder ao
cadastro das entidades de associativismo rural;
c) planejar, programar, promover e
controlar as atividades relativas à extensão rural, cooperar com outros órgãos ou entidades que as executem, e
proceder á avaliação dos resultados
dessas atividades;
d) atuar, em colaboração com os
órgãos do Ministério do Trabalho e
Previdência Social incumbidos da síndícalízaçãc rural, visando a harmonizar as atividades sindicais com os
propósitos sociais, econômicos e técnicos da agricultura;
e). mobilizar e utilizar,para apltcação da política de desenvolvimento
agrário, os meios de assistência técnica; de capacítaçáo e treinamento de
pessoal; e o seguro agrário.
§ 49 No campo do desenvolvimento
rural:
a) realizar estudos e pesquisas sôbre a organização rural, para promover e estimular o desenvolvimento das
comunidades;
b) planejar, programar e promover
medidas visando à implantação e ao
desenvolvimento da eletrificação rural;

c) planejar, promover, e controlar
as atividades de revenda de bens de
produção e insumos aos av-wío 'es e
pecuaristas, especialmente os referidos
incisos I. IJ e III do art. 86 do Estatutos da Terra;
d) exercer as atividades de orientação, planífícação, execução e controle das auvicíades que visem a promover o incentivo da industrialização,
o beneficiamento dos produtos agropecuários e os meios indispensáveis
ao aumento da produçâo e da produtividade industriais no 'âmbito rural;
e) mobilizar e utilizar, para o desenvolvimento tecnológico, os seguintes meios: produção e distribuição de
sementes e mudas, criação, venda e
distribuição de reprodutores; uso da
inseminação artificial; e mecanização
agrícola:
f) promover a prestação de serviços de planejamento conservacíonísta e de execução de trabalhos técnicos para conservação de solos e para
implantação de métodos e práticas
agrícolas.
Art. 39 Para perfeita execução das
atividades bàaícaa enumeradas no art.
zc e seus parágrafos, o INDA desempenhara, sob a supervisão da Coordenação Administrativa, as funções
auxiliares executadas nos órgãos centrais, regionais, zonas e locais, discrtminados nos parágrafos seguintes.
§ io.
Funções técnicas auxiliares,
compreendendo:
a) execução de levantamentos. análises e pesquisas de caráter geo e sócio-econômico, para caracterização das
áreas preferenciais e para programação das atividades do INDA;
b) elaboração .de projetos de colonização a serem executados pelo INDA
diretamente ou em cooperação com
outras entidades;
c) formulação dos programas de
ação e respectivos orçamentos para as
atividades do INDA, bem como realização do contrôle técníco-econômíco de sua execução;
d)
realização de levantamentos,
análises estatíatícas e estudos de métodos e processos de trabalho, para.
manutenção da estrutura e do funcionamento administrativo .e técnico
dos órgãos centrais, regionais, zonais
e locais do INDA;
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e) execução de funções ,de topografia, desenho e cálculos;
f) preparo de documentação técntca para divulgação dos trabalhos realizados pelo INDA ou de interesse
para as' suas atividades.
§ 29 Funções de caráter administrativo, compreendendo:
a) normalização e manutenção das
atividades de comunicações. multígrafia, zeladoria, pessoal, material e
transportes utilizados pelo INDA;
b) normalização e manutencâo das
atividades de escrtturacâo e apurações contábeis, bem como da execução
financeira do orçamento.
§ 39 Funções econômico-financeiras,
compreendendo;
a) administração do patrimônio do
INDA e contrôle da aplicação doe seus
recursos:
b) obtenção de empréstimos Internos- e externos para financiamento de
projetos de colonização e para prestação de assistência financeira a lavradores e' pecuaristas. diretamente ou
através de Cooperativas;
c} execução das atividades de guarda de valores e de movimentação de
fundos, inclusive eretuaçâo de recebimentos e pagamentos e contrôle das
contas bancárias;
d) preparo e contrôle das arrece-dacóes de contribuições, de consignacões e de outros recursos devidos ao
ÍNDA. bem como de tributos arrecadados por conta de terceiros, na forma
da legislação em vigor.
§ 4<;1 Funcões auxiliares complementares, compreendendo:
a) manutencâo da biblioteca e dos
serviços de documentação técnica geral;
b) manutencão do serviço central
de computação- eletrônica;
c) manutenção dos serviços de aquisiçâo de material e de mercadorias,
inclusive dos de importação de bens
de producáo para as atividades básicas do INDA.
Art. 49 Os projetos de atos relativos à ação do INDA que acarretem
obrígacôes para outros órgãos da administração pública serâo, obruratóriamente, submetidos à aprovação prévia do Ministro da Agricultura.
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CAPÍTULo rr

Das Vinculações

Art. 5Ç1 O INDA, nos têrmos dos
artigos 60;>, 79 e 80;> do Estatuto da Terra, poderá manter convênios com entidades internacionais, estrangeiras ou
nacionais, federais, regionais, estaduais ou privadas, para execução de
trabalhos que se incluam entre os enumerados nas finalidades referidas no
art. 2°.
Parágrafo único. Os convênios serâo aprovados pelo Conselho Diretor
e deverão ser celebrados especialmente para evitar duplicídade de atuação
de organismos públicos no mesmo
campo de atividades.
Art. 69 As vinculações dos órgãos
internos serão definidas neste Regulamento e nos Regimentos Internos
especificos, obedecendo a subordinação de. caráter técnico e administrativo e a prtnctpíos normativos especiais podendo um mesmo órgão ser
subordinado tecnicamente a uma chefia e, administrativamente, a outra.
Parágrafo único. A vinculação ou a
subordinação de um órgão a uma chefia não implica, obrigatoriamente. na
inclusão dêsse órgão na mesma unidade administrativa subordinada àqnela chefia.
TITULO II

Das Atividades do INDA
CAPÍTmo I

Das Atividades de Colonização
Art. 70;>. As atividades de orientação,

coordenação, planificação, normalizaçâo, execução e contrôle no campo da
Colonízaçào, visam a promover a 01'ganízação e a implantação de núcleos
coloniais. e compreendem a seleção e
o registro dos candidatos que nêles
serão localizados, o transporte e manutençâo dos. mesmos e de seus familiares, na fase inicial de implantação,
além de outras vantagens oferecidas
em cada tipo de projeto.
Parágrafo único.
Os anteprojetos
ou projetos de colonização, para serem aprovados e registrados, terão de
satisfazer a exigências minímas. e a
especificações, de acôrdo com a metodologia estabelecida pelo IBRA.
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Art. 89 As atividades de orientação,

CAPíTULO

m

coordenação nlanífícaçâo, normaliza-

ção, _execU(~ão' e contrôle no campo
das migrações,
realizadas na forma
derímda na alínea "a" do § 19 do ar-

tigo

2~).

visam à recepção, encaminha-

menta e colocação de trabalhadores

rurais

selecionados

no

estrangeiro

pelo Ministério das Relações 'Exteriores ou pelo Ministério do Trabalho

em áreas do país.

Parágrafo único. O INDA colabo-

rará com os organismos de valorização regional e com os Estados - nos
respectivos programas de mig;..ação
por êlea elaborados.
Art. 99 Para assegurar a melhor
estabilidade sócio-econômica aos núcleos coloniais, serão previstas, nos casos indicados, as várias formas de 01'ganízaçâc econômica do artezanato,
com aproveitamento de matérias-primas regionais, cabendo ao INDA a
orientação dos meios adequados ao
beneficiamento daquelas matérias-primas, à seleção dos tipos e modelos e
à forma de comercialização.
CAPíTULO l i

Das Ativiãades de Cooperativismo

Art. 10. As atividades de orientação, coordenaçào.. planificação, normalização, execução e contrõle no campo do cooperativismo, visam" à arregimentação dos lavradores e criadores para a constituição de cooperativas, sob tôdas as suas formas e modalidades. e cujas finalidades devem ser,
em cada caso, adaptadas às peculiaridades súcia-econômicas das respectivas
regiões.
§ 19 A assistência financeira será assegurada, preferencialmente, através
das cooperativas, que deverão operar
nas várias formas do crédito rural
tecnifícado. segundo os planos traçados pela Coordenação Nacional do
Crédito Rural e dentro das normas
fixadas nas leis e regulamentos em
vigor,
§ 29 O registro' a que se refere a
alínea "b" do § 29 do art. 2(1, da competência do INDA, é obrigatório para
tôdas as cooperativas, inclusive para
aquelas que. estão sujeitas a prévio
exame de seus Estatutos por outras
entidades especializadas, para fins de
verificação do cumprimento de exigências especificas nos campos de suas
.atívídades,

Das Atividades ae Extensão Rural

Art. 11. As atividades de cr-lentacoordenação, plantftcaçao, normahzaçâo, execução e conu-ote no
campo de extensão rural visam a mo.büízar e a possibilitar a uttlízaçáo,
para o desenvolvimento rural, de todos
os meios capazes de assegurar condições eficientes de trabalho e seusratórias devida social e econômica.
Art. 12. As funções de orientação,
coordenação, planificação, normalizaçâo, execução e contrõle em relação
à metodologia da extensão rural visam a estabelecer uma sistemática na
difusão dos preceitos de sua aplicação, de modo a permitir a obtenção
de um elevado rendimento nesse campo de atividades.
Art. 13. As atividades de orientação, coordenação, planíficaçâo, normalização, execução e contrôle no campo da assistência técnica e educacional serão exercidas, no INDA, dentro
do objetivo geral de contribuir para
a utilização racional da terra e para
o aumento da. produtividade agro-pecuária e, conseqüentemente, para a
melhoria do padrão de vida nas comunidades rurais.
Art. 14, As atividades de orientação, coordenação, planificação, normalização, execução e contrôle no campo do associativismo serão exercidas,
no INDA, dentro do objetivo geral de
garantir a melhor fixação do homem
à terra, pelo oferecimento de melhores condições de bem-estar e de vtda
social e grupal, através de prática de
atividades de grupo no meio socialrural e da arregimentação em associações e síndíçatos rurais.
çâo,

CAPÍTULO IV

Das Atividades de Desenvolvimento
Rural

Art. 15. As atividades de oi-lenta-

çâo, coordenação, planificação, norma-

lização, execução e ccntrôle no campo do desenvolvimento rural serão
exercidas, pelo [NDA. com o objetivo
geral de dar aplicação á pcütíca agrícola traçada para as várias regiões
do zoneamento do pais, visando à organização de comunidades rurais. por
meio da difusão de processos técnicos
e econômicos de racionalização das explorações agropecuárias.
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Art. 16. As funções de orientação,
coordenação, planificação, normalização, execução e contrôle 'no campo
da eletrificação rural visam a promover a difusão da utilização da energia
elétrica nos vários tipos de exploração agropecuária e índustrtaj, especialmente através de cooperativas.
Art. 17. As funções de orientação,
coordenação, planificação, normalização, execução.e contrôle no campo do
desenvolvimento tecnológico visam à
difusão das práticas conaervaoíonístas
do solo, à íncentívaçâo da industrialização, ao beneficiamento _dos produtos
agrícolas e ao emprêgo dos meios indispensáveis ao aumento da produtividade no setor agropeeuárto ,
Art. 18. As atividades de orientação, coordenação, planificação, normalização, execução e contrôle no cempo da comercialização e revenda serão exercidas com o objetivo geral de
facilitar aos lavradores e agricultores
a obtenção,a preços módicos, de bens
de produção e de insumos necessários
às suas atividades rurais, bem como
disponibilidade de meios de armazenamento e de transportes para o oportuno e econômico escoamento de suaa.
safras.
Art. 19. As atividades de orientação, coordenação, planificação, normalização, execução e contrôle no campo
da prestação de serviços no- têrmos do
§ 39 do art. 19 serão exercidas com o
objetivo de prestar ao agricultor serviços de planejamento conservacíonistas e de mecanização agrícola, de perfuração de poços e outros, necéssàrtoa
às adequadas conservação e exploração do solo.
CAPÍTULO V

Das Atividades Auxiliares

Art. 20. As funções técnicas .auxtHaras referidas nas alíneas "a", "b",
"d" e "e" do § 19 do art. 39, relativa
a levantamentos, planejamentos e
métodos e processos de organização do
trabalho, serão exercidas visando a
facultar aos órgãos com funções substantivas os estudos, os dados, os indices e outros elementos indispensáveis à programação e à execução de
suas atividades específicas.
Parágrafo único. Tais funções técnicas auxiliares serão executadas com
a colaboração de especialistas nas res-='
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pectivas atividades dos vários órgãos
do INDA, os quais assessorarão os trabalhos a serem elaborados e sistematizados pelos planejadores e analistas
incumbidos do preparo dos planos e
dos atos normativos.
Art. 21. As funções de formulação
dos programas plurtenaís de ação para
as atívídades do INDA e dos respectivos orçamentos, referidos na alínea
"c" do § 19 do art. 39 obedecerão a
um processo harmônico de elaboração da sistemática financeira, definido em ato normativo próprio do Conselho Diretor do INDA, o qual fixará
as fases de cada operação e os limites de autoridade e responsabilidade
de' cada setor. hierárquico em cada
uma daquelas. fases e para cada tipo
de operação das várias funções administrativas e técnicas.
Art. 2-2. As funções de estatística,
de documentação e de divulgação referidas nas alíneas "d"·e "f" do §
19 do art. 39 serão exercidas visando
à coleta e li sistematização de dados e
documentos informativos necessários
aos órgãos do INDA, às análises para
apuração de resultados e para determinação de índices indispensáveis ao
julgamento do rendimento da admínístração nos vários setores, bem
como à divulgação das atividades tecnícas e administrativas do INDA.
Art. 23. As funções administrativas
rerertdas. na alínea "a" do § 207 do
artigo 30 serão exercidas visando
manutenção das atlvídades-meío ; de
comumcaçôes, compreendendo expediente, protocolo, arquivo e multigrafia;
de zeladoria: de pessoal, compreendendo recrutamento, seleção, admissão,
remuneração, movimentação, contrôle,
dispensa, aperfeiçoamento e assístencía patronal; de material, compreendendo a especificação, padronização,
tdpifícacâo. aquísícao, recepção, guarda, distribuição e contrôle; e de transportes, com veiculas próprios ou de
terceíros, sendo desíncumbídas com a
supervisão, normalizacâo e contrôle
dos órgãos centrais respectivos, porém
com a execução descentralizada nos
órgãos auxiliares dos órgãos centrais,
regfonafs, zonaís e locais, àqueles vlnculados administrativamente nos têrmos do' respectivo Regimento Interno.
Parágrafo único. Os problemas de
administração do pessoal serão ObM
jeto de ato normativo próprio do Conselho Diretor, na forma dêste Regulamento, definindo direitos e obriga.à
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cões e limites de autoridade e responsabilidade em cada setor hierárquico do INDA, com' relação às ques-

tões especificas enumeradas neste artigo.
Art. 24. As funções administrativas

refertdas na alínea "b" do § 29 do
art. 39 serão exercidas, no INDA, visando ao registro dos atos e fatos da
admímstraçâo e ao acompanhamento
da execução financeira do plano de,

ação e do respectivo orçamento, sendo desincumbidas com a supervísáo,
normalização e contrôle dos órgãos
centrais respectivos, porém com a execução descentralizada em órgãos auxiliares dos demais órgãos centrais,
regionais, zonaís e locais do INDA,
àqueles vinculados nos têrmos do respectivo Regimento Interno.
Art. 25. As funções econômico-financeiras referidas nas alíneas "a"
e "d" do § 39 do art. 39 serão exercidas, no INDA, visando ao contrôle
e a administração dos bens patrimoniais do INDA, dos recebimentos e
dos pagamentos, das arrecadações a
êle devidas, e das operações de tínancíarnento e crédito, sendo desincumbidas com a supervisão, normalização
e controle dos órgãos centrais respectivos, .porém com a execução descentralizada em órgãos auxiliares -dos demais órgãos' centrais, regionais, zonaís e locais do INDA, àqueles vínculados nos têrmos do respectivo Regimento Interno.
Art. 26. As funções auxiliares complementares referidas nas alíneas "a".
"b" e "c" do § 49 do art. 39 serão
exercidas, no INDA. visando a erganízar e manter os serviços das -bibliotecas central e departamentais e das
respectivas documentações técnicas; os
serviços de computação de dados, centrais e regionais; os estudos de mercado; e a execução das operações comerciais de compra, no pais e no exterior, dos bens de produção e dos
insumos necessários às atividades do
INDA. Tais funções serão desincumbidas com a supervisão, normalização
e contrõle dos órgãos centrais respectivos. porém com a execução descentralizada em órgãos auxiliares dos demais órgãos centrais, regionais, zonais
e locais do IBRA, àqueles vinculados
nos têrmos do respectivo Regimento
Interno.
Art. 27. As funções de, articulação
e supervisão dos órgãos regionais serão exercidas pelo Cordenador admi-

nístratívo visando ao perfeito entrosamento das atividades do INDA, sendo executadas com. a autoridade indispensável para dírtmír conflitos jurisdicionais e para interpretar e resolver os casos omissos na regulamentaçâo geral e na normalização especifica.
Parágrafo único. As funções de coordenação, nos órgãos regionais, e nos
a êle vinculados, deverão constituir
atribuições específicas dos Delegados
Regionais, como auxiliares diretos da
Presidência e da Coordenação Administrativa.
TÍTULO IH

Da Organização e da Administraçdo
CAPÍTULO I

Da Estrutura Orgdnica

Art. 28. A gestão das atividades do
INDA, exercida pelo Conselho Diretor, através 'do seu Presidente, pro"
cessar-se-á por deliberação, e atuação
dos seguintes órgãos:
I - órgão Colegiado Diretor:
10 - "Conselho Diretor - C
11 - órgãos de Direção Superior:
20 - Presidente - P
21 - Gabinete - PG
22 - Procuradoria Geral - PJ
231 - Serviço Assistência Jurídica
PJA
222 Serviço de Contencioso PJC
23 - Assessoria - PA
231 Assessoria Técnica - PAT
232 Assessoria de Relações PÚ-

blicas -

PAR
Assessoria de Informação
Agrária - PAI
234 - Auditoria - PAA
30 Coordenação Administrativa
-A
301
Comissão de Compras - ACC
302 - Computação Eletrônica
233

ACE
303 -

Biblioteca - ACB
órgãos de AdministraçãoGeral, subordinados à Coordenação Administrativa:
31 Serviços Gerais de Planejamento e Coordenação - AP
311 - Serviço de Pesquisas e. Aná~
Iíses - APA
312 - Serviço de Planos e Proje...
tos - APP
lU -
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313 -.; Serviço de Programação e
Contrôle - APC
314 - Serviço de Organização e Métodos- AFO
32 - Serviços Gerais de Adminístração - AG
321 Serviço de Comunicações e
Multigrafia - AGG
322 - Serviço do Pessoal - AGP
323 - Serviço do Material - AGM
324 Serviço de Contabilidade -

AGC
325 Serviço de Execução Orça..
mentáría - AGE
326 Serviço de Transportes AGT
33 - Serviços Gerais de Finanças

-

AF
331 - .Serviço de Patrimônio - AFP
332 Serviço de Financiamento e

Crédito -

AFF

333 - Tesouraria - AFT
334 - Serviço de Contrôle de éa-:
recadaçâo - AFA

órgãos Promotores de Exe~
cução:
41 Departamento de Colonização - De
411 - Dívisâo de Migrações - DCM
412 - DivISa0 de Cadastro e Registros - DCC
413 - Divisão de Núcleos Coloniais
- DCN
414 - Divisão de Agricultura - DCA
42 Departamento de Cooperatdvísmo e Extensão Rural - DE
421 Divisão de Cooperativismo
- DEC
422 Divisão de Crédito Rural
- DER
423 - Divisão de Metodologia e Coordenação - DEM
424 - Divisão de Assistência Técnica - DET
425 Divisão de Associativismo
- DEA
43 - Departamento de Desenvolvimenta Rural - DD
431 Divisão de Organização e
Desenvolvimento de Comunidades
DDO
432 - Divisão de Eletrificação Rural - DDE
433 Divisão de Desenvolvimento
Tecnológico - DDD
434 - Divisão de Comercialização e
Revenda - DDR
435 - Divisão de Prestação de Serviços - DDP
V -. órgãos Regionais:
5 (O) - Delegacias Regionais
DR(O)
IV -

órgãos Zonais e Locais:
As Delegacias Regionais serão
progressivamente criadas por atos
aprovados pelo Ministro da Agricultura, para cada Unidade da Federação, podendo, enquanto não se justificar a criação de uma Delegacia, em
face da demanda de atividades locais
e das possibilidades do INDA, ser
criadas, em determinadas Unidades,
apenas Circunscrições provisór'íamente vinculadas à Delegacia de outra
Unidade.
§ 29 A delimitação das áreas de
jurisdição das Circunscrições será tetta tendo em vista o volume das atividades programadas, as características geográficas e as facilidades de comuntcaçóes e de transportes ocorrentes nas respectivas regiões.
§ 3(.1 A criação de cada órgão zonal
ou local Iar-se-á em função das necessidades e do desenvolvimento dos
correspondentes setores admlnístratlvos, técnicos e econômicos, na forma
indicada nos respectivos Regimentos
Iuternos.
§ 4Ç1 Os órgãos Zonaís situados na
área de jurisdição de uma Delegacia
Regional serão, sempre, a esta vinculados ou a outra Delegacia Regional nos
casos previstos no § 1Q.
§ 59 O símbolo (O), nas indicações
numéricas e nas siglas dos órgãos regionais, serão substituídos, para cada
um dêsses órgãos, quando criados, por
um número de ordem identificador.
§ 6(.1 Para execução e contrõle de
suas atividades administrativas cada
órgão de 19 grau divisional disporá
de uma seção de atividades administrativas auxiliares, órgão de 39 grau
divisienal incumbido dos assuntos relativos a comunicações, arquivo, pessoal e material, e, em certos casos.
dos relativos a registros contábeis.
VI -

§ 19

CAPITULO TI

DM Funções e Aâminietraçôes
dos órgãos Centrais
SEÇÃo I

D03 órçãos de Administração
Superior

Art. 29. Nos têrmos da lei, é o
Conselho Diretor. o órgão de Administração Superior do INDA.
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Art. 30. Ao Conselho Diretor, órgão
colegiado superior de deliberação,
cuja composição é definida no art.
'14 do Estatuto da Terra, compete
traçar as diretrizes e normas gerais
de trabalho, exercendo a orientação,

coordenação e contrôle das atividades
do INDA e, especialmente:
a) cumprir e fazer cumprir
êste
Regulamento e os Regimentos Internos, propondo quando oportuno. as
modificações que 'se impuserem;
o) aprovar as minutas dos oonvêníos-trpo:
c) baixar os Regimentos Internos,
previamente submetidos à hprovaçao

do Ministério da Agricultura, nos quais

se estabelecem as subdivisões da organização básica, através das quais
os programas e as políticas são executados;
d) autorizar o Presidente a adquírir e alienar bens imóveis incorporador ao Patrímônío do INDA,'dar em
caução, transigir ou fazer acordos e
renunciar a direitos;
e) autorizar o Presidente a contrair empréstimos e realizar operações de crédito Internas e externas;
t) aprovar os programaaipluríenaís
e seus respectivos orçamentos, bem
como as suas' revisões anuais;
g)
apresentar, anualmente, nos
prazos regulamentares, ao Tribunal
de Contas, para sua apreciação, tô~
das as contas e o balanço do ano anterior, com a comprovação índíapensável;
h) elaborar o Regrmentc
Interno
regulador de seu funcionamento.
§ 1.9 Os Diretores, além das funções previstas neste artigo, por êlea
executadas em órgão colegiado,' exercerão, ainda funções orientadoras e
controladoras dos respectivos Departamentos íncumbídos das atividades
relacionadas com suas especialidades
técnicas.
§ 2.9 As reuniões do Conselho Diretor ceverá comparecer, o Cccrdenadcr Administrativo, que nelas terá
direito a voz, mas não a voto.
Art. 31. Ao Presidente, que integrará, também, a Comissão de Planejamento da Politica Agrária, nomeado na forma do artigo 74 do Es..
tatuto da Terra, compete:
a) promover e zelar pelo üeí cumprimento do Estatuto da Terra, nas

disposições referentes às atividades
pertinentes ao INDA;
b) ser o principal responsável pelo
INDA, representando-o, ativa ou passivamente, em juizo, através dos Procuradores, ou fora dele;
c) superintender, orientar, dirtgfr e
coordenar, através dos órgãos estruturais e de acôrdo com a reguíamentação em vigor, o funcionamento geral do Instituto em todos os setôres
de suas atividades, zelando pelo cumprimento e fiel execução da polttíca
gera: traçada e dos programas e
planos do Instituto e das delíberaçóes
do Conselho Diretor;
d) convocar e presidir as reuniões
do Conselho Diretor, cumprindo a
fazendo cumprir as Deliberações
deste:
e) suspender a execução de Deliberações do Conselho Diretor, quando julgá-las contrárias ao ínterêsse
do INDA ou ao bem-pública, submetendo .o assunto à aprecíaçào e julgamento do Ministro dá Agricultura;
D assinar, em nome do INDA, contratos, convênios e acordos referidos
no Estatuto da Terra, na forma dêste
Regulamento:
g) designar o Diretor que o deva
substdtutr . em sua ausência e ímpedímentes eventuais;
h) escolher e nomear o Coordena..
dor Administrativo do INDA;
i) escolher e nomear os Delegados
Regionais do INDA, selecionados dentre técnicos de comprovada experiência em problemas agrários e de reconhecida idoneidade;
j) delegar poderes a servidores do
INDA para a prática de atos específicos da vida administrativa
dêsse
Instituto;
l) realizar operações de crédito, depois de devidamente autorizadas, nos
têrmos dêste Regulamento;
m) movimentar as contas bancárias, assinando cheques juntamente
com o Coordenador Administrativo;
n) admitir, contratar, conceder licença, abonar faltas, punir, elogiar,
remover e dispensar servidores de
qualquer categoria, estabelecendo noráno e regime de trabalho dos servidores, na forma da legislação e
regulamentos específicos em vigor;
o) autorizar as compras de material permanente, de consumo e de
transformação, dentro dos limites
fixados pelo Conselho v Diretor;
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p) promover,
quando necessário,
reuniões de representantes de entidades diretamente interessadas nas atividades do INDA, tais como: ELETROBRAS, CREAL, Carteira de Colonização do Banco do Brasil, BNCC,
ABCAR e órgãos de valorização regional;
q) convocar reuniões periódicas dos
Delegados Regionais;
r) baixar atos atribuindo representação de Gabinete fixado pelo Conselho Diretor;
s) autorizar despesas e propor,
através do Ministr.o da Agricultura,
a abertura de créditos suplementares,
especiais e extraordinários.
SEÇÃO II

Dos órçõoe Assistenciais e de, .assessoramento ao Presidente
Art. 32. Aô Gabinete, órgão de i,e
grau dívísíonal, incumbido da assistência administrativa imediata ao
Presidente, compete, entre outras, as
seguintes atribuições:
a) registro das providências e dos
compromissos do Presidente;
b) atendimento das partes que pletteíam audiência do Presidente, para
o encaminhamento devido, quer em
caráter individual e particular, quer
nos atendimentos coletivos de caráter
público;
c) encaminhamento de providências determinadas pelo 'Presidente aos
vários órgãos do INDA;
d) representação do Presidente em
solenidades. festívídades e outras certmõnías a que ele não possa pessoalmente comparecer;
c) registro da correspondência que
transita pelo Gabinete;
1> distribuição
das comunicações
aos vários órgãos do INDA;
g) promoção do arquivamento. da
correspondência privativa do Presldente; •
h) manutenção de fichário remissivo dos assuntos ligados às questões
de maior Interêsse que devam constituir, matéria dos relatórios periódicos da admínístração:
t) preparo do expediente do Presídente.
§ 1.Q OS limites de autoridade e de
responsabilidade do Gabinete serão
definidos diretamente peloPl'esiden-
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te, nos casos especiais, jà que êste
órgão atua com funções delegadas
por aquela autoridade.
§ 2.Q O Gabinete será estruturado
sem que se atribuam, obrigatóriamente, chefias específicas aos seita
grupamentos de atividades distintas.
Art. 33. A Procuradoria Geral, órgão de 19 grau divisional incumbida
da normallzaçào, orientação, coordenação da execução e contróle das
atívídades que visam à execução das
funções de assistência junctoa e promoção de ações judiciais de Interêsse
do INDA, competem, entre outras, as
seguintes atribuições, através da Assístênela Jurídica e do Contencioso:
a) representação do INDA em jureo ou, por delegação expressa
do
Presidente, fora dêle;
b) condução dos inquéritos administrativos mandados instaurar pelo
Conselho Diretor ou pelo Presidente;
c) pronunciamento,
por meio de
informações e pareceres escritos, sôbre processos ou questões que lhe forefi submetidos pelo Conselho Diretor ou pelo Presidente, e, verbalmente, quando solicitados pelos Chefes de órgãos do INDA;
d) prestação, em geral, de assistência jurídica direta aos órgãos centrais ou regionais;
e) emissão de pareceres uara redação de minutas de contratos o de
convênios de ínterêsse do INDA;
[) manutenção atualizada da legtslaçâo, da jurisprudência e de documentação relativa aos bens patrimoniais, aos contratos e aos convênios e da necessária 'à defesa dos íntcrêasas do INDA;
(lJ promoção da cobrança admínístratíva e judicial da Divida Ativa do
INDA.

Art. 34. A Assessoria, conjunto de
órgãos de 29 grau dívtsíonal, subdívide-se em. agrupamentos de funções
especificas, orientado, cada um dêles
por especialistas, não havendo
responsável geral pelo conjunto de
agrupamentos de funções sob essa
designação.
§ 1.9 Os agrupamentos das funções
específicas que constituem a Assessoz-ía são os seguintes.
a) Assessoria Técnica;
b) Assessoria de Relações
Públicas:

um
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Assessoria de Informação Agrá-

Aucütona,
.2.Q À Assessoria Técnica competem, entre outras, as seguintes atrià)

§

buições;
a) realização de estudos e elabora-

çâo de pareceres em processos e questões técnicas que lhe forem submetidos pelo Presidente;
b) colaboração, com o Presidente e
com o Conselho Diretor. na execução
de tarefas visando à solução de questões da alçada dêstes;

C) cumprimento de missões técnicas de confiança no acompanhamento do processo das atividades do
INDA em todos os setores, diretamente ou através do expediente ou
cos relatórios periódicos dos vários

órgãos;
,
d) compilação dos dados e elabc-

ração dos relatórios perícdícos das atividades do INDA, incluindo quadros.

gráficos demonstrativos .e documentação fotográfíca ilustrativa.
§ 3.9 À Assessoria de Relações PÚ~
bucss competem, entre outras, as' seR
guintes atrfbuiçôes:
a) manutenção, através dos meios
próprios de difusão e de contatos com
o público. em geral, para o _esclarecimento dêste aôbre as atividades do
INDA, bem como promoção dos necessártoa contatos da Administração
Superior com órgãos de dífusâc, associações e o público em geral;
b) promoção
de investigações e
pesquísas de opinião e das aspirações
dOB interessados (:: do público em geral quanto às atividades do INDA.
§ 4,9 A Assessoria de
Informação
Agrária competem, entre outras, as
seguintes atribuições;
a) preparo do material de informações técnicas e econômicas a serem divulgadas pelos meios de difusão e de publicidade;
b) organização e manutenção
de
boletins informativos das atividades
do INDA;

c) manutenção de Intercâmbio -dê
publicações e de informações com entidades congêneres, públicas e prrvedas, nacionais e estrangeiras.
§ 5.9 A Auditoria competem, entre
outras.. as seguintes atribuições:
a) reahzaçâo de inspeção e de exames sistemáticos ou eventuais, das

operações e atividades exercidas nos
órgãos centrais, regionais, zonaís e
locais, para verificação das condições
de regularidade e eficiência das operações financeiras, técnicas e administrativas;
b) realização de perícíaa contábeis,
técnicas ou admtnístratâvas, periódicas
ou esporádicas, relativamente aos 01'-.
gâos centrais, regionais; zonais e locais;
c) verificação das tomadas de contas dos adiantamentos realízadoa:
d) avaliações .e medições de serviços, obras ou bens;
e) realização de perfcías e vertrlcaçãc em inventários de materiais, bem
como dos estoques declarados pelce
órgãos incumbidos da guarda de materiais.
Art. 35. A Coordenação Administrativa, conjunto de órgãos de 1.9 e
2.9 grau dtvíslonads, tem a seu cargo
a orientação, coordenação, planificação. normalização, execução e conta-ôle das atividades gerais administrativas e financeiras, bem como das
relativas aos planos de ação do INDA
através dos. órgãos centrais a ela subordinados e dos órgãos Regionais.
SEÇãO IH
DOS órgãos da Coordenação
Administrativa

Art. 36. A. Comissão de Compras
órgão de 2 9 grau divisional, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) levantamento e investigação das
fontes de suprimento de materiais,
pK·" organização dos cadastros de
fornecedores e de mercadorias que interessem às atividades do INDA, e
estudo das tendências dos respectivos
mercados ,:Í1acional e regionais;
b) recebimento, classificação e, promoção de coletas de preços e de concorrêncías e preparo da emissão de ordens de compra para os pedidos de
abastecimento recebidos;
c) coleta, classificação e sistemátítízaçáo das leis e dos regulamentos
federais e estaduais relativos à importação e exportação, e organização
do cadastro de documentação sôbre
fornecedores no estrangeiro;
d) levantamento das condições dos
transportes e dos meios de obtenção
l
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de praça, inclusive dos dados relativos

a fretes;

estudo das condições da política cambial e das condições de Iíberaçâc das mercadorias importadas,
para seleção dos mercados de compra
no estrangeiro;
f) fixação das condições. das anãUses e dos testes que devam ser realizados para recebimento dos materiais e mercadorias adquiridos;
g) execução dos contrôles das aquisições e dos recebimentos de material.
Art., 37. A Computação Eletrônica,
órgão de 29 grau dívísional, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a)
elaboração de normas, desenvolvimento de programas e execução
ou supervisão de tõdas as fases dos
trabalhos de processamento de dados
em equipamento convencional e elee)

trônicc:

b) manutenção e atualízaçân dos
cadastros mecanizados dos serviços internos etc INDA;
c) emissão dos formulários referentes ao preparo e ao contrôle do pagamento do pessoal do INDA;
d) realização de operações mecânicas ou manuais auxiliares necessárias
às apropriações posteriores e relativas
ao movimento financeiro do pagamento do pessoal;
e) coordenação
dos serviços de
emissão doa rormuie.nos de cobrança
dos tributos cujo lançamento e arrecadação tenham sido atribuídos ao

INDA;
f) coordenação e contrôle mecanizado da arrecadação referida no item
anterior.
Art. 38. A Biblioteca, órgão de segundo grau dívísíonal, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) recebimento,. conferência, elassíflcacâo, codificação e registro centralizado de todos os livros, revistas,
jornais e demais periódicos recebidos
pelo INDA;
b) contrôle dos empréstimos e dos
respectivos prazos de devolução da
documentação sob sua guarda;
c) apresentação de sugestões para
aquisição de livros, jornais e revistas de interesse do INDA, e recebimento, exame e parecer sôbre as su-
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gestões apresentadas pelos órgãos do
INDA;
d) manutenção de intercâmbio com
entidades congêneres, oficiais ou prfvadas, nacionais ou estrangeiras;
e) organização e manutenção atualizada de índice de artigos de imprensa e periódicos especializados, de
interêsse do INDA, publicados no pais
ou no exterior;
t) coleta e conservação de documentaçàc bibliográfica, cartográfica
e estatística, referente à estrutura e
às atividades agrárias do pais e do
exterior;
g) organização e manutenção atualizada de fichário de obras de ínterêsse para o INDA e existentes em
quaisquer bibliotecas do pais, mantendo, para isso, permuta de fichas
bibliográficas.
Art. 39. Peles Seruiçcs Gerais de
Planejamento e Coordenação, órgão
do 19 grau divisional, são, entre ,)litras, desempenhadas as funções referidas no § 19 doart.3 Q, através dos
órgàcs cujas. atribuições são definidas
nos parágrafos seguintes.
§ 19 Ao Serviço de Pesquisas e Análises, órgão de 29 grau díviaíonal,
competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) coleta e análise de documentação bibliográfica, cartográfica, fotográfica e estatística sôbre a estrutura
e as atividades agrárias do país nas
áreas de sua atuação;
b) realização de estudos e. análises
criticas dos métcdos; resultados e eX~
períêncías colhidos em outros países,
especialmente no campo do desenvolvimento rural;
c) exame ou elaboração de anteprojetos de leis e de outros atos normativos a serem submetidos à aprovação dos podêres competentes'
d)
realização de levantamentos e
análises das condições êeo e sócioeconômicas das diferentes regiões do
país, em especial nas áreas de sua
atuação;
e) estudas sõbre problemas de ímlgracâc, inclusive os de assímilacão
dos imigrantes e os da "contribuição
das diferentes etnias para o desen..
volvímento rural brasileiro;
f) realização de análises e estudo
comparativo dos planos já realizados,
para determinação de índices técnicos
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e econômicos que facilitem o julgamento e a seleção de novos projetos;
g) coleta e sistematização de dados
estatísticos referentes às atrvidades
desenvolvidas pelo INDA.
§ 29 Ao Serviço de Planos de Projetos, órgão de 29 grau dlvisional,

competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a)
elaboração de normas para. planificação de empreendimentos de atdvídades de política agrícola, visando
ao desenvolvimento rural;
b) elaboração de planos específicos
de mecanização agrícola;
c) elaboração de orçamentos analiticas e das respectivas especificações
técnicas e executivas para os projetos
elaborados;
d) 'compilação dos dados necessários- à elaboração dos anteprojetos e
dos projetos relativos às atividades

do INDA;
e) instituição e manutenção de cadastros técnicos e promoção do arquivamento de documentação especializada;
j) elaboração das normas orientadoras dos projetos a serem preparados nas Delegacias do INDA;
g) execução centralizada dos trabalhos -de cópias heliográficas.
§ 39 Ao Serviço de Programação e
Contróle, órgão de 29 grau divlsíonal,
competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) formulação técnica e sistematização dos planos pluríenaís e .dos programas de trabalho de caráter administrativo, técnico, financeiro ou econômico, de acôrdo .com a orientação
traçada pelos órgãos de hierarquia
superior;
to estabelecimento dos métodos e
das normas .fíxadoras do contrôle da
execução dos programas e dos seus
resultados;
c) acompanhamento da execução
dos planos e programas aprovados; e
análise sistemática dos seus resultados;
d) coleta e sistematização dos ele:"
mentes, e elaboração dos orçamentos
relativos aos planos' e programas e
formulação da proposta orçamentária
a ser submetida à aprovação do Cano'
selho Diretor;
e) avaliação dos resultados dos rliversos planos e projetos, e de outros
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trabalhos realizados pelos órgãos do
!NDA;
j) articulação com órgãos de valorização regional, para integração dos
planos do INDA com os daqueles órgãos, e promoção, junto a instituições
públicas ou privadas, da criação de
órgãos eepecíaüzados nas atividades
de desenvolvimento rural.
§ 49 Ao Serviço de Organizaçào e
Métodos, órgão de 29 grau dívísional,
Competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) pesquisa e sistematização de elementos relacionados com as atividades técnico-administrativas do INDA;
b) investigação, sôbre
métodos e
processos de trabalho e sôbre os demais fatôres da produção humana;
c) coleta e sistematização dos elementos necessários à análise dos
custos administrativos;
à) análise e critica dos métodos e
processos de trabalho administrativo
e dos resultados gerais dos planos
executados;
e)' análise das funções administrativas do pessoal do INDA;
j) emissão de pareceres e prestação
de informações sôbre planos, métodos
e processos de trabalho administrativo a serem implantados, ou sôbre
consultas de caráter técnico de organização formuladas pelo Presidente
ou pelos Chefes dos órgãos centrais
de 19 grau divisional;
g) elaboração de métodos e processos de trabalho para as várias atividades administrativas do INDA;
h) elaboração ou sistematização de
rotinas e normas e dos respectivos
formulários, para as tarefas gerais ou
elementares, planejados e preparados
nos diferentes órgãos do INDA;
i) preparo e adestramento do pessoal para implantação dos métodos,
processos, normas e rotinas fixados
para o funcionamento dos órgãos;
í) realização de estudos visando à
padrorrízação de móveis, máquinas,
equipamentos e utensilios de escrttório;
1) prestação de assistência técnica
nas implantações realizadas nos 61'gãosdo INDA com o pessoal dêssea
órgãos ou colaboração e fiscalização
das procedidas por adjudicação a entidades especializadas.
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Art. 40.

Pelos Serviços Gerais de

Aaminetraçõo, órgão de 19 grau divislonal, são, entre outras, desempenhadas as funcôes referidas no parágrafo 29 do art. 30, através dos órgãos cujas atribuições são definidas
nos parágrafos seguintes:
§ 19 Ao Serviço de oomuníeoçõee .e
Multigrajia, órgão de 2Q grau divísíoDal, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a)
recebimento, seleção, codificação, registro, distribuição e contrôle
do andamento de tôda a documentação destinada aos órgãos centrais do
INDA;
b) autuação dos processos que devam transitar pelos órgãos centrais
do INDA;
c) prestação de informações' sôbre
a situação dos processos e eôbre as
exigências a serem cumpridas;
d) classificação, registro e expedição de tôda a correspondência emitida pelos órgãos centrais do INDA;
e) recepção, classifícaçâo, registro
e guarda dos processos e documentos
que devam ser arquivados definitivamente;
j) atendimento do público e manutenção do serviço de mensageiros
e 'serventes à disposição dos órgãos
centrais do INDAj
g) execução dos serviços de limpeza das dependências centrais do

INDA;
h) fiscalização permanente do estado de conservação das. dependências
da sede do INDA, solicitando as proVigências necessárias aos reparos exi ..

gfdos.
§ 29 Ao seroiço do Pessoal, órgão
de 29 grau dívístonal, competem, entre outras, as seguintes atribuições,
que serão executadas, no que couber,
dentro dos preceitos do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União,
e, nos casos previstos na legislação
em vigor, em colaboração com o
DASP.
a) estudo e elaboração de planos
de classificação ou reclassificação, de
promoção, de remuneração e de melhoria de salários dos servidores do
INDA;
b) recrutamento,
exame da documentação apresentada e seleção do
pessoal para .admíssâo no INDA;
c) elaboração das instruções gerais

reguladoras e realização dos concursos
e provas de habilttaçâc:
d) realização, ou promoção da realização em entidades especializadas
estranhas ao INDA, dos testes palcotécnicos e dos exames médicos dus
candidatos a admissão ou promoção;
e) expedição de todos os atos decorrentes da movimentação do pessoal
e das alterações funcionais dos servidores;
1) manutenção, de acôrdo com normas elaboradas em colaboração com
o Serviço de Organização c Métodos,
do contrõle da constituição das carreiras, séries funcionais e cargos isolados; da lotação dos órgãos do INDA;
e dos cadastros do pessoal, com cegistro de tôdae as ocorrências de sua
vida funcional, inclusive as de caráter financeiro;
g) coleta, sistematização e registro
dos elementos necessários à confecção' das fôlhaa" e dos demais documentos relativos ao preparo do pagamento do pessoal;
h) conferência da documentação do
pagamento do pessoal preparada pelo
órgão de Computação 'Eletrônica;
i) execução, ou promoção por meio
de convênios ou contratos com órgãos
ou entidades especializadas, das atividades de assistência médica e social aos servidores do INDA;
i) decisão, em primeira instância,
sôbre consultas e- requerimentos dos
servidores, nos assuntos de- sua competência;
l) apreciação dos pedidos de reconsideração das suas decisões, reformando os respectivos despachos,
fôr o caso, ou os encamínhandc, devidamente instruidos, à Procuradoria
Geral, para a decisão final do Coordenador Administrativo;
m) promoção de conferências, palestras e cursos de aperfeiçoamento e
de treinamento que possam contribuir
para o aperfeiçoamento dos servidores do INDA;
n) promoção da realização de atividades esportivas e sociais para servidores do INDA e suas famílias.
§ 39 Ao Serviço de Material, órgão
de 29 grau dívísional, competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) orientação,
normalização, coordenação, execução e cóntrôle das questões relativas aos registros e cedas-

"e
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1;1'08 dos estoques

de

material, bem

como orientação e fiscalização dos

<)1'-

Sãos executivos regionais, zonaíe e
locais incumbidos do recebimento, ia,
guarda e da distribuição de materiais;

b) elaboração das normas relativas
à execução de inventários, e ao 1'ecebímentó, inspeção, guarda e fiscalização dos materiais adquirloos e estocados;
c) manutenção do contrôle da movimentação dos estoques e dos su
prfmentoa, e fiscalização direta, ou
através de relatórios' periódícos recebidos dos órgãos do INDA;
d) contrôle da lccalízacâc do material permanente com carga para os

órgãos do INDA;
e) normalização das atividades dos

Almoxarifados locais e das condições
de guarda e conservação dos materiais;
§ 41{ Ao Serviço de Contabilidade,
ótgao de 29 grau divísíonal, compe-

tem, entre outras, as seguintes atrrbuições ;

a) elaboração dos Planos de Contas
e das normas de sua aplicação;
b)
centralização da escrituração
geral;
c) confeccão dos balancetes gerais
meneais d._' INDA;
ti) exame e tomada de contas das
prestações mensais de contao:
8/
levantamento dos balanços ge-

ra.s;

1) escrrturaçáo das contas rtnanceíraa. em tace dos boletins diários da
'I'escurarta;
fi) manutenção atuarizada dos registros analíticos dos vários sistemas
contábels:
h" manutenção atualizada das contas bancárias e afins nata efetto de
cor-crõte:
i) escrituração das contas e valores de serviços e obras que determinarem mcorporações ao patrimônio

do INDA,
j) registro e contrôle da arrecada6,,, do-orrenze da Iocacâc (JU do ari'endamentc de bens,
§ 59 Ao Sertaço de Execução Orçarncntama órgão de 2 9 grau dívísional,
competem e.rtrc outras, as segumres

atrfbuíçõea :
(i) análise da receita lançada e das

despesas rcaüzadas,

em

confronte

com os dados respectivos das rubricas
orcamentá.nas:
t-, preparo -tc s mapas e dos relatórios sõbre execução orçamentária,
piL" confronto C0:11 o
-rresso verificado na receita e na despesa;
c) acompanhamento do progresso, e
élJ omportamenco da execução orçamr.ntáría, an clísan-!o as várias mutaçõcs e pesauísando suas causas e
efeitos;
(o estabeíectme ntc de índices de receita e despesa, para obtenção de dado', ortentadores dJS futuras previsõe., orçamentác'us ,
lS)
execucâo de": Iancamentos relativos aos empenhos das despesas au..
ttmzadaa.
§

69 Ao Serviço de Transporte,

ór~

gão de 29 grau, dívísíonal, competem,
entre outras; as seguintes atribuições:
as elaboração i~ normas para utàüsecao e respectivo ccntrôle das VIaturas a serviço do iNDA;
b) elaboração de normas de con-.
trôle do pessoal mo'n ois ta a serviço
nas viaturas do INDA;
c) elaboração ele normas de contrôle dos transportes de rrcte àe ret.smo:
d) elaboração de normas para concessão de uso de veiculos do INDA
para, transporte de 'etômo para
agricultores l;' crta-íores:
e) elaboração de .iormas de ccntrôle das atividades destinadas aos
transportes executados pejas viaturas
do INDA OU realizados por conta de
terceiros para os vários setores da
INDA;
j) execução centralizada dos con ..
trõles financeiros de tódas as ativídades de transporte realizadas nos
vários órgãos do INDA;
Art. 41 . Pelos S eruiçoe Gerais de
Finanças, órgão de 19 grau dívistcnal, são, entre outras, 'desempenhadas as funções referidas no § 39 do
az-t, 3Q , através do-s órgãos c-uca atribuições são definidas nos' parágrafos
seguintes.
§ 19 Ao Serviço do Patrimônio, ór~

gão de 29 grau dívísíonal, .competem,
entre outras, as seguintes ata-ibuícões ;
a) organização e manutenção atua..
Iízada dos cadastros dos bens patrimoniais móveis e Imóveis do INDA;
b) avaliação periódica j08 bens, em
funçâc das respectivas caractetíatlcaa
e das condições vigentes de preços;
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c), contrôle da distribuição do materfat permanente aos diferentes órgâos do INDA, em colaboração com
o Serviço o. Matertm:
d) elaboração õe normas para ídentdtícaçãc e conttôíe do matcrtet permanente;
e) normalização das condições de
uso dos bens patrfmonaís ;
f) organização e manutenção do
cadastro atualizado dos bens do
INDA, com as respectivas avaliações
de valor;
g) elaboração das normas
para
tombamento, classificação, levantamento. inscrição e avalíaçâo dos bens
de INDA, em colaboracão com o 8e1'".:190 do Material;
h) elaboração «e normas para seleção das emprêsas que deverão firmar contratos de seguros
com o
INDA.
s 2Q Ao Sennça de Fitumcuimento
e Crédito órgão de 2Q ~·J.'aü dívísio-

nal competem, entre outras, as seguintes atríbuiçôes '
~
a I realização de estudos eínanceíros
visando à obtençâ o de 1 ectn sos a serem -uncados nos progr-amas de estimulo à produção agropecuária, incluídos nos planos de ação do INDA;
b: exame sob o aspecto financeiro,
dos convênios com os Estados, Murucípíos E entidades privarias. para
execução dos programas de desenvclvímento rural do INDA;
c) olakot ação de normas

€

premo-

çâo de assistência credttícía e reapectívcr esquemas de fínan-a-cneoto, nas
áreas de sua atuação, aos parceleíros
e demais cooperados dos Nút-leoa tde
COIOO;7UC;50, através d<:J.5 Cooperativas;
d) elaboração de, normas (; promoção de áSD.stel.?cia creditícia, m~s áreas
de sua r tuação, aos Pi:;(lUE:D(Jf- e médros vroJ~) ietárfos prer- eneíalmente,
através i.it1.E Coope-atives
§ 3':' A 1 esouraJ'i.f:l órgão de 29 grau
divisional. competem. entre outras, as

seguintes utríbuiçô es.

a 1 reahzaçâo de pagamentos e reeebímenf s devidamente autortzádos

pela Acm'mstração.
t» eretuacão dos
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regtstros, para
comprovação imediata dos valores
existentes, em espécie ou documentos;

f:) mcvnnentaçâo das contas bancá..
rias, efetuando depósitos ou retira-das comprovadas e autorizadas;
d) preparo dos documentos de calxa e escrituração dos respectívos Bo-

leüns ,

e" classrncaçâo, registro, contrôle e
guarda oe títulos e documentos 'pertencentes ao INDA 0:1 9. ête confiados sou fiança ou c~.Llç'ão,inclusive
titulas e ações em depósito.
§ 49 Ao Serviço de Contrôle da Ar-recadação. órgão de 29 grau divísional, .competem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) arrecadação de bens e tributos
que constituam ou venham a constituir receita do INDA;
b) elaboração
de normas para
execução da arrecadação e respectivo contrôle da receita do INDA;
c) elaboração de normas para credenciamento de órgãos e entidades
arrecadadores;
d) centralização do contrôle da arrecadação de tôda a receita do INDA;
e) organização e encaminhamento
da documentação necessária ao preparo dos tprocersos judiciais, para cobrança da Dívida Ativa.
SEÇÃO IV

Dos órgãos Promotores da
Execução

Art. 42. O Departamento de Colonieoçtio, órgão de 19 grau dívísíona: tem a seu cargo a coordenação.
noimahzaçâo e contrôle dr:execução
das arivtdades gerais previstas no § 19
do art. 2Çl, através das Divisões cujas
funções sêo definidas nos parágrafos
seguintes.
~ 19 A Divistto de Mig'1"cçôes, órgão
de 2° grau dívisíonal, competem, entre outras, as seguintes atribuições.
na forma do disposto na alínea "a"
de S 19 do art. 2Q:
a) elaboração de normas para recrutamento e seleção de pessoas ou
famílias, nos casos de migrações internas realizadas em convento com
o INDA, reunindo-as em núcleos
agrícolas ou agro-industriais, podendo encarregar-se do seu transporte,
hospedagem e encaminhamento até
sua colocação e integração nos respectivos Núcleos de Colonização;
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t» elaboração de normas para reeepçân e encaminhamento de mígrantes recrutados e setccn -nadoa por
terceiros e destinados aos Núcleos ce
Colonização organizados com a participação do INDA;

c) prestação de assistência ao encaminhamento dos trabalhadores rurais míarantes de uma Da,"U outra
região, nos casos de mtgraçôes realizadas em convênios COID o INDA:
d) parecer sôbre os proeramas de
migração elaborados por entidades
públicas ou privadas, nos casos de
scllcíteçao de ftnanclamentc a estabelecimentos feqerais decl'f'odito.
§ 29 A Divisão de Cadastro e--Registros órgão de 29 grau divísíonal,
competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) elaboraçâo das normas reguladoras da organização, tunctonamento
e atualização do cadastro -Ie lavradores e criadores, arrendatàrrcs e parcetros, em colaboração com o IBRA;
b) elaboração de normas de organização, tuncíonamento e 'atualiaaçãn
do cadastro de entidades coíonízad.iras e de projetos de colonte.oçáo ;
c) inscrição 3 registro das entidades responsáveis por projetos de colonização pública ou oartácular, para
manutenção dos cadastros dessas entidades e dos respectivos anteprcjetos e projetos.
§ 3Q A Divisão de Núcleos Coloniais. órgão, de 29 grau divisional,

competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a). elaboração de projetus de colonização para criação de Núcleos Coloniais, adaptáveis às várias regiões
do país;
b) promoção de entendimentos com
o Ministério da Guerra OBra o estabelecimento de Colônias, com assistência militar, na fronteira continental;
c) coordenação da execução dos
projetos de colonização particular devidamente aprovados;
d) aj 'ovação e fiscalização dos anteprojetos f' projetos de loteamentos
de terras apropriadas à lavoura ou à
pecuária, para fins de urbanização
que incluam a formação de sítios de
recreio;
e) exame e fiscalízação do cumprimento das obrigações e das exigêncías mínimas fixadas 'nOE- planos

de colonização e nos respectivos anteprojetos e projetos aprovados pelo
INDA;
f) uso do direito de preterêncía
na allennçao de lotes por rerceteíros
de núcleos dr- colonização particular,
na forma do § 1Q do art. 64 do Estatuto da Terra;
g) declaração da emancipação de
núcleos de colonização;
h) . elaboração de normas para rea-:
lização de tarefas de preparo da área
e de implantação dos núcleos;
i) manutençàe do registro dos contratos de compra e venda e das
contas-correntes de adiantamentos e
financiamentos realizados pelo INDA
a parcelelros ,

§ 49 A Divisão de A arunútura, órgão de 29 grau divisional, competem,
entre outras, as seguintes atribuições;
a) normalização, orientação, coordenação, e contrôle das atividades ligadas a métodos e práticas aancoias:
b) promoção de medidas tecnológicas visando a dar aos projetos de
colonização melhores condições de
desenvolvimento;
c) planificação de empreendimentos
e atívídades eerrcolas nas áreas de
atuação do INDA;
d) incentivo à organização econõmica do artesanato no meio rural,
com aproveitamento de matérlaa-prfmas e de recursos naturais da região.

Art. 43.

O Departamento de Co"

e Extensão R-I!.ral, ôrgão de ~9 grau dívísíonal. tom a seu
cargo a normalização, coc-denaçao e
contrôle da execução das atrvtdades
gerais previstas nos §§. 29 e 3() do artigo 29, através das tnvtsoes cujas
funções são definidas nos parágrafos
seguintes.

operatimsmo

§ 1(> A Divisão de Cooperativismo,

órgão de 29 grau divlsíonal competem, entre outras, as seguintes atrtbudçôes
a) promoção da expansão do sistema cooperatívísta. proporcionando,
quando necessário, a assistência técníce. fmanceíra, e comercial a cooperativas, visando à capacitação e ao
treinamento dos cooperados para garantir a implantação dos serviços administrativos, técnicos, comerciais e
industriais;
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b) planejamento, promoção e contrôle das àtivídades de cooperativismo;
c) celebração de acôrdos e promoção de reuníôeg que visem à educação cooperativa;
d)
autorização do funcionamento
de cooperativas, mediante a emissão
do competente certificado de registro,
e .nscaüaaeão doas suas atividades;
e) promoção de medidas, nos casos
previstos na Iegjslacão própria para
autuação e intervenção temporária,
bem como cancelamento dos Seus regrstros, quando rôr indicado;
j) promoção do incremento doas relaçôes mtercooperatívas, nos âmbitos
municipal, estadual .naolonal e internacional, articulando-se com os demais_ órgãos de administração pública
que tenham vinculação com o cooperativismo.

§ 2Q.

A Divisão de Crédito Rural,

ôrgào de 2l? grau dívísíonal, competem entre outras, as seguintes atribuições:
a) eíaborecâo de normas e promoção da assistência ereditícía e elaboração dos respectivos esquemas de finanojnmento, essencialmente- aos pequenos e médios proprtetártos, preferencialmente através de coopere trvas:
r» promoção da _expansão do erédí ,
to rural tecntrtcaõo, de acôrdc com os
planos fixados' pele Coordenação Na.cíonal do crédito Rural e em colab01"1Çáo com as carteiras de Crédito
Agrtccla e Industrial e de Colonização do Banco do Bra.sJI;
c) colaboração com a Comissão
de Fínancícmento da Produção na
execução dapolitica de garantia das
preços mínimos pa-ra a produção
agropecuária.
§

3.9 A Divisão de M etoaOlogta e

Coordenação, órgão de 2Q grau dívíatonal. competem; entre outras as seguintes atribuições:
a) elaboração das diretrizes da metodología a ser observada pelos organismos de extensão rural. nas várias
regiões do pais;
b) elaboração de programas de extensão I'iural;
c) abuaçào, em estreito entrosá..
menta com a ABCAR e suas filiadas,
e com outras entidades Interessadas,
no sentido de integrar os processos de
extensão rural;
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d)
promoção de treinamento de
técnicos visando à sua espacíaüzação
em: métodos e processos de extensão
rural;
e) elaboração de normas para capacitação e treinamento do pessoal
especializado nas atívídades de -d"esenvolvímento rural;
t) elaboração de normas fixadoras
das diretrizes básicas para o trabalho
em economia doméstica;
g) promoção da divulgação de conhecimentos técnicos e econôrmcos,
através de conferências
seminários,
cursos, semanais ruralistas, exposições
e reuniões de produtores;
h) divulgação de métodos e processos de armazenagem; ensüagem e
transrormaçâo de produtos agrícolas;
i)
promoção do desenvolvimento
dos clubes agrtcolas:
j) promoção do treinamento de pessoal técnico para e prestação de serviços em entidades de deaenvolvímentn comunítárto.

§ 4Q A tumeõo de Assistência Téc_
nica, órgão de 29 grau divísíonal, com-

petem entre outras. as seguintes atr.;
buições:
a)
promoção da elevação do nivel
sanitárâo e da melhorie da habítaoãc,
através doa serviços próprios de saúde e de saneamento rural;
z» estímulo à críeçâo de espírito
empresarial e formação adequada em
economia rUI'}I, Ind spensável à ge.,
rêncía de pequenos estabelecimentos:
rurais e à admdnistração da própria
vida remniar:
c) transmissão de conhecimentos e
acesso a meios técnicos concernentes
a métodos e práticas agropecuárrag e
extrativas, visando à escolha econômica das culturas e criações, à sua
racional lmplantacáo e desenvolvimento, e ao emprego de medidas de
defesa sanitária vegetal e animal;
d) prestação de auxilio e assistência para uso racional do s610, p3N
execução de planos de reflorestamen.,
to, para obtenção de crédito e -Iínanciamento, e para conservação dos recursos na tu!'? is renováveis;
e)
elaboração de normas para a
educação formal e sistemática de
técnicos para práticas agrícolas, -om-,
plementares aos cursos orientados
pelo Mín stérro da Educação e
Cultura;
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colaboração com entidades espa-

elalízadas públicas ou privadas, nacionais ou êstrangeíras, para formacão, treinamento e capacitação de
técnicos e especial stas nas atividades
que, direta ou indiretamente. Interessein ao desenvolvimento rural;
g)promoção da re-alização em cooperação com órgãos governamentais
e entidade, particulares, de planos
edueacíonaíg para os núcleos de coIonízaçãc:
h) planejamento, program':l.ção, promoção e coordenação das atividades

de treinamento do pessoal técniconecessárjo às funções do INDA.

§ 5'0 A Divisão de Associativismo,
órgão de 2<;> sre li dívisícnal compctem, entre outras, as seguintes atrt-

buíções:
a) promoção" entre os agrãcultores,
do espírito de associativismo rural;
b} romento và rormacãc de líderes,
para org-anização de associações e de
sindicatos rurais;
c) promoção de: medidas visando à
harmomzaçâo das atividades sindicais
supervíslonadas pelo Ministério do
Trabalho, com - os condicionamentos
técnicos, econômicos e sociais requeridos;
d) manutenção do cauastro <ias Assocíacôes Rurais e dos Sindicatos.
Rurais.
Art. 44. O Departamento de Desenvolvimento Rural. órgão de 1'1 grau
dtvísíonal, tem a seu cargo a coordenação, normalização e contrôle daexecução das atividades gerais previstas no § 49 do art. 2°, através das
Divisões cujas funções são definidas
nos parágrafos seguintes.

§ l Q A Divisão de Organização e
Desenvolvimento de Comunidades, ór-

gão de 29 grau dtvísronat competem,
entre outras, as seguintes atribuições:
a) planejamento e estimulo à construção de moradias em que se considerem as condições ecológicas e o
ambiente social das respectivas reg.ôes:
b) elaboração de normas para investigação. pesquisas e estudos sôbre
as condições atuais da habitação rural, em seus aspectos sociais e técnicos, assim como sõbre as necessidades
e exígêncíaa do seu melhoramento,
atendidas as pecúlíartdades mesológíeas das dírerente; áreas do naís. em

cooperação com o Banco Nacional de
Habitação;
C) elaboração de normas pa~a prestação de assistêncie social. obJetw.an~
do ao desenvolvimento das comunídades rurais;
d) promoção <ia execução de pro;
gramas de educação sanitária e de
assistência médica «os membros das
comunidades;
e) estímulo e promoção da execução
de programas cívicos, recreativos e
desportivos no meio rural, visando ao
elevar o nível cultural das populações
do campo e a estimular a prática do
folclore regional;
f) estímulo e colaboração nos planos estaduais e muntcípaig que visem
à implantação de métodos e técnicas
de trabalho para o. desenvolv mente
sócio-econômico das comunidedes rurais.
§ 29 À Divisão de Eletrificação Rural, órgão de 29 grau dívísíonal, co~

petem, entre outras, as seguintes atríbutçóes:
a) promoção da difusão da eletrificação rural, essencialmente através ,de
cooperativas de eletrificação e de industriahzação rura s organizadas pelos
lavradores e pecuaristas d-a região:
b) elaboração de planos de eletrificação rural;
C) estabelecimento das zonas prioritárias de eletrificação rural;
d) promoção de estudos e de protetos de produção e dístrtbuíção de
energia no meio rUl'3.I, dentro do programa geral do Govérno Federal;
e) difusão em' colaboração com o
Serviço de Informação Agrícola do
Ministério da Agricultura e com (JUtras entidades, das vantagens da utílízaçâo da energi-a elétr.ca DO meio
rural;
f) promoção do incentivo, através
de processos educativos, à reunião de
agricultores em cooperativas ou à suo.
participação em sociedade de economia mista, com o fim de produzir
energia elétrica ou de utilizar a dispontvel na regíão;
g) orientação dos agricultores para.
a utilização racional da energia elétrica, aproveitando-a integralmente
em tôdas as aplicações possíveis que
venham a aumentar a produtividade
da emprêsa rural e o bem-estar da
família.
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§ 39 A Divisão de Desenvolvimento
Tecnológico, órgão de 29 grau dívíeíollJ.1I, COIffi;>etem, entre outras as seguintes atribuições:
a) promoção de incentivo à Indus.,
trial zação. ao beneficiamento dOIS
produ tos agropecuários e dos meios
indispensáveis ao aumento da produção e da produtividade agrtccla. es,
peclalmente os referidos nos incisos
I, II e IH do art. ,86 do Estatuto tia
'I'erra.;
b)
oríentáção para instalação, expansão, melhoria tecnológica e rendimento econômico das pequenas In.,
dústrtag rurais;
c) elaboração de normas e· realização de estudos para conservação do
solo através de métodos de irrigação
e drenagem, difundindo as práticas
de meoanizaoão;
d) realização de estudos, pesquisas
e planejamento 'da execução dos planos e projetos para instalação de
unidades industriais próprias ou 'para
terceiros e destinadas à transformação beneficiamento ou preservação
de produtos agrcpecuártos, bem corno
orrentcçâo para sua utilização. fornecendo indicação quanto às caracterfs.,
tícas. composição ou outros elementos
elucidat vos;
e) elaboração de normas e ínstruções para o funcionamento de unidades industriais visando à operação e
e.os métodos e rendimento industriais;
f) em ssão de pareceres quanto à
conveniência e oportunidade de aquisição de máquinas e implementas destinadcs à prestação de serviços;
g) realização de estudos. planeja.,
mento e promoção da criação de
áreas de demonstração conservecíon sta, à base do uso múltiplo das recursos da água, do solo do revestimanto florãstdco e da vida animal;
h) difusão das técnicas de conservação do-solo segundo processos edá_
ficas, mecânicos e vegetativos, tendo
em vista suo implicação no desenvolvimento da agricultura;
i) realização de estudos de propos.,
tas de transferência paro' o Brasil
de unidades fabris desünadcs
cooperativas ou aos núcleos de colonização.
§ 4(/ A Divisão de Distribuição! e
Revenda, órgão de 2Q grau divlsíonal,
competem, entre outras, as seguintes
atribuições:

às
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a) normalízaçâo e promoção. quando necessário e quando a rêde eomer.,
ciaJ se mostrar nsufíciente, (la expansão desta ou dos seUs próprios
postos de revenda em colaboração
com as associações rurais, COm as
cooperativas da região ou com enü ,
dades especializadas dos governos estaduais, para atender aos interêsses
de lavradores e de cnedore, na obtenção de mercador.as e de utdlida.,
des necessárias às atividades rurais,
de forma oportuna e econômica atravês da distribuição da-eproduçâo própria cu da revenda de. entre outros
bens de produção e insumos;
- tratores, implementas agrieolcs,
conjuntog de 'rrtgação e de perrura-.
ção de poços e aparelhos para pequenas indústrias de beneficiamento da
produção;
_ arames, herbicidas, inseticidas,
fungjcídas, rações, misturas, soros,
vac nas e medicamentos para animais;
- corretivos do solo fertilizantes e
adubos, sementes e mudas;
b)
promoção de convênios comerciais com os organismos estaduais,
para utilizacão de suas rêdes de postos de revenda;
c) estabelecimento de planos peródicas de revenda de material agropecuário;
d) emissão de parecer sôbre ímpor.;
tecãc de material pera revenda;
e) eontrôle dos 'estoques e das operações financeiras de venda e de revenda;
f) normalização e promoção da dís.,
tribu cão dos recursos financeiros necessários à aqutsíção e revenda de
materiais egropecuárlos:
g) elaboração de planos de regula.,
rfzaçâo inter-regional de estoques:
h) promoção de medidas para obtenção de praÇa nos sistemas de
transportes, para d.stribuiçâo das
mercadorias;
i) eontrôle dos resultados financeiros das operações comerciais;'
7) oontrôle dos suprimentos .fínancetros aos órgãOs locais de operações
comerciais)

§ 5(1 A Divisão de Prestação de ger:

viços órgão de 29 grau divisíonej,
competem, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) estabelecímentc dGs diretrizes
para localização e funcionamento das

MO
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patrulhas moi (,..mecanizadas e das
patrulhas mecanízadas trem como das
normas para trabalhos em geral dos
tratores, máquinas e conjuntos de
tração animal;
b) elaboração de estudos para criação de. cooperativas de mecanização
agrícola;
c) elaboração do manual de instruções das patrulhas moto-meoaniza.,
.das ;

d) estudo para localização de on~
cinas mecânicas, fixas e móveis, de
manutenção;
e) elaboreçâo de normas pare manutenção e conservação das máquin(;lS
e implementes de prestação de serviçós, ,8 para o funcionamento das Oficinas de manutenção;
j) elaboração de tabelas de preços
pare, prestação de serviços. à base de
horas de serviço efetivo;
(J) elaboração de norma, e premoçâo da prestação de .seryiços de planejamento conservac.onista de propriedades rurais;
h) elaboração de normas e promoção de prestação de serviços para os
trabalhos técnicos de conservação do
Bolo, de irrigação e de perfuração de
poços;
i) elaboração de normas, em cola.,
boraçâo com o Banco Nacional de
Habitação para facilitar a aquisjção
de casa própria no meio rural.
CAPíTULO UI

Do Patrimônio e da Assistência
Financeira

Art. 45. O patr.mônio do INDA
será constituído:
I - dos bens transferidos ou incorporados ao INDA, por fôrç-a dos
artigos 114 a 116 do Estatuto da
Tenra;
li - do produto das arrecadações
prevístag na legislação própria.
Art. 46. O patrimônio do INDA é
destinado a fornecer meios necessários ao ífnanctamentc, dos seus planos de ação, bem como a complementar Os recursos orçamentários
para a manutenção do funcionamen_
to dos seus órgãos.
Ar,t. 47. O conselho Diretor do
lNDA baixará a to norma tivo próprio,
fixando a sistemática dos assuntos

financeiras e estabelecendo as normas e os principias gerais a seremobservados nas funções dessa natureza exercidas nos vários ófgãoe do
INDA, nas fases:
a) de previsão, para a formulação
das propostas orçamentárias;
b) de registro, com a contabilização e execução das operações;
c) de realizações, compreendendo a
efetivação das arrecadações e dos pa ..
gamentos:
.d) de fiscalização e contrôle orça..
mentártos .
CAPÍTULO IV

Das funções e atribuições dos orçãos
Regionais, Zonais e Locais

Art. 48. As Delegacias Regionais,
órgãos de 19 grau divísícnal, cujas
atividades. visam à integração exe ..
cutíva zonal e local de todos os órgãos centrais do INDA, são órgãos
executores da política de desenvolvimento rural nos campos das atribuiçôes conferidas, a esta autarquia, pelo
Estatuto da Terra.
Parágrafo único. Aos Delegados
Regionais caberá a supervisao e a
coordenação de tôdas as atividades
desempenhadas na área de jurisdição
da respectiva Delegacia, atravésd:'ls
seus próprios órgãos ou dos órgãos a
ela vinculados.
Art: 49. Os órgãos Executivos,
Zonais e Locais, previstos no inciso
VII do art. 27, serão criados em Iunção das necessidades de ordem admi..
mstratíva, . técnica ou econômica do
INDA, nas áreas das diversas Delegacias, na forma indicada nos resnecttvos Regimentos Internos, que estabelecerão o seu grau dívíslonal, suas
vinculações, condícões para sua implantação, suas atrfbuíções e principias do seu funcionamento.
CAPITULO

Da

·v

nomenclatura dos órgãos e dos
dirigentes

Art. 50. Os órgãos do INDA, dos
diferentes graus dívisíonaís indicadores do nível hierárquico que lhes. é
conferido na sua estrutura, os.. criados por lei e por ela definidos em
sentido geral, os criados neste Regulamento e os que venham a ser criados nos Regimentos Internos, bem
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como os respectivos dínígentes, obedecarão à nomenclatura: fixada nos parágrafcs seguintes:
~ 19 O Gobínete é um órgão de assistência geral do Presidente, encarregado 69, coordenação e distribuição
de cargos a órgãos do INDA, dirlgtdo
por um Chefe de livre escolha e de..
sjgnação, em 'comissão, pelo Presidente.
~ 29 A Coordenação Aiiministratioa,
é tnri: órgão encarregado da ccordenação das atividades exercidas pelos
órgãos centrais de 10 grau dlvísíonal

incumbidos das funções gerais administrativas, financeiras e de planejamento, dirigidas por um Ccorderuuior
Administrativo, escolhido e designado,
em comissão, pelo Presidente do
INDA.
§ 3'? A Procuradoria Geral é um 'Órgão de assessoria com finalidades
consultivas. normativas, orientadoras,
coordenadoras e controladoras, dirigidas por um Procurador",Geral' escolhido e designado, em comissão, pelo
Presidente do INDA.
â
49 As Assessorias e a Auditoria
não constituem unidades esta-uturaís
com chefia própria, sendo suas funções desempenhadas por um ou mais
Assessores e Auditores, especializados
nas respectivas funções, escolhidos e
admitidos pelo Presidente do INDA,
na forma do inciso I do art. 60.
§ 50 Os Seroicoe Gerais são conjuntos de órgãos "em que se desdobra
a Coordenação Administrativa, in:'
cumbídos da oríentaçào, coordenação,
normalização, execução e .contrôle das
atividades auxiliares e técnicas adjetivas, tendo cada um como _dirigente
um cnete, escolhido )1310 Coordenador Administrativo e designado em
comíssâo, pelo Presidente do INDA.
§ 69 _Os Departamentos são órgãos
incumbidos da orientação, coordenação, normalização, execução e con'trôle das atividades substantivas do
INDA, tendo cada um como dirigente _um Diretor, designado, em comissão, pelo Presidente dentre os membros do Conselho Diretor e nomeados
na forma do inciso !II do art. 74 do
Estatyto da Terra e do § 1? do artigo
29 deste Regulamento,
§ 7? Os Serniçoe são órgãos em que
se desdobram os Serviços Gerais, e
visam a atender à diferenciação das
funções. adjetivas desempenhadas por
ôstes órgãos, e tem cada um como

dirigente um Chefe, técnico especializado, escolhido pelo Coordenador
Administrativo e designado, _em comissão, pelo Presidente do INDA.
§ 8° As Divisões são órgãos em que
se desdobram os Departamentos e visam a atender à díferencíacâo das
funções substantivas desempenhadas
por êstes órgãos, e tem cada um como
dirigente um Chefe, técnico especializado, escolhido pelo Diretor do respectivo Departamento e desígnadó,
em comissão, pelo Presidente do
INDA.
§ 99 A Assistência Jurídica, o Contencioso, a Comissão de Compras, a
comouracao Bletrõnica; a Biblioteca e
a Tesouraria são órgãos de caráter e

designação especiais, 'incumbidos das
funções lixadas neste Regulamento,
tendo cada um como dirigente um
Chefe, escolhidos os dóis nrímeíros
pelo Procurador-Geral e, os demais,
pelo Coordenador Administrativo, todos designados, em comissão, pelo
Presidente do INDA,
§ 10. A, Seção será a nomenclatura
normal para subdivisão dos órgãos
de 29 grau divisional e visa à diferenciação das funções dêstes, tendo
como dírfgente. um Chefe, escolhido
pelo Chefe do órgão de 19 grau dívisíonal que ela integra e designado,
pelo Presidente do INDA,
~ 11. Os órgãos Regionais, Zonais
e Lccaie são unidades de 10, 2'? e 39
grau dívísicnal, segundo a forma de
sua vinculação direta e natureza e
responsabilidade de suas atribuições,
tendo constituição, subordinação, vinculaçào, normalízacâo, natureza ~
condições de designação .de seus dirigentes fixadas neste Regulamento
e nos Regimentos Internos respectivos.
§ 12,
A posse dos dírfgentes dos
órgãos de, jc grau dívlsional ou de
coordenadores dêstes será dada pelo
Presidente do INDA, e a dos Chefes
dos demais órgãos, pelo Coordenador
Administrativo,
CAPÍTULO VI

Dos Atos Normativos

Art. 51. Além das Leis e dos Decretos dos Podêres Legislativo e Executivo, ~o Govêrno Federal, são atos
normativos para regulamentação das
atividades a serem exercidas pelo
INDA os definidos nos artigos seguintes.
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Art. 52. O Regulamento Geral será

elaborado por técnicos especializados,
aprovado pelo Ministro da Agricultu-

ra, baixado ou alterado por decreto
do Presidente da República, e fixará,
essencialmente, as linhas e os precei-

tos gerais du funcionamento das atí-

vídadcs decorrentes das finalidades
prtmordtais do INDA;
os principios
básicos das vinculações dos órgãos; a
estruturação, funções e atribuições
dos órgãos centrais de 1Q e 29 graus

dívísíonaís: a forma geral de regio-

nalização das atividades; a nomenclatura dos órgãos e dos seus dirigentes; e a classíficacão e condições de
elaboração, aprovação e expedição dos

atos normativos.
Art. 53. Os Regimentos Internos
seráo elaborados pelos órgãos centrais

de te grau divíaional. com a colaboração de técnicos especializados, aprovados pelo Ministro da Agricultura e
baixados pelo Conselho Diretor do
INDA, e deverão estabelecer as linhas
gerais, os preceitos e as normas de
funcionamento das principais atribuições de cada órgão componente,
sendo fixadas a estrutura, funções,
atribuições, articulações e vinculações
dos órgãos até o 3° grau dívisional. e
indicados os tipos, denominações, natureza" de atividades e prtncípíos de
furícíonamento dos órgãos zcnaís e
locais vinculados, e, ainda, as condições de implantação dos órgãos.
Art. 54. As Deliberacôes serão elaboradas pelos relatores do Conselho
Diretor, aprovadas por maioria dos
seus membros, na forma do respectivo
Regimento Interno, baixadas oclo
Conselho Diretor e expedidas pelo seu
Presidente, de acôrdo com os podêres fixados em Leis, Decretos e neste
Regulamento, visando a consubstanciar as medidas decretadas por aquôle
órgão colegiado. observados os limites de suas atribuições.
Art. 55. As Instruções Especiais serão . elaboradas por especialistas ;ms
matérias nelas tratadas, submetídaa
à aprovação prévia do Ministro da
Agricultura, e baixadas e expedidas
pelo Presidente do INDA, para fixar
critérios, preceitos e normas gerais
de funcionamento que estabeleçam
obrigações e atinjam Interêsses de
entidades não subordinadas diretamente ao INDA.
Art.. 56. As I nstrucõee serão elaboradas pelos relatores do Conselho
Diretor. aprovadas por maioria dos

seus membros e baixadas pelo Preeldente, de acôrdo com OS pcdêres fixados em Leís e Decretos e neste Regulamento, e visam a consubstanciar
critérios, preceitos e normas gerais
de funcionamento que atinjam um
ou mais órgãos centrais, regionais,
zonads ou locais.
Art. 57. As Portarias serão elabnradas pelo órgão central incumbido
das funções relativas à matéria nelas
tratada, aprovadas, baixadas e expedidas pelo Presidente, para determinar o cumprimento de medidas 'J,'(.'Tais de ordem técnica e adtntntstraUva da alçada exclusiva do Presidente, ou, ainda, para. homologando medidas consubstancíadas em atos normatdvos de hierarquia superior, transforma-las em dispositivos reguladores
do INDA.
Art. 58. As Normas são atos aprovados, baixados e expedidos pelos
Chefes dos órgãos Centrais de 19 grau
divisional, para regulamentar, de
forma normal e contínua, a execução
técnica e administrativa dos serviços,
atividades 011 tarefas já estabelecidas,
em suas linhas gerais, por atos de
hierarquia supertor, sendo incumbido
de sua elaboração o órgão próprío
ou. especialista nos assuntos nelas trntados.
Art. 59. As Ordens de Serviço serão elaboradas, aprovadas, baixadas e
expedidas por todos os Chefes de .-')1'gâos de 1°, 2° e 3\1 graus dlvísionais,
para determinar, em casos esnecif'ícos, a' execucâc. no todo 01.1 em "parte,
de tarefas afetas aos respectivos órgãos, dentro dos dieposltívos normativas em vigor.
TÍTULo IV

Das Díeposicôes Gerais e das Disposições Transitórias
CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 60. Além do pessoal transferido para o seu quadro em virtude do
disposto no art. 104 e seus parágrafos e do inciso VI 'do art. 74 do Estatuto da Terra, o INDA poderá
admitir, dentro dos recursos e dotações orçamentárias próprias':
I - especialistas necessários ao desempenho de atividades técnicas e
científicas, para cuja execução não

ATOS DO .PODER EXECt;TIVO

dispuser de servidores habilitados,
admitidos mediante portaria ou con ~
trato, em regime especial de trabalho
e salário;
II ~ pessoal temporário, prôpríamente dito, destinado fi. trabalho de
caráter transitório não compreendido
no item anterior;
TIl ~ pessoal de obras destinado à
execução de trabalho de 'qualquer natureza vinculado à realização da -espectíva obra.
Parágrafo único,
A. prestação de
serviço de natureza eventual não ce ~
racterízará relação de emprêg., e será
retribuída mediante recibo.
Art . 61.

A lotação numértca do

pessoal de cada órgão do INDA sei-á
fixada em atos ncrmatívos aprovados pela Diretoria, e far-se-á em face
das necessidades impostas pelas condições vigentes de desenvolvimento
das atividades, e de conformidade
com os planos de ímplantacüo aprovados, para efeito da elaboracão do
respectivo quadro, a sé baixado por
decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único. Os critérios para
fíxacáo da Iotaçâo numenca levarão
em conta a natureza das atívídades,
o volume de serviço, a espécie das tarefas e os equipamentos disponíveis,
Art. 62, A tabela do pessoal temporário será anualmente publicada no
Duuío O jicial.

Art. 63. O pessoal temporárt-, e o
pessoal de obras fícarâo -sujettos ao
regime previsto na Consolidação das
Leis do Trabalho e na Iegíslaçâo vigente peculiar àquele regime de emprêgo.

Art. 64. Nenhuma admissão de
pessoal poderá ser efetivada senão
mediante prestação de concurso de
provas ou de títulos e provas, excetuando-se as previstas nos incisos I,
n e IH do artigo 60, sendo que as
realizadas na forma dos incisos TI e
III dependerão de prestação de pro"
vas de habilitação ou de capacita':'
ção.
Art. 65. Os salários do pessoal de
que trata o art. 63 não excederão o
vencimento inicial do nível correspondente à classe ou séries de classes
que tenham encargos e obrigações
semelhantes ou equivalentes.
§ ~ÇI Respeitada esta limitação, o
salário do peasoal: de que trata o ar-

643

tigo. 63 deverá enquadrar-se dentro
das condições regionais, do mercado
de trabalho e, na sua fixação, serão
considerados os encargos e obrígaçóes
a desempenhar,
§ 2° A retribuição ao pessoal especializado será estabelecida de acóruo
com o valor atribuído, no mercado
de trabalho, ao tipo de atividade v,
ser desempenhada, podendo, a juí?:o
da Adminíetracão. ser concedido o:n
acréscimo dé salárto, pela dedícaoáo
exclusiva, até o máximo atribuído
aos funcionários do Serviço Civil (19
Poder Executivo, obedecidas as exigências legais.
Art. 68, Ao pessoal de 01;1'3<:; nâc
serão concedidas cuaísquer gra.tíftcações, percentagens ou comissões, alé-n
do salário prevíst-, na tabela.

Art. 67, A remuneração do Pi';~
sidente do INDA corresponderà a 75
por cento da que percebam os I>,,J~
nístros de. Estado. tendo em visto. ,_,
critério estabelecido no ~ 19 do artigo 38 do Estatuto da Terra.
Parágrafo único. Os membros COE:'ponentes do Conselho Diretor ,:1.0
IN Di'. e o Coordenador Admímstratívo terão remuneração correspondente a 65 por cento da que percebem
os Ministros de Estado.
Art. 68. Os membros do órgão colegiado do INDA previstos no artigo
38 farâo jus a uma gratificação, de
acôrdo com as normas eetabelecídas
no Decreto nv 55.090, de 28 de novembro de 196~.
Parágrafo único, O número de reuniões ordínártas e extraordinárias da
Diretoria e do Conselho Diretor será,
no mínimo, de duas e, no máximo,
de oito mensalmente, e a gratirícacão
prevista neste artigo será de 30'
do maior salárío-mínimo legal vigente, por sessão.
Art. 69. Serão atribuídos, aos dereais ocupantes de cargos em comlasão, dirigentes elos órgãos definidos
neste Regulamento, como de 19 e 2'?
graus dívísíonats. os símbolos l-C e
2-C, respectívamente.
§ I'? Para a tender aos encargos de
chefia dos órgãos de 3° e 4'? graus drvisíonaís, serão atribuídas funcões
gratificadas, de acôrdo com o que -1e~
terminem os respectivos Regimentos
Internos, e tendo em vista a legislação em vígor,
(1,)
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a ser atribuiAuditores será
fixada de acordo com o que estabeíece o 29 do artigo 65.
Art. 70. O disposto neste Decreto
não se aplica aos ocupantes de cargos 0:.\- funções que estejam -em exercicio nos órgãos incorporados em V1rtudo de requisição, bem como dos
funcionários civis ou militares assim
definidos pela legislação específica.
Parágrafo único. O INDA poderá
requisitar servidores da administração centralízada ou descentralizada,
sem prejuízo .dos vencimentos, direitos e vantagens de acôrdo com o disposto no 30 do art. 104 do Estatuto
da T~rra e nos .têrmos da legislação
em VIgor.
Art. 71. Os deveres e responsabilidades gerais dos dirigentes - referidos
no Capítulo Vdo Título III, bem
como o âmbito de sua autoridade e
competência, serão fixados em atos
normativos próprios da alçada do
Conselho Diretor, e de acôrdo com o
determinado no parágrafo único do
artigo 23', observados, no que couber,
os preceitos já estabelecidos no ~s~
tatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 72. Os órgãos de 39 grau .nvisíonal e suas subdivísões, que fôrem
criados pelos Regimentos Internos,
poderão ser aglutinados temporàrtamente, e mantidos sob unia única
chefia, enquanto a complexidade e o
vulto dos serviços, nos diferentes °S~
tágios de desenvolvimento do INDA,
não indicarem a necessidade do seu
imediato desmembramento.
Art. 73. Além das relações expltcitamente referidas neste Regulamento,
e que serão mantidas entre os órgãos
ccnt. vis do INDA e os órgãos regionais, zonaís e locais a êles vinculados, poderão, ainda, ser estabelecidas
relações gerais de colaboração e de
cooperação com outras entidades públícas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, desde que reguladas em
atos normativos da alcada do Presidente, que determinará a forma de
sua realização, bem como a natureza da delegação conferida para
mantê-las.
Parágrafo único. A troca de informações técnicas e de dados estatísticos dos órgãos do INDA entre si- e
com entidades particulares ou cpúbü§ 29 A remuneração
~a ~os Assessores e
ê

*

cas, federais, estaduais e municipais,
poderá ser mantida independentemente de autorizações especiais do
Presidente do INDA.
Art. 7~. Os casos omissos' neste
Regulamento serão submetidos, pelo
Presidente do INDA, ouvida prêvtamente o Conselho Diretor, ao julgamente do Ministro da Agricultura, que
indicará as medidas para regulá-los.
CAPÍTULO II

Das Disposzções Transitórias
Art. 75. Os servidores da Bupevíntendência da Política Agrária ~
(SUPRA) provenientes dos quadros
do extinto Instituto Nacional de Jmigraçâo e Colonização (INIC) e do
Serviço Social Rural (SSR) poderão
optar por sua lotação em qualquer
órgão da administração centralizada
ou descentralizada onde existam cargos ou funções iguais aos por ares
ocupados.
§ 19 Fica prorrogado por sessenta
dias a partir de 29 de março do corrente ano, o prazo previsto no parágrafo 20 do artigo 50," do Decreto número 55.286, de 24 de dezembro de
1964," que trata do processamento relativo à opção prevista no § 59 do
artigo 104 do Estatuto da Terra.
§ 29
Os requerimentos de opção
serão encaminhados ao Departamento Administrativo do Serviço Público,
através da Comissão de Liquidação
instituída pelo
I Q do artigo 5Çl do
Decreto nv 55. 28G, de 24 de dezembro
de 1964.
§ 3Çl' Decorrido o prazo previsto no
§ 19 dêste. ai-ngo, sem manifestação
do interessado, o silêncio valerá por
opção tácita pela permanência nos
quadros 'de pessoal do IBRA ou do
INDA, processando-se a lotação de
acordo com o sistema de organização
e funcionamento fixado nos regulamentos de cada uma dessas autarquias, tendo em vista o. disposto no
art. 104 e seus parágrafos e o que
prescreve o inciso VI do art. 74, do
Estatuto da Terra.
Art. 76. Até que seja baixado, por
decreto do Poder Executivo, o quadro
de pessoal do INDA, ficam criados 4
cargos em comissão l-C e24 cargos
em comissão 2-C, de acôrdo com o
art. 56 da Lei nc 3.780, de 12 de ju-

*
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lho de 1960, para atender às chefias
de órgãos de 19 e 29 graus dívísíonais criados neste Regulamento.
§ 19 Ficam mantidos os quantítativos dos cargos em comissão, das
funções gratificadas, das representações de gabinete e os cargos de Procuradores previstos para as antigas
estruturas' orgânicas do INIC e do
SSH, ou posteriormente criados, de
acôrdo com o art. 116 do Estatuto da
Terra.
§ 29 Tendo em vista o disposto neste artigo e no seu § 19, a nomenclatura dos cargos em comissão e das
funções gratificadas será a adotada
neste Regulamento.
Art. 77. Ficam mantidas as Delegadas Regionais da extinta SUPRA
que, após a, vígêncía do Estatuto da
T-erra, foram vinculadas ao INDA,
até que seja criada, em cada unidade
da Federação, a Delegacia prevista
neste Regulamento e na forma do
§ 19 do art. 28.
Art. 78.
A regulamentação complementar das atividades do INDA
que decorra de dispositivos legais
contidos no Estatuto da Terra ou de
norm-as gerais traçadas neste Regulamento, será elaborada, até à implantação final dos órgãos centrais
do INDA, pelo Grupo de Trabalho GRET _ criado por ímpoaíção do Decreto nc 55.-286, de 24 de dezembro de
1964.

Art. 79. A implantação dos órgãos
centrais, regíona'ís, zonaís e locais,
obedecerá a métodos, processos" e rotinas traçados pelo Grupo de Trabalho referido no artigo anterior, e
será executada com a oolaboracâo dos
órgãos e serviços do INDA que já, es~
tiverem implantados.

DECRETO N9 55.891 MARÇo DE

DE 31 DE

1965

Regulamenta o Capítulo 1_ do Título I
e a Seção III do CapHulo IV do
Título II da Lei n'? 4.504 de 30 de
novembro de 1964 -- Estatuto da
Terra.

o. Presidente da República no uso
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item X, da Constituição, e
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tendo em vista o disposto na Lei
nc 4.504, de 30 de novembro de 1964,

decreta:
CAPÍTULO

Princípios e Definições
SEÇÃo I

Da Reforma Agrária e da Política
Agrícola

Art. 19 A Reforma Agrária 2, ser
executada e a Política Agrícola a ser
promovida, de acôrdo com os direitos
e obrigações concernentes eos bens
imóveis rurais, na forma estabelecida
na Lei nv 4:.504, de 30 de novembro
de 1964, Estatuto da Terra, terão por
objetivos primordiais:
I - A Reforma Agrária: a melhor
distribuição da terra e o estabelecimento de um sistema de relações e11tre o homem, a propriedade rural e o
uso da terra, que atendam aos princípios da justiça social e- ao aumento
da produtividade, garantindo o progresso e o bem -estar do trabalhador
rural e o desenvolvimento do País,
com 'a gradual extinção do minifúndio e do Iatírúndío ,
TI A Política Açrícota: a promoção das providências de amparo à
propriedade rural, que se destinem a
orientar, no ínterêsse da economia
rural, as atividades agropecuárias,
seja no sentido de garantir-Ines o
pleno emprêgo, seja no de harmonizálas com o processo de índtzstrtalízação
do País,
"
Art , 29 Os meios a serem utilizados pelo Poder Público, para a execução da Reforma Agráría c para a
promoção da Política Agrícola e que
visam a dar qumprímento a03 principias enunciados no art , 2° e seus
parágrafos e art. 39; do Estatuto da
'rena, são:
I ~ A Tributação, compreendendo
a cobrança do Impôsto 'r'crrttonai
Rural progressiva, do ímpôsto sôbre o
rendimento da exploração agrícolapastoril e das indústrias extrativas
vegetal e animal, e da contribuição de
melhorta.c.na forma referida em lei e
na sua regulamentação:
II a assistência e proteção à
economia ruroi, de caráter social,
técnico, fomenttsta e educacional, nas
várias fo1'11"1.28 previstas no art. 73 do
Estatuto da Terra;
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IH - a desapropriação por int~
réeee social e por necessidade ou ~t2
lid(~de
pública, dentro das normas

constitucionais, legais e regulamentares em vigor;
IV - ~a_ colonização oficial e pa?'ticular, reahzada nos têrmos do Estatuto da, Terra e da sua regulamentacão eapecíífca;
V os demais meios complementares previstos na legislação em vigor,
inclusive a coordenação de recursos
interestaduais, _ estaduais, municipais
e do iniciativa privada, e te possam
estimular o racional uso da terra,
dentro dos princípios de conservação
elos recursos naturais renováveis, e
desestimular os que exerçam o direito
de propriedade sem observância da
função social e econômica da terra.
Art, 3':>, O órgão competente para
promover e coordenar a execução da
Reforma Agrária é o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (lERA), que
atuará:
L na áreas declaradas prtoritá
rias, na forma do § 29 do art. 43 do
Estatuto da Terra, diretamente ou
através das Delegacias Regtonats
r]BRAR), executando o Plano Na-

cional e os Planos Regionais de Reforma Agrária e SGUS respectivos projetos;
II - em todo o território nacional,
diretamente O'J_ através de órgâo específ.co previsto em seu regulamento,
tracantto o zoneamento do pais e fazendo conventos para manter o cadastramcnto dos i!Y:6\"fÜ~ 1'1;'::"'i3, bem como promovendo as medidas relativas
2.0 Iancamento e à arrecadação de tributos que lhe sejam atribuídos em legfslaçào própria ou através de convênios,
f'. rt , 1,0 Os órgãos competentes p8_T:?~
promover a Política Agrícola, cuja
coordenação geral da execução cabe
ao Míntstárfo da Agricultura, de acôrdo cem as diretrizes gerais aprovadas
F~l,O Ministro do Planejamento, são:
1 - O Instituto Nacional do Desenvclvimento Agrárío (INDA) que, essencialmente, promoverá medidas 1i~
gadas à colonização, à extensão rural,
ao ccooperatívismo, ao- desenvolvimento de comunidades, à revenda, às obras
de infra-estrutura, inclusive as de
eletrjttcàção rural, e à' prestação de
serviços:
II - O IBRA, naquilo em que suas
atividades contribuam para a conse-
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cução dos objetivos da política agrícola, e na forma índícada no artigo
anterior;
IH - os demais órgãos do Ministerío da Agricultura, Iígados à pesquisa, ao fomento e à defesa sanitária vegetal e animal;
IV - o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo, as Carteiras de Colonizaçáo e de Crédito Agricola e Induatrral do Banco do Brasil, o Banco Naclonal do Desenvolvimento Econômico, a Coordenação Nacional do Crêdito Rural, a Companhia Nacional de
Seguro Agrícola e outros oi'gantsmos
que, na esfera federal, atuem no
campo do desenvolvimento .rural;
V - os órgãos de valortzacão econõmíca regional referidos na alínea
"c" do § 29 do art. 73 do Estatuto
da Terra;
VI - os órgãos vinculados ao Setor
de Abastecimento, sob a coordenação
do Conselho Superior de Abastecimento, em especial a Supertntendência
Nacional
do
Abastecimento
(SUNAB) , a Companhia Brasileira
de Armazéns (CIBRAZEM), a Companhia Brasileira de Alímentacãc
(CQBAL) e 2, Comissão de Financ-iamento da Produção (C,F,P,);
VII - os demais órgãos de admímatração centralizada e deacentraliaada, federais, interestaduais ou estaduais, interessados nos problemas do
desanvolvímento rural ou do abastecimento, que se vinculem, com acâo
supletiva, aos planos ela Política Agiícola;
VIII - as entidades e fundações,
nacionais ou estrangeiras, de assistêncía técnica ou financeira, que atuem
no setor da Político, Agrícola.
SEÇÃO II

Das Definições
Alo-L 5° tmóoet rural é o prédio TÚ.s"
tico, de área contínua, qualquer que
seja a sua localização em pertmctxos
urbanos, suburbanos ou rurais dos
municípíoa, que se destine à exploraçâo extrativa, agrícola. pecuária ou
agro-índustrtal, quer através de planos públicos de valorízaçf
quer
B.,t~'<WÓG da iniciativa privada,
Art. 6° O imóvel rural, para os efeitos do Estatuto da Terra, classificase como:
I - Prcprieâsuie familiar, quando,
direta e pessoalmente explorado pelo
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agricultor e sua família, lhes absorva

tôda a fôrça de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso
social e econômico, com área fixada
para cada região. e tipo de exploração', e, eventualmente, trabalhado com
a ajuda de terceiros. A área fixada
constitui o módulo rural, e sera determinada nos têrmos do art. 5° do Estatuto da Terra e na forma estabelecida na Seção lI! dêste Capitulo;
11 - [rlinijú'n,'iio, quando tiver área'
agrtcultavel inferior à do módulo fixado para a respectiva região e tipo
de exploracâo ;
IH - Emp?'êsa rural, quando fôr
um empreendimento de pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que
o explore econômica e racionalmente,
dentro das' condícôes de rendímentc
econômico da região em que se situe,
e em porcentagem mínima da sua
área egrícultàvel fixada neste decreto
e, a-inda, não incida na condição da
alínea "a" do inciso IV adiante;
IV - -Latifúndio, quando incida em
uma das seguintes condições:
a)
exceda, na dimensão de sua
área agrtcultável, a seiscentas vezes o
módulo médio do imóvel rural definido no artigo 5°, ou a seiscentas vêzes
a área média dos imóveis rurais na
respecltva zona;
b) 1.18.0 excedendo o límite refertdo
.na alínea anterior, mas, tendo área
agrfcultável igualou superior à dimenaâo do módulo do Imóvel rural na
respectiva zona, seja mantido ínexplorado'" em relação às possibilidades fistcas. econômicas c: sociais do cmeío,
com fins especulativos, ou seja ,deliciente ou inadequadamente explorado,
de modo fi. vedar-lhe a classíficaçâo
como empresa rural, nos termos do
incisoU( deste artigo.
§ 1 9. Não se considera latifúndio,
na forma do parágrafo único 'do art.
4:9 do Estauto da Terra:
a) o imóvel rural, ainda que tenha
dimensão supertor à da almea "a" do
inciso IV, e- cujas caractertsticas recomendem, sob oponto-de-vista técnico-econômico, a exploração florestal racionalmente realizada, mediante
planejamento adequado;
b) o imóvel "rural, ainda que de
dommío particular, cujo objetivo de
preservação florestal ou de outros rccursos naturais haja sido considerado
e reconhecido) para fins de tombamente, pelo .órgâo competente da adminístraçâo pública.
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§ 29 Para o cálculo do módulo aplicável aos conjuntos de imóveis rurais pertencentes a um mesmo proprietário, a fim de classifica-los, individualmente e em conjunto, como
emprêsa rural ou como latifúndio, seráo observados os preceitos constantes da Seção IH dêste Capítulo.
Art. 79 Parceleiro é todo aquele que
venha a adquirir lotes ou parcelas em
área destinada à Reforma Agrária ou
à colcnízaçâo pública ou prtvada. e
cujos direitos e obrigações .. S8.0 definidos na regulamentação referida no
artigo 90.
Art. 89 Cooperativa Integral de Reforma Agrária (CIRA) é tôda sociedade cooperativista mista, de natureza
civil, criada nas áreas prtorttártas de
Reforma Agrária, e contando, temporàrtamente, com cóntrfbuíção financeira e técnica d.o Poder Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária (IBRA), com a: finalidade de
índustrtalízar, beneficiar, preparar" e
padronizar a produção agropecuária,
bem como realizar os demais objetivos
nrevtstos na legislação vigente.
A
constttuíçáo, registros e normas de
funcionamento da CIRA serão Dxados
na regulamentação referida no artigo 99.

Art. 9° Colonização é tôda atividade oficia! ou particular que se destine a promover c aproveitamento
econômico da terra, através de sua
divisão em propriedades familiares
distribuidas a parceleíros, ou sob a
forma de cooperativas, obedecendo á
regulamentação própria do Capitulo II
do Titulo IH do Estatuto da I'erra .
Art. 10. As definições constantes
deste Capítulo servirão de base às
Instruções que forem baixadas pelo
!I,'~iJJistro do Planejamento e às normas de regulamentação do lBRA,
para:
a) identificação e caracterrzacão dos
vários tipos de imóveis rurais;
b) emissão dos- certificados de cadastro;
c) classíticação dos projetos de colonização e das respectivas cooperativas.
SEÇÃO

m

Da Determinação da Area dos

Mó~

dulas e de sua A.plicação
Art. 11,
O módulo rural, definido
no inciso III do art. 49 do Estatuto
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da Terra tem como finalidade pri-

mordial ~stabelecer uma. unidade de

medida que exprima a mtercependencía entre a dimensão, a situação
geográfica dos imóveis rurais e a ror-

ma e condições do seu aprovertamento econômico.
Parágrafo único. A fixação do di-

mencíonamento econômico do ímovel
que, para cada zona .de características
ecológicas e econômicas homogêneas
e para, os diversos tipos de exploraçâo, representará o módulo, será fei-

ta em função:
a) da localização e dos meios ce
acesso do imóvel em relação aos grandes mercados;
b) das características ecológicas uaa
áreas em que se SItuam;
c) dos tipos de exploração preuomínantes na respectiva zona.
Art. 12. O dimensionamento do
módulo define a área agrtcultável que
deve ser considerada, em cada regtao
e tipo de exploração, para os imóveis
rurais isolados, os quais constituirão
propriedades familiares se, nos termos
do inciso n do art. 49. do Estatuto
da Terra:
I ~ forem direta e pessoalmente explorados pelo agricultor e sue.-famtlia, admitida a ajuda de terceiros em
caráter eventual;
II - absorverem, na sua exploração, tôda a fôrça de trabalho dos
membros ativos do conjunto familiar;
In - garantirem à família a subsistência e o progresso social e econômico.
Art. 13. O módulo rural, como, referência de dimensão econômica, será
ainda considerado para a caracterização:
I - do minifúndio, definido no In...
cfsc II do art. 69;
11 - do latifúndio, assim classificado .em virtude do disposto na alínea "a" do inciso IV do art. 6"'.
Art. 14. O dimensionamento dos
módulos será feito, nos têrmos do art.
59 do Estatuto da Terra, para zonas
típicas, sendo, em. cada zorra, coneiderados os tipos de explotação de
maio!' sígriifícaçâo econômica que se
Incluam em uma das. seguintes classes e sub-classes:
I
exptotaçôee hortigranjeiras,
compreendendo os tipos de hortfcultura, floricultura, fruticultura anual e

criação de caráter granjeíro, inclusive
piscicultura, tôdas de ciclo curto, que
admitam uma ou mais colheitas ou
safras por ano, e realizadas com fins
industriais ou comerciais para o abastecimento de grandes centros urbanos
visando ao bem-estar e ti, obtencâo de
produtos alimentares. Esta classe
compreenderá as seguintes sub-classes:
a)
exinotaçõee intensíoae hortiJranjeiras;
b)
explotações
granjeiras.

extensivas

horti-

II - lavouras permanentes e tempararias, compreendendo os tipos de

explotação vegetal não incluídos na
classe I, qualquer que seja a finalidade, o ciclo de cultura (curto, médio
ou longo) e a natureza do produto,
de plantas herbáceas ou arbóreas mas
não florestais, e independentemente
da espécie, do número, da época e dos
períodos das colheitas. . Esta classe,
compreenderá as seguintes sub-elasses:
a) explotaçóes intensivas
1'as permanentes;
b) explotações extensivas
ras permanentes;
c) explotações intensivas
ras tem/pcrórías ;
d) exptotaçôes extensivas

ras temmorórías;

de cvnede cultude ovnu-

de cultu-

In ~ pecuãria de animais de médio e grande porte, compreendendo 06

tipos de explctação animal não incluidos na Classe 1, qualquer qúê seja
o ciclo de crracão, a natureza do produto (carne, banha, leite) pele, couro
ou lã) e a finalidade da criação (melhoramento dos rebanhos, produção de
leite, engorda ou abate), e índependentemente da espécie.. da época e" do
período das safras. Esta classe compreenderá as seguintes sub-classes:

a) pecuária intensiva de animais cl~
médio porte;
b-) pecuária extensiva de animais de
médio porte;
c) pecUária intensiva de animais à~
grande porte;
d) pecllária extensiva de animem
de grande porte;

IV - explotação de .tícrestas tuitúrcus e cuitinaâas, compreendendo o')
tipos de exploração vegetal não incluídos nas Classes I e II, qualquer
que sela o produto obtido (madeira,
casca, fôlhas, frutos, sementes, raízes,

ATOS

DO PODER

resinas, essências ou látex), independentemente da espécie, das épocas e
dos períodos das operações -de explotaçâc extrativa ou florestal. Esta
classe compreenderá as seguintes subclasses.
a) expZotação intensiva de florestas artificiais ou de florestas naturais,
estas quando manejadas tecnicamente;
b) exploração extensiva de florestas naturais não incluídas na alínea

anterior,

§ 19 As explotações intensivas reret-idas -nas alíneas I-a), n-ro, TI-c),

IH-a), UI-c) e IV-a) serão caractertzadas segundo o emprêgo de tecncloglà avançada que utilize, entre outras,
as seguintes-práticas:
a)
nas explotações agrícolas referidas nas alíneas lI-a) e !I-c): defesa sanitária vegetal, coneervacão do
solo, mecanização, irrigação, _utilizacão de corretivos e de fertilizantes, e
métodos adequados de rotação, de se~
Ieçâo de .plantio, de cultivo e de coIheíta:
b)
nas explotações pecuárias refetidas nas alíneas IH-a) e IIl-c): manejo e utilização de pastos, cultivo de
Iorrageíras, mecanização, rotação e
métodos adequados de defesa sanitária animal e o de melhoramento de
rebanho, inclusive inseminação artificial/ e de desfrute;
c) nas explotações florestais referidas na alínea IV -a) : defesa sanitáría vegetal, mecanização e métodos de
proteção contra incêndio," de plantio,
de replantio e de colheita ou de corte
compreendidos na administração florestal;
d)
nas explotações hortd-granjeíraa
referidas na alínea I-a) as práticas
indicadas nas alíneas "a" e "b' acima, com as pecúliaridades exigidas e
cornpatíveís com a natureza das atividades das sub-classes.
§ 29 As explotações extensivas referidas nas alíneas I-b), lI-b) , II-d},
III-b) , IH-d) e IV-b) serão caracte-

rizadas pela reduzida utilização dos
meios tecnológicos enumerados para
as correspondentes sub-classes de explotaçâc intensiva,
§ 39 Os principais tipos de explotacão que se enquadrem em cada uma
das classes ou das sub-classes deflmdas neste artigo serão enumerados e
especificados na Instrução, a ser baixada por Portaria do Ministro do
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Planejamento, fixando as normas para execução dêste Decreto,
§ 49 Serão dimensionados módulos
para cada zona típica referida neste
artigo, com valôres médios relativos
aos tipos de explotaçâo nela dominantes e com discriminações das dimensões especificas para as classes _e
sub-classes cujas atividades agropecuárias' se incluam naquelas explctaçôea dominantes, de acõrdo com critérios que serão fixados na Portaría
referida no parágrafo anterior.
Art. 15. No caso de imóveis rurais
em que OCOlTam tipos de explctação
que 'se enquadrem em mais de uma
das classes previstas no artigo antedor, o módulo a considerar, nos têrmos do parágrafo único do art. 59 do
Estatuto da Terra, será fixado com a
ponderação. da média, feita em funcâo das proporções da área agricultável destinada a cada um dos tipos de
explctacão considerados, ou do valor
da produção obtida, em face dos dados cadastrais fornecidos pelo proprietário ~ a critério do lERA, observados os princípios estabelecidos nos
parágrafos seguintes.
§ 19 Os tipos
de explotaçâo que
ocorram, num imóvel, em porcentagem de área ou de valor inferiores a
10%, terão, para determinação das
médias ponderadas, suas respectivas
áreas adicionais ao tipo de explotação dominante.
§ 29 Não serão computados os tipos
de, explotaçâo declarados que contrariem frontalmente as explotações econômicas admissíveis na zona, na forma estabelecida na Instrução referida
no parágrafo 39 do art. 14, sendo as
áreas correspondentes a tais tipos de"
explotação também somadas, para os
efeitos do disposto no § 19, à do tipo
de explotacâo predominante e compatívcl com as características ecológicas
da zona respectiva.
Art. 16. Para o dimensionamento
do módulo de imóveis rurais aglutinados em projetos de colonização ou
através de formas de exploração ecoperattvtsta, as bases ele cálculo serão
Iixadas em funcâo da capacidade do
uso potencial da terra, em cada projeto, segundo normas estabelecidas
pelo lERA, obedecidos os preceitos
dêste Decreto.
Art. 17.- Tendo em vista as condicões - básicas definidas no artigo 11, os
módulos, em cada zona e para cada
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tipo de explotaçao, corresponderâo à
área agricultável necessária para, nas
condições enumeradas no artigo 12,
garantir:
I ~ a remuneração da mão-de-obra
do grupo familiar e a de terceiros
eventuaimente empregada;
II - a remuneração do capital investido em terras, em benfeitorias e
em material permanente;
III ~ a remuneração do capital de
giro, para a manutenção das atividades de exploração.
Art. 18. Para o cálculo dos módulos, Ievar-se-ão em conta, em função das práticas conservacíontstas admitidas como usuais e oredominantéa
em cada 'zona e tipo de explctação,
as áreas necessárias para:
I - rotações convenientes a determinadas culturas .ou à explotação de
recursos florestais;
I I - as reservas florestais natu-

rais ou plantadas;
IH - as residências e demais construções índf pensáveis;

IV - as melhorias necessárias e
adequadas aovrespectivo tipo de ex-

plotáção ,

Art. 19. Para determinação da fôrça de trabalho utilizada na propriedade famiilar, considera-se, como' índice médio, o' correspondente ~ quatro jornadas de adulto, adrmtíndo-se,
para isto, a participação do, cnefe da
famtlla ou responsável. a pavtícípação parcial de mais um ad.dto e ou
a participação de filhos ou filhas
maiores ou' menores e, crur-piemen..t armente, a parttclpaçãc eventual de
terceiros.

Art. 20. A rem uneraçâo da mãode-obra será calculada multiplicandose as quatro jornadas por 1.4 do salário mínimo legal vigente Lh zona
respectiva, engtobsnao-se nesse pro-duto, os recursos para:
1 -·m8.nutenl,;~\ç adequada daquela
fôrça de trabalho nas corunções capazes de atenderem ao nível tecnológico admitido no cálculo do módulo;
II -:- garantia -ta possíblliôade de
reahzaçâo de poupança, v'sando ao
progresso sccía' 8 ec'mõmtco admitido
na defíníçâo ;
IH - 2.tendímento dos encargos de
previdência.

Parágrafo unrco. Para avaliação do
trabalho produzido, será admitido o
número médio de 1.000 jornadas de
trabalho por ano, para a força de
trabalho determinada nc urt . 19.
Art. 21. Para remuneracâo do capital investido e do capital de giro
necessário, cuja sorna considerar-se-á
equivalente a 1 5 do valor' da terra
nua,
adnutdr-se-á a taxa de 15%
anual sôbre aquêle valor, a preços
reais, .no ano considerado para a avaIlação da produção.
Art. 22. O valor da produção bruta será calculado com case nos rendimentos médios regioü3.is .as explotacões extrativas, das culturas ou das
criações, e com valôrea correspondentes aos preços mínimos 01l aos preços fixados legalmente. e, na falta
destes, com os preços mcdíos- dos mercados ·regionais.
§ 1Çl Não serão consider<ldos,· para
êste cálculo, os possíveis beneficiamentos que a produção vier a sofrer,
já que os módulos admitem a hipótese
de propriedades familiares isoladas,
onde não é usual a ocorrência de
serviços próprios de benef'ícíamento ,
§ 29 O valor da produção liquida
por Ha será obtido dcscrmtando-se do
valor da producâo bruta. determinado
na forma dêste arrfgo o custe médio
das respectivas explotações extrativas,
das culturas ou das críaeões.

Art. 23 As dimensões dos módulos.
obtidas com a aplícacão dos critérios
fixados neste Decreto, constarão ae
tabelas revistas períõd'ícamcnté e publicadas em Instrucâo, na forma referida no § 39 do art. lA.. na qual serão definidas as exigôncias relativas
às declarações. para inscrição no Cadastro de ímóveíe rumís. a que devem
satisfazer os proprietários.
Art. 24. Os conjuntos de imóveis
rurais de um mesmo proprtetár!o ou
de propriedades em condomínio. de
acôrdo com o previsto, respectívamente, nos §§ 11l e 6<:1 do art.. 50 do
Estatuto da Terra, cadastrados como
previsto nos §§ gc e69 do art. ~6 do
referido Estatuto, terão )8 -espectívcs
módulos médios calculados de acôrdo com os seguintes critérios:
I ~ o módulo médio a ser consíderado para o conjunto de imóveis
rurais de um mesmo proprfetárío será
a média ponderada dos 'nódulos relativos a cada imóvel, considerado
1
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isoladamente, sendo os eoencrentcs de
ponderação

iguais às percentagens
correspondentes à "área de cada um

dêles sõbre a área total do mesmo
propt-ietnrtc:
TI - nos casos de p-oprfedade em
condomínio mel uráve por fôrça de
sucessão causa-mortis, será considerada, para cada um dos condôminos,
a dimensão da parte Ideal ou já démarcada que lhe pertenca:
IH -'----. nos casos de proprietários
que POSSW.iJU mais de um imóvc 1'Utal, sendo um ou mais dêstes em condomínio, o cálculo 10 módulo, procedido na forma do Inciso I levar:"
em conta, para ponderação, a parte
ideal ou já demarcada referida no
inciso II e os módulos catculados para
os respectivos imóveis em condomínio;
IV - para cada um dos condôminos o coeficiente de prom-esstvídade
referido 00 § 1') do art 50 do Estatuto da Terra será obtido TI:; forma
do § 6\-' daquele díspositívo tegaí, pela

média ponderada aos coeficientes une
foram apurados. no torma de; inciso
I, par-a cada condômino O -oettcíente médio comum a todos os -ondõmtnos será obtido muicípltcanuo-se os
cocüot -ntes relativos a ','ad;;'ond6mi-·
no pela área que lhe cace rn condemínío. e dividindo-se a ·se111H. -tos resultados dessa multiplicação pela área
totaj dos tmcvets:

v

-.11 caractertzo.cão dos .movcts

rurais te um meam
i-J:'U0rietário.
como mlnnúndto. come Ianrúndio (J'.l
C

como emnrêsa
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tagens, as matas naturais e arttfícíafs
e as áreas ocupadas com benfeitorias:
II :------- que obtenha rendimento média, nas várias atividades de explctacão, Igual ou' superior aos mínimos

fíxados em tabela Pl'ÓPl'ÍlJ, pirtcdica-

mente revista e

amplamente divul-

gada:

IH - que adote práticas conservacíonístas e que empregue no. mínimo
8, tecnologia de
uso corrente nas
s.onas em que se situe;
IV - que mantenha as condições
de administração e as formas de exploração social
estabelecidas c01110
mínimas para cada' região.
§ to A prova da existência de escrtturação de receita e despesa, de
acõrdo com o art. 58 do Decreto-lei
nv 5.844 de 23 de setembro de 1943,
será levada em conta, tanto para os
fins de aplicação ele índices de r~
gressívtdade previstos na alínea b ')0
~ 49 do art. 50 do Estatuto da Tcrra, como para, a caracterização d8.S

condições a que se refere o S 'í9 do

art.. 50 daquele Estatuto.
§ 29 Nos C:1.S0S de emprêsaa rurais
mantidas pelas entidades referidas
r.. o art.. 39 do Estatuto da Terra, as

r::011dicÕ3S

mínimas

~~:1CB_O 'do cauital a

para democraüserem fixadas nela

IBRÃ .obedecerão aos critérios "que
forem estabelecidos na Inatrucâo 1'8Ira-ida neste artigo,
"

L

rure..\

r». -se-à com

base no 'módulo UH)t!iC c. tculadc na.

CAPÍTULO II

JJo Zoneamento

forma dos -zcísos an.enor-s.

SEÇÃÜ
SEÇÃO

rv

Dos Conceitos Fundamentais

Da Caracterização de Emprêsa
RU7';Ü

Art. 25. O ímóvei .rural será elas~~fi(;6.JO'

remo emprés; rural, na for-

0l; ~~~~l~.i;~a~IIe~~j~l·~;'I~~~

I

(ll~5;1~zi~:

r-m obediência às seguintes exigên-

cias e '18 aczrdo com :1S normas estnbelen-das na Ineta-toêo referida no
~ 39 do -ar-t. 14:
..
I - que a área utilizada nas várias
explotacõea represente percentagem
igual ou superior a 50% da sua área
agrfcultável,
equiparando-se,
para
ê&se fim, às áreas cultivadas, as pas-

Art. 26. O zoneamento previsto nos
arts. 43 a 45 do Estatuto da Terra
será promovido pelo Instituto' BraaiIerro de Reçorma Agrária (IB11A), de
aoôrdo com as finalidades, critértcs
c normas fixadas neste decrete.
Art. 2'7. O zoneamento visa a delimnar regiões homogêneas, tanto suu
o
ponto-de-vista
sócío-econõmtco.
como das características da Estrutura
Agrária do País, com o objetivo de
definir:
I -- as regiõesccriticas que eatâo
exígmdo reforma agrária, com pro-gressiva eliminação dos mlnífúndros
e dos latifúndios:
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II - as regiões em estágio mais
avaneado de desenvolvimento social e
econômico, e em que não ocorram
tensões sociais;
IH ~- as regiões já eccnômícamente ocupadas, nas qUaIS predomine
uma economia de subsístêncta, e cujos
agràcultcres careçam de assístêncía

adequada;

IV - as regiões ainda em fase ne
ocupação
econômica e carentes de
programas de desbravamento, de po··
voamentc e de cclonizacão em áreas
pioneiras.
.Art.

28.

Fixadas as

delimitacões

das regiões de zoneamcnto, serão estabelecldae as diretrizes

0'COgl'átiC8S

da política agrícola a ser adotada em
cada ~iDQ r1", resdão as quais S"lG-J

elatG1'8cb~.q p~lo '-iBRP~ ~m ~o~pe;;à~

com os órgãos próprios elo Ministério
da Agr-ículturu, e, ~'pÓ3 submetidos J.
aprovação do Ministro do Planejamento, baixadas em decrete dó poder
Executivo,
Parágrafo único, Os órgãos incumbidos de promover a execução da. poIíticn agrícola no lJ9jS, tanto os da
edmmlstraoão centralizada como os
autárquicos- de âmbito nacional, regional ou local, programarão seus
planos de ação para o desenvclvlmenta do setor rural obedecendo às
diretrizes fixadas na forma dêste artigo.
Art. 29. O lERA elaborará levantamentos e análises para atualização
e complementação do zoneamento do
país, com o objetivo de:
I orientar as
disponibilidades
agropecuárias nas áreas sob seu contróle, quanto à
melhor destinação
econômica das terras. quanto à eooção
de práticas adequadas segundo
as condições, ecológicas e quanto à
capacidade potencial do. uso da terra
e dos mercados interno e externo;
II recuperar diretamente, mediante projetos especiais, as' áreas degradadas em virtude de uso predatório e de ausência de medidas de conservaçâc dos recursos naturais renováveis e que se situem em regiões de
elevado valor econômico.
Art. 30. As regiões do zoneamento
serão delimitadas de forma a Incluírem, sempre que possível, integralmente, as áreas das zonas fisiográflcas oficialmente adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística <IBGE).

Art. 31. As alterações de limites
das regiões do zoneamento - deverão
Der promovidas sempre que necessáríe
c com a antecedência sufícíente pare"
permitir sua utilização na formulacão dos programas gerais de acão
para o desenvolvimento social e econômico do pais.
Art. 32. Dentre as regiões crrtícaa
definidas no inciso I do art. 27 serâc selecionadas as áreas que constituirão, nos têrmos do § 29 do aruge
43 do Estatuto da Terra, as áreas
pr-íorttártas de reforma agrária. assim
declaradas por Decreto do Poder Executivo em fàce das condições. meios
e critérícs fixados neste decreto.
Art. 33. A elaboração do zoneamento do Pais, nos têrmos do Estatuto da 'I'erra. será executada de acôrdo .com as seguintes normas básicas:
I os dados para caraotertzaçao
das condições sócio -econômicaa a
agrárias das várias regiões do Pa5$
serão Ievantado's com base no Recenseamento "Geral de 1960, utilizandose. como unidades geográficas bástcas, os muntciptcs existentes à data
daquele censo;
Ir - nos casos de Impossíbtlídade
devdlscrímínaçâo por município, serão empregados os dados relativos às
zonas físíográfícas:
lI! - sempre que forem utilizados
dados com dtscrumnacão geográfica
menor que a de zonas fixadas pele
IBGE. serão examinadas as projeções
dos dados. mais discriminados obtidos
no Recenseamento Geral de- 1950 e
confrontados .com os índices globata
apurados em 1960;
IV - obtidos os elementos para C3,racterízação das regíôes de zoneamento, os dados serão lançados em mapas, dos quais conste a divisão municipal vigente a 31 de dezembro de
1964.
SEÇÃO 11

Método de Cálculo dos t tuiices

Art. 34. O índice sintético a &«
utilizado para
caractertzaçâo
das
áreas homogêneas será obtido, p3.M
cada unidade geográfica considerada
pelo produto da média geométrica üos
índices deflnídcs nos íncísos seguintes
por uma funcâo. da caráter demecconcmétríco. calculada na forma iI ~
dicada neste decreto e que traduzirá
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a influência dos centros econômíccs
de várias ordens existentes no Pais
sôbre cada uma das áreas geográficas consideradas, função que exprtmirá o elemento previsto na alinea 'X
do ~ 19 do nrt.. 43 do Estatuto da
Terra:

I - um índice de caráter rundíái'ío será calculado,
na forma dêste
decreto, para indicar a intensidade de
ocorrência de áreas em imóveis 1'1.1rats acima de 1.000 Ha e abaixo de
50 Ha, em cada uma das áreas geográficas consideradas, conforme previsto na alínea b do § 1° do art. 43
do Estatuto da Terra;
:rI ~ um índice de caráter demográtlco será calculado, na forma dêste decreto, para traduzir as condições demográficas ocorrentes em cada
uma das áreas geográficas consideradas, conforme previsto na alínea d
do ~ 10 do art. 43 do Estatuto da
Terra;
ITI ~ um índice de caráter geo e
sóeío-eoonômíco será calculado, na
forma, deste Decreto, para traduzir,
em cada uma das áreas geográficas
consideradas, as condições sociais e
eeonômícas de ocupação previstas nas
alíneas "c" e "e" do§ jc do art. 43
do Estatuto da Terra.
Art. 35. A função referida no arblgo anterior será obtida, para cada
sede de município ou cidade de maior
uonulacâo urbana ocorrente em cada
icnf1 -fisiográfica,., calculando-se os
potenciais demográficos induzidos pelas populações totais, de cada um dos
municípios ou zonas tísiográfícas,
supostas concentradas na sede 1'e3pectiva..
'
§ 190 potencial induzido total, na
sede do município de ordem "n" ou
nu cidade de maior pcpulacâo urbana ocorrente TIa zona físiográfica
de ordem "n", será obtido pela SOlUP,
dos resultados da divisão f18.S populações d2.S unidades geográficas , consrderadas, corrigidas com o respectivo
índice - de renda per-capíta, pela distância do centro demográfico daquelas unidades, de ordem "i", aos
centros das unidades de ordem «n".
§ 29 Para cada sede de munícípto
ou cidade de maior população urbana, ocorrente nas zonas tísíogràficas,
serão calculados os potenciais demográficos no ponto, resultantes da influência da própria população urbana
concentrada no referido ponto.
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§ 3Q A soma, para cada ponto "n",
dos potenciais induzidos e no ponto
será o potencial demogràfíco total dos
centros .demográficos considerados.
(4Q Para o cálculo do índice sintétíco e da função referidos no artigo
34 levar-se-ao em conta os potenciais
totais no respectivo ponto, O potencial
mínimo ocorrente nas áreas geografícas consideradas e um coeficiente relativo ao valor da produção agropecuária total per-capíta, das respectivas populações rurais.
Art. 36. O cálculo do índice que
exprime -as condições fundiarías de
cada uma das áreas geográficas con ~
sideradas será- obtido na. forma descrita nos lnC1SOs seguintes.
I para cada município serão
calculados:
a)
a área média dos estaoeieci-

mentes:
b) a porcentagem de ocupação jurídica da superfície rural do município;
c) a porcentagem da área ce estebelecímentos com 'menos de 50Ha, ~0~
bre <3 área total dos estabelecimentos recenseados;
d) a porcentagem da área ce es~
taberecímentos com mais de 1.000:c-ra
sõbre a área total dos estabelecímentos recenseados.
LI - através dos resultados assim
obtidos será elaborado o índice refertdo no tncíscJ do art. 34, por mc:o
de ábacos ou tabelas taxados na Instrucáo referido, no ~ ~)v do art. 14,
os QU9.iS perrmtlrâo sintetiaar as influências dos quatro íudtces era cada
uma das áreas consideradas, indtcan-,
do as condições fundiárias de OCUiJ,..··
cao e a forma de desmembramento

da

propriedade;
IH - nos casos em que as apura-

.cões do Recenseamento Agrícola de

'1960 não permttam o cálcu!o de um

dos índices enumerados nas alíneas
"a" e "b" da inciso 1, para determinadas áreas consideradas, 8::,;).'3,0 tomados os índíces que, mais próximamente, traduzam as condições fundiárias previstas para a caracterizaçao das áreas sob êste aspecto, sendo,
nesses casos, adaptados os respectivos
ábacos e tabelas.
Art. 37. Para obtenção do índice
que exprime as condições demográncas.ros cálculos serão elaborados na
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forma indicada nos incisos seguintes:
1 para cace muntcípto serão
calculados:
a) U popuraçao rural;
b) a relação entre a populaçâc rural e a superfície do murncipto, que

exprrme a densidade rural do mumcípío:

C) o incremento demogratíco media ocorrido no decênio 1950-1960
entre as populações rurais de 1960 e

as de uma;
II - por meio de ábacos ou tabelas fixados na Instrução referida no
§ 39 do art. 14, será calculado o índice sintético referido no inciso Il do
art. 34, em tunçâo dos valores obudos para os índices referidos nas
alíneas "a", "b" e "c" do inciso
acima:
IH - tendo em vista os desmem-.
bramentos de municípios, ocorridos
entre 1950 e 1960, que não permitem
identificar as populações que existiam
em 1950 na área de alguns dos novos
munícípíca considerados no censo de
1960; serão adotados critérios técnicos,
índ.cadcs, em cada caso, pera esuíma-

tíva dos incrementos médios relativos
às áreas das zonas atingidas por
aqueles desmembramentos.
Art.

38. O càículo do índice que

exprime as conníções geo e sócío-'
econormcas de cada uma das áreas
geográficas consideradas será obtido
na forma descrita nos incisos segumtes:
I

-

para cada munícípío ou zona

nsiogrértca serão calculados:
a) um mdícs que exprima o fatal'
de dependência da populacào ativa
do setor agropecuário e extratívlsta,
cotado, com os dados dísponívets do
censo, pela relação entre a população
ativa no setor da agricultura e cta
indústria extrativa e a população
atava total nas mesmas áreas;
b) área média das propriedades
por pessoa ocupada, obtida pela divisão da área total dos estabelecimentos rurais pelo número total de
pessoas ocupadas nesses estabelecimentes:
a porcentagem
fôrça d,e trabalho relativa aos proprtetartos c
seus dependentes familiares sobre a
fôrça de trabalho representada. pelo
numero total de pessoas ocupadas;

c,

da

II - por meio de ábacos ou tabelas fixados na Instrução referida no
§ 39 do art. 14, será calculado O' tndíce sintético referido no inciso In
do art. 34, em função dos valôres
obtidos para os índices referidos nas
alíneas "a", "b" e "c" do inciso I
acima;
In - nos casos em que as apurações do recenseamento demográfica
ou agrfccla de 1960 não permitam o
cálculo de um dos índices enumerauos
nas -etíneas "a" a "c" do inciso 1,
para determinadas áreas considerad8S, serão tomadas medidas de caráter técnico, para que o Incüce SÜ1tétíco caractertze, da . forma mais
aproximada, as condições geo e SOCIOeconômicas das áreas, sob esse aspecto, sendo. nesses casos, adaptados os
respectívos ábacos e tabelas.
~;':Çlio

UI

LJa declamçtio de áreas

priorita1''tw;

Art. 39. A declaração de àreaa
prioritárias, reíta por uecreto ,tI)
Executivo, na forma do parágrafo
29 do artigo 43 do Estatuto da 'I'erra.
obedecerá à seleção das áreas em que
se incluam regiões crttícas do zoneamenta, caracterizadas pelos índices
considerados como defínídores de
ccorréncía de tensões nas estruturas
demográficas e agrárias, geradores
das condições determinantes da IlCcessldade de reforma agrária, nos
termos daquele Estatuto.
§ 1<:> A seleção referida neste artigo
far-se-á tendo em conta os tatôres
descritos nos incisos seguintes:
I - ' os índices mais elevados que
caracterizem as regiões crttrcas;
II - a ocorrência de fatôres de
ordem sócio-política que tendam a
agravar a situação crítica evidenciada
no zoneamento;
UI - as possibilidades de caráter
técnico, financeiro e administrativo
ocorrentes nas áreas, que permitam
uma ação conjugada dos reapectavos
órgãos regionais do lERA e dos orgaos federais e estaduais da administração centralizada ou descentraltzada atuantes nas respectivas áreas;
IV - a existência de acôrdos internacionais já firmados ou em andamento. para financiamento ou
prestação de assistência técnica vísando à solução de problemas direta
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ou Indiretamente ligados à reformulação. agrária naSCrespectivas áreas;
V a proximidade dos grandes
centros de concentração demográfica e dos principais centros consumidores do país, que determinem a
exigência de mais intensiva exploracão dos recursos da terra.
§ 29 A delimitação das áreas prtcr1tárias rar-se-á levando em conta a
área necessária para localizar os mínifundiários, arrendatários, parceiros
e trabalhadores rurais que se achem
Iccalízados nas áreas criticas e sejam candidatos a unidades a serem
orladas.
Art. 40_ Enquanto e até que tôuaa
as condições enumeradas nos ínctsos
I a V do Item anterior e a delimitação das regiões criticas do zoneamenta sejam definidas por decreto do
Executivo, poderão ser declaradas
áreas prtorttártas de emergencia em
regiões cujos índices evidenciem a
necessidade de uma ação pronta e
urgente para aplicação das medícraa
de Reforma Agrár-ia. nos têrmos deflnidos no Estatuto da Terra.
Parágrafo único. A criação de uma
área priorttárta de emergência rar-seá por decreto do Executivo, o qual,
além de conter as questões meneionadas nas alíneas "a" a "d" do § 29.
do artdgo 43 tio Estatuto da Terra,
deverá indicar o plano de emergência
a ser executado na referida área,
obedecido, no que couber, o disposto
nos incisos I a IV do art. 35 do referido Estatuto. 'I'al plano de emergência e respectivos projetos, elaborados
pelos órgãos centrais próprios do
lERA, serão incorporados ao Plano
Regional e ao Plano Nacional que
forem formulados nos têrmos ....os
artigos 34 a 36 do referido Estatuto.
SEÇÃO

IV

Das Dírctríeee da Política Agráría em.
caàa Regíáo do Zoneamento

Art. 41. As diretrizes da Política
Agrícola, a serem adotadas para cada
tipo de região delimitada no zoneamenta do Pais, serão traçadas em

EXECUTIVO

obediência às diretrizes gerais do
Plano de Ação do Govêrno, tanto no
que se refere às linhas básicas da
programação regional, como às da
programação setorial. Tais diretrizes
deverão ser previamente aprovadas
pelo Ministro do Planejamento e
baixadas por decreto do Executivo.
Art. 42. As questões que constítutrão objeto fundamental para fixação
da Política Agrícola a ser observada
em cada uma das regiões do zoneamento, sâo, essencialmente, as descritas nos incisos seguintes:
I os produtos e as respectivas
áreas de cultivo, que devam merecer
assistência técnica e creditícia especial, visando a garantir o desenvolvimento rural na região e a base
alimentar índísuensàvel à intensmcaçáo da vída "urbana, bem como o
Iornecímentc
das
matérías-prunas
oriundas do setor prnnàrro e requeridas pelo parque industrial;
II os produtos cuja exportação
deva ser incrementada para ajudar o
equilíbrio do balanço de pagamentos;
In - a tecnologfa adequada a ser
introduzida na resnectíva região, visando ao aumento ·da pródutivídade e
à elevação do nível de vida nos correspondentes meios rurais, com o alargamento simultâneo do mercado interno de consumo para absorver O
crescimento da produção industrial do
País;
IV - as medidas a serem adotadas
para o estabelecimento de um equíIibrío das migrações entre o campo
e a cidade, e que deve ser adaptadas
às respectivas
regiões, tanto pela
ci-íaçâo, em suas áreas urbanas, de
empregos. qUE; absorvam a mão-deobra liberada do campo, como pela
introdução da tecnologia prevista no
inciso anterior, como, ainda, pela ampliação das fronteiras agrícolas e do
ecúmeno, para colocação dos excedentes demográficos anualmente acrescidos em certas regiões do País.
V a arbículacâo das medidas
que coordenem
tôdas as atividades
que influam no escoamento e protecão das safras e na sua distribuição para o abastecimento dos centros
urbanos, ou para exportação.
Art. 43. Na fixação das Diretrizes
da Política Agrícola devem ser especií ícadas as competências e atrfbuiçôes peculiares a cada um dos- órgãos enumerados no art. 49.
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Ar!. 44. Para cada tipo de programccae considerado para várias regiões do zoneamento deve ser prevista, explicitamente, a forma de garantir a coordenação das atividades
resultantes da execução dos programas, tanto no que se refere às díretnees gerais traçadas no plano de

ação do Covêrno, como no que tange
à sua integração nos planos regionais e especificos dos vários órgãos
enumerados nos incisos I a VIII do

art.

49,

CAPÍTULO In

Dos Cadastros
SEÇÃO I

Dos Levantamentos caâaetriue
Are. 45. Os cadastros previstos no
Estatuto da Terra têm como final1cades pi-ímordiais:

:C "--

o

levantamento dos dados ne-

cesaártos à aplícaçâo dos critérios de
lançamentos fiscais atribuídos ao
lERA, e 8. concessão das isenções . 'do

ôlcs relativas c previstas na- Constituição Federal e na" Legislação espe-

círíca;
TI - o levantamento sistemático
dos imóveis rurais, par-a conhecimento
das condições vigentes na estrutura
fundiária das várias regiões do tais,
com o objetivo de fornecer elementos
de ortentacão c18 Polttíca Agrtcola a
ser promovida pelos órgãos referidos
no art. 4',', e à formulacâo dos Pla-

nas Nacionde Regionais de Rerorma Agrária;
IH 'J

1ev;'.Y:l.t aJ':1_en t c

C2

dados

necessários às análises mícro-eeonônucas e às amoatragens em várias
regiões do pais, para fixação dos ínrttcce previstos nas alíneas a a e do
~
19, do art. 46 do Estatuto da
Terra;
IV - a obtençâo de dados que crientem _os órgãos de assistência técntca e creditícia aos lavradores e pecuaristas, nas .tarefas de formulação
dos respectivos planos .assistenciais;
V - o conhecimento das disponibilldades de terras públicas para fins
de colonização e para regularização
da situação dos posseiros
Art. 46. Para atender à finalidade
enumerada no inciso II do artigo an-
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teríor.r.o Cadastro sesé realizado, pelo
:mRA,' na-forma estabelecida no artigo 46 do gstatuão da Terra, valendose, nos casos indicados, dos acôrdos e
convênios que permitam sua mais r-ápidn e -cficaz eXeC'LF::ª-o, nos têrmos
elo disposto no Capítulo I! do Título
I daquele Estatuto.
Parágrafo único. Serão estabelecidas normas para o Cadastro, em colaboração com o Ministério da Fazenda. a' fim de permitn; o aproveitamenta dos dados levantados no lancamento e no contrôle da arrecadacão de tributos ligados ao rendimento das atividades agropecuárias e extra ti vistas.
Art. 47, O lERA manterá Centros
Regionaís para coordenação das atividades de Cadastro e de 'Trtbutaçâo,
incumbidos de promover e controlar a
execucão dos
trabalhos
realizados
pela 'rêde de postos cadastrais .por
êle mantida, diretamente ou por meio
de convênios com os órgãos a que
se referem
§ 29 do art. 46 e o inciso I
do art. 48 do Estatuto da
Terra.
Parágrafo único. Os levantamentos
cadastrais Serão precedidos de amplo
serviço
de
divulgação
das
normas de sua e x e c u ç.â o, para
garantia ela adequada informação
dos proprfetários que deverão preencher os questionários, a fim .de
que possam êlesconhecer as vantagens e as obrigações que, para si,
decorram das declarações Iornec.das.
Art. 48. O Cadastro referido no
art . 4S será implantado para tcdcs os'
imóveis rurais do país, de forma a
permitir a .obtenção de dados capazes de classificá-los para fínr de
emissão do Certífícado previsto. no
§ 39 do artA6 do Estatuto da Terra,
o qual será expedido e entregue aos
respectivos proprletáríos, dê acôrdc
com a Instrução a que se refere o § 39
do art. 14.
Parágrafo único. Serão ainda cadastradas as 'I'erras Públicas e as do
posseiros, para caracterização de sua
utilização, e as terras devolutas já

°

identifícadas ,

Art. 49. Os proprietários são obrigados a fornecer os dados. e a documentação exigidos na Instrução a
que se refere o § 3,9 do art 14, ô a
preencher os formulários e os questionários nos prazos nela indicados,
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nos termos dos parágrafos 29, 39 e 7°
do art. 46 e dos parágrafos 1°, 29 e 39
do art. 49 do Estatuto da 'I'erra .
Parágrafo único . Contra 8. entrega
da documentação previste neste artigo será fornecido um recibo ao proprietário, com o qual devera êste
obter, nas épocas fixadas na Insto-ucão referida neste artigo, o Certificado Cadastral do respectivo imóvel
l'U1'zJ.

Art. 50. Os Certificados serão emitidos com a declaração de "Provisório" ou "Definitivo', resoeccvamente nos casos em que tenha ou não
havido exigência de documentacâo
adicional aos dados fornecidos. .
Parágrafo único, Tendo havido a
exigência referida neste artigo, serã-o
procedidas, oportunamente, ap verificações para comprovação dos dados
julgados insatisfatórios, após as quais
serão emitidos os Certificados "Definitivos", contra a devolucâo dos "Provisórios' anteriormente entregues.
Art. 51. Será cobrada uma Taxa
de Serviço Cadastral, para fornecimenta do Certificado, em têrmos do
maior salário mínimo vigente no, País,
à razão de 1/25 para os imóveis ou
parcelas de imóveis em condomínio,
até 20 Ha, acrescida de 1/25 para
cada 50 Ha ou fração que excedam
dos 20 Ha.
Art. 52. O Cadastro Básico será
continuamente atualizado, pela inclusão dos novos imóveis rurais q'UB
forem sendo conatituídos, e pela alteração, comprovada pelo respectivo
proprietário, das condições físicas e
de exploração dos referidos ímóvefs
rurais, 11? forma prevista nos parágrafos 4° e 5° do art. 46 do Estatuto
da Terra.
Parágrafo único. De cinco em cinco anos será feita uma revisão geral
dos cadastros, na qual, entre outras
medidas, serão aperfeiçoados os métodos de apuração dos dados, pelo uso
das fotogrf'ías aérea..s das áreas já redas fotografias aéreas das áreas já recobertas, dos elemento já conhecidos
elaborados por entidades regionais ou
estaduais, inclusive o lERA, e dos
dados do Censo Geral do País, que
devem ser articulados,.a partir de
1970, com os serviços de Cadastro
previstos no Estatuto' da Terra.

Art, 53. Nas áreas prioritárias os
Cadastros serão complementados com
'fichas elaboradas pal'aobtenção de
dados relativos ao uso atual e potencial das terras, incluindo as condicôes de relêvo, de pendentes, de drenaaem e de outras caractensttcaa
para classificação dos solos e do revestimento florístíco ,
Parágrafo único. A elaboração dêsses cadastros obedecerá a Instruções
Especiais e, sempre que possível, deverá ser realizada .com a utilização
da Interpretação estereosooptca de fotografias aéreas, além dos levantamentos geo e sócío-econômícos que
permitam a realização das análises
micro-econômicas e as amostragens
necessárias à determínaçâo, entre outros, dos índices referidos nas alíneas
"a" a "e" do ~ 19 do art. 46 do Estatuto. da Terra.
SEÇÃO II

Da Estrutura do Cadastro dos
lmôveis Rurais

Art. 54. Na Instrução referida no
30 do art. 14 serão fixados os modelas de questionários, de. fichas e de
outros documentos 2, serem fornecidos. em cda ca-so, pelos p"!.")pr:em1'ics
devendo Ser garantido que o preenchimento satisfaça aos seguintes requisitos:
I _ obtencáo dos dados, relativos
ao imóvel rural, capazes de caractesá-lo em relação a todos os elementos previstos nas alíneas "a" a "f"
do inciso I do art.. 46 do Estatnto da
Terra;
TI - obtenção tios dados que. espcctfíquem as condícões do prop.ne,;ano
como pessoa física ou jU1'Í(llca,. ?l.l
proprietárias, no caso de condomtnto,
e de suas famílias, bem como da participação do grupo familiar na fôTsa
de trabalho que atua na exploração
do imóvel rural ;
III -- caracterização das condições
socíaís da exploração, previstas na
alínea "c" do inciso IH do art. 46
d~ Estatuto da Terra, Inclusive explicitando, no sistema de contrato de
trabalho, as questões relattvas à habitação, à situação sanitária em geral.
à educação e às possibilidades. p~l'
ticulares oferecidas para subsístêncía dos arrendatários, parceiros 6
~
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assalariados, alem das exigências mtnímas contidas no Capítulo IV do
Título IH do Estatuto da Terra;
IV - caracterização C!.as condições
econômicas da exploração, prevíatas
nas alíneas "a", "b", "d", "e" e "f"
do inciso III do art , 46 do Estatuto aa

Terra, inclusive explicitando os rendimentos médios agrícolas, econômicos e financeiros obtidos com as príncípaís explorações no imóvel rural;
V - obtenção de dados complementares para a adequada caractertseção do imóvel, inclusive dos relativos à localização e à área dos demais
imóveis rurais porventura pertencentes aos mesmos proprietários que preencherem a respectiva declaração
cadastral, e, ainda, dos dados necessários à complementação das informações básicas para aplicação da
tributação prevista no Estatuto da
Terra, especialmente no que tange ao
disposto nos seus artigos 49 e 50_
Art. 55,. Todos os dados que venham a servir para aplicação de dispositivos constitucionais ou legais que
ímpliquem em redução das taxas de
incidência dos tributos, ou em sua
isenção, deverão ser objeto de comprovação pelo proprietário, que será
estabelecida, para cada caso, na Instrucão referida no § 39 do art. 14, e
especialmente nos seguintes casos:
I - comprovação da dimensão, da
forma de exploração e de não possuir
outro imóvel rural, para os efeitos da
isenção prevista na Constituição F'edera! e concedida aos imóveis da

é.rea ínferlor a 2üHa;
II - comprovação das .condíções
sociais e econômicas da exploração,
que conduzam à aplicação, na forma
das tabelas baixadas pela Instrução
referida neste artigo, de índices de
regressividade do Impôsto Territorial
Rural;
In ~ comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à
classificação da exploração do ímôvel na forma do § 79 do art. '50 do
Estatuto da Terra;
IV - comprovação da existência de
rrorestas ou de matas naturais ou
plantadas, cuja conservaçáo
rõr
necesséría, nos termos da Legislação
Florestal, para os fins previstos na
alínea "b" do parágrafo único do
art. 49 e no § 8'·\ do art. 50 do E:statuto da Terra.

§ 19 Na Implantação dos cadastres.
as' dímensões das virias propriedades
de um mesmo proprietário serao por
êste declaradas em fichas anexas ~
cada declaraçâc, na torma dos H 1,.
29 e 39 do art. 49 do Estatuto da
Terra para efeito do que dtspôe o
§ 111 do art . 50 do referido Estatuto.
§ 29 Os Centros de contrôle e de
computação dos dados cadastrais ta~
râo posteriormente, o confronto dos
dados fornecidos pelos prcpríetãrtos.
para os efeitos do que, dispõe o § gl)
do art. 49 do Estatuto da Terra.

SEÇÃo In

Vos Cadastros Especiais
Art. 56 _ Para complementação do
Cadastro de Imóveis Rurais, será
procedido o levantamento dos dados
relativos a arrendatários e parceiros dos respectivos proprietários,
através de questionários respondidos
diretamente por esses arrendatáríos e
parceiros.
Art. 57. Será também _ organizado,
progressivamente, cadastro complementar das terras públicas federais e
estaduais, e das terras devolutas, visando ao conhecímento das disponibilidades de áreas apropriadas à colonização.
Parágrafo único. No cadastro referido neste artigo deverão ser _- reatetradas as ocorrências de posseiros e
sues respectívas situações, para os
fins da regularização prevista no Es~
tatuto da Terra.
Art. 58. Os cadastros complementáres dos móveis e terras situados em
áreas priori tárlas ou em áreas de
amostragem, na forma do parágrafo
único do art. 46, obedecerão a normas técnicas especiais aprovadas em
atos normativos da alçada da mretorta do IBRA,
Art. 59. O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua _publicação.
revogadas as disposições em con ~
tráric.

Brasília, 31 de março de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

Roberto Campos
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de 19"65 - Autoriza o cídadào
brasileiro Adherbal CasÜi11.C>

132

de

míneração -

Pu,

blícado no D .. 0, de 17 de
agôetc de 1965 ,............

135

56.677 - Decreto de 6 de agôsto
de H16,5 - Autoriza a Usina
Queiroz JUnior S. A. - tn-.
dústris.Siderúrgica a pesqursal' minério de manganês: no
muntctpto de Ouro Prêtc, F.Stado de Minas Gerais -- 'PUR
blícadc no D .. O. de 17 de
agôsto de 1965 ... ,.......

13)

56.678 - Decreto de 6 de agôsto
de 1965 - Autoriza. o cidadão
brasileiro Benedito Moreira

Curímbaba a pesquisar argila, nos murucípíos de Poços
de Caldas e Caldas, no E"tadn.
de Minas Gerais, ~ Publícade
no D. O. de 17 de agôsto
13~

de 1965

5G,679 - Decreto de 6- de agôsto
de, 1965 -

Transfere de José

Gonçalves da Silva para a
Centrais Eãétrtcas de Minas
Gerais S. A. concessão para
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distribuir energía elétrica. e
dá outras providências -- Publicado no D. O. de 17 de
agosto de 19,65

137

56.680 - necreto de 6 de agôsto
de 1965 -Aprova alteração
tntroduaída nos Estatutos da
Metropolitana Companhia de
Seguros, relativa ao aumento
do capital social - Publicado
noD. O. de 11 de agôsto de
J.963 . .................•..•..

138

56.681 .- Decreto de 9 de' agôsto
de 19'65 - Autoriza a Comnanníc Estadual de Er.~'.'gia· Elétrica do Rio Grande do Sul,
a instalar grupo jjiesel-elétrtco -'---- FubEcadono D.
17 de ssosto cte" 1935

56.682 -

o. de

138

Decrete de 9 de agosto

do J.9{)1:I -

Autortza o Depar-

e

tamento de .águas
Energta
'Elétrica do Estado de G. Paulo
a

COI"J.S truil{

linha de transmísPublicado no D. O de
17 de agõsto .de 1865 .... ,...

são -

56.683 - Decreto de 9 de agôato
de 1965 Autoriza. a Cen.,
'trais Bâétrtcas de Gotás S.A.
a ampliar suas Instalações Publicado no D. O. de 17 de
agosto de 1955, ...
56.684 - Decreto de 3 de aaôsto
de 1965 Autoriza Aguas
Minerais Limitada a lavra!
águas mineral no município
de Nova Iguaçu, no Estado
do Rio de Janeiro - Publícado no D. O. de 17 de agôsto
de 1965
56.6S5 - Decreto de 9 de agôsto
de 1965 - Declara sem efeito
o Decreto' no 51.771, de ,~. de
março de 1953 - Publicado no
D. O. de 12 de agCH':o de 1955
W.686 - Decreto de D de agôsto
de 1965 - Autoriza a Indústrias Brasileiras de Artigos
Refratários S. A. - IBA..R a pesquisar argila refratária,
no município de êsuzana, Estado de São Paulo - Publlca.,
d-o no, D. O. de 17, de agôsto
de 19G5 ...... ....... • .. ...
55.687- Decreto de 9 de agôstc
de 1965 - Autnríza a Dragagem de Ouro Ltda a pesquisar ouro e, díamantes, nos

138

:i39
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muníctpíos de Diamantina e
Corinto, 'Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O·
de 17 de agõsto de 1965 .... . .
141
56.688 -Decreto de [; de agõsto
de 1965 - Renova o Decreto
nv 49..435, de 6 de dezembro
de 196ü - Publicado nJ'D. O.
de 17 de agôsto de 1905 .. . .. .
142

'56.689 - Decreto de s de agôsto
de 1965 - Extmgne classe. série de classes e cargos diversos
no Quadro de P-3,:;S'l:;t! do Instituto de Aposenta.tona e Pensoes dos Jndustrtarros - Pu,
blícado no D. o. de 11 de
agôsto de 19ti5 ....

142

56.690 - Decreto de n de agôsto
de 1965 - Estabelece ctmgatortedade de ensaios prevíos
para tratores, Implementes e
seus órgãos ativos, maqtünas
e ferramentas agrícolas, de
Importação, montagem ou tabrícaçâo no . pais, e dá outras
providencias - Publicado no
D. O. de 11 e retdücado no
de 18 de agôsto de 1965 ....

143

56.691 - Decreto de 9 de agôsto
de 19'65 - Autcrtsa a Prefet,
tura Munícípal
Belo Horizonte, Estado de Minas Ge-

de

raís -

Publicado no D. O.

de 17 de' agôsto de 19$5 ....

139

no de 24 de agôsto de 1965

::'4U

141

144

56.692 - Decreto de 9· de agôato
de 1965 - Outorga ao Municíplo de 'I'arauacá, Estado dà
Acre, concessão 'para distribuir
energia elétrica - Publicado
no D. O. de 18 e retificado
56.693 - Decreto de 9 de agôsto
de 1965 - Autófíza a Usina
Queiroz Júnior S. A. - Indústria Síderúrgíca a pesquísal' minério de ferro, no município de Ouro Prêtc, Estado
de Minas Gerais - Puohca ,
do no D. O. de 18 e recrtcada no de 24 de agosto de
1965 .
5'6.694 - Decreto de 9 de agôsto
de 1965 ~ Outorga à Centrais Elétricas do Pari S. A.
concessão para distribuir energia elétrica - Public-ado no
D. 'O. 'de 18 de agôsro de
1965. ... ...... ...... .........

145

146

147
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Decreto de 9 de agôsto
de 1965 - outorga.
Com-

56;695 -

à

panhia

de

jíâetrtetdade de

Alagoas concessão para distribuir energia elétrrca - Publicado no D. O. de 18 de
agôsto de - 1965 '" ....

147

56.696 - Decreto de 9 co agôsto
Ide 19'65 -'- Altera o are. to,
do Decreto nc 45.3-12, de 29
de abril de 1959 - Publicado
no D· O. de 11 e retificado
no de 18 de agõsto de 1965

56.69'1 -

148

Decreto de 9 de agosto

de 1965 -

Altera o Regula-

menta da Escola de Comando
t}

'EStado-Maior da L'eron:l,uti-

ca -

Publicado no DO. de

11 de agõstc de 1935 ... ,.,.

148

'56.698 - Decreto de 9, de' agósto
de 1965 ....;.... Promulga. o Acôr-

do Cultural com a Espanha
i--

Publicado no D.

o.

de 12

e retificado no de 19 ele agôs'to de 1965
56.699 - Decreto de 9 de agôsto
de 1965 - Altera, sunnme e
acrescenta
dísposttívcs
no
'RCPSA, aprovado pelo Decreto no 205, de 23 de novembro
de 1961 - Publicado no D. O,
de 11 e retificado no de 19
de agôsto de 1965' ;..
56.700 - Decreto de g -té agôsto
de 1965 - Altera a redacãa do
art. 10 do Decreto nv 53.914,
de 11 de maio de 196·\ mo-'
dificado pelo Decreto núme,
ro 55.785, de 22 de fevereiro
de 1965 - Publicada no D. o.
de 11 de agôsto de 196:5
5,6.701 - Decreto de D ele aaôsto
de 19'65 - Aprova o Orcamenta do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística .Publicado no· D. O. de 12 e
retificado no de 20 de agosto
de 1965
..
56.702 - Decreto de 9 de agôsto
de 1965 - Regulamenta a Lei
:n9 4.669, de 8 de junho de
19-85 - Publicado no D. O.
de 10 e retificado 110 da 14
:de setembro' de 19J3S ....
56.703 - Decreto de 1tJ de agôsto de 1965 Autoriza o
S.A.M.D.U. a prover os em-

149

151

Pags.
prêgos que menciona no
Pôsto de Belém, no Estado
do Pará
Puohcado no
D. O, de 16 de agôs';o de 1965 157
56. 704 - Decreto de 10 de agôsto de 1965 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras con.
tra as Bêcas, área .re terreno
necessária à conetruçàc
do
açude público Arapiraca,. no
Munícípío de j.rapu-aca, no
Estado de Alagoas - Pubücada no D. O. de 16 de agôsto de 1965
157
56.705 - Decreto de 10 de agõsto de 1985 - Prorroga, por
30 dias, o prazo estacelecído
no Decreto nc bô. 523, de 2
de jUlho de 1965 - Publicado no D. O. de 16 de agôsto
de 19650
..,..
lSa
56.706 - Decreto de, 10 de agõsto de 1965 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos
da Companhia de
Seguros
Marttímos e Terrestres Pelotense, relativa ao aumentodr)
capital social - Pllb1ic,,<.j,) no
D.· O. de 18 ele agõeto de 1965 158
56.707-- Decreto de 1r, de agôsto
de 1965 - Revoga o are. 2[}
do Decreto nv 3rt.0'73, de 19
de outubro de 1951 ---'- 'Publicado no D, O. de 16 de
agosto de 1965
158
56,"108 - Decreto de 11 de agôf,. to de 1%5 - õanceia a autorização concedida
soctedaõe
anônima Cooper- Bcsscmer Internatdonal Corporat ion para
funcionar na Repúolica dos
!Estados Unidos do Brasil. -Publicado no D· O. c'ie 13 de
agosto ele 1965 ...
15956.709 - Decreto de 11 d~. agõsto de 19·65 - Aprova' alteração introduzida nas E's',;f\.tutos
da Sul América Terrestres,
Marítimos e Acidentes, Comparihía de Seguros, relativa ao
aumento do capltal SOCl3.]
PUblicado no DO. de 19'
de agôsto e retificado nCl de
{) de setembro de 19fi5 .....',
159
56 710 ~ Decreto de 11 de agôsto de 1965 - Aprova a arteà

152

152

154
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ração .íntroduztda nos Rstatu~
tos da Sul Amértca Companhia Nacional de Seguros de
Vida, relativa ao aumento dos
honorários da Diretoria - Publicado no D. O. cé 20 de
agosto de· 1965
56.711 - Decreto de 11 de.ngôsto de 19'65 -Esta1J.'::lf~ce normas para atender à alimentaçào dos íntegr mtes do Destacamento Brasile'vo da Fôrça
Armada Interamertcana
(FAffiRAS) e dá outras providências
Publte vto no
D. O. de 12 de agosto de 1965

36.718 - Decreto de 12 de agesto de 1965 - Altera dtcp.isâtivos do Regutamento para o
Comando d.e Zona A8l"Ca
Publicado no D. O· de 13 e
retífícado no de 19' de agôst J
159

160

56.712 - Decreto de 12 de agõsto de 1965 - Aprova alterações mtroeue.oaa cos Estatu~
tos da Companhia de SeZllI(;S
Belavísta, ínci.i'ríve aumento
de capital social - Publtcndo
no' D. O. de 24 de aaósco de
1965 .

3965 . .

161

56.713 - Decreto de 12 de agôsde 1965 - Outorga 'concessão
à "Rádio Televisão Iguaçu
S. A." para instalar urna
emissora de radíodítusâo de
sons e imagens (telev!<;§o)
Publicado no-Do O. 'ce 13 de
acosto de 1965

161

56.7J.4 - Decreto adnda não foi
publicado no Diário Otícuü . -.

161

56.715 - Decreto de Ji de agôsto de 1965- Autoriza Caraf-.
ba-Mineração e Meta.urgta
S. A. a pesquísar minér!o de
cofre; no munícipío ôc Curacá, Estado (la Bahia. - Publtcado no D. O.. de 20 de
agosto de 1965
\.. , . , . .
b6. 7) $ - ' Derreto de 12. õe agôsto de 1965 -- Cria a Representacão da Diretoria do Ensino Secundárro, do Mrmstérico da Educaçao e Cultura, na
cidade de 810 Brancc. Estndo
do Acre - Putu-cado no O. o.
de 16 e retificado no de 23 de
agosto de 1tl65
'. . .... ,
56.7~7 Decreto de 12 de agõsto de 1965 - Outorgn concessão a Campos DifusoraLimitc-.ca - Pubtícado no D. O.
0<:' 16 de agcstc de U165, ...•

de 1965

162

163

,

163-

165

56.721 - Decreto de 1:3 de agôsto de 19;:;5, - Concede à São
Cristóvão Compannta Nacional de Seguros Gecaís autorieação para f"!JI"lCÍO:CW,T e apro-

va os seus Estatutos

161

163

56.719 - Decretei de 12 dr- agõsto de 1965 - Aprova o Orçamento do Instituto Nacional
etc Mate - Publicado no t)- O.
ce 16 de ag0sto ée 1965
5ti. "/2G - Decreto de 13 co agôs.,
te de 1965 - Altera di,S.I·:~'l·
tivos do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 55.86';. de
:;:'"- de marco de 19,65 -' Publt-.
CétCO no V-. O. de 16 e retmcada no de 23 de agcsto de

Pu-

blicado no D. O, de 16 de
agosto de 1965 .... ,.
b6.722 - Decreto de 13 'de agôsto de 1965 - Decím'a caduco
o Decreto nv 20.009 de 27
de novembro de 194'j PU
blícado no D. O. q.c 17 de
agosto de 1965
56.723 - Decreto de 16 cte aeõsto de 1965 - Aprova o Orça;
menta da Supsrmtendencta
das Empresas Incorporadas
ao Patrimônio Nacícnaí
Publicado :10 D. O. de 19 de
agôsto ae 1965
56.724 - Decreto de 16 d~ agôsto de 1965 - Rettnca a elassíftcação dos cargos de nível
superior do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos B8.n'cáríos, aprovada pe.o Decret.o
ne 55.170, dF: 9 de dczemoro
de 1964, alterada pero
número 56.329, de 2f de maio
de 1965, e dispõe -sôbre o enquadramento de "êUS atuais
ocupantes - PublícaIo no O. O.
de 23 e retificado no de 31
de agosto de 1965
56.725 Decreto de 16 de
agosto de 1965 Regulamenta a Lei nc 4.084, de 30

167

R

167

16,
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de junho de "1962, que dispõe

sôbre o exercício daiprotissãc
de

Bíblíotecárfo

Pubh-

cado no D. O. de 19 e retírtcaoo: no de 25 de agôato
de 12-65 "', ... " . .. ...
56. 726 ~ Decreto de 16 de agôs-.
to de 1965 - Cria Comissão
Especial para o fim que especifica - Publicado 110 li. O.
de 18 de agüsto de 1%5

] 69

176

56.727 - Decreto de '-6 (112 eg ôsto de 1965 - Abre ao Poder
.Iudícíárto - Superior 'I'rtbu-

nal Militar -

o creei-o espe-

cial de Cr$ 6S0. 814tsçlr,\,eEto,:;

e sessenta mil, ovtocerrtos e
quatorze cruzeiros). para ateu,
der a pagamentos cem exercí-.
cios findos a funcícnárfos rsaIárto, ajuda de -usro, diárias, etc.) , e a 'f..r mae por
fornecimento, de ma-enet e
serviços presraüos
Puu'I -cdo no D. Q. de 1'3 de agósuo
de 19"65
56.728 ---..: Decreto de 13 de agõs..
to de 1955 - Dispõe sobre a
vínculaçao ao Mi!1;;:;t2,~:~ das
Relações Exteri.Cl·ef'; d € estabelecimentos mantidos pelo
Governo Brasileiro em Centros educacionais f'striln:.;c~,_t".)s"
e dá outras providêci-vas
Publicado no D.O. de 18 e
retificado no de 24 de agosto
de 1965
".
v-,

56.729 - Decreto de 13 ele agosto de 1965 - Concede a sociedade anônima Gil'Ate SaIety
Razor Ccmpany ot Br'l,,~~l autorização para co-rtnua- a
funcionar na Rep'Ibttca
P',;blicado no D. O. de 18 ele
agôsto de 1965 .. ". .
56.730- Decreto de 13 de agôsto de 1965 - Altera a Decrete
nv 54.061, de 28 de julho de
1984,
que
regulamenta o
Reaíme de Tempo Iritegral e
dedicação' exclusiva, _.- Publicado no D. O. de 17 e retificado no de 23 e ~~ de agôsto
de 1965
56".731 - Decreto de 17 de agôs-

to de 1965" - Aprova o Orçamento da Uníverstdaôe de
Juiz de Fora - Pllhli<',\(i(l,no
D. O. de 20 de agôsto de 1955

J7'":

1'i7

178

173

181

Pags.
56.732 - Decreto de 1 j (113 agósto de 1965- ~ Transfcrrnaçàc
de função gratíttcada para
cargo de provimento em oo,
mtssão - Publicado no D. Ü.
de 19 de agosto ae 1805 ....
56.733- Decreto de 1'": de agõsto de 1965 - Concede à Santos, Nogueira Mínmos S. A.
autorízaçãc para Iuncjouar
como empresa de míneraçác
Publicado rio D. O. de 25
de agõsto de 1965 '..
56.734 - Decreto de 17 de agôsto de 1965 - Auto-Iza o cidadão brasileiro Jacy fie Azevedo Lima- 8- pesquisar caulím,
no Mumcíplo deE,pêra. Feliz,
Estado de Minas Gerais
Publicado no D .. O .(ie 25 de
agosto de 1965
..
5G.n5 - Decreto de 1'1 de agôsto de 1965 - Autoviaa o cída,
dão brasileiro Alexandre Misk
a pesquisar diõjl_maut'e e outro,
no Munícípío de Díamwatína,
Estado de Minas Gerais
Publicado no D. O. .de 25 de
agosto de"1365 .. , '" :
56.736 - Decreto de :7 de agôsto de 1965, - Outo-ga à Compannía de Ele,t;-i::;~t'la(1(~ do
Cariri concessão para distribuir energia elétrica em' vários municípios' do Estado do
Ceará - Publicado no D. O.
de 25 de agosto uo 19GB ....
56.737 - Decreto de :7 de agôsto de 1965 - Autortza o cidadão brasileiro Ln't "nto Depetrís a pesquisar c2.'cà'!:~o,no
munícípío de Apíaí, E-stado de
São Paulo - PUDl:L'.Y!0 no
D. O. de 25 de agosto de
1965 .
56.738 - Decreto de 17 de agôsto de 19135 - Autm"17a o cidadão braafleíro Raul Mtlanez a
pesquisar calcário, no municípío de Capão B01~Ho, Estado
de São Paulo - PU'J11CiV.lO no
D. O. de 25 de eeoe-o de 1965
513.739 - Decreto de 17 de agôsto de 1965, -' Transfere do
Municípíc de 'çttona da" Conquísta para a Companhía de
Eletricidade do
E<;C':Hlu
da
Bahia concessâo para distrt-

-r-.

182

183

183

183

134

185

185-
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buír energia elétrica .-- Publt,
cadonc D. O. de 25 de agôsto de' 1965
'..
56.740 -c- rrccretc de 17 de agôsto de 1965· - Transfere para

o Centro Fluminense de Eletricidade S. A. concessões de
que são titulares o Estado do
Rio de Janeiro e a Comissão
Estadua1 de Bnertrta Elétrica
:do Rio de Janeiro ---- Publicado no D. O. de 25 de agôstc
de 1965
.. .. . ..
56.741 - Decreto de 17 de agôsto de 1965 - Anula o Decreto
nc 49.955, de 17 de janeiro de
1961- Publicado no D. a.
de 19-8-65
56.742 - Decreto de :>.7 de agosto de 1965 - Dispõe sõbre as

166

186

187

solenidades oomemorcüvas do
centenárto de nasctrnento de
Olavo Bilac - l?ubl~-,aào no
D.

a.

de 18 de agôato de 19G5

56.743 - Decreto de 1'7 de agôsto de 1965 - Concede à Pedreira Guaratiba Limitada autorização para Iuncionar como
emprêaa de mineração - Publicado no D. O. de 23 de
agõsto de 1965
5€.744 - Decreto de 17 de agõs,
to de 1965 - Concede a Material de Construção e Pedreira Vera Cruz Ltua.. autorazacão para funcional" como
emprêsa de mineração .- Publicado no D. a. de 2G de
agôato de 1965 .._...
56.745 Decreto de 17 de
agôsto de 1965 Concede
à Emprêaa de Mineração
Rochedo Ltda. autorização
para funcionar como emprêsa de' mineração Publicado no D. a. de 26-8-65
56.746 Decreto de 17 de
agôsto de 1965 Concede
autorização' para funcional'
como emprêsa de 'energia
elétrica à Emprêsa Hidro
Elétrica . São José Limitada
--:- Publicado lia D. O. de 26
de agosto de 1965
' . .. .
56.747 Decreto de 17 de
agôsto de 1965 - Institui o
dia do Folclore Publicado no D. O. de 18-8-65..

Decreto de 17 de
agõsto de 1965 Aprova
alterações introduzidas nos
Estatutos da A Universal
'Companhia Nacional de Seguros Gerais,', inclusive aumenta do capital social Publicado no D. a. de 26 de
agôstc de 1965
56.749 Decreto de 18 de
agôsto de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Clovis Melo' Ribeiro dos Santos a pesquisar mica no município de
Encruzilhada no Estado da
Bahia - Publicado no D.a.
56.748 -

188

de 26-8-65
Decreto -de

56.750

1(,\8

189

189

139

190
18 de

agôsto de 1955 - Concede à
Pedreira Pena Branca Limitada autorização para funcionar como emprêsa- de mineração
Publicado no
D. o.

de 26-8-65

191

Decreto de 18 de
agõsto de 1965 - Retifica o
art. 1\>, item VII, do Decreto
nc 55.784, de 19 de fevereiro
de 1965 - Publicado no D.O.

56.751

-

de 24-8-65
188

190

.

56.752 - Decreto de 18 de
agôsto de 1965 ' - Dispõe sôbre a criação do Gruno Executivo do Fundo Nacional
de Fianciamento para Abastecimento d'Agua (GEF) , previsto no Convênio DNOSUSAID - Publicado no D. O.
de 19 e retificado no de 25
de agôstc de 1965
~
56.753 :-- Decreto de 19 de
agôsto de 1965 Declara
de utilidade pública a "Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dôres", com
sede em. Ponte Nova, "Estado de Minas Gerais - Publicado no D.a. de '20 e retificado no de' 26-8-65 ....
56.754 ..,..- Decreto de 19 de
agôsto de 1965 - Efetivo das
turmas da Escola de Comando. e Estado-Maior da Aeronáutica, para o ano de 1986
- Publicado no D. O. de 20
de agôsto de 1965
56.755 Decreto de 19 de
agôsto de 1965 -.:... Dá nova
redação ao art. 41 do Re-

191

192

192

193
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gulamento. do Banco Nacional de

Crédito

Cooperativo

- Publicado no D. O. de 30
de agôsto de 1965

193

56.756 Decreto de 20 de
agôsto de 1965 ~ Outorga
de concessão à Emissora Rio

São Francisco Ltda., para
instalar uma estação radiodifusora, em onda tropical

-- Publicado no D. O. de 24
de. agôstó de 1965
56.757 Decreto de 20 de'
agôsto de 1965 Comple-

193

104

Decreto dé 20 de
Baixa Normas Técnicas Especiais para
a Profílaxía da Febre Amarela e dá outras providências - Publicado no D . O.
de 24 e retificado no de 31
de egôsto de 1965
56.760 Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Christovão
Moreira da Silva a pesquisar
argila, no município de Rezende, Estado do Rio de Janeiro - Publicado no D. O.

56.759

194

-

26-8-65

" ..... .... ... ...

194:

196

Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - ' Autoriza o
cidadão brasileiro A 1f r e d o
Joaquim de Souza a pesquisar caulim, feldspato e
quartzo, nos municípios de
Monte Alegre do Sul e rrnhalzínho, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.

56.761 -

de 26-8-65
56.762 _ Decreto

:.....

de 20 de
agôsto de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Chríatovâo
Moreira da Silva a pesquisar
dolomtta no município de
Barra do Píraí, Estado do

199

Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - Renova o
Decreto nc 51. 938-A, de 26
de abril de 1963 Publicado no D. O. de 30-8-65 ~.
56.767 -Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - Autoriza a
Mineração Caeté S. A. a pesquísar .minério de ferro, no
município de Caeté, Estado
de Mínas - Gerais - Publicado no D. 0'. de 30~8-55 ..
56.768 ~ Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - Altera o
Decreto n« 55.818, de 22 de
janeiro de 1965 - Publicado
no D. O. de 25-8-65
56.769 Decreto de 20 de
agôeto de 1965 - Autoriza
a Centrais Elétricas de trrubupungá S. A. a construalinha de transmissão - Publicado no D. O. 'de 30-8-65
56.770 Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Sebastião
Biazzo a pesquisar argfla, no
município de Casa Branca,
Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 30-8-65
56.771 "- Decreto de 20 de
agôstn de 1965 --'- Autoriza o
cidadão brasileiro Hugo Alberto da Fonseca a pesquisar mármore no -muntcípje

200

56.766

agôsto de 1965 -

de

1~8

de

ções gratificadas ~a Seção
de Segurança Nacional do
Ministério do Trabalho e
Previdência Social Publicado no D. O. de 24 e retificado no de 31-8-65

198

.-1-

menta a tabela constante do
Anexo II do Decreto nc ·1.989,
de 10 de janeiro de 1963
Publicado no D. O. de 24 de
agôstc de 1965
56.758 Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - Cria fun-

Pngs .

Rio de Janeiro - Publicado
no D. O. de 26-8·"65
56.763 Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - _Autoriza o
Cidadão -brasíleiro Hélio Alves de Brito a lavrar filito
argiloso, no município de
Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo. - Publtcedo no D. O. de 26-8-65, ..'
56.764 Decreto - de ,20 de
agôsto de 1965 -Renova o
Decreto nv 1.731, de 29 de
novembro de 1962
Publicado no D. O. de 26-8-65 ..
56.765 Decreto de 20 de
agôstc de 1965 outorga,
concessão à Televisão Ita
poan S. A. nara instalar uma
emissora
radícrürueão de
sons e imagens <televisão) Publicado no D. O. de 23 de
agôsto de 1965 " . . . . . . . . . .

197
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200

201

201

202
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de Curaça, Estado da Bahia
publicado no D. O. de 30
de agôsto de 1965 .....,... ','
56.772 Decreto de 20 de
agôsto de 1965' Transfere
de Luíz Antônio Monnerat
para Regina Monnerat a
concessão para produzir e
distribuir energia elétrica no
lVIunicínio de Duas Barras,
Estado ~ do Rio de Janeiro ..;....
Publicado no D. O. de 30 de
agôsto de ·1965
56.773 Decreto de 20 de
agosto de 1965 Autoriza
o cidadão brasíleíro Adelino
Parro a pesquisar água roineral no município de Irapuru, Estado de São Paulo - ,
Publicado no D. O. de 31 de
agosto de 1965

203

203

204

56.774 Decreto de 20 de
agôsto de 1965 - Autoriza o
cldadâo brasileiro
Antonio
Rodrigues de Almeida a, pesquisar, feldspato, no município de Itapeva, Estado de
São Paulo Publicado, na
D.O. de 31-8 e retificado nos'
de 6 e 13'9-65
204
56.775 Decreto de 23 de
agôsto de 1965 - Declara de
ínterêsse social para fins de
desaul'opriação áreas de terras "sttuadaa no Estado de
Pernambuco e dá outras providências - Publicado no D.
O. de 23-8-65
205
56.776 Decreto de 23 de
agõsto de 1965 Autoriza
a Companhia paulista d~
Fôrça e Luz a ampliar suas
Instalações Publicado 110
D.O. de 31-8-65
205
56.777 Decreto 'de 23 de
agôato de 1965 - Autoriza a
cidadã brasileira Idalina Trés
Altoe a pesquisar 'mármore
no município de Cachoeira
do jtapemírfm, Estado do
Espírito Santo - Publicado
no D.O. de 31-8-65
206
56: 778 Decreto de 23 de
agôsto de 1965 - Autoriza o'
cidadão
brasileiro
Manoel
Joaquim de Carvalho a pes.:
quísar cristal de rocha no
município de Itaberaba, Estado da Bahia Publicado
no D.O. de 31-8-65
207

56.779 Decreto de. 23 de
agôsto de 1965 - Autoriza a
Companhia Paulista de Fôrça e Luz a ampliar as suas
instalações publicado no
D.O. de 31-8-65
56.780 Decreto de 23 de
agôsto de 1965 - Autoriza o
ctdadão . brasileiro José Manso a lavrar feldspato no município de Socorro, Estado
de Sã-o Paulo Publicado
no .0.0. de 1-9-65 .......
56.781 Decreto de 23 de
agôsto de 1965 - Renova a
autorização concedida pelo
Decreto nc 1.637, de 23 de
novembro de 196'2 - Publtcada no D,. O. de 1-9-65 ..
56.782 Decreto de, 24 de
agôstc de 1965 -r-; Retifica a
classificação. dos cargos de
nível superior do Ministério
da Marinha, aprovada pelo
Decreto nc 55.165, de 8 de
dezembro de 1964, alterada
pelo' de nc 55.744, de 10 de
fevereiro de 1965, e dispõe
sôbre o enquadramento de
seus atuais ocupantes - Publicado no
O. de 26-8-65

n,

56.783 Decreto de 24 de
asôsto de 1965 Aprova
alterações Introduzidas nos
Estatutos da Mercantil Companhia Nacional' de Seguros.
inclusive aumento do capital
social - Publicado no D. O.
de 2-9-65
"'
56.784 Decreto de 24 de
agôsto de 1965 - Altera a
lotação numérica e nominal
dos cargos de Fiel do Te
SO-"'Iro do Quadro de Pessoal
do Ministério da Fazenda Publicado no D. O. de 26 de
agôsto de 1965 . . . . . . . . . . . .
56.785 -

Decreto de

24

207

208

209

209

209

210

de

agôsto de 1965 - Declara de
utilidade pública, imóvel que
menciona na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo
Publicado no D. O. de
25-8-65
. .. .. . . . .. . .. .....

56.786 Decreto de 24 de
agôsto de 19{iS Declara.
prioritária
ao
desenvolvimente do Nordeste para

:no
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efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equtpamentos novos, sem similar
nacícnrai registrado e ccnsígnados à "Companhia de
TeCidos Paulista" de Paulista
Pe. - Publicado no D. O.
de 25-8.'765

".

211

Decreto de 25 de
agôstc de 1965 - Declara. de
utilidade pública. a "Sociedade Beneficente Hospitalar.
São Caetano", com sede em
São Caetano do Sul, Estado
de São Paulo. Publicado
no D. O. de 30-8-65, .....

212

Decreto de 25 de
de agôsto de H:l'65' _. Aprova
o Regimento do Gabinete Mllitar da -Presidência da Re·
pública
Publicado no
D. O. de 26-8 e retificado
no de 2-9-65

~12

Decreto de 26 de
agõsto de 1965 - Estende à
exportação de frutas os benefícios concedidos à exportação de cereais, através do
Decreto n.c 56.621, de 2,9' de
julho de 1961,), - Publicado
no' D. O. de 27-8-65

219

56.787 -

56.788 -

56.789 -

Decreto de 26 de
agôsto de 1955 Institui
normas -para a' Programação
mnancctra do exercício de
1966.
Publicado no D. a.
de 27-8 e retificado no de

56.790 -

3-9-65' .

219

56.791. Decreto
agôsto de 1965 -

de 2'5 de
Aprova o
Regulamento do Impôsto de
Consumo. - Publicado no
D. O. de {) e retificado no
de 27-9-65
"'.......

26 de
Regulamenta o Capítulo' I do Titulo
In da Lei n.c 4.504, de 30 de
novembro de Hl-54 - Estatuto
da Terra. - Publicado no
D. O. de 31-8 e retificado
no de 10-9-65 •.............
56.79-3, Decreto de 27 de
agosto de 1965 - Consolida a
metõrte contida nos Decretos

56.792 -

Decreto de 27 de
agôsto de 1965 lR~gu1(3.';
menta o Fundo Agroindustrial de Reconversâo
FUNAR criado pelo artigo 120 do Estatuto da
Terra. -- Publicado no D. O.
de 13 e retificado' no de

56.798 -

220

Decreto de

agôsto de

ns , 55.738, de 4: de fevereiro
de 19-65, e 55.955, de 20 de
abril de 1965, estabelece o
crocesso de venda dos imóveis de que trata o art. 65
e §§ da Lei n,c 4.380, de 21
de agôsto de 1964, e da outras
providências.
Publicado
no' D. O. de 8 e retificado
no de 15-9-6J5.... ..... .. .. .. .. . 364
56.794 Decreto de 27 de
agosto de 19-65 - Complementa o disposto no art. 83
do Decreto n.c 55.389, de 30
de março de 1965, cria runções gratificadas no Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária e da outras providências.
_ Publicado no D. O. de
31-8 e retificado no de 6-9-65 373
56.795 Decreto de 27 de
agôsto de 1965 - Dispõe sôbre a críaçâo de área prioritária e de emergência para
fins de Reforma Agrárba, e
dá outras provádêncãas.. Publicado no D.a. de 30-8
e retificado no de 3'-9-6~ .. 374
56.79-6 Decreto de 27· de
agôsto de 1955 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Paraná Companhia de Seguros, ínclusíve
aumento do capital social. Publicado no D. O. de 8-9-65 375
56.797 -'- Decreto de 27 de
agôsto de 1965 - Declara de
utilidade pública." para fins
de desapropriação, o terreno
que menciona, em Belém, Estado do Pará. - Publicado
no D. O. de 31-8 e retificado
375
no de 6-9-65:

19'65 -

30-9-65- .
336

Decreto de 27 de
agôsbô de 1965 Cria a
Junta Interministerial de
Contrôle da Implantação do
Cadastro e do Impõsto Ter-

56.79'9 -

376
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ritorial Rural, previstos no
Estatuto- da Terra. - Publicado no D. O. de 2: e retificado no de 10-9'-65

378

56.800 Decreto de 27 de
agôsto de 1965 - Altera o artigo 1.9 do Decreto n.c 55:.552,
de 12 de janeiro de 1865. Publicado no. D. O. de
31-8-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

379

56.801 Decreto de 27 de
agôsto de 19'65 Dispõe
sôbre -a aplicação do Fundo
de IMelhoramento dos Portos e díscíplína o 'al't.4.'? do
Decreto n.c 60-, de 19 de outubro de l!Wl. - Publicado
no D. O. de :n-8 e retificado

no de 6-9-6:5; •.............
Decreto de 27 de
agôsto de 1965 ~ Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação, _pelo Departamento
Nacional
de
Obras Contra as Sêcas, área
de terreno situada no município de Irauçuba, Estado
do Ceará. - Publicado no

379

56.802 -

D.. O.

de 3-1-8 e retificado
.... ..

no de 6-9-65
56.803 Decreto

de 27 de
agôsto de 19,5'5 - Atualiza, de
conrormídade com o díspçsttívo no art. 9'.9 da Lei numero 4.3'57, de 16~'7-64, as
multas previstas no art. 13
do Decreto-lei n.c 3.1DO, de
7 de março de 1941, aplicáveis pela Comissão de Ma~
rmha Mercante. Publicado no D. O. de 31-8-65.
56.804 Decreto de 27' de
agôsto de 1965 - Revoga o
Decreto n.c 52.739, de 30 de
outubro de 1963. Publíceoono D. O. de 31-8-€5.....
58. ,805 - Decreto de 27 de agôsto de 196'5 - Revoga o Decreto n . :53.871 de 30 de março de 1964: - Publicado no
D. O. de 31 de agôsto de 1965
156.806 - Decreto de 30 de agôsto de 1965 - Encampá a concessão e a autortzacâo outorgadas à Comnanhía HldreIétríca do Vale do Paraíba -

Pags .

CfIEVAiP e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 30 de agôsto de 1965 ....
56: 807 - Decreto de 30 de agôsto de 19'Ô5 - Dispõe sôbre pagamento de pessoal, mediante
recibo, da Superintendência
Nacional de Abastecimento (SUNArB) e da Comissão de
Financiamento da Produção
ceFP) - Publicado no D. O.
de 19 de setembro de 1965..
5'6.808 - Decreto de SO de agósto de 1965 - Aprova alteraração Introduzida nos Estatutos da Companhia Nacional
de Seguros Ipíranga, relativa
ao aumento do capital social
- Publicado no D. 0" de 14de setembro de 196'5 ... ,.. -.' .
56.809 - Decreto de 30 de agosto de 19'65 - Declara de utilidade pública o "Patronato
Operário da Gávea". corri sede no Estado da Guanabara
- Publicado no D. O. ele 19
de setembro de 1965

381

382

3'82

383

Decreto de 31 de agôsto de 1965 - Concede autori-

50.810 -

380

zação para o funcionamento
do curso de engenheiros de
operação do Instituto Nacional
de Telecomunicações de Santa
Rita do Supucaí, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 31 de agôsto e retificado no de fj de setembro de
1965

'....
Decreto de 31 de agôs_to de 196;5 - Aprova o Orçamento da Admtnístraçâo do

383

56.811 -

380

Pôrto do Rio de Janetro Publicado no D.
retificado no de
tembro de 1965
381

3'81

de 3 e
13 de se-

(J.

383

56.812 - Decreto de 31 de agôsto -de 1965 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação 6o terreno
que menciona, situado no Município de Passa Tempo, Estado de Minas Gerais - Publicada no D.· O. de 3 de setembro de 1965
_. "' .
56.-813 - Decreto de 31 de agôsto de 1965 - Aprova o Orça..

385
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mente do Lloyd Brasileiro
Patrimônio Nacional. - Publicado no D. O. de 3 e retifíficado no de 13 de setembro
..
de ~g65
56.814 -

38S

Estabelece pro-

tudadaa:e propostas as bases
para a concessão, no exercício
financeiro de 196'6, do reajus-

tamento "da remuneração dos
ssrvídorea públicos civis e militares da União. - Publicado
no D. O. de 19 de setembro de

to n. 52.430, de 10 de setembro de 1963, e dá outras movidêncías. -Publicado no- D. O.
de 3 e retificado no de 13 de
de ',19G5

389

56.816 ---.:. . Decreto ele 31 de agôs-

to de 1965 - Aprova a alteração introduzida .nos Estatutos
da Sul América Capitalização
'Sociedade Anônima'. relatãva
ao aumento do capital social
- Publicado no D.· o. de 6 11e
de setembro -de 1965
56.817 -Decreto de 19 de setembro de 1965 - Transferên-

389

cía de imóvel do Instituto
Brasileiro do Café para o Serviço de Alímentação na Previvldêncta Social - Publicado
no D. Q. de 3 de setembro
de 1965

....

o

o

o

o

o

o

o

o

o"

389

56.818 - Decreto de 19 de .aetembrc de 1965 - ' Aprova al-

terações introduzidas nos Estatutos da Centrais Elétricas
Brasileiras S. A. -- Publtea-

dono D. O. de 3 e retificado
no de 15 de setembro de 1%5.

390

5:ô.819 - Decreto de 19 de setembro de 1965 - Dispõe sôbre aplicação dos recursos

previstos no' Orçamento do
Instituto do Açúcar e do AIcoei - Publicado no D.· O. 'de
2 de setembro de 196"5 .... ,
56.8"20 - Decreto de 19 de setembro de 1965 - Altera o
art. 25 do Regimento da Be-

o

o

o

o

o

o

0"0

o

o

o

o

o

390

o"

blicado no D. O. de 3 e retíft ~
cada no de 13 de setembro de
19S&
o

338

56.81'5 - Decreto de 31 de agósto de 1955 - Revoga o Decre-

setembro

o"

56.821 - Decreto de 19 de setembro de 1965 - Dispõe sobre pagamento de gratificação
pela Representação de Gabinete' na Comissão de Fmancíamento da Produção - Pu-

vidências para que sejam es-

1965 . ,............. ...

cretarta de Estado das Relações Exteriores, aprovado pelo
Decreto n. 12'.343, de 5 de
maio de 1943 - Publicado no
D. O. de 3 de setembro de
19S&

Decreto de 31 de agôs-

to de 1'965 -

Pags.

390

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o"

o

o

56.822 - Decreto de 19 de setembro de 1965 -Fixa os preços mínimos básicos para o
financiamento \ ou acuísícâo
de algodão, amendoim das
águas, arroz, feijão das águas,
milho e soja, de produção nacional, das .. regiões 'csntral e
meridional do País, para, a saira 19-6'5-66 - Publícarlo no
D. O. de 2 e retífícado 1\0 de
10 de setembro de 1965 . ...
.56.823' - Decreto de lo? de setembro de 1965 - Altera o Decreto n. 4,7.445" de 17 de dezembro de 1959, para ctender funcionamento transitórto
da Seção .de Segurança Nacíonal do Ministério da Viação e Obras Públicas - Publicado no D. O. de ~ e retificado no de 10 de setembro
"
de 1965
56.824 - Decreto de 2 de "setembro de 19<6.5 - Retifica o
Decreto .n. 55.205, de 11 de
dezembro de 1061, na parte a
que se refere e di outras 'prQ.vidências - Publicado no D.O.
de a de setembro de 19"'â'3 -....

391

391

393

I

Decreto de 2 de setembro de 1965 - Retifica o
enquadramento dos cargos e
funções da Estrada de Ferro
Central do Brasil, e 0.2. outras
providências - Publicado no
D. O. de -6 de setembro de 19&5
56.:826 - Decreto de 2 de setembro de 1965 -- Promulga
a convenção sõbre prestação
de - alímentosvno estrangeiro.

394

56.-825; -

394
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_ Publicado no D. D. de 8
de setembro de 1965
56 .827 --:- ne"creto de 2 de s~"
tembro de 196-5 ~ Altera a lotação nominal é numérica do
do Departamento de Arreeadacâo - Publicado no D. O.
de - 6 de setembro de 1963 "..

3M

399

DeCreto de 2 de setembro de 1965 - Aprova os
Orçamentos dos Conselhos Regíonaís de Química das P, 2l!-,

56.1828 -

e ,51)0 Regiões "- Publicado
no D. O. de 8 de setembro de

3lJ.

1965

400

56.1129 - jjecreto de 2 de .se-.
tembrc de 1965 - Aprova o

gional de Medtctna do Distrito Federal - Publicado no
D. O. de 8 de setembro de
404

Decreto de 2 de setembro-de-Lêôõ - Concede à
Pedreira Santa Irenéta Ltda.
autorização para funcionar -como ernprêaa de mineração --

56.830 -

Publicado no D. O. de 9 de

setembro de 1%-5 _.
56.'831 - Decreto de 2 de setembro à,,; 1965 - outorga à
Companhia de J<:1etrjcidade de
Alarroas
(.C~AL)
concessão
para distribuir energia elétrica - Publicado no D. O. de
9 de setembro de 1985 .. ....
56.832' - Decreto de 3 de.tsetembro de 1965 - Altera a lotação numérica da Pa-rte Permanente do Quadro de Pessoal
elo Ministério da Fazenda - Publicado no D. O. de 6 de
setembro de 1965 .. "...... ..

5'6.3,33 - Decreto de 3' de setembro de 196,5 - Dá a deno...
mínacão de Regimento ViUal
de Negreiros ao atual 159 Regimento de Infantarfa ~ Publicado no D: O. de 6 de setembro de 1965..... "
56.,834 - Decreto de 3 de setembro de 1965r - Dispensa o
Ministério da Gue1T~ de encargos relativos à Rodovia
BR-'82 - Publicado no D. O.
de 6 de setembro de 1965 '....

Decreto de 3 de setembro de 1955 - Fixa a dtetribuíçâo em- cada Arma e "em
cada pôsto, das funções gerais
dos oficiais do Exercito, a vigorar a partir 0.0 24 de agósto
de 1966 - Publicado no D.O.
de 6 de setembro de 1065 ....
56.83,7 - Decreto de3 -de setembro de 1965 - Abre o crê-

407

56. &36 -

409

dito extraordinário de Cr$
2.500.000.000 para o fim que
menciona -----:-- Publicado no
D. O. de 6 de setembro de

Orcamentc do Conselho Re-

1965 .

5G.335 - Decreto de 3 de setembro de 1965 -- Cria o
"Fundo Geral para .Agricultura e Indústria" - FUNAGRI
~ dá outras provídênciaa Publicado no D. O. de 6 de
setembro de 1965
;.

406

406

196b " .".....................

410

56.8-3-8 -- Decreto de 3 de setembro de 1965 - Aprova o

Regimento Interno do Conselho Nacional de Transportes,
criado nela Lei n,. 4. 5G3, de
11 de dezembro de 1964 PubJicadono D. O. de 6 de
setembro de 1965
56. 839 - 'Decreto de 3 de setembro de 19'6'5 - Abt-e à Presidência da República, o crédito especial de C':'S
.
4.3-62-.416, para atender a
despesas Que específica, a
cargo do Estado M1,i.<,!' das"
FÔ1'oas Armadas - Publicado
no D. O. de 3 de setembro de
1965 . .
,.........

410

416

Decreto de 3 de se~
tembro de 1935 - Rettfíca a
classifícaeêo dos' cargos de nível superior do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Do-

56; 840 407

cumentacâc, do Conselno Nacional de Pesquisas, aprovada
pelo Decreto n . fi:; 099, de 19
407

de dezembro de 19G4,.8 dispõe
sôbre o enquadramento de
seus atuais ocupantes - Publicado no D. O. de 15 de setembro de 1965 ..... ".. .....
-5S.'841 -

Decreto de 6 de setembro de 1965· - Autortza o
cidadão brasileiro Ermi Fer-

407

rari Magalhães

a

pesquisar

416
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de 13 e retificado no de 16
de setembro de 1065

BlJ.'"M2 -

417

Decreto de 6 de seR

tembro de 196;') -- Concede à
Cerâmica vaa Ltda. autoriza-

çâo para funcionar" como emprêsa de mmeraçâo -

Publi-

cado no D. O. de 13 de sctcmnro de 19&5 ".............

<\17

5$.843 - Decreto de G de setembro de 1965 -- Retifica dis-

posições do Decreto n. 55.899,
de

7 de abrfl de 193&, que
o Quadl'~). Geral de

aprova

Acionistas da Companhia Nacional de Seguro Agrícola

Publicado no n. O. de 13 de
setembro de 1965 ... '.. . . . .

56.'843-A -

~18

tubro de 1964 - Publicadono Diário, O jicial de 14 de
setembro de 1965
...... ..
56.850 - Decreto de -10 de $1':tembro de J9í35 - Cri-a Gru-

Decreto de '6 de se-

tembro de 1965 -- Altera a redação de -ííspositivos do Decreto n. 21.854, de 2ô de setembro de 1945 - Publicado
no D. O. de ~ O c retificado no
de 14 de setembro de 1965 ..
56.844' - Decreto de 8 de setembro de 1965 - Suprime
cargo extinto Publicado
no Diário Oficial de 10 de
setembro de 1965 ... , ... , . .
56.845 - Decreto de 9 de setembro de 1965 - Cria a Comissão do
Contrôle -d03
Transportes do Sul do Pais
CCTSP - Publicado no
Diário Oficial de 10 de S~tembro de 1965 .... ,.......
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Sul, Estado de São, Paulo, para uso exclusivo - Retíficado no D. O. de 19 e 25 de
agõsto de 19'65 . '. . . . . .. . . . . .

467

56.092 - Decreto de 26 de abril'
dé 1965 Autoriza. o Con-

4{)S

domínio Minérios do Jauru a
pesquisar minério de cobre,
no munícípío 'de Cáceres, Estado de Mato Grosso - Publícado no D. O. de 3 de agôsto de 1965

.67

56.103 - Decreto _de 26 de abril
de 1965 - Declara de utilidade pública uma faixa de terra
destinada a passagem da linha de transmissão do Mu466

55.961 -

nicípio de São Bernardo do
campo, Estado de São Paulo.
to: autoriza a São Paulo Light
S.A. a promover a sua desaproprtaçâo - Retificado no
D. o. de --11 de agôsto de
1965.

56.122 - Decreto de 27 de abril
de 1965 - Aprova o Regula-

466

mento do Conselho Nacional
de Pesquisas - Publicado no

.51
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D. O. de 5 e retificado no de
12 de julho de 1965'

468

56 126 - Decreto de 27 de abril
de 1965 - Concede a, Ford
Motor no Brasil S.A. autort-

zaçâo para continuar a funcionar na República - Retíjücado no D_O. de 6 de julho
de 19aõ

.

476

66.1.31 - Decreto de 27 de abril
de 1965 - concede à sociedade Navegãção Sion Limitada
autorização 'para funcionar

como emprêsa de navegação
de cabotagem - Publicado no
o.D. O. de 23, de agôsto de 1965
56 .134' - Decreto de 27 de abril
de 1965
Concede à The
Prudential Assurance Oompany Limited autorização para
aumentar
capital- destinado
às suas operações no País Publicado no D O de 1 de
julho de 1965
.
56.136 - !Decreto de 27 de abril
de 1965
Concede' à The
Yorkshlre Insurance Oompany Liinited autorização para
aumentar o capital destinado
às suas operações no País ~
Publicado no D. O. de 13 de
julho de 1965
.
56.138 - Decreto de 27 de abril

4'{G

o

477

477

de 1965 -c-Ooncede à Jequitíbá . Companhia' de

Seguros
Gerais autorização para Iunctonar e aprova os seus Estatutos - Publicado no' D.Q.
de 7 de julho' de 196'5
.
6-6.143 '- Decreto de 27 de abril
de 19065 - Aprova alterações
Introduzidas nos Estatutos da
Companhia Sol de Seguros,
inclusive aumento do capital
sociat e extensão das operações ao Ramo Vida - Retificado no D. Q. de 9 de agôs.
to de 19'65
sa .144 - Decreto de 27 de abril
de 1965 - Concede à Companhia Tutelar de Seguros autorização para funcionar e
aprova os seus, Estatutos Publicado no D. a. de '5-7 e
retificado no 'de 26 de agôsto de 1965
.

477

478

Pags.
56.174! -Decreto de 29 de abril
de 1965 - Autoriza a. Campanha Brasileira de Carbureto
de Cálcio a pesquisar calcário, no município de Barroso,
Estado de Minas Gerais
Publicado no D. a. de 6 de
julho de 1965
478
56.175 - Decreto de 29 de abril
de 1965 - Outorga ao Departamento de Aguas e Energia
do Estado
de Pernambuco
para
distribuir
concessão
energia elétrica - Publicado
no D.O. de 6 de julho de
1965

de $"-7-'65 ................•...

Decreto de' 29· de abril
de 18-65 - Transfere- de Carlos Germano Nítz para.o Município de Afonso Claudio a
concessão
para
produzir,

513.194 -

178

479

Decreto de 29 de abril
de 1965 - outorga ao, Município .de Luiz Correia, Estado
do Piauí, concessão para distribuir energia elétrica - Pu·
blicado no D.a. de '6 de julho de 1965 ... ,............. 48056.177 -Decreto de 29 de abril
de 1965 - Outorga ao Departamento de -Águas e Energia
do Estado de Pernambuco
concessão para distribuir ener
gia elétrica - Publicado no
D.O. de 6 de julho de- 1965
481
5-6.17-8 '"'-- Decreto -de 290 de abril
de 1965 --,- Autoriza a Alumínio Minas Gerais S .A. a lavrar bauxita. no município de
Mariana. Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de. :6-,7~6!)
..
481
56 .W1 - Decreto de 29 de abril
de 1965 - Concede á Emprêsa de Mineração Badin Ltda.
autorízacâo para funcionar
como emprêsa de mineração
- - publicado no D. o. de
de 6-7-€5
482
56. J.93 - Decreto de 29 de abril
de 19:6'5 -- Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a construir linha de
transmissão de energia elétrica. -- Publicado no D. O.

56:176' -

483,
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transmitir e distribuir energia elétrica no Distrito de
Serra Pelada - Publicado no
D. O. de 6-7-{}556. 195- - Decreto de 29 de abril
de 1965, - Transfere de Valentim Huebra Sanches para
o ~'lunicípio de Lajinha, Estado de Minas Gerais, concessão
para produzir e distribuir
energia elétrica - Publicado
no D. '0. de -6-7'-65
Decreto de 30 de abril
de 1965 ~ Autoriza .Jasanías
Ribeiro de Sousa a comprar
pedras preciosas. - Publicado no D. O. de 6-7-65

483

484

56.197' -

Decreto de 30 de abril
'de 1965 - Autoriza estrangeiro a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil de terreno nacional interior que menciona, no
Estado da Guanabara.
Publicado no D. O. de 6 de
julho de 19'65
56.199 - Decreto de 30 de abril
de 19-65 - .Autorjsa David
Albert .Selím Mizrahi, a comprar pedras preciosas - Publicado no D. O. de 6-7-65
56.202" - Decreto de '30 de abril
de 1965 - Aprova e .manda
executar o Regimento Interno :da Seção' de Segurança
Nacional, do Ministério da
Saúde - Publicado no D. O.
de '6 e retírícedo no de 16' de
.agôsto de 19-62
56.220 - Decreto de 30 de abril
de 1965- - Concede à Matumbá -;- Minérios Ltda. autorização para funcional' como
ernprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 7..,7-6:';
56. 2·21 - Decreto de 30 de abril
de 1965 - Autoriza. o ctdadão brasileiro José Joaquim
Eugenio a pesquisar gipalta,
no município de Inubí, no
Fstado de Pernambuco.
Publicado no
:Q. de 7 de
julho de 1965

484

56.19-8 -

D:

Decreto de 30 de abril
de 1965 .: Autoriza Th· Badin
de Minérios Ltda. a pesquisar cassíberlta nos municípíos

56.2,22 -

de Piatã e Rio das Contas,
Estado da Bahia. - Publicado no D. D. de 7-7'-65 ...
56.223 - Decreto de 30 de abril
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro N esuor l1e 'Ag~:'l1ar
Souto a pesquisar águas-marinhas, no município de AtaIéía, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 7
de julho de 1.965
5:6.225 - Decreto. de 30 de abril
de 1965 - Autoriza a Emprêsa Brasileira de Engenharia S. A. a pesquisar ouro
no município de São Félíx do
Xtng'u - Estado do Pará. Publicado no D. O. de 7 de
Julho de 196:;

, .. . .

Decreto de 30 de abril
de 19,65 - Autoriza a Companhia Geral de Eletricidade
a ampliar suas instalações. Publicado no D. O _ de 7 de
julho de 1965
bf .229 - Decreto de 30 de abril
de 19-65 Autoriza a Rio
Light S. A. - Serviços de
Eletricidade a modificar instalação elétrica. - Publicado
no D. O. de 7-7-65
·5-6.27:2 - Decreto de 10 de maio
de 1965, - outorga à Companhia de Eletrificação CentroNorte do ceará. concessão. para
distribuir energia elétrica. Publicado no D. O. de '8 de
julho de 1965
:.........
56.273 - Decreto de 10· de maio
de 1955 - Outorga à Campa..
nhla Paranaense de Energia
Elétrica autorização de estudos das fontes de energia htdráulíca existentes no alto rio
Iguaçu e seus afluentes, no
Estado do Paraná. - Publicada no D. O. de 8-7-65 ...
56.2808 - Decreto de 17 de maio
de 1965 - Aprova o Regulamento da Taxa de Serviços
Federais. Retificado no
D. O. de -6-7-65
-

490

491

491

56.228 -

484

485

485

490

490

56.294 - Decreto de 19 de maio
de 18,55- - Declara de utilidade pública o "Hospital Nossa, Senhora da Conceicão de
Pará de Minas", com séde em

4:92

493

493

49.1"

494c
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Pará de Minas,' Estado de
Minas Oerads , - Publicado
no D. O. de 30-,9-65- .....

-195

fp de 1965 .
56.298 - Decreto de 1.9 de maio

de 1965 ~ Declara de utilidade pública a "Sociedade Educadora Nossa Senhora da Piedade", com sede no Estado da
Guanabara - Publicado no
D. O. de 2 de agôsto de 1965
56.301 - Decreto de 10 de maio
de 1965 - Declara de uttlídade pública a "Sociedade Beneficente Hospital Beatriz Ramos", com sede em Indaíal.
Estado de Santa Catarina. -Publicado no D.O. de 6 de
julho de 1966 .

495

495

495

400

56.302 - Decreto de 19 de maio
de 1965 - Declara de utilidade pública a Fundação Nilo

Carvalho com sede em São
Paulo - Publicado no D. O.'
de 8 e retificado no' de 150 de
setembro de 1965 . . ..... ;...
56.310 - Decreto de 21 de. maio
de 1965 -r- Autoriza. :1 Cerâmica
Mar-tini Sociedade Anônima. a
pesquisar argila. no município
de Mogi das Cruzes. Estado
de São Paulo "- Publicado no
D.O. .de 8 de julho de 196'5.
M.311 - Decreto de :11 de maio
de 1965 - Autoriza Cerâmica
'Marttní S.A. a pesquisar argila, no município de· Mogi
Guaçu, Estado de. São Paulo
- Publicado no D.O. de 8 de
julho de. 1965 ...',
56.312 - Decreto de' 21 de maio
de 196'5 - Autoriza Cerâmica Martini S.A. a pesquisar
argila, .no município de Mogi

4.97

56.317 - Decreto de 21 de meio
de 1965 - Autoriza Porcelana

56.295 - Decreto de 19 de maio
de 19'I3'ÔJ- Declara de. utiltdade pública o Centro Espírita

João Moreira, com sede em
Capívart, Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de
19 de julho de .lS/}5 . .......•
56.296 - Decreto de 19 de maio
de 1965 - Declara de utilidade pública o Centro dos RetaIhístas. com sede em Fortaleza, Fatado do Ceará -,Publicado no D. o. de 19 de agôs-

Guaçú, Estado de .Sâo Paulo
- Publicado no D.O. de 8 de
julho de 1965 . .
:'..

496

496

491

Real S.A. a pesquisar caulím,
no município de São Paulo,
'Estado de São Paulo -- Publicado no D.O. de 8 de julho
de 1965 .
488
56.,318 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Francisco Ferreira
da. cruz a pesquisar quartzo,
no município de Oapelínha,
'Estado de Minas Gerais -- Publicado no D.O de B de julho de W65 • . ..... '..
499
56.320 - Decreto de :n de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro 'I'ânus Féres de Andrade a pesquisar caultm. no
município de Ubá, Estado de
Minas Gerais - publicado no
D. O. de 9 de julho de 1965
499
56.32-1 - Decreto de 21 de ma-io
de 196ô ~ Autoriza o cidadão
brasileiro Antônio da Motta
Campos a pesquisar amiant-o
no município do Rio Poniba,
'Estado de Minas Gerais Publicado no D.O. 0.8 9 de
julho de 1965 . . . 5 0 0
5,5.322 - Decreto de 21 de maio
de 196'5 - Autoriza o cidadão
brasileiro Pedro· de Aquíno
Cavalcanti a pesquleár calcíta.
no Município de Sertâníà, Estado de Pernambuco - Publicada no D. O. de 9-7-65 . ....
501
56.323 - Decreto' de 24 de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Custódio Netto J1'.
a pesquisar, aluviões auríferos
no municiplo do Xingu, Estado do Pará - Publicado no
D. O. de 9 de julho de 1965.
501
56.324 - Decreto de :n de maio
de 1965 - Autoriza Industrial
Extrativa Araruama S.1\:. a
pesquisar conchas calcárias, 'no
município de Magé, Estado do
Publicado
Rio de Janeiro
no D.O. de 9, de julho de
19'65 .

.

56.33'2 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - ' Autoriza o Cidadão

502
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brasileiro Custódio Netto 31'.
a pesquisar aluviões àurtferoe,
no município de São FeUx do
Xingu Estado do Pará ' - Publicado no D .0. de ]2 de julho de 19B5
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&S.333 - Decreto de 21 de maio
de 19'05 - Autcrfze o cidadão
brasileiro
Sivert Francisco
Bartholdy a lavrar ouro no
município
de
Diamantina,
Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 9 de julho
de 1965
::
.,
56.335 ~ Decreto 'de 21·de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Antônio Rapheel da
Silva a lavrar minério de ferro, no município da Santa
Bárbara. Blstado de Minas oeraís - Publicado no D. O. de
12 de julho de 1965 .

soa

õ03

504,

56.336 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Altdsonante Pereira
Assumpção a pesctüsar água

mineral,

no Município de
Anápolts, Estado de Goiás Publicado no D. O de 12 de
Julho de 1965 . ,.. '..........

Decreto de 21 de maio
de 196'5"'::" Autoriza Indus-.
trial
Extrativa
Araruama
S.A. a pesquisar conchas calcáreas, no município de M8>gé,
tEstado do Rio' de Janeiro Publicado no D. o. ele 12' d.e
julho de 1965·'.
56.. 338 :.- Decreto de' 21 de maio

50!

36.337 -

de 1965 - Autoriza o cidadão
brasileiro Custódio Netto Jr.
a pesquisar aluviões auríferos, no município de São Félix do Xingu, Estado do Pará
- Publicado no D.O. de 12
de julho de 1965 .
66.339 - Decreto de 7,1 de medo
de 1965 - Autoriza o cidadão

ti05

506

~~i~r~~ncI~e~:_~s e a~~~~;~Ção~'

brasileiro Custódio Netto Jr.
a pesquisar aluviões auríferos
no município de São Félix do
Xíngu, Estado do Pará' -

Publicado no D. O. de 12 de
julho de 1965 . .
,..... .
5'6.'340 - Decreto de 21 de maio
de 196'5 - Autoriza Cerâmica
Martini S.A. a pesquisar argila, no município de Mogi Guaçu, Esta.ô.o _, de São Paulo --

Péqs .

Publicado no D. O. d~ 12 C19c
julho de 1965 . .....
507
5fL341 - Decreto de 21 de maio
de 1965 - outorga 30 Município de Ourupuru, Estado do
Maranhão, concessão para distribuir energia elétrtca - Pu-blicado no D.a. de 12 e rettficado no de 20 de julho de
julho de 19:55 . ...
507
55.349 - Decreto de 24 de maio
de 1965 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos da.
Sociedade Anônima de Segur05 Gerais Lloyd Industrial
Sul Americano, relativas à
extensão das operações de seguros e resseguros ao Ramo
Viela e ao aumento do capital
social - Publicado no DO.
de 1.2 de agôstc de 1965 . .. ', .
508
M.350 ~ Decreto de 24 de maio
de 19,65 - Concede à Navegação Mínuano S.A:. autorização para continuar a funcionar
corno emprêaa de navegação
de 'cabotagem - 'Publicado no
D. O. de 20 de .lnlhc de 1955
509
56.352 - Decreto de 24 de maio
de 196'5 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos da
Companhia união de Seguros
Gerais, inclusive aumente do
capital social e extensão das
operações de seguros ao Ramo
Vida Publicado no J). O.
de 8 de julho de 1965. .... SO~
5.353' - Decreto de 24 de maio
de 1965 - Aprova alteração
introduzida nos EStatutos da
.Jaraguá - Companhia de Seguros Gerais. relativa ao aumento do capital social - Publicado no D. O. de 6 de julho
de 19G5 . . ...
. .... " . ',.
50!)
56.355 - Decreto de 24. de maio
de 19-65 '- concede à Visconde
de Itaboraí Companhia de-

seus

506

Estatuos -

Publicado

no D.O.· de 23 de julho de
1965 . .
'56.356 -.Decreto de 24 de mato
de 1965' - Aprova alterações
introduzidas nos Estatntos da.
Comnanhia Paulista de Seguros, inclusive aumento do ca-

pital social -

510

Retlflcado no

D.O'. de 27 de julho de 1965

510

Páqs .

Páqs .
56.375 -- Decreto-de 3-1 de ma~io
de 1965 - Outorga concessa;o
à Rádio. Educadora de PIracicaba Limitada para eatr..belecer uma €staç~o de radiodifusão Publlcadn no
D.O. de 12 de julho de 1965
&5 382 - Decreto de 31 de maío
de ices .: Decl.ara de utilidade
pública para: fl.ns, de d;sap.copríação, os lll1~)'vels que menciona - publicado no D. O.
de 24 de setembro de 1965

510

Sl1

Decreto de' 19 de junho
de 1965 - Aprova o enquadramento dos cargos, tunçôes e
empregos do Quadro de Pessoal do 'Ministério da Fazenda
Retificado no D. O

de 19

e 27 de julho 'e 2,2 e 28 de, setembro de 1965 ,

511

56.400 - Decreto de, 3 de junho
de '1865 - Autoriza Bauxita
Santa Rita Ltda. - Bauxtsa
a pesquisar bauxita, no municípío de Parmtins, Estado do
Amazonas

D. O.

-

Publicado

no

de 2 de julho, .íe 1965
..
'

.

.

.. • . . • • • •. . •. ,....

512

512

56.402 - Decreto de 3 de junho
de 19()5 - Autoriza Bauxita
Santa Rita Limitada - Baumuncípio de' Nhamundá, Esta-

Publicado

no D.O. de 2 de julho de 1965
56.403 - 'Decreto de 3 de junho
de 1965 - outorga à Companhia ,'Estadual de Energia
Elétric3" do Rio Grande do Sul,
concessão para distribuir energfa elétrica. - Publicado no
D. O. de 13 de julho de 1965 ..

56.404 -

513

D. O.

ce

"

".

015

Decreto de B de-ã de
junho de 1965 ~ Altera o art
19 do Decreto número 55.397,
de :n de dezembro de 1964 Publicado no D.O. de 13-7-65

616

56.416 - Decreto' de 4 de junho
de 1965 - Autorizo o cidadão
brasileiro José Pinto dos Santos a pesquisar 'quartzo e
mica .no munícípío de São sosé' d~ Safira, Estado de Mi~
nas Gerais ~ Publicado no
D,O. de 13-7-65 ., ".,""

515

66.418 - Decreto de 4 de junho de 1965 - Autoriza es~
trangeíro a adquirir, em
o domtnío útil de fração ideal
do terreno de marinha que
menciona, no Estado da Guanabara - Publicado do D. O.
de 30-7-65 .' ".,.".,.",.,

517

os imóveis .e instalações do

lH3

Decreto de 3. de junho
Concede 3. Violani

Agrícola Oapítáo Plácido", lo",
calízado em Santana do Cariri, para o -ífm que especifi-

Publicado no D. O. de
16 e retificado nos de 21 e

ca -

oía..

Ltda. autorização
para funcícnar- como emprêsa de mineração - Publicado
no D.O. de 13' de julho de
lllfilj . , ".,'"

no

13.7-65 . . • . . ,

56.419 - Decreto de 4 de junho de 1965 - Cede, ao GOR
vêrno do Estado do Ceara,
pelo prazo de 5 (cinco) anos,

de 19ô5 &

_ Publicado

115

transferência de aforamento

xisa a pesquisar bauxita, no
do do Amazonas -

514

56.408 -

56.401 - Decreto de 3 de junho
de 1965 - Autoriza. Bauxita
Santa Rita Limitada - ' Bauxísa a pesquisar bauxita, no
município de jchamundá, Estado do Amazonas - Publicado no D.O. de 2 de julho de
1965

56.406 - Decreto de 1 de junho
de 19"65 . . . :. . Concede
pedreira
Copacabana Limitada autorização para funcionar corno
emprêsa de mineração -..:.. Publicado no D. O. de 13 de julho de 19&5 . . ..
56.407 - Decreto de 3 de junho
de' 1965 - Autoriza o com-.
panhía de Cimento Brasileira
a pesquisar calcário no munícípío de Pinheiro Machado,
Estado do Rio Grande do Sul
à

56.388 -

_

56.405 ._ Decreto de ~ de junho
de 19-65 _ Concede a. ~a.no~l
Francisco pereira & ora. LImitada autorização, para f~
cíonar como empresa de rmneraçâo --: Publicado no D. O.
de 13 de julho de 1985 . "".,

27,-9,-65

..

. ... .'. ... , . . . . . . . .

56.423 - Decreto de 7 de junho de 1965 - Autoriza Per514

eosuj Limitada a pesquisar mí-

51'7
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nérlos de ferro e de manganês
no município de .romvna, Estado de Santa Catarina. Publicado no

o .o,

de 13-7-65

517

56.424 - Decreto de 7 de junho de 1965 Concede à
Companhia Adriática de Se-

guros autorização para aumentar o capital destinado
às suas operações de seguros
no Brasil - Publicado no

.v. OI'

de 9-7-65 ..

518

56.425 -

Decreto de 7 de junho de 1965 - Concede à so-

ciedade Pilkington

(BRAZIL) Límíted -

autora-

zaçâo -para 'continuar a funcional na Repúblicà - Publi519

50.426 - Decreto de 7 de junho de 1965 - Aprova altera-

ção introduzida nos Estatutos

da Verá-Cruz Companhia Brasileira de Seguros, relativa ao

aumento do capital social _

PubliCado no D.O. de 14-7-65

Decreto de 7 de junho de 1965 - Concede àCompanhia de Navegação Marttíma Netumar autorização
para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação
de cabotagem - Publicado
no V.O. de 12-7-65
56.428 - Decreto de 7 de junho de 19-85 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos
da Oompanhía de Seguros Argos Fluminense, relativa ao
aumento dos : honorários da
Diretoria - Publicado
no
lJ.O. de 9-7-65
.
56.430 - Decreto de 8 de junho de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Walter Johann Dreyer a pesquisar bauxita, no município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. a. de

519

56.427 -

13-7-65

..

Decreto de 8 de junho de 1965 - Renova o Decreto nv 2.146, de 22 de janeiro de 1963 - Publicado no
D.O. de 14~7-65 ...
56.432 - Decreto de 8 de junho de 1965 - Autoriza Toledo e Duarte Mineração Ltda..

D.O. de 14-7-65 ..

021

14-7-65 .. .. .. . .....,......

522

56.433 - Decreto de 8 de junho de 1965 - Autorizo o' cidadão brasileiro Antônio Walfrtdo Pereira a pesquisar calcário, no muntcípío de Itumírim, Estado de Minas Gerais
- Publicado no lJ.O. de
Decreto de 8 de junho de 1965 - Autoriza a Empresa de Oaolím Limitada a
pesquisar caulím, no município de Jnhaúma, no Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D.a. de 1-7-85 ..
56.435 - Decreto de 8 de junho de 1965 - Promulga a
Convenção de wicne sôbre
Relações Diplomáticas - Retificado no D.OI. de 7-7-65...
56.437· - Decreto de 8 de junho de 1965 - Concede à
Companhia Ilhéus de Seguros
autorização para funcionar e
aprova os seus Estatutos Publicado no D.a. de 15-7-65
56.434 -

Brothers

cado no"D.a. de 30-8-65 ...

Páqs •
a pesquisar minério de monganês, no município e conselheiroLafaiete, Estado de Mínas Gerais - Publicado no

Decreto de 9 de junho de 1965 - Concede à Navegaçãc Oostalíma S. _A. autortízação para continuar a
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem Publicado no D.a. de 14-7-65
56.442 - Decreto de9 de junho de 1965 - Concede à
Navegação Costeira S. A.
autorização para continuar
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem -Publicado no Is .O, de 14-7-65
55.443 - Decreto de 9de junho de 1965 - Concede a
sociedade anônima W. M. Jackson, Inc. autorização para
continuar a funcionar na 'República - Publicado no D. a.
de 19-7-65 ..
55.444. - Decreto de 9 de junho
de 1965, - Concede à The Tokio Martne & Fire Insurance
Company Límíted autorização para -aumentar o capital
destinado às suas operações
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56.431 -
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56.44'5 - Decreto de 9 de junho
de 1965 - Concede à Guardían Assurance Company Li-

míted autorização para eumental'. o capital destinado
as suas operações de seguros
no Br2SH - Publtcado no
D. O.

de 2D c 9- 65 .. .•......

526

56.446 - Decreto 'de 9 de junho
de 1965 - Concede à Alliance

Company Límtted autorização
para aumentar o capital destinado às suas operações de
seguros no Brasil do no

56.448 -

D.a. de 8-7-63

Publica52G

Decreto de 9 de junho

de 1965 - Autoriza a S. A.
Mineração Jerônimo Rosado

de 6-7-65

a lavrar gipsíta, no município de Bodoco, Estado de
Pernambuco - Publicado no
D.O.

56.450 -

de 14-7-65

526

527
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..

.. ..
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5C.468 - Decreto de 16 de junho
de 1965 - Retifica o enqua-

quartzosa no município de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais - Publicado no
529

56.454 - Decreto de 9 de junho
de 1965 - Autoriza a S. A.

Mineração J crõntmo Rosado a
lavrar gípsíta, no município
de Bodccó, Estado de Pernambuco - Publicado
no
D.O. de 19-7--65 .. ,

532

a serem observadas pelos
Conselhos Regionais do Trabalho Marítimo na elaboração
da regulamentação local do
trabalho dos vigias portuários e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 2
retificado no de 12-7-65
56.468 - Decreto de 16 de junho
de 1965 - Retifica o Decreto
nv 52.794, de 31 de outubro
de 1963, que aprovou o enquadramento definitivo do Mimstérío da Educação e Cultura - Retificado no ,D. O. de
6-7'65 ..

de Minas Gentis S. A. - META1\II.IG a ívrar argila e areia

d~"19-7-S5

631

Decreto de 15- de junho
de 1965- Da nova organização e designação. à Comissão Executiva da Rodovia Belém-Brasília - (RODO(BRAS)
Retificado no D. O. de
8-7-65 . .

56" 453 - Decreto de 9 de junho
de 1965 - ' Autoriza Metais

D.O.
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56.467 - Decreto de 15 de junho
de 1965 - Estabelece normas

513.451 - Decreto de 9 de junho
de 1965 - Autoriza o cidadão

brasileiro Fernando íRibeiro do
Vale a pesquisar argila e areia
quartzosa, no município de
São Simão, no Estado de São
Paulo - Publicado no u, O.
de 19-7-65 .. ..

530

56>465 -

Decreto de 9 de junho

de 19G5 - Restringe a zona deconcessão da Prefeitura Municipal de Lporá e outorga à
Centrais Elétricas de Goiás
S.-A. - CELG, concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Jaupaci,Estado de Goiás - Publicado
no D.O. de 14-7-65,

56.456 _ Decreto de 9 de junho
de 1965 - outorga à Centrais
Elétricas do Rio d8.5_ Contas
S _ A. concessão para dístríbutr energia elétrica - Pubücado no D.O. -de 19-7-65 ....
56.459 - Decreto de 14 de junho
de 1965 - Concede autorizacão aos cursos de Geografia e
História da Faculdade de Filosofia' Ciência e Letras de
Santos São Paulo - Publica"do no D.O. de 20-7-65 ... ;
56.461 - Decreto de 14 de junho
de 1965 - Concede reconheci-o
menta do curso de bacharelado da Faculdade de Direito
"Clóvis Beviláqua" da Universidade Católica de Pelotas - publicado no D. O.
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dramento de cargos, funções e
empregos do Quadro Permanente de pessoal do Conselho
Nacional de Estatística, do
tInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Publido no D. O. de 1 e retificado
no de 8-7-q5 ..
56.470 - Decreto de 16 de junho
de 1965 - Retífíca o enqua-
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dramento da Universidade de
Minas Gerais, aprovado pelo
Decreto n'? 51. 359, de 24 de

novembro de 1961 - Retificado no D.O. .de Q·7~65

555

5G.471 -'- Decreto de 16 de junho
de 1965 -;- Aprova os Orçamentos dos COí.1S€jlllOS' Re-

gionais ,de Medicina dos Estados, ao Rio de Janeiro e
Guanabara Retificado no
D.a. de 1-7-65,.... .... .....
56.472' - Decreto de 16 de junho
de ~965 - Autoriza o iMinisté·
rio da Fazenda a emitir, até
Cr$ 100.000.000,00 em titulas
da .Dívida Pública Interna
Fundada, para índenízações
a súditos do Eixo Publicado no D.a. de 6 e retificado no de 12-7-65 ....
56.477 - Decreto de 16 de junho
de 1965 - Modifica a denomínação de estabelecimento de,
Ensino - Publicado no D. O .
,
de 20-7-65 .. .. .
56.478 - Decreto de 18 de junho de 1965 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutds ela Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres
Pelotense, inclusive aumento
do capital social Publicado na D. o. de 16-7-65' .. '
56.479 - Decreto de 18 de junho de 1965 - Concede à sociedade Transportes Marrtímos Araújo S. A. autorizaçáo para continuar a funcionar como empresa de navegaçâo de cabotagem. - Publícado no D. o. de 14-7-65
56.481 - Decreto de 18 de jU-'
nho de 1965 - Concede à sociedade E. C. de wín & Co.
Ltd. autorização para continuar a funcionar na República. - Publicado no D. O. de
21-7-65 .
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Decreto de 18 de ju-

nho de 196&) -

Declara de utí-
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56.488 - Decreto de 18 de junho de 1265
Declara de

utilidade pública a "Conterêncía de São Vicente de
Paulo de Goiânia", com sede
em Goiânia; Capital do Estado de Goiás. - Publicado no
D. O. de 29-7-6[j
ri6.489 - Decreto de 18 de junho de 196b - Declara de
utilidade pública a Sociedade
Beneficente Sopa dos Pobres,
com sede em Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 28-9-65
56.493 - Decreto de 21 de junho de 1965 - Declara ele
utilidade pública o "Hospital
de Caridade e' Benefícêncía
de Cachoeira do Sul" COIi.1 sede em Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. O. de 27
de julho de 1965

Decreto de 18 de junho de 1965 - Declara de utllidade pública o "Instituto
Maria", com sede em Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
14-9-65

537
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538
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56.494 ---,-- Decreto de 21 de ju-

56.482 -

de

Iídade pública a Fundação
Bienal de São Paulo, com
sede em São Paulo, Estado
de São Paulo. Publicado
no D. O. de 12-7-65........
56.487 - , Decreto de 18 de jU~
nho de 1865 -Renova concessão de serviço de radiodrfusão a Rádio Iracema de
Fortaleza S. A. --..., Publicado
no D. O. de 19-8-65

nho de 1965 - Declara de uttlidade pública o "Colégio Nossa Senhora Auxíliadora", com
sede em Ribeirão Prêto, Estado Ide São Paulo. - Publicado no D. Ó. de 12-3-65 "
56.495 -- Decreto de 21 de junho de 1965 Declara de
utilidade pública o Lar São
Joaquim, com sede no Muni,
cípío de Valinhos, Estado de
Bâo Paulo. - Publicado no
D. O. de 27-7-65
56,496 ""'- Decreto de 21 de junho de 1965' - Declara de
utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Bagé, com
sede em Bagé, Estado do Rte
Grande do Sul. -- Publicado
no D. O. de 1-9-65
56.497 -

Declr.rtt

5~g
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Decreto de 21 de ju-

000 de 196$ -

53g

de

Págs .

utilidade pública a "A8S0cia:"
cêo de Educação Familiar e
Social do Rio Grande do Sul",
com sede emPôrto Alegre, Es-

tado do Rio Grande do Sul.
publicado no D. O. de 22
de julho de 1965
M.501 - Decreto de 2& de junho de 1965 - Abre ao Poder Judiciário - Justiça do
Trabalho, - Tribunal Regtcrml elo TrabalhO! da Terceira
Região, o crédito especial .de
c-e 373.372.000, para ~ fím
que especifica. - Retificado
no D. O. de 1-7-65 .... '....
~

56.502 - Decreto de 24 de junho de 1965 - Dispõe sõbre o
horário de trabalho para o
pessoal da Polícia Portuáría
da Admíníatraçâo - do Pôrto
do Rio de Janeiro (APRJ).
~ Retificado no D. O. de 6
de julho de. 1965 .. . .. , ... 0/.

MO

510

2-8-65

5",0

rttárta ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a ímportacão
dos equipamentos novos, sem
similar nacional registrado,
neste descritos e consignados

.

.

,....

6Cg

56,512 - Decreto de 28 de junho .de 1965 - Prorroga vigência do Decreto nc 327 .de
11-12-61, que concede isenção de taxas e impostos rederaís em favor ela emprêsa
"Companhia Aarc-Industrtal
Igaraasu", de Igarassu, Estado de Pernambuco. - Pu-

blícado no Diário Oficial de
1-7-65 . ...

Decreto de 23 de ju1965 Aprova .as
"Regras para visitas de navios de guerra estrang-eiros
aos portos e águas do Brasil
em 'tempo de paz" - Publicado no Diário O ticítü' de 1
e retificado no de 1.2-7-65.

751

ss.sis lH,O

nho de

56.518 54:0

camento d'o Serviço de Assistência e Seguro Sócial dos
Economíártos ,
Publicado
no D. O. de 1-7-65
56.509 - Decreto de 28 de junho de 1965 - Declara prto-

51,<1

Decreto de 28 de junho de 1965 - Aprova. o Regulamento Geral I da Policia
do Distrito Federal. -- Publicado no D. O. (Suplemento de 20-7 e retdfícado no de

de

56.507 - Decreto
28 de junho de 1965
Autoriza o
Serviço do Patrtmônío da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado no Município de Pírapora,
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 1 de
julho de 1965
56.508 - Decreto de ,28 de junho de 1965 - Aprova. 0:01'-

542

56.510 - Decreto de 28 de junho de 1965 - Aprova o Regulamento Geral do Departamento Federal de Segurança
Pública.
Publicado no
D. O. (Suplemento) de 22 e
retificado no de 30-7, 16 e 23
de agôsto de 1965
56.511 -

56.505 - Decreto de 25 de junho de 1965 - Fixa o valor
das gra tíftcaçôee de' representação de Gabinete para atender, provisoriamente, -, aos encargos de direção, chefia e

assessoramento da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE),' e dá
outras providências. - Retificado no D. O. de 6-12-G!j

à. firma' "Artefatos de BcrTacha Mucambo r.tde..", de
Salvador (Bahíá) . - Publicado no D. O. de 1 e retificado
no de 8--7-65 ........••.•....

541

752

Decreto de 29 de ju-

nho de 1965 - Dá nova redação ao Decreto nc 1. 884,
que regula a ooneessâo da
Medalha do Pacificador e
torna Insubststente o Deereto' ne 55.765, de 17. de
fevereiro de 1965. - Publicado no Diário Oficial de 2 e
retificado no de 12-7-Gõ.....
5'5.519 - Decreto de 29 de ju-

nho de 1965 - Classifica os
cargos de nível superior do
Instituto Brasileiro do Sal e
do Hospital "Francisco 1I.1:enescal" e dispõe sõbre o 'enquadramento de seus atuais
ocupantes Publicado no

754
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Pága.
no Diário Oficial de 2 e retificado no de 12-7-65..
56.520 -

55.524 '156

Decreto de 29 de ju-

nho de 1965 -

Aprova os Or-

çamentos das Caixas Econômicas .Federais de Brasília,
de Goiás, da Paraíba, de Per-

nambuco e de São Paulo Publicado no Diário Otscuü
Publicado no Diário Oflcfàl

de

2

e

retificado

no

de

12-7-65 .

756

56.521 - Decreto de 29 -de junho de 1965 - Promulga o

.Acôrdo
mentes
tica Ojicial
de

de Comércio e Paga..
com a União SoviéPublicado no Diário
de 2 e retificado no

12-7-65

56.523 -

5-7-65 .
762

Decreto de 29 de ju-

nho de 1965 - Autoriza a Rio
Light S. A. - Serviços de

Eletricidade a modificar 'seu
sistema de transmissão
Publicado no
de 19-7-ü5

Diário

Decreto de 29 de ju-

nho de 1965 - Dá nova redação ao § 19 do art. 8 9 do
Decreto nc 55.789, de 23 de
fevereiro de 1965, que estabelece normas de execução financeira para o exercício de
1965 ..:....... Publicado no .Qüírio
Oficial de 2-7-65
56.526 '- Decreto de 30 de junho de 19'6& - Altera o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Conselho Nacional de Pesquisas, e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de

Oficial

767

763

769

Decrete de 30 de junho de 1965 - Dispõe sôbre

56.527 -

a venda dos imóveis a que se
referem os Decretos números liS.738, de 4 de fevereiro
de 1963 e 55. 955, de 20 de
abril de 1965 e dá outras providências
Publicado no
Diário Oficial de 2-7-61)......

769

Figuram neste volume os decretos que, expedidos no terceiro
trimestre de 1965, foram publicados até o último dia útil do trimestre.

As datas de publicação, retificação e reprodução figuram no
índice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N9 56.528

~ DE

2

DE

JULHO DE 1965,

Cria um Grupo de Trabalho para o
fim que especifica.

O, presidente da 'República, }lo uso
das atribuições que lhe confere o artigo 8~, item I, da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica criado, no Ministério
da Viação e Obras Públicas, um Grupo de Trabalho, sob a presidência do

respectivo Ministro, incumbido de decidir sôbre as medidas propostas na
Conclusão nc 62, de 17 de junho de
1965, âa Comissão Revisora de Inqué..
ritos Administrativos do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Art. 29 O Grupo de Trabalho de

que trata o artigo anterior terá a' seguinte composição:
Capitão-de-Mar-e-Guerra (R. Rm.)

Edgard Fróís da Fonseca, Presidente

da comissão de Marinha Mercante;
Dr. Carlos waldemar Rollemberg,
Procurador de 2~ Categoria, como representante do Mínístérto Público Federal;
Oapítâo-de-Mar-e-Guerra Elmar de
Matos Dias, representando o Ministério da Marinha, como . delegado da
Diretoria de portos e costas;
Dl'. Murilo d-e Noronha. Agente Fiscal Aduaneiro, nível 16, representando
° Ministério da Fazenda, como delegado da Diretoria de Rendas Aduaneiras'
Jàir de Araújo, como representante
do Banco Central da República do
Brasil.
Parágrafo único. O Grupo. de Trabalho se instalará dentro de 10 dias,
contados a partir da data da publicacão dêste Decreto, e concluirá seus
trabalhos no prazo de trinta (30) dias.

Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho ele 1955; 144(1 da
Independência e 77" da República.
H.

CASTELI,O

BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.529 JULHO

DE 5 DE

DE .1965

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar uma área de terreno em ltajubá (MG), destinada ao
Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constituição Federal, e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180 do Código Civil, ,decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrunônío da União autorizado a aceitar a
doação que faz a -Prefeitura Municipal
de Itajubá, no Estado de Minas Gerais, de acôrdo com a Lei Municipal
nv 629, de 25 de fevereiro de 1965, de
um '. terren O com a área de 1. 250m2
(um mil, duzentos e cinqüenta metros quadrádos) , situado no Ioteamento do antigo Matadouro Municipal daquela cidade.
Art. _29 O imóvel em aprêço, caracterizado no processo. protoccladovsob
nv 6. 995-65-Gab MG. destina-se ao
Ministério da Guerra.
Art. 3Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
.arasíua, 5 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

GA5.TELLOBRANCO

Arthur da Costa e Silva
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DElCRETO N9 56.530, JULHO DE 1965

DE

5

DE

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar uma área de terreno em Santiago (RS). õeetenoaa ao
Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição Federal, e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil. decreta:
Alt. 19 Fica o Serviço do Patrfmô-

mo da União autorizado a aceitar a
doação que faz a Prefeitura Municipal
de Santiago, no E-stado do Rio Grande do Sul, de acôrdo com a Lei Municipal ne 60, de 16 de dezembro de

1960, de um terreno com a área de
13,aOm de frente, por 132,OOm de fun-

do, localizado à praça Moisés Viana,
naquela cidade.
Art. 29 O imóvel em apreço, caracterizado no processo n,c 7. 705-65-Gab
MG, destina-se ao Ministério da
Guerra.
Art. 3i? o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centráfio.
Brasília, 5 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO

No

56" 531 ~
1965

DE 5 DE

JULHO DE

Autoriza c Serviço do Patrimônio da
União a aceitar uma área de terreno em São Paulo, destinada ao Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere' o artigo 87, Inciso I, da Constituição ~e
deral, e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que fez a Câmara Munícípal
de; São Paulo, através da Lei .número 6.534, de 13 de junho de 1964,
de uma área de terreno medindo
39.685,,00 metros, Iocastzada naquela
capital.
Art. 29 O imóvel em aprêeo, caracterizado no Processo nv 18,80{l~64-Gab

ExECUTIVO

MG, destina-se ao
Ministério da
Guerra.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1965; 144"
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO Nf,I 56.532 JULHO DE 1965

DE

5

DE

Suprime cargos vagos e extingue série de classes no Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que' lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituição, decreta:
Art. 1Çl Ficam suprimidos, no Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado _ parte Permanente. aprova..
do pelo Decreto nc 51. 340, de, 28 de
outubro de 1961, 2 (dois) cargos de
Agente Social ~ P-1901.10":A, 1 (um)
cargo de Assistente de Administração
AF-602.14-A,1 (um) cargo de Arquiteto ~ TC-601.21-A, 2 (dois) cargos
de Arquivista ~ EC-303-7-A. 2 (dois)
cargos de Artifice de Manutenção A-307-6, 4 (quatro) cargos de Ascensorista - GL-304,5, 9 (nove) cargos
de Atendente, P-1703.7, 5 (cinco) cargos de Auxiliar de Portaria' - GL·
303.7-A,1 (um) cargo de Dactilógrafo
~'AF-5,03.7-A, 1 (um) cargo de Deõpachante - AF-207-14, 1 (um), cargo
de Engenheiro TC-602.21-A 50 (cinqüenta) cargos de Escrevente-dactilógrafo - AF-304,7, 2 (dois) cargos de
Guarda - GL-203. 8-A, 1 (um) cargo
de Mestre de Obras ~ P-1202-12-A, 2
(dote) cargos de Nutricionista - Pr1902-13, 1 (um) cargo de pedreiro A-101-8-A e 1 (um) cargo de 'I'écntcoAuxiliar' de Mecanização - AF-40'2.
9-A.

Art. 29 Fica extinta e incluída na
Parte suplementar do Quadro de pessoal a que se refere o artigo anterior
a série de classes de Fiscal Administrativo de 'Obras, da parte permanente
do mesmo Quadro, devendo ser supri-

ATOS DO PODER ExECUTIVO

mídos OS respectivos cargos à medida
que vagarem na classe inicial da série.
Art. 39 Fica criado, no ouadro de
p ess oa 1 Parte Permanente, do
IP ASE, o cargo isolado de provimento
em comissão de Delegado ,(AAC)

5

ügo 87, inciso I, da Constituição Federal, e de conformidade com o artígo sv da Lei nv 4.617, de 15 de abril
de 1965, decreta:
C.'l.PÍTULO I

1

símbolo 8-C.

Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1965; 1449 da
Independência e 7'79 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Moacyr venceo Cardoso de
veira

DECRETO N9 56.533 -

Oli-

DE 5 DE

JULHO DE 1965

Inclui

a indústria

de

acumuladores

elétricos entre as atividades em, que
é permitido .o trabalho aos domingos e feriados.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 79, § 29, do Regulamento aprovado pelo Decreto número
27.084, de 12 de agôsto de 1949, decreta:
,
Art. 1Q Fica Incluída no inciso I Indústrla.. da Relação a que se refere
o art. 7 9 -do- Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 27.084, de 12 de agôsto de 1949, a indústria de acumuladores elétricos. porém .unicamente, nos
setores referentes a carga de baterias,
moinho e cabine elétrica, excluídos todos os demais serviços.
Art. 29 O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcsíções em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1965; 1448 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

MoaCY1' Velloso Cardoso de Oliveira
DECRETO N9 56.534 -

DE 5 DE

JULHO DE 1965

Regulamentaa Lei nl( 4.6,17, de 15 de
abril de 1965, que cria o Fundo do

Exército.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

Da Finalidade
~rt. IQ O Fundo do Exército, ínstituido pela Lei 4.617, de 15 de abril de
1965, se constitui dos recursos especificados neste decreto e tem por finalidade auxiliar o provimento de recursos financeiros que, a juízo do Minis';'
tro da Guerra, se façam necessários
ao cabal cumprimento das missões do
Exército nos seguintes aspectos:
- o aparelhamento do Exército.
- realizações ou serviços.
- programas de assistência social.
Parágrafo único. O Fundo. poderá
ser empregado como auxílio de dotações orçamentárias insuficientes e aínda para atender a despesas sem dotações próprias, desde que as mesmas
se enquadrem na finalidade para que
foi êle criado.

CAPÍTULO II

Da Receita

Art. 29 Constituem receitas no Fundo do Exército:
1) os recursos atualmente coletados
pela Comissão Superior de uconomte
e Finanças (COSEF);
2) as indenizações a verbas orçamentárías de exercícios financeiros já
encerrados;
3) os recursos constantes da letra
"c" do art. 39 da Lei nv 4.617, de 15
de abril de 1965.
Art. 3Q. O numerário de que trata
o 119 3 do artigo anterior será pósto
de uma só vez, pela Diretoria de Finanças, à disposição da Comíssâo Superior de Economia e Finanças, no
Banco do Brasil.
P~1't. 49 O numerário do Fundo do
Exército será depositado no Banco do
Brasil ou na Caixa Econômica Fe-

deral .

Art. 59 A custódia do
tencente ao Fundo do
sob . a responsabílídade
Superior de Economia e

dinheiro perExército fica
da Comissão
Finanças.
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CAPíTULO III

Da Aplicação dos Recursos

Art. 69 Os recursos constantes dos
números 1 e 2 do art. 29 dêste decreto
são de livre aplicação do Ministro da
Guerra, com audiência prévia do Conselho Supertor do Fundo do Exército.
Art .... 79 Os recursos constantes do
nc 3 do art. 29 dêste decreto sefão
aplicados mediante programas qüinqüenais da responsabilidade do Ministro tia Guerra, devidamente aprovados
pelo Presidente da República, com as
condicionantes do- art. 69 da Lei número 4.617, de 15 de abril de 1965.
Art. 39 Para atender compromissos
no exterior, - desde que implícitos na
finalidade do Fundo do Exército poderão, por conta do mesmo, ser adquiridas cambiais para suprir a Comissão Militar Brasileira em Washington
dos necessários recursos.
Art. 99 Por conta do Fundo do
Exército poderão ser- conce-didos adiantamentos para custeio de obras e serviços do Exército, a fim de evitar prejuízos decorrentes de atraso na distribuição ou processamento de verbas
próprias.
Parágrafo único, Os adiantamentos
de que trata. êste artigo deverão ser
resgatadas logo que cesse o motivo de
sua concessão,
.
Art. 10. Os recursos do Fundo do
Exército só podem ser aplicados em
benefício do Exército e de sua representação.
Art. 11. Em situações imprevistas,
em que houver impossibilidade de pronunciamento prévio do Conselho Superior do Fundo do Exército quanto à
oportunidade de uma despesa, seu Presidente poderá autorizar sua efetivação por conta.do Fundo, dando conhecimento posterior dêsse ato ao Conselho.
Art., 12. :É: vedada a admissão de
pessoal por conta dos recursos atribuídos pela Lei nv 4.611, de 15 de abril
de 1965, salvo o de que trata o item
II do art. 23 da Lei nv 3,780, de 12de julho de 1960:
cO quando necessário à construção
de obras- custeadas pelo Fundo do
:EXército e diretamente administradas
pelo Ministério da Guerra;
b) quando destinado à fiscalização
das obras em construção com dinheiro
do Fundo;

c) para estudos e projetos de obras
ou planos de administração;
d) para assistência técnica de caráter temporário, altamente especializada, particularmente em campos de
atividade pioneira, desde que não se
possa obter essa resistência nos quadros do Exército.
Art. 13: Objetivando apressar a- utilização dos programas qüinqüenais relativos à aplicação de recursos com
fins determinados, poderá o Míntstérto
da Guerra realizar operações de crédito, com estabelecimentos nacionais
ou estrangeiros, vedado, porém, o caucionamento de quantia superior a 50%
(cinqüenta por cento) dos recursos a
que se refere o n Q 3 do art. 2Q do
presente Regulamento,
Parágrafo único. As operações de
que trata êste artigo devem estar liquidadas no prazo de 5 (cinco) anos,
CAPÍTULO IV

Da Administração do Fundo

Art , 14. O Fundo do Exército será
administrado pelo Conselho Superior
do .Fundo do Exército, que fiscalizará
a receita e regulará a aplicação dos
respectivos recursos.
CAPíTULO

V

Da Becrituração

Art. 15. Serão feitas contabilizações
distintas para os recursos do Fundo
do Exército, segundo a natureza das
receitas previstas no art. 29 dêste Regulamento.
Art. 16. A escrituração do Fundo
será centralizada na Comissão Superior de Economia e Finanças sob a
responsabilidade do seu Chefe que
apresentará, mensalmente, um balancete demonstrativo das suas receitas,
despesas e saldo, destinado:
1) ao Ministro da Guerra
2) ao Conselho Superior do Fundo
do Exército.
CAPÍTULO VI

Do Conselho

Art. 17. 6 Oonselhc superior do
Fundo do Exército será constituído:
a) Presidente: Mínlstrc da Guerra
r» Membros:
Chefe do Estado-Maior do Exército
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~ Chefe do Departamento de Producâo Geral
.:. chere do Departamento de Produção e Obras
- Chefe do Departamento Geral do
Pessoal
- Chefe da" Comissão Superior de
Economia e Finanças, que será o relator e
- Diretor de Finanças.
19 O Conselho será secretariado
por Oficial superior, nomeado pelo Ministro da Guerra, o qual se íncumbírâ do expediente do órgão.
§ 29 O Conselho poderá convocar,
para fins de esclarecimentos. qualquer
autoridade do Ministério da Guerra
cujo parecer se torne necessário ao
caso em julgamento.
Art. 18,. O Conselho reunir-se-á ordínàríamente uma" vez por mês e extraordínàríamente, quando necessário.
por convocação de seu Presidente.
§ 19 E' obrigatória a presença da
maioria dos membros para que o Con ~
selho possa deliberar.
§ 29 No impedimento do Presidente,
o membro mais antigo, dentro da hierarquia militar.. presidirá os trabalhos,
submetendo as deliberações do conselho à decisão daquela autoridade.
§ 39 De tudo quanto ocorrer em
cada reunião será .Iavrada uma ata,
que será assinada por todos os membras presentes.
Art. 19. Os processos dirigidos ao
Conselho / serão .dístríbuídos e relatados pelos seus membros,
Art. 20. As deliberações do oonselho serão tomadas por maioria de votos de seus membros.

Art. 24. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5." de julho de 1965; 1449
da Independência e 77 9 d(., República.
H.

Disposições Gerais

Art. 21. O Ministro da Guerra, por
proposta do Conselho Superior do
Fundo do Exército. baixará Instruções Reguladoras para escrituração do
Fundo gerido pelo Conselho.
Art. 22. O Conselho Superior do
Fundo do Exército elaborará, dentro
de 60 (sessenta) dias, a partir da
publicação dêste decreto, o seu regulamento.
Art. 23. Os casos omissos dêste Regulamento serão resolvidos pelo Mi ~
nístrc da Guerra.

BRANCO
~ilva

DECRETO N9 56.535 -

ê

CAPITULO VII

CASTELLO

Arttum da Costa e

JULHO ,DE

DE

5

DE

1965

Declara de utilidade pública áreas âe
terra situadas nos Municípios de
Caconde, Estado de São Paulo, PÓços "de Caldas e Botelhos, Estado de
Minas Gerais e autoriza a Companhia Hidroelétrica do Rio Pardo a
desapropriá-las.

O presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o .artígo 87, -íncíso I, da Constituição. e
nos têrmos do artigo 151 do Código
de Aguas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de "1934) ,e do Decreto-lei nv
3.365, de 21 de junho de 1941, decre-

ta:
.Art. 19 Ficam declaradas de utütdade pública. para fins expropríató-

rios, as áreas de terra, com as suas
accessõese benfeitorias, demarcadas
na planta aprovada pelo Diretor da
Divisão de Aguas do Departamento
Nacional da Produção Mineral. conforme consta do Processo D. Ag. n?
4.831-1957.
Art. 29 As áreas de terra definidas
no artigo anterior situam-se. nos Mu~
nicípíos de Caconde, do Estado de São
Paulo, poços de Caldas e Botelhoa, do
Estado de Minas Gerais, compreendidas entre as margens do rio Pardo e
a cota 857 m referida ao nível do mar
e são destinadas à formação do reservatório da usina hidroelétrica "Graminha" de propriedade da Companrua
Hídroelétríca do Rio Pardo (CHE..R..P).
concessionária, nos têrmos do Decreto
nc 46.961, de 2 de outubro ae 1959, do
aproveitamento de energia hidráultca
do trecho do rto Pardo, compreendido
entre a foz dQ, rio Lambari e o reservatório da usina "Euclides da Cunha".
Art. 39 Fica autorizada a Companhia Hidroelétrica do Rio pardo: a
promover a desapropriação das aludidas áreas de terra na formada Iegislação vigente.
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Parágrafo único. Nos têrmos do artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
nc 2. 786, dê 21 de maio de 1956, a
saproprtaçâo é declarada de caráter

urgente.
Art. 4Q O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1965;
Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nº 56.536
JULHO DE 1965

DE

5

DE

Outorga à Companhia de Eletricida» de do Cariri concessão para distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938 e

do art. 89 do Decreto-lei n« 3.763,de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 É outorgada à Companhia
de Eletricidade do Cariri concessão
para distribuir energia elétrica- nos
Municípios de reá, .Cedro e Barbalha,
Estado do Ceará, ficando autorizada a
construir os sistemas de transmissão e
de distribuição que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
. § 29 A energia elétrica a 'ser distribuída será suprida pela Companhia
Hídroelétrtca do São Francisco.
Art. 29 A concessionária deverá .iatisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e' oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os projetos e orçamentos relativos aos sístemas de transmissão e de distribuição.
11 - Assinar o contrato díscipltnar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação

do despacho da aprovação da respeetíva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo Ministro- das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia. Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de' trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e, instalações' que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
,Art. 6<) A concessionária poderá. requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionárfa
poderá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7Q ãste Decreto entra era: vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em - contrário.
Brasília, 5 de julho de 1965; 1449da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.537
JULHO DE 1965

DE 5 DE

Dá nova redação aos arts. 1<), 29 e 3~
do Decreto n 9 54.468, de 14 de outubro de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 139 e 150 do .Có-

ATOS DO PüDER

digo de Aguas (Decreto no 24.643, de

10 de julho de 1934);

Considerando que o Municípíc de
Sobradinho, Estado do Rio Grande do
Sul, concessionário dos serviços de
energia elétrica nos distritos de Arrcio do Tigre e Itaúba, 'renúncia, em
favor. da Companhia "Estadual de
Energia Elétrica, à exploração de ditos serviços, decreta:
Arb. 19 Os arts. 19, 29 .e 3° do Decreto no 54.468, de 14 de outubro de
1964, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 19 lt declarada. a cessação da
exploração dos serviços de energia elétrica no distrito sede dó Município
de Sobradinho, de que é concesstonária a firma Zasso & Companhia, .em
virtude de declaração de usina termeelétrica (D.Ag. no 3.017-40), e a da
exploração dos serviços de energia
elétrica nos distritos de Arreie do Tigre e ftaúba de que é ooncessíonàno
o Município de Sobradinho. em virtude de declaração de usina termoelétrica (D. Ag. nc 1.346-41),
"Art. 29 :É: outorgada, 'à Companhia
Estadual de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul, concessão para distribuir energia elétrica no Municipio de
Sobradinho.
Art. 39 A concessão, a que se refere

o artigo anterior, vigo-ará pelo prazo
de trinta (30) anos,"
Art. 2Q O presente Decreto entra em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as dieposrçôes em "contrário,
Brasília, 5 de julho de 1965; A49
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56,538
JULHO

DE

5

DE

DE 1965

Outorga à Companhia de Eletricidade de Alagoas
concessão pa.w
distribuir energia elétrica,

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição.
e nos tênnos do artigo 5')· do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de, 1938

EXECUTIVO

e do artigo 8Q do Decreto-lei nc 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. i E' outorgada, à Oompanhia..
de Eletricidade de Alagoas, concessão para distribuir energia elétrica no
Município de campo Grande, Estado
de Alagoas, ficando autorizada a
construir os sistemas de transmissão
e de' distribuição que se fizerem necessarros ,
§ 1Q Em portaria do Ministre cas
Minas e Energia,9.pós a aprovação
dos projetos, serão determinadas as.
características técnicas das instala-ções.
§ 2?A energia elétrica a ser dístrtbuída será fornecida pela con)panhia
Hidro Elétrica do São Francisco.
Art. 29 A concessioné.rfa deverá satisfazer às seguintes exlgêncías:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia. em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistemas de transmissão e
distribuição,
TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da pubticaçâodo despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas.
e Energia.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que, forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
parágrafo único, Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energi~,.
Art. 3Q as tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fíxadas e l'e;'
vistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nanionül da
Produção: Mineral, 80111 aprovação do
Ministro das 'Minas e energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo de concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, _existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços.
concedidos reverterão à União.
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Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as 'condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar COm" ') nedtdo ~'I- Que se
refere êste artigo até 'seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
"da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretenda a' renovação.
Art. -7 9 este Decreto entra em vigor
na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasíiia, 5 de julho dI"' 1965; 1440
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56. 539 ~'
JULHO ea lSG5

DE

5

DE

o Município de Resplendor
a ccmetruir 1lma linha de transmissão.

ExECUTIVO

e Energia, em três nn vias, dentro
do prazo de um (1) ano, a contar da

~:tt;do~~ E~~~f~iã~, ~;'~~ern~:t~:t~~l~~

tívos ao sistema de transmissão.
11.- Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo. Ministério das M .e Energia, executandoas de acôrdo com os projetos ou modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êate artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 39 Ó presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasilia, 5 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRA..NCQ

Mauro Thibau

Autoriza,

o Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe onfere ° artigo
87, inciso I, da Constituição, e n03
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
n 9 852, de 11 de novembro d8 j938,
decreta:
Art. 1 Fica autorizado o Murúcfpio
.de Resplendor, Minas Gerais, a construir linha de transmissão entre a
.Usina de Baixo Guandu, no Espírito
santo e a cidade de Resplendor, Es·
tado de Minas "Gerais, bem como
subestação elevadoru na Usina de
Baixo Guandu e estação abaíxadóra
em Resplendor.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia,. apóa. a aprovação
dos projetos, serão fixados as caracterfstícas técnicas do sistema
de
transmissão.
§ 29 A referida linha se destina ao
suprimento de energia ao Munícípío
de Resplendor, a ser efetuado pele
Emprêsa Hídro Elétrica Lutzow S.A,
Art. 29 O
Município de Baíxo
Guandu deverá satísíaeer as segufntes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas

DECRE"TO

N9

56.540 19'65

DE

5 IDE

JULHO DE

Transfere .do MunicípíQ de Sacramento pera Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A. 'concessão para
distribuir energia elétrica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do
Código de Aguas (Decreto nc 24.643•
de 10 de julho de 1934), 59 do Decreto-lei nc. 852, de 11 de novembro
de 1938, e 19 do Decreto-lei nc 7.062,
de 22 de novembro de 1944, decreta:
Art. 19 Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a concessão para distribuir energia
elétrica' no Município de sacramento",
Estado de Minas Gerais, de que é títular a respectiva Prefeitura Municipal (em virtude do Decreto número
3.798, de 8 de 'março de 1939).
Art. 29 Os bens , e instalações de
propriedade da prefeitura ..Municipal
de Sacramento
que, no momento,
existirem em função exclusiva dos
serviços de produção, transmissão e,
distribuição da energia elétrica; ficam desvinculados da concessão ora
transferida, não podendo porém, ser
efetuada a sua retirada de serviço
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enquanto não houver, por sua, subsDECRETO N9 5·6.541 - DE 7 Dl!:
JULHO DE 1965
tituição, outros instalados pela nova
concessionária.
Concede à Irmãos Guilhermino Ltda.
Parágrafo único. Em portaria do
anücrizução para funcionar cosnc
Ministro dás Minas e Energia, após
emprêsa ae mineração.
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
O Presidente da República, usando
das instalações,
da atribuição que lhe confere o arlI-Assinar o contrato disciplinar
tigo 87, nv I, da Constituição e nos
da concessão dentro do prazo de trintêrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de
ta (30) dias, 'contados da' publicação
dezembro de 1938, decreta:
do despacho da aprovação da respecArtigo Único: f: concedida à Irmãos
tiva minuta pelo Ministro das Minas
GuilherminoLtda. constituída por
e Energia.
contrato arquivado sob nv 155.274,
IJI- Inicial' e concluir as obras
na Junta Comercial do Estado de Mrnos prazos que' forem estabelecidos nas Gerais, com sede na cldade de
pelo Ministério das Minas e Energia,
Ubá,
autorização para .funcíonar
executando-as deacôrdo com DS pro- como emprêsa 'de mineração, ficando
jetos aprovados e as modificações
obrigada a cumprir integralmente as
que forem autorizadas.
leis e regulamentos em vígcr ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
Parágrafo úriíco. Os 'prazos referidos neste artigo poderão ser prorro- autorização.
gados por ato do Ministro das Minas
Brasília, 7 de julho de 1%5; 1449 da
e Energia.
Independência e .779 .da RepúbIfca .
Art. 39 • As tarifas de fornecimento
H. CASTELLQ BRANCO
de energia elétrica serão fixadas e
Mauro Thibau
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação {lo
DECRETO N9 56.:'342 ~ DE 7 DE
Ministro das Minas e Energia.
JULHO DE 1965
Art. 49 A presente concessão vlgo'rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Autoriza o aaoaõo brasileiro Sinezio
Borges a pesquisar bauxita e argila
Art. 59 Findo o prazo da concesno município de Poços de Caldas,
são, todos" os bens e instalações que,
Estado de Minas Gerais.
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
o Presidente da República, usando
concedidos reverterão à União.
da atrtbutçêo que lhe confere o artigo
Art. 6 Q A concessionária, poderá
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
.requerer que a concessão seja renodo Decreto-lei nc 1.985, de 29 de javadatmedíante as condições que vieneiro de 194<l (Código de Mtnas) , derem a ser' estipuladas.
creta:
Parágrafo' único. A concessionáArt. 19 Fica autorizado c ctdadâo
ria deverá entrar com o pedido a que
brasileiro Bíneaío Borges a' pesquisar
'se refere êste artigo até (6) meses
bauxita e argíla: em terrenos de sua
antes de findar o prazo de vigência
propriedade no' lugar denominado
da concessão. entendendo-se. se não
Campo do Meio, distrttu o município
o fizer, que não pretende a renovade poços de Caldas, Estado de Minas
.çâo.
Gerais, numa' área de deis hectares
quarenta e sete ares (2,47 haj , deliArt. 7Q. 'ltste Decreto entra em vimitada por um polígono irregular,
gor na data de sua publicação, revoque tem um vértice a trezentos e
'gadas as disposições em contrário.
trinta e cinco metros (335 m) , no
Brasília, 5 de julho de 1965, 144Q da
rumo magnético de cinqüenta e quatro
9
Independência e 77 ' da República.
graus sudeste (54 9 SE), do canto sudeste (SE) da sede do Sítio Córrego
H. CASTELLD BRANCO
do Meio e os lados a partir dêsse vérMauro Thibau
tice,os seguintes comprimentos e ru-
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mos magnéticos: noventa e cinco metros e noventa centímetros (95,90 m) ,
cinqüenta e quatro ~l'8.US e trinta minutos nordeste <54930' NE); cento e
doze metros e sessenta centímetros.;
012,.60 m), sessenta e cinco graus e
trinta minutos .sudeste (63930' SE);

cento e noventa e um metros e sessenta centímetros (191.60 fi), quinze
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(15950' SW;oitenta e nove metros e
oitenta e cinco centímetros (89,8'5 li):
setenta e um graus e trinta minutos
noroeste (71930' NW): noventa e um
metros (91 m) , dois graus e quarenta
minutos noroeste (2 940' NW); o sexto
lado é o segmento rctüíneo rc,ue une a
extremidade do quinto lado descrtto,
ao vértice de partida.
parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
Resolução
fevereiro de 1~63, e da
SNEN nÇl 1_63'", de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorfzaçâo de
pesquisa, que será "urna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa ~~e trezentos cruzeiros cors 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de, Registro das Autort-acões de pes~
quísa..
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárto.
Brasília, 7 de julho de 1965; 144(1 da
Independência e 779 da República -,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.543
JULHO DE 1965

DE 7 DE

Criá a Comissão de Estudos da
Politica do Cacau

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítuiçâc Federal, decreta:
Art. 19 Fica criada a Comissão de
Estudos da Política do Cacau para
formular e propor uma política global, com vistas a recuperar e desenvolver a lavoura, o .comércio e .a in-

dústría do cacau, incumbindo-lhe es-

pecíalmente :
a) realizar um levantamento
da
realidade econômica do cacau no País
e no exterior;
b) analisar os atuais problemas da
lavoura e estudar medidas para a sua
rápida recuperação, principalmente no
tocante à melhoria da produtividade;
c) analisar o .sietema de comercialização interna e externa, e estudar
medida para a sua modernização e
maior eficiência;
d) estudar o sistema de transportes e condições portuárias das zonas
produtoras;
e) levantar a incidência fiscal que
recai sôbre o produto, nos diferentes
estágios da produção e comercialização;
,
j) levantara situação da indústria
e estudar medidas para a sua modernízaçâo e desenvolvimento:
g) analisar a tendência da desmanda interna;
h) relacionar e analisar a atuação
dos diferentes órgãos que interferem
na econoniía do produto e estudar
meios para melhor coordenação de
esforços.
Art. 2.9 A Comissão será presidida
pelo Doutor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S, A~
e constituída de representantes do
Ministério da Fazenda, Ministério da
Indústria e do .Comércío, Ministério
do Planejamento, Ministério da Agricultura, Ministério da Viação e Obras
Públicas, Ministério das Relações Exteriores, Banco Central da República.
comissão zxecuüva do Plano de Recuperaçâc Econômico-Rural da 4\voura Cacaueíra, Comissão do Comércio de Cacau da Bahia, Govêrno
do Estado da Bahia e produtores de
cacau.
Parágrafo único. A Comissão poderá constituir subcomissões e solteital' a cooperação de órgãos e entidades , estatais ou não, quando assim
considerar necessário.
Art. 39 O .Secretárío-Geral da Comissão ~xecutiva do Plano de Recuperação Econõnüco-Rural da Lavoura -Oacáueíra (CEPLAC) será o
Secretário-Executivo da Comissão que
supertntenderá as providências administrativas e coordenará os trabalhos
técnicos a serem realizados.

ATOS DO PODER

Art.. 4Q OS representantes a que se
refere o art. 2Q deverão ser indicados
no prazo de dez (10) dias, e trabalharão sob o' regime de dedicação
plena, podendo ficar dispensados, duranteo período de funcionamento 'da
Comissão, das funções que exercem
nos órgãos de origem.
Art. 159 A Comissão terá o prazo
de noventa (90) dias, a contar c.da
data de sua instalação, para apresentar o seu relatório.
Brasília, 7 de julho de 19B5; 144'?
da Independência e 77Q da -República.

ExECUTIVO

§ 29 Os demais membros efetivos e os membros suplentes do
Conselho Consultivo serão desígnados pelo Ministro da Saúde.

Art. 2Q l1:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo âe Brito

DECRETO

H. CASTELLO BRANCO.

Vasco -da Cunha
Juarez Távora
Hugo Leme
Roberto Campos.
N9

56.544
Hl65

56.545 1965

DE 7 DE

Altera a redação do Art. 148 do Regulamento de Bases e Destacamentos de Bases Aéreas.

Daniel Fat"aco

DECRETO

N9

JULHO DE

Octávio Gouveia de Bulhões

DE 7 DE

JULHO DE

Dá nova reaação ao art, 89 e seus parágrafos do Decreto n 9 46.259, de 23
de junho de 1959.

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

Art. 19 O art. 89 e seus parágrafos do Regimento da Escola Nacional
de Saúde Pública, aprovado pelo Decreto nv 46.259, de 23 de junho de
1959 e alterado pelos decretos números 47.308, de 2 de dezembro de 1959,
e 53.983, de 25 de junho de 1964, passa a ter a seguinte redação:
Art. 8 9 Integram o Conselho.
Consultivo, além do Diretor da
E.N:S.P. e presidente do órgão,
S (OIto) membros efetivos, inclusive os membros natos, e igual
número de suplentes.
§ 19 São membros
natos do
Conselho Consultivo os ex-diretores da E.N.S.P., até o limite de
4 (quatro). observada a ordem 'inversa de precedência no cargo a
partir do que imediatamente antecedeu o atual diretor da Escola.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, item I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. 19 Fica alterado .o Art, 148 do
Regulamento de Bases Aéreas, aprovado pelo Decreto nv 40.491 de 4 de
dezembro de 1956, que passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 148. O Chefe da Seção
de Serviços Gerais é Engenheiro
Civil do Ministério da Aeronáutica".
"Parágrafo único, Quando não
houver na Unidade funcionário
ocupante do cargo de Engenheiro,
poderá ser designado funcionário
de outro cargo do Quadro do Pes..
soei Permanente do Ministério da
Aeronáutica que seja de Nível 13
ou superior, por indicação do Co..
mandante da Unidade e observado o disposto no Art. 1 do Deereto nc 50.572, de 10 de maio de
Q •

1961.

Art. 2 9 :B:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1965; 1449
da Independência e. 779 da República.
I

H. CA8TELLO BRANCO

Eduardo Gomes
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DECRETO NQ 56.546 -

DE

no PODER ExECUTiVO

7

Geral de Contabilidade Pública, de ...

DE

ereta:
Artigo único. Fica aberto ao Poder

JULHO DE 1965

Abre ao .poder Judiciário Justiça
Eleitoral - , Tribunal Regional Eleitoral do Píaui - o crédito especial
de Cr$ 13 500 (treze mil e quinhentos cruzeiros), para o fim que especifica.

Judiciário - Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral· do Piauí, o
crédito. especial de _ÇtS 13.500' (treze
mil e quinhentos cruzeiros); para pagamento a Vicente "Isaías de Mello de
dívida de exercícios findos.
Brasília, 7 de julho de 1965; 1W
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCÔ
Octavio Gouveia de Bulhões

O Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 1.Q da
Lei ne 4.424, de 8 de outubro de 1964,

e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento

DECRETO N,0 56.547 -

DE 7 DE JULHO DE 1965

Aprova o Orçamento do Conselho Federal de Química.
Cf Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei núme1'0 4.320, de 17 de março de 1964, e de acôrdc com o disposto no Decreto
n.c 54.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de números 55.534 e
55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de 1965 do Conselho Federal de Química, entidade federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Prevídêncía Social.
Arb. 2.Q :tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposíçôes em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1965; 144.0 da Independência e 77 da República.
H.

C.':STELLQ

BRANCO

Arnaldo Suesekisui

CONSELHO FEDERAL DE QUíMICA
ORÇAMENTO PARA

o

EX}~RCICIo. DE

1965

LEGISLAÇãO: Lei n.c 2.806, de 18-6-56.
RECEITA

1.0.0.00 L.l.O.OO -

1.2,0,00 -

PARCIAL

Receitas Correntes
Receita Tributária .. ,"
Receita Patrimonial'
Su-peraoit. do Orçamento

'
,

,
.

23.545
150

corrente .".

2.0.0,00 -

Receitas de Capital

2.4.0,00 -

Transferências de Capital

TOTAL

23.695
599

3.201

3.201

3:800

ATOS

DO PODER ExECUTIVO

DESPESA

3. O.O.O 3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.2.0 3. 1. 3. O 3.1.4.0 3.2.0.0 3-.2.5.0 -

3.2.8.0 -

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

Despesas Correntes
Despesas .âe "Custeio

Pessoal
.
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos . . .

3.900
800
12.770
4.750

22.22().

Transferências Correntes

Salário Família
Contribuições de
dêncía Social

.
previ.

2-10

636

876

23.096'

Superávit ..

599

23.695
4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.3.0 -

Despesas de Capital
Investimentos

4.1.4.0 -

Equipamentos e Instalações . . . . . . .
Material Permanente

4.2.0.0 -

Inversões. Financeiras

1.000

2.000

3.000

300

800

3.880

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

Receitas e Despesas Correntes .. _..

23.695

23.096

Receitas e Despesas de Capital ...

3.201

3.800

26.896

26.89G

TOTAIS
DECRETO N9 56.548 -

DE

8

DE

JULHO DE 1955

Modifica o Decreto de criação da Comissão Nacional de Assistência Técnica para incluir na mesma o Presidente do Conselho Nacional de
Pesquisas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc r, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 3Q do Decreto número 28.799, de 27 de outubro de 1950,
que criou, 119 Ministério das Relações

Exteriores, a Comissão Nacional de
Assistência Técnica, modificado peloartigo 19 do Decreto no 54.251, de 2
de setembro de 1964, é acrescido .do
seguinte item:
.XIII - Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de1965; 1449 da..
Independência e 779 da República.
H. CAS'I'ELLO BRANCO
Vasco da Cunha
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DECRETO NI? 56.549 -

DE

8

DE

'JULHO DE 1965

.Modifica o Regulamento da Comissão
Nacional de
Assistência Técnica
u
para incluir na mesma o Presidente do Conselho Nacional de Pesqui-

sas.

o

Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição, decreta:
Art. 1 O arti~o29 do Regulamenç

to da Comissão Nacional de assístêncía Técnica, aprovado pelo Decreto
uI,! 34.763, de 9 de dezembro de 1953,

e modificado

pelo

Decreto número.

'54.251-A, de 2 de setembro' de 1964, é

acrescido do seguinte item:
XIII ...:.- Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q àetc Decreto entrará em vi-gor na data de sua publicação, revogadas as disposições eni contrário.
Brasília, 8 de julho de 1965; 1449 da
Tndependêncía e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Vasco da Cunha

DECRETO N9 56.550 JULHO DE 1965

DE

8

DE

Dispensa o Ministério da Guerra de
encargos relatiooe à Rodovia BR-1l.
O Presidente da República, usando
da atrfbulçâo que lhe confere o artigo
'87, mCISO I, da Constituição Federal

e. tendo em vista a Exposição de MotIVOS nv 89, de 14 de junho de 1965
do Ministério da Guerra, decreta: '
Art. 19 Fica o Ministério da Guerre dispensado dos encargos relativos
à Rodovia BR-ll - Trecho Parnamtrim - São José do Mipibu, que lhe
foram atribuídos pelo art. 19 do Decreto nv 55.552, de 12 de janeiro de
1965.
Art. 29 O presente decreto entras-á
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposicões em contrário.
.
Brasília, 8 de julho de 1965; 1449 da
"Independência e 779 da República,
H. CJ\S'XELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
Juarez Távom

DECRE-TO N9 56.551 - DE 8
JULHO DE 1965

DE

Institui estímulos ao desenvolvimento
da Indústria de produtos Alimentares.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam, pelo presente Decreto, instituídos estímulos ao desenvolvimento da Indústria ~de Produtos
Alimentares, cabendo ao Grupo Executivo da Indústria de Produtos Alimentares (GEIPAL), criado pelo Decreto nv 53.975, de 19 de junho de
1964, coordenar a sua aplicação, de
conformidade COl!l os' programas governamentais e sob a supervisão da
Comissão .de Desenvolvimento Industrial, criada pelo Decreto no 53.898,
de 29 de abril de 1964.
Arb , 29 Caberá à Comissão de Desenvolvimento Industrial, mediante
proposta do Grupo Executivo da Indústria de produtos Alimentares
(GEIPAL), fixar os campos. de atividade industrial, no setor alimentar,
que poderão receber os estímulos e
benefícios dêste Decreto.
Art. 3Q Mediante estudo de cada
caso e aprovação pelo Grupo ,~e
cutdvo da Indústria de Produtos Alimentares (GEIPAL)/, os seguintes estimulas poderão' ser atribuídos aos
projetos da indústria de produtos alimentares:
a) redução de até 50% do valor do
imposto de importação para os equipamentos que forem importados;
t» dispensa de pagamento de eucargos financeiros "na aquisição de divisas destinadas:
I - à importaçâo de máquinas e
equipamentos;
II - ao serviço de financiamentos
externos;
III - à importação de matérias
primas essenciais, dentro de quotas e
prazos prefixados, quando comprovadamente indispensáveis à execução e
operação dos projetos aprovados;
c) eventual redução da alíquota íncídente sobre a matéria prima importada, nos casos em que ~ isso se jus-
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'tíficar em virtude de distorções na

pauta tarifária;
,
d) eventual elevação da alíquota incidente sôbre a importação do produto
a ser fabricado, quando indispensável
à rápida. e econômica expansão da
indústria;
e) redução do imposto de renda no
período inicial de operação, pela aplicação dos coeficientes de depreciação
acelerada a que se refere o Decreto
nc 54.298, de 23 de setembro de ~C64;
f) facilidade para a importação de
equipamentos sob a forma de investimento direto ou sob financiamento
do exterior;
g) financiamento, aval ou garantaa
por estabelecimentos oficiais de crédito, quando o interêsse do projeto
para' o desenvolvimento econômico
assim o justificar, e quando a empresa não puder lançar mão de outras
fontes de recursos:
h) prestação ou ampliação de assistência fínanceíra, por parte dos
bancos oficiais, para funcionamento da
emprêsa, bem como-aos proôutores rurais' de matérias primas índíspensáveís
à execução do projeto industrial, deu"tro dos limites previstos no orçamento monetário;
i) garantia, por parte' da Comissão
de Financiamento. da' Produção de
preços mínimos aos produtos agrícolas
índíspensáveís à execução dos projetos
industriais aprovados:
,
j) autorização para efetuar o recolhimento do ímpôsto de consumo na
base de períodos mensais.
Art. 49 Os órgãos competentes da
administração federal, dentro das suas
normas de operação, darão prioridade de tramitação aos projetos aprovadospelo Grupo Executivo da .ndústrta
de Produtos Alimentares
(GEIPALi.

Art. 59 Ao apreciar os projetos que
lhe forem submetidos, havendo igualdade tdas demais condições, o Grupo
Executivo da Indústria de Produtos
Alimentares' dará preferência àqueles
que:
a) contribuam para atenuar as .31sparidades regionais do nível de desenvolvimento;
b) contribuam para ampliação das
fontes .de divisas através de exportações permanentes;
.
c) dispensem ou exijam em menor
grau o apoio governamental por via

de fínancíamento, ínvestímento ou
garantia;
d) impliquem' na ampliação, com
melhoria de produtividade,· de unidades já existentes, em vez da implantação de novas unidades, salvo quando as condições do mercado indiquem
a necessidade de ampliar ou fortalecer a concorrência;
e) dêem preferência à aquisição de
equipamentos nacionais;
f) contribuam
para estimular o
fortaleeímento do empresário nacío.ral
e a disseminação da propriedade do
capital das emprêsas:
g) contribuam para o aperfeiçoamento e a disseminação da técnica,
da pesquisa e da experimentação no
, Pais.
Art. 6Çl Para os efeitoz, do presenre
Decreto só poderão beneficiar-se dos
estímulos aqui previstos as empresas
que:
a) tenham seus projetos globais de
produção aprovado!'; pelo GEIPAL, e
b> cumpram seus programas índus'triais.
'
Art. 79- Ficam incluídas, entre as
operações permitidas pelo Decreto número 54.105, de 6 de agôsto de 1964,
as destinadas a fornecer complemento de capital de giro a empórios comerciais que tenham por objeto a venda, ao público, de gêneros aümentícios, por processos racíonalízados e Je
baixo custo operacional.
Art. 8Çl O presente Decreto entrará
em v-igor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de julho de 1965; 144°
da Independência e TIl:! da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Perece

DECRETO N'·' 56.552
JULHO DE

DE 8 DE

1965

Regula a tíscaneaçao cos sercsccs concedidos de raâíoeifueâo e de som; e.
imagens.

o Presidente da República, usando
dás atrtbuíçôes que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constdtuíçàc Pe.teraí,
Considerando fi, necessidade de unificar aaplicaçao ucs dísposiuvos 1e-

18

ATO,S'

ro

PODER -ExECUTIVO

gaís e regulamentares relativos a censura dos espetáculos e diversões públicas por via ele radiodifusão sonora e

de sons e imagens; .

Considerando o disposto nas letras
h e

at

do art . .:J9 da Lei nc 4.117, de

27 de agõsto de 1902, que mstrtur o
código Brasileiro .re .I'eíecomunícaçôes, decreta:

Art. 19 O Consemc Nacronaí ce Telecomunicações (CONTFrL) , com a
atrmuíção legal especifica ae fiscalizar os serviços de radiodif usao sonora

e de sons e imagens .-~ -ádíc e televisão - em todo o tcrrttono nacional.
poderá baixar instruções relativas a
aprovação de programas e horários,
bem como sua adequação aos principias de ordem e moralidade pública,

e aos bons costumes.
Art. 2\) Para a tíscajízaçao efetiva,
que lhe cabe, das programações de. rádio e televisão, particularmente no tocante a censura dos espetáculos e diversões pela ra-nodttusão, o Presidente
do CONTEL poderá realiza) conventos
com órgãos federais ou estaduais especíarízados, tazendo cumprir as disposições legais e regulamentares respectavas, aplicando as cominações
definidas em lei ou representando às
aatcnuaues admtnístratívas e judiciárias para o mesmo nm. e fazendo
preservar e cumprrr as Portarias e
Instruções emanadas da Justiça especializada.
Art. 3º Independentemente das demais condições e cláusulas dos convênios, o presidente do CONTEL guardara reserva de poderes para revogá-los, se assim o aconselhar a boa
execução deste Decreto e da Legislação em vigor.
Art. 49 O presente decreto entrará
em Vigor na: data oe sua publícaçào,
revogadas as disposições em contrário.
Bras1l1a, 8 de julho de 1965;
1449 da Independência e 77º da
Repúbüca..
H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares Campos

DECRETO Nº 56.553 JULHO DE 1965

DE

8

DE

Altera a redacão do Decreto nº 56.414,
de 4 de junho de 1965, e dá outras
providências.

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

tigo -87, no I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 10 O § 2Q do art. 7Q do Decreto nc 56.414, de 4 de junho de
1865, passa a ter a seguinte redação:
~ 2º Não serão requísttados consertadorea para os poroes em que exclusivamente se encontrem estfvadaa
ou a serem estívadas, isoladas ou
juntamente, as seguintes mercadorias:
1 Abertura de sacos para embarque a granel
2
Animais
3
Arame farpado
4
Arame liso sem envoltório
5
Automóveis, ônibus, tratores,
jipes, caminhões, "trucks", embarcações, 'carrocerias e assemelhados,
cuando não embalados
~ 6 - Bananas em cachos
7 - Bobinas de papel
8 .- Bombonas de vidro com ácido
ou vazias
9 - Bujões com ou sem gás
10 - Carne frigorificada sem envoltório
11 Cargas índlvíslveís de mais
del.OOü quilos, quando não embaladas
,
12 - Chapas quando sôltas
13 Contentares ("Containers")
14 - Couros soltos, secos, verdes ou
salgados
15 .Fôlhas-de-flandres quando
sôltas
16 - Lingotes ou barras de, qualquer metal, quando soltos.
17 ~ Locomotivas, vagões e assemelhados
18 - Louçasquarido não engradadas

19 - Madeiras compensadas ou outras sôltas
20 - Maquinaria quando não embalada
21 - Mercadoria a granel
22 - Pedra-mármore sôlta
23
sucatas
24
Tabuados quando soltos
25
Tambores de ferro vazios
Telhas de amianto, de zinco,
26
de barro, de vidro e outros materíats,
quando: sôltas
27 - Toras de "madeira
28 - Trilhos
29 - Tubos, quando soltos
30 - Vasilhames de vidro, quando
soltos
31 ---' Vergalhões, quando soltos
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Art. 29 sate decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, 1',e\logadas as disposições em contrárâo.
Brasília, 8 de julho de 1965; 144Q
da. Independência e 77 CJ da República.
H.

CASTELLO BRANCQ

Juarez Távora

DECRETO NCJ 56.554·
JULHo DE 1965

DE

8

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Nery
Adolfo de Souza taereuo a pesquisar caroão mineral no m,unicipio de
São jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul.

l'

Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 ~e
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
19-63, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e noventa e cinco Crl17.<8Ü'OS
(Ors 695,00) e será válido por dois '(2)
anos a contar da data da transortção
no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1965; 1419 da
Independência e 779 da República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
H. CASTELLO BRANCO
87, nc I, da Constituição e nos terMauro
Thibau
mos do Decreto-lei ne 1.985, de 29 de
janeiro de 194(} (Código de Minas),
decreta:
DECRETO N° 56.555
DE 8 DE
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
JULHO DE 1965
brasileiro Nery Adolfo de Souza Mere110 a pesquisar carvão mineral, em
Autoriza a Mineralurgia Limitada a
terrenos de propriedade de José Corlavrar minérios de ferro e de manrêa da Silva, no distrito de. Butiá,
ganes, no município de Mariana,
município de São Jerônimo; Estado do
Estado de Minas Gerais.
Rio Grande do Sul, numa área de
cento e trinta e oito nectares, setenta
o Presidente da República, usando
e seis ares e treze centíares
.
da atribuição que lhe confere o arti<138,7613 ha) , delimitada par um pogo 87, nv r, da Constituição e nos têrlígono irregular que t;:,rn .um vértice
mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
a setecentos e noventa e cinco metros janeiro de 1940 (Código de Minas),
(795 m) , no rumo verdadeiro de se- decreta:
tenta graus nordeste ~~jQ9 NE), do
Art; 19 Fica autorizada a Minerapoço de extração de carvão da concessão de Círtacc Merello de Souza e os Iurgia Limitada a lavrar minérios de
lados, a partir dêsse vértice. os se- . ferro e de manganês, em terrenos de
guintes comprimentos e rumos verda- sua propriedade. no imóvel denomideiros: quatrocentos e vinte e cinco nado Fazenda do Maquíné, distrito e
metros (425 m) , setenta e seis graus Município de Mariana, Estado de Minordeste. (769 NE); dois mil trezentos naa Gerais, numa área de cento e
e oitenta e dois metros e cinqüenta vinte e nove hectares quarenta e nove
ares e setenta centíares (129,4970 ha) ,
centímetros (2.382,50 m) , vinte e sete
graus nordeste (279 NE); dois mil e delimitada por um polígono irregular
noventa metros (2.090 m) , cinqüenta que tem um vértice na confluência
e dois graus e vinte e cinco minutos dos córregos Tambor e Canela e os
sudoeste (52925' SWI; quatrocentos e lados, a partir dêsse vértice, os sequarenta e sete metros (447 m) , vinte guintes comprimentos e rumos vere quatro graus e cinqüenta e cinco dadeiros: vinte e um metros e vinte
minutos sudoeste- (24°55' S'W); cento centimetros (21,20m), oitenta e dois
e setenta e oito metros (178 mj , cin- graus e quarenta e quatro minutos
qüenta e oito graus e cinqüenta e cin- nordeste (829 44' NE); duzentos e noco minutos sudoeste (;53 955' SW) ; seís- venta e quatro mteros (291 m) , oitencentos e trinta metros (63D m I, qua- ta e nove graus e vinte e sete minurenta e seis graus e trinta minutos tos nordeste (899 27' NE); cento e setenta e cinco metros (175 m) , oitenta
sudeste (46930 SE).
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e sete graus e sete minutos nordeste
(87 0 07' NE); cento' e noventa -e um
metros 091 m) , cinqüenta e quatrõ
graus e cinqüenta e sete minutos nordeste e549 57' NE); duzentos e cinco
metros e quarenta e sete cms ...
(205,47 m) , quarenta e dois graus e
quarenta e seis minutos nordeste (429
46' NE); duzentos e vinte _e quatro
metros e .oítcnta e um centímetros
(224,81 mr , cinqüenta e três graus, e
quarenta e um mn-uros nordeste (539
41'? NE); sessenta metros e cinqüenta
e seis ccnumetroa rsovss m) , trtnta e
cinco graus e dezenove m1nutos nordeste (359 19' NE); cento e sessenta
e cinco metros e setenta e cinco centímetros (165,75 m) , nove graus e cinqüenta e quatro minutos noroeste
,C9'? 54' NW); trinta metros (30 mj ,
setenta e sete graus e quatorze minutos nordeste (779 14' NE); sessenta e. nove metros e dez centímetros
(69,10 m) , setenta e dois graus e vmte e seis minutos nordeste (721?' 26'
NE); oitenta e oito metros (88 mr ,
setenta e sete graus e trinta e três
minutos nordeste (771? 33' NE); cento
e sete metros (107 m) , um grau e quatro minutos noroeste (ll! 04' NW); dezoito metros e sessenta e sete centímetros (18,67 m) , dez graus e cinqüenta e nove minutos noroeste (lO? 59'
NW); oitenta e dois metros e sessenta e três centímetros (82,63 m) ,
quinze graus e nove minutos nordeste
(l51? 09' NE); vinte e quatro metros
e cinqüenta, e dois centímetros
.
(24,52 m) , quarenta e dois graus e
cinqüenta e sete minutos noroeste (4::1'"
57' NW); trinta e dois metros e dezessete centímetros (32,17 m) , oitenta
e sete graus noroeste <879 NW); noventa e sete metros (97m), oitenta e
um graus e quarenta e cinco mínutos noroeste (819 45' NW): cento e
cinqüenta e seis metros e vinte !'! um
centímetros <156.21 rm , cinqüenta e
um graus e treze minutos noroeste
(51° 13' NW); quatrocentos e sessenta
e oito metros (468 m) , quarenta e nove
graus e trinta e quatro minutos no-,
roeste (499 34' NW); cento' e quarenta e cinco metros e oitenta centímetros <145,80 m) , sessenta e sete
graus e vinte e nove minutos noroeste <67°28' NW): cento e sete metros
e sessenta e cinco centímetros
.
107,G5 m) , setenta e dois graus e oito
minutos noroeste (729 08' NW); duzentos e quatro metros e trinta e quatro centímetros (204;34 m) , sessenta
e oito graus e trinta e três minutos

noroeste (681? 33' NW); cento e cinco
metros (l05 m) , trinta e um graus e
vinte minutos sudoeste (319 20' SW);
cento e quarenta e oito metros e vín..
te centímetro (148,20 m) , onze graus
e quarenta e dois minutos sudoeste
(11° 42' SW); trezentos e-setenta e
seís metros e sessenta centímetros
376,60 m) , treze graus e trinta e oito
minutos sudeste (139 38' SE); vinte e
nove metros e sessenta centímetros
(29,60 m) , quarenta eum graus e
vinte e quatro minutos sudoeste (~l\l
24' SW); quarenta e seis metros e
oitenta centímetros (46,80 m) , trinta
e cinco' graus u quarenta minutos sudoeste . (359 40' SW); cento e setenta
e seis metros (176 m) , vinte e oito
graus e cinqüenta e cinco minutos sudoeste (289 55' SW); setenta e um
metros (71 m) , trinta e dois graus e
vinte e três minutos sudoeste (32 0 23'
SW); trezentos e oitenta. e oito metros e trinta e seis centímetros
.
(388,36 fi), vinte e um graus e cinqüenta e cinco minutos sudoeste (21 9
55' SW); cento e quarenta e seis metros (146 m i , trinta e cinco graus e
cinqüenta e oito minutos sudeste (35 9
58' SE); cento e setenta e quatro metros e setenta e três centímetros ....
(174,73 mj , vinte e três graus e quarenta e três minutos sudeste (23ÇJ~ 43'
SE) .
Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes é de outras constantes do mesmo Código, não
expresamente mencionadas nesse Decreto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da. Resolução
CNEN nc 1/63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o conccssíoneno da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzaçâo de lavra será declarada -caduce ou nula, na forma dos artdgoa S'I e
38 do Código de Minas.
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Art. 4Q AB propriedades vizinhas eetão sujeitas às servidões de solo e subsolo pa-ra fins de lavra, na forma dos
artigos 39 e 40 do Código de 'Minas.
Art. 59 O concessionário da autor-izacáo será fiscalizado pelo Departamente Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra terá
por título êste Decretoc que será transcrrto no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de dois mil e seiscentos cruzeiros «xs 2.600),.
Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N'"

56.556 1965

DE 9 DE

JULHO DE

Autoriza o 'cidadão brasileiro Angelo
Micuci a pesquisar água "mineral, no
município de São. José do Rio Préta
- Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Deoreto-leí nc 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Angelo Micuci a pesquisar
água mineral em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Piedade, distrito e munícíplo de
São José do Rio Prêto, Estado de sao
Paulo, numa área de um hectare e
vinte e quatro ares (1,24 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a trezentos e oitenta
e oito metros e vinte centímetros ....
(388,20 m) , no rumo magnético de eessenta graus e quarenta e três minutos nordeste (609 43' NE); do marco
quilométrico duzentos e -quatro
.
(km 204) da Estrada de Ferro Araraquara, e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta e oito metros (48 m) , vinte e dois graus e trinta minutos noroeste (229 30' NW);
duzentos e trinta e oito metros
.

(233 m) , sessenta e dois graus e doze
minutos 'nordeste (629 12' NE); quarenta e oito metros (48 m) , trinta.
graus e dez minutos sudeste (30Q 10'
SE); duzentos e quarenta metros ....
(240m), sessenta e dois graus e doze
minutos sudoeste (629 12' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente _autorização fica sujeita às
estipula-ções do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
.fevereiro de 1963: e da Resolução
CNEN ris 1/63, de 9 de janeiro de 1983,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2 9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa - de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965; 1440 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ 56.557 JULHO DE 1965

DE 9 DE

Concede à Pedreiras Harmonia Ltda.,.
autorizaçdo para funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à' Pedreiras Harmonia Ltda. constituída
por contrato arquivado sob nc 2.493 e
alterações sob ns. 12.632, 70.960 e 2.736,
no D.N.R.C., com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sob o objeto desta au'torfzaoão.
Brasília, 9 de julho de 1965; 1449 da.
Independência e 779 da, República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N° 56.553 -

DE

9

DE

JULHO DE 1965

Concede a Pedreira Monte Carla Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lein9 938, de 8 de dezem-

bro de 1938, resolve:
Artigo único.

~

concedida

à

Pedrei-

Monte Oarlo Limitada, constituida
por contrato arquivado sob nc 16.799

Ta

e alteração sob nc 27.245, no D.N.R.C.,

do

com sede na cidade
Rio de Janeiro, Estado da GU8.nabara,. autorização para funcionar como emprêsa de
mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sob o objeto desta autorização.
Brasília, 9 de julho da 1965, 14~? da
Independência e 779 'da República.
H.

CASTELLO BRANCO

tros (1. 200), setenta e dois graus trinta minutas nordeste (72 Q30'NE); quinhentos metros (500m), dezessete
graus trinta minutos sudeste (17<;'30'
SE) .

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, d., 19 de fe.vereu-o de 1863, e da Resolução CNEN
no lI63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29. O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos cruzeiros (Cr$ 600) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39. 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965, 144 9 da
Independência e 779 da República.
H.

Mauro Thibau

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.559 -

DE 9 DE

JULHO DE 1965
Autoriza a Companhia Minas da Pcssagem a pesquisar quartzito, no município de Mariana, Estado de Mi~
nas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizada a Companhia Minas da Passagem a pesquisar
quartzito em terrenos de sua proprte-"
dade no lugar denominado Morró de
Santo Antônio, distrito de passagem
de Mariana, município de Mariana,
Estado de Minas. Gerais, numa área
de sessenta hectares (60 11a), delimitada por um retângulo, qUB tem um
vértice a quinhentos metros (500m) ti
no rumo verdadeiro de quarenta graus
nordeste (Í109NE), do centro da soleira da" Estação de Passagem, da
F.F.C.E. e os lados divergentes dêsae
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil duzentos me-

DECRETO N9 56. 560

~ DE

9

DE

JULHO DE 1965
Concede a Eletro Manganês Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E' concedida a Eletro
Manganês Ltda. constituída por contrato arquivado sob nc 134.664, na
Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais com sede na cidade de ítapecerica, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o abeto desta
autorização.
Brasília, 9 de julho de 196'5; 144'"
da Independência e 77~ da República.
H. CASTELLO BnANco
Mauro Thibau
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Jerônimo a pesquisar carvão mineral,
em terrenos de propriedade de Joana
Dadaut Tolotti e outros, rio lugarideConcede à Siderúrgica São. seoaeuõo
nominado Fazenda dos Focques,. c;l~
de Itatiaiussu S. A. au!onzaçao T!ara
trito de Barão do Triunfo, mumcrpio
funcionar como empresa de mznede São .Jerônímo, Estado dó R~o Grande do Sul numa área de mil hectaração.
res (l.COO 'h9,), delimitada por U.lU r~·
O Presidente da República, usando
tângulo que tem um vértice a mil qm<ia atribuição que lhe confere o arnhentos e vinte metros (1. 520m),) no
tigo 87, n? I, .da Constituição e nos rumo magnético quarenta e quatro
têrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de graus sudeste (449 SE) do ponte sidezembro de 1938, decreta:
tüado a vinte e dois mil e quinhentos
Artreo único. E' concedida à Síde- metros (22. 500m) , contados do eixo da
estrada. municipal que liga a rodovia
rúrgic~ São Sebastião de Itatdaíussu
BR-37 a localidade de Barão
Sociedade Anônima, constituída por federal
Triunfo, partindo-se do entroncáAssembléia arquivada sob nv 73.526 na do
mente
dessas
duas estradas e os lados.
Junta Comercial ido Estado de Minas'
divergentes dêsse vertdce, os seg,l~~ntes
Gerais, com sede na' Vila de Ita-: oomnrtmentoe
e rumos magnencos:
tiaíussu, comarca de rtaúne, ,Estado
dois-mil e quinhentos metros (2. 5G0rr:.; ,
de Minas Gerais, autorização para
trinta e oito graus e quarenta e alto
funcionar como emprêaa _de mineraminutos nordeste (389 48' NE); quação, ficando obrigada a cumprir intetro mil metros. (4.000m), cinqüenta e
gralmente as leis e regulamentos em
um graus e doze minutos noroeste ....
vigor ou que venham a vigorar sôbre
(51'! 12' NW) .
o objeto desta autorização.
Parágrafo único. A execuçâo da preBrasília, 9 de julho de 196'5; 1449 sente autorização fica sujeita as esda Independência e 779 da República.
t.ípulaçôes do Regulamento aprovado
pelo D8creto no 51. 726, de 19 de teveH. CASTELLO BRANCO
reiro de 1963, e da Resolução CNE~
Mauro Thibau
119 1-63, de 9 de janeiro de 1963 da
Comissão Nacíonaí de Energia Nuclear.
DECRETO N9 56.562 - DE 9 DE
Art. 29 O título da autorização .de
J:OLHO DE 1a65
pesquisa, que será uma vía autentãca
dêstc
Decreto, pagará a .taxa de pn<?O
Autoriza a Cia. Estrada de Ferro e
mil cruzeiros (Cr$ 5. COO) e sera vaMinas de São Jerônimo a pesquisar
lido por dois ~2Z anos. a contar da
carvão mineral, no município de São
data da transcrtçao no livro propno de
Jerônimo, Estado do Rio Grande
Registro das Autorizações de Pesdo sul.
quisa.
O Presidente da República, usando
Art. 3Çl Revogam-se as disposições
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos em contrário.
têrmos do Decretc-Ieí nc 1.985, de 29
Brasília, 9 de julho de 1965; 1449
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
da Independência e 779 da República.
decreta:
H. CASTELLO BRANCO
Art. 1Q Fica autorizada a Companhia Estrada de Peno e Minas São
1lIauro Thibau
DECRETO N9

56.561 JULHO DE 1965

DECRETO

DE

9

DE

NQ 56.563 -

DE 9 DE JULHO DE 1965

Declara prioritária. ao desenvolvimento do Nordeste para efeito de isenção
de quaisquer ta.xas e imlJOstos federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado e consignados ao "Cctcniticío
Leite Barbosa S. A." de Aracati (Ce.) .

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Art. 87, item I, da Constituição Fe deral, e nos têrmos do art. 18, da Lei
nv 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Con-

selho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

;A.:J:.o.~r:() PWEn E},.'1ICUTIVO
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'(SUDENE), através da Resclucâo' ne 545, de 2 de agôsto de 1982, aprovou
parecer da Secretaria Executiva daquele órgão." propondo fôsse reconhecida
como prtoritáría. para, o desenvolvimento da região, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais. a importação d03 equipamentos novos, neste
descritos e 'sem similar nacional registrado, a ser efetuada pelo "Cotonifício Leite Barbosa S.A.", de Aracati, Estado do Ceará e destinada a
maquinaria ao r eaparelhamento da fábrica "Santa Cecília", de proprtedade
da titular;
considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não
terem ditos equipamentos similar registrado no pais;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da EoUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1Q Fica declarada pncrrtáría para o desenvolvimento "do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, com a
ressalva neste contida e pertinente aos motores elétricos e geradores que
acompanham a maquinaria, a importação dos equipamentos novos, sem
similar nacional registrado, a seguir descritos e consignados ::'.0 "Cotoníficio Leite Barbosa", de Aracatí (Cej :

,,
I

lTEl'1I

'I

ESPECIFICAÇÃO

I

I

I_ _

Passador Saco-Lowell, modêlo Versa- II
matíc - 4 sôbre 5-DD - 8BP com
4 entregas cada um, de alta velo- I
cidade, latas de 12" x 36", com 1 1
l
motor de 5HP e 1 motor de 2- 1/4 I
,
HP, devidamente acoplados à má- I
I
quina
I
I Juntadeira Saco-Lowell, para J.6 fitas, I
2
I
com sistema etétrrco de parada cu- I
I
temática, com motor elétrico de I
I
3 HP, devidamente acoplado à má- I
I
quina.. .. '
i
I Penteadeira Saco-Lowell, de alta velo- I
3
I
cidade, de 12 cabeças e 2- entregas I
I
125 níps por minuto, latas de ~8"
I
x 42", com motor elétrico de 5 HP,
I
devidamente acoplado à máquina
I Maçaroqueira Saco-Lowell, de alta ea- I
4
tiragem, 120 fusos, bobinas de 10"
x 5", com motor elétrico de 8 1/2
I
HP, devidamente acoplado à mái
quina
! •••••••••• I
I Fllatôrío Saco-Lowell, de alta estira- I
5
I
gem, 416 fusos, alça de 11" e anel I
I
de 2", sistema de pressão magnétí- I
I
ca, equipado com pneumafil e mo- I
j
tor elétrico de 20 HP, devidamente I
I
acoplado à máquina
I Acessórios para montagem e novela6
I
çâo
dos filatórlos
I
7 '\ Aparelho para imantação e deslman- I
I
taçâo de rolinhas de pressão
I
I Conícaleíra Leesona, modêlo 44, para I
8
I
conícaís de madeira de 59 57', de I

1

QUANTIilJl.DZ
A SER
IMPORTADA
~

I Vl\LOR TOTAL
!
C!F
I
uss
-

1

I

1
I

I

4

I

I

6.091

1

I

I

1§.733

2

2

20

i
I

I

70.545

33.671

402.688
1.980

1

I

385

ATos
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QUANTIDADE
A SSR
IMP'ORTt.DA

ESPECIFICAÇÃO

ITEII'I

10

11

12
13
14

15
16

1

8'~, cem motor elétrico devidamente

I

i

acoplado á máquina :
- ::.
jjrdidelra Cocker, contmua, modelo
SD 54 de alta velocidade, para roI
los de' 1,40 m. com capacidade de I
i
600 fusos freio magnético, com I
I
gaiola, motor elétrico e conversor de I
I
corrente CA-CC, devidamente aco- 1
pIados à máquina
. . . . . . .. . .. II
I
I Engomadeira Cocker, de 9 cilindros,
j
para rolos de 1,40 m, com aparelho I
.1
para contrôle de umidade e o seI
guinte equipamento elétrico, devida-:I
mente acoplado: 1 motor de 7 1/2 \
I
HP; 1 motor de 5 HP; .1 gerador
j
de corrente contínua de 10 FIP ..
j Tear automático Northrop, modêlo~2,
1
de 40" de largura útil, com sistema 1
I
de troca de espula, sem motor
'j Tear automático Northrop, modêlo X2, I
I
72" de largura no pente com aís1
tema de troca de espula, sem motor j
I Conjunto de ferramentas, calibres e I
I
acessóríos para montagem e manu- !
I
tençâo- dos teares, compõsto de: a) I
I
540 jogos de tiraliços; b) 1 jôgo de II
i
ferramentas; c) 1 jôgo de calibres;
I
d) 1 Jôgo de réguas de 72"; e)
1
540 lançadeiras; 1- 1.080 lamei
las; g) 162 mil bobinas; h) 1 bom- I
i
ba de lubrificação; i) 540 contado- I
I
res de batidas; i- 540. pentes; lc) 2.700 I
l
quadros de üços: }) 2.160 liços: m) I
I
2.160 Iiços para ourela; n) 540 ba- I
1
ses de feltro
!
1 Peças sobressalentes para os teares
I
1 Navalhadeíra Curtin & Marbles, -de
i
navalhas, 50" de largura útil, pasi
sagem automática de costuras, equii
padas com 6 motores, sendo 4 de I
1
1 1/2 HP, 1.200 RPM, 1 de 3 HP,

13.926

1

10.500

\

I

1

I

I

1 de 7 1/2 HP, 1.800
,

Chamuscadeira infra Red Great Comi
pany, a gás propano, largura útil
de 82", com contrôle de velocidade
.
de pano, de intensidade de chama
\
e distância dos queímadores ao te1
cído, com dois motores elétricos det
vídamente acoplados à máquina '

1

2

I

I

98.560

430

853.777

60

113.326

I

I
1

I

2

I

I

I

I
I

I
I

.

I

110.343
10.021

\

I
I

I

21.417

I
I
I

41

1.200 RPM RPM.
.

crs
uss

I

1

\1

I

17

quina

gspuladeíra Abbott, automática, mo- !
dêlo I de' 60 fusos, para espulas j

I

\

I

120 fusos, com 2 motores elébrlcos de \
3 HP e 1 motor elétrico de 1 1.-12 I
HP, devidamente acoplados à má- I
9

I
I VALOR TOTAL

1

I

24.552

5.115
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I

IValor Total
a ser
I
CIF
importada I
TIS<;
Quantid.

Item

ESPECIFICAÇÃO

I

i

Máquina de estampar Rlce Barton, de
6 cilindros, com 42" de largura útil,
sem motor
I
Vaportzador 'I'ower Iron wortrs, capa- I

13

1I

19

cidade de 91 jardas de tecido, largura útil de 50", sem motor
Máquina de lavar em largo, Ríggs &
Lombard, de aço inoxidável, Iargura útil de 50". equipada com 7
motores de 3 HP e 1 motor de 5

20

1

59.400

1

30.173

1

SG.790

1

3.134

I1

I
I

I

I-IP, de corrente contrnua;e respec-]
I
tive retificador de corrente

I
trcal, com 12 cilindros, de aço ino- I
xldável, largura útil de 50", sem I
motor
I

21

Secadeira de pano J. E. Carrel, V81'-

22

Mercerízaden-a de correntes marca \
Butterworth, de 50" 'de largura útil, I
velocidade de trabalho até 50 [ar- I
i
das por minuto, constituída de:
I
i
I a) mecanismo de introdução do teci- I
com rôlo guia de aço inoxi..,·1
!, do,
dável;
)
I b) conjunto ímpregnador sob pressão, i
I
pneumática de 10 toneladas. cilin- )
dro central de 16" revestido de bor- 1
racha e cilindros superior e infe- i
I
rior de 16" de diâmetro em :lÇO íno- I
I
xidável: tanque de impregnação I
I
cem 1G rolos-guia de 5 de diâmetro, I
I
em aço inoxidável;
I
i
I c) corrente mercerlaadora (tentar) de!
50 pés de comprimento, para lar- 1
I
gura entre 18" e 50", com 640 I
I
I
I, clamps (carangueijos) no, 2;
, ti) recuperador de banho alcalino, cl I
preaquecedor tubular e bomba cen- I
I
tríruga de sucção;'
I
I
I eJ restaurador da solução, de 2 com- I
partímentos, subdivididos em 5 câma- I
I
raa cada um, com alírnentador in- I
dívídual de água e cilindro de aço]
:1
inoxidável de 3 1/2" de diâmetro I
cada câmara e mais 9 cütn- I
,I para
dros de aço inoxidável, de 5" de díâ- I
metro, para todo o conjunto;
I
I
I f) conjunto de lavagem, de 5 compar- I
I
sob pressão pneumática de
,, 4:timentos,
toneladas, 5 cilindros superior de
lavagem de 12" de díámetro, reves>
I
tidos de borracha de 5 cilindrosi
inferiores de lavagem, de 12", de
I
diâmetro, de aço inoxidável; 5 I
I
tanques de lavagem de aço ínoxí- I
dável, com 4 rolos de imersão de I
2 rolos-guia, de 5" de diâmetro, em I
I
000

!

I
I

i

i

I

i

I
I

II
I

I
I

'I

!

I
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I
Item

I

I,

I:

Quanti~.

I

aço inoxidável, para cada tanque;
equipamento elétrico, devidamente II
acoplado à máquina, composto de: I
1 motor gerador de corrente contínua I
de 75 HP;
I
1 motor elétrico de 10 HP (impregna- I
dor) ;
I
1 motor elétrtco de 30 I-IP (tenter) ;
1 motor elétrico de 3 li? (recupera- I
dor) ;
I
motor elétrico de 7 1/2 I-IP (restaura-" I
dor) ;
I
5 motores elétrícos de 3 HP (com 1a- I
vagem) ;
1 motor elétrico de 1 HP (enrola- I
menta)
. , , .. , , , .........
Carda de rtatts, marca Saco-Lowell,
largura útil de 1C", latas de 12"x36", I
guarnição rígida, estripador contí- I
nua, sem motor ...........
I

I

!
I
I

I
1I
I

I

Total

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

CIF
US$

I

I

g)

23

I
I Valor Total

a ser
I
I
I importada I

ESPECIFICAÇÃO

1

154.33Ü'

9

48.550

I
I
I

2191.574

Parágrafo umco. Para' efeito da. isenção de que trata o presente decreto e com respeito aos motores e geradores elétricos que acompanham
os equipamentos retro descritos, ríoa sua similaridade para ser examinada
pela Alfândega de destír-o, quando do desembaraço aduaneiro. na hipótese
de os mesmos seguirem regime tarifário própr-io observando-se o disposto
na Circular nc 16, de 28 de agôstc de 1958, do Senhor Ministrada Fazenda.
Art. 29 àste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições. em contrario.
Brasília, 9 de julho de 1965; 144 9 da Independéncía e 77° da República.
H. CASTELLO

BRf.NCO

Octavio Gouveia: de Bulhões
Oswaldo' Cordeiro -de Farias

DECRETO N9 5ô _564

_~

DE

9

DE

.TULHO DE 1965.

Cria o Depósito de Material de Eletrônica do Rio àe Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica errado o Depósito de
Material de Eletrônica do Rio de Janeiro, dentro da estrutura orgânica
do Ministério da Marinha,

Art. '29 O Depósito de Material de
Eletrônica do Rio de Janeiro se regerá pelo Regulamento para os Depósitos Primários da Marinha do Brasil, aprovado pelo Decreto nv 46.425,
de 14 de julho de 1959.
Art. 3<:1 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho .de 1965; 1449
da Independência e 7'19 da República.
H. CASTELLO BRAN180
Paulo Bosisio
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DECRETO NQ 56.565 -

DE 9 DE

JULHO DE 1965

REGULAMENTO PARA O CENTRO

DE SINALIZAÇÃO 'NAUTIÇA E RE·
PAROS

MORAES

CAPíTULO I

Réço",

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição Federal, decreta:
Art. 19. Fica criado o Centro de
Sinalização Náutica e Reparos "Al-

mirante Moraes Rêgo", dentro da
estrutura orgânica do Ministério 'da
Marinha.
Art. 29 - O centro de Sinalização
Náutica e Reparos "Almirante Moraes Rêgo" terá as atribuições definidas no .respectívc Regulamento.
Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor .na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO

NQ

56.566

DE 9 DE

JULHO DE 1965

Aprova o Regulamento para o centro
de Sinalização Náutica e Reparos
"Almirante Moraes Rêço",

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o jcegulamenta para o Centro de' Sinalização
'Nàutíca e Reparos "Almirante Mocees Rêgo", que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da
Marinha.
Art. 2(J Este Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

"ALMIRANTE

REGO"

Cria o Centro de Sinalização Náutica e Reparos "Almirante Moraes

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísio

Dos Fins

Art. 19 O Centro de Sinalização
Náutica e Reparos Almirante Moraes
Rego (CAMR) é o estabelecimento da
ME que tem por finalidade executar
os serviços técnicos e administrativos
de sínalízacão náutica, bem como as
atividadés índustrtais e de reparos da
Diretoria de Hidrografia e Navegação
e o ensino técnico' profissional .correlato.
Art. 29 Cabe especificamente ao
CAMR:
I - Construir, instalar; manter, su-

prir 'e administrar os faróis, auxílios
eletrônicos à navegação, balizamentos
e suas dependências, planejados pela.
DHN; .

II - Planejar, coordenar, aperfeiçoar, dirigir e controlar o estabelecimento e funcionamento dos sinais e
equipamentos mencionados no 'item
anterior;
TIl - Estudar, pesquisar, construir,
aperfeiçoar e reparar o material técnico para a isinalízaçâo náutica;
IV - Manter as estações da rêde
de comunicações da DHN,instala.ndoas controlando-as e utilizando-as em
coordenação e obediência. às diretivas
da EMA;
V - Executar reparos de 29 e 3º
escalões nos navios e embarcações da
DHN, bem como em suas instalações,
equipamento e dependências;
VI - Prestar auxilio aos Departamentes da DHN no preparo e execução dos serviços que lhes competem;
VII - Emitir parecer sôbre assuntos técnicos de sua alçada;
VIII '- Proporcionar o ensino téc...
níco profissional dos assuntos ligados
às suas/atividades específicas e outras determinadas pela DHN.
§ 1Q D CAMR
sem prejuízo . . de
suas Iunçôea essenciais,', pode realizar
'serviços industriais, tanto para outros
órgãos e
estabelecimentos .navais.
como para entidades extra-marinha.'
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§ 2? O CA1\.1:R realiza seus trabalhos de acôrdo com programastestabelecídos pela DHN, no que êonceme
à segurança da navegação.
C/.PÍTULQ Ir

Da Organização

Art. 3?' O CAMR é subordinado:
I - à Diretoria de Hidrografia e
Navegação, quanto à contrôle técnico
e de administração;
II - ao 19 Distrito Naval, quanto
a, comando militar e contrôle de coordenação.
Art. 49 O Comandante, diretamente auxiliado pelo Imediato, é
assessorado pelo ConSeU10 Econômico
e disporá de uma Secretaria.
Art. 59 Os serviços a cargo do
CAMR são realizados por cinco Departamentos a saber: .
Departamento de Sinalizaçào
Náutica .
(SN-10)
Departamento de Eletrônica (SN-20)
Departamento Industrial.' (S1"[-30)
Departamento de Intendência.
(SN':40)
Departamento de Serviços
.
Gerais . .
(SN-SO)
Parágrafo único. Os Departamentos terão sua constitutção prevista no
Regimento Interno.
CAPÍTULO

IH

Do Pessoal

Art. 69 O CAMR dispõe do seguinte pessoal:
I - um Comandante, ofícíal-supe1'101', da _ativa, do Corpo da Armada,
especializado em hidrografia;
II - um Imediato, oficial-superior,
da ativa, do Corpo da Armada, de
preferência especializado em hidrografia;
.

In - quatro Chefes de Departamento, oficiais-superiores, da ativa;
do corpo da Armada;
IV - um Chefe de Departamento,
ofícíal-superíor, da ativa, do Corpo
de intendentes da Marinha;
V -' tantos oficiais dos diversos
Corpos e Quadros da Marinha quantos forem necessários aos serviços, de

conformidade como previsto na respectiva Tabela de Lotação;
VI - tancas praças do CPSA e do
CPSCFN quantas forem necessárias
aos servícos de acôrdo com o previsto
narespeéu{,a Tabela de Lotação;
VII -'- tantos servidores civis dos
diversos Quadros e Tabelas do Minis:-'
térío da Marinha, ou contratados,
quantos forem necessários aos serviços.
Art. 79 Os cargos em comissão e
as funções gratificadas, com encargos de Chefia, de Assessoramento e
de Secretariado, definidos em Regimento Interno, a ser aprovado por
Ato Ministerial, constarão de relação
a ser submetida à sanção do Presidente da República, a qual, uma vez
aprovada, passará a constituir um
anexo a êste Regulamento.
Art. -89 O pessoal do CAMR será
nomeado, designado ou admitido, e
dispensado de acôrdo com a legislação e normas em vigor.
CAPÍTULO

rv

Das Disposições Gerais

Art. S9 Os Serviços Distritais de
Sínalízacáo Náutica são subordinados
ao CAMR quanto a contrôle técnico e
de administração, e executam os serviços que lhes, são atribuidos
pelo
mesmo.
Art. lO. As atribuições do Serviço
ue Sinalização Náutica do Centro
passam a constituir e n (J a r g' o do
CAMR.
'
Art. 11. Ficam subordinados ao
Comandante do CAMR todos os navios e embarcações especializados para os Serviços de Sinalização Náuti-ca e os necessários para a execução
dos serviços afetos ao, Centro.
Art. 12. O CAMR terá uma escola
técnica profissional, que se denomí. narà Escola Técnica "Almirante Alves Câmara", destinada à formação
do pessoal técnico e faroleiros para
seu serviço.
Art. 13. ~ O material eletrônico de
hidrografia é reparado, conservado,
mantido e armazenado no CAMR, de
acordo com normas estabelecidas nô
Regimento Interno.
Art. 14. Ficam sob a jurisdição do
CAMR as áreas da ilha Mocanguê
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Grande, atualmente sob a ,jurisdição
ela DRN.

Art. 15.

O Comandante do CAMR

faz parte do Conselho

Técnico

da

Art. 16. O CAMR deve apresentar,
em época própria, à autoridade competente, a proposta para seu orçamento anual.
Art. 17. Este Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, elaborado e aprovado de
acôrdo com as, normas em vigor.
CAPÍTULO

li

Das Disposições Transitórias

Art. 18. No prazo de cento e vinte
(120) dias, a partir da publicação do

presente Regulamento em' Boletim do
Ministério da Marinha, o DiretorGeral de Hidrografia e Navegação,
submeterá à aprovação do Ministro

da Marinha o projeto do Regimento
Interno para o ,CAMR, elaborado

de

acôrdo com as normas em vigor.
Rio de Janeiro, GB., 9 de julho de
1965. Paulo Bosisio, Ministro da
Marinha.
DECRETO NO? 56.567
JULHO DE 1965

DE

9

DE

Altera o Regulamento para a Diretoría de Hidrografia e Navegação,
aprovado pelo Decreto nf? 32.582,
de 15 de abril de 1953.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o ar87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Regulamenta para a Diretoria de Hidrografia e Navegação, aprovado pelo Decreto nv 32.582, de 15 de abril de
1953 e alterado pelos Decretos números 4:7.414, de 11 de dezembro de
1959 e 1.211, de 20 de junho de 1962,
nos seus artigos 2'\ 3'?, 49, 17, 19, 24,
27 e 31, que passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 29
a)
b)
c)

d)

g)
h)

.............••..•.... ~ ••••••

suprimido.
suprimido.
suprimido.

i)

DHN.

tdgo

e)
f)

. ...........•••

j)

.

1)
m)
n)

..•.......•••_
.

ó)

.
.
.

.

p)

.

q)

. .....•...........

r)

.

Art. 39 Além do Diretor-Geral de
Hidrografia e Navegação e seu Gabinete, a DHN disporá de uma ViceDiretoria, de um Grupo de Inspeção,
de um Conselho Técnico e dos seguintes -Departamentos:
jjepartamento vde Hidrografia DN-10
Departamento de Navegação DN-2(}
Departamento de
Geofísica DN-30
Departamento de Intendência DN-4 ü
Departamento de Administração.
. . . . . . . . . . . . . . . DN -50
9
§ 1
O Conselho Técnicó, órgão
consultivo da DHN, será subordinado
ao Diretor-Geral de Hídrografia e
Navegação e constituído do Vice-Diretor, seu Presidente, dos Chefes dos
Departamentos técnicos (Hidrografia,
Navegação e Geofísica), do Comandante do centro de Sinalização Náutica e Reparos "Almirante Moraes
Rêgo". e' do Chefe do Grupo de Inspeção. -Será secretariado pelo Encarregado da Divisão que o Regimento
Interno da DHN - especificar.
§ 29 O Chefe do Grupo de Inspeção e o Secretário não terão direito a
voto.
Art. 4° Para a execução dos serviços de sinalização náutica e de reparos dos navios e lanchas, a DHN
disporá de um Centro de Sinalização
Náutica e Reparos denominado "Almirante Moraes Rêgo" (CAMR), subordinado técnica ~ e administrativamente ao Diretor-Geral de Hidrografía e Navegação.
Art. 17. Suprimido.
Art. 19. Suprimido.
Art.

24.

a)
b)
c)

..•....... ,
"
..............••.•...
.

.

.

d) três Chefes de Departamentos
(Hidrografia, Navegação e Geofísica),
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Capitáes-de-Fragata, .da

ativa,

Corpo da Armada, especializados

do
em

hidrografia.
e)
suprimido.

fi

.

g)

.

h)
i)

.
.

j)

.

I)
m)

Art.

.......................•...
.

27.

.

Parágrafo único.

.

H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

Os regulamentos

ou regimentos internos dos diversos

órgãos, conforme C? ca?o, especificarão, quando necessano, a natureza da
subordinação.
§ 19 Suprimido.
§ 29 Suprimido.
Art. 30. Suprimido" .
Art. 2° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, -revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

príaçâo em aprêço, correndo as despesas respectivas à conta dos recursos
orçamentários do referido Ministério.
Art. 4° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965; 144 9 daIndependência e 779 da República.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísio

DECRETO N'? 56. M8 -

DE 9 DE

.JULHO DE' 1965

Declara de utilidade pública pam fins
de desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
da Guerra

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87,· inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de- desapropriação,
de acôrdo COm o art. 69 combinado
com a letra a do art. 59, tudo do
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho
de" 1941, o imóvel localizado no cruzamento das ruas Dr . Bozzano e Appel,
em Santa Maria - RS, de propriedade do Sr. Umberto Albino Bíanchi
e sua mulher.
Art. 29 O imóvel a que se refere
o artigo anterior, destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 3<:1 Fica o Ministério da Guerra autorizado a promover a desapro-

DECRETO

N9 56.569 JULHO DE 1965

DE

9 DE

Dá nova reâação a alguns dispositivos
da legislação que rege o ingresso no
Magistério. efetivo do Bzército

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe conferem os
incisos I e XI do art. 87 e o inciso VI
do art. 168, tudo da Constituição Federal, e de conformidade com o § 1~
do art. 2 9 do Decreto-lei no 103, de 23
de setembro de 1937, decreta:
Art. 19 O § 7Qdo art. 29 do Decreto nc 37.396, de 26 de maio de 1955,
passa a ter a seguinte redação:
"O concurso será realizado em
data compreendida entre o 109 e
o 189 mês após a primeira pubh-.
cação do respectivo edital".
Art. 29 Os dispositivos abaixo
transcritos das Instruções para o Concurso no Magistério do Exército, aprovadas pelo Decreto nc 37.573, de 5 de
julho de 1955, passam a ter a seguinte
redaçáo:
"Art. 29 .

a)
b)

10

tese
Art. 3°

(dez)

exemplares' da

......\.

§ 19

j) Pagar a taxa de Crg 2.000,00
(dois mil cruzeiros), a qual não
será devolvida ao candidato, em
hipótese alguma.

§ 2Q

••••••••••••••••••••••••••
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g) Pagar a taxa de Cr$ 2.000,00
(dois mil cruzeiros) ,a qual não
será devclvída ao candidato, em
hipótese alguma.
Art. 79
.

§ 39 O ooncurso será realizado
na sede da Diretoria Geral do smsino, em local a ser determinado
por êste órgão."
Art. 39 aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho' de 1005; 1449 da
Independência e 7-79 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO N9 56.570 -

DE 9 DE

JULHO DE 19Bõ

Revoga o Decreto n 9 53.701, de 13
de março de 19B4, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o -arü.
87, inciso I, da Conetdtuíçâo e
Considerando que, pelo Decreto número 53.701, de 13 de março de. 1964,
publícadc no DiáTlo Oficial de 16 d.·J
mesmo mês, foram declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS, as ações
de propriedade de quaisquer acíonístas das companhias permissionárias
do refino do petróleo;
Considerando que, ao assumir o
poder; atual Govêrno encontrou em
curso propostas pela Petróleo Brasileiro S. A.
PE'l"PvÜEoRAS e a
União Federal, no último dia dto existência do Govérno anterior, com base
no aludido decreto, ações judiciais de
desapropriação das mencionadas ações
das emprêaas permissionários do refino;
Considerando que o citado decreto
fôra expedido' em clima de tensão
emocional e sob pressão de fôrças demagógicas e ideológicas que, então;
ditavam os rumos do extinto govêrno, sem qualquer relação com os legitimas ínterêsses da Nação;

E}SCUTIVO

Considerando que a Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pela Resoluçáo nv 11/63 da Câmarados Deputados, concluiu por não ser
oportuna a desaproprtaçâo das refinartas privadas em alentado e meticuloso relatório;
Considerando que, em face de tais
Circunstâncias, cumpria ao atual ·00vérno reexaminar o problema,.-a fim
de que pudesse estar habilitado a
julgar, com a indispensável segurança, da conveniência e oportunidade
da medida adotada;
Considerando que, por tais razões
houve por' bem o Govêrno expedir o.
Decreto nv 54.238, de 2 de setembro
de 19'64, criando, Junto ao Ministério
das Minas e Energia, Comissão Especial com a incumbência de reexaminar as medidas determinadas pejo
Decreto nv 53.701,· de 13 de março de
1964;

Considerando que a mencionada
Comissão Especial em fundamentado
e minucioso relatório, concluiu por
não .consíderar qualquer dos argumentos invocados para apresentar a desapropriação como providencia oportuna e necessária, reclamada pelos
ínterêsses do Pais e do monopólio estatal;
Considerando que, ao apreciar o reIatório da Comissão Especial, o plenário, do. Conselho Nacional do Petróleo, em sua 153?- Sessão extraordinária, realizada em 24 de novembro
de 1964, pronunciou-se de pleno acorde com suas conclusões;
Considerando, de outro lado, que
por deliberação tomada em reuníâo
de 15 de outubro de 1964, o conseIho de Administração da Petróleo Brasileiro Ó. A.
PETROBRAS, manifestou-se contràrtamente à desanroprtaçâo de aoões das emprêsas
permíssíonárias do refino do petróleo, por .julgar inoportuna a - medida
no momento;
Considerando que a efetivação da
desapropriação importaria no dispêndio de vultosos recursos, que poderiam ser melhor aplicados em novos e' urgentes investimentos, indispensáveis' ao desenvolvimento da indústria petrolífera nacional;
Considerando que, além da parte'
dos lucro:'> com que algumas refinarias privadas já concorrem írrevogá-
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velmente para a Petróleo Brasileiro
S.A. ~ PETROBRAS, a recente Lei
nv 4: .452, de 5 de novembro de 1964,

ainda mais restringiu a referida lucratividade por via do ímpôsto de
20% (vinte por cento) pago sôbre o
óleo consumido;
Considerando que B. Lei no 2.004,
de 3 de outubro de 1953, excluindo
do monópclio da União as refinarias
privadas existentes à época, não impõe a sua encampaçâo ;
Considerando, ainda, a competência e os podêres de que está investido o Conselho Nacional de petróleo
para disciplinar a lucratividade das
refinarias privadas;
Considerando, mais, que a Comís-.
são Intermínísterial, designada por
despacho de 24 de dezembro de 1964
na E. M. nv 29/64-GB, de 2 de-dezembro de 1964, do Ministro de Estado das Minas e Energia, se manifesta, na E. M. nv 42/65-GB, de 14 de
junho de 1965, de inteiro acôrdo com
os pronunciamentos antes referidos,
decreta:
Art. 19 "Fica revogado o Decreto
nv 53.701; de- 13 de março de 1964,
que declarou de utilidade pública,
para fins de desapropriação, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. ~
PETROE'RAS, as ações de propriedade de todos e quaisquer acionistas das companhias permissionárias
do refino do petróleo.
Art. 29 A União Federal, representada pela Procuradoria Geral da
República, e a Petróleo Brasileiro
S.A. ~ PETROBRAS - são, erri
conseqüência, autorizadas a desistir
das ações de desapropriação Intentadas para efetivação do ato expropríatórío ,
Art. 39 A Procuradoria Geral· da
República e à Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRAS - caberá tomar as
providências acauteladoras dos mterêsses do poder desapropríante, relacionadas com a desistência das aludidas ações de desapropriaçã,o.,
Art. 49 O Conselho Nacional do
Petróleo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, tomará as providências necessárias à unificação do regime ttnancetro das emprêaas privadas que operam na refinação de petróleo, meíusíve estabelecendo limites máximos de

remuneração dos investimentos -eapectívos ,
Art. 59 f:ste 'Decreto entrará em
vigor na .data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965; 1449
da 'Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mau1'O Thibau

DECRETO N'? 56.571 JULHO DE 1965

DE

9

DE

Fixa diretrizes "e bases para a expansão da inàústria petroquímica.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
Considerando ser do tnterêsse nacional, para o desenvolvimento econômico do Pais, a expansão da indústria petroquímíca;
Considerando que o desenvolvímento desta indústria está na depedêncía
de clara definição de diretrizes e fixação de bases;
Considerando que deve ser estimulada a participação da iniciativa privada na expansão da indústria petroquímíca no Pais;
Considerando os estudos e recomendações da
Comissão
Especial,
criada pela Portaria nc 144, de 13 de
outubro de 1964, do Conselho rcacíoma do Petróleo;
Considerando,
ainda, que a Lei
número 2.004, 'de 3 de outubro de
1953, reguladora das
atividades da
exploração do petróleo, não inclui .as
das indústrias. petroquírrrícae no monopólíc da União;
Considerando, mais, o que consta
da E.M. nv 42-65-GB, de 14 de junho
de 19f4, da Comissão Interminísterial designada por despacho na E. M.
n« 29-64-GB, de 2 de dezembro de
1964, do Ministro das Minas e Energia, decretai
Art: 19 Entende-se por indústria
petroquímíca o ramo da indústria
química que tem origem no aproveitamento do gás natural e dos produtos e subprodutos do petróleo e do
xisto. Excluem-se da indústria petroquímica as atdvídades que
tenham
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por finalidade precípua a produção
de combustíveis e óleos Iubrífícantes
de petróleo e asfalto.
§ 19' Constituem produtos e subprodutos da refinação do petróleo, sujeitos ao monopólio de produção pela

rná~O'o~t~i~~~~ ~~5feigr: -fiCl~:iei~~

(GLP), gasolina,
querosene,
óleo
combustível para motores de combustão interna (diesel oil) , gasóleo 61eo
para lamparina
(sígnal om,' óleo
combustível

(fuel

om .

6leo lubrifi-

cante, parafina e asfalto.
§ 2Q Consideram-se produtos básicos da indústria petroquímíca:
a) hidrocarbonetos
alifáticos não
saturados; eteno, propeno, buteno e
acetileno;
b)
_hidrocarbonetos
aromáticos'
benzeno, tolueno e xilenos•
c) hidrogênio e misturas de hidrogênio e monóxido de carbono.
Art. 29 Caberá ao Conselho Nacional do petróleo autorizar a instalação
no Pais das indústrias que se destinem à fabricação de produtos básicos
bem como autorizar a ampliação da~
já existentes, quando os mesmos forem oriundos do gás natural e dos
produtos e subprodutos do petróleo e
do xisto.
Parágrafo único. As emprêsas que
tenham por objetivo a industrialização dos produtos básicos, e as que
se dediquem à indústria química e
que utilizem com matéria prima subprodutos C!e refinação
do petróleo,
mas que nao tenham como objetivo a
obtenção de produtos .básicos, ficam
sujeitas à fiscalização do Conselho
Nacional do Petróleo e a prévio registro neste órgão, fornecendo para
êsse fim as informações exigidas nos
itens a, b, â, e, e f do Art. 39.
Art. 39 As emprêsas que se interessarem pela fabricação dos produtos
básicos de que trata! o § 29 do Art 19
deverão submeter ao Conselho Na":
cíonal do Petróleo seus pedidos de
autorização, instruindo-os com os documentos e ínformaçôes seguintes:
a) prova dos atos constitutivos da
sociedade, beu: como de seu arquivamento no Regfstro do Comércio:
b) local
das instalações e área
ocupada ou a ser ocupada;
c) apr~s~ntação do projeto fnclulndo descrtçâo do processamento e das
instalações, fluxograma de processe-

menta, planta baixa das instalações e
consumo estimado de água, vapor e
energia elétrica;
d) quantidade e especificações de
matérias-primas e produtos a serem
fabricados;
e) estudo econômico do empreendimento consistindo de: investimento fixo e cálculo de custo de produção industrial;
j) cronograma de execução compreendendo o projeto, a aquisição de
equipamentos e materiais, e a montagem e construção;
g) previsão do atendimento das necessidades de matérias-primas para a
fabricação de produtos básicos da indústria petroquímíca, como definidos
no ~ 29, do Artigo 19, deste decreto.
§ 19 O Conselho Nacional do Petróleo, decidirá previamente sôbre o
destino dos subprodutos das operações industriais petroquímícas, sem
possibilidade de consumo em indústria
química e que possam ser incorporados aos derivados do petróleo, cuja
produção esteja compreendida na esfera do monopólio estatal.
~ 29 Na hipótese de ocorrência do
disposto no § 19 dêste Artigo, o Conselho Nacional do petróleo providenciará no sentido do lucro porventura
resultante ser creditado à Petróleo
Brasileiro S. A. - Petrobrás.
Art. 49 Satisfeitos os requisitos do
artigo anterior, será concedida pelo
Conselho Nacional do Petróleo a autorização para o exercício de atívídades da indústria petroquímíca, referente a produtos básicos, mediante
Título de Autorização, no qual serão
discriminadas as atividades cujo exercício .foi concedido e as corrdíçôes gerais ou acidentais que o condicionam.
Art. 59 O Conselho Nacional do
Petróleo fiscalizará a execução do
projeto nos têrmos da autoríeação.outorgada, sendo que qualquer modificação deverá ser objeto de aprovação
dêste órgão.
Art. 39 a Emprêsa interessada que
segundo ínformaçôes prestadas sob
o Item ,"g" do art. 3Q e comprovadas
pelo Conselho Nacional do Petróleo
não .tiver conseguido assegurar
suprimento suficiente 'e adequado de
!llaté~'ia prima nacional, terá, a pedido,
Incluída sua necessidade em orcamente para importação de matériasprimas destinadas à indústria petroquímica, a ser organizado pelo Conselho Nacional do Petróleo, cessando

Um
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essa inclusão com o suprimento suficiente e adequado de matéria-prima
nacional.
Art. 79 Sempre que julgar conveniente, na defesa" dos ínterêsses da
economia nacional e cercando a indústria petroquímíca de garantias capazes de assegurar-lh~ êxito econômico, o Conselho Nacional do pe~ró
leo fiscalizara os preços das matériasprimas, de origem nacional ou estrangeira a que se refere o artigo anterior.
Art.. 89 Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1965; 1449
da Independência ~ 7'19 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

1965

N~56.572

JULHO DE

DE

9 IJB

Altera o art. 89 do Decreto :n9 53.820,
de 24 de março de W64.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 89 do Decreto número 53.820, de 24 de março de 1964,
que "dispõe sôbre a profissão de atleta
de futebol, disciplina sua participação
nas partidas e da outras providencias", passa a ter a seguinte redação:
"Art. 80 A ír.observãncía do disposto neste decreto será punida
pelo Conselho Nacional de Desportos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto-Ieí nv 5.342. de
25 de março de 1943.
Parágrafo único. As importâncias das multas reverterão em beneficio do Comité Olímpico Brasileiro" .
Art. 2\1 O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de julho de 19,65; 144lJ
da Independência e 77Q de. República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda
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DECRETO N9 56.573 . JULHO DE 1965

DE

9

DE

Altera a redação dos artigos 4 9, 59 e
69 do Regulamento para as Casas
do Marinheiro, àprovado pelo Decreto nC} 50.644, de 24 de maio de

1961.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo 87, ínoíso I, da Consttttnçâo Feceral, decreta:
Art. 1 v Ficam alterados os artigos
4lJ , 59 e 69 do Regulamento para as
Casas do Marinheiro, aprovado pelo
Decreto nv 50.644, de 24- de maio de
1961, que passam a ter a seguinte redação:
"Art. 49 As Casas do Marinheiro
estão subordinadas:
I Aos Comandos dos Distrito!'!
Navaís em cuja área de jurísdícâo estão localizadas, quanto ao Comando
Militar.
Il - A Diretoria do Pessoal da
Martnna, quanto ao contrôle de êdmímstraçâo .
Art. õv Os serviços a cargo de cada
Casa do Marinheiro são administrados por um Diretor (CMN-Ol): diretamente auxiliado por um Vlce-DíretOl'(CMN-02) e assessorado por um
Conselho Administrativo ceMN-03) e
um Conselho Econômico (CMN-04) e
realizados através de cinco Divisões,
a saber:
I Divisão Social e Cultural
(GMN-lOJ.

Divisão de Ensino (CMN-20).
Divisão de Recreação e Esporte (CMN-30).
IV
Divisão de Intendência
V Divisão de Serviços Gerais
II -

II! -

(CMN-40) .

§ 19 Cada Casa do Marinheiro dispõe ainda de uma Secretaria
.
(CMN-05), diretamente subordinada
ao Vice-Diretor.
§ 2\' As Divisões terão sua constituição prevista nos Regimentos Internos.
Art.. 69 Cada Casa do Marinheiro
dispõe do seguinte pessoal:
1· ~ Diretor Oficial Superior da
Ativa ou da Reserva.

36

ATOS 00 PODER ExECUTIVO

II -

Vice-Diretor -

Oficial Su-

perior da Ativa ou da Reservar
III -Encarregados de Divisão

dois Capitães-Tenentes do Corpo da
Armada, um Capitão-Tenente__.do COL

po de Intendentes da Marinha e dois
Capitães-Tenentes do Quadro de Oficíaís Auxiliares da Marinha.
IV - tantos Oficiais, da Ativa ou
da Reserva, dos diversos Corpos e
Ouadros da Marinha 'quantos forem
necessários aos serviços, de conformidade com o previsto na respectiva
Tabela. de Lotação.
V ....,... tantas praças do CPSA e do
CPSCFN quantas forem necessárias
aGS serviços, de acôrdo com o previsto
na vrespectivac'I'abela de Lotação.
VI - tantos servidores civis dos
díversoe Quadros e Tabelas do Minis-

tério da Marinha, ou contratados
quantos forem necessários aos -serviços" .
Art. 29 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoaadas as díspcsiçõea em eontrártc ,
Brasilía; 9 de julho de 1965; 144°
ela. Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANcO

JULHO

DE

DE

9

DE

1985

Altera a redação dos artigos 53, § 2(.'
e 76 do Regulamento para o Corpo
da Pessoal subalterno da Armada,
aprovado pelo Decreto n 9 205, de 23
de novembTO de 1961.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1° Ficam alteradas as redações
dos artigos 58,1§ 2 9 e 7-6 do Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalternc da Armada, aprovado pelo
Decreto nc 205, de 23-11-61, da seguinte forma:
da,

"Art. 58
§ 19

EN, PL, CP, Me, MT, AR, .CO,

J~ PA, que não tenham feito
Estágio de Especialização em
terra.

BA

°

§

39
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Art. 76. O cômputo de vagas e
as promoções por seleção se farão semestralmente, concorrendo
às vagas de cada graduação, num
determinado quadro, apenas as
praças da graduação imediatamente inferior pertencentes a ôsse
quadro que, por ocasião do cômputo das. vagas, não estejam impedidas de acesso e já tenham preenchido -os requisitos para promoção previstos neste Regulamento".
Art. 29 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua 'publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D. F., em 9 de julho de
1965; 1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Paulo Bosísio

DECRETO N° 56.574
JULHO DE 1965

Paulo Bosisio

DECRETO N9 56.573-A

reícoamento em órgãos, repartições ou estabelecimentos, SG dos
Quadros de ES, TL, EF, EP, ET,

:

.
.

§ 2':> Eventualmente, em face de
carência de navios, poderá a DP_
designar para Estágio de Aper-

DE

13

DE

Altera a reaaçõo ia ort, 1'-' c seu §
29 do Decrete n Q 55.554, de 14 de
janeiro de 1955, que instituiu a CoEStudo das
missão Especial de
Condições
Sacia?" do
Nordeste
WEECSN) .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item -1 9, da Constituição Federal, e tendo em vista a Exposição
de Motivos n? GM-GB'-197, de 24 de
junho de 1965, decreta:
Art .. 19 Fica alterado o art. 1° e
seu § 29, Decreto uc 55.504, ele 14 'de
janeiro de 1965, que passa a ter ao
seguinte redação:
"Arü. 19 Fica instituida
com
sede em Recife, Pernambuco, a
Oomissào Especial de Estndo das
Condições Sociais do Nordeste
CCEECSN), composta de Um representante do Ministério
do
Trabalho e Previdência
Social,
um do Ministério da Justiça, um
representante da Secretaria-Geral.
do Conselho de Segurança Na-

ATOS

no

cíonal, um representante do Instituto de Açúcar e do Alcool e
um representante da Superintendência do Desenvolvlmento do
Nordeste, COm a finalidade de
observar as condições sociais do
trabalhador em tõda a região do
Nordeste, tendo em vista especialmente _os direitos e obrigações decorrentes das leis trabalhistas e
de previdência snclal ,
§ 19
§ 29

. ..........•

Os membros da Comissão serão designados por Decreto, mediante Indicação dos órgãos
representados, 00m exceção dos
representantes '. do Instituto do
Açucar e do Alcoul e da guper-intendência do Desenvolvimento
do Nordeste, que serão indicados,
respectivamente, nela
Ministro
da Indústria e do Comércio e pelo Ministro da Coordenação dos
Organismos Regionais".
Art. ~9 àstc decreto entrará em
vigor na data da sua. publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1965; 1449
da Independência e 179 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DECRETO

N~Q

56.575 - DE 14 DE
1965

JULHO DE

Aprova os Estatutos da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição, e tendo
em yista o que dispõe o art. 10, alínea a da Lei n.c 4.513, de 1.9 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. 1.9 'Ficam aprovados os Estatutos da Fundação Nacional do BemEstar do Menor, 'elaborados de acôrdo
com o disposto na Lei n,c 4.513, de
1.9 de dezembro de 1954.
Art. 2.9 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da Re-pública.
H. -CASTELLO

BRANCO

Milton Soares Campos
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ESTATUTOS DA FUNDA9AO NACIONAL DO BEM-ESTAR DO
MENOR
CAPÍTULO

I

Da Fundação e do seu, regime, sede,
toro, fins e patrimônio

Art. 1.9 A Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor rege-se pelos
presentes estatutos, na conformidade
da Lei n.c 4.513, de 1.9 de dezembro
de 1964 e de modificações eventuais
do seu texto.
Art. 2.9 A Fundação é entidade autônoma assim na administração delegada como na gestão de seus bens
e ínterêsses, com personalidade jurídica adquirida nos têrmos da lei e
jurisdição em todo o território nacional.
Art. 3.Q A Fundação tem sede e
fôro no Distrito Federal, mas, instalada provisoriamente na cidade do
Rio de Janeiro, nela funcionará enquanto não efetivar sua, transferência
até 31 de dezembro de 1966.
Art. 4.9 A Fundação tem como objetivo básico-formular e implantar a
política .nacional do bem-estar do
menor, mediante o estudo do problema e planejamento das soluções,
e a orientação, coordenação e fiscalização das entidades que executem essa
política.
Parágrafo único. Na consecução de
seus fins, a Fundação atenderá não
só à condição dos desvalidos, abandonados e infratores, mas também à
adoção de meios tendentes a prevenir
ou corrigir as causas de desajustamento.
Art. 5.° sao. diretrizes da política
definida no art. 4.9.
I, -, cumprir, na órbita de sua competência. os compromissos constantes
de documentos internacionais a que
o Brasil tenha adérldo ou vier a adertr. e que resguardem' os direitos do
menor e da família;
II - Assegurar prioridade aos programas que visem à .íntegraçâo do
menor na comunidade por meio de:
a) assistência na própria familia;
b) incentivo à adoção, nos casos
previstos em lei;
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c) colocação familiar em lares substitutos;
In - Incrementar:
a)

a criação de instituições para

menores, organizadas em padrões se~
melhantes aos da convívêncía tamíIíar;
b) a adaptação a tais caracterfaficas das entidades existentes, de
modo que só se venha a admitir internamento de menor se
faltarem
instituições dêsse tipo ou por determinação judicial e, em qualquer caso,
dentro da escala de prioridade fixada
no Regimento do Conselho Nacional;
IV - Respeitar, no atendimento às
necessidades de cada região, as suas
peculiarídades, incentivando as iniciativas locais, públicas ou privadas, e
atuando como fator positivo na dinamização e autopromoçâo daquelas comunidades.
Art. 6.° A Fundação compete, no
âmbito exclusivo de sua missão legal:
I - Realizar estudos, inquéritos - e
pesquisas, bem como promover cursos,
seminários e congressos e proceder ao
levantamento nacional de dados e informações relativas ao menor.
II - Diligenciar á articulação, .entre si, das entidades públicas e particulares de fins congêneres, em proveito" comum das respectivas tarefas;
lU - Propiciar a formação, o treínamento e o .aperfeíçoamento de pessoal técnico e auxiliar;
IV - Opinar, quando solicitada
pelo Presidente da República, por
Ministro de Estado ou pelo Poder Legislativo, nos processos pertinentes à
concessão de auxílios ou de subvenções, por parte do Govérno Federal,
ao entidades públicas ou particulares;
V - Fiscalizar a execução de connos
vênias e contratos celebrados
têrmos do art. 12, i;
VI - velar pelo rigoroso acatamento da pclítíca de assistência traçada por seu Conselho Nacional;
VII - Suscitar o Interêsse da opinião pública e a solidariedade de suas
várias categorias na solução comunitária do problema do menor;
vrn - Proporcionar
assistência
técnica aos Estados, aos Municípios e

a entidades públicas ou privadas que
a solicitarem.
Art. 7.Q Constituem patrimônio da
Fundação: \
a) o acêrvc do Serviço de Assistência a Menores (SAM);
.
b)
dotações orçamentárias da
União Federal, dos Estados e dos Muntcípios:
c) doacôes de autarquias, sociedades de economia mista e pessoas fisícas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
d) rendas individuais, inclusive as
resultantes da prestação de serviços.
Parágrafo único. Os bens, rendas
e serviços da Fundação sâo isentos
de impostos federais, estaduais e municipais, nos têrmos do art. 31, V
da Ccnstítuíçâc Federal e do parágrafo único do art. 4.9 da Lei número 4.513.
CAPÍTULO II

Dos órgãos e da sua ccmaetémcia

Art. 8.9 São órgãos da Fundação:
O Conselho Nacional;
z» a Diretoria;
c) o Conselho Fiscal;
d) as Comissões Regionais.
Parágrafo úníco . O Regimento Interno poderá instituir, na estrutura
técnica ou administrativa da Fundação, outros órgãos úteis à disciplina
das suas atividades.
a)

SEÇÃO I

Do Conselho Nacional e do Presidente

ATt. 9.9 O Conselho Nacional compõe-se de:
I - Seis representantes do Pod~r
Executivo, designados respectivamente pelo Preslden , da República, pelos
Ministros da Justiça e Negócios Interrores: da Educação e Cultura, do
Trabalho e Previdência Social, da
Agricultura e da Saúde, recaindo a
escolha dêste último na pessoa do Diretor Nacional da Criança;
II - Um representante "da Ordem
dos Advogados do Brasil, designado
por seu Conselho Federal;

ITI - Um representante de cada
uma das seguintes entidades:
'
a) Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAEJ;
b) Conselho Federal dos Assistentes Sociais (OFAS);
c) Legião Brasíleíra de Aasístõncía
(LBA) ;
d) Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC);
e) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (BENAI);
j)
Serviço Social Internacional
(SSD;
g) União Nacional das Associações
Familiais (UNAF) ;
h) Associação Brasileira de crédito
e Assistência Rural (ABCAR);
i) Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (cNEE);
j) Conferência dos Religiosos
do
Brasil (CP...E);
l)
Confederação Evangélica do
Brasil (CEB);
m) Confederação Israelita do Brasil

<eIB) ;

e mais três pessoas de notório saber
no campo da proteção à familia e
ao menor, escolhidas pelos conselheiros acima referidos em lista de nove
nomes, a ser submetida ao Presidente
da República, que as designará.
Parágrafo único. O suplente
de
cada representante, com ele designado, o substituirá nos impedimentos
eventuais e lhe sucederá, em caso de
vaga, pelo periodo restante do mandato.
Art. 10. Preside à Fundação e ao
seu Conselho Nacional o representante do Presidente da Repúblíca,
§ 15} No caso de vacância da Presidência da Fundação ou impedimento do seu titular, observar-se-á o disposto no art. 951, parágrafo único.
2.9 No impedimento eventual do
Presidente da Fundacâo e do seu suplente, as funções da presidência serão exercidas por quem o Conselho
eleger dentre os seus membros.
§ 3.9 Ocorrendo a vaga do Presidente da Fundação e do seu suplente, o Presidente da República. designará substitutos, na forma do artigo
I.Q, I, para completarem o mandato
em curso.
§ 4.9 O Presidente da Fundação
perceberá, em regime de tempo ínteê

gral, vencimentos arbitrados pelo Conselho Nacional e aprovados pelo Presidente da República.
§ 5.9 O substituto eventual do Pre~
sidente perceberá, no exercício das
funções, a gratíflcaçâo que o Conselho Nacional estipular.
Art. 11. E' de três anos o mandato
do Presidente e dos Conselheiros.
§ 1.9 Fica vedada a recondução por
mais de um pertcdo.
§ 2,9 Renovar-se-á,
anualmente,
pela terça parte, a representação das
entidades referidas no .art . 9.9 , liL
§ 3.9 Perderá o mandato o conselheiro que faltar a três sessões ordinárias consecutivas:
§ 4.9 Perderá o direito de representação a entidade em relação à/qual
fór cominada por três vêzes a perda
do mandato do representante.
§ 5.9 No caso do parágrafo 45' e
bem assim no de extinção ou desistência da entidade repreeentadà, caberá ao Conselho Nacional, por maioria absoluta de seus membros, designar entidade .que a substitua.
Art. 12. Ao Conselho
Nacional
compete:
a) definir a política nacional do
bem-estar do menor;
b) designar e destituir os membros
da Diretoria e das Comissões Regionais;
c) aprovar os planos anuais de trabalho da Fundação;
d) votar anualmente o orçamento
e deliberar, após parecer do Conselho
Fiscal, sôbre a prestação de contas da,
Diretoria;
e) autorizar a Diretoria a praticar.
por seu Presidente, atos relativos a
bens patrimoniais. da Fundação, salvo os de alienação ou constituição de
ônus reais, sempre dependentes de
autorização legislativa, na forma do
art. 65, IX da Constituição Federal;
f) criar ou extinguir cargos, bem
como fixar proventos e condições geraís de admissão e exoneração de servidores, mediante proposta da Diretoria, encaminhada pelo Presidente
da Fundação;
g) .submeter à aprovação do Presidente da República os vencimentos
que arbitrar para o Presidente da
Fundação;
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h)

estabelecer a remuneração dos

membros da Diretoria, do Conselho

Fiscal e das Comissões Regionais;
i) autorizar o Presidente:
1.9 _ a firmar convênio com pessoas jurídicas de direito público in-

terno ou entidades para-estatais e
bem assim, com agencias de outro
governo ou de organismos internacionais e com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
2.9 - a exercer as faculdades e
cumprir as obrigações constantes, explícita ou implicitamente, Cios mesmos convênios, acordar na sua prorrogação, alteração ou extinção, denunciá-los ou transigir e novar quanto às suas estipulações;
i) prover à organização das Oomíssões Regionais e a qualquer eventualidade no funcionamento delas;
l) declarar a perda do mandato ou
da representaçào, nos tôrmos do artigo 11, parágrafos 3.Q e 4/;>;
m) abrir créditos suplementares ou
especiais;
n) aprovar seu regimento interno
e os regulamentos dos demais órgãos
e serviços;
,
o) reformar os estatutos, com. observância do art. 36;
p) exercer· as outras atribuições
especificadas nestes estatutos e deliberar sôbre os casos omissos no seu
texto ou na lei.
§ 1.0 O Conselho Nacional 'delibera:
a) por dois têrços dos seus membros quanto à matéria da alinea o
dêste artigo;
b) por maioria absoluta dos seus
m mbros quanto às matérias das alíneas b, e, i e l;
c) por maioria relativa, presente a
maioria absoluta dos seus membros,
quanto às demais matérias de sua
competência.
§ 2.9 O Conselho Nacional
pode
ser convocado
extraordtnàríamente
por iniciativa de um têrço dos seus
membros e mediante aviso publicado
no órgão oficial da União, com antecedência de dez dias.
§ 3.9 Nos demais casos de convocação
observar-se-á o disposto no
art. 13, c.
§ 4.Q por sessão a que compareçam
os conselheiros receberão gratifica-

câc fixada pelo Presidente da República.
§ 5.'? Aos Conselheiros
residentes
fora da sede dà Fundacâo o Conselho Nacional abonará diária e despesas de transporte.

Art. 13. Ao Presidente da Fundação compete:
a)
representá-la em juízo e fora
dêle, ativa e passivamente;
b)
cumprir e fazer cumprir. as normas estatutárias, regimentais e regulamentares (arb , 12, n) e bem assim
as deliberações do Conselho Nacionaj ;
c) convocar ordinária e extraordinàriámente:
19) o 'Conselho Nacional, ressalvada a hipótese do art. 12, § 2 9;
29) a Diretoria;
d) presidir às reuniões dos órgãos
designados na alínea precedente;
e)
superintender as atividades da
Diretoria, bem como os serviços téc111C005 e administrativos da-Fundaçâc:
j) requisitar servidores públicos nos
têrmos do art. 18 da Lei nv 4.513;
g)
apresentar ao Conselho Nacional:
19)
propostas relativas às matérias de sua competência e, especialmente, as do art. 12, c, d <caput) ,
h e m;.
29)
balanço semestral da gestão financeira com parecer do Conselho Fiscal;
3.9) minutas de convênios e de projetos de resolução.
SEÇÃO Il

Da Diretoria

Art. 14. A Diretoria, designada pelo Conselho Nacional, compõe-se de
um Diretor-Geral e quatro Diretores
que trabalharão em regime de tempo
integral.
§ 19 Dois dos quatro Diretores, que
serão escolhidos entre pessoas de no~
tórta experiência e conhecimento do
problema do menor, deverão possuir
.um oestes diplomas: licenciado em
pedagogia, assistente social, psícolólogo, médico, orientador educacional
ou técnico de administração.
§ 29 Os membros do Conselho não
poderão fazer parte da Diretoria.
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§

3Q O

Diretor-Geral

participará

das reuniões; do Conselho Nacional,
sem direito a voto.
Art. 15. A Diretoria compete, pelo
voto majoritário dos seus membros:
a)
administrar a Fundação, observado o disposto no art. 12, j e no artigo 13, e;
b)
cooperar na feitura de projetos
e planos que ao Presidente incumbe,
apresentar ao Conselho Nacional;
c) aprovar os' planos
de cada setor;
d)
sugerir ao Presidente a iniciativa, perante o Conselho Nacional, de
providências reguladas no art. 12, e,
t e 1;
,
e)
prestar assistência técnica às
Comissões Regionais, bem como a entidades -cuja copartlcípação esteja regulada em convênios;
1) realizar cursos e promover sistemas de formação do pessoal especializado (art. 69, IlD;
g)
empreender estudos, inquéritos
e pesquisas ·(artigo 69, I) e atender
aos objetivos colimados no inciso II
do mesmo artigo;
h) fiscalizar os órgãos dependentes
da administração central.
Art. 16. Ao Diretor-Geral compete
cumprir e fazer cumprir as deliberações da Diretoria e bem assim apresentar-lhe, 'para exame e aprovação,
os planos anuais de trabalho das Comissões Regionais e suas propostas
orçamentárias para o exercício se~

guínte.

Art. 17. As outras funções que incumbem à Diretoria nos têrmos do
art. 15 serão por ela distribuídas,
quanto à iniciativa e à execução das
providências, entre os demais mem-.
bros do mesmo órgão.
SEÇÃO In

Do Conselho Fiscal

Art. 18. O Conselho Fiscal será
composto de:
a)
um representante do Presidente
da República;
b)
um representante do Ministério
da Fazenda;
c) um~contador, designado pelo
Conselho Nacional.
Art. 19. A duração do mandato
dos membros do Conselho Fiscal será
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de três anos, permitida a recondução
uma única vez.
Art. 20. A remuneração dos .mem~
bras do Conselho Fiscal será fixada
pelo Conselho Nacional.
Art. 21. Ao Conselho Fiscal compete:
a)
apreciar os balanços semestrais
e as contas apresentadas anualmente
pela Diretoria e pelas Comissões Regionais e emitir parecer sôbre a execução das despesas extraordinárias àUtoríaadas pelo Conselho Nacional.
b)
opinar sôbre os assuntos de contabilidade e 'gestão financeira, quando
sollcítadc pelo Conselho Nacional;
c) requisitar e examinar, a qualquer tempo, documentos, .livros ou papéis relacionados com a administração orçamentária e financeira da Fundação.
SEÇÃo IV

Das Comiss6es Regionais e àos

seus órgãos

Art. 22. As comissões Regionais,
com jurisdição geográfica delimitada
pelo Conselho Nacional entre os Estados e. os Territórios da União, são
órgãos da polttíca assistencial do menor em observância e dependência das
peculiaridades locais.
Art. 23. Incumbe às Comíssões Regionais:
I - Administrar, nos limites de sua
jurisdição, os estabelecimentos federais
afetos ao Serviço de Assistência aos
Menores (SAM) em 19 de dezembro
de 1964;
II - Submeter ao Conselho Nacional, até 30 de setembro de cada ano,
os planos de trabalho e a proposta
orçamentária e, até 28 de fevereiro, 03
relatórios do exercício.
Parágrafo único. Compete-lhes, ainda, mediante aprovação prévia das minutas, pelo Conselho Nacional, celebrar convênios nos têrmos .e para os
fins do art. .14 da Lei n9/4.513.
Art. 24. São órgãos de cada Comissão Regional:
I - a Diretoria;
II - o Conselho.
Art. 25. A Diretoria Regional compõe-se, no máximo, de quatro mem-
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bras, cujos nomes o Presidente da Comissão Regional submeterá ao Conselho Nacional, para sua aprovação ou
reéusa.
§ 19 Os diretores trabalharão em
regime de tempo Integral e perceberão
vencimentos fixados na forma do artigo 12, f.
§ 29 São incompativeis os cargos do
diretor e conselheiro.
Art. 26. Compete à Diretoria:
a)
gerir os serviços previstos no
art. 23, I;
b)
submeter ao conselho Regional,
para seu exame e aprovação, os planos referidos no inciso II do mesmo
artigo;
c) assistir e fiscalizar a execução
de tarefas estatuídas em convênio celebrado com a Fundação;
d) cumprir programas regionais
concernentes à família e à educação
especializada dos menores.
Art. 27. O Conselho. Regional compõe-se de seis ou nove membros, dentre ,?S quais:
- o curador de Menores com sede
na cidade onde o Conselho tiver. sede;
- representantes de entidades relacionadas com a assistência ao menor
e escolhidas pelo Conselho Nacional.
Parágrafo único. Aplicar-se-âo analogicamente as regras dos arts. 99, parágrafo único, 10, §§ 19 a 49 e 11· e
seus parágrafos.
Art. 28. O Presidente do Conselho
Regional deverá ter nível universitário
e será eleito pelo Conselho Nacional
que ditará normas ao desempenho de
sua missão.
§ 19 Compete-lhe superintender o
exercício, pela Diretoria, das faculdades e encargos respectivos, nos têrmos
das instruções recebidas,
f 2t:' E' remunerado e de tempo integral o cargo de presidente.
CAPíTULO III

Disposições .Gerais

Art. 29. O exercício financeiro
eelncidirá com o ano civil,
Al;t. 30, As contas da Fundação e
• parecer do Conselho Fiscal, aprovatias pelo Conselho Nacional, são anualmente sujeitas ao exame e julgamento
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do Tribunal de Contas; e, em relação
às verbas orçamentárias e aos créditos da União, procede-se na forma do
art. 20 da Lei nv 4.513.
Art. 31. Os serviços da Fundação
serão executados:
a)
por funcionários públicos federais, lotados no Serviço de Assistência ?- Menores, cuja colaboração a Di-.
reteria repute necessária;
b) por servidores requisitados;
c). por pessoal admitido,
§ 19 Poderá a Diretoria para determinadas funções exigir dos candidatos a realização de curso ou treinamento patrocinado pela Fundação,
§ 2('1 Excetuados os servidores a que
se referem as alíneas a e b, dêste artigo, o regime jurídico do pessoal da
Fundação, inclusive dos membros da
Diretoria, é o da legislação trabalhiata.
Art. 32. O primeiro balanço geral
da Fundação será levantado a' 31 de
dezembro de 1965.
Arb, 33: Continuarão em vigor até
a expiração dos prazos respectivos, os
contratos, convênios, ajustes e acôrdos firmados pelo Serviço de Assistência a .Menores com entidades públicas ou particulares, todos sob a Yesponsabiüdade exclusiva da União.
Art. 34. As entidades que receberem dotações, subvenções ou auxílios
de qualquer natureza, por parte dos
poaêres públicos, para a prestação de
assistência à família, à infância ou à
juventude, são obrigadas a planejar
as SU8,S atividades em obediência às
diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional e a submeter-lhe, anualmente,
seus planos de trabalho e o relatório
circunstanciado dos serviços executados.
§ 19 O ínadtmplamento dessa obrígaçâo importará na perda da. subvenção ou auxílio,
§. 29 O Presidente da Fundação comunicará ao órgão pagador o Inadimplemento a que se refere o parágrafo
anterior, para "os respectivos efeitos.
Art. 35. Se a Fundação fôr díssolvida. na forma e pelas causas previstas em lei, reverterão os seus bens ao
patrimônio da União .
Art. 36. Os presentes estatutos só
poderão ser reformados, no todo ou
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em parte, por iniciativa do Presidente
da Fundação ou de um têrço do total
de conselheiros.
Parágrafo único. A proposta será
publicada no órgão oficial da União
juntamente com o aviso de convocação do Conselho, não comportará
eenendae e só se considerará"aprovada
se contar com o voto de dois têrços
dos membros do mesmo Conselho e.
fôr ratificada por decreto do Presidente da República.
Em 2 de julho, de 1965. - Mário de
Moraes Altenjelder Silva, Presidente.

go 87, inciso r, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica extinta, no Ministério
da Aeronáutica, a Comissão de Altos
Estudos e Planejamento (CAEP) ,
criada pelo Decreto no 50.413, de 5 de
abril de 1961.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D.F., em 16 de julho de
1965; 1449 da Independência e ,779 da
República.
H.

DECRETO NQ 56.576 - DE 16 DE
JULHO DE 1965
Acre.scenta mais um parfigra!o ao artiçc 20 do Regulamento do Quadí"O
de Oficiais de Administração e do
Quadro de Oficiais EspeciaZistas,
cprovado pelo Decreto n 9 42.251, de
6 de setembro de 1957.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
P.. rt. 19 Ao art. 20 do Regulamento
do Quadro de Oficiais de Administração e do Quadro de Oficiais Especíalistas, aprovado pelo Decreto nc 42.251,
de 6 de setembro de 1957, é acrescentado o seguinte parágrafo:
"§ 89. Excetuam-se das exlgên.,
cías do presente artigo os interstícios a que se referem o inciso IH
do art. 16 e a letra c do § 29 dêste
artigo, que deverão ser contados
até as datas fixadas para realização das promoções."
Art. 29 nstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1965; 144~
tia Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Artiiur da Costa e Silva

CASTELLO

BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N° 56.578
DE 19 DE
JULHO DE 1965
Deciarà de utilidade pública a Sociedade Escolar de Santa Cruz, com
sede em Santa Orue do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item 1, da Constituição Federal,
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N.I. 53.64.0, de 1962, decreta;
Artigo único. E' declarada de utílídade pública, nos tê-mos do art. i'},
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto :10. J 1'1,
de 2 de maio de 1961, a Sociedade Escolar de Santa Cruz, com sede em
Santa Cruz do Sul, Estado do Elo
Grande do Sul.
Brasília, 19 de julho de 1965; 1rl:4(l
da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO Bp.!\NCO

Milton Soares Campos

DECRETO NQ 56. 5cj9 - DE 19 sa
JULHO DE 1965.

Extingue a Comissão de Altos Estudos e planeiemento,

concede à sociedade "Branatra"
Emprêsa Brasileira da Ncueçação
Transatlântica e Cabotagem Ltâa.
autorização para continuar a rcncionar como empresa de T..Q.vegaç(lO
de cabotagem.
-

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

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

DECRETO N9 ;)6.577 - DE 16 DE
JULHO DE 1965
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tígo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos termos do, Decreto-lei
nc 2.784, de 20 de novembro de 1940,

decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade "Branatra" -

Emprêsa Brasí-

letra de Navegação Transatlântica

e

Cabotagem Ltda., com sede na "Cidade
do Rio de Janeiro, Estado 2", Gua-

nabara, autorizada a funcional' pelo
Decreto nc 44.177, de 28 de julho de
1058, autorízaçâo para continuar a
funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem, com 1. alteração contratuaJ apresentada, que compreende
o aumento do capital social de Cr$
30-.000.000, (trinta milhões de cruzei-

ros)

para Cr$ 133.456.000 (cento e

trinta e três milhões, quatrocentos e
cinqüenta e seis mil cruzeiros), por
meio da correção monetária õoa vaIôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei nv 4.357, de 16 de julho
de 1964, capital esse dividido em ...
133.456 (cento e trinta e três 'UH,
quatrocentos e cinqüenta -e seis) cotas, do valor unitário de crs 1. 000,
(hum mil cruzeiros), distribuídas entre 3 (três) sócios, cidadãos brasileiros natos, consoante instrumento particular de alteração contratual, firmado a 12 de novembro de 1964, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto xía presente
autorização.
Brasília, 19 de julho de 19135; 1449
da Independência e 779 da República.

corporadcr e constituída por Escritura Pública de 17 de abril de 1965, Iavrada no 149 Ofício, de Notas da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, que operará em seguros dos
ramos elementares a que se refere o
art. 40, nc 1, do Decreto-lei número
2.063, de 7 de março de 1940;<, com o
capital inicial de Cí'S 50.000.000 (cínquenta milhões de cruzeiros) , ficando
aprovados os Estatutos adotados pelos
subscritores do seu capital, mediante'
as seguintes condições:
I ~ Substituição do texto da alínea "c" do § único do artigo 59, pelo
que segue: "c - e os restantes 50%
(cinqüenta por cento), dentro de um
ano ou em menor prazo, conformechamadas da Diretoria ou segundo'
as exigências do Departamento Nacíona; de seguros Privados e Capitalização."
Ir
A alteração consignada na
cláusula precedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária dentro do' prazo de 60 (sessenta) dias, contados da' data da publicação dêste Decreto.
Art. 29 A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a ví-'
gorar, sôbre o objeto da autorização'
a que alude o presente decreto.
Brasilia, 19 de julho de 1965; 144<:1'
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

H. CASTELLQ BRANCO

Doruet F'amco.
DECRETO N9 56.580
DE 19 DE
JULHO - DE 1865
Concede à Companhia Anglo Latina
de Seçuros Gerais autorização para
funcionar e aprova os seus Estatutos.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso 1, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização
para funcionar à Companhia Anglo
Latina de Seguros Gerais, COm sede
ria cidade de São Paulo; Estado de
São Paulo, representada por seu In-

DECRETO N9 56.581
.DE 19 DE
JULHO DE 1965
Concede à firma comercial Azevedo'
& Companhia
Ltda.
autorização
para continuar a tumcictuir como
emprêsa de navegação de cabotagem.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso' I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei número
2.7l?4. de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à firma,
comercial Azevedo & Companhia Limitada, com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo, autorizada
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-a funcionar pelos Decreto ns. 14,861,
de 24 de fevereiro de 1944; 40.011, de

.;~ .~~ sJ~~~~~o d~e 1;~~~, e a~~~~~:~ç~~
para continuar a funcionar como empresa de navegação de cabotagem,
com a alteração contratual apresentada, que compreende o aumento do
capital social de orá 14.000.000,00
(quatorze milhões de cruzeiros) para
CrS 34.800.0.00,00 (trinta e auatro
milhões e oitocentos mil cruzeíros) ,
em vista da correção monetária dos
valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei nc 4.357, de 16 de julho
de 1964, capital êsse dividido em
34.800 (trinta e quatro mil e oitocentas) cotas, do valor unitário de Crô
1. 000,00 (um mil cruzeiros), distrtbuídas com. base na Lei n Q 2 . 180, de
5 de tevereíro de 1954, consoante instrumento particular de alteração contratual, firmado a 23 de novembro
de 1964, obrigando-se a _mesma socíedade a cumprh- integralmente as
leis e regulamentos em vigor, Ou que
venham a vigorar. sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 19 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da R.epúbliéa.
H.

CAsTELLQ BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 56.582
JULHO

DE

DE

19

DE

1965

Dá nova reàacáo ao § 39 o art. 21? Cio
Decreto n Q 31.546, de 1952.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Il O § 39 do art. 29 do Decreto nc 31.546, de 6 de outubro de
1952, passa a ter a seguinte redação:
"§ 3 9 Considera-se ainda aprendiz, no concernente às atividades
do comércio, o trabalhador menor matriculado por conta do empregador, .até a 3~ série, em ginásio comercial a que se refere'
a Lei nv 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional),
desde que fiquem asseguradas as
regalias previstas p e I o art. P,
§ 29, in fine, e artigo 79 do Decreto-lei nc 8.622, de ,10 de janeiro de 1946."
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Art... 29 nstc decreto entrará em
vigor em 1966, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H,. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DECHETO :No 56.583
JULHO DE

DE 19 DE

1965

Dispõe sôore a criacão de área ono'ritária de emergência para' fins de
Reforma Agrária, e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
-Art. 8"7, inciso I, da Oonstituiçâo Federal, nos termos do Art. 43, § 29 da
Lei nc 4.504, de 30 de novembro de
1S64 e do art. 40 do Decreto nv 55.891,
de 30 de março de '1965, decreta:
Art. 19 Pica declarada área prtorrtárta de emergência, para fins de
Reforma Agrária, a região constituída
pelas zonas ttsíográrícaa Litoral-Mata
e Agreste do Estado' de Pernambuco,
Litoral-Mata, Agreste e Caatinga Litorânea, Borborema Oriental e Brejo
do Estado da Paraíba, . segundo as
confrontações adotadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica.
Art. 29 Fica criada a Delegacia
Regional do Nordeste GBRAR DO
NORDESTE), com sede em Recife e
[urtsdíçâo sôbre a área prioritária
refertda no artigo anterior e com as
atribuições previstas no Art. 52 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 55.889, de 3'0 de março de lS65.
Art. 39 A intervenção governamental na área de que trata êste Deereto far-se-á por dois anos, podendo
ser prorrogada.
Art. 49 Os trabalhos do IBRAR
do Nordeste, obedecendo a um "Plano
de Emergência", a ser incluído no
respectivo "Plano Regional de Reforma Agrária", envolverão:
a)
a constituição de 5.000 (cinco
mil) unidades familiares;
b)
a organização de até cinco Co'Operativas Integrais de Reforma.
Agrária (OrnA);
c) o estudo das condições SOCIOw
econômicas da área, para a elabora-
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ção
dos programas de promoção
agrária;
d)
o cadastro técnico da região,
na forma do § 19 do Art. 46 do Estatuto da Terra;
e)
a regularização dos tttulos de
posse dos imóveis rurais de posseiros
existentes na área.
parágrafo único. São fixados em
c-s 22.000.000.000 (vinte e dois bilhões de cruzeiros), as inversões a
serem' feitas na área no período de
doís anos.
Art. 59 O Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária fica autcrízado a
articular-se com os Ministérios da
Aeronáutica,
Agricultura,
Guerra,
Saúde e Viação; com os Governos
doe Estados de Pernambuco e Paraíba: com a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) o Instituto do Açúcar e do
Álcool OAA) , o Departamento Nacional
de
Obras e Saneamento
(DNOS) e o Departamento Nacional
de Obras Contra as ~cas (DNOCS),
para a implantação ãe projetos, a
realização de obras de infra-estrutura necessárias, e o suporte financeiro dos trabalhos, nos têrmoa do
Art. 29 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 69 Ô presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brastlíá, 19 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

H.

CAS1'ELLO

BRANCO

N9 56.584 JULHO DE 1965

H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme
Eduardo Gomes

DECRETO

N9

56.585 - DE 20 DE
1965

JULHO .DE

Aprova as novas especificações para,
a classificação e fiscalização do õvo.

Octávio Bulhões

DECRETO

pilotos especializados no emprêgc de
aeronaves, para fins agrtcolas pastoris e de utilização de recursos naturais renováveis.
Art. 39 O CAVA0 será inicialmente subordinado ao Gabinete , rio Ministro da
Agrícultura, que poderá,
quando julgar oportuno, transferi-lo
para outro órgão daquela Secretaria
de Estado.
Art . 4Q As especiauzações aero :tgrí-·
colas e serem ministradas no Curso,
suas
regulamentações as condicôes
para ingresso bem como 3 dotação de
pessoal e material, constarão de atos
específicos do Ministro da Agricultura.
Art. 59 O Ministério da Aeronáutica, pelos seus diversos órgãos, prestará. a assistência e a cooperação técnica solicitada pelo Ministério da Agricultura, bem com. fiscalizará as atividades aéreas do CAVAG.
Al't. 69 O presente decreto vigorará
a partir da. data de sua publicação,
devendo ser regulamentado dentro de
sessenta dias a partir desta data.
Brasília, 20 de julho de 1965; 1449da Independência e 779 da República.

DE 20 DE

Institui o "Curso de Aviação Agrícola
(CAVAG), e. da outras providencias.

O Presidente da República, usando
a atribuição que lhe confere o. artigo
87. 'noiso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica instituido no Ministério da Agricultura o Curso de Aviação Agrícola (CAVAG).
Art 29 O Curso de Aviação Agrícola terá como objetivo a formação de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I. da Constituição e .endo
em vista o que dispõe o art. 69 do
Decreto-lei nv 334. de 15 de março de
1938, e o
art. 94 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 5.'730, de 29·
de .naío de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as novas
especificações que com êste uaíxam
expedidas pelo Ministro de Estado -tos
Negócios da Agricultura, dispondo sôbre a classificação e fiscalização do
ôvo.
Art. 2i? âiste decreto entrará em vígor trinta (30) dias após a sua publi-
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cação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1965; 1449
da Independência. e 77.9 da República.
H,

CA8TELLO BRANCO

Hugo de AZmeida Leme

Novas especificações para a classificação e ttscallzaçâo do ôvo, aprcvadas pelo Decreto nv 56,585 de 20·de
julho de 1985, em virtude de dtapcsíçõesc.dc Decreto-lei nc 334, de 15 de
março de
1938 e do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 5.739. de 29
de maio de 1940.
Art; 19 Pela designação de ôvo, entende-se o ôvo de galinha, sendo os
demais, acompanhados da indicação da
espécie de que procedem.
Art. 21? O ôvo será classificado em
grupos, classes e tipos, segundo a coloração da casca, qualidade e pêso,
de acôrdo com as especificações que
01'4 se estabelecem.
Art. 39 O ÔVO, segundo a coloração
da casca, será ordenado em 2 (dois)
grupos:
I - Branco
II - De côr
19 Enquadra-se no __ Grupo t o ôvo
que apresente casca de coloração
branca ou esbranquiçada.
§ zv renquartra-se no Grupo II o ôvo
que apresente casca de coloracão avermelhada.
Art; 4'? O ÔVO, segundo a qualidade,
será ordenado em 3 (três) classes, ao
saber:
Classe
A
Classe
B
Classe
C
~ 1.'? Classe A constituída de
ovos que apresentem:
a) casca limpa, íntegra e sem deformação;
b) Câmara de ar fixa e com o máximo "de 4 (quatro) milímetros de altura;
c) clara límpida, transparente, consistente e com as chalazas intactas;
d) eema translúcida.
consistente,
centralizada e sem desenvolvimento
do germe.
§ 21? Classe B - .constdtuída de ovos
que apresentem:
a)
casca limpa, integra, permítfndo-se ligeira deformação e discretamente manchada;
ê

b) câmara de ar fixa e com o máximo de 6_ (seis) milímetros de altura;
c) clara Ifmpída, transparente, re~
latívamente consistente e com as chalazas intactas;
d)
gema consistente, ligeiramente
descentralizada e deformada, porém
COm contôrno bem ãenntdo e sem desenvolvimento do germe.
§ 3° Classe C - constituída ele ovos
que apresentem:
a) casca limpa, íntegra, admitindose defeitos de
textura, contôrno e
manchada;
b) câmara de ar sôlta e COm o máximo de 10 (dez) milímetros -de altura'
C)" clara com ligeira turvação, relativamente consistente e com as chalazas intactas:
d) gema descentralizada e deformada. porém com contôrno definido e
sem desenvolvimento do germe.
Art. 5'? Para as classes A. e B será
tolerada, no ato da amostragem a
percentagem de até 5% (cinco por
cento) de ovos da classe imediatamente inferior.
Art. 69 O' ÕVO, observadas as caractertsticas dos grupos e classes. será
classificado segundo seu pêso em 4
(quatro) tipos:
Tipo 1 (extra) - com pêso mtmmo
de 60 (sessenta) gramas por unidade
ou 120 (setecentos e vinte) gramas por
dúzia.
Tipo 2 (grande) - com pêso mínimo de 55 (cinqüenta e cinco) gramas
por unidade ou 660 tselscentos e sessenta) gramas por dúzia.
Tipo 3 «médio: - com pêso mínimo
de 50 (cinqüenta) gramas por unidade ou 600 (seiscentas) gramas por
dúzia.
Tipo 4 (pequeno) ~ com pêso mtnimo de 45 (quarenta e cinco I gramas por unidade ou 540 (quinhentas e
quarenta) gramas por dúzia,
Art. 7'? O ôvo que não apresente as
oaractertstícas mínimas exlgídae para
as diversas classes e tipos estabelecidos será considerado impróprio para
o consumo, sendo permit-da sua utilização apenas para a indústria
Art. 89 Para os tipos 1 (um) 2
(dois) e 3 <três) será tolerada. no
ato da amostragem a percentagem de
até 10°;" <dez por cento} de ovos do
tipo imediatamente tnferior .
Art. 9'? Os ovos devem ser acondicionados em caixas padrões, índícan-
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do nas testeiras o grupo, a classe e
o tipo contidos.
Parágrafo único. O Serviço de- Padronização e _Classificação, através de
portaria, baixará instruções visando
a perfeita execução das especificações
de que trate, êste artigo.
Art. 10. Na embalagem de ovos é
proibido acondicionar em um mesmo
envase, caixa ou volume:
1 - ovos oriundos de espécies difeTentes;
2 - ovos de grupos,· classes e tipos
diferentes.
Parágrafo único. Essa proibição es·
tende-se e aplica-se a tôdas as fases.
de comercialização do produto.
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Servíco de
Padronização e Classificação do Mimstérto da Agricultura. - Hugo de
Almeida Leme.
DECRETO NQ 56.586
JULHO DE 1965

DE

20

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
Jorge Curi a pesquisar esmeralda no
municipio de Conquista, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985,' de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Jorge Curi a pesquisa'!" esmeralda, em terrenos de proDECRETO NQ 56.587 -

príedade de Esmeraldas da Conquista Ltda. e outros, no lugar denominado Fazenda São João da Vila Nova,
distrito de Anagé município de Oonqutsta, Estado da Bahia, numa área
de quatrocentos e noventa e cinco
hectares (495 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a trezentos e sessenta metros (360 m) no
rumo verdadeiro sessenta e cinco graus
nordeste 659 ME) da confluência dos
riachos Caldeirão e Píabanha e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil e trezentos metros
(3.300 m)', leste (E); mil e quinhentos
metros (1.500 m) , norte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 29 de fevereiro de 1963, e da Resoluçâc CNEN
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro
mil novecentos e cinqüenta cruzeiros
(4.9{}O,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELL'Q BRANCO

Mauro Thibau
DE 20 DE JULHO DE 1965

Altera o Orçamento do Deportamento Nacional de Obras Contra as Sêcas

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art.. 87. item I, da "Constituição, nos termos do art. 107, da Lei n? 4.320,
de 17 de março de 1964, e de aoôrdo com o disposto no Decreto nv 54.397,
«e S de outubro de 1964, alterado pelos de ns , 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 19'35, decreta
Art. 19 Fica atteradu conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
exercício de 1860, 010 Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas,
entínaac feuerar vinculada ~·o Ministério da Viação e Obras Públicas, aprovadc pelo Decreto :'J.0 56 391, de 19 de junho de 1965.
ô.rc. 2; isstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 20 de r-nn-i de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO ERANCO

Juarez Távora
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DECRETO NO? 56.588 JULHO

DE 20 DE

DE 19'65

Retifica a classificação dos cargos de
nível superior do Conselho Nacional
de Economia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o artigo 90? da Lei número 4.34'5, de 26 de junho de 1964,
regulamentado pelos Decretos números 54.015, de 13 de julho de 1964,
e 55.004, de 13 de novembro de 1964,
decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma
dos anexos, a classificação dos cargos de nivel superior do' Quadro do
Pessoal - Parte Permanente - .do
Conselho Nacional. de Econo,mia.a
que se refere o artigo F' do Decreto
nc 55.186, de 10 de dezembro de ]9'64
bem como a relação nominal dos
respectivos ocupantes.
Art. 2" A . retificação prevista neste
decreto prevalecerá a partir de 19 de
junho de 1964, salvo quanto às readaptações .etetuadas posteriormente a
essa data.
J
Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1965' 144Ci
da Independência e nO? da Repúhlica.
H. CASTELLQ BRANCO

Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no Diário Oficial de 22 de julho e retificados no de
3 de agôsto de 1965.

DECRETO N9 56.589 JULHO

DE 20 DE

DE 1965

Modifica a divisão do território nacional em Zonas Aéreas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o que determina a Lei 'nQ 4.252, de 10 de agôstc
de 1963, decreta:
Art. 19 Fica acrescido ao território
sob jurisdição da 6~ Zona Aérea,
constante do Decreto nc 53.077, de 4
de 'dezembro de 1963, o Município' de
carolina, no Estado do Maranhão.

Art. 20? :Ê:ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;"
Brasília, 20 de julho de 1965; 14.49
da Independência e 719 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Eduarào Gomes

DECRETO N9 56.590 JULHO

DE 21 DE

DE 19'65

Autoriza o cidadão brasileiro Joseph
Nigri a pesquisar cauiim, no muni':'
cípio de São Paulo, Estado de São
Paulo

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

Art. 19 Pica autorizado o cidadão
brasileiro Joseph Nigri, a pesquisar
caulím, em terrenos de propriedade de
Benedito Schunk no lugar' denominado bairro do. Cipó, Distrito de PareIheíros, município de São Paulo, Estado de São Paulo, numa área de oíto
hectares sessenta e três ares e noventa e um centrares "(8,6391 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a quatrocentos e setenta metros. <470 m) , no rumo magnético de Um grau e quarenta e oito
minutos noroeste (1948' NW), da cruz
da capela São Sebastião e os lados
a partir dêsse vértice, os seguíntes
comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e trinta e seis metros e Ol~
tenta centímetros (236,80 m) , setenta e um graus noroeste (719 NW) ;" oitenta e nove metros e noventa centimetros (89,90 m) , oitenta e tres
graus e quarenta e sete minutos nuroeste (83947' NW); duzentos e três
metros e oitenta centímetros (203,80
m) , dezesseis graus "e quarenta e quatro minutos noroeste (16?44' NW); setenta metros e setenta centímetros
<70,70 m) , treze graus e nove minutos
nordeste (13 909' NE); noventa e nove
metros (99 m) , oitenta e "oito graus e
cinqüenta e um minutos nordeste
(88951' NE); quarenta e. um metros
e oitenta centímetros (41,80 .m) . setenta e quatro graus e quarenta e um
minutos sudeste (74 941' SE); emqüenta e três metros e setenta centímetros (53,70 fi), _cinqüenta e nove
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graus e cinqüenta e quatro minutos
sudeste (59-954' SE); cento e cínqüen-

ta

metros

e

sessenta

centímetros

(150,60 m) , cinqüenta e dois graus e

quarenta

e

cinco

minutos

sudeste

(52945' SE); oitenta e Um metros e

sessenta centímetros (81,60 m) , trtnta
e quatro graus e trinta e um mmutos sudeste (34931" SE); dezesseis metros e dez centímetros (16,10 m) , seasenta e. cinco graus e quarenta e qua.,.
tro minutos sudeste (65944' SE); cento e cinqüenta metros e trinta centímetros (150,30 mj , quatro graus e cínco minutos sudoeste (4905' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

ExECUTIVO

te portaria do Ministro da Educação
e Cultura, dependendo de registro
prévio no Tribunal de Contas, e vigorará por prazo não excedente ao de
um exercício financeiro.
.
Art. 31? Este decreto entrará em vigor na data- de sua publtcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1965;
1441? da Independência e 779 da
República.
.
H. CASTELLO BRANco

do pelo Decreto n 951. 726, de 19 de

fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização ue
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (ors 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrtç..o no livro próprio
do Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de julho de 19ô5; 1441?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NlJ 56.591 JULHO DE 1965

DE

21

DE

Autoriza a contratação de eeoeciauetas temporários pelo Ministério da
Educação e Cultura.

Flaoio Lacerda

DECRETO NI?· 56.592 - DE 21 DE
JULHO DE 1965
Altera o paragrajo 1Q do artigo 29 do
Decreto nr: 54.559, de 23 de outubro
de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item X, da Constituição Federal decreta:
Art. 19 O Parágrafo 19 do artigo 21?
do Decreto nc 54.559, de 23 de outubro de 1964, .passa a ter a seguinte
redação:
"A CDF A será presidida por um
oficial do EMFA, do pôsto de Coronel
01' equivalente, nomeado por Decreto
mediante proposta do Chefe do
EMFA".

Art. 2Q , Este Decreto entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de [ulho de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República ..
H. CASTELLO E.aANco

DECRETO N9 56.593 JULHO DE 1965
Denomina

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .ítem I, da Conatituíçào, decreta:
Art. te Pica o Ministério da Educacão e Cultura autorizado a contratar
-na forma do artigo 26 da Lei n 9_').780,
de 12 de julho de 1960, 5 (cinco) especialistas temporários, sendo 2 (dois)
para desempenhar as funções de .mé~
dica e 3 (três) para as de dentista,
todos com exercício no Distrito Federal.
Art. 29 As contratações de que trata
este decreto serão efetivadas medían-

DE

"Estabelecimento

21

DE

Pandiá

ciüóeeras" o Estabelecimento Central de Subsistência,

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o item
XI do art. 87 da Constituição Federal,
e considerando:
.que a atuação de João Pandíá C~
lógeras à frente da Pasta da Guerra
caracterizou-se por um dinamismo invulgar, poís reformas das mais profundas e benéficas para o Exército
foram por êle empreendidas;
que ao aquartelamento da Tropa e
às instalações de Serviços votava o
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então Ministro da Guerra CUidados
especiais;
que a criação do Serviço de Intendência, da Escola de Intendência e do
atual Estabelecimento Central de
Subsistência foram. obras de iniciativa
de Pandíá Calógeras, decreta:
Art. 19 Passa a denominar-se "Estabelecimento Panrüá Calógeras" o,
Estabelecimento Central de Subsistência.
Art. '2Q O presente decreto entrará
em vígor na data de sua publicação,
revogadas as "iüaposíçôes em contrário.
Brasüía, 21 de julho de 1965;
144Q da Independência e 779 da
República.

H. CASTELLO

BRANCO

Arttiur da Costa e Silv'a

DECRETO N9 56.594
JULHO DE 1965

DE

21

DE

Acresce paragrajo único ao art. 26 do
Regulamento para os Granàes Comandos - R/163.

O Prestdente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso 1, da .Constítuíção Federal, decreta:
Art. 19 Fica acrescido ao art. 26 do
Regulamento para os Grandes Comandos -,- R/163, aprovado pelo Decreto nv 43.835, de 6 de junho de 1958,
um parágrafo único, com a seguinte
redação:
"Parágrafo Único. Quando o titular se ausentar do pais, haverá
substituição . temporária, mesmo
que o prazo de afastamento seja
inferior a 10 (dez) dias".
Art. 29 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.arasme, 21 de julho de 1965;
144Q da Independéncía e 779 da
RepÚblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Arttuir da Costa e Silva

EXECUTIVO
DECRETO NQ 56.595 JULHO DE 1965

53
DE

21 D:E

Declara ãe urgência a desapropriação
de áreas de terras e complexos industriais situados no Estado de Pernambuco, já considerada de ínterêsse social pelo Decreto nQ 55.761;
de 16 de fevereiro de 1965.

O Presidente da República, usando
das atrlbuícões que lhe confere o ar:"
tigo 87, inciso I, da Constituição Feueraí, e tendo em vista o disposto no
artigo 15 do Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941, e no artigo 21)
do Decreto no 56.001, de 23 de abril
de 19?5, decreta:
Art. I'? Fica declarada de urgência,
para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, a desapropriação dos imóveis
agrícolas' descrttos. e caracterizados no
Decreto no 55.761, de 16 de fevereiro
de 1965, as edificações, benfeitorias e
bens de qualquer natureza nêles existentes. e bem assim todo e qualquer
direito a êles vinculado.
~
Art. 29 Ficam excluídos desta medida o Engenho Caxangá, seu com ~
plexo índustrtal e suas benfeitorias, o
sistema ferroviário e os demais bens
que foram objeto do Decreto número
5ô.001, de 23 de abril de 1965, e -da
ação de desapropriação em curso na
Vara da Fazenda Pública Federal de
Recife.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário, entrando êste Decreto
em vigor na data de sua pubhcaçào.
Brasília, 21 de julho de 1965;
1449 da Independência e" 779 da Re..:.
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faroco

DECRETO NQ 513.596 JULHO DE 1965

DE

21

DE

Estabelece nôvQ regimento para o Ga...
binete Civil da presidência da República.

O Presidente da República, considerando a necessidade dos servíçoa
administrativos e sem prejuízo da
conjugação da atividade do Gabinete
Militar e do Gabinete Civil, conforme

ATOl
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fícou estabelecido no Regimento baiv - promover a divulgação dos
xado com o Decreto nv 23.822, de 10- atos e atividades da Presidência da
República;
de outubro 51e 1947, decreta:
VI ,- receber e responder a corresArt. 19 Fica aprovado o Regrmen to
pondência pessoal, ,epistolar e teledo Gabinete Civil da Presidência da
gráfica do' Presidente da República:
República, que, assinado pelo respectivo Chefe, 'com ôste baixa.
VII - desíncumbir-se da representação civil do Presidente da RepúoliArt. 29 nete decreto entrará em vica;
gor na data de -ua publlcaçâo, revogadas as disposições em cont~ário.
VIII - promover o atendimento dos
serviços necessários à presidência da
Brasília, 21 de julho de 1965; ~4q?
República, excetuados os da alçada do
da Independência e 77° da República.
Gabinete Militar.
H

-Ó.

CASTELLO BRA~O

REGIMENTO DO GABINETE CIVIL
DA PRESID:8NCI~ DA REPÚBLICA
CAPÍTULO I

Da Finalidade

Alt. lO? O Gabinete Civil da Presidêncía da República tem .J01' ünattdade' assistir o Presidente da República nos atos de gestão e r.a edmínístracão dos negócios públicos em
todos os assuntos atinentes
esfera
do poder Civil.
Art. 29 Compete ao Gabinete Civil:
I - estabelecer ou promover as relações do Presidente da República
com:
a)
as autoridades federais, estaduais e municipais;
z» as autoridades religiosas-;
C) os partidos políticos, instituições,
entidades de classe"e outras organizações representativas da sociedade:
11 - receber, estudar e encaminhar
os processos
e demais expedientes
submetidos i deliberação do Presrdente da República, excetuados os da
competência do Gabinete Militai'; .
Hf - redigir todos os atos decorrentes de ordens e decisões do' Presidente da República, excetuados os da'
alçada do Gabinete Militar;
IV - manter o Presidente da República in~ormado sôbre:
a) o andamento dos programas de
trabalho do Govêrno;
b) as providências determinadas relativamente a negócios públicos do
ãmbíto civil.
à

Art. 3<:> O Gabinete Civil compõe-se
dos seguintes órgãos:
I - Chefia;
II - Subchefías Técnicas;
In - Assessoria Especial do Presidente da República;
IV - Secretaria Particular do Presidente da República;
V - secretaria de Imprensa;
VI - Cerimonial;
VII - Diretoria do Expediente;
VIII - Diretoria de Serviços -Gerais.
CAPÍTULO II

Das Competências e Est't'utu1'a.

Seção I

Da .cnetía

Art. 49 A Chefia do Gabinete Civil
tem por finalidade superintender, coordenar e executar as atividades atinentes ao Gabinete Civil, assegurando, na esfera de sua competência, eüciente assistência ao Presidente da

República . .

Art. 59 Compete à Chefia do Gabinete Oivll:
I - orientar e superintender as atividades dos órgãos que lhe são eubcrdínadosII - autorizar:'. aquisição do materia! permanente e de consumo necessário ao funcionamento dos órgãos
da Presidência da República;
rrr - fixar a lotação numérica e
nominal dos órgãos do Gabinete Civil;
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IV - submeter àapreciaçâo do Présidente da República a proposta orcamentária da Presidência da ~epÚbli
ca;
V -r- superintender e orientar a execução do orçamento da Presidência da
República;
VI - requisitar adiantamentos por
conta dos recursos próprios, autortzar despesas e pagamentos.
Art. 69 A Chefia do Gabinete Cívil é constdtuída por:
I - 1 (um) Chefe;
II - 2 (dois) Subchefes de Gabinete; .
IH - Oficiais de Gabinete em numero determinado pelo Chefe do Gabinete _Civil;
IV - Secretaria Administrativa.
Art. 79 Ao Chefe do Gabinete Cívil compete:
I -t- superintender os serviços atribuídos ao. Gabinete Civil e ao respectivo pessoaf
TI - baixar portarias, ordens e ínstruçôes de serviço;
UI - assinar tôda a conespou ~
dência oficial do Gabinete;
IV - transmitir aos Ministros de
Estado ôas pastas civis as ordens do
Presidente da República;
V - requisitar adíantamentcs.. por
conta dos créditos próprios;
VI - aprovar o balancete das despesas mensais;
VII submeter à aprovação do
Presidente da República,· até 20 de
janeiro e 20 de jUlho de cada ano,
o balanço do semestre anterior;
VIII - elogiar os membros do Gabinete Civil e o pessoal dos órgãos
subordinados, bem "como aplicar-lhes
penas disciplinares, de acordo com
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União;
IX - Requisitar:
a) funcionários públicos e autárquicos'
b') empregados de sociedades de
economia mista.
X - "desígnar e dispensar todo o
pessoal do Gabinete Civil que não
seja de nomeação do Presidente da
República;
XI - aprovar a escala de férias
e conceder licenças aos Membros do
Gabinete e ao pessoal dos órgãos subordinados, observada a legislação em
vigor;

I!:XECUTJVO

XI! --' promover a execução de outros trabalhos que lhe forem determinados pelo Presidente da República;
XIII - delegar atribuições de sua
competência privativa.
Art. 89 O Chefe do Gabinete Civil será automàticamente substituído
em suas faltas e impedimentos eventuais pelo Subchefe de Gabinete· mais"
antigo na função.
Art. 99 Aos Subchefes do Gablnete Civil compete:
! .- superintender com o Chefe do
Gabinete os serviços arecos ao oabinete e ao respectivo pessoal;
I! - supervisionar os serviços auxiliares da própria 'Chefia;
In - apor o "publique-se" nos documentos oficiais, quando autorizados
pelo Chefe do Gabinete:
IV - atender a autoridades, a par-.
tes e ao público, em geral, em nome
do Chefe do Gabinete;
V encarregar-se da correspon ~
dêncía da Chefia do Gabinete, quandose tratar de matéria .especial não
distribuída à secretaria;
VI realizar outras tarefas que
lhes forem delegadas pelo Chefe do
Gabinete;
VII - representar o Chefe do Gabinete, quando autorizados, nos entendimentos com os órgãos do poder
público;
vm - representar o Presidente da
República, quando designados.
Art. 10. A Secretaria Administrativa, dirigida por um Chefe, tem por
atribuições:
I - executar as atividades de administração geral necessárias ao desempenho das atribuições da Chefia
do Gabinete Civil;
II ..;.... receber, examinar, juntar antecedentes, numerar, registrar e
acompanhar a tramitação dos documentos oficiais e de outros expeclientes que transitem pela Chefia:
IH - manter atualizados os arquivos da Chefia do Gabinete Civil;
IV - executar:
a) os serviços de datilografia e de
estenografia do Chefe e dos Subchefes do Gabinete Civil, bem como os
demais trabalhos afins;
b) outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Chefe do Gabinete
Civil.
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Seção II
Das Subchejias Técnicas

Art. 11. As gubchefías Técnicas
têni por finalidade assistir o Presidente da República:
a) nas
relações administrativas
com os órgãos estatais, paraestatais
e de economiá mista;
b) no acompanhamento das proposições em fase legislativa e na elaboração das mensagens para encaminhamento ao congresso Nacional.
Art. 12. As Subchefíáa Técnicas
compõem-se de: .
I - Subchefías Administrativas;
II - Sub chefia para Assuntos Parlamentares.
Parágrafo único. As Subchefías
Administrativas cccnpreendem:
o
I - Subchefía para Assuntos Financeiros e de Desenvolvimento;
11 - Subchefía para Assuntos Sociais;
UI - Subchefia para Assuntos de
Administração Geral.
Art. 13. As Subchefíaa Administrativas compete:
I -r--' estudar e emitir pareceres em
processos e exposições de motivos referentes aos órgãos estatais, paraestatais e de economia mista, para apreciação e decisão das autoridades superiores;
II ..,..... manter arquivo atualizado da
súmula dos despachos, decisões e. atos
da Presidência da República, relativamente aos órgãos que lhes estejam
afetos;
III - informar e solicitar informações 'aos demais órgãos da Presidência da República, quanto aos assuntos
de sua alçada;
IV - apresentar sugestões necessárias à consecução de medídaa administrativas e à elaboração de projetos de lei;
V - desempenhar outras attvída.des que lhes forem determinadas pelo
Chefe do Gabinete Civil.
Art. 14. As Subchefias Administrativas terão a seguinte organização interna:
I - Gabinete do Subchefe;
II - Setor de. Estudos- e Pareceresresumo;

III - Setor de Expediente e Arquivo.
Art. 15. Aos Subchefes Adniinistrativos compete:
I - emitir pareceres, conclusivos
sõbre minutas de decretos, expostções de motivos, processos e outros
documentos encaminhados às respectivas Subchefias;
II - solicitar dos Ministérios ou
órgãos subordinados à presidência da
República informações sôbre matéria relacionada com os me8'..'11OS e submetidas à apreciação da Subchefia;
In -:- representar o Presidente da
República e. o Chefe do Gabinete
Civil, quando designados;
IV - fornecer ao Chefe do Gabinete, mensalmente, ou quando solicitados, relação dos processos informados pela Subchefía, bem como os
que não tiverem andamento no período.
Art. 16. Ao Setor de Estudo e Pareceres das Subchefias Administrativas compete:
I estudai' e sugerir pedidos de
informações sôbre os processos, exposições de motivos e outros expedientes encaminhados à subchefia;
II - desempenhar outras atividades, quando determinadas por autoridade superior.
Art. 17. Ao Setor de Expediente e
Arquivo das Subchefías Adminjstrativas compete:
I - receber, protocoüzar, guardar
e expedir os documentos submetidos
a exame na Subchefia;
l i - manter fichários atualizados,
inclusive de. súmulas de despachos,
decisões e atos do Presidente da República e de outras autoridades, relacionados com os encargos da Subchefia.
Art. 18. .à Bubchefía para Assuntos
Parlamentares, compete:
I - manter a Presidência da República informada sôbre:
a) o andamento das proposições no
Congresso Nacíonal ;
b) os prazos constitucionais para
sanção e promulgação de leis.
II - providenciar respostas aos requerimentos de informação dos Membros do Congresso Nacíonal ;
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lI! - coordenar o preparo das mensagens para encaminhamento -ao Congresso Nacional;
IV - manter arquivo atualizado da
sinopse legislativa;
.
V - encaminhar ao Chefe do Gabinete Civil estudos e sugestões sôbre
assuntos legislativos;
VI - coordenar os trabalhos das
Assessorias Parlamentares da administração centralizada e descentralizada, quando da tramitação de projetos de interesse da Presidência da
República e dos-órgãos do Serviço Público Federal;
VII - colaborar na scíucâo das
questões relativas à tramitáção das
mensagens do Poder Executivo.
Art. 19. A Subchefía para Assuntos
Parlamentares será dirigida por um
Subchefe.
Art. 20. Ao Subchefe para Assuntos Parlamentares compete:
I - superintender e orientar,
de
acordo com o Chefe do Gabinete Civn, as atividades da Subchefía Parlamental"
II - ' manter contatos, por delegacão do Chefe do Gabinete Civil, com
as Mesas e Lideranças Partidárias das
Casas do Congresso Nacional, a fim
de estabelecer entrosamento entre o
Poder Legislativo e os órgãos da Presidência da República;
In - articular os Assessõres das
Assessorias a que alude o item VI do
art. 13, com os órgãos da Presidência
da Repúblíca e com o Congresso Nacional;
IV ~ prestar assístêncta aos partamentares no encaminhamento dos assuntos dependentes dos órgãos da Pre-"
sídêncía da República;
V ~ desincumbir-se das atrtbuíçôes
que lhe forem delegadas pelo Chefe
do Gabinete Civil.
Seção In
Dá Assessoria Especial do Presidente
da República

Art. 21. A Assessoria Especial do
Presidente da República tem por finalidade assistir o Presidente da República no estudo e exame de assuntos que êste lhe confiar.
Art. 22. A Assessoria Especial do
Presidente da República compete:
I - opinar sôbre matéria de natureza técnica, por determlnaçâo do
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Presidente da República ou do Chefe
do Gabinete Civil;
II - elaborar. estudos, realizar pesquisas, reunir dados e colhêr informações que permitam manter o Presidente da República a par de problemas gerais de Govêmo e Administracãc:
rír ~ acompannar os trabalhos legislativos do congresso Nacional, colaborando no estudo e esclarecimento
de matérias em curso;
IV - colaborar no preparo das mensagens relativas a anteprojeto de lei
para encaminhamento ao Congresso
Nacional.
Art. 23. A Assessoria Especial do
Presidente da República será chefiada por um Assessor-Chefe.
Parágrafo único. Para a consecução
de seus encargos, a Assessoria Especíal do Presidente da República contarà com a colaboraçâo.do pessoal que'
ror julgado necessámo.
Art. 24. Ao Assessor-Chefe compete:
r - Superintender e orientar, de
acôrdo com o Chefe do Gabinete Civil, as atividades da Assessoria' Especial do Presidente da República;
II - submeter ao Chefe do Gabínet- Civil o plano ....e ati"j(19.0P~ na
Assessoria Especial do Presidente da
República, bem como relatortos sobre

o andamento da respectiva execucâc:
lIr aprovar pareceres conclusivos sôbre matérias de natureza técnica encaminhadas à Assessoria;
IV - representar o Chefe do Gabinete Civil. quando autci'izado, nos
entendimentos com órgãos do poder
público;
V - representar o Presidente da
República, quando designado.
Seção IV

Da Secretaria Particular do presidente
da República

Art. 25. A Secretaria; Particular
tem por finalidade atender ao Presidente 'da República em assuntos de
natureza pessoal e particular que lhe
forem determinados.
Art. 26. Compete à Secretaria
Particular:
I -'- executar os trabalhos que Ihéforem distribuídos pelo Presidente da.
República;
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organizar a pauta das' audi-

Seção V

ências der Presidente da República e

exercer o respectivo contrôle ;
TI! - selecionar a correspondência
que envolva assuntos administrativos
ou técnicos,' encaminhando-a aos demais órgãos do Gabinete Civil õu
Militar;

rv - elaborar estatística mensal e
periódica .do expediente, realizando
pesquisas e reunindo os dados necesaáriospara manter o 'Presidente da
República informado sôbre as reações da opinião pública;
V - incumbir-se da correspondên-

cia particular -endereçada

ao Presi-

dente da República;
VI ~ arquivar os documentos que,

em caráter particular, sejam endereçados ao Presiden te - da República,
bem como os relativos a assuntos pessoais e aquêles cuja guarda lhe fôr
confiada" pela autoridade a que alude
êstc item.
Art. 27. A Secretaria Particular é
constituída por:
I - 1 (um) Secretário Particular
do Presidente da República;
II - Oficiais de Gabinete do" Prest.,
dente da República;
II! -.,;. 1 (um) Serviço de Correspondência .
.
Art. 23. Ao Secretário Particular
cabem as atribuições da Chefia da
Secretaria Particular do Presidente
da República.
Árt. 29. Aos Oficiais de Gabinete
compete:
I - desíncumbir-se de representações oficiais, de acôrdo com a escala
que fôr estabelecida, ou quando designados;
II - atender ao publico nos dias
e horas que forem designados;
IH - desempenhar outras tarefas
que lhes forem atribuídas pelo Presidente da República, Chefe e Subchefes do Gabinete Civil.
Art. 30. O Serviço de Correspondência terá por atribuição coligir, ordenar, classificar, conservar docuenentos e publicações, assim como preparar a correspondência particular
do Presidente da República.

Da Secretaria de Imprensa

Art. 31. A Secretaria de Imprensa tem' por finalidade promover a divulgação das atividades da Presidência da República.
Art. 32. A Secretaria de Imprensa
compete:
I - credenciar jornalistas, fotógrafos e cinegraflstas junto à Sala
de Imprensa da Presidência da República;
II - distribuir o noticiário referente às atividades da Presidência da
República;
IH - selecionar, para divulgação
na Agência Nacional e órgãos congêneres, as informações e atos do
Govêrno, discriminando, inclusive, por
ordem alfabética dos Estados e 'I'errttórtos, os assuntos
de
Interêsse
imediato dessas unidades da Federação; .
IV - preparar sinopses do noticiário diário;
V _- organizar a coletânea dos pronunciamentos do Presidente da ReM
pública.
Art. 33. A Secretaria de Imprensa compõe-se de:
I - Serviço de Redação e Divulgação;
II - serviço de Admlnístraçâo.
Art. 34.' A Secretaria de Imprensa
será dirigida pelo respectivo Secretário.
Parágrafo único. Ao Secretário de
Imprensa compete superintender os
serviços, da secretaria e supervíaícnar a Sala -da Imprensa.
Art. 35. Ao Serviço de Redaçác e
Divulgação compete:
I - preparar os originais das
matérias a serem distribuídas;
II - coordenar a elaboracào de sinopses do noticiário diárto:
H'l - promover as medidas necessárias à organização da coletânea de
pronunciamentos do Presidente da
República;
IV - providencial' a gravação dos
pronunciamentos a que alude o item
anterior, quando tiverem de ser divulgados pelas estações de rádíc -e
televisão;
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v - reunir informações de ínterêsse do Govêrno, relativamente aos
trabalhos do Congresso Nacional.
parágrafo único. As atribuicões de
que trata êste . artigo poderão ser
exercidas com a colaboração de Redeteres, Fotógrafos e Cínegrafistas
da Agência Nacional, com exercício
nos Palácios Presidenciais.
Art 36. Competem ao Serviço de
Administração os trabalhos de mecanografia e demais tarefas de natura2a administrativa que lhe forem de"
terminadas.
Seção VI
Do Cerimonial
Art. 37. Ao Chefe do Cerimonial
compete:
1 - articular-se com o Cerimonial
do Ministério das Relações Exteriores;
II - organizar:
a) as entregas de credenciais;
b) .as solenidades e recepções oficiais, que se realizem nos Palácios
Preaídencíaís ,
UI - informar o Presidente da
República e as autoridades dos Gabinetes Militar e Civil do, programa
das solenidades e recepções oficiais
a que tenham de comparecer, excetuadas as de caráter militar;
IV - incumbir-se da expedição e
contrôle de convites para as solenidades oficiais;
V - colaborar na programação e
na organização das viagens e visitas
presidenciais;
VI - colaborar e opinar em questões de .precedência.
Art. 38. O Chefe do Cerimonial
será escolhido dentre os funcionários
da carreira de Diplomata.
Seção VII
Da Diretoria do Expediente

Art. 39. A Diretoria do Expediente
tem por finalidade centralizar as attvídades concernentes ao protocolo,
expediente e arquivo da Presidência
da República.
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Art. 40. A Diretoria do Expediente compete:
I - receber, protocolizar, registrar,
distribuir, expedir e arquivar a correspondência oficial, petições. processos, documentos e quaisquer papéis
relacionados com as atividades da
Presidência da. República;
II - numerar, registrar e promover a publicação no Díârio O ticuü
das leis e decretos;
III - registrar e promover a publicação:
a) das mensagens, despachos e demais atos do Presidente da Repúblicab) das portarias e despachos dos
Chefes dos Gabinetes Militar e Cívil da presidência da República.
IV - conferir. os expedientes antes
de enviá-los à publicação eprovídenclar a retificação dos erros de imprensa ocorridos nas publicações;
V - prestar informações, quando
solicitadas pelos órgãos daPresidênela da República, sôbre os expedientes que lhe são enviados para publicação, registro ou arquivamento;
VI - conservar os processos, documentos e demais papéis, sob sua.
guarda, em ordem racional que. facilite a respectiva consulta a qualquer momento;
. ~I - promover a incineração períódíca de papéis julgados sem valar, quando autorizada pelo Chefe do
Gabinete Civil;
VIII - executar outras atribuições'
que lhe forem cometidas pelo Chefe
do Gabinete Civil.
Art . 41. A Diretoria do Expediente terá a seguinte organização:
_I - Seção de Recepção e Expediçao;
, II - Seção de Registro de Despaerros;
TI! - Seção de Fichário e Informações;
IV - Seção Legislativa;
V - Seção de Decretos pessoais;
'iII - Seção 'Administrativa;
VII - Arquivo.
Parágrafo único. A Diretoria a que
alude êste artigo será chefiada pelo
Diretor do Expediente.
Art. 42. Ao Diretor do Expediente
compete:
I - superintender os serviços da
Diretoria;
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II - rubricar os üvrosde expediente, de registro de leis e decretos, e outros que lhe forem determinados;
TIl ' - expedir instruções e ordens
de serviço internas;
IV - -adotar as providências necessárias ao andamento dos trabalhos e
propor ao Chefe do Gabinete Civil

aquelas que excederem de sua alçada.
Art. 43~ A seção de Recepção e Expedição compete centralizar ? e;xp~
díente recebido, numerar e dístríbuír
os processos, exposições de motivos.
mensagens e demais documentos que
devam tramitar nos órgãos da Presidência da República.

Art. 44.

A Seção de Registro de

Despachos compete:
I centralizar o registro, em fichas próprias, dos expedientes que
trrmsttem pela Diretoria com anotação do número, da procedência, do
resumo do assunto tratado, do despacho e do andamento;
II ~ adotar as providências que se
fizerem necessários à publicação no
Diário Oficial:
a) das mensagens e despachos do
Presidente da República;
b) dos despachos, portarias e >JUtros atos dos Chefes dos Gabinetes
Militar e Civil.
Art. 45. A Seção de Fichário e Informações cabe:
I ~ manter em dia os fichários numéricos de procedência e referência
dos expedientes registrados na Dire-

toria.;
II ---'--. prestar informações sôbre os

expedientes enviados à Diretoria 1J--Lra
publicação, registro e arquivamento
Art. 45. A Seção Legislativa cabe:
1 ~ numerar, registrar e fazer publicar no Diário Oficial as leis e decretos do Presidente da República;
II .- promover a .revísáo das publicações sob sua .responsabilidade.
so~i~t·éa~~: A Seção de Decretos Pes-

I -

registrar e fazer publicar no

Diário Oficial os decretos do Presi-

dente da República, relativos a provimento, vacância, vantagens, indulto,
naturalização e a outros atos referentes a pessoal;
11 - promover a revisão das publicações sob sua responsabilidade.

Art. 48. A Seção Administrativa
compete:
I - controlar a numeração das portarias e circulares dos Chefes dos Gabinetes Militar e Civil;
II - requisitar, guardar em estoque
e distribuir o material de consumo
para uso dos órgãos da Diretoria;
III - executar outras atividades que
lhe forem determinadas pela Diretoria;
Arü. 49. Ao Arquivo compete a
guarda:
I - dos originais das leis e decretos;
II - dos processos e cópias de exposição de motivos, mensagens, oficios,
portarias, circulares e demais papéis
que devam ser arquivados na r-restdêncía da República.
Seção VIII
Da Diretoria: de Serviços Gerais

ArL 50. A Diretoria de Serviços
Gerais tem por finalidade desincumbir-se dos serviços auxiliares da responsabilidade do Gabinete Civil;
Art. 51. A Diretoria de Serviços Gerais terá a seguinte organização:
I - Intendência:
II - Portaria;
III -r- Mordomia;
IV - Biblioteca.
Parágrafo único. A Diretoria de Ser-viços Gerais será chefiada por um Diretor.
Art .. 52. Ao Diretor de Serviços Gerais compete:
I - superintender:
a) os órgãos subordinados à Díretorta:
b) , a elaboração do orçamento da
Presidência da República e controlar
sua execução.
TI - promover a aquisição de material ou a realizacão de concorrência
e coletas de preços para tal fim, quando autorizado;
IH - aprovar, quando autorizado, os
têrmos de ajustes, acôrdos, contratos.
e quaisquer outros atos relativos à
aquisição, alienação, cessão, pen.. ..-ae baixa de material;
IV - .apor o "pague-se" nos documentos de despesas, quando para
isso autorizado;
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V - conferir o balancete das despesas mensais,· apôr-Ihe o "visto" e
rubricar os -comprovantes;
VI - encaminhar. com parecer conclusivo' ao Chefe do Gabinete Civil
o balancete das despesas do mês .anterior, até o dia 15 de cada mês;
VII - examinar e submeter ao Ohefe do Gabinete Civil, com parecer
conclusivo, até 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano, o balanço do semestre anterior.
.
Art. 53. A Intendência, chefiada
por um Intendente, compete:
I - guardar e responsabilizar-se por
todos os bens móveis existentes nos
Palácios Presidenciais;
II - - zelar pela conservação dos
bens imóveis;
III - superintender os serviços de
conservação dos jardins e parques dos
Palácios Presidenciais;
IV - registrar os bens móveis e
imóveis em livros próprios, mantendo
atualizado o respectivo inventário;
V - receber, guardar e distribuir o
material de consumo destinado aos
órgãos da Presidência da República,
registrando valor e quantidade em fichas próprias;
VI - registrar o consumo de material nas fichas a que alude o item
anterior;
VII - realizar, com prévia autorlzaç9,O, as concorrências e coletas de preços para aquisição de material;
VIII - lavrar os têrmos de ajustes,
ecõrcos, contratos e quaisquer outros
atos relativos à aquísiçâo, aplicação,
altenaçâo, permuta e baixa de materlal, quando devidamente autorizado;
IX - manter em dia a escrituração
dos créditos orçamentários e adicionais concedidos à Presidência da Re-

públícaj ,
X - elaborar a proposta orçamen-

tária da presidência da República em
coordenação com os Gabinetes Militar
e CivIl.
.
Art. 54. Compete à Portaria dos Palácios Presidenciais:
I - manter em dia a relacâo de todo o pessoal dos Palácios cem os respectivos endereços e telefones;
II ~ exercer vígtlâncíà permanente
Junto às portas de entrada e saída dos
Palácios;
lU - zelar pela limpeza dos Palácios e das respectivas dependências;
IV - enviar aos respectivos destinos os volumes e a correspondência
epistolar;

v - cumprir e fazer cumprrr as lns...
truções baixadas pelo Serviço de Segurança da Presidência da Repúblíca .
Att. 55. Compete à Mordomia desempenhar as atribuições que lhe são
próprias, bem como as que lhe forem
cometidas pelo Diretor de Serviços
Gerais ou pelo Chefe do Gabinete Civil.
Art. 56. Além de suas atrtbulçõea
específicas, compete à Biblioteca manter:
I - Fichârlo de referências IegtslaUvas;
II - coleção de publicações de teta,
decretos e Diários O ficíaís,
Capítulo III
Das Disposições Gertus

Art. 57. São Membros do Gabinete

crvn:

I ..,.... o Chefe do Gabinete;
II - os Subchefes do Gabinete;
IH - os Subchefes Técnicos;
IV - o Assessor-Chefe da AesessoTIa Especial do Presidente da República;
V - o Secretário Particular do Pre..
sidente da República:
VI - o Secretário de Imprensa;
VII - o Chefe do Cerimonial;
VIII - os Oficiais de Gabinete .do
Presidente da República;
IX - os Diretores do Expediente e
de Servlêoa GeraIs;
X - os Adjuntos mencionados neste
Regimento;
XI os Oficiais de Gabinete do
Chefe do Gabinete Civil.
Art. 58. Os Membros do Gabinete
Ctvíl, salvo os mencionados no Item
XI do artigo anterior, serão desígnados por decreto do Presidente da RepúblIca.
Art. 59. Além das atribuições que
lhe são especificas, cabe a cada um
dos Membros do Gabinete Civil:
I - responder, pessoalmente, pele
desempenho das atribuições do órgão
que dirige;
II - organizar, dírígfr e dístrlbun
o serviço pelos auxnteres:
III - propor ao Chefe do Gabinete
Civil:
a) a lotação dos órgãos que lhe forem subordinados;
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b) a. remoção de servidores lotados
110B órgãos a" que alude a alínea anterior.
IVO -. elogiar o pessoal que lhe é
ubordinado e aplícar-Ihe penas díscíplínares, de acôrdo com o Estatuto
das Funcionarias Públicos Civis da
União;
V - organizar e propor ao Chefe
do Gabinete Civil:

a) a escala de férias do pessoal sob
suas ordens;
b) as alterações subsequentea da
escara de férias.
VI - expedir os boletins de rnerecimente dos funcionários que lhe são
diretamente subordinados.
Art. 60. Excetuados os previstos nos
ítens VIII, X e Xl de art. 57, cada
Membro do Gabinete Civil será asststido por um Adjunto e assistentes.

Art. 61. Os Membros do Gabinete

Civil darão imediato' conhecimento aos
respectivos Chefe e Subchefes, de tôdas as ordens que o Presidente da República expedir por seu intermédio.
Art. 62. O Chefe do Gabinete Cívü
deaígnará seu Secretário e tantos Oficiais de Gabinete quantos forem ne ..
cessártos para auxiliá-lo no recebi..
menta de autoridades e partes.
Brasília, em 21 de julho de 1965. Luiz Viana Filho, Ministro Extraordt..
nário para os Assuntos do Gabinete
Civil.

DECREI'ü N9 56. !}97 -

DE 21 DE

JULHO DE, 1965
Dispõe sôbre a concessão de gmtijicação pela representação de gabinete na Presidência da República e
nos Gabinetes Ministeriais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, artigo 87, item' l,da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 A Gratificação pela representação de gabinete, prevista -no artigo 145, item IV, da Lei uc 1.711, de
28 de outubro de 19-52, ou em leis, especiais, será concedida pelo efetivo
exercício no Gabinete da Presidência
da República, em gabinete de Ministro de Estado.
Parágrafo único. A gratificação de
que trata êste artigo se destina a retribuir 'funções de natureza especial

e a compensar as despesas extraordinárias decorrentes da representação,
bem assim o período de trabalho superior ao fixado para o funcionalismo
em geral.
Art. 29 Os valores da gratificação
pela representação de gabinete serão
fixados pelo Presidente da República e deverão constar de tabelas aprovadas e publicadas no Diário Oficia?
da -União, as quais também conterão,
obrfgatõrfamante, a denominação das
funções
os respectivos números.
§ 19 As tabelas a que se refere êste
artigo! só poderão ser aprovadas se
houver dotação orçamentária para
atender à despesa.
§ 29 Os valores da gratificação
gorarão a partir da data da publicação da tabela, ou da designação, vedado o efeito retroativo.
§ 39 As tabelas poderão ser -evtstas
na medida das necessidades do serviço
e serão ajustadas sempre que houver
redução na rubrica orçamentária para.
atender ao respectivo pagamento.
Art. 39 Na elaboração das tabelas
a que se refere o artigo anterior. serão
observadas as seguintes normas:
I ~ A gratificação correspondente
as funções de Subchefe dos Gabinetes _da Presidência .da República e
de Chefe de Gabinete de Ministro de
Estado não poderá exceder a importância de Cr$ 300.000 (trezentos mil
cruzeiros) mensais.
II - Quando a designação recair
em pessoa sem vinculo de emprêgo
com o serviço público, a gratificação
acima prevista poderá ser concedida
até o valor de 80% (oitenta por cento) do teto fixado no art. 18 da Lei
nc 4.345, de 26 de junho de 1964.
UI - As gratificações relativas às
demais Junções, necessárias ao- funcionamento dos gabinetes, serão fixadas em valores decrescentes. tendo em
vista a hierarquia, a responsabilidade
e o grau de complexidade das respectivas atribuições, obedecidos os limites máximos previstos nos itens anteriores.
Art. 49 Ressalvados os atos da competência do Presidente da' República,
a designação para o desempenho de
funções a que se refere êste decreto
-será feita através _de portaria, individual ou coletiva, das autoridades
indicadas no art. 19 da qual constarão a denominação das funções e a
importância devida a título de gratfrtcaçâc pela representação de gabtnete.
'
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§ 19 O Chefe do Gabinete respectivo oomunícará ao órgão próprio de
pessoal a dàta do exercicioda pessoa
designada na forma dêste artigo.
§ 2Çl A gratificação a que se refere
o presente decreto será paga na base
da freqüência, ressalvados os casos de
férias regulamentares, nojo, gala e
serviços obrigatórios por lei e não se
incorpora aos vencimentos para qualquer efeito.
Art. 59 A percepção de gratificação
prevista neste decreto obriga, à prestaçãc mínima de trinta e cinco (35)
horas semanais de trabalho, período
que poderá ser elevado para até quarenta (40) horas semanais, quando
houver conveniência e ínterêsse da
repartição.
Art. 69 Salvo expressa autorização
legal, a gratificação pela representação de gabinete não .poderá ser percebida, cumulativamente, corri os vencimentos de cargo em comissão, nem
por ocupante de função gratificadà.
Parágrafo único. A proibição a que
se refere êste artigo c aplicável ao
funcionário agregado na forma do artigo 60 da' Lei nc 3.780, de 1960 e ao
amparado pelo art. 79 da Lei núme1'02.188, de 1954.
Art. 79 aste decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação, revogadas as disposições em -contrário.
Brasília, 21 de julho de 1965; 1445'
da Independência e 775! da República.

H. CASTELLO BRANCO
Milton Campos
Arnaldo Toscano
Arthur da Costa 'e _Silva
Vasco da -cunha
Octávio Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio Lacerda
Eduardo Gomes
Raimundo Brito
Daniel Faraco
l!:lauTO Thibau
Roberto de Oliveira Campos
Osvaldo Cordeiro de Farias
DECRETO N9 56.598 - DE 21 DE
JULHO DE 1965
Dispõe sôbre a concessão de gratificação pela representação de gabinete.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
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87, item I, da Constituição Pederal..
decreta:
Art. 19 A gratificação pela representação de gabinete, prevista no art.
145, item IV, da Lei nc 1.711, de 28
de outubro de 1952" será concedida pelo
efetivo exercício ~os gabinetes de Dirigentes de órgãos diretamente subordmados à Presidência da República OU'
Ministérios, bem corno de Autarquias,
observado o disposto no art. 29.
Parágrafo único. Os valores da gratificação de que trata êste Decreto serão fixados pela autoridade a que estiver subordinado o órgão ou autarquia, que os submeterá à aprovaçãodo Presidente da República.
Art. 29 A determinação dos valo~és
da tabela de gratificação será rette
em ordem decrescente, tendo em vista
a hierarquia, a responsabilidade ~ a
complexidade dos encargos, respeitados os seguintes Iímttes:
.
I _ A gratificação não podera exceder a importância de ors 150.000
(cento e cinqüenta mil cruzeiros)
mensais.
"
. li - A gratificação poderá ser C?Ucedida até o valor equivalente ao SImbolo l-C, fixado na Lei nv 4.345, ~e
26 de junho de 1965, quando as atrfbuições forem cometidas a 'pessoa se:u,
vinculo de emprêgc com o serviço publico.
- Art. 39 A concessão da gratificação
pela representação de gabinete, cbservadas as normas especiais previstas
nos artigos anteriores, obedecerá sempre à regulamentação estabelecida no
Decreto nc 56.597, de 21 de julho de1965.

Art. 49 ítste decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas-o
as disposições em contrário.
Brasilía, 21 de julho de 1935; 1449 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Campos
Arnoldo Tosca1w
Artiiur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Octávio Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio Lacerda
Eduardo Gomes
Raimundo Brito
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira Campos
Osvaldo Cordeiro de Farias
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DECRETO NQ 56.599 -

DE

22

DE

DECRETO Nº 56.600 -

DE

22

DE

JULHO DE 1965

JULHO DE 1965

.Aitera dispositivo do Regulamento, do
Fundo Nacional de Investimentos
Ferroviários.

Autoriza o Serviço do Património da
União a fazer a cessão -te -uma órea
de terreno da Fazenda Mi 1itar de
Borueri, ao Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constdtuíçâo .Pederaj, decreta:
Art. 19 O art. 5° do Regulamento do
Fundo Nacional de
Investimentos
Ferrovíaríos (FNH'Y, aprovado pelo
Decreto' nc 53.909, de 7 de maio de
1964, passa a vigorar com a seguinte
.redação: '
"Art. 59 O F.N.l.F. será aplicado
de acôrdo com o que. estabelece o artigo 29 dêste Regulamento, na seguinte proporção e correspondência:
a) recursos provenientes da parcela correspondente a 3 % da Renda
Tributária da Uníáo:
I - alíneas a) e c) do- art. 29, no
mínimo 65% <sessenta e cinco por
cento; .
11 ~ alínea b) do mesmo artrgo, no
máximo 20% (vinte por cento); e
In -=-- alínea d) , ainda do mesmo
arbígo, no máximo 15 % (quinze por
cento) .
b) recursos provenientes dos F. M.
e F. R. P., na conformidade do De-ereto - Lei nv 7.632, de 12 de junho
de 1945.
§ Iv Os limites mínimo e máximos,
.Iíxados na alínea a) dêste artigo, somente poderão ser alterados por de-cisão do Conselho Ferroviário Nacional, homologada pelo Ministro da VIacão e Obras Públicas, mediante proposta,' devidamente justificada, de
qualquer dos membros do refertdc
Conselho ou da Diretoria Geral do
D.N.E.F.
§ 29 O órgão executivo do D.N.E..F
será responsável pela exata observâ-ncia do estabelecido na letra a) deste
artigo devendo, para isso, regular suas
atividades administrativas de modo
-que não sejam ultrapassados os limites fixados".
Art. 29 li:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas 8$ disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1965; 144\1
da Independência e 77Q da Repúbltéa ,

H. CASTELLO BRANCO
Otãvio Gouveia de Buüiões
Juarez Titvora

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artíg . 87, inciso I, da Constituição Federal, e de acõrdo com o disposto no
parágrafo 3° do arü,' 64 e artigos 125
e 126, todos do Decreto-lei número
9.760, de 5 de setembro de 1946. decreta:
Art. 1\' Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a fazer a
cessão ao Estado de São Paulo de
uma área de terreno de 'vinte e cinco
mil (25.000) metros quadrados, a ser
desmembrada do imóvel denominado
Fazenda Militar de Baruert. naquele
Estado, sob a jurisdição do Ministério
da Guerra e, tudo o mais, de acôrdc
com os elementos constantes do processo protocolado sob ne 474-ôl'Ci-ab
J::JT G - Reservado.
Art. 2.9 A área' em aprêço ' destinase a uma usina de moagem de calcário, empregado na correção de acidez
das terras agrtcolas, devendo a Cessão
se fazer mediante têrmo ou contrato.
no qual expressamerite constará a
condição
estabelecida e tornar -se-á
nula. independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte, fôr dada aplicação diversa da que
111e tenha sido destinada.
Art. 3Q O presente Decreto enti ará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntràrío.
Brasília, 22 de julho de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
Octavio Gouveia iie Buüuies

DECRETO NQ 56.601

DE

::'.2

DE

JULHO DE 196a

Abre, pelo Ministério da Viaçlto e
Obras Públicos, o crédito- especial de
Cr$ 5.000.000.000 para o fim que
m.enciona.

o Presidente da República, usanno
da atribuição que lhe confere o artl
go 87, nc I da Constituição Federal,
R
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da autorização contida no art. 19 da
Lei nc 4.468, de 12 de novembro de
1964, publicada no Diário Oficial de
16 seguinte, e tendo ouvido o MInIstérto da Fazenda e o 'Tribunal de Contas, em cumprimento ao que determina o art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica -aberto pelo Ministério
da Vtecâo e Obras PÚblicas, em favo!
da Administração do Pôrto do Rio de
danerro, o crédito' especial de Crt; ."
5.000.000.000 (cinco bilhões -íe cruzeiros), destinado a atender ao pagamento de débitos anteriormente acumulados.
ArL 2° ustc decreto entrará em vigor na data da sua pucllcaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasrna, 22 de julho de 1965;
144" da Jndependêncre e 77'-' da l-?epública.
H. CASTELLO.dRANCO
Octavio Gouveia de Bulh6es
Juarez Távora

DECRETO N(1 56.602
DE 22 DE
JULHO DE 19,15
Especifica as máquinas e equipamentos de produçá,O importados pela
Emprêsa Tecnotransportes S. A.,
com o benefício da isenção dos impostos aduaneiro' e de consumo, de
conformidade com a Lei n'i 4.584,
de 11 de dezembro de 1964.

o Presidente da República, usando
das atribuições que .Ihe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
aoõrcío com o disposto no art. 39 da
Lei nv 4.584, de 11 de dezembro de
1984, decreta:
Art. 19. Ficam isentos dos impostos de importação e consumo as máquinas e equipamentos abaixo especificados, destinados ao programa industrial da Ernprêsa 'I'ecnotransportes S. A., do Estado da Guanabara,
visando à expansão de suas instalações, para a produção de equipamentos auxiliares de navios, guindastes e
outros materiais pesados, aprovado
pela Resolução no 28, de 26 de abril
de 1965, do Grupo Executivo das Indústrias Mecânicas (GEIMEm, da
Oomíssâo de Desenvolvimento JndusI

tríal, o qual pelo Decreto n? 53.975, de
19 de junho de 1964, absorveu o Grupo
Executivo da Indústria Mecânica pesada (GEIMAPE): '
- 1 (uma) mandrilhadol'a horizontal, marca WNTW, modelo BFP-125-I,
completa;
- 1 (um) tôrno. vertical, marca
WMW, modêlo DKES, 1320 x 1000,
completo; ,
- (uma) plaina geratríz para en~
grenagens cilíndricas, marca WMW,
modelo ZSTWZ 1000 x 10, completa;
(uma) plaina vertical, com mesa
circular, para trabalhar metais marca
WI\1:W, modêlo STST-400, completa.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1965; 144(1 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRE'TO N9 56.603
JULHO DE 1965

DE

22.

DE

Altera o Art. 10 do Decreto número
56·.290, de 17.5.65.

O, Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Al<"
tigc 87, ítem I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1(1 A redação do Art. 19 do
Decreto nc 56 290, de 17 de maio de
1965, passa-a ser a seguinte:
"Art. 19 Fica assegurada à fibra do
agave ou sisal,da safra 1965-66, a
garantia prevista tias Leis números
1.506, de 19 de dezembro de 19&1, Lei
Delegada nv 2, de 26 de setembro de
1962 e Lei nv 4.303, de 23 de dezembro de 1963, mediante a aplicação dos
preços mínimos a seguir indicados,
por quilograma liquido do produto sêco, pôsto nos armazenardoa portos.
normais de escoamento dos estados
produtores, livre e
desembaraçado,
com base no tipo 3, da classe de fibra
longa, de acôrdq com as especificações
baixadas pelo decreto nv 46. '794! de 4
de 'setembro de 1959. observados os
demais tipos de fibra e os respectivos
ágios estipulados no presente 'decreto:
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CLASSES

(Preços em Cr$ por kg . )

TIPOS

Extra

I
I Longa

longa 'I

SUPERIOR

220
210
205
195

1
2
3

I
I
I
I
I
I
I

220
210
200
1915

Média

Curta

215
205
200
190

215

210
200
190

Art. 2° rnste Decreto Entrará em vigor na data de sua publicação, reTOGadas as cüspcsiçôea em contrario.
Bra.smá, 22', de julho tle 1965; 1449 da. Independência e 77° da Repúulíca .
H.

CASTEL-LO BRANCO

HUQO de Almeida Leme

DECRETO N9 56.60'1 -

DE

22 DE

JULHO DE 1965

Dá nova Reâacão ao Decreto número
55.060, de 24 de novembro de 1.964

o

Presidente da República, usando

da atribuíçâo que lhe confere o artigo
87, ítem "I, da Constituição Federal e
tendo ouvido o j'rtbunal de Contas da
União, nos têrmos do Artigo 94, do
Regulamento Geral da Contabilidade

Pública, decreta: .
Art. 19 O Decreto nv 55.060, de 24

de novembro de 1964, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 19 Fica aberto à Superintendência do Desenvolvimento dó Nordeste - SUDENE - na forma do
disposto no parágrafo 59 do Artig;o 25
da Lei nv 4.239 de 27 de junho de
W63, o crédito extraordinário de' Crg
1.000.000.000 (hum bilhão de cruzeiros), destinado " atender às despesas
efetuadas pela SUD'ENE com a .prestacao - de assistência \ imediata as populações das
regiões do
Nordeste
atingidas pelas enchentes e inundações, que foram reconhecidas em estado de emergência pelo Conselho Deliberativo da mencionada Autarquia,
nos . têrmos .de sua Resolução nv 969,
de 6 de agôsto de 1964, e da Proposição nv 46-64, de 4 de março de J.964,
de sua secretaria Executiva".

"Parágrafo uníco. A assistência a
que se refere este Artigo compreende,
inclusive, a doação de gêneros alimentícíos, medicamentos e agasalhos
nas regiões inundadas e a execução
de serviços de 'emergência em obras
públicas" .
Art. 29 E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publioaçâo. revogadas as disposições/ em contrário.
Brasüía, 22 de julho de 1965; l4~";l
da Independência e 77Ç da República.
H. CASTELLo BRANCO

Osvaldo Cordeirp de Farias,
Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO W' 5"6.605

DE

22 DE

JULHO DE 1965

Revoga o Decreto n<! 51.719, de 18 de
fevereiro de 19'83

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal. e tendo em. vista o que consta
do Processo MVOP nv 5.001, de 1965,
decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
nc 51.719, de 18 de fevereiro de 1963,
que regula o uso de entidade classificadora .nacional pelos órgãos e emprêsas governamentais.

ATOS

Art. 20 o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22, de julho de 1965· 144Q
da Independência e 77º da RepÚ.blica.
H. CASTELLO BRANCO
Arnaldo Toscano
Juarez Távora

DECRETO Nº 56. 606
JULHO DE 1965
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DE 2,3 DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação,
favor e
por conta da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro, imóveis situados em Niterói, Capital do
Estado do Rio de Janeiro.

em

o presidente da República, usando

da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, I, da Constituição Federal e,
nos termos _do Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.78B, de 21 de maio de
1958, decreta:
Art. 19. Ficam declarados de uüüdade pública, para ríns de desapropriaçãc, em favor e por conta da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro, e para construções destinadas a unidades de ensino nela integradas, os imóveis a seguir mencionados, sítuadoa . na Rua São Paulo,
Valonguinho, em Niterói, Capital do
Estado do Rio de Janeiro, no trecho
compreendido entre a Policlínica Barros Terra e o prolongamento da Rua
São Sebastião, todos registrados no
Cartório Imobiliário da P Circunscrição.
I - nv 30 (prédio e terreno), transcrição imobiliária, no 8.137, em nome
de Mariana Coutinho da Silveira;
II - nv 36 e 38 (prédios e' terrenos) ,
transcrições imobiliárias ns. 4,.724 e
4.725, em nome de .Alaríco Ribeiro de
Oüvetra ;

III - no 44 (prédio e terreno),
transcrição imobiliária no 5.223, .em
nome de Elvira da Fonseca Cruz; ~
IV - nv 50 (remanescente de terreno baldio), transcrição imobiliária
nc 2.857, em nome de Paulíno Barrosç Salgado.

Art. 29 A desapropriação ora. decretada é declarada de caráter urgente, para os fins legais.

Ai't. 39 A Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro fica autorizada a promover, amigável ou judicialmente, os atos necessários à efetivação da desapropriação ora decretada.
Art. 4º ltsta Decreto entrará em vigor na 'data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 18ü5; 14t!:?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BR"I'TCO
Flavio Lacerda

DECRETO N9 56.607

DE

23

DE

JULHO DE 1935

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em taoor e
por conta da íjnixersiâaâe Federal
"do Estado do Rio de Janeiro, imóveis situados no bairro de Boa 'Via.:.
cem, 3º subdistrito do 19 distrito
do Municipio de Niterói, Capital do
Estado do Rio de Janeiro.
O presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, I, da constituição Federal e,
nos termos do Decreto-lei nv 3.3'65,
de 21 de junho de 1841, modificado
pelá lei nv 2. 7SfJ, de 21 de maiô de
1856, decreta:
Art. 19. Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor e por contar da
Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro, e para construção destinadas a unidades de ensino superior
nela integradas. todos os terrenos
constantes da planta nv 159, da União
'Territorial Fluminense, referente à remodelação de Niterói, aprovada pela
Prefeítura : Municipal de Niterói, em
15 de julho de 1958, compreendendo
lotes, numerados seguidamente de 422
a 454, cujo- perímetro se define medin~,o 70,50m. em reta sôbre o alinhamento do lado par da rua Passo da
Pátria, a partir da esquina da rua ou
Avenida Presidente
Domiciano. seguindo-se mais 14:7,OOm. em curva,
medidos sôbre o alinhamento da rua
projetada na 46, até se encontrar a
rua projetada nc 47, e sôbre o alinhamento mtxto desta rua mais 154,SOm.
até se encontrar o logradouro projetado, sem nome, que delimita o. lado

68

ATOS DO PODER ExECUTIVO

oeste da quadra, e sôbre o qual se medem mais 19,50rn. em reta, até se encentrar o al.nhamento do lado ímpar
da rua ou avenida Presidente Domi-

ACõRDO CULTÚRAL ENTRE O
GOVERNO DA ,REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

ciano, sôbre o qual, finalmente se me-

E- O GOVJtRNO DA REPúBLICA

dem mais 206S,6Dm, até se encontrar o
ponto inicial.
no cruzamento deste
alinhamento com o lado par da rua
Passo da Pátria, situados no bairro

ITALIANA

da Eoa Viagem, 3° subdtstrtto do 19
dístrtto do Munícíp:o de Niterói, Capital do Estado do Rio de Janeiro, e
que, -na sua quase totalidade, constituíam o imóvel da rua Passo da Pá-

tria n'? isa.

Art. 20. A desapropriação ora decretada é declarada de caráter urgente, para 08 fíns legais.

O Govêrno da República dos Esta-

dos Unidos do Brasil e o Governo da

.rcepúbtíca Italiana,

Cônscios da comunidade cte tradiçôes sõbre as quais se oaseía a vida
cultural dos seus dois países e animados do tesejo de .ornar atnda mais
estreitas e fecundas as relacôes Iítcrértas, artísticas, cientificas é técnicas
je existentes entre os seus dois PQVOS;
Acordaram no. seguinte:

Art. 30. A Universidade 'Federal do

Estado. do Rio de Janeiro fica autorízada a promover, amigável ou Iudicíalmente, os atos necessários à efetivação de desapropr-iação ora decretada.
Al~t. 49 :este Decreto entrará em V1gor na, data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. OASTELLO BRANCO

tninno Lacerda

DECRETO N9 55.608

DE

,23 DE

JULHO DE 19G5

Promulga o Acôrdo Cultural com
Itália.

o

a

Prestdente da República,

Havendo

o Congresso

Nacional

aprovado pelo Decreto Legislativo número 8, de 1953, o Acõrdo Cultural
com a Itália, assinado no Rio de Ja-

neiro, a 6 de setembro de 1~58;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor, de conformidade com
seu art. 11, a 19 de março de 19135;
decl'e~a:

QUê o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêle
se contém.
Brasília, 23 de julho de 1965' 1449
da Independência e 779 da Repllblica.

H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

ARTIGO t

Cada uma das partes contratantes
permitirá a crlaçâo e favorecera, com
tôdas as possíveis racüídades. o Iunm~ nento e o desenvojvímeuto no
seu próprio território, de Instituições
Culturais do outro pais, autonzauas
pelos respectivos Governos, cuja attvidade se destine a efetívaçào dos fins
gerais de presente Acôrcc, por meio
ue cursos, conferências, concertes. Irra
mtestações de arte, serviços de- biblioteca, discoteca, filmoteca, e-tc e permiurá que instituições ou par-tículal'8S o' 'ajudem COm meios Imancelros
ou de qualquer outra' natureza...
2. As duas -Comissões Mistas, de
que trata o Artigo 89, determinarão
quais dos organismos já existentes nos
dois Países' poderão ser -eccnhectdoa
00m(
Instituições Culturais para os
eteítos do parágr-afo precedente e determinarão as diversas taciltdades
cttsoets, alfandegárias, etc. -' de quese
pcuerâo beneficiar.
ARTIGO II

Cada uma das Partes Contratantes
favorecerá junto às Uníversidaâes. aos
oucros Institutos Superiores e aos Jnstnutos de Instrução Média situados
nu próprio território a criacào de cá-

tedras, leitorados e cursos livres de
língua, literatura, história 8 arte rio

outro Pais.
Em particular:

o Govêrno italiano comprometese a recomendar que, nas cátedras de
a)

69

ATOS DO_ PODIm ExECUTIVO

Iíngue e literatura portuguêsa exis-tentes na Itália, seja dado tratamento
especial ao ensino da líteea'ntra brásileira e às suas particularidades' Iíngüístícasb) o Govêrnc brasileiro oompromete-se a introduzir o estudo facultativo
da língua italiana nos estabelecimentos oficiais de ensino médio e a reconhecer a sua validade nos prczt-amae
ce exame em posição de paridade com
a língua estrangeira mais favorecida,
entre' aquelas para 2-.3 quais ;~ previsto
o mesmo tipo de ensino, bem corno a
manter e desenvolver o estudo do
italiano nas Universidades e Institutos Superiores.
AR'1'IGO III

As Partes Contratantes comprometem-se a facilitar, dentro das respectrvas legislações, o Iuncíonamento de
cursos especiais que sigam os programas escolares de ambos os Países. sempre que esses cursos se tornem neocs
sanes por exigências particulares (de
ordem cultural, concernente à umgração e outras).
ARTIGO IV

As Partes Contratantes compromecem-se a fav-orecer os contatas direLos entre as Uníversídades e os' outros
organismos de cultura nurnarustica,
Científica e artística dos dois países,
estudando a possibilidade de crganízar:
a) intercâmbio de profesaôres, de
conferencistas, de pesquisadores e de
estudantes;
b) intercâmbio regular de ooíaístas,
c) intercâmbio regular de publicações oficiais e das que provenham de
Universidades, Academias, Sociedades
Científicas e Instituições culturais em
gerar.'
Será, além disso, favorecida a constdtuição e o desenvolvimento de Jns-

títuíções e Fundações que tenham por
fim a criação e a manutenção de bôlsas destinadas a estudantes brasilellOS e italianos.
Será particularmente encorajada a
colaboração
cínematográfíca nalobrasileira,
Alt'l'IGO V

As Panes Contratantes procurarão
razei com que seja melhor conhecida
~, sua cultura 'por meio- da organização, no outro Pais, de cursos de COJ1terêncías, concertos, exnosíçôes .11.Istdcas.- e teatrais, mostras editoriais
e quaisquer outras manifestações relacionadas com a dívulgaçâo do livro
bem Como por meio do filme, do rádio, da televisão: da fotografia e do
esporte, concedendo-se, recíprocamente, com tal fim, tõdas -as facilidades
fiscais" alfandegárias, etc.
D2 um modo partícutar fica cstabeiecro. -ue a organizaçào de mostras,
de arte, no quadro dL presente Acôr
do, será facíhtada palas Partes Contratantes, substituindo uot garantia
idônea o depósito alrandegárlo que
deve ser efetuado em relaçát. à importação e exportação temporárias.
ARTIGO VI

As partes Contratantes concederá",
tõuas as possíveis facilidades à entrada nos seus respectivos territórios, de
nvros. jornais, revistas, pubneaçêes
musicais, reproduções artísticas, _ desttnados a instituições de caráter educativo e cultural, sob condícâc de que
tais artigos não sejam objeto de coeraçôes comercíars ,
Além disso, os livros, as. revistas, os
jornais e as punlícaçôes oartóetcae,
bem - como a música -nanuscrtta ou
impressa, não estarão sutcítos a 0:1tra taxas ou direitos do que os prevtstcs para os artígos reíertdos no
presente dispositivo.

~o
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Serão enfim, sempre que necessarro,'
adotadas medidas oportunas para tornar

0/

mais rápido possível c encami-

nhamento eos destinatários do materfal acima mencionado, c uactíeularmente dos jornais e das revistas.
ARTIGO

vn

As partes Contratantes examinarão,
de comum acôrdo e no v-sptrtto das
respectivas legislações, a pcsstbütda.
de de adoção de normas, meios c cntérios susceptíveis de facilitar e simplificar o reconhecimento reciproco
dos títulos de estudos intermediartos
e tmaís, com o objetivo -íe estabelecer
a sua equivalência, seja para fins acadêmicos" seja para fins de exercício
Profissional.
ARTIGO VIU

Para os fins, da aplicaçao do presente .acôrdo, bem como da formulação de qualquer proposta destinada a
adaptar o. próprio Acôrdc a ultertcres uesenvolvimentos das retacões entre os dois países, serão constituídas
duas Comissões Mistas ttalo-nrasuerTas, uma em Roma e a outra no Riu
de Janeiro. cada õornissâo será constftu la por seis membros nomeados
metade pelo Govêrno ítanano e rrieca .
de pelo Govêrno brasileiro. !~ Preaídência e a Secretaria serão conffadas.
cspectívamente, na Itália, a Um Italíano e a um brasileiro, e, no Brasil,
a um brasileiro e a .im italiano. As
Comissões reunir-se-ao, pelo menos.
uma vez por ~no e tôdas as vezes que
os Presidentes considerem necessano.
Em caso de necessidade a Comissão
poderá recorrer a peritos, a titulo ce
consultores técnicos,
ARTIGO IX.

As Partes Contratantes se declaram
dispostas a examinar a possibilidade
de adotar, nas suas relações recrpro-

cas, tôdas as facilidades previstas nas
recomendações da UNESCO' que tenham sido aprovadas pelos Delegados
dos dois Países.
AnTIGO x

o presente Acôrdo é concluído sem
.ímíte . de tempo e .oermanecerá em
vigor até que seja denunciado pOI
uma das partes Oontratàntes Em
tal caso, o Acôrdo cessará de vigorar
seis 'meses depois da octifícaçâo da
denúncia. As· facilidades concedidas
aos Institutos, de que trata o Arttgo t,
serão, entretanto, mantidas reciprocamente por seís meses.
ARTIGO XI

O presente Acôrdo será rattücauo
no mais breve prazo possível Ç> entrai'á em vigor no primeiro dia do mês
subseqüente àquele em que ror efetuada a troca das ratificações que terá
lugar
Roma.
Em fé do que, os abaixo -assínados
devidamente autorizados pelos seus
respectivos Governos, assinaram o
presente Acõrdo e a êl'e apuseram os
respectivas selos.
Feito em duas vias na cidade do Rio
de Janeiro, a seis de setembro. de mil
novecentos e cinqüenta e oito. nas
línguas portuguêsa e italiana, sendo
ambos os textos igualmente autêntíCOS, - Pelo Govêrno ia Repúbltea
dos Estados Unidos do Brasil. -

em

Francisco

Negrão de Uma -

Govêrnc da República

Pelo

Italiana.-

Giuseppe Medici.

DECRETO· N.Q 56.609

DE

23

DE

JULHO DE 1965

Concede à sociedade anônima Refinações de Milho, Brazil autorização
para continuar a funcionar na República.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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artigo 87, inciso r, da Constituição
Federal; e nos têrmos do Decreto-lei
n.s 2,627, de 26 de, setembro de 1940,
decreta:
Artigo único. K. concedida à sociedade anônima Refinações dê Milho, Brazil, com sede 'na Cidade de
Ridgefield, Condado de Bergen, Estado de New Jersey, Estados Unidos
da América, autorizada a funcionar
no Brasil pelos Decretos números
18.592, de 5 de fevereiro de 1929; ...
2.783, de 23 de junho de 1938; 21.254,
de 10 de junho de 1946; 32.335, de
27 de fevereiro de '1953; 38.103: de
18 de outubro de 1955; 39.576, de 13
de julho de 1956; 40.606, de 27 de
dezembro de 1956; 42.404, de 3 de
outubro de 1957~_ 42.98lI., de 3 de janeiro de 1958; 44.855, de 14 de novembro de 1958; 46.765, de 2 de se,tcmbro de 1959; 49,775, de 31 de dezembro de 1960;
51. 230, de 22 de
agôsto de 1961; 1.935, de ,20 de dezembro de 1962; e 53.621, de 27 de fevereiro de 1964, autorização para conti.1U,l' a funcionar na República, com
o capital destinado às suas operações
Industríaís no País, elevado de ....
Cr$ 4 800.000,000 (quatro bilhões e
oitocentos milhões de cruzeiros) para Cr$ 16.655.000.0.00 (dezesseis bílhões, seiscentos e cinquenta e cinco
mllhóes de cruzeiros), consoante resott.róes aprovadas pela mretona, ern
reuniões realizadas a 20 de outubro
de :<964 e 3 de novembro de 196~
mediante as cláusulas que acompanharri o precitado Decreto n.v 51.230,
de 22 de agôsto de 1961, assinadas
pelo Ministro de Estado da Indústria
e de Comércio, obrigando-se a mesma sccíedade -a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autortzaçâo.
Brestlía, 23 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
R.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

EXF.Cf:fnvO

DECRETO NÇI 56.61{) JULHO DE 1965

71
DE

23

DE

Concede à sociedade anônima S. S.
White Dental Manufactur?ng Company ot Brazil
autorização para
continuar a funcionar na República,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso .I, da Constituição Federal, e 'nos têrmos do Decreto-lei número 2,62'7, de -26 de setembro de
1940, decreta:

Artãgo único. lt concedida à socícdade anônima S. S. White Dental
Manufaoturíng. Company Of Brazil,

com sede na cidade de -wilmíngton,
Condado de New Castle, Estado de
Delawre, Estados Unidos da' América,
autorizada a funcionar no Brasil pelos
Decretos TIS. 13.538, de 11 de junho
de 1919; 18.883, de 27 de agôsto de
1929; 22.279, de 14 de dezembro de
1946; 34.017, de 19 de outubro de
1953; 39'.836, de 21 de agôsto de 1956;
e 49.761, de 31 de dezembro ete 19.60,
autorização para continuar a funcionar na República, com o capital destinado às operações industriais da filial brgaileíra, elevado de Cr$ .. " ...
23",670.000 (vinte e três milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros) para
crs 237.932.000 (duzentos e trinta e
sete milhões, novecentos e trinta e
dois mil cruzeiros), em virtude da
correção monetária dos valôres do
Ativo imobilizado, p.os têrmos da Lei
n? 4.357, de 16 de julho de 19'64, conscente resolução aprovada em reunião
da sua Diretoria,' realizada a 18 de
setembro de 1964, bem Gomo declaração do seu Representante legal no
país, datada de 10 de novembro de
19'64, mediante as \ cláusulas que a.
este acompanham, assinadas pero Mtnístro de Estado da Indústria e do
comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
v
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A Fortaleza Companhia Nacional de
Seguros, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara,
autorizada <.I, funcionar pelo Decreto
n9 440. de 20 de novembro de 1935, relativas à extensão das operações de
seguros ao Ramo Vida e ao aumento
do capital social de Crg 60.000,000
<sessenta milhões de cruzeiros) para
Cr$ 396.000.000 <trezentos e noventa
e seis milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléias Gerais Extraordínárlaa,
realizadas' em 18 de dezembro de 1963;
23 de abril e 2 de outubro de 1964.

venham à vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 23 de julho de 1965; 144Q
da Independência. e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N° 56.611

DE

23 DE

JULHO DE 1965

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos da A Fortaleza Companhia Nacional de <Seçurcs, relativas à extensão das operações de se-

vvrcaoo Ramo Vida e aó aumento

Art. 2° A Sociedade continuara integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da 'autorização a que alude aquele Decreto.
Brasília, 23 de julho de 1965; 144°
da Independência e 779 da República.

do capital social.

o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87. inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março 'de 1940, decreta:
Art. I'? Ficam aprovadas as alte-

'H.

rações introduzidas nas Estatutos da

CASTELLO BRANCO

Da1tiel Faraco

DECRETO N° 56.612 ,.-

DE

23

DE

JULHO

DE

1965

Aprova as Tabelas de Fixação dos vezorcs -âa Etapa, em suas diferentes
modalidades, e dos Complementos à Ração Comum das Fôrças Armadas,
para o segundo semestre de 1965, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição' que lhe confere o
Art. 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas a Tabela de Fixação dos Valôres da Etapa
em suas diferentes modalidades, nas díversãs regiões, zonas ou localidades,
organizada na conformidade do que preceitua o parágrafo único do art. 88
da Lei nv 4.228, de 30 de abril de 1964 (Código de Vencimentos dos Mi-.
'Iítaresi , bem como a Tabela de Píxaçâoidoa vetores dos, Complementos
à Ração Comum para as Fôrças Armadas organizada de conformidade
com que preceitua o art. 80, alíneas b) e c), da citada Lei.
Art. 29 Para execução das referidas Tabelas, que se acham anexas' a
êste Decreto, serão obedecidas, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica,
as Instruções que as acompanham.
Art. 39 '0 presente Decreto terá vigência a partir de 10 de julho de
1955, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Toscano
Arthur da Costa e Silva
Eduardo Gomes

ESTADO-MAIOR DAS FóRÇAS ARMADAS

OOMISSAO DE ALIMENTAÇAO DAS FôRÇAS ARMADAS

Tabela. de Fixação dos Valores da Etapa em suas diferentes modali dades, para
vigorar a partir de 19 de julho de H)'ô5, para o 2° semestre de 1965:

"~5

Fôrças

Armadas, a

A -- Para custeio da RAÇÃO CQM"UM:

Fixo

Total

Variável

I
I
I QuanliI tatdvo de
I Subsís-

Reíôrço de i Refôrço de
I
I Quanti- I Rancho ou I
I tativo de I
QT
I Rancho
Região, Zona ou Localidade
I Rancho ! Rancho I
j
têncía I
I Majorado I Majorado
(d)
(c)
I
(a)
I
I
o-s
CrS;
!
I
01'$
I
Amazonas e- Pará .. ,
, -,-.-,-'-~-'-.I--é3fi-,--1
4'j"'í
,
318
I
Maranhão - Piauí -- Ceará - Río]
!
I
I
Grande do NorLA - Paraíba
I
!
I
Pernambuco ---;- Alagoas - SergiI
i
pe - Bahia
'
, .. ," .-.. 1
540
180
405
I
270
I
Espírito Santo - Rio de Janeiro -I
I
I
I
1

-I

-

Guanabara - Minas Gerais 1
- Mato Grosso - Goiás - Dis-I
trfto Federal
.............1
São Paulo
," .. ............... 1
Paraná _- Santa Catarina Rio

j

I
492
468

1

Grande do Sul .... ......... , ... ,1

Acre, Territórios, Ilhas dos Abrolhos 1
,e Trindade, Localidade de Fran-]
cisco Beltrâo, Unidades denomí-]
nadas de Fronteira, Postos dei
Pronteíra da Marmh a e Exército i
Em pais estrangeiro . ",
1

444

i

,

I,
I

164
156
148

I

82.8
780

276
260

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

246
234
222

414

390

I
I

·1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

369

351
333

I

(1)

I

I

I Comum I

I
I

a

+b

Or$

848

1'

I
I

I

720

I
I

656·
624
592

I

I
I
I

Tipo r

(3)

1'
I

TipO

n

I:

I

7
I
I

+ c
II
c-s

a

~

954
1I

810

I

8
'o

945

g

861
819

8

I

I

I

(2)

I1

I
621
585

I

1.004
1.040

I'

738
702

I

666

I

II

1.242
1.170

I

777

~
~

f1I
M
:1
<3

1.4;19

1.365

(1) Conforme Art. 84, do C-V IV!
(2) Paz-a atendimento dos ranchos de: a) Oficial, quarcta- marinha, aspirante a oficial, aspirante a guarda-marinha, cadete,
suotenente. sub oficial e .eergento, conforme Art. 85 do C V M;
b) nos navios de guerra, quando em viagem e nas fôrças militares, quando de prontidão ou em deslocamento em serviço ou
.
exercício fora da sede, conforme parágrafo único do arn. 85 do C V M.
(3) Para os mencionados na letra a da observação anterior, quando na srtueçãc da letra b da cíteda observação, conforme pará-

g~ato único do Art. 85 do C V M.

fj
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B --:. Para custeio da "Ração Complementada,":

De conformidade com a alínea "b" do Art. - 80 do C V M O valor da
Ração Complementada é constituído pelo valor da Ração Comum acres-

cido de complementes destinados a atender ao maior dispêndio energético
decorrente da natureza dos serviços. Os valores atribuídos aos Complementos constam da respectiva Tabela.
C

~

Para custeio da "Ração Especial":

De conformidade com a alínea "c", do. 'Art. 80 do C \: M:

Enquanto não forem aprovadas as respectivas tabelas, seu custeio será
'atendido com o acréscimo 1),0 valor da Etapa Comum, em suas modalidades, dos' Complementos constantes da respectiva tabela, obedecidas as Instruções que lhe dízetn respeite.
Tabela de Fixação dos Valores dos Complementos à Ração Comum para
as Fôrças Armadas pera o 29 semestre de 1965
(Alíneas "b" e "c" do Art. 80 do CVM)
co~..:rPLEMENTO

1--

-

VALOR

Marinha

1.

-

1.1
1.2

-- Escola Naval
- Colégio Naval
- Escolas de Aprendizes de Marinheiros
-'-Escola de Marn.ha Mercante

1.3

-

;,lo

2.1
2-.2
2.3

o-s

ESCOLAR

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

173
150

Escola de GUBlTa Naval

- Escola ce Formaeáo de Otícíaís da Reserva
-'- Centro de Instrucâo Almrrante 'I'amarrdaré
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk
- Centro de Adestramento Almirante -Marques. Leão
- Centro de Instrucáo do Corpo de Fuzileiros Navais
- Centro de Instrucáo f Aôestramento Aéreo-Naval
-- Centro de Esportes da Marinha
- Cursos de Especíalízaçâc para Oficiais
, .. ,........
Exército
.
Academia Militar 'da- Agtnhas Negras
Escolas Preparatór ías de Cadetes
Escola de Apertcieoamento de Oficiais
Escola de' Sargentos das Armas
;........
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
Instituto MIlitar de Engenharia
Escola de Defew Antiaérea
- Escola de Equítaçâo de Exército
-- Escola de Comunícaoôcs
~ Escola de Material Bélico
- Escola de Jnstruçào Especralízada
- Escola de Veterinária

!20

173
150

Escola de Educacào FIEicE..

3.

3.1
3.2
3.3

-- Escola de ArtiU:laria de Costa
_.- Centros _e Núcleos de Formação de oüctats da Reserva
- Coregtos Militares
- Aeronáutica
- Escola de Aeronáutica
~ Escola Preparatória de Catetes da Aeronáutica
- Centro 'r-ccmco e« Aeronáutica
'
, .. ,............
- Escola de Especíalístas da Aeronáutica
~ Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica
Escola de Aperfeíçoamento de Oficiais da Aeronáutica
- Escola de.Oí'iciais Especialistas e de Infantaria de Guarda

130

173
150
130

7.
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II -

HOSPITALAR

Marinlw, Exército e Aeronáutica

-- Doentes sob regime dietético
IH -

.

143

ESPECIAL

Marinha
Navios:
1.1.1
Hídrograí'ícos e faroleiros (em viagem, quando em efetivo
servíco da espccíandadej
- Rebccadcres de alto mal' e Corvetas (quando em viagem
especttrca de socorre cu em estado de pronto)
.

1.

1.1

1.1.2 1.1.3 1.1.4 .1.2

Submarino

rem

v.agem:
Pessoal de quarto, à noite. em viagem \:

","
.
Pessoa} emcarcauo quando em viagem, prontidão cu reparo
fora ela sede
,.".".........
.
.
- Escatandrístas e homens-rãs

- Fuaüeíros- Pnracucdtstas
-- Policia ela Marinha
2.
2.1

3.

3.1
;J.2

.

"

.

-

Exercito
Organizações componentes do Grupamento da
Escola
Policia do Exàrcitc
- Primeiro Batalhão de Guardas
- Regimento do Cavalaria de Guardas
- Batalhão de Guarc as Presidencial
-

Comoanhia Mista

-"~

Umdacíes Componentes da Divisão Aeroterrestre

jp

75

153
30

Unidade

praneporte

-- Aeronáutíoa
- Lanche de bordo para avião
- Polícia da- Aenonáuüca (Subunídades)
IV -

"

"

.

80

.

800
80

.

REGIONAL

Marfnha, Exército e Aeronáutica

v --

173
260

340

RAÇÃO DE RESERVA

Marinha, Exército e aeronáutica
Instruções para aplicação aae. Tabelas" de Fixação dos l{alôres da Etapa
em suas diferentes modalidades e
dos Complementos da Ração Comum para as Fôrças Armadas, no
segundo semestre de 19G5. "

(Parágrafo único do art. 88 da Lei
nv 4.3,28, de 30 de abril de 1964, e art.
29 do Decreto número 52.950, de 26
de novembro de 1963).
Seção 1
Da Etapa

1. E' mantida no segundo semestre de 1965 a Tabela Qualitativa quantitativa padrão da Ração Comum,

3

aprovada pelo Decreto n? 29.625, de
31 de maio de IS51.
2. O toucinho, o azeite vegetal, o
bacalhau, o pescado e a carne. sêca
são consídc-ados artigos de substituição, não constando do cálculo para a
fixação do custo da ração.
3. Para efeito do cálculo do custo
da Racão Comum os alimentos segumtes são assim considerados:
Carne de boi - tipo casado (dianteiro e traseiro' em partes iguais);
Arroz - tipo "bleu-rose, japonês ou
similar, existentes em, cada região,
sempre de primeira qualidade.
Quaisquer tipos especiais dêsses alimentos devem correr a conta do re-
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fôrça de rancho ou dos complementos
da ração.
4. Etapa é a importância em dinheiro correspondente ao custeio da. ração na região, zona' ou localidade considerada (art. 88 do CVM).

5. Para efeito da Tabela de Fixa-

ção dos Valõres, as etapas serão assim designadas:
A. Etapa Comum, com as seguintes
modalidades:
a)

Etapa

Comum,

propriamente

importância correspondente à
soma dos quantitativos de .subsistêncía e de rancho;
z» Etapa Tipo I - importância
correspondente à soma do quantitativo de subsistência e refôrço de randita, -

cho (art. 85 do CV1\1) -

(ou quanti-

tativo de rancho majorado -

pará-

grafo único do art. 85 do:..' CVM, no'

caso de cabos, soldados, marinheiros
e taífeíroar :
c)
Etapa Tipo II - importância
correspondente à soma do quantdtatdvô de subsistência e refôrço de rancho majorado (parágrafo único do
art. 85 do CVM, para os mencionados
nesse artigo) .
B. Etapa Complementada - constituída pelo valor da Racão Comum.
acrescido de complementos destinados
a atender ao maior dispêndio energético decorrente da natureza dos serviços e constantes da respectiva tabela.
C. Etapa Especial :--- enquanto não
forem aprovadas suas tabelas, seu
custeio será atendido com o acréscimo, ao valor da Etapa Comum, em
suas diferentes modalidades, dos Complementos constantes da respectiva
tabela.
6. A indenização da Etapa Comum
em dinheiro só caberá -nos casos previstos no art. 87 do CVM e seus parágrafos, às praças de graduação inferior a 3° sargento, como é estabelecido.
7. O, militar, quando em serviço de
duração continuada de 24 (vinte e
quatro) horas em organização militar sem rancho, fará jus à diária de
alimentação de que trata o art. 37
do OVM, desde que sua organização
ou outra nas proximidades db local
do serviço não possa fornecer alimentação pOÍ' conta do Estado (§ 39 do
art. 82 do OVM) .

8. Faz jus à alimentação por conta
do Estado o aluno dos Centros e Escolas de Formação de Oficiais da Reserva, quando em exercício e instrução que a justifiquem (alínea "e" do
art. 82 do CVM) .
9. As organizações de subsistência
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica poderão suprir-se reciprocamente, independente de concorrência,
coleta ou tomada de preços.
10. No que fôr aplicável as Fôrças Singulares e como resultante da
adoção, do regime de subsistência, o
quantitativo de subsistência se destina:
a) à aquisição dos gêneros de paiol
ou de subsistência, integrantes das
respectivas rações;
,
b) às éespesaa de armazenamento,
conservação e outras, inerentes ao
funcionamento dos estabelecimentos
de subsistência' (dentro do limite de
20% incluídos no valor do quantitativo de subsistência fixado) , tais
como:
- cota de salário do pessoal. pago
pelos recursos internos;
- aquisição de material de aplicação, de transformação e de consumo,
inclusive combustíveis;
---:- aquisição de material permanente, inclusive o de transporte;
- reaparelhamento, manutenção e
reparos nos bens móveis (inclusive
viaturas) e imóveis.
11. O quantitativo de subsistência
não atenderá às despesas de transporte ferroviário, fluvial ou marítimo
e taxas portuárias, que devem correr
à conta dos recursos próprios das do..
tações correspondentes, cujo numerário será entregue, diretamente, pelos
órgãos de finanças aos estabelecimentos de subsistência.
12. -Quando sob regime de subsistência, os quantítatívos de subsistência fixados pelo presente decreto serão pagos aos estabelecimentos provedores, pelos órgãos de finanças, por
trimestre adiantado. A prestação de
contas dêeses quantitativos será realizada de acôrdo com as instruções em
vigor.
13. No que fôr aplicável às Fôrças
Singulares e como resultante do regime de subsistência, a indenização das
economias de víveres às unidades administrativas será realízada pelos es-
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tabelecimentos provedores, de acôrdo com os preços dos artigos da Tabela da Ração Comum vigente, aprovadas pelo órgão competente da respectiva Diretoria de Intendência.
14. Nas Organizações Militares cujo
horário de trabalho exigir a permanência continuada de pessoal por 8
(oito) horas diárias de efetívo trabalho, ou mais, deverá, em princípio,
ser providenciada a instalação de rancho (§ 10 do art. 82 do CVM).
14.1 Enquanto não forem obtidos os
meios para a instalação de rancho
próprio, e em outros casos especiais,
os comandantes, diretores ou chefes
das organizações, cujo horário de trabalho rôr de 8 (oito) horas diárias ou
mais. poderão, mediante entendímento prévio e publicação em Boletim Interno, autorizar a utilização de refeitórios de outras organizações que forem mais convenientes, seja pela vizinhança de sua sede ou do local onde
se encontre o pessoal de seu efetivo
prestando serviço. O saque ou municíamento das etapas e complementos,
nesta situação será feito de aoôrdc
com as normas vigentes em cada Mlnistérío Militar.
15. As Diretorias de Intendência dos
Ministérios Militares deverão fornecer,
na época oportuna, ao Grupo de Representantes da respectiva Fôrça junto à Comissão de Alimentação das
Fôrças Armadas, todos os elementos
básicos para a fixação periódica dos
valôres das etapas e complementos.
16. Os saldos verificados mensalmente no título Rancho terão os destinos prescritos nos regulamentos ou
instruções pertinentes a cada Fôrça.
17. As irmãs de caridade contratadas pelos hospitais e sanatórios serão, para efeito de saque ou mumciamenta de etapas, equiparadas aos sargentos.
18. -Os servidores civis que percebam por dotações orçamentárias, lotados, designados ou destacados para
prestar serviços em organizações que
disponham de rancho organizado e
cujo horário de trabalha exija permanência por 8 (oito) ou mais horas
diárias, farão jus, nos dias de efetivo
serviço, à alimentação em espécie;' por
conta do Estado.

19. .\ alimentação em espécie, por
conta do Estado, nas mesmas condições estabelecidas para os servidores
civis que percebem por dotações orçamentárias, fica também assegurada
ao pessoal civil pago pelos recursos
próprios das organizações militares, ou
por fundos especiais; aos estagiários;
aos que prestam serviços nos Minístértoís Militares por fôrça de contratos
ou convênios'; bem como aos candidatos inscritos em exames ou concurso,
promovido por Fôrça Armada, quando
a localidade em que se realizarem as
provas não coincidir com a de sua
residência.
20: Para fazer face à alimentação
do pessoal civil, nas situações previstas nos artigos, 18 e 19, será o mesmo
arranchado, em principio, para o almôço e café, quando apropriado. O
arranchamento para o jantar será
permitido quando o pessoal civil fôr
escalado para o serviço diário com. duração de 24 horas. O saque ou municiamento integral de valor da etapa
comum, para o pessoal civil que não
fôr escalado para serviço díárío com
duração de 24 horas, dependerá de
autorização ministerial.
20.1 Para os fins dêste artigo, o valor da etapa comum fixado para a
região, zona ou localidade compreende as parcelas. de 10% para o café,
50% para o almôço e 40% para o jental'. Nas organizações sob o regime
de subsistência, o desdobramento, por
refeição, das quantidades dos gêneros
de paiol ou de subsistência obedecerá
ao critério fixado pela Diretoria de
Intendência da respectiva Fôrça e o
do quantitativo de, rancho será feito
nas proporções correspondentes alO,
50 e 40% . sôbre o valor fixado, respectivamente para o café, almôço e
jantar .
Seção 2

Do Fundo de Estocagem e Intercâmbio
21. Ficam mantidos no segundo semestre de 1965, o Fundo de Estocagem do Serviço de Subsistência da
Marinha e da Aeronáutica, e o Pundo. de Estocágem e Intercâmbio, do
Exército, que serão denominados simplesmente "Fundo de Estocagem e Intercâmbio" - (FEI), observados o seguinte:
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21.1 .,- Da Receita

A receita do Fundo de Estocagem
e Intercâmbio será constituída:
a) pela taxa de 3% (três por cento),
calculada sôbre o valor total apurado
dos quantitativos de subsistência de
todos os militares arranchados de cada
Fôrça Armada;
b) pela taxa de 3% (três por cento) \
calculada sôbre o valor total apurado
dos quantitativos de subsistência da
ração de forragem (somente aplicável
ao' Exército)
c) de outras fontes.
21. 2 -

Dos Fins

o Fundo de Estocagem e Intercâmbio tem como finalidade principal
ativar os suprimentos de víveres e forragens' pelas Diretorias e Subdu'etortas
êspecíalízadas da Diretoria de Intendência de cada Fôrça Armada, -atravõs de investimentos de .capttal, em
benefício da alimentação da tropa.
21. 2.1 Para consecução da finalidade citada, .o Fundo de Estocagem
de Intercâmbio será, empregado diretamente pelos serviços próprios:
a) na aquisição de gêneros e forragens, nos períodos de safra, nas fontes .de produção, com o objetivo de
manter. os níveis mínimos, préestabelecidos;
b) no, reaparelhamento, manutenção, ampliação e funcionamento das
Organizações de Subsistência e dos
seus Entrepostos;
c)
no financiamento de gêneros
componentes da Tabela de Ração Comum, desde que cercado das respectivas garantias.
21.2.2 No Exército, a letra b, retrocitada no per-íodo anterior, terá os seguintes limites de aplicação:
a) até Cr$ 3.000.000 (três milhões
de cruzeiros) - apresentação dos pedidos formulados pelos diferentes Estabelecimentos de Subsistência do Diretor de Subsistência, que autorizará
seu emprêgo, após o necessário estudo;
b) -daqueleHmíte até o de Cr$ ....
6.000.000 (seis milhões de cruzeiros),
'nas mesmas condições, à autorização
do Diretor-Geral de Intendência;
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c) dêsse último limite .ete o de Cr$
18.000·900 (dezoito milhões de cruzei-

ros) ,- à autorização do Chefe do Departamento de Provisão Geral;
d) as que excederem aos tetos acima fixados, à audiência do Departamento de Provisão Geral e autorização mínístertal ,

21.2.3 Na Marinha, na mesma letra

b, retrocÜada 'em 21.2.1, será autorizada a despesa pelo Diretor-Geral .de
Intendência, por proposta 'dos Depósitos de Subsistência, até o limite de
Crg 12.000.000 (doze milhões de cruzeiros). Acima dessa importância, a
despesa dependerá de autorízacâo ministerial ouvida a Diretoria de- Intendência da Marinha.
21.3 -

Da Administração

A administracão do FEl ficará a
cargo da Díretorfa de -Intendência, na
Marinha e na Aeronáutica e da Diretoria de Subsistência, 'no Exército,
competindo-lhes o seguinte:
a) aprovar os programas de aplicação do fundo de estocagem, até os limites, que lhes são outorgados;

b) ,autorizar as aquisições e os. serviços julgados necessários, bem como
as despesas respectivas, nos têrmos
destas Instruções;
c) autorizar os auxilias, financiamentos e empréstimos, fixando os prazos para o resgate dêstes últimos.

21.4 -

Disposições Gerais

21.4.1·A percentagem de 3% (três
por cento) do FEl não está integrada no quantitativo de subsistência e
será requisitada adiantadamente, por
trimestre;
21.4.2 A aplicação do FEl obedecerá ainda 'às instruções complementares baixadas em cada FA, visando à
sua maior flexibilidade e contrôle;
21.4.3 A juízo das Diretorias de Intendência da Marinha e Aeronáutica
e da Diretoria "de Subsistência do Bxér
cito poderão ser concedidos 'empréstimos e auxílios aos reembolsáveís, às.
fazendas, às granjas e aos estabelecimentos e. entrepostos de subsistência
que lhes .sejam subordinados.
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21.'4..4 Os anteriores títulos "Fundo
de gstocagem" utilizados pela Marinha E! Aeronáutica, passam I ,a denominar-se "Fundo de Estocagém e Intercâmbio", para ri qua-l deverão, .amtiém passar os recursos financeiros
existentes sob a antiga denominação.
Seção 3
Do Complemento

22. -Os complementos só poderão ser
sacados ou municiados nos têrmos
exatos das presentes Instruções e tão
somente pelas organizações e nas situações expressas na Tabela de Fixação dos, Valores dos Complementos
para o segundo semestre de 1965.
23. O saque ou municíamento dos
complementos Escolar, Hospitalar e
Especial somente será permitido quando, na reàlídade, rôr fornecida a Ração Complementada.
24. Em nenhuma hipótese os complementos .poderâo ser pagos em dinheiro,
25. Os complementos serão devidos
nos dias em que houver atividade
normal ou extraordínárta, no que tange à missão principal da organização,
bem como nos casos de prontidão para
os elementos nela' compreendidos.
26,. O Complemento Escolar, somente poderá ser sacado ou municiado
durante o ano letivo, inclusive época
de exames, para os alunos com direito à alimentação por conta do Estado,
'para os militares que exercem função
de docência,. ensino ou instrução, bem
como nos dias de recesso, para os alunos de Escolas Preparatórias, de Formação r-e Oficiais da attva ou de praças e gratuitos de Colégios Militares.
27. Os alunos dos Centros, Escolas
,e Núcleos de Formação de Oficiais da
Reserva farão jus à alimentação por
conta do Estado nos dias de exercício
e instrução que a' justifiquem (alínea
"e", do art. 82 doCVM).
23. Os militares baixados aos hospitais e sanatórios militares sob regime dietético farão jus a uma etapa
complementada, equivalente ao valor
da Etapa Comum vigente para a região, zonas ou localidade, e mais o
complemento previsto para as organizações hospitalares.

29. Em regime de pôrtc, os submartnbs, navios faroleiros, hídrográfícoa,
rebocadores de alto mar e corvetas;
terão o mesmo muníciamento dos demais navios.
30. Somente o pessoal que efetivamente estiver de serviço à noite, em
viagem, em navios, nos quartos de zero
às quatro e de quatro às oito horas,
fará jus ao munícíamento do Complemento Especial correspondente.
31. O complemento de crs 153 rcento e cínqüentà e três cruzeíros) , atrtbuído ao pessoal embarcado, destinase
custear o excesso de despesa nos
navios de guerra quando em viagens,
prontidão ou reparo fora da sede, ínclusíve quando, em viagem, houver necessidade de substituição de gêneros
em virtude de deterioração ou perdas,
que resulte em munícíamento de outros gêneros, cabendo ao Comandante
do navio, até o limite considerado, justificar o acréscimo verificado.
32. O municiamento do complemento especial de ors 153 (cento e cínqüenta e três cruzeiros) atribuído ao
pessoal embarcado não será concedido aos submarinos, navios hidrográficos, faroleiros, rebocadores de alto
mar e corvetas, quando, em viagem,
fizerem uso do complemento a êles
previsto na Tabela de jsíxacão dos vaIôres dos Complementos.
33, As Unidades ou Subunidades de
Policia, as de Guarda e a, Companhia
Mista de Transporte farão jus, por
semana, a cinco dias de complemento
durante o ano de instrução, .excluídos
os períodos de incorporação e desincorporação. Nos demais dias somente
os elementos empregados em serviço'
com duração continuada de 24 horas
farão jus a êsse complemento.
33.1 Os componentes de Grupamentos de Unidades Escola ou de Divisão
Aeroterrestre e os fusileíros-pára-quedistas farão jus, por semana, a cinco
dias de complemento durante o ano
de instrução, excluídos os períodos de
incorporação e de desincorporação.
33.2 Os escafandristas e os homens;'
rãs farão jus, por semana, a cinco
dias de complemento durante o pertodo de instrução e quando no efetivo
exercício de sua subespecíalídade,
34. O lanche de bordo de avião será
fornecido:
a)
às tripulações dos aviões do
COMTA e das que viajarem em ob-
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jeto de serviço, instrução ou. treinamento com duração superior a 3 (três)
horas;
b) aos militares em serviço, quando
viajarem sem possibilidade de se ali-

mentarem em' terra.
34.1 Os vôos de instrução ou treinamento de âmbito' das organizações, isto
é, vôos locais, não darão direito ao
saque, devendo a despesa correr à conta do arranchamento normal.
34.2 A percepçã: de lanche de bordo não interfere com o direito à ra-

ção ou diária de alimentação.
34.3 O valor nutritivo do lanche
deverá corresponder ao dispêndio de

energia durante o vôo e às condições
atmosféricas "ia região, devendo OS,cilar de 500 a 1.000 calorias, devida-

mente equilibradas em hidratos de
carbono, proteínas, gorduras esais minerais, sempre que 'possível, segundo
a natureza do vôo.
34.4 O lanche de bordo só será rornecido mediante pedido por escrito,
feito por oficial de operações, do qual
constem obrigatoriamente os elementos que servirão de base para o saque;
isto é:
tipo e matrícula do avião;
- número da ordem da missão;
:- unidade, nome, .pôsto ou graduaçãodos beneficiados"
34.5 O saque será feito na requisição normal da organização e a prestação de contas obedecerá às instruções baixadas pela Diretoria de Intendência da Aeronáutica._
35. O Complemento Regional será
aplicado de acôrdo com as instruções que se seguem:
35.1 O Complemento Regional, da
Etapa Comum, destina-se a bem assegurar .a alimentação dos arranchados
e será empregado no que fôr necessário à satisfação das necessidades impostas pela natureza dos serviços do
rancho, bem como para suprir deficiências dos recursos financeiros para
aquisição dos componentes da ração e
para satisfazer outros, encargos inerentes à estocagem, produção, conservação, transporte, preparo e distribuição da alimentação.
35.2 O valor arbitrado de crs 340
(trezentos e quarenta cruzeiros) cal-
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culado sôbre o efetivo arranchado, é
'assim distribuído:
a) Na Marinha:
Organizações Militares - Cr$ 45.
Depósitos de subsistência supridores - cr$ 65.
Diretoria de Intendência da Marinha - 01'$'230.
b) No Exército:
Organizações Militares - Crg 45.
Estabelecimentos de Subsistência
provedores - ors 65.
Diretoria: de Subsistência - crs 230.
c) Na Aeronáutica:
Organizações Militares:
Fundo de Manutenção de Rancho
-

Crg 185.

Diretoria de Intendência:
Complemento Regional propriamente dito - crs 155.
35.2.1 A parte atribuída às Organiaacõcs Militares será sacada ou munícíada mensalmente em função do
efetivo arranchado e abrangerá, também, no Exército, - para as unidades
fora do regime de subsistência e, na
.darínna - para as-não .suprtdas pelos
Depósitos de Subsistência, a parcela
de 01'$ 65, atribuída em 35.2 aos Depósitos ou Estabelecimentos de Subaistêncía, 'supridores ou provedores.
S5. 2.2 A parcela destinada aos Depósitos de Subsistência, da Marinha
e aos Estabelecimentos de Subsistência do' Exército será sacada ou requisitada, dos respectivos órgãos de finanças, trimestral e adlantamente,
por estimativa. No Exército serão considerados, os -efetívcs arranchados e
sob o regime de subsistência e na Marinha os auprtdos pelos Depósitos de
Subsistência.
35.2.3 . O valor atribuído à Diretoria de Intendência da Marinha, Diretoria de Subsistência do Exército
ou Dtretot-ía de Intendência da Aeronáutica será sacado ou requisitado
dos respectivos órgãos de finanças, trimestral e adiantadamente, por estimativa.
35.3 O saque ou requisição do Complemento Regional será feito independentemente de qualquer outro complementa abonado.
35.4 A aplicação do Complemento
Regional e do saldo que venha a apresentar durante ou no encerramento
do exercício, pela Diretoria de Intendência, e Depósitos de subsistência da

ATOS DO PODER

Marinha, Diretoria de Intendência da
Aeronáutica, ou Diretoria de SUbsistência 8 ESf8!..,,'1r-;-;ir'Df'!nh 'de Subsistência do Exército obedecerá às prescrícões especitícas de cada Fôrca Singular dent-e da tinahdade precípua
do Complemento Regional.
36. O quantitativo destinado à Ração de Reserva será sacado ou requisitado pelo Depósito de Subsistência do Rio de Janeiro na Marinha,
pela Diretoria de Intendência da Aeronáutíce e pela Diretoria de Subsistência, no Exército, e calculado sôbre o total de militares arranchados
em cada trimestre.
36.1 A receita apurada para a produção da ração de reserva constituirá
um fundo espêcíal intitulado Fundo
de Racão de Reserva destinado a
atender- às despesas com:
a) estudo, elaboração e experrmentaçâo de protótipos;
b) transporte de material e pessoal,
diárias de alimentação e pousada dos
encarregados de cumprir missões relacionadas com O fim em vista, quando não forem atribuídas essas despesas às dotações orçamentárias;
c) mostruários e publicações;
d) custeio da produção, estocagem
e dtstrfbuíoâo para o consumo;
e) pessoal, material e serviços relacionados com o assunto, não previstas nas alíneas anteriores, após aprovação devida.
36.2 06 recursos escriturados no
Fundo de a.ação de Reserva não ficarão subordinados à aplicação em
prazos fixos ou dentro do exercício
financeiro e, observadas as prescrições constantes do "Decreto hv 53.970,
de 17 de junho de ~964 (Aprova o Rc..;
gimento Interno da Comissão dê Alimentação das Fôrças, Armadas), deverão, em sua totalidade, ser utilizados exclusivamente na conseeuçâo dos
objetivos mencionados em 36.1, sendo
dispensadas, para as aquisições em
geral e demais encargos do Fundo, as
concorrências ou tomada de preços,
nos têrmos da Lei nv 4.401, de 10' de
setembro de 1964 (Estabelece normas
para a licitação de serviços e obras e
aquisição de materiais no Serviço Públícc da União).
36.3 Nos dias. de consumo da Ração de Reserva, não será sacada ou
municiada a Etapa Comum.
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DECRETO N9 56.613 JULHO

DE 26 DE

DE 1965

Aprova as att sraçôes introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Seguros Gerais Corcovado relativas à
exteneão das operações de seguros
e resseguros ao Ramo Vida e ao
aumento do capital social.
C

Presidente da República, usan-

d.. da atrfbc.ícâo que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,

e nos têrmos do Decreto-lei número
2.063, de 7 de março de 194C, decreta:
Art. 19 Ficam aorovadas as c'ferações introduzidas "nos Estatutos da
Companhia de Seguros Gerais Corcovado, com sede na cidade do Rio
d Janeiro. autor-izada 8. funcionar
pelo Decreto nv 14.328, de 24 de dezembro de :"'943, relativas à extensão
das operações de seguros e resseguros ao Ramo Vida e ao aumento do
capital social de CrS 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) para
Cr» 140.000'.000
(cento e quarenta
milhões de cruzeiros), conforme deIiberacâo de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 14 de outubro de 1964.
Art. 2'-' A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vígui-arv-sôbre o objeto da autorízação a que alude aquêle Decreto.
Brasília, .~6 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANco

Daniel Earaco

DECRETO N9 56.614

DE 26 DE

.JULHO DE 1965
Declara a ctuiucuuuie de concessões
outorgadas à Rádio S. A. Mayrink
Veiga pelo Decreto n Q 1.285, de 23
de dezembro de 1936, prorrogado pelo
Decreto ni! 28.595, de 2 de setembro
de 1950, e Decretos n9s 30.432, de 22
de janeiro de 1952 e 37.769, de 18
de maio de 1955.

o Presidente da República, usando
das .atrfbuíções que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Cõnstdtuíçào Feüeral, e na conformidade do art.· 76,
da Lei nv 4.117, de 27 de agosto de
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1962 em combinaçã-o com os artigos
123 'da mesma Lei e. 26 do Regula-

mento aprovado pelo Decreto- numero

21.111, de 19 de março de ~932. e tendo em vista o Processo n- 9.703, de
1965 do Ministério. da Justiça e Negócios Interiores e Processo nc 30, de
1965. do conselho Nacional de Tele-

comunicações (CQNTEL), decreta:
Art. 19 Ficam declaradas caducas,
para todos os efeitos, nos têrmos do
art. 26, letra a do Regulamento aprovado pelo Decreto no 21.111, de 19 de

março de 1932, as concessões outorgadas à Rádio S. A.
Mayrink Veiga
pelo Decreto nc 1.285, de 23 de dezembro de 1936, prorrogada pelo Decreto nv 28.595, de 2 de setembro de
1950, e Decretos nvs 30.432, de 22 dó
janeiro de 1952 e 37.769 ,de 18 de maio
de 1955,' por infração dÇJ disposto no
art. 16" alínea l do mesmo Regulamenta e das cláusulas III e VIII dos

contratos aprovados pelos Decretos
acima citados.
Art. 29 f:ste Decreto entrará em VIgor na 'data de. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

blícação, reservada, e apresentação
ao Presidente da República através
do Ministro' da Guerra.
Art. 7° Aos órgãos responsáveis
por movunentaçao.c.cabe providenciar
em tempo oportuno, para que os
oficiais cumpram os requisitos legais para promoção.
§ . 19 As providências de movimentação. devem ser realizadas, pelo menos, até o momento em que o oficial
atinja a faixa:
.
-Coronel:
Terceiro quarto da respectiva ReIaçâo
- Tenente-Coronel e Major;
Segundo têrço por pôsto, da respectiva Arma 'ou Serviço
- Demais Postos:
Primeira metade, por pôsto, da
respectiva Arma ou Serviço.
§ 29 O oficial que, por ser transferido medíante requerimento ou gozar licença a seu pedido, não satisfizer os requisitos exigidos, será l:es~
ponaável único pelos prejuízos em
sua promoção".
Art. 19.

Milton Soares' Campos

DECRETO

-N9

JULHO

56.615 ..,...- DE 26 DE
DE 1965

Altera o Decreto n Q 55.09'O-A, de 28
de novembro de 1964 Regulamento da Lei de promoções de
Oficiais do Exército.

O Presidente da República, usando

das atribuícôes que lhe confere o Art.
Inciso I, da Constituição ê na
conformidade do Art. 69 da Lei número 4.720, de 8 de julho de 1965, decreta:
Art. 19 Passam a ter a seguinte
redação as disposições abaixo men-cionadas do Decreto nc 55.090-A, de
28 de novembro de 1964, Regulamento da Let de Promoções de Oficiais
do Exército:
"Art: 29 O processamento' das promoções obedecerá à seguinte seqüência:
87,

organização, pelo, Alto Comando do Exército, das listas para promoção por esconia xze fase), sua pu10)

1)
a)
b)

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

por oficiais das Armas, do Quadro de Material Bélico ou dos Serviços nas funções de Comandante,
Subcomandante, Fiscal Administrativo, Ajudante e Comandante de
Subunidade.
2) o passado pelos Capitães médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários em Organizações. Militares, "exceto em Diretorias e QuartéisGenerais.
Art. 22. para organização, dos
Quadros de acesso por merecimento, ficam estabelecidos os seguintes
valores, para a contagem de pontos
na ficha de promoção:

I -

Primeiro Escrutinio

A 3)

do:

Pontos positivos

Tempo de serviço arregimenta-

~ 0,25 de ponto por semestre -óu
fração igualou superior a 90 (no-

venta) oras.

ATOS DO PonEa ExECUTIVO

5) Tempo de serviço em função
de QS:
q,) 0,20 de' ponto' por semestre ou
fração igualou superior a 90 (noventa) dias, até o máximo de 3 (três)
anos consecutivos' ou não, em cada
pôsto, e 0,10 de ponto por semestre
ou fração igualou superior a 90 (noventa) dias que exceder de 3 (três)
anos, em cada pôsto.
8)

Tempo de' serviço como aluno

de Escolas e Cursos de Oficiais, com

aproveitamento:
a) 0,25 de ponto 'por semestre
ou
fração igualou superior a 90 (noventa) dias, somando-se prêvíamente as durações dos cursos.
'
9)

...•.....•..•.........•.....•...

0,1 de ponto por semestre ou
fração igualou superior 'a 90" (noa)

venta) dias nos Estabelecimentos Militares de Ensino das naturezas 1 e
II, e 0,15 de ponto por semestre ou
fração igual' cu superior a 90 rnoventa) dias nos Estabelecimentos, de
Ensino de natureza III, até o máximo de:
5 (cinco)
anos, consecutivos ou
não .em Estabelecimentos de Ensino
Militar de natureza IH.
.
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5 .e 8 dos pontos positivos do Primeiro Escrutínio com idêntico crtterio.
2) Soma de:
a)
Tempo de permanência no
pôsto:
c-- 0,3 de
ponto por semestre ou
fração igualou superior a 90 rnoventa) dias;
b) Pontos computados no Primei1'0 Escrutínio para os requisitos a- que
se referem os números 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15 dos pontos' Positivos e 1, 2 e 3 dos Pontos Negativos,
4) ,A soma dos pontos, dos 'três
Itens acima dará o total segundo o
qual será classificado o oficial no
Quadro de Acesso por Merecimento,
sendo inabilitado para ingresso nesse Quadro aquêle ~ que obtiver conceito "Regular" ou inferior no julgamento da CPO,
Parágrafo único, A "ficha de Promoção"para promoção ao pôsto de
General-de-Brigada (Art.
42
da
LFO) contém:
- para exame em 19 Escrutínio,
apenas os dados informativos referentes às condições e requisitos preserttos pelos 'Arts. 16, 17, 18 e 19 da

LPO;

12) Cursos:
e) Aos oficiais com o Curso de Estado-Maior, Engenheiro Militar ou
Técnico, que, por dispositivo
legal,
estejam dispensados definitivamente
de cursar a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, será computado 0,5 de
ponto como se a houvessem cursado
com o conceito "Bom".
j) Aos oficiais obrigados a cursar
a EsAú, transítóríamente dispensados do referido curso, enquanto alunos, pelo Art, 66 da LPO e Art. 38
e 39 deste Regulamento, não serão
computados quaisquer pontos referentes à letra "e" acima.

li -

Segundo Escrutmio

1) Soma dos pontos, referidos apenas ao pôsto atual, dos requisitos
a que se referem os números 3, 4,

Art. 23 ..........................•
§ 29 Para obter-se a tração .da
relação única de que tratam os nca
4 dos Arts. 17, 18 e 19 da LPO, proceder-se-á da seguinte forma:

- Divide-se por 4 a relação única
dos Cor'onéís numerados de tôdas as
Armas e do Quadro de Material Bélico com o Curso de EM; por 3 a
relação dos Coronéis numerados dos
QuadTos de cada Serviço, e por 5
a relação única dos Coronéis numerados Engenheiros Militares e os
do Quadro Técnico 'da Ativa, em extinção, todos existentes na data de
encerramento das alterações.
- O quociente de cada dívísào
marcará o oficial numerado que será
o limite, arredondando-se para mais,
no caso de quociente fracionário, Tedos os Coronéis, numerados ou agre-
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Art. 36. Será promovido "post mortem" o oficial Que, na data de seu
falecimento, fazia jus à promoção
pelo prmcípío de antiguidade ou de

- de 20 Nov para 15 Nov (Cômputo de vagas para a promoção por escolha) ;
~- de 10 Dez para 5 Dez (Cômputo e distribuição de vagas por merecimento e antiguidade).
Art. 3Ç Suprima-se o § 19 do Art.
19 e passem-se os §§ 29 e 3° do mesmo artigo para, respectivamente, 1"
e 29, tudo 0.0 Decreto nc 55.0Sü-A,
de 28 de novembro de 1964:.
Art. 4 Suprima-se no Art. 22 I Primeiro Escrutínio
A
Pontos Positivos, do Decreto número 55,DOO-A, de 28 de novembro de
1C64, a letra "g" do item 12.
Art. 59 Suprima-se o Art. 41 das
Dísposíções Transitórias do Decreto
nc 55.0-90-~1I~, de 28 de novembro de
1964.
Art. 69 Acrescente-se ao Art. 22,
I - Primeiro Escrutínio, A - Pontos Positivos, item 5, do Decreto' número 55. DOa-A, de 28 de novembro
de 1964:
"d) Para os oficiais servindo no
Estado-Maior das p'ôi'ças Armadas,
Gabinete Militar da Presidência da
República, Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, Servtço
Nacional de Informações, EstadoMaior do Exército e Gabinete do Mi-

merecimento.
§ 19 Para essa promoção será considerada a primeira data de premoçâo após o falecimento do oficial.

90 (noventa) dias, até o máximo de
3 (três: anos consecutivos ou não.

gados, acima dêsse limite, serão considerados para fins de estudo.

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

Art. 25. As vagas abertas em cada
pôsto, nas diferentes Armas, Qm:.dro de Material Bélico e Serviços, excetuadas as que incidam nos efetivos previstos para as funções privativas de cada Arma, e Quadro de
Material Bélico, serão grupaôas, nos
dias 5 de abril, agôsto e dezemcro.
em vagas a serem preenchidas pelos
prmcípícs de antiguidade e de merecimento, obedecidas as proporções da
LPO "em seu Art. 12 e 'as normas
dos Arts. 34, 33 e 37 e seus respectivas parágrafos e, finalmente, o Art.
2ô dôste Regulamento.
.............. - .............••.....•..

Art. 34. O oficial agregado de que
-c da LPO, na promoção por escolha, se houver incempatíbilidade hierárquica do novo oõsto CC';-!\ a ruricâo que exerce. devera
reverter "ex otfícío", ao serviço ativo
por Decreto da data das promoções,
para Que possa S'31' promovido.

trata o Art. 49',

* 29 O

*

Falccímento de qualquer otí-

cíal da ativa deverá ser comunicado

.por .seu Comandante, Chefe ou Direter diretamente à OPO, para estudo dos direitos de que trata êste

artigo" .
Art. 20 Alteram-se

datas do Calendário -

as

seguintes

Anexo I

~

do Decreto n? 55.D9a-A, de 28 de novembro de 1984:
~
de 20 de Mar para 15 Mar
(Cômputo de vagas para promoção
por escolha);
- de 10 Abr para 5 Abr (Cômputo e distribuição de vagas: por merecimento e antiguidade);
- de 20 Jul para 15 Jul (Cômputo de vagas para promoção por escolha) ;
- de 10 Agô para 5 Agô (Cômputo e distribuição de vagas por merecímento e antiguidade);

metro da ouerra.vcomputar-se-a um
acréscimo de 0,1 de ponto por semestre ou fração igualou superior a

Nâo se compreendem neste caso, os
, órgãos 'subordinados àqueles acima especificados" .
Art. 70
presente Decreto será
aplicado 8, pô,l'ti:· do processamento
das promoções do segundo semestre
. do ano de 1965·, devendo a organização dos Quadros de Acesso por Merecímentc, inclusive para essas promoções obedecer às, prescrições do
artigo 14, da Lei nv 4.448, de 29 de
outubro de 1964, com as alterações
feitas pela Lei nv 4.720, de 8 de julho de 1965.
Al't._ 81? nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em

°

contrárto .
Brasília, 26 de julho de 1965; 1449
da Independência e 77Ç da Repú-

blica.
H.

CASTELLQ BRANCO

Arthur da Costa e Silva
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DECRETO

N'? 56.616 --,- DE
JULHO DE 1965

27

DE

Criá a Embaixada do Brasil em Trinsaon-e.. Tobago e extingue o Consulado em Pcrt-cf-Spam:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
combinado como artigo 21, parágrafo único, da Lei nc 3.917, de 14 de
julho de 19B1, decreta:
Art. 19 li: criada, com a categoria
de Embaixada, uma Missão Diplomática do Brasil junto ao Govêrno do
Domínio de 'I'rinídad-e-Tobago, com
sede em Port-of-Spain, capital daquele país.
Art. 2 9 Fica extinto O Consulado
do Brasil em Port-of-Spaín,
§ 19 A Embaixada em Port-of-Spaín
fica encarregada de serviço consular,
com jurisdição no território de 'I'rfmdad-e-Tubago, ressalvadas as disposições dos artigos 25 e 27 (§ 29 ) da
Lei no 3.917, acima mencionada.
§ 29 O Ministro de Estado das Relações Exteriores determinara a jurtscttçâo consular brasileira nos territórios britânicos anteriormente compreendidos na jurisdição do Consulado em Porb-of-Spain.
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de julho de 1965; 144'1
da Independência e 77'" da República.
H. CASTELLD BRANCO
Vasco da Cunha

de Recenseamento, do Instituto 31'asileiro de Geografia e Estatistica.
Art. 29 ltste 'decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 27 de julho de 1965; ... 449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Oswaido Cordeiro de Farias

DECRETO N9 5ó. 618 JULHO

DE 27 DE

DE 1965

Promulga o Acôl'clo sôbre cooperação
no campo dos usos pacíficos da energia atômica com o Paraguai.

o Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nv 14,
de 1962, o Acôrdo sôbre cooperação no
campo dos usos pacificas da energia
atômica, assinado entre o Brasil eo
Paraguai, a 18 de agôsto de 1961,
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor a 21 de março de 1965,
trinta dias após a troca dos Instrumentos de ratificação, que se realizou
no Rio de Janeiro a 19 de fevereiro
de 1965, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêlc
se contém.
Brasília, 2'1 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

DECRETO N'" 56.617 JULHO DE

DE 27 DE

1965

Prorroga o prazo de vigência ào Deereto n'·' 55.309, ele 30 de dezembro
de 1964.

O Presidente ela República, usando
da atribuição QU8 lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuíção, deereta:
Art. Ir> Fica prorrogado, a partir de
19 de julho de 19G5, até 31 de dezembro de .1965, o prazo de que trata o
art. 19 do Decreto nv 55.309, de 30
de dezembro de 1964, que fixou o' vaIcr das gratificações de representação de gabinete do Serviço Nacional

ACbRDO SoBRE COOPERAÇÃO NO
CAMPO DOS USOS PACíFICOS DA
ENERGIA ATôMICA ENTRE A
REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E A REPúBLICA
DO PARAGUAI
Os Governos dos Estados Unidos do
Brasil e da. República do Paraguai,
movidos pelo desejo. de animar, por
todos os meios ac seu alcance, o desenvolvimento de uma cooperaçâo mais
eficaz en tre os dois países;
Convencidos de que a vontade dos
dois Governos é a de incrementar .rínda mais as estreitas relações de amizade que unem o' Brasil e o Paraguai;
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Considerando que o progresso do
Continente ~ americano, no campo dos
usos pacíficos da energia nuclear U.epende, em grande parte, da colaboração entre as nações americanas, para
unir esfôrços e coordenar programas

de ação;
Considerando que as recomendações
formais da Comissão Interamerícana
de Energia Nuclear dão-a este 'principio de auxílio mútuo uma importância fundamental;
Considerando que os Estados Unidos do Brasil e a .Repúblíca do Paraguai já colaboram entre si em vários aspectos do emprêgo pacifico da
energia nuclear; e que é conveniente
formalizar essa colaboração, a fim
de torná-la mais eficaz e "rutifera ,
Resolvem celebrar um acôrdo inspirado nestes altos propósitos e para
tàt finalidade, nomeiam seus plenipotencíárlos:
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Doutor Jânío da "Silva Quadros, a Sua Excelência o Professor Marcelo Damy de
Souza Santos, Presidente da Comtssão Nacional de Energia Nuclear do
Brasil; c,
'
O Presidente da República do Paraguai, General de Exército Alfredo
Stroessner, a Sua Excelência o Senhor Doutor Raúl Sapena Pastor,
Ministro das Relações Exteriores
Que, depois de exíbírem os seus
Plenos Poderes, achados em boa e
devida forma,
Convieram nas disposições seguintes:

ExECUTIVO

b) Formaçàc e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e profissional:
c) Assistência técnica e "financeira;
d) Coordenação da política das 1'esuectívas comissões nacionais, à luz
das responsabilidades que ~f'W o Brasil e o Paraguai como Membros dasNações Unid as da Agência Internacional de Energía Atômica e da Organização dos Estados Americanos.
A,H.T1GO III

o presente Convênio será ratificado após satief'éitas as formalidades
constitucíonats vigentes em cada uma
das Partes Contratantes i; entrará em
vigor trinta' dias após a Troca dos
Instrumentos dê Ratifieáçao, 'a realízar-se TI:; cidade de Brasília, Capital
da República dos Estados Unidos do
Brasil, no mais breve prazo possível.
Cada uma das Altas Partes Contratantes poderá denunciá-lo a qualquer
momento, . cessando, porém, os seus
efeitos trinta dias após a denúncia.
Em fé· do que, os Plenipotenciários
supramencionados firmam e selam o
presente Convênio em dois exemplares, ambos nos idiomas português e
espanhol.
Feito na cidade de Assunção, Capital da República do Paraguai, aos
dezoito dias do mês de agôsto do ano
de mil novecentos e sessenta e uni,
ivlarc"elo Damy de Souza
Raúl sapena Pastor.

DECRETO N9 56.619
JULHO DE

1965

Santos.. -

DE

28

DE

4..RTIGO I

As Altas Partes Contratantes convêm - em . prestar-se mutuamente a
maís ampla assistência em todos os
aspectos da aplicação da energia atômica para fins pacíficos
ARTIGO II

As Altas Partes Contratantes encarregarão as suas respectivas comiasões nacionais de energia atômica da
elaboração de um programa conjunto
de cooperação nesse setor, tomando
em consideração os seguintes pontos
principais:
a)
Intercâmbio de informações e
idéias;

Dispõe sôõre a prestação ce :assistência médica e ti, maternidade aos trabàlhadores rurais.

o Presidente da República, usando
da atrfbuição que lhe confere o artigo
87, item i, da Constdtuíçào Federal:
decreta:
Art. 19. Ate que se completem os
trabalhos atinentes à Reformulaçâo do
sistema geral da e'revídêncía .Socíal,
fica autorizado o Ministério" do Trabalho e Previdência Social a prom.icer
a prestação, aos trabalhadores rurais,
dos serviços de assistência medica e a
materr-tdade, previsto no artigo 164, .etras a e e, da Lei no 4.214, de " de
março de 1963 tnscezuto do Trabalha-

ATes »c PODn:
dor Rural) "nos têrmos do Capitulo IV
do Título In do Regulamento da Prevídencía Social Rural,. expedido -ielo
Decreto nv 53.156, de 10 de dezembro

de 1963.

Parágrafo untco.
A execução aos
serviços de que trata este artigo sera
feita, pelo instatuto de Aposentadoria
e Pensões dos Inuusta-íártos, diretamente, ou, como melhor convier, nos
têrmos do aa-tígo 165 do Estatuto do
'I'rabvanador écuraj, meliante converitos com cooperativas, emprêsas, entidades sindicais, associações de' classe, .clinicas ou entidades nospitalares,
r úbhcas ou privadas, preferentemente
Santas. Casas de Misericórdia, ou com
outras mstítuições de previdência social.
Art. 2". A implantação dos serviços
aludídc; no artigo 19 será feita progressivamen;e, iniciando-se pelas zonas em que tenha havido efetiva e generalizada arr'ecedacâo da "Taxa da
previdência social rural", a que se refere o artigo 158 do Estatuto do I'rasbalhador Rural, na torma estabelecida
pelo Regulamento da Previdência 80"
cíaí- Rural, e rigorosamente dentro dos
recursos díspcntveis do "Fundo de' Assistência e Previdência do Trabalhador Rural" criado pelo acima mencionado artifô'l\ 15b.
Art'. 39, Para a execução do disposto neste decreto, üca aberto o crédito especial de Crg 7.000.000.000 (sete
bühôes 18 cruzeiros) no orçamento de
despesa do Serviço de Previdência Social Rural do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industrtáríos, para
o corrente exercício, na base dos quantitativos da receita efetivamente arrecadada até o primeiro semestre dêste
ano.
Art. 4°. O Ministro do 'I'rabalho e
Previdência Social expedirá as Instruções que forem necessárias ao cumprimento deste decreto,
Art. 59. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua punltcação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasíha, 23 de julho de 1965;
1-14:<> da Independência e '17'? da República.
H., ÇASTELLO BRANCO

Arnaldo

Su~selcind
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DECRETO N9 56.620 - DE 29 DE
JULHO DE 1965
Autorizti a Comissão co Vale do São
Francisco a aceitar a doação do
-terreno de rJropriedade da Preteitura llllunicipal de lrecé, no Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
atríbuícão que lhe confere o
art. 37,-item I, da Constituição Fe-

da

deral, decreta:
Art. J.9 Fica autorizada a Comíssáo
do Vale do São Francisco, criada pela
Lei nv 541, de tâde dezembro de 1948,
a aceitar 8. doação do terreno de três
mil e seiscentos metros quadrados de
área, onde devera ser perfurado u~
poço profundo, na IOC9.lidc,C1.2 denomtnade Lageado, no Muntcípio de Irece,
no Estado da Bahia, de proprtedade
da referida Prer'Õ'itura, conforme Lei
Muntctpat nc 73, de S de' setemorooe
1964, sem ônus de qualquer espécie
parava UnHio.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data, de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília 29 de julho dê 1965; 1449
da Indep~ndênci8. e 779 da Repüblica;
H.

CASTELLO

BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N(·' 56.621 JULHO DE 19'65

DE

29

DE

Suspende,
temporâriamente, a cobranca de taxas, comissões e ezeolumentos, que eececuíoa, incidentes

sôbre

as exportações de arroz e

milho da. safra 1964-1965

Ó Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item X, da õonstttuicâo Pederal, considerando a necessidade
urgente de dar escoamento as contingentes da atual safra de arroz e
milho, que não encontram colocação
no mercado consumidor interno, bem
como a oonveníencía de reduzir encargos que pesam sôbre a exportação
dêsses produtos, a fim de criar me-lht~
res condições de competição e pO;-;SlR.
bilítar sua venda nos mercados internacionais, decreta:
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Art. 19 Fica suspensa, até trinta
e um de dezembro do corrente ano,
a aplicação das tabelas de taxas, CO~
missões e emolumentos abaixo discriminados, íncídentes sôbre as exportações de arroz e milho da safra de

1964-1965, destinadas

ao

exterior

e

embarcadas em. portos nacionais:
Cobradas por repartições subordinadas ao Ministério da Agricultura,
a título de fiscalização inspeção, aná-.
a)

Use, classificação, expurgo e desinfecção, inclusive por serviços extraordinários ou pela emissão de certificados de sanidade e fitos-sanitários;
b) Cobrados na esfera do Ministério
da Fazenda, a título de conferência e
fiscalização, inclusive por serviços extraordinários prestados na torma prevista no Decreto-lei nc 8. 663 .: ~ 14 de
janeíro de 19'46 e outros diplomas
legais.
Art. 2 9 Dentro de dez dias, a. contar da data da publicação dêste decreto, o Ministério da Viação e Obras
Públicas, através do Departamento
Nacional de Portos e Vías Navegáveis,
procederá a revisão das tabelas da
Tarifa Portuária, com vistas à elímínação ou redução temporária dos encargos que incidam sôbre a movimentação dos produtos de exportação de
que trata o presente decreto.
Art. 39 O Ministério da Fazenda
fica autorizado a promover a liberação de verbas incluídas no eundo de
Reserva de que trata o Decreto número 55" 623, de 22 de janeiro de 1965,
sempre que essa providência seja necessária para atender despesas com
serviços de órgãos governamentais anteriormente cobertas pelas taxas, comíssôes e emolumentos .cuja cobrança
tenha sido suspensa na forma do
art. 19 do presente decreto.
Art. 49 Os Ministérios da Agricultura, Fazenda, Trabalho e Previdência
social e Viação e Obras Públicas promoverão a regulamentação necessária
à imediata execução dêste decreto.
Art. 59 gste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 19G5; 1449
da Independência' e 77° da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo Leme
Arnaldo Suseelcinâ

ExECUTIVO

DECRETO N9 56.622

---c

DE

29 DE

JULHO DE: 1965

Acrescenta paraçrato ao art. 29, e
altera a redaçáo do § 1", do art. 3Ç>
do Decreto n 9 55.488, de 8 de [aneíro de 1965.

O Presidente da Repútníca, usando
da atríbuícao que lhe confere o
art. 87, item 1, da constituição Pedera., decreta:
Art. 19 fi acrescentado ao art. :49
do Decreto nv 55.488, de 8 de janeiro
de 1965, o seguinte parágrafo:
"§ 29 O total dos valores contabítizados em separado, nos têrmos dêste
artigo, será recolhido pelas companmas rnstrroumoras, pelas empresas
pemnsstonartas da refinação, e pelas
ínaúatrtas de mistura e envasilhamanco de oleos lubrificantes (;. de c.oducà« de graxas, derivados do petróleo ao Banco do Brasil S A., até 35
<tl"Ínta e cinco) '."tias contados do último dia do mes em' que se processarem as 'operações de venda
Art. 29 O § Iv. do art. 39 do Decrete no 55.488 de ~ de janeiro de
1965, paSSB a ligo:'::!'J cem a segumte
redação:
,
_
"~ 1 c O total mensal dos valores
cont.abilízados em separado, nos têrmos deste artigo, será r€~0~111do pejasemprêsas permtsslcnó.nas tia refinacão au Banco do pT'asíl, S

A. até 35

<trinta e cinco) dias contados do último dia do mês em que se processar
a industrialização das quantidades de
petróleo" .
Brasuia 29 -re julho de 1965; 144'!"
da Independência e 7'19 da República.
H.

CI\STELLo

BRANCO

Octavio Bulhões
Mauro 7'h'ibuu

DECRETO N'!' 56.623 - DE 29' DE
JULHO DE 1965
Dispõe quanto a pagamento de pessoal,
mediante recibo, do Ministério da
Açricuttura '.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da' Constituição Federal, e
Considerando que o Mínistérto da
Agricultura é o órgão responsável pela
execução da pclitíca agrícola do País:
Considerando que no Ministério da
Agricultura se 'encontram em .execucâo
inúmeros planos e campanhas, visando' ao desenvolvimento da produção;

ETCS DO PODER

Consider-ando que qualquer Interrupção que ocorra na execução dos
referidos planos e campanhas poderá
ocasionar graves prejuízos para a economía nacional, decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Agrfcultura autorizado a continuar pagando, mediante recibo, no exercício
de 1955, até 31 de dezembro, o pessoa! de caráter eventual, de natureza
temporária ou esporádica, que venha
prestando serviços até a data do presente decreto sem qualquer vinculo
empregatício com a administração
pública.
Art. 2Q O Ministério da Agricultura, no prazo improrrogável de noventa dias, submeterá ao exame do
Departamento Administrativo do Serviço Público, as Tabelas Numéricas
de Pessoal Temporário que tôr índiapensável para a execucão dos seus
programas de trabalho, no exercício
de 1966.
Art. 3Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 19G5; 144<)
da Independência e 77Q da República.

porté de energia elétrica da Subestação Elevadora de, Fontes até a Subestação de Cascadura.
§ 2Q Por ocasião da aprovaçao dos
projetos serão fixadas as demais características técnicas das novas íns-

talações.

Art. 29 A concessionária d e ver á
cumprir as seguintes exigências:
I - Apresentar, dentro de noventa
(90) dias, à Divisão de Aguas, doDepartamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas' e
Energia, o memorial, os projetos e
os orçamentos das obras a realizar.
Ir Iniciá-las e conclui-tas nos
prazos, que forem fixados.
Parágrafo único. Os prazos de que
trata o presente artigo poderão ser
prorrogados 001' ato do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 39 O presente decreto entra em.
vigor na data de sua publicação, re·
vcgadas as disposições em contrnno.
Brastlía, 29 de julho de 19'65; 1449
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N° 56.625 - DE 29
JULHO DE 1965

H. CASTELLO BRANCO

Hugo Leme
DECRETO NQ 56.624

ExECUTIVO

DE

29 DE

JULHO DE 19'65

Autoriza a Rio l...,ight S ,A. - Servicce
de Eletricidade a ampliar seu sis-

tema de transmissão.

O Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 87, inciso 1,. da Oonstituiçào, e
nos termos do artigo 5<'> do Decretolei nv 852, de 11 de novembro .to 1938,
combmado com o Decreto-lei número
2.059, de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica a Rio Ltgnt d.A. Servícos de Eletrtcídade autorizada 8,
ampliar SGU sistema de transmissão
de energia elétrica. mediante a ínstaiaçao ue uma unna de transmissão
entre a localidade de Queimados. Munícípío de Nova Iguaçu, Estado do
Rio de Janeiro, e a Subestação de
Cascadura, Estado da Guanabara. em
faixa de terras já utilizadas pele COlV"
cessionária, onde se acha instalado o
feixe de transmissão QueimadosOascadura.
§ 19 A linha de transmissão cuja
construção é autorizada se destina a
ampliar a atual capacidade de trans-

DE

Concede à Pnoenix Brasileira Companhia de seguros Gerais autorizaçüo para funcionar e aprova osseus Estatutos.
O Presidente ela República, usando;
da atribuição que lhe confere o arngo 8'7, tncíso I, da Oonstítuícàc deereta:
fl.rt. 1Q ti: concedida autortaaçàc para funcional' à Phoeníx Brasileira
oompanhía de Seguros Gerais com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estüdo da Guanabara, represent-ada
pOI' seu Incorporador
e constltutda
por Eserttura Pública, lavrada em 31
cta marco da 19G4, no 17<) Ofrcío de
Notas da Cidade do Rto de Janeu-c,
Estado da Guanabara," retificada e
ratificada pela Assembléia de 8 de
março de 1965, que operará am seguros e resseguros dos ramos elementares a que se refere o art, 10, nv I,
do Decreto-lei nc 2.063, de 7 de março de 19-10, com o capital inicia! de
crs 5ü,OOO.OOD (cinqüenta milhôestde
cruzeíros) . ficando aprovados os Estatutos adotados pelos subscritores doseu capital, mediante as seguintes
condições:
I - Substituição da parte rmar do
parágrafo único do artigo 59, pelo que
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segue: "e os restantes 50% do capital social deverão ser realízadcs dentro do pr8,7,Q de 12 (doze) meses, C011tacos da data da publicação do de-

creto de autorrzaca. para funcionamento da Sociedade".'
Ir - A alteracao consignada na
<:J2LUSula precedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral. Extraordinária dentro do prazo de 50 (ses-

senta) dias, contados da data da publicação dêste decreto.
Art. 29 ' A Sociedade ficará integral-

mente sujeita 'às leis e aos regutamentes vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autortzação a que alude o presente decreto.

Brasília, 29 de julho de 1965, 1449
da Independência e Ti" da República.
H. CASTELLü BRANCO

Daniel Faraco
DECRETO N9 56.626 JULHO DE 1965

DE

290

DE

Altera o Regulamento da Escola de
Especialistas de Aerotuuitica,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Passam a ter a redação
abaixo os seguintes artigos do Regulamento da EEAer, aprovado pelo Decreto nv 31.951, de 18 de dezembro
de 1952, e modificado pelo Decreto
nc 47.832, de 4 de março de 19-60:
"Art, 10. Cor:soante o seu objetivo,
o ensmo na EEAer abrange as seguintes categorias de Instrução:
a) Tnst"tlf'ioJ.o Mtlitar;
b) Instrução Fundamental;
c) Instrução Técnico':'Básica;
d)

Instruçao Bspectaüzada .

Art. 11. A Instrução Fundamental
e a Técnico-básica compreendem as
disciplinas necessárias a uma base
sólida para a-tnstrucão Especializada.
Art. 44. Antes de iniciar-se a Instrução Especializada o aluno será
submetido à Inspecãc de Saúde." destinada a verificar. a sua aptidão fÍ"stca para as funções de aeronavegarite e a uma Seleção Psicotécnica adequada, que servirão como meios de
orientação para sua inclusão na especialidade ou subespecíalídade mais
indicadas.
Parágrafo único. A classificação do
aluno na especialidade ou subespecíadídade será condicionada 'aos seguin-

tes tâtõres: preferência pessoal, elassíftcacâo intelectual. resultado da ínapeçâo de saúde, seleçàc psicotécnica
e número de vagas -fixadas.
Art. 122: A Dívisâo de lnstrucão
Militar tem a seguinte constítuiçâoa) Chefia; e
b) Grupos de Instrução.
Art. 125. Os Grupos de Instrução
são os órgãos encarregados da coor-,
dene..ç ão e do contrôle direto dos 8.Ssuntos a êles correspondentes; disporão de auxiliares, em número variável, conforme as necessidades de Instrução.
Art. 126. Os Chefes dos Grupos de
Instrução são designados dentre Os
Oficiais do Corpo de Alunos".
Art.2 Q Os atuais alunos da EEAer
tcrmínarào os cursos respectivos de
acôrdo com o Regulamento em vigor
até esta data, e 013 casos de reprovação por qualquer motivo serão resol-.
vidas de acôrdo com o ínterêsse do
Ensino e com aprovaçâc da Diretoria
do Ensino da Aeronáutica.
Art. 30 â'ste Decreto entrará -m
vigor na data de sua .iublicaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 29 de julho de 1965: 144Q
da, Independência e 779 da República.
H. CASTELLD BRANCO
Eduardo Gomes

DECRETO

N9 56.627 - DE 30 DE
JULHO DE 1965

Dá nova redação ao Decreto número
47.655, de 18 de janeiro de 19130,
que acresce do artigo 21, o »ecrero
nÇl
45.476, de 26 de fevereiro de
1959.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuíçâo, de-creta:
Art.- 19 O artigo" 21 do Regulamento da Diretoria de Subsistência, aprovado pelo Decreto nv 45.476, de 26 de
fevereiro de 1959, alterado pelo Decreto nv 47.655, de 18 de janeiro de
1960, passa a ter a seguinte redação:
Art. 21. As economias que resultarem do funcionamento dos
órgãos' de Subsistência (Quantitativos de Subsistência e Complemento Regional) • deduzidas as
cotas devidas à COSEF Ie que
trata o ·Art. 12 do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 22.139,

ATOS DO PODER ExECUTIVO

de 25 de novembro de 1932, 10 encerramento das contas de cada
semestre, para a gestão de VíVERES, e de cada exercício, para a
de FORRAGEM, serão assim destinadas:
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cauda revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 30 de julho de 1965; 144:9
da Independência e '17 Q da República.
li. CASTEi"Lü BRANCO
Arthur da Costa e Silva

VívERES

Economias Administrativas

(E A)

- 40% para o aparelhamento
geral do órgão, melhoria e conservação das instalações e dos
edírícioa, mediante plano submetido à aprovação do Comandante
da Região Militar respectiva, dos
quais, em casos excepcionais e de
impreterível necessidade, "até o
limite máximo de 4% poderão
ser empregados em despesas de
representação.
Fundo de Estocagem, Intercâmbio
e Mobilização (FEIlVI)

-

60%.
FORRAGEM

a) Diretoria de Subsistência
Fundo de Estocagem, Intercâmbio e Mobilização (FEIM).
- 100%.
i». Estabelecimentos com Gestão
Autônoma ' - (ERS/3 e ERS'/5)

Economias Administr.ativas

(EA)

- 40% para o aparelhamento
geral do órgão, melhor-ia e conservaçâo das instalações '- e dos
edifícios, mediante plano submetido à aprovação do Comandante
da Regíão Militar respectiva, dos
quais, em casos excepcionais e de
impreterível necessidade, até o limite máximo de 4% poderão ser
empregados em despesas de representação.
Fundo de Estocagem, Intercâmbio e Mobilização (FEIM)
- 60%.
Parágrafo único. O Fundo de Reserva dos órgãos de Subsistência fica
extinto, devendo o seu saldo ser .ransferido para o Fundo de Estocagem
Intercâmbio e MObilização (FEIM) :
criado por despacho do Ministro da
novembro de 194<!o
Guerra" de 3 de

~~i~l~d~e ~e1~e ~~:~~r~·o n~e 1 ~~ti,) ,d~

20 de agôsto de 1964, do Ministro da
Guerra.
Art. 2° 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, fi-

DECRETO NQ 56.628 - DE 30 DE
JULHO DE 1965
Aprova alterações introduzidas nos
Estatut.os da Companhia Boavista
de Seguros, inclusive aumento do
camuü social.
O Presidente da República, usando
da atrfbutcáo que lhe confere o ar-

ti'g"O 87, inciso I, da Constdtutçâo, e
nC3 têrmoa do Decreto-lei no 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alteracoes íntroduziuas nos Estatutos da
Companhia Boavista de Seguros, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, autorizada a
funcional'. pelo Decreto no 1.914, de
25 de agosto de 1937, ínclusíve .aumente elo capital social de
.
Cr$ 23D.ÚüO.úCO (duzentos e oitenta
milhões 4e cruzeiros) para
.
Cr$ :J..IGO.COO.OOO (dois bilhões e cem
mttnôes de cruzeiros), conforme deJíberaçâo de seus- acionistas em Assembteta Geral. Extraordinária, reeIízaoa em 14 de outubro de 1964.
Aru. 2(1 A Sociedade continuará integralmente sujeita às 'leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar sobre. o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 30 de julho de 1965; 1449
da Independência e 77" da Repúbli-

ca.

H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRl:

~'O"

N° 56.629 1965

DE

30

DE

JULHO DE

Extinçue o Batalhão de Serviços de
Engenharia do

1Q

Grupamento de

Bnçennoríc e cria o 5° Batalhão de
Engenharia de. Construção.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe. confere o artigo 87, íncísc I da Constttuieâo Federal e de conformidade, com o disposto no Artigo 19, da Lei nc 2.851,de 25 de agôstc de 1956, decreta:
Art.1Q Fica extínto o Batalhão de
Serviços de Engenharía, do 1ç Gru-
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parnentc de Engenharia, com sede em
Campina Grande - pB.
Art 29 Fica criado o 59 Batalhão

de Engenharia de Construção. com
sede em Pôrto Velho - RD.
Art. 39 O Ministro da Guerra "dotará "'3 medidas admíntstratívae ne-

cessári"as à transferência do acervo do
Batalhão de Serviços de Engenharia
do 19 .ra-upamento de. Engenharia par? o 59 Batalhão de Engenharia de
Construção.

Art. 49 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposlcôes em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1965, 144(1
da' Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRJ'.NCO

Artiiur da Costa e Silva

DECRETO NQ 56.630 JULHO DE 1965

DE

30

DE

Extingue a Comissão de Estradas de
Rodagem ni? 5
(Cuiabá-M'l')
e
transfere seu acervo tara o 59 Batalhão de Engenharia de Construção' em Porto Velho - RD.
O Presidente da República, .isando das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I da Constituição Federal e de conformidade com o disposto no art. 19, da Lei nc 2.851, de
25
agosto de 1956, decreta:
Art. 19 Fica extinta a Comissão de
Estradas de Rodagem nc 5 com sede
em Cuiabá - MT.
Art. 29 O Ministro da Guerra adotará as medidas administrativas ne·cessãnas à transferência do acervo
dessa Comissão para o 59 Batalhão de
Engenharia de Construção em Porto
V

10 -

.RD.

Art. 39 O presente Decreto c-' _orá
en- vigor na data de sua publicação,
revogada: as disposições em contrá
Brasília, 30 de julho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTE.i..LO BRANCO
Articur da Costa /8 Silva

deral, e nos termos do Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de'
1940; decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Navegação Mercantil S. A. NA VEM, com sede na Cidade do Rio.
de Janeiro, Estado da Guanabara, autortaada a funcionar pelos Decretos
ns. 24.101, de 24 de novembro de
1947; 29.777, de 18 de julho de 1951;
33.027, de 11 de Junho de 1953; 37.492,
de 14 de junho de 1955; 40.714, de 8
d.:; janeiro de 1957; 43.041, de 15 de
janeiro de 1958; 53.619, de 26 de fevereiro de 1964; e 55.570, de 18 de
janeiro de 1965, autorização para continuar a funcionar como emprêsa denavegação de cabotagem, com a arteração estatutária apresentada e com
o capital sacia! elevado de Cr$
.
840.000,000 toítocentos e quarenta milhões de cruzeiros) para Cr$ .... .- ...
2.520.000.000 (dois _bilhões. quinhentos e vinte milhões de cruzeiros), por
meio da correcâo monetária dos valores do Ativo imobilizado, nos têrmos
da Lei nc 4.35'7, de 16 de julho de
1964, capital êsse dividido em 504.000
(quinhentos e quatro mil) ações nominativas, do valor unitário de Cr$
5.000 (cinco mil cruzeiros), sendo ....
252.000 (duzentos e cinqüenta e duas
mil) ações ordinárias e 252.000 (duzentas e cinqüenta e duas mil) ações
'preferenciais, dista-íbuído com base na
Lei número 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, consoante delíberacào ant-evada em Assembléia Geral Extraordinaría, reatizaoa a 3 de outubro de
1964, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brastha, 2 .de agôsto de 1965' 114<>
Independência e 779 da RepÚ.blic~,.

da

H. CASTELLO BRilNCO

Daniel Faruco
DECRETO N° 53.632· -

DE

2

DE

AGOSTO DE 1965

DECRETO NO? 56.631
AGOSTO DE

~ DE

2

DE

1965

Conce~e à sociedade Navegação Mer-

cantzl S.A. - NAVEM autorização
para continuar a funcionar como
em-presa de navegação de cabotagem.

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

Autoriza, em caráter excepcional, o
'[I. 'cnímento interino dos cargos que
especifica.

o Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, re-

solve:
Art. 19. Fica permitido o provimento, em caráter interino, de até 30
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(trinta) cargos de Mecânico de Máquinas do Quadro de Pessoal do 1\1:inístérío da Guerra.
Parágrafo único. Para efeito do
disposto neste artigo, o Mímstérto da
Guerra elaborará o necessário expediente, a ser submetido 8.0 Presidente da República, por intermédio do
Departamento Administrativo do Serviço Público.
ArL 29 • úste decreto entrará e vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposícões em contrário.
Brasília, r de agôsto de 1965; 1449
de Independência e 77 9 da República,
H.

CASTELLO

BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO N° 56.632-A AGÔSTO DE 1965

DE

2 DE

Acrescenta dispositivos à: Ordenanca
Geral para o Serviço da A?'mada,
aprovada pelo Decreto n'! 8.726.. de
6 de tenereíro de 1942.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo
87 inciso I, da Constituição Federal.
decreta:
.
Art. 1ÇI Ao Titulo VII -'--- Capítulo
único - da Ordenança- Geral para o
Serviço da Armada aprovada pelo

Decreto nv 8,726, de 6de fevereiro de
1942, é acrescentado o artigo 7-1-41,
com três 'parágrafos, com a seguinte
redação:
"Art. 7-1-41 - Aspectos Fisumómicos dos militares - E' vedado HOS militares c uso de barba, oavannaque,
costeletas e o de corte de cabelo que
uãc seja normal, curto.
§ 1'! O militar que necessitar usar
barba, cavanhaque, ou .corte de cabelo
para encobrir lesão fisionômica ,::,6 poderá fazê-lo mediante permissâ.. , do
respectivo Comandante ou autoridade
equivalente.
~ 29 Não é permitido o uso de bigodes pelas praças de graduacác tnfertor a 3'! SG, Os Suboftcíals e Sargentos s6 poderão usá-los mediante permissão do Comandante ou auto-idade
equivalente a que estiverem subordinados.
§ 39 Os -rmlítares que tiverem as
suas fisionomias modificadas. em virtude das permissões concedidas na
forma dos §§ Iv e 29 dêste artdeo de ..
verão ser novamente identificados".
Art. 29 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárrc .
Brasília, 2 de agôsto de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BRANCO
ArnoldoToscano

--DE 3 DE

DECRETO N.'! 5/) {i33 -

AGÔSTO

DE H}65

Altera o Quadl"O de Pessoa! - Parte Permanente do Ministério da
Justico. e Neaccíos [nieríoree.. e dá' outras -arcoíaenctas."
O Presidente da República, ueando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, _ítem 1, da Constitufçáo Federal, e tendo em vista o artigo 11
da Ler n.v 3. 78t.. de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. V' Fica alterado o Ouaoro de Pessoal - Parte Permanente - do
Mtfueterto da Juatlça e Negócios Interiores, para o efeito de incluir e
reclassificar tunçôcs gratificadas no Serviço de Estatística Demográfica
Moral e Pontíca, constante:" da aDf;XO ao presente decreto e previstas no
Regimento aprovado pelo Deáeto número 55.875, de 29 de março de 1965.
Parágrafo único. A classífícaçào e reclassificaçâo das funções gr-atificadas a que se refere êsta mtige são aprovadas em caráter provisório.
Art. 2.9 A despesa com a execução dêste decreto será atendida pelos
recursos orçamentários próprios.
Art. 3.9 Este decreto entrará em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
rsresnta, 3 de agôsto de 1965; 144Q da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Milton Campos

--Os

anexos a que se refere () texto foram publicados no Diário Oji-

crcz de 4 de agôsto de 1965.
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DECRETO NI? 56.634 --

DE

3

DE

AGÔSTO DE 1965

Inclui funções g1'atijicadas na Parte
Permanente do Quadro ae Pessoal
do

Ministério da

Educação

e 011-

tura,
o -presldente da República. usando
das àtrtbuíções que lhe confere o artigo 87, item 1, da Oonstítuíçào e de
acôruo com o art. 11, da Lei número
3.7B'Ú, de .12 de julho de 1960, de-

creta:
Art. 1\1 Ficam incluídas, na Parte
'permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da gducaçác e .jultura, e

classificadas provísóriamente. a:" tUHções gratificadas de 8 .Inspetor Seccíonaí.vsímbolo l-F, 7 inspetor Assistente, símbolo 3-F e 9 Inspetor- Jtmerante, símbolo 3-F, previstas no Regimento da Divisão de Educação Física
do Departamento Nacional de Educação, aprovado pelo Decreto numero
49.639, de 30 de dezembru-de 19110.
Art. 29 A despesa .oom a execução
dêste Decreto será atendida pelos recursos orçamentários propnoa.
Art. 39 ârste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogacas as dísposíçôes vem contrár
Brasília, 3 de agõstr- de 1965;
1449 da Inaenendêncía e '179 da República.
H _ CASTELLo

BRANCO

Flavio Lccerâa

DECRETO N9 56.635

DE

3 DE

AGOSTO DE 1965

Autoriza a Draqaçem. de Ouro Limitada a pesquisar ouro e aianuuuee,
nos _municipios de Uzamanttna e
Corínta, Estado de Minas Gerais.

o presidente da Repunnca. usando
da atrtbuíçáo que Jne confere o artigo
87, nc I, de Constituição e nos termos
do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de raneíro de 1940 (Código de Minas), de'ereta:
Art. 19 Ficà autortzacía a Dragágem de Ouro Ltda . a pesquisar ouro
e diamantes em trecho do leito e margens públicas do Rio das Velhas, com
o comprimento. de -vinte e aeís metros
trezentos centímetros
(26.300 mj
contados pelo eixo médio <10 rio das
Velhas desde a barra do córrego das
-CO

Pedras para montante até ponto a
três mil oitocentos e trinta e dois
metros (3.832 mj , no rumo verdadeí-,
ro de cinqüenta e dois graus e quarenta e cinco minutos sudoeste
.
(52 945' svn
da foz do rio Pardo,
afluente do Rio das Velhas, situada
nos, distritos e municípios de Diamantina e Corinto, Estado de Minas Gerais. A faixa referida tem uma área
de trezentos b noventa e oito hectares e sessenta ares i..::;g~,oO naj e
largura de cento e :cinqüenta e um
metros e cinqüenta e seis centímetros
(151,56 fi), que e computada com setenta e cinco metros e setenta e oito
centímetros erl5,78 fi) para cada lado
do eixo médio de Rio das Velhas.
Parágrafo
único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51,726, ce 19 de
fevereiro de 1933, - e da Resoiuçâo
CNEN nc 1-63, de, 9 de ;aneiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 Nenhum direito de indenização ou reclamação cahet-Ia ao titular, .caso viesse a área o)H pasquísa
a ser objeto de obras para construção de barragem, rícencr a concessão
da lavra na depeudêncía da pernnssão da Comissão do Vale do Sá-o
Francisco.
Art. 39 O titulo da autortaaçâc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a U:IX~ de três
mil novecentos e noventa cruzeiros
(Org 3.990) e será válido por. dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 3 de agôsto de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.'! 56.636
AGÔSTO DE 1965

na 3 DE

níaretemca
Autoriza a Companhia
do Vale do Paraíba a construir linha t» transmissão,

o Presidente da República, usando
de atríbuícao que lhe confere o artigc 87, inciso 1, da Constrtuíçâo, e

ATO.5

DO PODER

nos termos do art. 59 do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 1.Q Fica autorizada ,a Companhia Hidrelétrica do, Vale do Paraíba a construir a linha de transmíssào
entre o Distrito de Engenheiro Passos
no 'Municipio de Resende, Estado do
Rio cteJaneiro t, a cidade de ouerua,
no Estado de Sao Paulo.
~ 1Y Em -ortarra do Ministro à-as
Minas e Energia, após' a aprovação
dos projetos, serão fixadas as casaoteristicas técnicas da linha de transmtsaão .
§ 2l{ A referida linha se destina
a ínterngar a Usina -te Funil, da .tompanfua Hidrelétrica do Vale H Paraiba com o sistema da Sao- Paulo
Light S. A. Serviços de Eletricidade.
Art. 2.9 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
1 -- Apresentar a Dívtsao de Águas
tio Departamentc Nacional da Producão Mmeraí do Mmístérto das Minas
e Energia, em três (3) vias. dentro do
prazo de um (1) ano a contar -ta dats da publicação deste decreto, o::: estudos, projetos f' orçamentos relativos
á linha de transmíssáo ,
11 Iniciar e concluir as obras
nos prazos que rorem fixados pelo
Mínístérío das Minas e Energia, executando-as de acôrdo cornos projetos aprovados ou as modificações
que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
e refere êste artigo poderão ser prortogados por ato de Ministro das Minas
Energia.
Art. 3° O presente decreto entra em
igor na data da sua publicação, reogadas as dtspostçôes em contrário.
.nrasnta, 3 de. agosto de 1955; 1449 da
.ndepéndêncía e 77."1 da República.
H. CASTELLO ,BRANCO
Mauro Thibau

9&

EXECUTIVO

do Decreto-lei n,v 1.985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas),' dereta:
Art. 1.9 Fica' autorizado o cídadao
brasileiro Paulo 'I'etxeíra de Carvalho
a pesquisar quartzito em terrenos de
ua proprtedade o. rugar denommado Caeté, distrito e muntcipto de Prados, Estado' de Minas Gerais. ouma
área de dez hectares e ctnoüenta ares
(10,50 ha) delimitada p01" 'um retângulo que tem um vértice a quatrocen1'JS t dez .net.ros (4H! rrn , ")0 r-uno
me gnetacc o. dez graus noroeste UO
NW), da íntersecçao dos eIXOS da es-

trada de rodagem Tiradentes- Prados e
córrego Caete e os lados divergentes
Iesse vertíce, 05 seguintes comprtlentos e rumos magnéticos: trezentos e cíuqüenta metros (350 mj , seerta graus sudoeste (70 9 SW); treentos metros (30l m j , vinte graus
.oroeste (20" NW).
Parágrafo úmco. A
execução da
resente
itonzaçao
fica sujeita '\8
etroulacões do Regulamento aprovac1r pelo Decrete nc 51.726, de 19 de
fevereiro de' 1963, e da Resolução
CNEN nc l-(j~, de 9 de janeiro de
1963, da Comíssao Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorízação.. de
pesquisa, que será uma via autentica
dêsce Decrete pagara a taxa de trcsentes cruzeiros .crs 300) e sera váice por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
ce Registro das Autorizações de Pesquísa ..
Art. 3." aevoeam-se as disposições
m contrárto .
Brasína, 4 de agôsto de 1965;, 144.l?
-e Independência e 77,9 .da Republ1ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO
DECRETO N,9 56.537
DE 4 DE
AGÔSTO DE 1965

N9 56.638
AGÔSTO DE 1965

DE

4 DE

Autoriza o cidadáo brasileiro Paulo
Teixeira de Carvalho a .pesquisar
quartzito, no municipio de Prados,
Estado de ]dZnas Gerais.

Autoriza O cidactao oraeúetro Jair Ribeiro de Carnaln-s f1., ia'arar cassíterita, no município de Cassiterita,
zetaso de Minas Gereis,

O Presidente da República, usando
da atrünnção que lhe confere o art. 87,
~19 I,
da Constituiçâo e nos têrmos .

O Presidente da Rep'Jblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv J da COl1st·ituição' e nos

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art, 4Q .As propriedades Vizinhas
termos do Decreto-lei nv J.985, de 29
estão sujeitas às servidões de solo e
de janeiro de 1940 (Código de Mlsub-solo para fins de lavra, na fornas), decreta:
ma dos artigos 39 e 40 do Código de
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
Minas.
brasüeíro Jair Ribeiro de Carvalho a
Art. 59 O concesstonárro da 'autoIavrar cassiterita, em terrenos de sua
rização será tíscaüzado pelo Depar...
propriedade, no lugar denominado
tamento Nacional da Produção MiFazenda da Barra, distrito e munineral e gozará dos favores díscrtmtcípío de cassiterita, no Estado de
nados no art. 71 do mesmo Código.
Minas Gerais, numa área de cínqüenArt. 69 A autorrzacão de lavra terá
ta e seis hectares e noventa e quapor título êste decreto, que será
tro ares <56,94 ha) , delimitada por
transcrito no livro próprio de Regfeum polígono irregular que tem um
tro das Autorizações de Lavra. após
vértice a cinqüenta metros (50 m i ,
o pagamento da taxa de mil cento e
no rumo verdadeiro oitenta e sete -quarenta eruzeírcs ~Crs 1.140).
graus e vinte e cinco minutos noroArt. 70 Revogam-se as disposições
este {87°25'NW) do marco qntloméem contrário.
'tríco cento e cínqüenta .e três (K..m
Brasília, 4 ,de agõsto de 1965; 1449
153> da ferrovia da Rede .etínetrc de
da Independência e 779 da Repúbl1ca.
Viação, no trecho São .roao de! ReiNazareno e os laGOS B.. partir desse
H CASTELLO BRANOü
vértice, os segumtes comprimentos ~
Mauro Thibau
TumOS verdadeiros:
setecentos meiras (7QO mj . um grau e cinqüenta
DECRETO N9 56.639 - DE 5 DE
minutos sudoeste \.1'-'50' bW); seísAGÔSTO JiE .965
centos e sessenta € .unco metros \665
.em , oitenta e -nto graus ··0 dez minuOutorga à Centrais Elétricas ào Rio
tos noroeste (88Q1O' NW); mil e trindas Contas S. A. concessão para
ta metros (1.030 m) , um grau e clndistribuir energia elétrica.
-qüenta minutos nordeste (l Q50' NE);
setecentos e quarenta metros (740m),
o Presidente da Repúbl1ca,'J.sando
sessenta e dois graus e quarenta mlda atribuição que lhe confere o acdnutos sudeste (62 9 40' SE). Esta augo 87, inCISO I,da Constituição. e
torização é outorgada mediante as
nos têrmos do artigo ,59 do Decre to ...
condições constantes do parágrafo
lei nc 852, de 11 de novembro de 1938
único do art. 28 do Código de Minas
e do .rtígo 80 do Decreto-lei númee dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
ro :3.763; de 25 de outubro de 1941,
além das seguiutes e de outras consdecreta:
tantes do mesmo, Código, não éxpressamente mencionadas neste decreto.
Art. 1'1 E' outorgada à centrais
Elétricas do Rio das Contas S A.
Parágrafo único: A execução da
concessão para
dàstnbuir energia
presente autorização cffca sujeita às
elétrica nos Mumcípíos de Atmadtna
-estrputacões do Regulamento aproe Santa Cruz da vítórra Estado da
vado pelo Decreto n 951. 72"6, de 19 de
Bahia, ttcando aurorízada &. construir
fevereiro de 1963, e da Re,:;olução
os sistemas de t; ansrmssâc e de dísCNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
trzbuíçâc que se üserem necessários.
1963,· da Comissão Nacional de BnerParágrafo único. Em portaria do
gfa Nuclear.
Ministro das Minas e Energia, após
Art. 29 O concessionár-io da autoa aprovação dos projetos, serão detereízaçâc fica obrigada a recolher aos
minadas as característícas técnicas
cofres públicos, na forma da lei, os
das instalações.
tributos que forem devidos à União,
Art; 2q A concessionária deverá saao Estado e ao Município, em cumtisfazer as seguintes exigências:
.prtmento do disposto no art. 68 do
I - Submeter á aprovação do MiCódigo de Minas.
nistro das Minas e Energia. em três
Art. 39 Se o aoncessíonárto da au(3) vias. dentro do prazo de cento
e oitenta (180) .íías, a contar da
torização não cumprtr qualquer das,
obrigações que lhe incumbem a audata da publícacâo deste decreto os
torização' de lavra será declarada caestudos, projetos e orçamentos reladuca ou nula, na forma dos artigos tivos aos ststetnas de u ansmíssão e
'$7 e 38 do Código de Minas,
dtstnnutçeo.

ATOS
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PODER

II - Assinar o contrato discíplínar
concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, Jantados da punlicação do despache da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia..
lI] - Intcíar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acordo com os projetos aprovados e es modificações que
terem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos reter idos neste al'tüN pc-terão sér prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 !lf3 tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re~
vistas trtenatmente pela Dívísâo de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e ,Energia.
Art. 49 A presente concessão vígorará ,pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e Instalações que, no
momento. existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão a União.
Art. 69 A concessíonáría poderá requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessíonarra
deverá entrar 'com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígêncía
da concessão, entendendo-se se não
o ríaer, que não pretende a renovação.
Art. 79 zste decreto entra em vigor na data de sua pubttcaçâo. revogadas as díspoaiçõea em contrárío.
da

Brasília, 5 de agôsto de 1965; 144s>
da Independência e ns> da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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tigo 87, inciso I, da Constdtuiçâo, e
nos têrmos dos artigos 59 do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de 19:j8,
10 do Decreto-lei nv 2.281, de 5 de
junho de 1940. e 89 do Decreto-lei
3,763, de 25 de outubro de. 1941,
decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Termoelétrica de Charqueadas S. A.
a autorização para montar uma usina
termoelétrica em Alegrete, municipío
do mesmo nome, estarío do Rio Grande do Sul, .JL::m como construir as linnas de transmíssâo e subestações necessárias ao suprimento dos sistemas
de distribuição dentro da área de influencia da referida usina, conferida
ti, Companhia Estadual de Energia
Elétrica do Rio Grande do Sul, em
virtude do Decreto n954.587, de 26 de
outubro de 1964.
Art. 29 Os bens e instalações em
nome da Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Rio Grande do
SUl, aue no momento existirem em
função exclusiva da produção e transmissão de energia da usina termoelétrica'» de Alegrete, ficam transferfdos
para a Termoelétrica de Charqueadas
Sociedade Anônima.
Art. 39 A Termoelétrica de Charqueadas S. A. deverá assinar o -ontrato disciplinar da: concessão dentro
de trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectíva minuta pelo Ministro das
l'Einas e Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
.aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 ãste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
a; disposições em contrário.
Brasilia. 5 de agôsto de 1965;
1449 da Independêncía e 779 da República.
H _ CA8TELLO BRANCO

.oECREI'O N9 56,640 AGÔSTO DE 1965

DE

5

DE

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.641 -

DE

5

DE

Transfere da Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Rio Grande do
Sul para a Termoelétrica de Charqueadas S. A. a autorização para
montar usina termoelétrica em Ale~
grete.

Autoriza o cidadão brasileiro José
Carlevatto
a
pesquisar
caulim,
feldspato e quartzo, no município
de Socorro, Estado de São Paulo.

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

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

AGÔSTO DE 1965

B8
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nordeste (539 42' NE); vinte e oito
metros e sessenta centímetros (28,60m)
oito graus vinte minutos noroeste
ereta: '
(89 20' NW); sessenta e cinco netros
Art. 19 Fica autorizado 9 cidadão
e
noventa centímetros (65,90m), treze
brasileiro José Carlevatto a' pesquisar
graus e três minutos nordeste ....
caulím, feldspato e quartzo em Le:crenas de sua propriedade no lugar de":
(13 9 03' NE); oitenta e três metros e
nominado Bairro da Pedra. Branca,
oitenta centímetros (82,30m), ctnqüendistrito e munícípío de Socorro, f!::.'5e quatro graus e quarenta e 38+,e
tado de São Paulo, em duas diferentes
minutos .noroeste (54 9 47' NW); vtn ,e
áreas perfazendo um total de dez hectares e cinqüenta ares (10,50 ha) , e dois metros
sessenta centímetros
assim definidas: a primeira (l~) com
(22,60m), setenta e oito graus quadez hectares e setenta c três ares
renta e sete minutos noroeste ... ",.
(10,73 -ha) é delimitada por um poligono irregular que tem. um vértice a
(789 47' NW); oitenta metros (30m),
quatrocentos e oítenta e seis metros
doze graus vinte e três minutos no(486m), no rumo verdadeiro de sesroeste 02 9 23' nwi , oitenta metros
senta e três graus trinta e nove, nunutos nordeste (63!! 39' NE) da cruz e oitenta centímetros (SO,80m), setenda capela de Santa 'I'erezinna, e os
ta e sete graus vinte minutos sudoeste
lados o' partir do vértice considerado,
(779 20' SW); oitenta e dois metros e
têm os seguinte.' comprimentos e ruquarenta centímetros (82,40m), nove
mos verdadeiros: duzentos e oitenta
e oito metros p cinqüenta centímetros - graus quarenta e oito minutos sudeste
(288,50m), quarenta e sete graus onee
(9Q 48' SE); cento e três metros e
minutos nordeste (479 11' NE): ômte
cinqüenta
centímetros 003,50m), quae oito metros (28m), setenta e três
torze graus vinte e oito minutos sugraus cinqüenta e cinco minutos nordeste ('739 55' NE); cento e sessenta
deste 049 23' SE), o décimo lado é o
e - dois metros e oitenta centímetros
segmento ret1lineo que une a extre(162,80m), vinte e seis graus trinta e
midade do nono lado, descrito ao vérum minutos noroeste (260 31' xwr:
sessenta e sete metros (67m), oitenta
tice de partida.
e três graus vinte e um minutos .:;11Parágrafo único. A execução da
doeste (839 21' SW);, oitenta e seís
presente autorização fica. sujeita às
metros e setenta centímetros (86,70m).
seu. graus treze minutos noroeste estipulações do Regulamente aprovado
(69 13' NW); trezentos e quarenta e pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963. e da Resolução CN EN
dois metros (34'2m), sessenta graus e
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963. da
vinte minutos sudoeste (609 20' :3W);
Comissão Nacional de Energia Nucento e 'tinta e sete metros e oitenta
clear.
centímetros 037,80m), quinze graus :::
cinqüenta e nove minutos sudetse
Art. 2Q O titulo da autorização de
(l59 59' e,E); sessenta metros e ~es
pesquisa, que será uma via autêntica
senta centímetros (GO;60m). trinta e
dêste Decreto, pagará a taxa de trequatro graus e treze minutos sudeste
zentos cruzeiros (Cr$ 300), e será vá(349 13' SE); o nono lado é o segmenlido por dois (2) anos a conta- da
to retilíneo que une a extremidade do
data da transcríçàc no livro próprio
oitavo lado, descrito ao vértice de parde Registro das Autorizações de Pestida; a segunda (2\') com dois hecta( ;a.
res e setenta e sete ares (2,77 hai , é
Art. 3Q Revogam-se as disposições
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a quinhentos e
em con trário .
trinta e nove metros e sessenta cenBrasíha, 5 de agôsto de 1965:
timetros (539,60 m) , da Cruz supradescrita e os lados a partir do vértace
1449 da Independência e 779' da Reconsiderado tem os seguintes com- pública,
primentos e rumos verdadeiros: sessenta e quatro metros e cinqüenta
H, CASTELLO BRANCO
centímetros (64,50 m) , cinqüenta e
três graus quarenta e dois minutos
Mauro Thibau

87, no r, da Constituição e nos têrmos

do Decreto-lei no 1.985, de 29 de [aneíro de 1940 (Código de Minas), de-

ATOS DO P01JEP. EXECUl':i,VO

DECRETO

N9 56.642 -- DE 5 DE
AGÓSTO DE 1965

Autoriza o cidadão tmixiieiro Antonio
Cordeiro de Souza a pesquisar tluorita, no lklunicipio de Bom Jesus da
Lapa, Estado da BanHe
o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mtnas) ,
decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Cordeiro de Souza
a pesquisar fluorita em terrenos de
sua propriedade no .ugar. denominaoo
Morro prêto, distrito.; .umcipm «c
Bom Jesus da Lapa, rsstado da Bahia, numa área de trezentos :'..ectarf-S
(300 ha) , delimitada por um retangula, que tem um verttce ''I. mil 01)zen tos e sessenta e .~,mcu metros tquarenta centímetros (1.265,40 m) .
no rumo verdadeiro de sessenta e nove graus cinqüenta e urn minutos .10""
roeste (69 0 51! NW), da oontluencía
dos riachos do Roberto e do Bandeira
e os lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil e qu.nnentos metros
(1.500 fi), setenta graus cinqüenta I':
quatro minutos sudoeste ,70<) (14'
SW); dois metros ';2.000 mi , dezelave graus seis minutos s-udeste (190
06' SE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização ncn -ujeíta ás
estipulações do Reguraruentc aprovado pelo Decreto n.c »1. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da eesoiucao
CNEN n.o 1-63, de 9 ue janeiro de:
19.f33, da Comissão -NaClOllal de EUPI·
gía rcuciear ,
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará :t caxa de ta-és
mil cruzeiros (Cr$ 3.0001 e será vando por dois (2) anos a contar da data
da transcrição 110 oÍVI:O próprio r)eRegistro das: Autorizações de Pesquisa.
ArL 3.° Revogam-se as disposições
em con trár!o.
Brasília, 5 de agôsto de 1965;
1449 da Independencía e 771.' da República.
H.

CASTELLo BRANCO

NI curo Thibau
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DECRETO NQ 56.613--

DE

5 DE

AGÔSTO DE 1&65

Autoriza o cidadão 'nruueiro Antonio
da Eil1:a Velho a pB~{n1isar qucrtzito, no Município de Prados: Estado de Minas Gerais,

o Presidente da Reoúblíca usando
da atribuição que lhe confere o art ,
87, nv I, da, Constitutçào _e nos têrmos do Decreto-lei ne 1.935, de 29 de
janeiro de 1S'W (Código Mínasr , decreta:

Art. 19 Fica autorizado o ctdauào
brasileiro Antcmo ela Silva Velbo a
pesquisar quartzito em .terrenos de
sua propriedade no _lugar denominado Serra de São José, distrito e municípío de Prados, .ills',;ddo de Minas
Gerais, numa área de quarenta e nave hectares quarenta e oito' ares e
quarenta centíares (49,4340 na', dettmítada por um polígono irregular> que
tem um vertace a quatrocentos e-trintae tres metros l4::l;,< mj , no rumo magnético de sessenta e oito graus nordeste
(68 0 NE), de canto nordest.e INE) da
ponte da estrada que liga 'I'iradcntea
com Chagas sôbre o Corregt ao ceetê e os lados a partir desse vertíce, os
segumtes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e setenta e sete
metros (777 m) , 5eSS(~!1t<l e cinco
graus nordeste (65° Nl'l). cítocentcs
e vinte metros (820 mj trinta graus
trinta minutos noroeste (300 30' NW) ,;
oitocentos e cinqüenta metros' '1350
m) , trinta e oito. graus sudoeste (38 0
SW); o quarto e último lado é .J segmento retilíneo que une a rxtremídade do terceiro lado descrito com Q
vértice de partida.
Parágrafo unico. A execução da.
presente autorização ãca sujeita às
estípulaçôes do Regulamente aprovado pelo Decreto n.c 51. 72t:, de 19 de
fevereiro de lSG3, e ti," Resolução
CNEN n.o 1-63, deg de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2. 0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500) e será
válido por dóis (2) anos a contar da
data da transcrição nc livro próprio
de Registro das Autonzaçôea de Pesquisa.
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Art. 3.° Revogam-se as dísposicões
em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 1965;
144Q .ra rnoepencencia e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N. o 56 _644
AGÔSTO DE

na

õ

DE

1965

Conceae a "EMiR" Emprêsa de
Águas Iâínerais e R,3t1 F;erar"te, Limitada autorização para nmcumar

como emsnêsa de mineroçac.,

o Presidente da rêeoúbrica usando
da atrtbuíçac que lhe confere o art .
87, 1)0 1, da Constítuiçao e nos têrmos do Decreto-lei n C 938, de B de

de Barros a pesquisar argila em terrenos _de propriedade dá Companhia
Usina Vassununga no tmóvel denominado Fazenda Córrego Rico, distrito
e muntcípío de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo numa
área de quatrocentos e três t:ectal'es
e setenta e cinco ares í4.03,"15 ha) delimitada por um retângulo que' tem
um vértice a duzentos meu-os (200 m) .
no rumo verdadeiro -tc sessenta e quatro graus sudeste (6~J SE) da barra
do córrego Bícame na margem díreíta do ribeirão das pedras ou Cachoctrinhas e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes -cmprfmcntos e
rumos verdadeiros: oíc-icentos e cínqüenta metros (850) fi), sessenta e
quatro graus noroeste W' l\fW)· quatro mil setecentos e cinqüenta metros
(4.750 fi), vinte e seis graus nordeste

dezembro de 19S5, decreta

(26 0 NE).

Artagc único: li: concedida a "E1VlIR"
Emprêsa de Águas 1\~jneraÍs e Re[rígerantes Ltda.v constdtutda
cor
contrato arquivado sob n.c 1.586 e -a1t~raçôes sob ns. 1. 793 e 1.809, no ae-

parágrafo único. _\ execução da
presente autorizaçáo ficl:\. sujeita às
estipulações do Reg1l1o.-lllCnw aprovado pelo Decreto nv ?1.721) de 19 de

-

gtatro de

Comércio

Itanorar, Estadc.

uavccmarca de

do

RlO de

Janeiro

com sede na':lidade -te t:aooHü·,· au-'
tortzaçàn para tuncíonar como empresa de mineração -u and.. oortgada
a cumprtr integralmente as leis ~ reguramentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorf-

zàçâo,

Brasnía,

5

de

agôsto

de

1965'

1441;' 'ta Independência' 8 779 da Re~

pública.
H,

CASTELLo BRANOO

Mauro Thibau

DECRETO N.o. 58.645AGÔSTO DE

1965

DE

5

DE

Autoriza o cidaàéio brasileiro Marcos
Antonio Monteiro de Hmros a 'pesquisar aroua no mu'.'/.icl.pio de Sareia Rita do Passa Quatro Estado de
São Paulo.
'

o presidente da República .usando
da atribuição' que lhe confer~ o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos, do. Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Marcos Antonio Monteiro

fevereiro de 1963, e da
cesoluçâo
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro') de
18'63, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorlzacâo de
pesquisa, que será uma i, ia autentica
deste decreto, pagará a taxa de quatro mil e quarenta cruzeiros tCr$.
4.040) e será válido por -Icís (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasilia, 5 de agosto de 1965;
1449 da Inuependêncía e 779 da Re·pública.
H.

CASTELLO

BRANCO

MauTO Thibau

DECRETO N9 56.646
AGÔSTO Dl': 1965

DE 5 DE

Autoriza o cidaaâo brasileiro Antônio
Valente Ferreira a pesquisar quartzo e aTeia quarteosa, no municipio
de Paulo Cándido, Estado de Minas

Gerais.

O Presidente- da República usando
da agrihuição que .1h~ _confel'é' o artágc

87, n I, da Constituição e nos cêrmos "

lDl
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do Decreto-lei no 1.935, de .29 de laneíro de 1940 (CÓdigo de Minas), de-

creta:
Art. Iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Valente Ferreira
a pesquisar quartzo e areia quartzosa, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Bandeira,
distrito e municipío de Paulo Cândido,
Estado' de Minas Gerais, numa área
de onze hectares e noventa ares
(11,90 haj , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
quinhentos e doze metros, no rumo
magnético de trinta e nove graus e
quarenta minutos sudeste (390 40' SE),
da barra do córrego dos Palmitos na
margem esquerda .dc córrego Bandeíra e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e quinze metros
(215 m) , umjrrau sudoeste (19 SW);

"duzentos e quarenta e dois metros
(242 mj , setenta e cinco graus sudeste ('750 SEl; oitenta e quatro metros
(84 rm , cinqüenta graus e dez minutos nordeste (50° 10' NE); cinqüenta
e um metros (51 m) , seis graus nordeste (69 NE); cento e quarenta metros (140 m) , quarenta e quatro graus
e quarenta- minutos nordeste (449 40'
NE); setenta e quatro metros (74 m) ,
dezessete graus e dez minutos noroeste (179 10' NW); duzentos e noventa
e seis metros (296 m) , quarenta e seis
graus e trinta minutos noroeste (460
30' NW); o oitavo e último lado é o
segmento retilíneo que une o sétimo
lado descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51 72G, de 19 óe l(:'VCreíro de 1963 e da Resolucâo CNEN
n? 1·'6Z, de 9 de janeiro d'e 19G3, da
Comíssâo Nacronal de Energia Nuclear .

Art. 29 O titulo da autorlaaçãc de
pesquisa, que será uma via autêntica,
dêste _Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próurlo
de Registro das Autorizações dê Pesquisa.
Al'G. 39 Revogam-Sê as dlspoaiçôes
em contrário ..'
Brasilia, 5 de. agôsto de 1965; 144°
da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BRANCO

MaU1'O Thibau

DECRETO'N° 56.647 AGÔSTO DE:

DE 5 DE

1965

Outorga it Companhia Sul Ser:gipana
de Eletricidade concessão para distribuir energia elétrica,

o Presidente da República, usando
da atafbuíçâo que lhe confere _ avtígo
87, nc i, da Constttuíçáo " aos te-mos
do artdgc 50 do Decreto-lei nc 852, de
11 de novembro de J.938 e do artigo
8Q do Decreto-lei li') 3.'763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Al't. 1Q E' outorgada a Companhia
Sul Sergípana de Iíâetrícidade concessão para distribuir energia elétrica no
Muníctpío de cristinápolis, Estado de
Sergipe, ficando autorizada a construir os SIstemas de transmissão e de
distribuição que se fizerem necessártoa. '
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após ~ a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 2q A energia a ser dístrlouída será
suprida pela companhia Hídro Elétrica do São Francisco.,
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta e cinco (365) dias, a
contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudes, projetos e orçamentes relativos 3.0S sistemas de
ta-ansmíssáo e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do nrazo de trinta (30) dias, contados da publicação
co despacho da apruvaçâo da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
In "-" Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem aprovada- pelo Mínistro das Minas G Energia, executando-as de acôrdo COlll os projetos aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os »razoa rcrcrtdos neste artigo poderão ~ ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
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revistas trienalmente pela Divisão de,
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do

Ministro das Minas e Energia.
Art. 4° A presente concessãotvlgorara pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.

Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condíçôes que vierem a
ser estipulada.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígêncta
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~ste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 5$.618
AGÔSTO DE 1965

DE

5 lm

Outorga à Companhia '. Paromaense
de Energia Elétrica concessão para
distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, .da Constituição,
e nos termos dos artigos 5.9 do Decreto-lei n.c 852, de 11 je novembro
de 1938 e 8.9 do Decreto-lei n.v 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
ArL 1.9 E' outorgada. à' Companhia
Paranaense de Energia Elétrica, concessão para distribuir energia elétríca no Município de Florestopolís.
Estado do Paraná, ficando autorizs.da a construir os sistemas
de
transmissão e 'OS de distribuição que
se fizerem necessários.
§ 1.9 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas as características técnicas das instalações.

§ 2.'1 A energia elétrica a distribuir será suprida por Usinas Elétricas do Paranapanema S.A. "U8EI,PA", através do sistema' de transmissão Norte do Paraná.
Art. 2.9 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação. do Ministro das Minas e EnergÍa, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (30) dias, a contar da data
da pubücaçào dêste Decreto, os estudos, projetos e -orçamentos relativos ao sistema de -dístrtbuíção ,
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro
do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação
da respectiva minuta pelo Ministro
das Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministre das Minas e -Energia, executando-as de. acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações
que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por. ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3.9 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas
trienalmente pela Divisão
de Águas, do Departamento Nacional da Prodiiçâc Mineral, ccen aprovação do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.9 A presente concessão vi"
gorará pelo prazo de trinta
(30)
anos.
Art. 5.0 Findo o prazo "da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art , 6.9 A concessionária poderá.
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas,
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se,
se não o 'fizer, que não pretende a
renovação.
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Art. 7.? O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 5 de agôato de 1953' 144g
da Independência e 77? da República.
H.

AGÔSTQ DE

sul (S); três mil e cínquente e seis
metros (ac 056m ) , leste (E); mil e
quatro metros e sessenta e seis centímetros (1.004,66m), norte (N); dois
mil cento e sessenta e seis metros
(2,166m), oeste (W); mil cento
e
trinta e oito metros e vinte e cinco
centímetros (1.138,25 metros). norte
(N) •

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N 5' 56.649

103

DE

5 de

1955

Autoriza Caraíba-Mineracão e Iâetolurçia S. A. a pesquisa?' minério
de cobre, no município de careça.
Estado da Bahia.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, n.c 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de
29" de janeiro .de 1940 (Código de

Minas), decreta:
Art. 1.0 Fic[\, autortzadacõaraíbaMineração e
Metalurgia S. A. a
pesquisar minério de cobre em' terrenos de propriedade de herdeiros de
Barnabé Francisco Pelrx, herdeiros
de Maria Felix Martins, herdeiros de
José Soares da Fonseca e Isabel
Umbelina da Silva, herdeiros de Manoel da Silva Duarte, herdeiros de
Rosa Felix Martins, herdeiros de Lidia Feltx Martins, herdeiros de Higíria Felíx Martins. herdeiros
de
Sebaatiâo Pelix Martins,
herdeiros
de Epifaneo Pelíx Martins, Nelson
César de Almeida, Joaquim -Oeear de
Almeida, Maria Pureza de Almeida e
Manoel Oesar -de Almeida, no ~ lugar
denominado Fazenda Poço de Pera.
Sítio Bela Vista, distrito de 'poço
de Fora, município de Curaçá, Estado
da .Bahia, numa área de quinhentos
hectares (500 ue,i, que tem um vértice a trezentos metros (300m) no
rumo magnético de oitenta e quatro
graus trinta minutos sudeste (84Q
30' SE), do canto direito da tachada
da sede do Sítio Bela Vista, e os lados a' partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e trinta metros t1.030m),
norte (N) oitocentos e noventa metros" (890rn), oeste (W); três mil
cento e setenta e dois metros c noventa e um centímetros (3. 172,91m) ,

Parágrafo único. A execução da
presente ,autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
1963, e da Resolução
fevereiro de
CNEN n.v' 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da
Oomíssâo
Nacional
de
Energia Nuclear,
Art. 2.9 O titulo da autorização de
_pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagara a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Arü.. 3.'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1965; 1449
da Independência e 770 da República ,
H.

CASTl'LLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.650
AGÔSTO DE 1965.

DE

5 DE

Autoriza Caraíba-Minemção e Metalurgia S.A. a pesquisar minério de
cobre, no municipio de Curaçá, Estado ria Bahia.

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere- o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada ceraroaMineração e Metalurgia S, A, fi. pesquisar minério de cobre em terrenos
ele propriedade de herdeiros de Barnabé Francisco Felíx oerdeí-os de
Maria "Felix viartdns, herdeiros de
José Soares da Fonseca e .,'-t,)~. Um
belina da SilV4, he.deiros de Manoel
da Silva Duarte. herdeiros de Rosa
Felíx Martins, herdeiros de Lidia Pe-
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Iix Martins herdeiros de Hrg.ina Pelix
Martins h~rdeiros . de gebasntão Peüx
Martins: nerdenos de Epífaneo F'~lix
Martins, jcelson Cesar -d.e Almeida.
Joaquim César de Almeida, Marra

Pureza de Almeida e Manoel Cesar
de Almeida, no
.ugar denominado
Fazenda Poço de Fora, 3it.ir· Surubím,
distrito de Poço de Fora, município
de ouracã, Estado da Bania. numa
área de quinhentos hectares (500
ha) . delimitada por (fi polígonú ir-

regular que tem um zértfce a trezentos e oitenta . netros (38lJm), no
rumo magnético de quarenta ~ dois
graus quinze minutos .aoroesse A2'.J
15 NW); do canto esquerdo

~3

fa-

chada da sede do Sítio Surubím e' os
lados a partir dêsse vértice. os seguintes comprtmentoe e -umos magnéticoa: setecentos e trinta -v-r.ros
(130m)! oeste (W); mil oitocentos e
sessenta metros (1. 360m), .,. , "te (N);
dois mil trezentos e seis metros ...
(2-.306m), leste (E); dois mil qulhentos e vinte e eínco metros (2.525m),
sul (S); setecentos e quatorze metros (714m) oeste (W); novecentos e
setenta e dois metros (972m), quarenta e seis graus trinta minutos
noroeste (46 9 30' NW); cento e cinqüenta e dois metros (152m), oeste
(W).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1/63, de 9 de janeiro de
lf'ô3. da Comissão Nacional de En.;Jrgia Nuclear.
Art. 29 O título da autorrzação de
pccquísa, que será uma via autêntica

dêate Decreto. pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (CrS 5.:00,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcríção no -lívro próprio
de Registro das Autorizações de
Pesquisa.

Al't. 39 Revogam-se as disposições
em con trárto,
Brasílía, 5 de agôsto de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.651
AGÔSTO DE 1965.

DE

5

DE

Autoriza Caraíba-Mineração e Iâetalurgia S.A. a pesquisar minério de
cobre no município de Curaça, Betado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decrete-ler nc 1.935, -de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada CaraibaMineração e Metalurgia S.A. a pesquisar minério de cobre em terrenos
de Propriedade de herdeiros de Barnabé Francisco Felix, herdeiros de
Maria Pelíx Martins, herdeiros de
José Soares da Fonseca e Isabel umbelina da Silva, herdeiros de Manoel
da Silva Duarte, tierdeíros de Rosa
Felix Martins, nerdeíros dp. Lídía Pelix Martins, herdeiros de Higlna Felix Martins, herdéíros de Sebastião
Felix Martins,.lb" ;.,os o. Epifaneo
Felix Martins, verson Cesa- de Almeida, Joaquim Casar de Almeida,
Maria Pureza de Almeícta e Manoel
César de Almeida, no lugar denominado Fazenda Poço Oe Fora, distrito
de Poço de Fora, mum--píc de Curaçá, Estado da
Bania, numa área de
quatrocentos e quarenta
três hectares noventa e nuve a.rAG e trinta e
nove centíares (443,9939 ha) , delimitada por um polígono trrepular. que
tem um vértice a -reeenrc e oitenta
metros (380m), nc rumo magnético de
quarenta e dois g-a.is qu,n?' minutos noroeste (42 9 15' NVn do canto
esquerdo da fachada da sede do Sítio Surubim e os lados 3, partir dêsse vértice, os segumces compt-ímentos e rumos maxnétícos: setecentos e
trinta metros ~730 m) , oeste ("VV) ;
mil oitocentos e 3eS;.,e111:a metros ....
(1.860m) , norte (N)' dr L mil vezen tos e seis metros (2. 206m), leste
(E); quinhentos e sessenta e quatro
metros (564m), norte
! três mil
e cinqüenta e seis metros (3. 056m) •
oeste (w); três mil e oitenta t: nove
metros (3.0S9m), sul (8); doi- mil
trezentos e quarenta _e dois . letras
(2. 342m), leste (E); novecentos e setenta e dois metros (972m), quarenta
e. seis graus trinta tnínutca noroeste
(4 r C 30' NW); cento e cinqüenta e
dois metros (l52m). oeste . ('TV) •

ATOS

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n'' 51.726, de 19 .Ie
fevereiro, de 1963, eda Resolução
CNEN nv 1/63, de, 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de F-"lrgia Nuclear.
Art 29 O título da autorização de
pesquisá, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de- quatro mil quatrocentos e quarenta cruzeiros t ora 4.440) e será vendo por
dois (2) 'anos a contar da l""i da
transcrição no livro próprio de Registro das '" utortzacões de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, s de agôsto de 1965, 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N.9 56.652 -

DE

5

DE

de 1965
Aprova alterações introduzidas, ..nos
Estatutos da União do come, czc e
Indústria Companhia de Seguros
Gerais, inclusive aumento do capital
social.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, ~ nos
têrmos do Decreto-Ieí n,v 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 15' Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
União do Comércio e Indústria Companhia de Seguros Gerais, com sede
na cidade de .Ioínvíle, Estado de San-.
ta Catarina, autorizada a funcionar
pelo Decreto n.v 17.299, de 5 fe. dezembro de 1944, inclusive aumente do
capital social de Crg 12.000. DUO «tose milhões de cruzeiros), conforme
delíberaçâo de seus acionistas em Assembléias Gerais Extraordlnàrlas, cea;
Iízadas em 9 de outubro e 25 de novembro de 1964.
Art. 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autortzaçâo a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 5 de agôsto de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da Repú-

blíca.,

li.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco.
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DECRETO N9 56. 853

~

DE

5

DE

AGÔSTO DE L:P65

Autoriza
Franco
sas.

Mario Fernaneto Adriu1'lO'
a comprar pedras precio-

O Presidente da Repubtica usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constltuiçào Federal e

tendo em vista o necrcro-.e, número
466, de 4 de junho de 1933 decreta:

ArtigO único. Fica uutortzado o cio
a o brasileiro ;·Jl<),flo Fernando
Adriano Franco, residente em Oberaba, Estado de Minas ':ferais. a comprar pedras preciosas em bruto, nos
têrmos do Decreto-lei n- 4.66, de 4 de
junho de 1938, constituindo título (10:'8ta autorização uma 'lia autêntica do
presente decreto, ohngaudo-se seu citular a cumprir' as leis e regulamentos vigentes ou que venham a vígorar
sôbre o assunto.
Brasília, 5 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 ela República.
dad

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões

DECRETO N9 56.1)54

DE 5 DE

AGÔSTO DE 1935

Autoriza Jége Badin a comprar -pedras preciosas.

o Presidente da República usando
da atrtbuíçâc que lhe confere o art.
37, nv 1, da Constituieào Períeraí e
tendo em vista o Decreto-rei numero
466, de 4 de junho de 193r., decreta:
Artigo úmco . Fica autorrzaôo o cidadão brasileiro Jorge aadtn, restdente em Governador Valadares, Es-·
tado de Mina-s Gerais, a comprar pedras preciosas nos .êrmos do. Decreto-lei nc '466, de 4 de Junho de 193~.
obrigando-se seu titular a cumprir
integralmente as leis '. reguíameru.os
em vigor ou que venham a iilgl';aI
sôbre o objeto desta autoràzaçâo, constituindo titulo da mesma uma via autêntica do presente decreto.
Brasília, 5 de agôsto de ,965; 14~Çl
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octauia Bulhóes
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DECRETO N9 56.655 --AGÔSTO DE

DE

5

DECRETO

DE

NQ

56.657 1965

DE 5 DE

AGÔSTO DE

.l 9·65

Autoriza Sinézio Cerqueirc sarnlJOJ·o,
a comprar pedras preciosas

Autoriza Baroi valicek a comprar
pedras preciosas

O Presidente da Reoúblrca usando
da atríbuiçâo que lhe confere o art.
87, nv 1, da Constítuiça» Federal e
tendo em vista o D'ecreco-Iet número

62. atribuição que lhe confere o artigo sr" número I, da Constdtuíçâo Federal e tendo em vista O Decretc-leí
nc 46"" de 4 de junho de 1938, de-

{'56, de 4 de junho de '938 decreta:

Artigo único.

.nezio

Cerqueíra

em Cristalina,

Fica autorizado Sr-

Samuaio,
Estado

de

residente
Goiás,

a

comprar pedras preciosas nos térreos
do Decretc-Iei no 466, d-2 4 de .,unho

de 1933, obrigando-se seu titular a
cumprir integralmente as [eis e regu-

lamentos em vigor -u que vennam
vigorar sobre o objeto desta autortzaçào, constituindo oituio da mesma
uma via autêntica do presente decreto.
Brasília, 5 de agôsto de 1965' 1449
da Independência e 7'l9 da Repú.,
blica.
H. CASTELLO BRANCO

ereta:
Artigo único. Fica autorizado (l cídadâo Karol VaJicek residente na Cauítal do Estado rte São Paulo, a C0m~
prar pedras pr ecíosas nos têrmos do
Decreto-lei nv 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica 10 oresente decreto, obrigando-se, seu titular,
a cumprir as leis e regulamentos vigentes ou que venham a vigorar .;{ibre o assunto.
Brasília, 5. ele agôsto de 19G5; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octannc Gouveia de Bulhões.

Octavia Bulhões

DECRETO

O Presidente da República, usando

DECRETO
N\' 5,3. 6ii·fj

DE b DE

N9

56.658 :-

DE 6

DE

AGÔSTO DE 1965

AGOSTO DE 19ü[}

Autoriza Henrique eosuo Sanlos Inimont a comprar pedras -arcciosas
o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar t,
87, nv 1, da Constitu.cao Federa! (~
tendo em, vista o ôecreto-Jei mune1'0 4.66, de 4 de junho de 1938, deereta:
Artigo único. Pica autorizado o ctdadâc brasileiro Henrique Paulo Santos Dumont, residente TI0 Rio de Janeiro, Estado da Guanabara "a comprar pedras preciosas uo s têrmos do
Decreto-lei nv -166 de lde junho de
1938, obrigando-se seu titular e cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto desta autortseção, constituindo títtno da mesma
uma via autentica do presente decreto.
Brasília, 5 de agôstc de 1965' 1449
da' Independência e "?79 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Autoriza a cessão, sob a forma de uulização gratuita, do -moiet que
men.ClOna, situado no Estada da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso no I, da Constituição
Federal e de acôrdo com os artigos
125 e 126 do Decreto-lei 119 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
.
Art. 1Q Fica autorizada a cessão, sob
a forma de utilização gratuita, -ao Estado da Guanabara, do terrenc nacional' interior 'aituado na Rua da
Faxina nc 93 atualmente Estrada
-de Sepetíba, em Santa Cruz, Estado
da Guanabara, com área de :; 155 ',30'1
m2 (cinco mil e cento e einqüanta e
cinco metros quadrados e sete mil trezentos e sete centimetros quadrados I
tudo de acôrdo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda .tob o número 226.904,_ de 1962.
Art2Q Destina-se o terreno a que
se refere (I artigo anterior à sede
da Escola Pública Primária I' Nair da.
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Fonseca", ja constrúida ? emfuncíonamento, tornando-se nula a. cessão, sem direito a, qualquer Indenização, se fôr dada ao terreno Ou todo
ou em parte, utilização diversa ou
ainda se houver inadimplemento de
cláusula do contrato que devera ser
lavrado em _livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Brasília, 6 de agôsto de 1965; 144~
da Independência e 779 da República.
R.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Gouveia de Bulhões.

DECRETO

NQ

56.659

AGÔSTO DE

DE

6

DE

1965-

.Ap1'Ova as novas especificações tiara
a classificação e fiscalização da exportação das frutas cítricas, visan··
do .à sua padronb:a"ção.

Presidente da República, usando
que lhe confe!e. Q artigo 81, mCISO I, da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o artigo
6° do Decreto-lei no 334, de 15 de
março de 1938, e o artigo 94 do negulamento aprovado pelo Decreto número 5.739, de 29 de maio de 1940,
decreta:
Art. 1Q. Ficam aprovadas as novas
especificações que com êste baixam
expedidas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Agricultura, dispondo
sôbre a classificação e fiscalização da
exportação das frutas cítricas, visando à sua padronização.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos números
45.772, de 9 dê abril de 1959, e 46.836,
de 15 de setembro de 1959, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de" 1965; 1449
da Independência e ,,779 da RepúbliO

d.a

atribu~çã~

ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Hugo Leme

Novas especificações para a classificação e fiscalização da exportação
das frutas citrtcas, aprovadas pelo
Decreto nc 56.659, de 6 de agosto de
1965, em virtude de disposições do
Decrete-lei no 334, de 15 de março de

1938, e do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 5.739, de 29 de maio
de 194.0.

1 -

Pomares

e Colheita

Art. 19 O inicio da colheita de pomares citrícos, para exportação, será
precedido, obrígatõrtamente, da ínspeçâo dos pomares pela Divisão de
Defesa Sanítárfà Vegetal (D.D.B.V.)
e da análise da fruta pelo Serviço de
Padronização e Classificação (S.P.C)
do Ministério da Agricultura. '
Art. 29 As frutas cítricas caídas no
pomar deverão ser" enterradas, cabendo êsse encargo ao proprietário da
fruta e não necesaàriamente, ao proprietário do pomar.
Art. 39 De 'acôrdo com a variedade
da fruta e as zonas de produção,' o
S.P.C. ou seus delegados, determinará em cada safra o inicio e o término da colheita dos citrus, destinados
à exportação, em cada Estado.
Art. 49 Só será permitida a colheita de frutas cítricas para exportação,
mediante autorização por escrito, fornecida pelo S. P . C., desde que as
mesmas satisfaçam os índices mínimos. ora estabelecidos.
Art. 59 Segundo as zonas de produção ficam estabelecidas - para as
frutas cttrtcas - as- seguintes relações ácido cítrico anidro para sólidos
solúveis.
Para laranjas:
Planalto Paulista
. 1.6,5'
Sul Brasileiro
. 1.6,5
Litoral Brasileiro
'
. 1.8,0
Baixada Fluminense
. 1.8,0
Para pomelos:
Planalto Paulista
. 1.5,0
Sul Brasileiro
. 1.5.0
Litoral Brasileiro
,
. 1.6,5
Baixada Fluminense
. 1.6,5Para tangerinas:
Planalto Paulista .. (
,
. 1.5,5
Sul Brasileiro
. 1.5·,5
Litoral Brasileiro
. 1.6,5
Baixada Plumínense
. 1.6,5
Art. 6" OS. P. c. baixará oportunamente instruções referentes à relação acidez-sólidos solúveis, de cítrua
produzidos em zonas aqui não especificadas.
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Art. 79 As amostras para determínação da relação de acidez-sólidos solúveis deverão. representar a média
do estado sanitário e de maturação
morfológica que se encontrar o pomar, e serão colhidas pelo exporta-

dor, avisado o S.P.C.
§ 19 Ao interessado ou seu representante será

permitido

assistir a

operação da análise para determinar
a relação acidez-sólidos solúveis e a
percentagem de suco, sendo-lhe fornecido pelo S.P.C.

o resultado por

escrito.
§ 29 O fiscal classificador destacado na casa de embalagem, deverá
examinar e analisar amostras de todos os tipos da fruta a embalar.
§ 39 As análises poderão ser repetidas, a pedido do exportador e a juízo do S.P.C.
Art. 89 Fica proibida a colheita de
frutas molhadas, quer por orvalho,
neblina, chuva ou qualquer outra
causa, e conseqüentemente veda-Ia
sua entrada nas casas de embalagemo
Art. 9Q As escadas usadas na colheita podem sei, dos tipos de 2 a 4
pés.
Art. 10. Fica proibida a exportação
de frutas provenientes de árvores de
"pé franco".
Art. 11. .cuanoo da reprodução de
qualquer árvore de "pé tranco", por
meio de enxcruía resultar um clone
com características definidas e diferente das demais variedades receberá
êste um nome próprio para dístínguílo dos de "pé franco".
Art. 12. Não será peruntada a exportação de frutas provenientes dos
clones referidos no artígn anterior
sem que, antes da colheita, seja feita
a inspeção dêste pelo 3.P.C. do Ministério da Agricultura.
Art. 13. Em caso de duvida quanto
à denominação
ou classificação de
uma variedade, prevalecerá o parecer

do S.P.C.

Art. 14. O uso de alicates de colheita com pontas baleadas é obrtga-.
tório, devendo o operário colher em
c prrmeíro cortando o
dois golpes:
pedúnculo comprido; o segunda, reduzindo-lhe 0- tamanho, de modo a ficar
protegido pela cavidade de inserção
peduncular,

Art. 15. As frutas colhidas serão
cuidadosamente colocadas em sacos
de colheita.
§ F' Os sacos de colheita serão de
material liso e terão um disposítívo
que permita seu
esvaziamento pelo
fundo. de modo a não ferir a casca.
da fruta.
§ 29 O esvaziamento dos sacos se
fará, colocando-os dentro das caixas
de colheita e suspendendo-os, depois
de aberto o fundo, de modo a pemntír
que as frutas rolem suavemente,
11 -

Transportes

Art. llL
Em qualquer espécie de
transporte aberto, é obrigatória a cobertura das caixas de frutas citncas,
destinada à expcrtaçào. com encerados, lonas ou plásticos.
Art. 17. Fica proibido o transporte
de frutas cítricas para exportação, por
qualquer via, desde que o S.P.C. verifique que a fruta transportada está
chegando em más 'condições à casa de
embalagem.
Art. 18. As camadas das .carxaa de
colheita 'deverão obrigatoriamente ser
.separadas por sarrafos no seu transporte para as casas de embalagem.
Art. 19.' Nas estradas de terra asfrutas cítricas destinadas à exportação serão, transportadas, de preferência, em carros especiais para êsse gênero de mercadoria, que trafegarão à
noite sempre que possível.
§ 19 Fica terminantemente proibida
a utilização de vagões. sem ventilacâo
apropriada ou retrtgeraçáo, no transporte de frutas cítricas destiuadas à
exportação.
§ 29 Todos os desvios ou quarsquer
locais em que se fizerem carga e descarga de frutas cítricas destinadas à
exportação, deverão ser convenientemente abrigados.
Art. 20. Só será perrmtdno o transporte de frutas cítricas prepara das
para exportação, nas estradas de ferro ou em qualquer outro mero de
transporte, quando acompanhadas de
"certificado de Classificação e Trânsito",
assinado pelo S. P. C ou
seus delegados, para cada lote.
Parágrafo único. OS. P. c. negará
certificado quando encontrar o veiculo já carregado, sem prévia autortzaçáo.
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Art. 2L Os vagões ferroviários, caminhôes e outros transportes contendo
frutas cítricas destinadas
exportaçâo, nâo poderão permanecer nos pátios das estradas de ferro ou noutros
locais de embarque, quer terrestres,
marttímos ou fluviais, por prazo superior a 48 horas, após a inspecào do
S.P.C.
parágrafo único. Vencido esse prazo sem que as frutas sejam embarcadas nos navios, os transportadores,
avisado o S.P.C .. removerão compulsória e imediatamente a fruta para
um frigorífico, onde será depositada
e, a critério da Fiscalização submetida a repasse, correndo tôcías as despesas por conta do exporbador ,
Art. 22. Considera-se lote qualquer
quantidade de caixas preparadas para
exportação e transportadas, num único veiculo. ao pôrto de embarque.
Art. 23. considera-se oartárta o lote
ou grupo de lotes que "o exportador
apresentar para um só embaroue,
enviado por determinada pessoa ou
firma e destinado a um só consignatário.
à

III -

Casas de Beneticunnento e
Embalagem

Art. 24. Nenhuma instataçâo de beneficiamento de rrutas cítricas poderá
funcionar sem prévia autorízacâo do
S.P.C. do Ministério da Agricultura
§ 19 Essa autorização será concedida.
mediante requarímento do interessado. com a antecedência mínima de 30
dias da data prevista para inicio do
beneficiamento, em petição acompanhada de planta baixa -taralhada do
conjunto e depois de verificado. por
inspeção, que a instalação preenche
as condições estabelecidas no regulamento.
§ 2Çl Em qualquer tempo, essa autorização poderá ser suspensa ou cesseda, sem que assista ao proprietário direito à Indemzacão. uma' vez demonstrado que a instalação, por acidente,
desarranjo ou outra causa, deixou de
satisfazer às exigências
requeridas
pelo S.P.C.
§ 3 9 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, antes de suspensa
ou cassada a autorização o proprtetárto ou responsável pela instalação
será intimado a proceder aos consertos e reparos necessários, dentro do
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prazo máximo que lhe fôr concedido
pelo S.P.G.
§ 49 A verificação da execução nas
alterações, consertos ou reparos determinados pelo S.P. C .. será efetivada
por inspeção, dentro de 8 dias. após
recebimento da comunicação que daverá ser feita pelo interessado, por
escrito e mediante o pagamento prévio
da taxa de ors 5.000 (cinco mil cruzeiros) .
§ 59 A renevaçâo anual da Iicenca
para funcionamento das casas de embalagem será feita mediante simples
solícitacão por escrito, desde .rue não
tenham sido alteradas as tnstalacôes,
caso em que deverão ser atendidas as
exigências do § 19 deste artigo.
§ 69 Será obrigatória a apresentação
do registro no s.n.s. V. do vametério da' Agricultura, comprovante dos
fungtetátícos ou fungicidas e rjmectantos a serem utilizados, sendo expressamente vedado o uso da 'rtouréia
110 tratamento dos frutos.
Art. 25. Para que seja concedida 8,
autorização a que se refere o artigo
anterior, as casas de embalagem deverão preencher as seguintes condições:
a)
estarem localizadas em prédios
apropriados às instalações com área
suficiente para comportar o maquinário e as dependências necessárias,
tudo proporcional à capacidade máxima de produção diária . sendo obrigatório mencionar esta canaciclade na
petição;
bv terem cobertura e pavimentação
apropriadas com observância dos prtncípios gerais de higiene. venülacào e
iluminação e possuírem
Instalação
adequada de ág-ua corrente;
c) terem
dependências ou áreas
próprias para descarga. recebimento e
frutas que chegam
fiscalização das
dos pomares e, bem assim, das rrue
ficam em depósito em lotes' ou partidas já embaladas, para exportação;
d) possuírem espaço suficiente para
armazenamento das' frutas refugo,
produzidas em 12 horas, ou depósitos
anexos para armazenamento das meamas por 48 horas, à razão de 10 caixas
por metro cúbico;
e) possuírem
lavadores mecânicos
com emprego de água corrente, 'escovas, elímínadores de água, etc., e instalação para tratamento com fungis-
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táticos QU fungicidas. de acõrdo com
as prescrições. tégnícas estabelecidas
pelo S.P.C.;

t) acharem-se dotadas de secadorés de ar, com dimensões proporcíomais, providos de ventiladores ou corrente de ar quente com indicadores
de temperatura;
g) possuírem transportadores para
movimentação das caixas e instalações
apropriadas à tipificação mecânica
das frutas e à seleção manual nas
bancas de descarte;
h) possuírem
instalação 'mecânica
para polimento da fruta por meio- de
escovas apropriadas em número adequado;
i) as frutas cítricas, deverão receber
um tratamento fungicida, antes de entrarem para a câmara de desverôecimenta e, outro, quando no início do
beneficiamento e embalagem.
§ 19 O desverdecimento, quando necessário, só poderá ser executado em
câmaras especíalmente
construídas
para tal fim, com capacidade proporcional à produção máxima dlàrta, em
número nunca inferior a três, equipadas com aparelhos de contrôle de
admissão de gás, de temperatura, de
umidade relativa e de sistema para
movimentação e renovação de <-1I.
§ 29 Para a adição de côr urtíficlal
as casas de beneficiamento deverão
possuir aparelhagem adequada. só podendo ser artificialmente coloridas as
frutas tratadas nas câmaras de des'serdecimento ou as que se apresentarem com coloração natural uniforme
amarelo pálido.
Art. 26. Não serão permitidas alterações nas instalações no processo
de beneficiamento e no tratamento
das frutas, sem prévia solicitação e
autorização do S.P.C.
Art. 27. Cada casa de embalagem
deverá ter um lugar apropriado para
e. realização das análises ~ testes. servido com água corrente, escoadouro,
mesa e luz elétrica, para uso excluatvo do funcionário encarregado da
fiscalização.
.
Art. 28. Fica proibido conservar
frutas a granel, tanto nos pomares
como nas casas de embalagem, devendo aquelas permanecer nas caixas
de colheitas até o momento de serem
manipuladas.
Art. 29. As frutas refugo rejcítacaa
nas bancas de descartevpodet'âo ser

armazenadas dentro das casas de embalagem pelo prazo máximo fe 24 horas ou em barracões ccntiguos para,
êsse fim destínados, pelo prazo de 48
horas.
Art ..30. A fruta embalada que ticar na casa de .embalagem por mais
de 72 horas, s6 poderá obter lívre-trãn.,
sito após nôvo exame.
Art. 31. As frutas encontradas em
camadas, quartos, compartimentos,
etc., de modo a contrariar rj disposto
nestas especificações, serão apreendí-.
das independentemente de qualquerformalidade, obrigando-se o exporta.
dor responsável a dar às mesmas o
fim que oS. P .C. determinar. sem
prejuízo da penalidade aplicável no
caso.
Art. 32. Depois de colhidas as fru_
tas e antes de serem beneficiadas. deverão descansar, obrigatoriamente, durante 48 horas, nas casas de embalagemo
Parágrafo único. Em caso de emergência e desde aue a fruta esteja em
boas condições "êsse descanso poderá
ser dispensado ou reduzido, :-L juiza
do S.P.C. ou seus delegados.
Art. 33. Constituem, ainda, obrtgaçôes dos exportadores e proprietários
de casas de embalagem, além das demais exigências' estabelecidas neste
Regulamento:
a) facilitar os meios de fiscalização e fornecer informações que lhes
forem solicitadas pelos fiscais ou pelos
superiores hierárquicos dêste;
b) manter convenientemente limpos.
e desimpedidos os pátios, não permitindo que dentro e em volta das casas, permaneçam frutas machucadas,
cascas, bagaços,
detritos e lixo de
qualquer natureza;
C) fornecer e facilitar à Fiscalização, quando solicitado, transporte
para a casa de embalagem;
d) indicar díàríamente a F1scalização o pomar ou pomares onde se procede a colheita;
e) não permitir o beneficiamento
de frutas além da capacidade máxima
da maquinaria:
f) fazer conservar o máximo cuidado no manuseio, transporte. estiva,
ete.. das caixas dentro das casas de
embalagem, evitando por todos I)S modos pancadas ou batidas capazes de
ferir e prejudicar a resistência das
frutas.
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Classificação

Art. 34. As frutas cítricas destinadas à exportação deverão ser de coa
qualidade, perfeitamente desenvolvidas e maduras, apresentar LOdos os
característicos da variedade, üvres ele
doenças, pragas, machucaduras, lesões,
arranhões e cortes, nos tênnos elas
especificações que ora se estabelecerem.
Art. 35., As frutas cítricas se r âo
classificadas:
a) em grupos, segundo a nomenclatura botânica;
b) em classes, de acôrdo corri seu
aspecto comercial;
c) em tipos, de acôrdo . com seu tamanho.
Art. 36. Ficam estabelecidos (":DCO
grupos de cttrus, a saber:
Laranjas (frutas de Citrus Sínensis, Osbeck) .
'
Pomelos '(frutas de Citrus Paradisi,
Maci) .
Limas doces (frutas de Citrus Aurantífolis, Swíngle) .

Tangerinas (frutas de Citrus Reticulata. Blanco) .
Limões- (frutas de
Citrus Limem
Burman) .

Art. 37. A determtnaçâo das classes baseia-se na percentagem de "refugo" admitida, por tolerância em
cada Um.
Parágrafo único.
Entende-se por
"refugo". para efeito desta classificação, tôda a fruta que se apresentar
com qualquer dos característicos adiante especificados:
19) Fruta contundida, perfurada ou
rachada por qualquer causa.
29) Fruta com vestigios de ter sido
apanhada no solo qualquer vestígio.
39) Fruta com pedúnculo saliente,
comprido (mais de O,002m).
49) Fruta sêca na região peduncular.
59) Fruta sem a roseta (cálice),
quando não é desverdecida ou colorída
artificialmente;
69 ) Fruta com veias;
79) Fruta com conformação aberrante;
8.9) Fruta em desacôrdo com o tipo
(tamanho) ;

lU

99) Fruta com" mancha deprimida,
deClorose Zonada;
109) ' FrUta com mancha salítar ;
119) Fruta com mancha de Phome
ou mancha preta (Phoma putcmmansi Bem) - qualquer área;
129_) Fruta com mancha de OleoceIose deprimida de qualquer área;
139) Fruta com mancha de Oleooelose rasa, com mais de um centímetro
de diâmetro ou 3 de menor diâmetro,
e que não atinja aquêle um centtmetro149) Fruta com lesão dê gafanhoto,
pedra ou irapuá mancha de mais de
um centímetro de diâmetro ou mais
de uma mancha de qualquer- "tamanho'
150) Fruta com mancha de Leprose
- mais de uma mancha;
169) Fruta com mancha de Atraonose - mais de uma mancha;
179) Fruta com mancha parda - &manchas ou mais;
1( 9 ) Fruta com colônia de cocnoní-.
lhas ou coccídéas - 5 escamas ou
mais;
19 0 ) Fruta revestida de feltro ou
Camurca (f.:ectpbasidium sp. p.) 1110
da 'superffcíe ou mais;
20Q) Fruta revestida de Fuligem -Stomíopéltts citri Bit 1/10 de superfície ou mais;
21Q) Fruta revestida de Pumaalna
(Capnodium citrt) 111'0 da superfície
ou mais;
229) trruta com ácaros, ferrug-em 1/8
da superfície ou mais;
239) Fruta com Melanose (Dlaporthe citri Wolf) 1/8 da superfície ou
mais:
249) Fruta com verrugosa (Elsinoe
australis e Elsinoe
Pazsettii Bit e
.rena: 118 na superfície ou mais.
25 9) Fruta com mancha de vento,
ou tríps ~ 1/8 da superfície.
Art. 38. As frutas verdes ou as quermadas por ,,"XCf"SSO de coloração e as
que se apresentarem
com qualquer
espécie de podridão serão computadasseparadamente. no julgamento no lote
ou partida.
§ 19 Admitem-se. conjuntamente as
seguintes percentagens de frutas verdes ou queimadas por excesso de coloração:
a) na classe Extra Fancy - 1 %:
b) na classe Fancy - 5%;
c) na classe Padrão - 10%.
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. § 2Q Não se admite nas Casas de
Beneficiamento e Embalagem nennu.ma percentagem de frutas' com qual-

.quer podridão ao se proceder ao pri-

meiro' exame dos lotes ou partidas,

admitindo-se, por solícítaçào escrita
do embaíador, ÜO caso de aparecer alguma fruta com inicio de pcdrtdão,
-que não seja podridão pedunctnar. um

segundo exame que será realizado com
fruta retirada" de todo o tcte ínclu.síve das caixas já fechadas e empilhadas.
§ 3Q Admite-se depois de 12{) horas

de permanência nas casas de embalagem até 0,5% de' frutas com podridão,
conjuntamente, sendo obrigatório. neste caso, um nôvo exame.
§ 49 Admitem-se nos portos as percentagens de frutas
com podridão
mencionadas na seguinte tabela de
tolerância máxima para tôdas 3S classes:
Podridão peduncular
1 %
Podridão por moscas ou mariposa .
1,5%
Podridão por dlplodia
1,5%
Podridão verde ou azul
1,5 %
Podridão amarga.
1,5%
Podridão por antrocnose
1,5 %
§ 59) Em conjunto admite-se nos
exames portuários, o máximo de 2%
'de frutas com podridão, em cada lote.
Art. 39. ocorrendo que um lote de
frutas cítricas esteja dentro dos limites estabelecidos para determinada
classe e, todavia, apresente pelo conjunto aspecto comercial impróprio
para essa classe - a juízo do S. P . C.'
poderá o lote ser rebaixado para qualquer classe ou até desclassificado.
Parágrafo único. As frutas eítrtcas
que, pelo seu aspecto comercial, não
alcançarem qualquer das classes estabelecidas nestas especificações, serão
desclassificadas para a exportação e
Só poderão ser aproveitadas para o
consumo interno.
Art. 40. Entende-se por tipo o número de frutas contidas em cada caíxa padrão, de acôrdo com O seu tamanho e arrumação.
Parágrafo único. Nas meias caixas
o número de frutas cítricas será indicado com marcação à direita, após
barra dos tipos padrões (Exemplo:
126/105) •

Laranjas

Art. 41. AB laranjas serão classtíj.,
cadas segundo o aspecto comercial em
três classes', a saber:
Especial - (Extra-Fancy) .
Superior - (Fancy).
padrão - (Standard) .
§ 19 A classe especial será constituída de laranjas perfeitamente desen•
volvidas, uniformes, limpas, lãs, de
contextura firme, maduras, com todos
os característicos da variedade, tratadas com tungrstáücos ou Iungícídas e
Umectantes, enceradas, quando eolo~
rtdas artificialmente, e polidas; apresentando no mínímo
80% (oitenta
por cento) de coloração natural alaranjada ou amarelada, ou' coloração
artificial perfeita, 40% (quarenta por
cento) de suco em relação ao nêso e à
acidez-sólidos solúveis de aoôrdo COm
as zonas de produção; apresentando
no máximo 2% (dois por cento t de
«refugo" .
§ 29 A classe superior será constituída de laranjas perfeitamente desenvolvidas, uniformes, limpas. S8};: de
contextura firme, maduras, ::0"11 todos
os característicos da variedade, J:1'8Jadas com fungfstáticos ou fungicidas e
Umectantes. enceradas, quando coloridas artificialmente. e polidas: apresentando no-mínimo 70% (setenta por
cento) de coloração natural, alaranfada ou amarelada. ou coloracâo artificialperfeita, percentagem ele suco
em relação à acidez-sólidos solúveis
idêntica à da classe anterior: apresentando no
máximo 6% (seís por
cento) de "refugo".
§ 39 A classe padrão será constituída de laranjas perfeitamente desenvolvidas, limpas, sãs. de contextura
firme, maduras. com os característicos
da variedade. tratadas com tungtstáticos ou fungicidas e Umectantes. enceradas. quando coloridas artificialmente, e polidas: 'apresentando-no mínimo
50% (cinqüenta por cento) de coloracão natural. alaranjada. ou amar elada, ou coloração artificial perfeita,
em relacfío à
percentag-em de suco
acidez-sólidos solúveis idêntica às das
classes anteriores;
apresentando no
máximo' até 15% (quinze por cento)
de "refugo".
Art. 42. As laranjas serão distrfbutdas - segundo o seu tamanho
,
(comprimento do eixo transversal) em
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34 tipos sendo 15 tipos para caixa padrão, 10 tipos para meias caixas cúbicas (vílela box,. baby bcx, embanova,
etc.) e 9 .tipos para meias caixas
rasas.
Tipos para caixas padrão dd
laranjas
Diámetro
do menor
eixo

Tipos
80

0,092
0,087
0,085
0,082
0,079
0,07'5
0,072
0,069
0,068
0.067
0,064
0,0602
0,057
0,055
0,054

S6
100

112
126
150
176
200
216
226

252
288

324
344
3UO

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
fi

m

Tipos para meias caixas cúbicas
(Vilela Box, Baby Box,
Embanova, etc.)

Díãmetrc
Tipos

do menor
eixo
0,079 m
0,075 m
0,072 m
0,069 m
0,008 m
0,067 m
O,t\64 m
0,062 m
0,057 m
0,054 m

84
75
88
100
105

113
125
144
162
180

Pomelos

Art. 43. Os pomelos serão clessutcados segundo o seu aspecto comercial,

em duas classes:
Especial - (Extra-Pancy) .
Padrão - (Standard) .
§ 11" A classe especial será constituida: de pomelos perfeitamente dcsenvolvidos, uniformes, limpos, sãos, de
contextura firme, com todos os característicos da variedade, tratados com
fungfstátícos ou tungíctdas e Umectantes, polidos; apresentan-te no mínimo 70% (setenta por cento) de coloração natural uniforme, própria da
variedade, 32% rtnnta e dois por cento) de suco em relação a acidez-soudos solúveis de acordo com a zona de
produção. apresentando no máximo
até 2% ~dUIS por cento) de "refugo".
§ 21" A classe padrão será consrituída
de pomelos perfeitamente desenvolvidos, uniformes, ümp-is sãos, de contextura firme, com as caracterrsbícos
da variedade, trata-tos com rungtstáticos ou fungicidas to u.nectante, polidos' apresentando no mínimo 50%
(cinqüenta por centco xte coloração
natural uniforme. ntóprta da variedade, percentagem de suco em relação à
acidez-sólidos solúveis idêntica à da
classe anterior; apresentando no máximo até 15% tqumae por cento) de
"refugo" .
Art. 44. Os pome'os serão distrtbuidos segundo o seu tamanho (comprimento do eixo transversal) em 22 tipos, sendo 13 tipos para caixas padrão
e 9 tipos para meias caixa, cúbicas
(vílela, box, baby bOX, embanova,
etc.) .
Tipos para caiXtl par?1'âo
Diãmetro
do menor
eixo

Tipos
Tipos para meias caixas rasas
Diãmetro
Tipos.

(Ú)

71ten(lr

eixo
64
7-6
S{)

104
108
126
144
162
180

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

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

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

0,079
0,075
0,O'l2
0,069
0,068
0,064

m

m
m

m
m
m
0,062 m
0,0"3'7 m
0,054 m

0,135 m
0,127 m
0,121 m
0,114 m

28

36
46
54

0,108 m
0,106 m
0,104 f i

64
70
72
80
96
112
126
15(J
176

0101 m

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

0,085
0,082
0,079
0,077
0,073

m
m
m
m
m
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Tipos para meias caixas cúbicas
(Vilela Bcx, Bitby Box,
Embanova, etc.)
Diâmetro
do menor

T'tpOS

eixo

27
32
36
40
48

0,114 f i
·0;108 m

0,082 m

0,079 m
0,077 m
0,073m

64
72

88
Limas Doces

Art. 45. As limas doces serão elassrrícaôas, segundo o seu aspecto comercíal, em duas classes, a saber:
Especial (Extra-Fancy) .
(Standard) .

19 A classe especial será constituída de limas doces perfeitamente desenvolvidas, uniformes, limpas, sãs, de
contextura firme, maduras, com todos
os característicos da variedade, tratadas com tungtstaücos ou fungicidas e
trmectantes, polidas; apresentando no
mínimo 50% (cinqüenta por cento> de
coloração uniforme, 32% (trinta e dois
por cento) de suco em relação ao pêso.
e à acidez-sólidos solúveis de acôrdo
com as -zonas de produção; apresentando no máximo 2% (dois por cento)
de "refugo".
S 29 A classe padrào será constituída de limas doces
perfeitamente
desenvolvidas, Iímpas, sàa maduras,
de contextura firme. com os oaracterístécos da variedade
tratadas com
rungtstaücos e polidas, apresentando
no mínimo 40% (quarenta por cento)
de coloração natural uniforme, percentagem de suco em relação à aoídez-sólidos solúveis idêntica à da classe anterior; apresentando no máximo
15% (quinze por cento) de "refugo".
Art. 46. As limas doces serão distribuídas segundo o seu tamanho
(comprimento do eixo transversal), em
10 (dez) tipos:
§

Díãmetrc
Tipos

do menor
eixo

100

112

0,085 m
0,082 m

0,079 m

O,O'i? m
0,072 m

O,O'IQ m
0,068 m

0,066 m
0,Oü3 m
0,059 m

28B

O,104.:m
0,i01 f i
0.085 m

58

Padrão -

126
150
176
20D
216
226
252

Tangerinas

Art. 47. As tangerinas serão ctessrsegundo o seu aspecto CfJml31'·
cial. em duas classes:
Especial - (Extra-Fancy) .
Padrão -- (Standard).

rtcedas,

§ 19 A classe especial será constituída de tangerinas perfeitamente desenvolvidas, limpas, maduras, com todos os caractertstícos da variedade,
podendo ser tratadas com tungietáticos ou fungicidas e Umectantes, enceradas e polidas; apresentando no
mínimo 25% (vinte e cinco por cento)
de coloração natural unnorme, '10%
(quarenta por cento) de _suco em rclacâo ao pêso e à aCidez-sólidos solúveis de acôrdo com as zonas de produção; apresentando no máximo até
2% (dois por cento) de "refugo".
§ 29 A classe padrão aerá constituída de tangerinas perfeitamente desenvolvidas, limpas, sãs, maduras, com 08
característicos da variedade, podendo
ser tratadas com fungistáticos ou. t.mgicidas, enceradas e polidas: apresentando no mínimo 25 (vinte e cinco por
cento) de coloração umroune: percentagem de suco em relacâo :3 3,( idez-sólidos solúveis tdênttca à da claase anterior: apresentando no máximo
até 15% (quinze por cento: de -re-

fugo" .

Art. 48. Em casos especiais e' de
acôrdo com os característicos dos nuvias, as tangerinas poderão ser exportadas com- o mínimo de 5% (cinco por
cento) de coloração natural uniforme.
contanto que satisfaçam as demais
maturação.
exigências .ouanto
á

Art. 49. As tangerinas serão distribuídas, segundo o seu tamanuo, em
16 tipos, sendo oito tipos para caixa
rasa. de. tangerina e 8 meías-calxas
cúbicas (vílela box, baby box, embanova, etc.) .

11:)

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Tipos para caixa rasa de tangerina

Diõsnetrc
do menor

Tipos

eirco

60

0.ü83m
O,OBO Ih
0,075 f i
0,069 m
0.062 m
0,056 m

',ti
9Q

106
120
144
168

0,~51
~,G47

~1~

m

Art. 52. Os limões serão classifícados, segundo o seu tamanho, em 27
tipos, sendo 9 tipos para caixas padrão
para limão, 8 tipos para meio ('a~xas
planas e lO tipos para meias caixas
cúbicas (vllela box, baby box, embanova, etc.) .
Tipos p,ara caixas padrão de lima0
Diâmetro

do menor

Tipos

eixo

m

0,067 m
0,063 m

210
Tipos para melas caixas cúbicas
(Vílela Box, Bab1J BOx,
Embanova, etc.)
Tipos

135
1'50
165

180
195
210

24'5

0,Q52 m
O,Oôl m

Diâmetro

300
360

do m.enor
eixo

490

0,054 m
0,050 m
0,048 m
0,046 m
0,043 m
0,v42 m
0,039 m
0,037m

120

240
250
270

Limões
AI't. 50: Os limões serão classtffcados, segundo o aspecto comercial. em
duas classes:
Especial - (Extra-Fancy) .
Padrão ~ (Standard) .
§ 19 A classe especial será constjtuida de limões 'perfeitamente desenvolvidos, limpos, sãos, com todos os
característicos da variedade, podendo
ser tratados com tungtstátíco ou fungicidas e Umectantes p 'lidos; apresentando no mínimo _ 38% (trinta e
oito por cento) de suco em relação ao
pêso e, no máximo até 2% (deis por
cento) de "refugo".
§ 29 A classe padrão será constituída de limões perfeitamente desenvolvidos, limpos, sãos. com os ca-acterí.sticos da variedade, podendo ser tratadoa com tungtstátícos ou fungicidas
e polidos; apresentando no mínimo
3Q% (trinta por cento) de suco em
relação ao pêso e, no máximo. até 15%
(quinze por cento) de "refugo",
Art. 51. Os limões cara a exportação deverão ser colhidos "de vez" 1s"(.0
é, ainda com a sua côr verde característica.

420

0,057 m

.........

,

.

0,0,5 f i
0,051 m
0,046 f i

0,043 m

540

Tipos para meias caixas planas
Diâmetro

do me'r..or

Tipos

eixo

0,075 m

76

90

0,072 m

104

0,059 m
0,068 m
0.064 m

108
126

144
162

0,062 m
0,057 m

180

0,054 m

Tipos para meias caixas cúbicas
(Vilela Box, Baby Box,
Embanova, etc.)

Diâmetro

do menor

Tipos

eixo
64
75
88

0,079 m
0,075 m
0,072 m

100
105
113

0,069 m
0,068 m
0,067 m
0,064 m

125

n,062 m
Q,057 m

144
162

0,054 m

180

v-

Coloração Artificial

Art. 53. A coloração artificial será
permitida para as frutas cítricas. que
satísfaçam em índices mírumcs de
maturação.

116

ATOS

J?O PODER ExECuTIVO

Art. 54. Só sera permitido o em-

prêgo de corantes inofensivos e próprios para alimentos, mediante certificado de registro
do Serviço de
Padronização e oiasstncacào do Ministério da Agricultura.

Art. 55, Para obtenção do ccruncado referido no artigo anterior, os
interessados na aplicação de corantes
apresentarão amostras dos produtos,
fornecendo indicações quanto às tórmulas químicas. a descrição completa
do processo, listas das demais drogas
usadas no tratamento da fruta, -descrição de -equípamento e índícaçãc da
temperatura e tempo da aplicação.
Art. -56. A autorização que rõr expedída poderá em qualquer época ser
ca.ssada se rÓI' verificada alguma irregularidade Duque a fruta esca sendo prejudicada.
Art. 57. A coloração artificial visará a obtenção de frutas com tonalídade atraente, própria da .espécíe e
variedade, quando completamente maduras,

Art. 58. Não pcdera sei usado nenhum corante que continue a avivar
a côr da fruta além de 30 minutos
após -a sua apucaçãc ,
Art. 59. Nenhuma fruta colorída
deverá ser misturada com 'fruta não
colorida.
Art. 60. As caixas que contiverem
frutas coloridas aftificialmente serão marcadas com as palavras "CÓ1'
adicional" de modo claro e visível,
sempre que os países
ímucrtadores
assim o exigirem.
Art. 61. DI? acórdo com as exigências dos mercados externos as
frutas cítricas poderão tet estampadas
na casca a expressão "-::OI" actcíonal"
em português ou idioma do pais _ímportado- em tamanho adequado e hem
visível e, se houver ...-ura marca esta
deverá vir depois das paiavr as' "eôr
adicional" .
§ 19 O corante
para a marcação
referida neste artigo devera ser certificado como inofensivo e próprio
para uso em ahmen tos.
§ 29, As rarxas que contiverem rruta cítrica colorida artificialmente nas
condições dêste artigo tendo. em vista os mercados externos deverão,
ainda, 'trazer em rugar adequado com
caracteres vlalwl e legível a declara-

cão de que J corante usado e, inofensivo e próprio para uso <:!ITl <llimentos,
de conformidade com as eXIgências
regulamentares dos países Importadores.
VI -

Acondicionamento -

Papel

Ti:1Ltolt6rio

Art. 62 O ac-mcrictcnamenrc ou arrumacâo das frutas cítricas nas Caixas,para exportação, obedecerá as
seguintes disposições:

Para laranjas

Em caixa padrão
Tipo 80

~

3 x 2 -

4 filas

4- ca-

mudas

Tipo 96 - 3 x 3 - 4 filas
4 camadas
Tipo 100 - 2 x 2 - 5 filas - 5 camadas
Tipo 112 - 4 x 3 - 4 filas - 4 camadas
Tipo 126 - 3 x 2 - 5 filas - 5 camadas, sendo a P, 3:). e 5il- camadas
com 13 frutas e a 2l.!- e 4!l- com 12
frutas.
Tipo 150 - 3 x 3 - 5 filas - 5 camudas

Tipo 176 - 4 x 3 --5 .fnas ~ 5 camadas, sendo a 1, 3~ e 5~ camadas
com 18 frutas e a 2:,\ e 4lJ. com 17
frutas.
Tipo 200 - -4 x 4 - 5 filas - 5 camadas
Tipo 216 - 3 x 3 - 6 filas - fi camadas
Tipo 226 - 5 x 4 ~ 5 filas - 5 camadas' sendo a ll).. 3~ e 5\\ camadas
com 23 frutas e a 2~ e 41). com 22
frutas.
Tipo 252 - 3 x 4 . . . . ; 6 filas
6 camadas
Tipo 288 - 4 y 4 - 6 filas
6 camadas
Tipo 324 - 4 x 5 - 6 Iilas - 6 camadas
Tipo 344 - 4 x 3 - 7 filas - 7 camadas, sendo a F\ 3lJ. 51). e 7i\ camadas com 25 frutas e a ~:)., 4~' e õo
com 24 frutas.
Tipo 360 - 5 x 5 - 6 filas - 6
camadas
Em meias caixas cúbicas (Vilela
box .baby box, embanova, etc.) :

Tipo 126-04 - 4 x 4 camadas

4 rüas -

4
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Tipo 150-75 -

3 x 3,- 5 filas -

5

6 x5 -

4 rílas

4

5 filas

5

camadas
Tipo 176-88 -

camadas--~

Tipo 200-100 - 4

camadas

x

4 -

Tipo 216-105 -- 4 x 3 - 6 filas - 5
camadas
Tipo 226-113 - 5 x 4 -- 5 tilas -- 5

camadas

Tipo 252-125 - 5 x 5 -

5 filas -

5

4 x 4 ---- 6 filas -

6

5 x 4 -

6

camadas
Tipo 288-144 -

camadas
Tipo 324-162 camadas
Tipo 360-180 camadas

5

x5 -

6 filas -

6 filas -- 6
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Tipo 96 - 3 x 3 - 4 mas - 4 camadas
Tipo 100 - 2 x 2 --'- 5 filas - 5 camadas
Tipo 112 - 4 x 3 - 4 ütas - 4 camadas
Tipo 126 - 3 x 2 - 5 Iítas - 5 camadas, sendo a ta, 3~ e 5ll. camadas
com 13 frutas e a 2~ e 4~ com 12
frutas.
Tipo 150 -- 3 x 3 - :) filas - 5 camadas
Tipo 176 - 4 x 3 - 5 mas .- 5 camadas, sendo a 1~, 3~ e 53., camadas
com 18 frutas e 1:). e 4~ com J7 frutas.
Em meias caixas cúbicas (Vilela
box, baby box, embancva, etc.: :

Em meias caixas rasas
Tipo 54-27
Tipo 126-64

1 x 4 -- 4 filas

2

3 x 2 -- 5 filas

3

camadas
Tipo 150-76

camadas
Tipo 176-90 -

3

camadas

x 2 -

6 filas

3

camadas
Tipo 64-32
camadas
Tipo 72-3G
camadas
Tipo 80-40

Tipo 200-104 camadas
Tipo 216-108 camadas
Tipo 252-126 -

3 x 4: -

5 filas -- 3

camadas

3 x 3 -- 6 filas -- 3

camadas

4 x 3 -

camadas

Tipo 96-48
Tipo 112-56
6 filas -- 3

camadas

4 x 4

3 filas

3

3 x 2

4 filas

3,

3 x 3

.~

.,

filas

4 ütas

4 x 3

4

,

5

x 4

4 fil ü s

4

4 x 3

5 filas

camadas

3

3

filas

6 filas -

camadas

3 filas

4

Tipo 360-180 -'- 5 x 5

camadas

4 x 5

x 4

6 filas -- :1

3

3

4

Tipo 324-162 -- 5 x 4 -

4 x 4 -- 6 filas

3 filas

Tipo 126-64

camadas
Tipo 150-72
camadas

Tipo 288-144 -

~

3 x 5

Tipo

176~88

camadas

Para .Limas

Para -pomelos
Tipo 100 -

Em caixa padrão

madas

Tipo 28 - 2 x 1 - 3 filas -- 3 camadas,
sendo a FI e 3~ camadas
com 5 frutas e a 2~ com 4 frutas.
Tipo 36 - 2 x 2 - 3 filas - 3 ca-

madas

madas
Tipo 46 -

frutas.

3 x 2 - 3 filas: -- 3 ca-,
madas. sendo li Pega camadas com
8 frutas e a 2?- com 7 frutas.
Tipo 54 -- 3 x 3
3 fitas
3 ca-

madas
Tipo 64 -- 2 x 2

madas

4 filas

Tipo 80 -

madas

3 x 2 -

4 x 3 -

4 ca-

4 ülas -

Tipo 150 - 3 x 3 - 5 rílas madas

ca-

<J

ca-

Tipo 176 -- 4 x 3 -- 5 rnes - 5 caornadas, sendc a la, 3(t e 5~ camadas
com 18 frutas e a 2?- ê -i-,l com 17

frutas.

n

madas

4 filas - 4 ca-

~

Tipo 126 - 3 x 2 - 5 filas - 5 camadas, .aendo a ie. 3J:l. e 5:\ camadas
com 13 frutas e a 2[1. e 411. com 12

4 ca-

Tipo 70 - 3 x 3
3 filas
FI, 3
e 5?- camadas
R
2 x 2 -- 2 filas -- 2?- e 4 camadas
Tipo 72 -- 3 x 3 - 3 filas .- 1 ca-

madas

'I'ipo 112 -

2 x 2 - 5 filas -

Tipo 200 -

4 x 4 -

5 filas -

5 ca-

'

Tipo 216 ~ 3 x 3 - 6 filas -- 6 camadas
Tipo 226 - ,:'") l{ 4 --) filas- 5 :::~I
madas, sendo a P, 3\1- e 511- camadas
com 23 frutas e a 29 ~ ~9 com 22
frutas.
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ti filas

6 ca-

Tipo 288 - <1 x 4 - f! filas

6 ca-

Tipo 252 -

3 x 4 -

madas
madas

Para tangerinas
Em meias caixas rasas
Tipo 60 ,- 2 x 3 -

4 filas -

madas

3 ca-

madas

Tipo 144 - 3 x 3 - 6 tuas - 4 camadas
J'ipo 168 - 3 x S ....::... '7 filas - 4 camadas
Tipo 216 - 4 x 5 - 6 filas - 4 camadas
box; baby box, embanova, etc.) :

Tipo 135 -

madas
Tipo 150 -

x 4 - ,5 filas - 6 ca-

4

5 x 4 -

x

5

5 -

5 filas -

6 'ca-

rnes -

6 ca-

;;

madas
Tipo 165 - 6 x 5 - 5 mas - 6 camadas
Tipo 180 -t- 6 x 15 -. 5 rnas _ 6 ca-

madas
Tipo 195 -' 7 x 6 madas
Tipo 210 -.7 x '7 -

5 tilas -

6 ca-

5 tilas -

6 ca ..

5 x 5 -

7 filas -

'1 ea-

madas

Tipo 245' -

madas

4 x 2 - 6 filas - 5
camadas, cada camada com 21 fruTipo 210 -

tas.
Tipo 240 -

3 x 2 -

8 filas -

6

camadas, cada camada com 20 frutas.
Tipo 250 -

ti K 5 -

5 filas - 5
camadas, cada camada com 25 frutas.
Tipo 270 ~
x 4 - b ttías - 5
camadas, cada camada com' 27 fruõ

tas.

5

Tino 490 -

7 x 'i _. 5 filas -

7

camadas, cada camada com 35 frutas
Tipo 540 - n x 7 - 6 filas - 6
camadas, cada camada com 45 frutas,

Em meias caixas planas
Tipo 76
3 x 2 - 5 filas - 3 camadas
Tipo 90
3
2 - 6 filas '- 3 camadas
Tipo 104 - 3 x 4 -- 5 filas - 3 ca-

x

madas
Tipo 108 madas
Tipo 126 Tipo 144' -

madas
Tipo 162 -

3 x 3 -

6 filas -

3 ca-

4 x 3 -

6 filas -

3 ea-

e.

4 x 4 -

fllas -

3 -a-

x 4 -

6 tuas -

3 ca-

I) x 5 -

ô ülas -

3 ca ..

!)

madaa .
Tipo 180 -

madas
Em meias caixas cúbícaa cbaby
bcx, vilela box, embanova,

etc.) :
Tipo 64 madas
Tipo 75, madas
Tipo 88 -

4' x 4 -

4 fllM -

4 ca-

3 x 3 -

5 filas -

5 ca-

6 x 5 -

4 filas -

4 ca-

4 x 4 -

;) filas -

5 ca-

4 x 5 -

6 filas --'- 5 ca-

madas
Tipo 100 -

madas
Tipo 105 -

Para limões

a.fües -

Tipo 360 - i i x 6 - 5 filas - 6
camadas, cada camada com 30 frutas.
Tipo 420 7x7 - 5 filas"':"-6
camadas, ca-ta camada COIr. 35 fru-

madas

Em meias caixas cúbicas (Vilela
Tipo 120 -

6x 6 -

tas.

Tipo '76 - 3 x 2 - 5 filas - 3 cemadas, sendo a 1(!. e 3~ com 13 rrutas e a 2\l com 12 frutas.
Tipo 90 - 3 x 3 - 5 filas - 3 camadas
Tipo 106 - 4 x 3 - 5 filas - J camadas. sendo a 1(!. e 3l): camadas com
18 frútas e a 2~ com 17 frutas
Tipo 120 - 4 x 4 ~ 5 filas - 3 ca-

madas

Tipo 300 -

camadas," cada camada com, 30 frutas.

madas
Tipo 113 madas

5 x 4 - 5 filas - 5 ca.

Tipo 125 - 5 x 5 -

5 mas - 5 ca

madas

Tipo 144 - 4 x 4 madas
Tipo 162 - 5 x 4 -

madas

6 filas -

6 ca-

6 fllas -

6 ca-

Tipo 180 - 5 x {) ,- 6 filas - 6 camadas
Art. 63. Com exceção das trutas
embaladas em' caixas de papelão e
das tratadas com substâncias' que
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dispensam o envoltório, as demais rrutas cítricas destinadas aos mercados
externos serão, obrigatoriamente, envolvidas 'em papel' flexível com ou "em
fungístátdco com os seguintes característicos; pêso de uma resma de 500
fôlhas medindo 0,060 m. x 0,090 m
4,548 Ir - 5,540 k resistências ao rompimenta 6 pontos no mínimo.
Parágrafo único. As frutas cítricas
destinadas aos mercados externos poderão, também, ser envolvidas em papel com ou sem rungrstáttco em camadas alternadas e ou na 1~ e última
camada
Art. 64. As dimensões do papel envoltório serão proporcionais aos dlversos tamanhos ou tipos de fruta
conforme a tabela seguinte;
Tipos -

36
54
72
112
168 210 270 -

Dimensões do papel

46

0,400' x 0,400 m
64
0,350 h O350 m
106
•. :
0,300 x 0,300 m
150 •......... 0,0300 x 0,250 m
200
0,250 x 0,250 m
252
0.225 x 0,225 m
324
0,200 x 0,200 m
420 ....•..... 0,200 x i).150 m

360 490-540

0,150

li

0,150

fi

Art. 65. Deverão ser uniformes- a
cõr. o desenho _e os dizeres do papel
envoltório usado na mesma caixa.
Art. 66. Serão admitidos dois (2)
modelos de papel envoltório: o modêlo -padrâc e o privativo do exportador.
§ 19 O modêlo padrão, que poderá
ser usado com rótulo f" ._(Ualq11er exportador, constará de um desenho -epresentando o contôrnc do mapa da
América do 'Sul em que se destaca o
Brasil, 'em fundo claro, com um dos
aeguíntes dizeres: "Cítrus do trasil
- "Laranja do Brasil" - "Pomelos
do Brasil" - Tangerina do Brasil
"Lima do Brasil" e "Limão de Brasil" .
§ 20 Os dizeres referidos no parágrafo anterior poderão também aparecer em outro idioma desde que figurem ao lado ou abaixo dos dizeres em português.
§ 39 No modêlo paurão poderá ser
gravada uma contra-marca, devidamente registrada, desde que não prejudique o desenho e os dizeres do referido modêlo .
i-c-

§ 49 O modêlo padrão com contramarca é de uso exclusivo do exportador que o registrar f' -iâo poderá
ser utilizado por terceiro.
Art. 67. Não será permitido, sob
pretexto algum, para o comércio internacional de frutas cítricas o uso
do papel envoltório com marca 01.. dizeres diferentes dos constantes das
marcações externas, salvo o modêlo
padrão.

Art. 58. Os papéis envoltórios e
rótulos de frutas cítricas nos quais
esteja gravada a procedência das
mesmas, não -poderâo ser utilizados
para frutas de outras zonas, e nem
poderá contar mais de uma procedência,
Parágrafo único. A transgressão do
disposto neste artigo importará na
rejeição total do lote ou partida, por
parte do 8 P. C.
VII -

Caixas tu!

cotncaos

e

E.i.vortaçiio

Art. 69. As caixas fie colheita serão de construção resistente, de bôa
a-iarência, limpas e pràtdcamente livres de qualquer defeito capaz de prejudicar a fruta.
Art. 70. _As caixas de colheita terão os característicos .Ixados na legislação vigente.
Art. 71. Nas vésperas das ran-aa as
caixas de colheita serão submetidas ~
rigorosa limpeza e desinfecção
Art. 72. Para efeito -do disposto nos
artigos anteriores o exportador deverá, em cada safra, requerer ao S.
P. C. a inspeção de tô-ías as caixarias existentes.
§. lO? As caixas, cujo uso tenha sido
autorizado, serão marcadas sob a
ortentaçâo do S. P. C.
§ 20 As caixas que o S. P. C. encontrar sem a marca a que se refere
o parágrafo .antenor, ou mesmo as
que. apesar da marcação, contrariem
o estabelecido neste Regulamento, serão sumàrfamente apreendidas e Inutilizadas.
§ 30 O exportador deverá pôr à diaposição do S. P. C. o número de operários que êste julgar necessário para
a desinfecção das caixas de colheita e

sua marcação.
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Art. 73. As caixas de colheita deverão conter frutas até uma altura
em que, passando-se uma régua sôbre os seus bordos, nennuma fruta seja
tocada.
Parágrafo único. 'I'ôdas as caixas
de colheita que o S. P. C. encontrar
com frutas além do -ímite acima estabelecido serão apreendidas e condenadas as frutas para <1 exportação,
independente de quaisquer formaltdudes.
Art. 74. As caixas para acondicionamento de frutas cítricas destinadas
à exportação poderão ser de madeira
ou de papelão, nos têrmos destas especificações.
Art. 75. As caixas de madeira serão de construção resistente, de bõa
aparência e qualidade, limpas, claras,
leves e pràticamente livres de nós.
Art. 76. Serão admitidos três tamanhos de caixas de madeira ~Jara
exportação de frutas cítricas:
I - Acima do padrão (oversíse) ;
II - Padrão;
In - Abaixo do padrão.
§ 1Q A caixa do tamanho maior será
utilizada eventualmente, na embalagem dos pomelos e outros cítrus, a
juizo do S. P. C., que, em cada safra quando necessário, baixará instruções regulando o seu emprêgo,
~ 29 A0aixa acima referida terá
as seguintes dimensões externas: 0,680
x. 0,332 x 0,332 m e será constituída
pelas -segulntes peças:
Testeiras e centro

(3

peçasj

c-,

com

0,320 x O320 x 0,018 m cada uma.
Tampas. fundos e lados (8 peças)
com 0,68.0 x 0,145 x 0,006 m .cada uma,
sendo que as tampas poderão ter. até
0,006 m mais de comp-ímento .
§ ';30 A caixa de tamanho médío
destína-se a embalagem normal dos
cítrus, obedecendo as dimensões externas de 0,660 x 0,312 x 0,312 m e
será constituída pelas segu.ntes peÇM:

§ 4Q As caixas de tamanho menor
consideradas abaixo do padrão, terão
as seguintes modalidades.
a) Para embalagem ,de citrus meia caixa padrão com as dimensões
externas de 0,340 x 0,312 e constituida pelas seguintes peças:
Testeiras (2· peças) com C ~O() x
0,300 x 0,018 m cada uma.
Tampas, fundos e lados 18 peças)
0,340 x 0,140 x 0,006 in cada uma;
b) Para embalagem de cítrus em
meia caixa com dímensôes externas

de 0,460 x 0,270 x 0,270 m e consütuída pelas seguintes peças'

Testeiras (2 peças) haas de 0,270 x
0,270 x 0,018 m cada u-na.
Tampas, fundos e lados 8 (p"<.u~)
com 0,460 x 0,115 x 0,006 m cada uma;
c) Para embalagem de citrus em
meia caixa com dimensões externas
de 0,460 x 0,270 x 0,270 m e constituída pelas seguintes peças:
'I'esteiras de moldura (2 peças!
constituídas por jàmtnas com 0,002 m
de espessura, medindo 1,270 x 0,270 m
cada uma,
Tampas, fundos e iadns (8 peças)
com O,4DO x 0,110 x 0,00<1 f i cada uma.
pregada com grampos;
d) Para embalagem de cttrus em
meia caixa com dímensôes externas
de 0,460 x 0,270 x 0,270 In e constituída pelas seguintes peças:
Testeiras de moldura" (.2 peças:
constituídas por lâminas cnm 0,005 m
de espessura medindo (J,2';0 x (1,270 m
cada uma.
Tampas (4 peças) com 0,460 x 0,050
x 0,005 m cada uma.
Lados e fundos (~ peças ~ C..Jm 0,460
x. 0,070 x 0,006 f i cada uma;
e) Para embalagem de cítrus em
meia caixa embanova com dimensões
externas de 0,460 x 0,270 x 0,270 m e
constituída pelas seguintes peças:
Tampas, fundos e reuoe (8 peças)
constituídas por lâminas de 0,005 de
espessura, medindo 0,210 x 0,270 In
cada uma.
Tampas, fundos e tados (8 peças)
com 0,460 x 0,120 x 0,005 m cada

'I'estelras e centros (3 peças) ~
com OSOO x 0,300 x 0,OJ8 m cada
uma.
Tampas, fundos e. Ia-tos ta .peças-j
com 0,660 x 0,140 X 0,006 m cada uma,
sendo que as- tampas pnderâo ter até
0,006 m mais de comprimento.
uma.
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Pregada com grampos, com cintamenta nas testeiras e no centro, Não
usa palitos;
f) Para embalagem de cttrus em
meia caixa com dimensões externes
de 0,460 x 0,270 x 0,270 m e constátuída pelas seguintes peças:
'I'esteíras de moldura (2 peças)
constituídas por lâminas de 0,005 m
de espessura, medindo 0,270 x 0,270 m
cada uma.
Tampas (4 peças) com 0,460 x 0,050
e 0,005 cada uma.
Fundos e lados (9 peças) 0,460 x
0,070 x 0,006 m cada uma;
g) Para embalagem de tangerinas
caixas rasas com as dimensões cxternas de 0,660 x 0,312 'l\. 0,162 e constituídas pelas seguintes peças:
Testeiras e centros U peças) com
0,300 x 0,150 x 0,018 m cada uma.
Tampas, fundos e lados (6 pecas)
com 0,660 x 0,140 x 0'::106 f i cada umc ,
podendo as tampas atmgu até O,U06
mais de comprimento que os fundos
e lados;
11-) Para embalagem de limões caixas rasas, com as dímensôes externas
de 0,670 x 0,342 x 0,267 m e constttuídas pelas seguintes V;eçae
'I'esteiras e centro ~3 peças) com
0,330 x 0,255 x 0,018 m cada uma.
Tampas e fundos ,-4 peças) com
0,'370 x 0,155 x 0,018 m cada Lima, pcdendo as tampas atingir até 0,006 m
mais de comprimento.
Lados (<1: (peças) com 0,670 x 0,115
x 0,006 m cada uma.
§ 59 As arestas de qualquer tipo de
caixa,. que ficam em contacto 00m
a fruta, serâo chanfradas, isto é, terão as quinas mortas ou baleadas.
~ 69 As testeíras da "caixa padrão"
poderão ser lisas ou de molduras. As
tcateíras lisas serão formadas por
duas tábuas justapostas, neste último
caso presas uma e outra por 3 grampos de modêlo aprovado, não tende
nenhuma delas menos de 0,100 de largura e 0,020 m de espessura As testeíras de moldura serão formadas por
uma tábua de 0,300 x 0.30') x 0,006 m
sõbre a qual serão pregadas 4 peça I:
que formam a moldura, câo podendo
ter esta menos de 0,050_~, de largura e
0,018 m de espessura. Para a torma-,
çâo das molduras serão empregados
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12 pregos de 0,030 m :':;e comprimento
de cabeça de 0,005 m em cada testeíra..
Art. 77. E' expressamente proibido
aumentar a capacidade das caixas de
exportação com emprego de paütns.
sarrafos ou outro qualquer artífícío .
Art. 78. A tampa de cada caixa de
madeira para exportacác de cttrus
levará obrigatoriamente sôbre as testerras um palito ouvsarrafc cem O,O~u
de largura por 0,013 de espessura,
sendo o comprimento menos de 0,015
m que o da terguraua testcíra.
Art. 79. Para a pregação das caixas padrão e acima de padrão, serâo utilizados 44 pregas, sendo 36 de
13 x 15 para colocação dos tundos
e lados e 8 de 13 x ,8 para os pahtos conjuntamente com as tampas ..
Antes da pregação das tampas nas
caixas os palitos serão fixados com
pregos de .8 x B.
§ 111 Na pregação das meias caixas
padrão, de cítrue, serão utilizados 32
pregos, sendo 24 de 13 x 15 para coIccaçâo dos fundos e iados e 8 de 13
x 18 para os paliteis conjuntamente
com as tampas. Antes da pregação
das tampas nas caixas, os palitos ge~
rão fixados com pregos de 8 x 8.
§ 2<;' Na pregação das caixas rasas,
de tangerinas rmexertcas e tangertnas "cravo"), com divisão central
serão utilizados 32 pregos, sendo 2~ de
3 x 15 para colocação dos fundos e
lados e 8 de 13 x 18 para .os palitos
conjuntamente com as tampas. Antes da pregação .das campas nas caixas os palitos serão -íxadcs .com prego de 8 x 8.
§ 39 Na pregação das caixas rasas,
de limões,' com dívtsáo central, serão
utilizados 38 pregos, 5~n110 30 de 13.· x
15 para colocação dos n.. ridos e lados
e 8 'de 13 x 18 para os palitos 'conjuntamente. com as tampas. Antes -ta
pregação das tampas nas caixas, .. os
palitos serão fixados -om pregos de 8

x 8.
§ 49 Para a pregação das meias
caixas cúbicas e rasas, serão utilizados . aeguíntes números de pregos e
grampos.
a) Caixa rasa: Lados e fundos 24
pregos de 13 x 15. 'Tampa, nos palitos 8 pregos' de 8 x 8 para as tébuas, 6 pregos de 13 x 15:
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Meia caixa de testeíro liso: La-

dos e fundos 24 pregos de 13 x '15.

Tampas, pregos só nos palitos, 6 pregos de 8 x 8. Para a pregação da
tampa 4 pregos de 13 x 18;
C) Meia caixa Baby Box: Lados e

fundos 36 pregos de~2 x 12, testelra
do rótulo 10 pregos de 8 x 8 para

pregação das duas cánuas. almofa-da
dos' dois tcstcíros 8 pregos de 13 x 18.
outro testeíro 3 ripas cem 14 pregos
de 8 x 8. tampa 4 ripas com 10 pre-

gos de 6 x 6, para pregação da tampa 6 pregos de 13 x 15.

d)

Meia

caixa

mmbanova,

caixa

grampeada, 79 grampos ao todo as-

sim distribuídos: 16 no tcstcíro do ró-

tulo, 18 no outro testeiro, 7 tábuas
com 6 grampos cada -rma e 1 com 3
grampos, tendo ainda 3 cintas de
arame, sendo uma em cada tcstcíro
e uma no meio.
§ 59 Os pregos terão a cabeça larga, não estando incluídos nos 1111meros referidos acima os utmsaoos para a formação das testeíras de molduras.
Art. 80. As caixas de madeira deverão estar bem cheias e a disposição
das frutas firme, de modo a permítír boa e suficiente arqueação da
tampa.
Art. 81. A flecha do arco formado
pela tampa na divisão central da caixa, terá maior ou menor altura de
aoôrdo com o tipo da fruta, sem ultrapassar, entretanto, J limite máximo de 3· centímetros nem acusar menos de 10 milímetros.
Art. 82. Tôdas as caixas de madeira depois de fechadas levarão nas
extremidades - um ~,)UCO afastadas
da face interna das testeíras - como medida de maior segurança, cintos, preferencialmente de arame galvanizado n9 16'.
Art. 83. As faixas de papelão para
exportação de frutas cítricas serão de
construção resistente apropriadas à
espécie do produto, de boa qualidade
e aparência, claras, leves, novas, com
as superfícies externas usas, rendo
como rerõrco pelo lado de dentre quatro paredes, correspondentes às testeiras e lados, conetrnuces de quatro
painéis de madeira extraleve ou papelão de resistência equivalente e es~
pessura de 3 milímetros mais ou menos, revestidas pelos 'doís lados COIIl.
papel colado de modo a formar uma

só peça articulada que se justapõe
internamente na embalagem cujas
tampas e fundos são também de papelão resistente e artrc.nact» com o
invólucro, formando 'lLTI só conjunto
com dispositivo para venttlação.
Art. 84. Será admitido exportar frutas cítricas em caixas .te papelão, deade que as mesmas setam submetidas
a testes de resistência por Instituto
Oficial, sendo que o . ;;"1.)~a.d( devei
ser aprovado pelo S _r: C do Ministério da Agricultura, r-edcccndo tembém os respectivos díaeramns de e-nà

balagem .

V I II -

. .

Marcas e uotuioe

Art. '85. Em uma das testeiras de
cada será obrigatória a rotulagem
com a declaração .do número do registro do exportador, cem como o grupo, variedade, classe, tipo e procedência da fruta e, quando exigido pelos
países importadores, nome do tungtetático ou fungicida empregado em seu
tratamento, a expressão -cõr adícío-.
nal" quando colorida artificialmente
e, ainda, a declaração referente ao
corante empregado, contorme o f'S1Jf"ficado na parte dêste regulamento
que trata da coloração artífícial.
~ 19 Todos os caracteres formando
marca, número de registro nome de
consignatário, classe, tipo .varíedade
da fruta e "localidade de origem, não
deverão ter menos de 10 milímetros
de altura.
~ 2Çl Nas meias caixa-s constara o
número de frutas que as mesmas contêm, em caracteres de 10 milímetros
e, com caracteres de lO milímetros ao
lado, em seguida ª,O número correspondente ao tamanho da fruta, isto
é, o tipo.
§ 3Çl E' facultado aos Estados exigir
em seus regulamentos Que, numa das
partes laterais da caixa, seja indicado o Estado de origem de fruta.
§ 4Çl Os rótulos, nos
quais esteja
gravada a procedência das frutas cítricas, não poderão ser utilizados para
caixas com frutas de outras zonas, não
podendo figurar no mesmo rótulo
mais de uma precedência.
Art. 86. Poderão ser usados nas caixas,para qualquer grupo de cítrus, rótulos contendo os .seguíntes dizeres:
"Ottrus do Bl'MH", "Laranja ao t'ra-
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sil", "Lima do Brasil", 'Pomclas do
Brasil", "Tangerina do Brasil", "Limão do Brasil".
Parágrafo único. Os dizeres referidos neste artigo poderão também.
aparecer em .outro tdíoma, desde que
figurem ao lado ou abatxo dos dizeres em português.
Art. 87. A marcação das rírmas
consignatárias e 'dos nortes de destino das partidas de trutas será fei',,:).
na testeira oposta à do rótulo ou num
dos lados da caixa.
Art. 88. O S.P.C. fará remarcar
por conta dos responsaveis ínteressados, as caixas que estejam mai cadas de modo diverso do estabelecido
na legislação, sem prejuízo da penalidade cabivel no caso.
Art. 89. Os rótulos ~ marcas serão
registrados no '\I1inistério do Trabalho, Indústria e Comércío, obedecendo
às especificações por êle estaceíecídas, de acôrdo com as disposições em
vigor.
IX .- Inspeção -

Embarque -

Es-

tiiaçem e Fiscalizaçá0
Art. 90. As casas de embalagem,
quando em tuncíonamento O"arãoiWb
a fiscalização permanente do S. P. C.
Art. 91. Todos os lotes de frutas
encaminhados para. exportação depois de beneficiados, Icverác ser-ot.ngatóríamente 'analisados, tanto no inicio como' no fim da safra.
Art. 9·2. Só será pe-míbída a salda das frutas das casas de embalagem depois de examinado pelo S.P.C.
ou seus delegados, no mínimo de 1 %
da partida, podendo .J exame ser feito no decorrer do preuaro da truta
para que o S'.P.C. mande separar
as caixa-s [á embaladas, antes do uregamento das tampas.
Art. 93. As frutas acondicionadas
em caixas de papelão deverão aguardar embarque no pôrto, em frfgorífico.
Art. 94 O S.P.C. 50 permitirá o
embarque das partidas de cítrus
quando' anós .a ínspeçâo no uôrto fi::.
cal' evidenciado estarem as m85;I11as
de acôrdo -om as espectricacões ora
éstabelecídaa .

Art. 95. As partidas rejeitadas pelo
ser repassadas e
apresentadas para nôvo exame, quando a rejeição não tiver sido Motivada
por podridão causada. por fungos ou
vírus.
§ 19 Caso 'uma partida seja repassada e condenada num segundo exame, ficará a erttérío d,) S ...P. C. permitir ou não um segundo repasse.
§ 2° A fruta condenada' deverá ser
repassada imediatamente e nâo poderá apresentar qualquer porcentagem de frutas podres.
§ 3Q O repasse só Selá permitido
excepcionalmente, nos portos de embarque, quando êstes estiverem aparelhados para êsse fim.
Art. 96. O transporte marttímc de
frutas cítricas destinadas à exportação só será permitido em navios providos de espaço trtgortnco.
Parágrafo único. Em caso de com~_
provada escassez de praça. trtgorífíca
ê em caráter excepcional, será permitido. o transporte de frutas cítricas,
destinadas à exportação, em navios
providos de porão ventílado, no nertodo de 19 de janeiro a 31 de maio
do ano da safra, a juizo do órgâc
competente (art. 107 das Disposições
Gerais) .
Art. 97. Caberá ao 8.P,C. ou seus
delegados inspecionar as câmaras,
máquinas frigorífícaa e instalações de
porão ventilado, bem corno ttscalfzar
os trabalhos de estiva no costado e
a bordo.
Art. 98. Não será permitido o carregamento de frutas para exportação
com chuva ou neblina cerrada, sem
estarem as mesmas ríevtdamentc protegidas.
Art. 99. No carregamento de frutas
cítricas será obrigatória a estívagem
cunhada e nao Iasbreada com o emprêgc de sarrafos norrzcntaís, de caixa.
em caixa, e de caibros verticais, de 6
em 6 caixas, a fim de formar canais
para a circulação do ar.
parágrafo único. Nos navios dotados de "ar frio vertical", a estlvagem
deverá ser compacta.
Art. 100. Fica proibido o carregamenta de frutas no tronco. sem que
fique lugar '., para apoio de tabuleírc,
quer na carga QU na descarga.
S. P. C.. poderão
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Certificados

Art. 101. Os certificados -- de classificação e fiscalização da exportação
emitidos - na forma estabelecida peles
~§ P;' e 39 do art. 19 <.10 Decrete .-Inúmero" 44.970, de 19 1€ dezembro co
1958, serão válidos pelo prazo de 120
(cento e vinte) horas. constando,
obrigatoriamente, a nora c a data de
sua emissão.
.
Art. 102. Os certificados de ctassificação e trânsito de frutas citrrcas
para a exportação (produto perecivelj . emitidos na tente de orcduçào,
serão validos por 120 ccento e vinte)
noras, constando, obrtgatórfamente, a
hora e a data de sua emissão.
Art. 103. Após a inspeção pelo
S.P.C., será preenchido 0 ccrtrfícado
de físcalizaçào da exportação a que
se refere o § 29 do art. 19 do Decreto
nc 4Q.970, de 19 de dezembro de 1958.
Art. 104. Durante I) embarque de
uma partida, poderão ser liberados os
lotes que forem chege.nd.. ao C<1I&
mediante a apresentação de rartõ!~~
de embarques fornecidos pelo Pôsto
do S.P.C., até que .rttnja a sua totalidade.
Parágrafo único. O cer ttficado cor .
respondente à partida será entreg-ue,
ao ser embarcada, com o último lote.
Xl _. tnsnostções

çeraís

Art. 105. A juizo e com autorização do S. P. C. poderão em casos especiais, ser exportadas oartdoas de
tr~t~s ~itrica~ que não satisfaçam as
exrgencias de-ste Regu.amento quando, provada mente, se destinem a fins
experimentais.
.
Art. 106. Quando I1S mercados externos exigirem e assim D requeiram
os interessados, poderá o S. P. C.
aprovar o ..1S0 de novas embalagens
e de outras modalídaaes de acendicronamento para as trutas cítricas
destinadas à exportação
Art. 107. Cria a Junta Deüberatava da Comissão Permanente de T:"Bbalho sôbre Citricultura, com no 'fina.'
üdade de' elaborar, anualmente. ar e
31 de dezembro, o q,e,gulamento de
Embarque de Cítrus, visando o ccntrôle, a movimentação f~ a escoamento da safra.

Parágrafo único. Dentro do nrazc
de 60 (sessenta) dias a contar da "igência do presente decreto. e Comiasão Permanente de Trabalho sôbre Citricultura criada pela Portaria Ministerial -nc 139, de 29 de marco de
1963, baixará o Regtmentc- da sua Junta Deliberativa e submeterá ao :ú1:mi,,tro de Estado dos Negócios da Agricultura a designação de seus componentes.
Art. 108. As taxas dos serviços di'.
classíficação, reolasstttcaçâo, ffscanzaçâo, arbitragem ctc.. serão cobradas
de acôrdo com o que estabelece o Decreto nv 38.860, de 13 de março de
1956.
ArL 109. As infrações ao presente
regulamento serão punutas com multas de 1 (um) a 10 (dez r salárioa-mtnímos mais alto do pais, e as fraudes,
com o dôbro .
Art. 110. OS CMOS rmíssos serão resolvidos pelo S.P.C. com a ...provação do Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.

DECRETO N? 56.660
AGÔSTo

DE

DE

6

DE

1965

Autoriza a Companhia de Cimento
Portland Alvorada a pesquisar caicârio no municipio de Cantaçalo,
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República. usando
da atríbuiçâo que lhe confere () artigo
87, nv 1, da Constituição e nos termos
de ...)ecreto-Iei nv 1.985, de 29 de ja .
neiro de 1940 (Código de Míuasj , decreta:
Art. lO? Fica autorizada a Oompanhia de Cimento Pcruand Alvorada
a pesquisar calcário, em terrenos de
sua propriedade, no imóvel denomír.adu Sítio. Sapé, distrito de EuciídeIândía., município de Oantagalc Estado d J Rio de . Janeiro, numa área de
vinte hectares e dez ares (20,10 lia),
delimitada por um ;loligono· irregular
que tem uni vértice a oitocentos l:!
qt.arenta e quatro metros (844 JU) -' no
rumo verdadeiro cinqüenta t:: quatro
graus sudeste (549 SE) -' da extremi"ade sudeste (SE) da estacao de zuclídelândía e os lados, a partdr désse
vértice, os seguintes comprnnentos e
rumos verdadeiros: cento e trtnta e
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cinco metros Oa:5 mj . oitenta e cito
graus nordeste (88 9 NE)· cento e SeSsenta e nove metros e cinqüenta centímetros <169,50 m) . seasensa e dois
graus sudeste (629 SE); quarenta e
cmco metros (45 m) , quarenta e seis
graus sudeste (46 9 SE);' trinta E' sete
metros
e
cinqüenta
centímetros
(37,50 mr . vtnte e cinco graus sudeste
9
(25 SE): cento e noventa e cinco
metros 095 m) , 'um grau sudeste
c SE): cento e' oitenta e- três metros 083 m) , sete graus
sudeste
(79 SE): setenta e nove metros e cinqüenta centímetros (79,50 mi . quinze
graus sudeste 05!? 3E); centc « trinta e cinco metros (135 m) sessenta e
dois graus sudeste ~62Q SE;; trinta.
metros (30 m) , vinte € seis graus sudoeste (269 svn: trezentos e oitenta e
cinco metros e cinqüenta centímetros
('385,5( m) . oitenta e nove graus noroeste (899 NW): sessenta metros
(60 m ) quinze graus nordeste
059 NE)· cento e quarenta e quatro
metros (144 m) , dezessete graus noroeste (17 Q NW): duzentos a vinte e
nove metros e cinqüenta centímetros
(229,5-0 m) . três graus noroeste .. ,.
(39 NW); oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros (82,5'0 m'i , trinta
e oito graus noroeste (389 NW): cento € oitenta c. quatro metros e cinqüenta centímetros (1S4,50 m j , dois
graus noroeste (29 NW),
ü

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 19-63, e da Res iluçâo
CNE.L~ no 1-63, de 9 de janeiro de
19-63, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2º O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros <Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcríção no tívro próprio
de Registro das 'Autorizações de Pes-

cuísa.
Brasilia, 6 de agôsto de 1965; 144 Q
ca :-'1dependência e 779 da Repilblica.
H. qASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.661 -

DE6 DE

AGÔSTQ 'DE 1965
Autol'ip,!a o cidadão braeücíro Brasil
M etcbior a pesquisar calcário no
murucipio de Eldorado Paulista, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, no l, da Constituição e nos têrmos do' Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadêo
brasileiro Brasü Melchior a pesquisar
calcário em terrenos devolutas, na
margem direita do rio Ribeira, no .ugar denominado rio Cordas de Baixo,
distrito de Itapeúna, município de Eldorado Paulista, Estado de São Paulo,
numa área de quatrocentos e nove
hectares (409 ha) delimitada por um
polígono mistilíneo, que tem um vértice na barra do rio Cordas de Baixo
na margem direita do rio Ríbeu-a e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e oitenta e cinco
metros (485 m) , oitenta e nove graus
e cinco minutos noroeste (899 05'
NW); oitocentos e cinqüenta e seis
metros (856 mj , dezoito graus vinte
e seis minutos sudeste (lS9 26' SE);
duis mil seiscentos e quarenta e cinco
metros (2.645 m) , quatro graus trinta.
minutos sudeste (49 30' SE); rml duzentos e oitenta e seis metros
(1.286 m j , setenta e seis graus e (;i11CL minutos nordeste (769 05' NE); três
mil, trezentos e setenta e seis metros
(3.376 m). sete graus e quarenta minutos noroeste (769 40' NW); o sexto
(69) lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade do quinto
(59) lado, com rumo verdadeiro de
vinte e sete graus e trinta e quatro
minutos noroeste (279 34' NW), alcança a margem direita do rio Ribei..
ra; o sétimo (79 ) e último lado é o
trecho da margem direita do. rio Ribeira compreendido entre a extrerntdade do sexto (69) lado e a barra do
rio Cordas de Baixo,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização ficasuje:ta às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de ·19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nv 1/63, de 9 de janeiro de 1983. da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Art. 2Q

O título da autorização de

pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de .quatro mil e noventa cruzeiros (Cr$ ....
4.090,00>

e será v álido por dois (2)

anos a contar da data da transcrição
no' livro próprio de Registro das Au-

torizações de Pesquisa.
Brasília, 6 de agôsto de 1965; 1440
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro

'l~hibau

DECRETO N." 56.662 -

DE

6

DE

AGÔSTO DE "965
Autoriza o cíaoaao orasueu:» Ajjor.so
Zampirolli a pesquisar marmore, no
Município de Cacnoeiro de t uioemirim, Estado do E",1n ito Santo.

o Presidente da Repúblíca, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o art..
87, D.O I , da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 1,0 Fica autorrzauo o cídadao
brasileiro Affonso Zampirolli a pesquisar mármore em terrenos de sua
propriedade, situados no Distrito de
.Iacíguá, Município ae Oachceírc de
Itapemirrm, Estado 10 Espírtto Santo, numa área de cinqüenta e um
hectares seis ares e ses-senta centíares
'(51,0660 ha) , delimitada por um poligano irregular, que rem um vértice a
mil trezentos e vinte f' cinco metros
(1.325 m) , no rumo ma'métíco de oitenta e dois graus ·e 'quarenta e cinco
minutos sudoeste (82°/. 45' SW). da
torre da Capela de Santana e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnétíccs:
oitenta metros <80 m) , oitenta e sete
graus sudoeste (87 0 SW): cento e
trinta metros (130 !TI i . quarenta e
três graus e vinte rmnutoe sudoeste
(43 0 20' SW); oitenta metros (80 m) ,
setenta e dois graus e vinte minutos
sudoeste (720 20' SW); mil cento e setenta e quatro metros ~1. 174 m) , dez
graus e . quarenta . ntnutos noroeste
(1(}O 40' NW); seiscentos e dezessete
metros (617 mi , oitenta e cinco graus
sudeste (85 0 SE); cento e quinze metros (115 m) , -oitenta e quatro graus
e trinta e cinco tntnutoa nordeste
(240 3$' NE); treaentos e seseenta me-

tros (360

m) ,

dezessete graus sudeste

(170 SE); quatrocentos e. trinta e cin-

co metros (431) m) ," setenta e oito
graus e quinze minutos sudoeste (78 0
15' SW); cento e, vinte e um met-ros
(121 m) , trinta e cínco graus sudeste
(35 0 SE); sessenta e cinco metros
(65 li), vinte graus e trinta e cinco
minutos sudeste (20 0 3<) SE); duzentos e cinqüenta e seis metros (256 m) ,
vinte e quatro graus ~ vinte e uínco
minutos sudeste (240 Z~' SE); cento e
setenta e cinco metros ,175 nu , vinte
e nove graus e cinqüenta minutos iiUdoeste (290 50' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo Iíca sujeita às
estipulações do Regutamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726 de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 8' de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo ãa autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de quinhentos e vinte cruzaíros lCr$ 520)
e será válido por dois 2) anos a contar da data da, transcrição no 1iVH
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dfsposrçoes
em contrário.
Brasília, 6 de agôato de 19€5; 14{!9
da Independência e 779 da Repú·
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 56.663

DE

6

DE

AGÔSTO DE 19-65

outorga cf, Centrais i!Jlélricas de Goias
SI A concessão para o aarovestamenta da enerçia hidráulica.

o Presidente da República. usando
da atrtbutção que lhe contere o art.
87, inciso 1, da ÇOOciU 'aüçào. e nos
têrmos dos arts. 140 e 150 do código
da Águas (Decreto .19 24.543, de 10
de julho de 1934) decreta:
Art. 1Q É outorgada a Centrais Elétricas de Goiás SI A concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica
de um desnívei denommadc Cachoeira Santana, exíatente no
curso
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d'água Santana, sttuactc no Munictpio de Cavaleantí. Pis-::ad( de Goras.
§ 19 O aproveitamento destina-se a
produção e dlstrfb...uÇ~0 de energia
eíeu-íca para serviços públicos, de
utilidade publica e [}a~'rl comércio de
energia elétrica no referfdc município.
§ . 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, -11)05 'a aprovação
dos projetos, serão' dere. nmiadas a altura da queda '::I. aproveitar, a descarga de -rertvação é n. potência.
Art. 2(,1 A ccncessionarta deverá sausrazer as uegumtes extgencías:
1 - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e émergfa, em t,lt~·~
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
da pubncação deste .recreto. os projetos e orçamentos retativos ao aproveitamento aídrelétrícc e aos sistemas
de transmissão e de distrtbuíção .
II - Assinar o contrato urscípünar
da concessão dentro de, prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respecUva minuta pelo Mi111SC<C das Minas
e Energia.

III - Iniciar e conctun' as obras nos
prazos que forem estanetecídos pejo
Ministério das Minas ': Energia, exe~
cutandc-as de acordo com os projetos aprovados e as moduicaçóes que
forem autcrízadaa.
Paràgrafc único. Os 91'aZo.'3 referioos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de tornecímento
de energia eletrrca cserao fixadas, e revistas trienalmente ;Je'l:\i Dlvieãc de
Aguas, do Depanamt'n.(;· Nacional da
Prcduçâo Mineral, -cm aprovação do
Mímstro das Minas e Energia.
?

Art. 49 A presente c.-nceasào vigo-

rará pelo .prnzo je tn ata (30) anos.
Art. 59 Findo J ~)l':ú'J da concessão, todos os bens f' instalações que,
no momento, exrsürezn em runçào exclusiva' e permanente dos serviços
ccncedldos, reverterau 4. Urnáo .
Art. 6q A concessíonaría poder-a requerer _que seja .rencvanu a concessão, mediante as condições que- vierem
a ser estípuladaa.

Parágrafo único. 1\ concessíonárra
deverá entrar com o m-xüdo a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o 01'a'60 de vigência
da concessão, entendendo-se se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em coa trárío .
Brasília, 6 de agosto de 1965; 14<'1?
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.1)64

DE

6

DE

AGÔSTO DE 1965

Outorga a ~Espírito Santo Centrais
Elétricas S/ A concessão para distribuir energia elétrica,

0- Presidente da R.epÜblica, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Consntmçáo. (:. nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de -tcvembrt de ..93B
e do art. 89 do Decrete-ter nv 3.763,
de 25 de outubro de L941, decreta:
Art. 19 É cutcrgada a Espn-rto Santo Centrais Elétricas S/A concessão
para distribuir energia elezríca nos
Distritos de Irlrttuca e Jabaquara,
Munícípío de Anchíeca Estado do Espirita Santo, ficando autorizada a
construir os sistemas o , transmíssao e
de distribuição que 'se rtzerem necessanes.
Parágrafo único. E;m portaria do
Ministro das Minas B Energia, após a
aprovação dos projetos, serão determinadas as caractenattcas tecmcaa
das instalações.
Art. 29 A concessío.iarta deverá saüsrazcr as seguintes conúiçóes;
I - Submeter a. aprovação do Ministro das Minas e í<:nerg;ia, em três
(3) vias, dentro do cruzo de trezentos
e sessenta (360) dias, ;l. contar da data da publícaçào deste decreto, os
estudos, projetos e crcsmencos relatavos aos sistemas de transmissão e
dístrfbuição.
fI - Assinar o contrato díseíplmar

da concessão dentro 10 prazo de trrnta (30) dias, contados da pubhcaçàc
co despacho da aprovação aa reapec-
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tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
UI - Iniciar e concíurr as obras
nos prazos que retem aprovados pelo
Ministro das Minas

'i'

Energia, exe-

cutando-as de acôrdo com os prcjetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único.

os

prMOS -referr-

dos neste artigo poderão ser prorrogados <por ato do Ministro elas Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de rornecímento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente cela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, C0=1l aprovação do
Ministro das Minas e Energia.

Art. 49 A presente concessâovvlgorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 511 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e ínstalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessàa seja renovada mediante as condições Que derem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. .li concessíonáría
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo .até seis (6) meses
antes de findar o crase de vígêncta
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 nstc decreto entra em vigor
na data de sua pubncaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 19-65; 14l j:.>
da Independência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.665

DE

6

DE:

AGÔSl'O DE 1965

Outorga
baiana
tribuir
pio de

à Emprêsa Elétrica âe tt«Ltda. coacessac para disenergia elétrica no MuniciItabaiana, Estado de Ser ..

gipe.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Oonstrturçào, e nos

têrmos do art .. 5° du Decreto-lei número' 852, de 11 de novembro de 1938,
e dos artigos 19 e 29 do Decreto-lei
nl) S.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1'.' E' outorgada à Empresa
Elétrica de Itabaiana t.tda. concessão
para distribuir energia elétríoa no
Município de Itabaiana, Estado de
Sergipe, ficando, para isso, -autorízada
a construir a linha de transrníssão ~
a rêde de distribuição necessária
§ 19 A energia a distribuir será suprida pela Companhia Hídro Eléuica
do São Francisco (CHESF').
§ 2\l Em portaria do Mímstro das
Minas e Energia, após:'I. aprovação
dos projetos, serão determínadas . as
características técnicas da mstalaçâo.
Art. 29 Caducará o presente título
independente de ato declara.tóríc, se
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste oecretc. os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e de distribuição.
II --" Assinar o contrato díaclpünar
da. concessão dentro do prazo de trinta (SO) dias, contados da pubhcaçâo
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
IrI -'-- Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem
estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as 'de acôrdo com os projetos aprovados e as modífícaçêes que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de rornecímento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas, trienalmente, l)ela.Jivisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministre das Minas e Energia.
Art. 4Q A presente concessão vígorara pelo prazo de trinta (SfJ) aIJ03.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão.
todos os cens e instalações que, no
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momento, existirem em função exclusiva e permanente dos servícos concedidos reverterão à União. Art. 6':> A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá éntrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer que não pretende a renovação.
Art. 79 1tste Decreto entra em vigor
na data, de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

lVIauro Thibau

DECRETO NQ 56.666
AGÔSTo DE 1965

DE

6

DE

Autoriza o Departamento de Aguas
e Energia Bletríca do Estado de São
Pasüo a instalar subestação transformadora em Tatui.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 1'1 do Decreto-lei número 2.059, de 5 de março de 1940;
Considerando que' pela Resolução
no 1.876 foi autorizado pelo Conselho
Nacional de Águas e Energta Elétrtca
um suprunento de energia.pela Usinas
Elétricas de Paranapanema S. A. USELPA - à Companhia Luz e Fôrça
'I'atuí, decreta:
Art. ro Fica o Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado
de São Paulo autorizado a construir,
em Tatui, uma subestação abaixadora de 88/22 kV, destinada a efetivar
o suprimento pela Usinas Elétricas do
Paranapanema S.A. ,- USELPA - à
Companhia Luz e Fôrça Tatuí eà
Emprêsa Luz e Fôrça Elétrica de Tietê S.A.
Parágrafo único. Após a aprovação dos projetos, serão fixadas pelo
MInistro das Minas e Energia as características técnicas das instalações
ora autorizadas.

12~
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Art. 2('1 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, G de agôsto de 1965; H1 9 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mamo Thibau·

DECRETO NQ 58. Gô7
AGOSTO JlE

DE

6

DE

1965

A ntoriza o cidadão brasileiro Ghecrune Popescu a lavrar areia quartzosa, no municipio de Peruioe, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
.
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Gheorge Popescu a lavrar
areia quartzosa, em terrenos de propríedade da Companhia Territorial de
Peruíbe, no imóvel denominado Canadá, distrito e município de Peruibe, Estado de Sâó Paulo, numa área
de' trinta e oito .hectares cinqüenta e
três ares e quarenta e quatro centdares (38,5344 ha) , delimitada por um
polrgono .rregular que tem um vértice no marco quilométrico cento e setenta e três màís trezentos e sessenta
e um metros e sessenta l. seis centímetros (173+361,66m), atual e marco
quilométrico duzentos e sessenta e seis
mais quinhentos e três metros e oitenta e oito centímetros (266+503,88m),
antigo da linha da Estrada de Ferro
Sorocabana, no trecho Santos .: Peruíbe e os lados, a partir desse vértice,
são assim definidos: o primeiro lado
é o segmento retilíneo, com quinhentos e sessenta e quatro metros (561m),
que parte do vértice acima considerado e no rumo verdadeiro cinqüenta e
dois graus e quinze minutos sudeste
(529 15' SE); o segundo lado e o segmento retilíneo, com oitocentos e vinte e sete metros (827m), partindo da
extremidade do primeiro lado e no
rumo verdadeiro quarenta e cinco
graus e vinte e sete minutos sudoeste
(45 Q 27' SW); o terceiro lado é o segmento retilíneo que parte da extremidade do segundo lado e alcança a linha da ferrovia, no quilômetro cento
e setenta e quatro mais cento e noventa e nove metros e noventa cen-
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'tímetros (km 174+199,90m). atual, ou
quilômetro duzentos e sessenta .8 .aete
mais trezentos e quarenta e dOIS metros e doze centímetros (km

.~

,

267+342,12m) antigos, o quarto e últíma lado é a linha da ferrovia acima

citada, no trecho compreendido entre

os pontos quilométricos que cohstítuem o início do primeiro Lado G a

extremidade do terceiro lado, acima
descritos. Esta autorização é outorgada mediante as condícões constantes
do .parágrafo único do art. 28 do Códi-'
go de Minas e dos artigos 32, ,~3 34

e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estdpulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto ne 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução fJNEN
no 1-63, de 9 de janeiro de 1963, .da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o concessionário da autorização fica obrigada a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Oódígo de Minas.
Art. 4° As proprtertaues. vizinhas
estão sujeitas às servidões desolo e
sub-Solo para fins de lavra, 'na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização' será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producâc Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorízacões de Lavra, após o pagamento da táxa de setecentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 780).
Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrárío .
Brasília, 6 de agôsto de ·1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9- 56.668 -

AGOSTO DE ~9.f35

DE

6

DE

Autorizá a Companhia de Tecidos
Paulista a lavrar josjorita, no municipià de Paulista, Estado de Pernainbuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1'.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia de Tecidos Paulista a lavrar
rosràto, em terrenos de sua" propriedade nos lugares 'I'ímbó e Paulista"
distrito e munícípic de Paulista, Estado de Pernambuco, numa área de
quinhentos hectares (50Q, na) , dehmitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a cento e oitenta e
oitó metros US8m) , no rumo verdedaíro sessenta e cinco graus cinquenta e nove minutos sudeste (659 59' SE)
do quilômetro dezessete (Km 17) da
rodovia _B.R.-11 - Recife-João Pessoa e os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: setecentos ,e noventa e
dois metros (792m), trinta e nove
graus vinte e sete minutos noroeste
(399 27' NW); seiscentos e noventa
metros (690m) sessenta e seis graus
quarenta e três minutos sudoeste ....
(66 9 43' SW) mil trezentos e trinta e
cinco metros (1. :J..35m), oitenta e três
graus quatorze minutos noroeste ....
(839 , 14' NW); setecentos e vinte metros e vinte centímetros (720,20m) ,
sessenta e seis graus quarenta e três
minutos sudoeste (66 9 43' SW); setecentos e cinco metros e trinta centímetros (705,30m), vinte e três graus
dezessete minutos noroeste
.
(239 17' N---Vv"); dois mil e cinquenta e
três metros e vinte centímetros ....
(2.053,20m), sessenta e seis graus
quarenta e três minutos nordeste
(669 43' NE); -trezentos e cmquenta e
um metros (351m), quarenta e sete
graus quatorze minutos sudeste .""
(479 14' SE)' quinhentos e quatro metros (501m),' setenta e seis graus quarenta e um minutos nordeste
.
(769 41' NE)' duzentos e sessenta e
três metros' e 'oitenta centímetros
(263,80m)-, .quarenta: e seis graus quarenta e seis minutos nordeste
.
(469 46' NE); quatrocentos metros
(400m), -setenta nove graus quarenta
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e três minutos nordeste (79<) 43 NE);
quinhentos e trinta e oito metros
(338m), sessenta e seis graus trinta
e oito minutos sudeste (66\l 38' SE);
duzentos e cinco metros e cinqüenta
centímctroa (205,50lli), oitenta e oito
graus trinta e seis minutos sudeste
(880 36' SE); trezentos e setenta e
cinco metros (315m) , trinta graus
trinta e oito minutos sudeste
.
(309 38' SE); trezentos oitenta e quatro metros (384m), oitenta e cinco
graus quatorze minutos nordeste .. -. .
(859 14' NE); quatrocentos e noventa
e seis metros e cínquenta centímetros
(496,50m), quarenta e 'um graus vinte
e dois minutos sudeste (411 22' SE);
trezentos e quatro metros e noventa
centímetros (304,90ml, doze araue
quinze minutos sudeste (129 15' SE);
mil seiscentos e cinco .metros (L 605
metros), sessenta e seis graus quarenta e três minutos sudoeste
'..
(669 43' SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições C011t5tantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente. autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 5~. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2 9 O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Dnlão,
ao Estado e ao Município, em cumprimento ao disposto no- art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3Q Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações Que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 10 do Código de Minas.
Art. 51? O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díscríminados no
art. 71 do mesmo Código.

Art. 69..À' autorizaçã-o 'de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeírca

ccrs

10.000).

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1965; 1419
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BilA.o."'Jco
Mauro Thibau

DECRETO N9 '56.669
AGÔSTO DE

Outorga

DE

6

DE

1965

à Companhia Açricola Fi-

brasii concessão para o aproueita-:
menta de um desnível existente no
município de Pilar do Sul,· Estado
de São Paulo, para uso excllfsivo.
O Presidente da República, usando
da atrtbutçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e 110S
têrmos dos artigos 140 e 150 do Oódigo de Águas (Decreto nv 24.643, de
lO de julho de 1934), decreta:
Art. 19 e outorgada à Companhia
Agrícola Fíbrasíl concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica
do desnível existente no Ribeirão
Três Barras, situado no Município de
Pilar do Sul, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Após a aprovação
dos projetos, serão determinadas em
portaria do Ministro das Minas e
Energia a altura da queda, a descarga de derivação e a potência a aproveitar.
Art. 29 O aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária, que
não' poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na prcíbíção dêste artigo o fornecimento de energia às vilas operárias
ela' concessionária.
Art. 39 A concessionária deverá satisfaze!' as seguintes exigências:

I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estu-
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dos, projetos e orçamentos .relativos
ao aproveitamento e respectivas ínstalações.
TI - Assinar o contrato díscíulmar
da concessão dentro elo prazo de- trinta (30) dias,.contados da publicação
do despa,cho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.

lI! - Iniciar e concluir as obras
nos' prazos que. forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.

Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. '59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos servícos concedidos, reverterão ao Estado de São
Paulo.
Art. 69 A concessionária poderá, re~
querer que seja renovada a concessão,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedídca que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo da vigência
da concessão, entendendo-se, se- não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7\l 'aste Decreto entra em vl-'
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôstc de 1965; 144 9
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N:9 56.670 -

DE 6 DE

AGOSTO DE 1965

Autoriza a Dragagem de Ouro Ltda.
apesquzsar ouro e diamantes, nos
muniCÍpios de Diamantina, Corinto
e Gouveia, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos

termos do Decreto-lei

n.c

1.935, de 29

de janeiro de 1940 (Ccdígo de Mínasj ,

decreta:
Art. 1.9 FIca autorizada a Draga-,

gem eLe OUl'O Ltda. a, pesquisar OUl'O
e uiamantes no leito e margens pú-

uncas ao Rio 'das Velhas no trecho
compreenuído entre a oarra cto .Rio
carauna e a uc carrego co LObO, es-,
te anuente pela margem esquerda ao
Rio das Velhas, dístrttos e munícrpíos
de Díamantína, Cormto e Gouveia, Estado de Minas Gerais, numa área ue
quatrocentos e setenta e oito metros e
cinqüenta, centímetros (478,5U nao ,
representada por uma faixa com vinte e nove mil metros (29. DUO m) de
comprimento contado pelo 81XO médio do no entre as barras dos cursos
dágua citados, tendo cento e sessenta
e cinco metros U65m) de largura,
computada com oitenta e dois metros
e cinqüenta centímetros,
(82,50rn) •
para cada lado do referido eixo médio
do Rio das Velhas.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726,' de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n.c 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 Nenhum direito de indenização ou reclamação eabería ao titular, caso viesse a área de pesquisa,
a ser objeto de obras para construção de barragem, ficando a concessão da lavra na dependência da permissão da Comissão do Vale do São
Francisco.
Art. 3.0 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autênttC8, deste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil setecentos' e noventa cruzeiros (OrS 4.790) e será válido por
dois (2) anos a contar da data r. ~
transcrição no livro próprio de Registre das Autorizações de Pesquisa.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brastlía, 6 de agôsto de 1965; 144.9
da Independência e 77.Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ATOS
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D~ 6 DE

Declara de utilidade pública para fins
ae desapropriação, pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Protiução Mineml do Ministério (],as
Minas e Energia, terrenos situados
no Município de Pórto Alegre, no
Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíso 87, inciso I, da Constituição Fe~
deral, e nos têrmos do Decreto-lei
no 3.365, de 21 de junho de 1941, moôifícado pela Lei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. _19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
pela Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral
do Ministério das Minas e Energia,
a) Um terreno de propriedade de
Ernesto di Primio Beck, sito na Rua
Beck na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no arrabalde do Menino Deus, 29 sub-distrito
do Município e pertencente ao 29 Oficio do Registre de Imóveis, dentro do
quarteirão formado pelas Ruas Beck,
Av. Getúlio Vargas, Av. Iplranga e
Bairro Azenha, distanciado de
.
146 m 45 da esquina da Av. Getúlio
Vargas, lado dos números pares, com
trinta e nOVE:: metros e cinqüenta e
cinco centímetros (39m,55) -de frente
ao Sul, à Rua Beck. lado par, e fundos ao Norte, a entestar com terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de Pôrto Alegre, onde mede
trinta e quatro metros e sessenta e
cinco centímetros (34m,65); dívídindo-se ao Oeste, por uma linha da extensão de dezenove metros e sessenta
centímetros U9m,60) com terreno de
propriedade do Doutor Carlos Luiz
Pereira de Souza e a Leste, por outra
linha oblíqua da extensão de vinte
metros e vinte centímetros (20m,20),
com uma faixa, de terrenos' de propriedade da, Prefeitura Municipal de
Põrto Alegre.
b) Um terreno de propriedade de
Ernesto di Primio Beck, sito na Rua
Beck, na cidade de Pôrto Alegre; Estado do Rio Grande do Sul, no arrabalde do Menino Deus, 29 sub-distrito
do Município e pertencente ao 29 Ofício do Registro de Imóveis, dentro do
quarteírâo formado pelas Ruas Beck,
Av -, Getúlio Vargas, Rua Marcílio Dias

e Bairro Azenha, distanciado de 14m,
90 da esquina da A v. Getúlio Vargas,
lado dos números pares, com quarenta e dois metros e vinte centímetros C42m,20) de frente ao Norte à
Rua Beck, lado ímpar, e fundos ao
Sul, a entestar com terreno que é ou
foi de propriedade de Azambuja Fortuna, onde mede quarenta e sete metros e dez centímetros (47m,1O); dividindo-se a Oeste por uma linha da
extensão de dezenove metros e sessenta centímetros -<l9m,60) com terreno
de propriedade de José Caporale, e a
Leste, por outra .linha oblíqua. na extensão de vinte metros e vinte centímetros (20m, 20) .
c) Uma área de terras, de propriedade da Companhia Predial e Agrtcola S. A., no lugar denominado
"<?hácara da Fumaça", Município de
Porto, Alegre, Quarta Zona do Registro de Imóveis, distanciado de
.
144m,80 da esquina do Bêco do Maneca Elias, Quadra nv 168, constituído
dos lotes ns. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45 e 46. com cento e vinte e
seis metros U26m,OO) de frente ao
Sul à Av. Protássio Alves, lado par, e,
cem metros UOOm,OO) de extensão da
frente ao fundo, ao Norte, a entestar
com terreno de propriedade da Companhia Vendedora, onde a mesma
mede a largura da frente; dividindose a Leste, com terreno de propriedade de José de Oliveira Leitão e a Oeste, com dito de propriedade do RodolIa Coelho da Silva.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerado de urgência para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
c12 junho de 1941.
.Art. 3Q rtste decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação.
Brasüía, 6 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.672 AGÔSTO DE 1965

DE

6

DE

Renova o Decreto n\i 51.937, de 25 de
abril de 1963

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere ~ art. 87
I, da Constituição e nos têrmos

do
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Decreto-lei no 1.985. de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos termos da letra "b", do art. 1'?, ~o Decreto-Ieí n° 9.60~, de 19 ~e agos~o d~
1946, a autoriz~çao conferida a cidadã
brasileira 'Mana P~sc~al de Melo pel?
decreto número cínqüenta e um mil

novecentos e trinta e sete (51.937). de

Art. 3Q Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, '6 de agôsto de 1965; 1448
da Independência e 779 da República.
H.

H.

CASTELLO BRANCO

.Mauro Thibau

DECRETO N'? 56.673

DE 6 DE

AGÔSTO DE 19G5

Renova o Decreto n'? 49.894, de 12 de
janeiro de 1961

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87/n9 I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nl)1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. p Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um O) ano nos termos. ôa letra "b", do art. 19 , do Decreto-lei número 9.1305, de 19 de agôsto de 19{6, a autorização conferida a
cidadã brasileira Maria Cecília. de
Macedo Soares Rittscher- pelo Decreto
número quarenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro (49.894), de
doze (2) de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (1961), para pes-quisar calcário e mármore no município de, Iporanga, Estado de São
Paulo.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autentica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil novecentos e vinte cruzeiros (Cr$
.
4.!JSO,OO) e será transcrita no Iívro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.

Thibau

DECRETO N.9 56.674 -

DE 6 DE

AGOSTO DE 1965

vinte e seis de abril <26-4), de mil

novecentos e sessenta. e três (1963).
para pesquisar rosrorfta no município
de Paulista, Estado de Pernambuco.
Art. 29 A presente renovação que
será' uma via autêntica ôêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 300) e será transcrito no livro
próprio de. Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

CASTELLO BRANCO

];fouro

Autoriza a Companhza Bstcunuü de
Energia memca. do Rio G-ranae
do SUl, a construir linha de transmissão.
O Presidente da República,' usando
da atrabuiçao que lhe confere () artagc H'i, meISO 1., da Constttuiçao, e
nos termos do art. 5.9 do Decretorei nv 852, de 11 de novembro de
1938, decreta:
Art. 1,9 Fica autorizada a Compannía Estadual de Energia ziemce,
dl, ElO Grunue co Sul, a construui'·
nne. oe cransmiasao entre a usina de
Charqueadas, mumcipio de Sao Jerõnímo, e a subestaçao de Pelotas,
passanno pelos mumcrptoa de Guaiba,
Barra do Ribeiro, rapes" Camaqua e
Sao .uourençc oo Sul.
Paragrato único. Em portaria co
Ministre dás MInas e Energia, após li
aprovaçao dos projetos; serao trxaoas
as caractenstdcas técnicas da insta-

laç.atJ.

Art. 2.\1 A concessionarra devera
satisraaer as seguintes exigencias:
1 - Apresentar a DiVISa0 de Aguas,
do Liepartamentu r-acionai da Produçac Minerar, em tres (~ vias. dentro
do prazo ,lê seis (6) meses, os estudos, projetos z orçamentos;
II - Iniciar e concíun as obras nos
prazos que forem fixados pele Mimsténo eras Mmae e Energta, execLi,tando-as de acordo com os projetes
aprovados e as morüficaçóes que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos .a que
SE. refere' este
artigo pcderâo ser
prorrogados por ato do Mmístro das
Minas e Energia.
Art 4.'<' 1tste decreto entra em vigor na data de sua pubncaçáo, revogadas as dispoSlCôes em contràrro.
Brasina b de agosto de W65; 144.9
da Indep~ndência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aUTO Thibau
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DECRETO

N9

56. 675 -

AGÔSTO DE

DE 6 DE

1965

Autoriza o cidadão' 'brasileiro Adherbql Castilho Coelho a pesquisar minério de manganês no Municzpio de
São João d'Aliança, no Estado de

Gotas,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nv 1, da Constituição e nos têrmos' do Decreto-lei nc 1.985-, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. _ 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Adherbal Castilho Coelho a
pesquisar minério de manganês, em
terrenos de propriedade de Gregório
Vieira da -Silva e outros, .no imóvel
Fazenda Burítdzinho, distrito e municípío de São João d' Aliança, no, Estado de Goiás, numa área de cento e
vinte hectares (120 ba) , delimitada
por um retângulo que tem Um vértice
.a quinhentos metros (500 m) , no rumo magnético setenta graus noroeste
(709 NW) d-a confluência dos córregos
Capão de Fora e Ponte de Barro e
os lados, divergentes dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e duzentos metros
(1.200 mi; leste (E); mil metros
(1.000 m) , sul (S).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita' às
estípulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51.726, de, 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
número 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2(1 O titulo da autorrzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dõste Decreto, pagará a taxa de mil
e duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200,00) e
será válido por dois (2) anos a con..
tar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilía, G de agôsto de 1965; 1449
da Independência e' 779 da RepubÚca.
rL CASTELLO 'BRANCO
M omro 7'hibau

N9 56.676 AGÔSTO DE 1965

DECRETO

DE

6

DE

Concede, à Mineração Morro Grande
S. A., autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente. da República, usando
da atribuição que -Jhé confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nostêrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Mineração Morro Grande S.A., constituída
por assemureie .arquívada sob nú-n .ro
cento e dez mil quinhentos e trinta e
nove 010.539) no O'.N .R.C., com
sede na cidade do Rio de J anetro. Estado da Guanabara, eutoneacêo para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada 1:1 cumprn integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sõbre
o objeto desta autorfzaçâo.
.
Brasnía, 6 de agôsto de 1965; 1441;1
da Independência e 77l? da República.
H. CASTELLO BRANco
Mauro Thibau

DECRETO N9 56.677 AGÔSTO DE 1965

DE

6

DE

Autoriza a Usina Queiroz Junior S .A.
- f ndústria SiderúTgica a pesquisar
minério de manganês, no municipio
de Ouro Préto, Estado de Minas Gerais.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que rhe confere o artigo
37, nv 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 2.9 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
. Art. 19 Fica autorizada a Usina
Queiroz Junior S.A. - Indústrta Siderúrgica a pesquisar mínerío de
manganês, em terrenos de sua propriedade e dos herdeiros e sucessores
do Barão de Capanema, no imóvel denominado Fazenda 'I'ímbopeba, distrito de Antônio Dias, mumcrpío de
Ouro Prêto, Estado de Minas Gerais,
numa área de trezentos e quarenta
e nove hectares e setenta e quatro
ares (349.74ha)', delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice
na confluência dos córregos do Pun-
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dão e Serragem, êste pertencente a
bacia do Rio 'j'tmbopeba, e os lados a

partirdêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois
mil e cem metros (2. 100m), setenta
graus e quinze minutos noroeste ....
(70915'NW); quinhentos e sessenta
metros (560m). um grau sudoeste
(lQSW); seiscentos e setenta metros
(670m:). dezoito graus e dez minutos
sudoeste nav lQ'8W); cento e sessenta
metros (l60m). sessenta e um graus
e trinta minutos nordeste (61930' NE)

duzentos e setenta e cinco metros
(275m). quarenta graus sudeste. __ .
(409SE) ; cento e noventa metros
(190m). oitenta e seis araus e vinte
minutos nordeste (8692D'NE); cento e
noventa metros (l90m),. quarenta e
quatro graus e quarenta e cinco minutos sudeste (44945'SE): quatrocentos e trinta metros (4:30m), quatorze
graus e cinco minutos sudeste (14905'
SE) ; quatrocentos e dez metros
(410m), cinqüenta graus e cinco minutos sudeste (5090S'SE): duzentos e
trinta e cinco metros (235m), vinte e
seis graus e dez minutos sudeste
(26910'SE); cento e trinta metros
(130m), quatorze graus sudoeste (14Q
SW) ; trezentos e quinze metros
(315m), trinta e nove zraus e quarenta e cinco minutos sudeste
(3994S'SE); o décimo terceiro lado é
o segmento. retilíneo que parttndc da
extremidade do décimo segundo lado
descrito. com o rumo verdadeiro de'
cinqüenta e sete graus e trlnts mínutos nordeste (57930'NE):' aloanca a
margem direita do Córrego da Serragem: o décimo Quarto e último lado
é o trecho da margem direita do Córrego da Serragem, compreendido éntre a extremidade' do décimo terceiro
lado, e a Barra do Córrego do Fundão.
'
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto' nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEM nv 1~63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nuercer.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de três
mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 3.500)
e será válido, por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio. de Registro das Autorizações
de Pesquisa.

Arb. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúblíca,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 56.678 DE 6 DE
AGOSTO DE 1965
Autoriza o cidadão brasileiro Betiedi~
to Moreira Curimbaba a pesquisar
argila, nos municípios de Poços de
Caldas e Caldas, no Estado àe Mi~
nas Gerais.

O Presidente da República, usando
da tríbuíção que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constltuíçâo 'e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Mínas) , decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão,
brasileiro Benedito Moreira Curimbaba a pesquisar argila, em terrenos de
sua propriedade, na localid.ade· Morro
das Arvores, distritos e municípios de
Poços de Caldas e Caldas, no Estado
de Minas Gerais, numa: área de setenta e sete hectares e trinta ares (17,30
ha) , delimitada por um pcügonc trregular que tem um vértice a dezoito
metros (18 m) , no rumo magnético
doze graus sudoeste (l2 9 SW) da barra do córrego da divisa, COm o rfbeírão da Estiva ou Cachoeira, também
denominado ribeirão Morro das Arvores e os lados,' a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos metros (300m),
sessenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (64930' SE); cento e
noventa e nove metros (199 fi), leste
(E); setenta metros (70 rm , setenta e
sete graus nordeste (77Q NE): duzentos e oitenta e oito metros e trinta 'e
cinco centímetros (288,35 fi), cinquenta e nove .graus e trinta minutos nordeste (59Ç30' NE); seiscentos e cinquente e nove metros e oíta. centímetros (659,80 mj , trinta e três graus
e trinta e oito minutos sudeste (339 38'
SE): seiscentos e seis metros e dez
centímetros (606,1IJ m) . oitenta graus
sudoeste (809 SW); trezetons e oitenta
metros (3-80 mj , cínquenta e cmco
graus sudoeste (J59 SW): cento e quatro metros e quarenta centímetros
nC4.40 m) , setenta e dois graus e

ATOS DO PODER ExECuTIVO

trinta minutos sunoeste (72 Q3(l' SW);
quinhentos e cínquenta e nove metros
(559 mj • setenta e dois graus e trinta minutos noroeste (721)30' NW): trezentos e sessenta e dois metros (362
rm , vinte e cinco graus nordeste (259
NE); duzentos e três metros (203 mj .
trinta e sete graus nordeste (379 NE)'
duzentos e setenta e quatro metro;
(274 m) . dezessete graus nordeste
(17q NE).

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolucâo CNEN
n9 1/63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comíssão Nacional de Energia Nueíear.
Art. 29. O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
rtêste Decreto, pagará a taxa de seteeentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 780>
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro daa Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 • Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de tagôsto de 1965, 1449
de Independência e 779 da República.
'H. CASTELLO BRANCO
M aúro Thibau

DECRETO

NÇJ 56.679
AGÔSTO OE 1965.

DE 6

DE

rranetere de Jose Gonçalves da Silva
para a Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. concessco para tiístritnur energia elétrica e dá outras
providências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos dos artigos 140 ~ 150 ao Cóutgo
de Águas (Decrete' nv 24.643), de 10
de julho de 1934), 59 do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938, e
19 do Decreto-lei no 7.062, de 22 de
novembro de 1944, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
centrais Elétricas de Minas Gerais S.
A. a concessão para distribuir energfa elétrica no distrito sede do Muniaípto de Coroacr, Estad. de Minas
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Gerais, de que é titular José Gonçalves da Sllva em virtude do Decreto
no 16.616 de 18 de setembro de 1944,
Parágrafo único. A concessão ora
transferida fica estendida a todo o
território do' referido Munícípío .
Art. 29. Os bens e instalações que,
no momento, existirem em função €Xclusíva dos serviços de produção,
transmíssao e dístríbuicàc da energia
elétrica no referido Distrito ficam desvinculados da concessão ora transferida, não podendo porém ser efetuada
a- sua retirada de serviço enquanto não
houver, por sua SUbstituição, outros
instalados pela nova concessionária.
§ 19. Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalaçôes.
§ 2(1 A energia a ser distribuída
será proveniente da Usina de Tranqueiras, integrante do sistema da.
CEMIG.

Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes. exigéncías:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três.
(3)
vias, dentro do' prazo de um
(1) ano, a contar da data da puclícação dêste Decreto os estudos, projetos e orçamentos relativos às novas
instalações.
11 ~ Assinar o contrato disctptínar da concessão dentro do prazo de
trinta \ (30) dias contados da PUblicação do despacho da aprovacâc da
respectiva minuta pelo Ministre das
Minas e Energia.
'!Ir - Iniciar e concHnr as obras:
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e élnergaa executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modífícaçôes
que forem autorizadas, se nccessàrias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente peja Divisão
de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral COm a
aprovação do Ministro das Minas e
Energia.

138

ATOS DO PODER .ExECUTIVO

Art. 59 íl1ste Decreto entra em vigor na data da sua oublícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,6 de agôàto de 1965; 1441"
da Independência e 779 da Repúbh-

ca.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO

~.Q

56.680

DE

6

DE

AGÔSTQ DE 1965

Aprova atteruçao mtroaueuui nos Estatutos da Nl etropotüama Companhia àe Seçurcs,
relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da Repúbüoa, usandC1da ata-íbuíçào que lhe conrere o
art. ~7. inciso 1, da Constítuíçao, e
nos termos 1<.. Decreto-lei n.v 2.063,
de 7 de março co 1940_ decreta:
Art. 15' Fica aprovada a aiteraçao
mtroduzína nos Estatutos - da Metropalitam. .ompanhta ríe Seguros, com
sede _na cidade do

autorízaua

d.

Rio de

J a...reíro,

funcionar -perr- Decreto

11.9 <::7 '110 oe 19 de ianeíro de H:l50,

relativa ao aumento do capital soorar de Cr$ ?O.uPO.OOU (vmte milhões
para Cr$ 95.000.000
de crue.etrosj
.noventa e ClnCC munões de cruzei-

.rosr conforme uenoerecao ue seus
acíomsras em assembléia Gerai Extracruinárra, realizada em' 12 de outubro ue 1964.

Art. 2.'1. A Sociedade
continuara
integralmente sujeita 'as. leis e aos
regulamentos vigentes, _ou que venham a vigorar, sobre o objeto da
autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 6 de agôsto de 1965' 144\'
da, Independência e 77.0 da Repfrblíca.

H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRI!.;"TO lÇ9 56.681 - DE 9 DE
AGDSTO D.E 1965

go 87, inciso 1, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei nv
::l.281, de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 19 Fica autorizada, a' Companhia Estadua- de Energia Elétrica do
Rio Grande do Sul, a Instalar um
grupo Diesel-elétrícc de 250 kVA, 50
Hz, no Mur 'pio de Jaguari, naquele
Estado.
~ "19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
demais características das instalações.
~ 29 E' adotada, excepcionalmente,
a freqüência de 50 Hz, nos têrmos da
Lei nv 4.454, de 6 de outubro de 1964,
por se destinar à instalação .de refôrco do sr-cema existente, que opera naquela freqüência, e '~Jor assim ter sido
julgado necessário pelo Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 29 A concessionária deverá sabst'a,'E'T as seguintes exigências:
I - Apresentar '1 Divisão de águas,
do Departamento Nacional da Pl'Oduçào Mineral, do Ministério das Minas e Energia, m três (3) vias, dentro "de cento e ,oitenta (80) dias, a
contai da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras e instalações.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem
autorizadas ,
Parágrafo único. Os prazos refertcios neste artigo poderão ser prorrogaelos por ato do Ministro das- Minas e
Energia.
Art. 39 - i!:ste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, reR
voeadas as ciisposkõe,s em contvár!o.
Brasília, 9 de agõsto de 19G5; 1441?
da Independência e 779 da República.

H. CASTELLO Bnexco
Mauro Thibau

DEORETO N9 56.682
AGÔSTQ

DE

DE 9 DE

1965

AutoJ"i.za a Companhia EstCir1~wl de
Energia Elétrica do lUa Grande da
Sul, a instalar grupo Díeset-eletrico, -

Autoriza o Departamento de Aimae
eBnerçui Elétrica do Estado de S.
Paulo a construir linha de transmissão.

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

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o arti-
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go 87, inciso r, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei nc
:B5::-', de 11 de novembro de 1938, deereta:
Art. 1<;' Fica autorizado o Departamento de Aguas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo a construir a
linha de transmissão entre as cidades
de Bragança Paulísta-Atjbara e Maíríporá, no Estado de São Paulo.
§ 1<;' Em portaria do Ministro das
Minas e Energia. após a aprov çãc dos
projetos, serão fixadas as caracterfstiocas técnicas da linha de transmissão.
~ 29 A referida linha se destina ao
suprimento das cidades de Atíbaía,
Jarmo e Mau-iporá, que será feito pela
.Emprêsa Elétrica Bragantlna S.A.
Art. 29 O permissionário deverá satisfazer as segtuntes exigências:
I
Apresentar à Divísâc de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério das
Minas e Energia, em três (3) vias,
dentro do prazo de cento e oitenta
(130) dias a contar da data da publícação déste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à linha
de- transmissão e subestações.
II Iniciar e concluir as obras
noz prazos que forem fixados pelo Mtriístérto das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados ou as modificações que
forem autorizadas.
Parám'afo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorTogados por ato do Míntatro das Mín88 ": Energia.
Art. 4\1, O presente Decreto entra
em vigor na data de sua oublícacâo,
revogadas as dlsposícões

(-'""'1. contrá.r!o.
Brasília, 9 de \agôsto de 1965; 144'-1
da Independência e 779 da República.

H.

CASTIT:LLO BRANCO

Brasíha 9 C1~ agosto de 1965; 14~9'
da Jndependencía e 779 da Repúbltca,
.H,

Mauro Thibau

C,'\.STELLO BRAN co

Mauro Thibau

DECRETO N'? 56.683
AGÔSTO DE

e 89 do Decreto-lei nc 3.763 de 25 de
outubro de 194:1, decreta:
Art. 19 Fica a Centrais Elétricas de
Goiás S. A, ~ CELG autorizada a
ampliar as suas instalações, mediante
a construção de:
a) linha de transmíssào de energia
elétrica entre a subestação de Luzlãnía e a tutura subestacâo do Município de Cristalina.
~
b) subestação abatxanora na cruade de Cristalina,
~ 19 Estas instalações se uesttnam
a transporte de suprimento de energia elétrica para o Município de Crtatalína ,
§ 29, Por ocasião da aprovação a03
projetos serão fixadas as caracterfsucas tecnrcas da linha de transmtseâc e da subestação.
Art. 2<;' A concessíonàría devera setisfazer as seguintes exigências;
I -- Apresentar à Dfvísào de Aguae
do Departamento Nacional da Produç3.0 Mineral, do Ministério das Mmae
e Energia, em três (3) 'vias, dentro do
prazo de um (1) ano, a contar da uata da publicação dêate Decreto, os eII:"
turíos, projetos e orçamentos retattvoa
a linha de transmissão e subestações.
II ~ Iniciar e concluir as otn-as noe
prazos que forem Ifxados pelo Mtnístorto das Minas e Energía, excutando-ar de acõrdo com os projetos aprovados ou as modificações que forem
autortzacías.
Parágrafo único. Os prazos a que
se retere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mínas e Energia,
At-t: 49- O presente Decreto entr-a
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

DE

9

DE

1965

Autorize;, a Centrais Etetricae de Goiás
S, A, a ampliar suas instalações.

O Presidente da Repúbltca. usando
da atrtbuiçáo que lhe contere o artfgo 87, inciso I, da Constltuíçáo, e
nos termos dos aí-tigoe GQ do Decretelei nv 352, ele 11 de novembro de 1938

DECRETO N° 56.684,
P.GÓSTO DE

DE

9

DE

J.965

Autoriza Ar/Uas tsmerats Nüturaís La-

muaaa a. testar açua minenü no
mnuucuno de Nova Iguaçu, no Estado do Rw ele Janeiro,

o Presidente da República, usanco
da atrrbutçàc que lhe confere o artigo 87, nv I, df). Constituição e nos ter-
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mos do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas, >
decreta:
Art. I'? Fica autorizado Aguas M.i-neraís Naturais Ltda., a lavrar água
mineral em terrenos de propriedade
de José Henríques do Aldo e Abnto
Henrtques Correta, no lugar denominado Bairro Turístico - Serra do Marapícu, distrito de Queimados, municípío de Nova Iguaçu, no Eetauo ao
Rio de Janeiro, numa área de quati-o hectares, treze ares e quarenta e
nove centíares (4,1349 ha) delimitada por um poligono irregular que tem
um vértice a cento e dez metros
U10m) no rumo verdadeiro quarenta
e um graus e trinta minutos sudeste
t419 30' SE) de um marco situado a
cento e trmta e seis metros e trinta.
centímetros (136,30m) no rumo veruadeírc cinco graus' nordeste (5 q NE)
do marco quilométrico trinta e dois
(Km 32) da antiga rodovia .ao-Sáo
Paulo e os lados, a pàrtir dêsse vértice, os seguintes comprimentos 'e rumos verdadeiros: cento sessenta e nove. metros (169m), quarenta e sete
geaus e trinta minutos nordeste (47':'
30' NE); duzentos e vinte metros
(220m), quarenta e dois graus sudeste (42 9 SE); noventa metros e emqüenta centímetros (90,50m), quarenta e sete graus e trinta minutos suuoeate (47 930' SW); cento esete metros (lG7m), doze graus e trinta minutos (129 30' SW) ; duzentos e oitenta e dois metros ,282m), quarenta e
um graus e trinta minutos noroeste
(419 '30' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo
28 do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alíneas. além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução Q2t
presente autorfzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc '51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorrzação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Uníão,
ao Estado e ao Munícípío, em cumpramento do disposto no art. 68 do Código de Minas .

Art. 39 Se o concessíonarro ela ali...
tortzação não cumprir qualquer das.
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 33 do Código de Minas.
Art. 4'? As propriedades vizinhas
estilo sujeitas às servidões de solo e
sub-solo, para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concesatonárfo da autortzacào será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores cüscnmínados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autortzaçâo de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento no Registro das Autorizações da Lavra, após o pagamento
da taxa de seiscentos cruzeiros rcrs
000) .

Art. 79 Revogam-se as drsposlçôes
em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1965; 14o:!~'
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N~

56.685
1965

DE

9

Dl;

IlGÔSTO DE

Declara sem, efeito o decreto n9 51.771,.
de ·1 de mW'ço de 1963.

O Presidente da República, usanuo
da atrfbuiçãc que lhe confere o artãgo.
87, nv T, da Constítutçâc e nos têrmos

Decreto-lei no 1.985, de 29 de janeiro de 19o.!O (Código de Minas), deereta:
Artigo único. Fica declarada sem
efeito o decreto número cinqüenta e
um mil setecentos e setenta e um
(51.771), de quatro (4) de março demil novecentos e sessenta e três.
(1963). que-autorizou o cídadac brasí-

do

leiro Francíscc Dícgo Felíx a pesqui-

sal" minério de ferro no lugar denominado Abobcras. distrito e munícípío.
ele Itabíra, Estado de Minas Gerats ,
Brasília, iJ de agôsto de 1965; 1449'
da Independência e 77'? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.
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DECRETO

'N<~

56.686 -

DE

9

DE:

f,GÔSTO DE 1035

Autoriza a Indústrias Brasileiras de
Artigos RejTatáríos S. A. - [BAR
- a pesquisar argUa refratária, no
município de Suzana, Estado de São
Paulo.

o

Presidente da República, usando

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

decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários S.A.
- IBAR - a pesquisar argila refratária, em terrenos de propriedade de
Companhia Bandeirantes de Terrenos
e Construções, no imóvel denominado
Sítio do Areião ou Vila Celerado, no
distrito e município de Suzana, no Estado de São Paulo, numa área de
vinte hectares e dezessete ares (20,17
ha) , delimitada por um polígono írregular que tem em vértice a cento e
cinqüenta e sete metros e vinte centímetros (157,20 m) , no rumo verdaüeíro trinta e quatro graus quarenta
e nove minutos sudeste (34 9 49' SE)
da extremidade sudeste (SE) da Capela Passa Quar.r-ú e os lados, a partar dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e dezesseis metros (716 m) ,
cinqüenta e sete minutos nordeste
(0957' NE); trezentos e quarenta e
nove metros e vinte centímetros ....
(349,20 m) , sessenta e sete. graus e
cinqüenta e seis minutos sudeste ....
(67956' SE); seiscentos e onze .netros
e vinte centímetros (611,29 m) , seis
graus e dezessete minutos sudoeste
(6917' SW); cento e cinqüenta e nove
metros e vinte centímetros (159,20)
m) , oitenta e sete graus e trinta e
nove minutos sudoeste (87939' SW);
cento e treze metros e quarenta centímetros (113,40 m) , setenta e quatro
graus e cinqüenta e nove minutos noroeste (749 59' NW).
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963,' da
Comissão' Nacional de Energia Nuclear.

Art. 29 O titulo da autorização ele
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzetrcs (Cr$ 300) e será
válido por dois (2). anos a contar da
data' da tranacrtçâo no 11v1'o próprio
ce Registro das áutcrízàçôes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dtspcstçôes
em contrário,
Brasilia, 9 de agôsto de 1965; 1449da Independência e 719 da República.
H. CASTELLO BRANCO

taauro

Thibau

DECRETO Nº 56.687

DE

9

Dl!:

AGOSTO DE 1965

A.utoriza· a Dragagem àe Ouro Ltda.
o; pesquisar ouro e diamantes, 0/>8
municipios de Diamantina e Corinto, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ° artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, 'de 20
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Dragagem
de Ouro Ltda. a pesquisar ouro e diamantes em leito e margens públicas
do rio das Velhas, com o compríment contado pelo seu eixo médio de
vinte e nove mil E.." quinhentos metros
(29.500 m) , desde a barra do Córrego
do Lôbo, para juzante, até um ponto
situado a três mil. oitocentos e trinta
e dois metros (3.832 mj no rumo verdadeh-o de cinqüenta e dois graus e
quarenta e cinco minutos sudoeste ..
(52945' SW) da foz do Rio Pardo, nos
distritos e municípios de Díamantíria
e cormto. Estado de Minas Gerais. ,!;.
referida faixa tem área de quatrocentos e noventa e quatro hectares e cinqüenta ares (494,50 ha) , e largura de
cento e sessenta e sete metros e sessenta e dois centímetros 067,62 m) ,
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computada com .)itenta e três metros
e oitenta e um centímetro~ ~83,71 In:)

para oada Jado do eixo médio do RIO

das' Velha.
Parágrafo únícc,

~. execução

da
presente autorizaçao rica sujeita às

estipulações do R.egulamento aprovado .pelo Decreto nv 51.726, de 19 ge
fevereiro de' 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
Art, 2~1 Nenhum direito de indenizacão ou reclamação caberia ao titular,
caso viesse a área de pesquisa a ser
objeto de obras para construcâc de
barragem, ficando a concessâc da lavra na dependência da permissão da
ocmíseão de vale do 85.0 Francisco.
Art. 3Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e cinqüenta (Cr$
4:,950) e será válido pardais (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro proprto de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 49. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

ExECUTIVO

DECRETO NQ 56.688 AGÔSTO DE 1965

DE

9

DE

Renova o D ecreto n'? 49.435, de 6 de
dezembro de 1960
D Presidente, da República, usando

da atrfbuíção que lhe confere o
art. 87, no I, da Constituição e nos
termos de Decceto-Iei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 10;> Pica renovada, pelo prazo
unprorrogavel de um (l) ano, nos
termos da letra b dcurt. 19 do
Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agosto,
de 1946, e autortzação concedida ao
cidadão brasileiro Francisco Girardes
Filho, para pesquisar água mineral,
no imóvel denommado ,tio do Cam-po do Ouro, distrito e munícrpio de
Pírajú, Estado de São Paulo.
Art. 29 A presente renovação, que
será uma via -cutêntíca deste Decreto,
pagara a taxa de quinhentos cruzeiros
ccrs 500,GO) e será transcrita no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. '30 scevozam-se 9,S disposições
em contrário.
Brasüía, 9 de agôato de 1965; 1448
'Í8.- Independência e 779 da República.
CASTELLO BRANCO
Mauro '1'hfbau

H.

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.689 -

DE 9 DE AGÓSTO DE 1965

Extingue classe, série de classes e cargos diversos no Quadro de Pessoal do
do Instituto tie Aposentadoria e Pensões dos .huiustriários,

O Préstdente da República, no uso de suas atribuições constitucionais e
tendo em Vista a proposta da instituição interessada, decreta:
Art. 19 Ficam extintas, no' Quadro de Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Jndustrlárfos, a classe e a série de classes seguintes:
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
--------,-~---.------

qúmerc

Classe e Série de Classes

Código

P.i.704.8
P.1.203.15.B
P.1.203.13.A

Nível

8

15
13

de
cargos
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Art. 2' Ficam igualmente extintos no mesmo quadro os seguintes
cargos:
C ar

go

Código

Almoxartfe

Assistente Sindical

Nível

AF .101.14. A
P.2.103.15.C

14
16

P.2.103.14.B

14

P.2.103.12.A
P.172.7
EC.302.19.A

12

Extintos

90
30
50
73
150
15
98

Ajudante de Ambulância ....
7
Documentarista
19
Redator .. .... " " " .
EC.3ü5.19.A
19
... _..- - - - - - - Art. 3<:" ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as' disposições em contrário.
Bl'asilia,9 de .gôeto de 1965; 144l? da Independência e 770 da República .

__
..

H.

CA8TELLO BRANCO

Arnaldo Susselcinà
DECRETO NQ 56.690 AGÔSTO DE

DE 9 DE

1965

Estabelece obrigatàrieaacle âe ensaios
prévios para tratores, miptemenioe
e seus órgãos at"ivos, máquinas e
ferramentas açrícolas, de importação, montagem ou fabricação 1-:.0
pais, .eda oulras providencias.

o Presidente da Repúnnca, USando
das amouicões que Lhe confere o artigo 87, Item l, da Constttuícào !:,'e~
derar. e a vista do art. 10 da Lei Delegada nv 9, de 11 de outubro de
:1962, e
Oonstuerando a' imperiosa necessidade de o Govêrno proporcionar aos
egrrcuttores garantia oüciar -quanto
à quanncaçac de tratores, tmpicmen-

tos e seus orgaos ativos, maqumas e
ferramentas agrrcotas, de tmportacao.
montagem ou raoncecao no pais;
Consrôeranno que esses artigos devem ser usados em conrnções de perfeito

tuncionamento. e, stmuttânea-

mente, otereoer a garantia extgtda
pela lavoura do país, em decurso rte
penado de tempo prenxaon pelos respectivos tarmcantea e de acordo com
os ensaios " que foram submetidos;
Oonetueranuc que esta implantada
110 pais a indústria de tratores insta'tuida pelo Decreto nc 47.';73, de 22
de dezembro de 1959;

Considerando a existência, no pais,
de um parque môustrtaí em expansâo no campo do fabrico de máquinas, ímplementos e ferramentas agrícolas,
Considerando que o Poder Público
deve concorrer para a melhoria e o

aprimoramento da tabrícacao de má-

quinas e ferramentas agrícolas, decreta:
Art, 19 Os tratores, implementas e
seus órgaos atIVOS, maquinas e terramentas agrtcolas. destinados :\ comercíatízacao no pais~ deverão ter
protótipo ensaiado na conformidade
'deste .decreto e mais normas que o
'complementarem.
.
Art. 29 Picam criados no Minísténo da Agrtcuitura o Conselho SUP0mor fie EnsaIOS (CSE) e, com sede na
Fazenda Regronaí de Ipanema, o Escrttono Centrar de Ensaios
(ECE).
para, respectivamente, superintender
18 executar os ensaios previstos no artago 19.

Art. 39 O ECE será dirígtdo por
usngenneírc Agrônomo do Departamente de Promoção Agropccuar.ía
(DPAJ, designado pelo
titular da
pasta.

art. 49 Memante previa apj-ovaçáo
do CSE, o ECE poderá delegar a ourros orgaos do Mrmstertc da Agricultura, aos governos estaduais e Q.
Universidades competência para a
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execucào dos ensaios e a emissão dos
respectivos cerumcacos. observadas as
normas aprovadas pelo CSE.
!ll't. 69 O CSE será .presídtdo pelo

Mtmstro da Agricultura, e ccnstàtutClOQOS seguintes membros:
aJ representante do Ministério da
Agricultura;
b) ,representante do
Grupo Executivo da Jndústría Mecânica (GEIlVlEC) .
(JJ
, representante
da Associação
:Brasileira - de N o r mas Técnicas

(ABNT) ;
(1,)
representante da Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial CREAI
do Banco do Brasil S. A.;
e) representante de cada centro de
ensaios, uevtoamente reconhecido e
credenciado como tratam os artigos
4-"', 6 9 e 13 deste decreto;
f) representante técnico das Escolas de Agronomia doPais, designado
pelo Ministro da Agricultura.
§ 19 O presidente do C8E será aubstltUldo, em suas faltas ou ímpedímentos, por um dos membros do Conselho, de sua livre escolha e designaç~o.

§ 29 O CSE reunlr-se-á por convocaçao de seu Presidente ou por soucitação da maioria dos seus mem.bros.
Art. 69 Compete ao CSE:
a) credenciar. entidades para execução de ensaios;
b) aprovar normas para execução
de ensaios, bem como os têrmos gerais dos respectivos certificados;
c} fiscalizar a apltcaçâo das normas básicas dos ensaios.
Art. 79 Compete ao ECE expedir
certificado de ensaio, o qual deverá
.ser firmado, também, pelo Engenheiro Agrônomo que o executou, e por
um 'outro de cargo equivalente responsàveí pela execução de- ensaios.
Art. 89 O ensaio será requerido Q,O
ECE, que o executará ou o encaminhará
entidade credenciada:
a) pelo fabricante do' artigo, quando de mdüstrra nacional ou de montagem no pais;
b) pelo respectivo vendedor ou dístribuídor, em se tratando de artigo
à

Art. 99 Somente será permitida a
comercialização, no terrítórtc naoto-,
naí, de tratores, implementas e seus
órgãos ativos, máquinas e ferramentas agrícolas que já possuam' os C8rttricartos oficiais de ensaios, não podendo ser considerados habilitados
por similitude com antros modelos lá
ensaíacíos .
•
Art. 10. A critério do CSE, poderão
ser dispensados da exigência dos ensaios de tomada-de-fôrça e barra de
tração os tratores SUbmetidos a exame em Iaboratórtos onciéis de ensaios' reconhecidos e aprovados pelo
Conselho, mediante apresentação do
relatório individual acompanhado da
respectiva documentação técnica oficial.
Art. 11. As despesas com a realtzaçâo dos ensaios correrão por conta
dos interessados neles e serão arhítradas . pelas respectivas entidades
credenciadas. mediante tabelas pelo
CSE.

Art. 12. Caberá ao CSE estabelecer as normas técnicas que se neerem necessárias para a execução do
presente decreto.
Art. 13. O Ministro da AgrleultuTa determinará, por Portaria, quais
os Centros de Ensaios inicialmente
admitidos à representação no Conselho Superior de, Ensaios.
art. 14. O Ministro da Agricultura baixará, no prazo de 60 uies, ~.S
mstruções que se fizerem necessárias
à execução do presente decreto.
Art. 15. ~ste decreto entrará em
vigor na data de SUa publícaçâo, revogadas as disposições em contrário..
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 77P- da República.
H. CAS!ELto BRANCO
Hugo de Almeida Leme

DECRETO Nº 56.691 -

DE 9 DE

AGÔSTO DE 1965

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte a lavrar minério de
ferro no município de Belo ílorieonte, Estado de Minas Gerais.

âmportado:

c) por qualquer entidade do Poder
Público incumbida da simples distribuição ou revenda do artigo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, no I,: da Constituição e n06
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têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29

d . janeiro de 1940 (Código de Minas)

decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte a lavrar
mínerrc de ferro, em terrenos de sua
propriedade no -Iugar denominado
Córrego da Serra (Mangabeiras), distrito e munícípío de Belo Horizonte,
Estado de Mmas Gerais, numa área
de duzentos e nove hectares e sessenta ares (<'.09,60 na) delimitada por
um polígono irregular que rem um
vértice a trezentos e quarenta e seis
metros (346 mj no rumo verdadeiro
setenta esete graus sudoeste (779 SW)
do marco ce.cdésíco número duzentos
e vinte e se-e (227) d:.J, pico ua Serra
do Curral e O~ lados, a partn dêsse
vértice, os seguintes c-unpnmentos e
rumos verdadeiros cuatrocentos e
sessenta e quatro metros (464 rru , quatIO Graus <.: .n.arenta minutos nordeste (4° 40' t;lli.); treaen-os e cinqüenta
e nove mer-os (359 m, cetcr-ta e dois
graus trmte minutos noroeste l829
~O· NW) ; setenta e oito metros (78 mj ,
quarenta e nove graus noroeste (499
NW): cente e oitenta e três metros
l183 m) , dez graus noroeste (li! NW):
trezentos e setenta e seís metros (376
metros) t; tnta e cíncc graus trinta
minutos noroeste (359 3(1 NW); mil
quinhentos e trinta' metros 0.530 fi),
cínuüenta e sete graus vinte minutos
sidoesi e tf7') 20" SW'; quarenta e
cinco metros (45 m) , -escenra e quatro graus sudoeste (649· SVV): mil
trezentos e setenta metros (1 37li m) ,
ttmta graus sudeste (3,l9 8EU; duzentos e cite UH' tros (208 rr.) , sessenta e
sete graus e trinta mmucos nordeste
(671,: 30 NF)' quatrocentos e seu, metros ~406 r"J) trinta e H-te graus nordeste (379 NE); quinnentos e vinte
metros (f211 m) , sessenta e oito graus
e vinte mím tos nordeste- (689 20' NE) ;
trezentos c trinta e dois ~.ft10S (322
metros), trinta e três graus e cínqhent.a mmutos nordeste 133" 5C' NE);
duzentos e quinze ma-ios t215 m) ,
quarenta e ortc graus e trinta mínutos noroeste (489 30' NR). Esta autorlznçâc é outorgada mediante as condíçôes constantes do r'arágraro único
do art.. 2tl 0,0 Código rlp M1n s E dos
arts. 32, 33, 34 e suasralineas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código; não expressamente
mencionadas neste decreto,
'
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estípulaçêes do Regulame ito aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de reve-

reíro de 1963, e da' Resolução CNEN
nc 1~63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comrssâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessíonárlo da autortzaçâo fica obrigaoc a recolher aos
corres públicos, na formada lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao vrumcípío. em cumprrmento do disposto no art. 68 do
Cómgo de Minas.
Ai-t.. 39 Se o concessionário da autorízaçâc nâo cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem,.a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na re-me dos arts. 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão Sujeitas as servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
de, arts. 39 e 4C do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6'? O título da autorização de
lavra, que sera uma via autêntica dêste decreto, nao fica sujeito ao pagamento da taxa prevista pelo art. 31
elo parágrafo único do Código de Minas. ex vi da Lei nc 51.519, de 30 "de
dezembro de 1958 (Lei do Selo) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro .das Autorizações de Lavra.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em ccntr árío ,
Brasília. 9 de agôstc de 1965; 1449
da Independência e 779 da .Repúblíca ,

H. CASTELLo

BRANCO

MauJ"O Thibau

DECRETO N9 56.692
AGÔSTO DE 1965

DE

9

DE

Outorga ao Município de rcrauacô,
Estado do Acre, concessão para âistribuir energia elétrica.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constàtuiçào, e nos
têrmos dos arts.' 10 do Decreto-lei
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nc 2.281, de 5 de junho de -lg40, e 89
do Decreto-lei nv 3.763, de 25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 19 E'- outorgada ao Munícípío
de Tarauacá, Estado do Ao/e, concessão para distribuir energia elétrica
em seu território, ficando para isso
autorizado a montar - usina termclétríca e construir sistema de dlstríbufçâo.

Parágrafo 'único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
aprovação dos projetos, eerâo determinadas as características técnicas da
instalação.
Art. 29 O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos' relativos à
usina termelétríca e ao sistema. de
distribuição.
II - Assinar o contrato díscíphnar
da concessão dentro do prazo de trírita (30) dias; contados da publicação
do despacho da aprovação da respectíva . minuta pelo Ministro nas Minas
e Energia.

Parágrafo único. O concessíonárfo
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo' de vlgêncía
da concessão, entendendo-se; se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 itste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 144°,
da Independência e 779 da República.
H.

CASIELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N' 56.693

D"

9

DE

AGÔSTO DE 1965

Autoriza a Usina Queiroz Júnior S.
A .. - Indústria Siderúrgica a pesquíscr minério de ferro, 'IU) munictpio de Ouro Prétc, Estado de Mi~

nas Gerais,

O presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituiçáoe nos
termos do Decretc-leícnv 1.9B5, de 29
de janeiro de 1940 (Códígc de Minas), decreta:
li! -'- Iniciar e concluir as obras
Art. 19 Fica autorizada J, Usina
nos prazos que forem estabelecidos Queiroz
S. A. - Indústria Sipelo Ministério das Minas e Energia, derúrgicaJunior
a pesquisar minério de ferro
executando-as de acôrdo com os proem terrenos de sua propriedade e dos
jetos aprovados e as modificações que
herdeiros e sucessores do Barão de
forem autorizadas.
Oapanema no lugar denominado FaParágrafo único. Os prazos referizenda 'I'ímbopeba, distrito de Antônio
Dias, município de Ouro prl!>Go. Estados neste artigo poderão ser: u-orrcgados por ato do Ministro das Minas e
do de Minas Gerais, numa área de
Energia.
quatrocentos e noventa e sete neotares e quarenta e cinco ares t497,45
Art. 39 As tarifas do fornecimento
ha) , delimitada por um polígono irde energia elétrica serão fixadas e
regular, que tem um vértice na conrevistas trienalmente pela Divisão de fluência dos córregos da Serragem e
Aguas, do Departamento Nacional da
Fundão, êste afluente pela marprodução Mineral, - com aprovação do do
gem díreíta do Córrego da ventara e
Ministro das Minas e Energia.
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdaArt. 49 A presente concessão vigodeiros: mil cento e noventa. metros
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
0.190 m) , vinte e quatro graus e
Art. 59 Findo o prazo da concessão, cinqüenta
e oito minutos nordeste
todos os bens e Instalações que no
(24 Q58' NE)· mil novecentos e trinta
momento existirem, em runcão exe cinco metros (1.935 m) , oitenta e
clusiva e permanente dos "servícos sete
graus e trinta e sete -nínutos 110concedidos, reverterão à União.
.roeste (87 937' NW); mil e vinte e
Q
Art. 6 O concessionário poderá recinco metros 0.025 mj , quarenta e
querer que a concessão seja renodois graus trinta minutos noroeste
(42 930' NW);. seiscentos e cínqüenta
vada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
e oito metros (658 m) , sessenta e no-
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ve graus quarenta minutos sudoeste
(691"40' SW); oitenta e quatro metros
(84 m) , setenta e três graus e trinta
e seis minutos sudoeste (nlJ 36', SW) ;
mil 'cento e vinte e cinco metros ...
(1.125 m) , oito graus quatorze minutos sudoeste (8914' SW) quatrocentos
e oito metros (41}S m) , quarenta e seis
graus e quarenta e nove minutos sudeste (46Q 49' SE); mil duzentos e
quinze metros (1.215 rrn , quarenta
graus vinte e três minutos suoeste
(40i? 23' SE); o nono e Último lado é
o segmento retilíneo que une a extremidade do oitavo lado descrito à
confluência dos córregos Serragem e
do Fundão.
Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações de Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN ne 1-63, de 9 de janeiro de
1965, da Comissão Nacional de EnergIa Nuclear.
Art. 2\1 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e oitenta cruzeiros
(cr$ 4.980) e será' válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de. Registro das 'AUtorizações de Pesquisa.
Art. 3\1· Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.Q 56.694 AGÔSTO DE

DE

9

DE

1965

Outorga à Centrais Bletricae elo Pará .S. A. ccscessao para dZstl'ibuir
ertergia elétrica.
O Presidente da Repúblíca, usando
da atríbuíçâc .n,e lhe confere J artdgo 87 inciso L, da Ccnstituíçáo e nos
têrmos dos arts. 5.\! do Decreto-lei
n.v e52, de 11 de novembro de 1938,
10 do Decreco-Ieí n,v 2.281, de J de
jr-vno de 1940 e 8.9 do
Decreto-lei
n.s 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta;
Art. 1Y E outorgada à oentraís
Elétricas ali' Pará S. A. concessão
para distribui! energia elétrica no
Munícípto de rgarapé-Mín, Estado
do Pará, ncanco autorizada a montar

usina tecmejétnca e a construir os
sistemas de distribuição que se fizerem nccessàrros.
Paragra.,o único" Em portaria do
Ministro "ias Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as caractertstdcaa técnicas das natataçoes.
Art. 2.9' A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro 0."" prazo de cento e
oitenta U80) dias, a contar da data
da, pubtícaçao dêste Decreto os escucos. projetos e orçamentos· relativos à usina termeíetríca e ao sístema de dístrtnuíçáo.
Art. 3.Q A concessionária deverá satisfazer as segumtes exígêncíaa:
I - Submeter à aprovação, do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro ao prazo de .nn "U)
ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos ás novas instalações.
Il - Inicial' e concluir as-coras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acordo com <os projetos
aprovados e com as modificações que
"rorcm autorizadas.
r-aragrato úruco. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogacos por ato do Ministro ues Minas e Energia.
1".1'1.:. 4.9 As tarifas de Jornecnuento de energia elétrica serão ríxadas e
revistas tríenannente pela cnvísao de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovação
do Ministro .uas Minas e Energia.
Art. 5.9 âate Decrete entra em vigor na data de sua pubncação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agõsto de 1965; 1449
da Independencía e 'z7.I! da Repuoüca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N,9 56.695 AGÔSTO DF

DE 9

DE

1965

Outorga à Companhia de Elett:icidade
de Alagoa& concessão para distribuir energia eletrica.

O Presidente da Repúblíca, usando

da a.trlIJUlçaL.> que lhe contere o ar-
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tigo 87, inciso 1, da Const.ítu-eáo, e
nos têrmos do art. 5.9 do uecreto-jet
n.v 852, ae 11 de novembro de -l938 e
do art. 85' do Decreto-lei n.c 3.763,

de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1.9 E' outorgada à Companhia
de Eletricid.ade de Alagoas concessão

para distribuir energia elétrica

no

Muuícípto de Palestina, _Estado

de

Alagoas, ficando autOl'iza,da: ~ construir as sistemas de transmíssáo .;; de
distribuição que se rrserem necessários.
§ -1.9 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
característdcas técnicas das instalações.
§ _ 2.'! A energia elétrica a ser díatrtbutda será fornecida pela Companhia Hídreletrrca do Sao Francisco.
Art. 2.9 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exígêncíaa:
I _ Submeter- à aprovação do Mi~
metro das Minas a Energia, em três
(3) vias, dentro do Prazo de cento e
oitenta 1I80) dias, a contar da data
da punncação neste Decreto. os e~tu
dos, projetos e orçame"nt~s rel3:1jlVOS
aos sistemas de transrmssao e díetrâbUição . "
.
. .
n - Assinar o contrato díscípünar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publtCaÇa0 do despache da aprovaçác da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Ene.gía..
III - Inicial e concluir as obras
nos prazos que torem aprovados pelo
Ministro das Mmas e Eergta, executando-as de aeôrdo com os projetos aprovadas e as modífícaçôes que
f01TIH autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rt:l"';eriaos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. J.' As tarttas de forneermente de energia elétrica serão fixadas
e -evtstas trtenalmente pela Dtvísác
«e Aguas 1· Dera! camcnto Nacional
da. Produçac Mineral, com aprovaçãc do Mimstro das Minas e Energia.
Art. 4.1,1 A presente concessão vi
gorará pelo prazo de trinta (30) anos
Art. 5.'? Findo o prazo da concessãc tortos os bens 2 mstaaaçóes ]1';:,
no momento
existirem em runçac
excrusíva- é permanente aos servtcos
concedidos reverterão t\ Unlao.

Art. 6.9 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada mediante as aonrnçôes que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo uníco. A conccssíonana
deverá entrar com o pedido a que
se refere este artigo até seis (6) meses antes de uncaa o pr-azo -ie vtgêncía da concessão, entendendo-se
se não o fizer, que não preten re a
renovação.
Art. 7.° Este Decreto entra em vígor na data de sua 'publtcação, rev j •
gadas as disposições em contrário.
Brasllia,9 de agõsto de 1965; 141:)
da Independêncta e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.696 AGÓSTü DE 1965

DE9 DE

Altera o arttgo 19, do Decreto núme7"0 45.942, de 29 de abril de 1959.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da' constituição, de-

ereta:

Art. 19 O artigo 19 do Decreto número 45.942, de 29 de abril de 19-59,
passa a vigorar coma seguinte redaçao:
"Art. 19 Ao Departamento de Seguros Privados e capitalização (nS)
no Instituto de Previdência e' Assistência dos servidores do Estado compete transacionar em seguros em gec-ar, capitalização e caução de valores
narü. 10 da Lei ns 3.373, de" 12 de
março de 1958).
Art. 29 1tste decreto entra em vigor na data de- sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 1449
:da Iridependêncía e 779 da Repúbli-

ca.

H.

CÃSTELLO BRANCO

.Arnaldo Sussekinà

DECRETO N9 56.697 AGÔSTQ DE 1965

DE

9

DE

w

Altera o Regulamento da Escola d~
Comando e Estado~Maior da xerc-

tuuitica,

o

Presidente da República, usando
:da atríbutção que lhe confere o mct-
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ISO I do act: 87, da Constituição Fe-

ACORDO CULTURAL
BRASIL-ESPANHA

Art. 19 O Art .. 18 do Regulamen'to da Escola de Comando e Estado!Maior da Aeronáutica (EOEMAR) ,
aprovado pelo Decreto nc 47.138 de
'27 de outubro de 1959, passa a ter a
'seguinte redação:

o Governo dos Estados Unidos do
Brasil e o Governo da Espanha,
Cônscios da comunidade de tradições sõbre as quais se baseia a vida
cultural dos Países, e animados do desejo de tornar ainda mais estreitas
e fecundas as relações üteránas, arttstícas, ctenttncas e técnicas já existentes entre ambos os povos,
Acordam no seguinte:

deral, decreta:

"Art. 18. O Oficial aprovado no
iCPA ou no trabalho previsto no Ar'tigo 13,e que exceder ao número de
vagas fixado para o CUrso a que se
'destina, terá sua matricula: assegura'da por duas vêzese nos anos letivos
'seguintes, desde que continue satis'fazendo às demais exigências estabetecidas neste Regulamento".
Art. 29 f:ste decreto entrará em vigor na data de, sua publicação.
Braaílía, 9 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República,
H. CASTELLD BRANCO

Edua1·do Gomes

DECRETO

N9

56.698 -

DE

9 DE

AtÔSTO DE 1965

promulga

o Acôrdo Cultural com a
Espanha

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nv 20, de
1964, o Acordo Cultural assinado entre o Brasil e a Espanha, em Madrid,
a 25 de junho de 1960.
Tendo sido trocados os instrumentos
de raurtcacão em Brasília, a 4 de maio
de 1965;

E havendo o retendo Acordo entrado
em vigor, consoante seu artigo 10, a
19 de junho de 1965, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Brasília, 9 de agõsto de 1965;
144 9 da
Independência e 779 da
Repúblíca..

fi. CAS'XELLO BRANco

Vasco -da Cunha

ARTIGO I

Cada uma das' Altas Partes Contratantes permitirá a criação e ravorecerà, com todas as possíveis facilidades, o funcionamento e o desenvolvímenta no seu próprio território, de
ínstituíçôes cuituraís do outro Pais,
autordzadas pelos respectivos Governos, cuja atividade se destine á eretavaçáo dos fins gerais do presente
Aeõrdo, por meio de cursos, conrerênctas, concertos, manifestações de arte,
serviços de biblioteca, discoteca, filmoteca, etc. e permítdrá' que ínatítutçôes
ou particulares os ajudem com melas
financeiros ou de qualquer outra natureza.
ARTIGO II

Cada uma das Partes Contratantes
favorecerá e intensificará junto' às.
Universidades, aos outros Institutos
Superiores, aos Institutos de Instrucão Média e aos Institutos Culturais,
situados no próprio território, a criação de cátedras, Ieítorados e cursos
Iívres de Língua, Literatura, Htstórta
c Arte do outro Pais.
ARTIGü III

As Altas Partes Contratantes comprometem-se a favorecer os contatos
diretos entre as Universidades' e outros organismos de cultura humanística, científíca c artística dos, dois
Países, estudando a possibilidade de
organizar:
a) Intercâmbio de proressores, de
conferencistas, de pesquisadores e de
estudantes;
b)
Intercâmbio regular <te bolsistas; e
c) tntercarmno regular ue pubncações oficiais e das que provenham de
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Universidades, Academias, Sociedades
Científicas e Instituições Culturais
em geral.
Será, além cnsso.. ravorecioa a
constituição e o' desenvolvimento de
Instituições e Fundações, que tenham
}:" 'r fim a criação e a manutenção de
bôlsaa destinadas a estudantes espanhóís e brasileiros.
ARTIGO IV

As Altas Partes Contratantes procurarão fazer com que seja melhor
conhecida a sua cultura por meio da
orgamzaçâo, no outro Pais, decursos,
conferências, concertos, exposições e
exibições artísticas, mostras editoriais
e quaisquer outras manifestações relacíonadas com a divulgação do üvro,
bem como por meio de filme, do ráato, da tetevísão, da fotografia e· do
esporte, concedendo-se, rectprccamente, com tal fim, tôdas as facilidades
fiscais, alfandegárías, etc.
.2. De um modo particular fica estabeíectdo que a organização ae mostras de arte, no quadro do presente
Acõrdo, será facilitada pelas Altas
Partes Contratantes, substituindo por
garantia idônea o depósito alfandegário que deva ser efetuado em relação
à importação e exportação temporárta .

sente Acôrdc ao ulterior desenvolvimenta das relações entre os dois
Países, constdtuír-se-ão _duas Comissões: uma brasileira e outra espanhola, integrada cada uma por quatro
membros, dois representando o Ministérto das Relações Exteriores e os ou
tros dois representando o de Educação
dos respectivos Países, as quaía se
reunirão isolada ou conjuntamente
sempre que neoessárto.
2. Os membros de cada Comtssao
serão nomeados por seus respectt vos
Governos, comunicando-se a designação aa-ncmma ao Govêrno da outra
Alta Parte Contratante por via díplomátíca ,
4

ARTIGO VIU

o Brasil e a Espanha comprometem-se a oferecer, em cada período
de dota anos, 'durante a validade dêste
Acôrüo, respectivamente, os prêmios
Cervantes e Machado de Assis, para
o melhor Iívro publicado no biênio anterior, no valor de 100.000 cruzeiros
ou 30.000 pesetas, sobre quaisquer aspectos da sua cultura, por um nacio~
nal do outro pais, devendo a escolha
do livro ser feita pelo órgão executivo
do Govêrno ofertante.
..ARTIGO IX

ARTIGO V

As Altas Partes Contratantes concederão tôdas as possíveis facilidades
(como isenções fiscais, alfandegárias, etc.) à entrada, nos seus respectivos territórios, de livros, jornais, revistas, publicações, reproduções artrstdcas, destinadas a instituições. de
caráter educativo e cultural, sob a
condição de que tais artigos não sejam
objeto de operações comercíats.
ARTIGO VI

As Altas Partes. Contratantes examinarão, de comum acôrdo e no espírito das respectivas legislações: a possfbfüdade de facilitar e -simplificar O
reconhecimento reciproco dos títulos
de estudos intermediários e finais,
cem o objetivo de estabelecer a sua
equivalência, seja para fins acadêmtcos seja para fins de exercício profissional.
ARTIGO VII

Para os fins de formular qualquer
proposta destinada a adaptar o pre-

As Altas Partes Contratantes coma estabelecer uma estreita colaboração entre ambas ádmínlstraçôes. com o fim 'de evitar e reprimil no futuro o tráfico ílegat de
obras pertencentes ao patrimônio artístíco, histórico ou documental dos
respectivos Paíaea.
prometem~se

ARTIGO X

O presente Acôrdo será ratificado
no mais breve prazo possível, e entrará em vigor no primeiro dia do mês
subseqüente àquele em que .fôr efetuada a troca das ratificações, que
terá lugar em Brasília.
ARTIGO XI

o presente Acôrdo permanecerá em
vigor até que seja denunciado por
uma das Altas Partes Contratantes.
Em caso de denúncia, as facilidades
concedidas às instituições, de que
trata o Artigo 1, serão, entretanto,
mantidas '. reciprocamente por seis
meses.
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Em .fê do que, os abaixo assinados,
devidamente autorizados pelos seus
duas
respectivos Governos, assinam
vias nas Iínguas portuguêsa e espanhola o presente Acordo, sendo ambos
os textos igualmente autênticos, apondo os respectivos selos em Mad.rid aos
vinte e cinco de junho de mil novecentos e sessenta.
Pelo oovêrno dos Estados Unidos do

em

Brasil, Clôvis Salgado.

Pelo Govêrno da Espanha, renumao
Maria

casuena,
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sos de' Especialização correspondentes
ao SGT serão feitos por TA-29-CI e
l.~Cl pertencentes aõ Quadro Suplementar da Taifa.
Art. 75. As promoções por seleção e
em ressarcimento de preterição, vão
da graduação de GR à de ,MN l~-CI e
de TA-2!J.--Cl a TA-llJ'-Cl, nos Quadros Suplementares de Convés, de
Máquinas e de 'r'aíta, de MN-1.~-C1
a SO, nos Quadros de Especialistas
do SGe e SGM e de TA-P'-Cl a ao,
nos Quadros de Especialistas do
SGT.

DE

9

DE

Altera, suprime e acrescenta dispositivos no RCPSA, aprovado pelo Decreto n.9 205, de 23 de novembro de

1961.

°

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Passam a ter a seguinte redação os dispositivos abaixo mencionados do Regulamento para n-Oorpo do
Pessoal Subalterno da Armada, aprovado pelo Decreto n.c 205, de 23 de
novembro de 1961:
"Art. 8.9 - .....•••.•.. , ••.. ' .. ,' .•
§ 1.9 O Quadro
Suplementar de
Taifa é integrado por praças que têm
as graduações estabelecidas neste artigo, exceto SO, acrescidas' da de ....

TA-2.~':Cl.

§ 2.9 ,.
Art. 11'"
VI - TA-P'-C1 - 60 %
Art. 12. Os efetivos das graduações
de MN-P-C1, MN-2~-Cl, GR, TA-I!}Cl e TA-2l.'-';'Cl dos Quadros Suplementares, serão calculados, dentro dos
limites estabelecidos em lei, em função; das necessidades de recompletamenta, expansão ou redução dos Quadros de Especialistas.'
Parágrafo único -. . .. ,
..
Art. 25. Os Cursos de Especialização
correspondentes ao SGC e ao SGM
serão feitos por MN respectivamente
pertencentes aos Quadros Suplementares de_ Convés e de Máquinas, nas
graduações de 2.9·Cl e l,9~Cl. Os Cur-

Art. 76. ,
.
§ 1.9 As promoções de que trata ~s
te artigo obedecerão à ordem de antiguidade das praças que a elas concorrerem, exceção feita das promoções a CE e TA-MOR, em que se obedecerá a ordem de 'transferência para
os respectivos- Quadros de Especialistas.
§ 2.9 - ............................•
Art. 84. As praças habilitadas nos
Cursos de Especialização serão elas-sífícadas como .especíalístas na data
da conclusão do respectivo curso e
colocadas em escala de prioridade para transferência do Quadro de acôrdo
com o seguinte critério;
1-

.

II -

.

.Art. 85. As praças pertencentes às
escalas referidas no artigo 84 serão
transferidas para os Quadros de Especialistas do SGC, do SGM e do
SGT, desde que haja vagas de MN-l.~
- C1 ou TA-P--Cl a preencher nesses
quadros.
Parágrafo único. A ordem de transferência é a estabelecida pela escala
correspondente a cada quadro, só podendo entretanto concorrer as vagas
as praças que, por ocasião de sua
abertura, já se encontrem na graduação de :MN-Ill--Cl ou TA-l~-C1.
Art. 90 .
IH - habilitação profissional: ter.
obtido habilitação no Estágio Inicial
e ter sido selecionado para Curso de
Especialização.
Art. 92 .
lI! - habílttaçâo profissional e
transferência: ter sido aprovado em
Curso de Especialização e transferido
para o quadro correspondente".
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Jf2

Art. 2.Q Suprimam-se os ns. V~l
dos artigos 8.9 e 11, o pa:l'ágrafo únlso do artigo 75 e o ar8go 86 e seu
parágrafo único do Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno da
Armada, aprovada pelo Decreto número 205, de 23 de novembro de 1961.
Art. 39 Os TA-2l1--C1 dos Quadros
de Especialistas do SGT, que, na d~·
ta da publicação dêste Decreto, nao
satisfizerem aos requisitos do artigo
90 do RCPSA, serão transferidos para o Quadro Suplementar, ocupando
o lugar que lhes competir segundo a
data de sua promoção a 2l1--Cl.
Parágrafo único. As praças de que
trata êate artigo, ao satisfazerem os
requisitos que lhes faltava, serão promovidas a 1l1--C1 e transferidas novamente para o respectivo Quadro de
Especialistas, de conformidade com o
disposto nos artigos 84 e 85, e ocuparão o lugar que lhes competir, segundo a data dessa nova transferência.
Art./4. Q I1:ste Decreto entrará em
vigor na, data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôstc de 1965: 144.9
dá Independência e 77.9 da Repú·
blica.
H.

DECRETO

DE 9 DE:

1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Artig'o unrco. O artigo 10 do Decreto n.c 53.914, de 11 de maio de
1964, alterado pelo Decreto número
55.785, de 22 de fevereiro de 1965,
passa a ter a seguinte' redação:
"Art. 10, O Ministro da Fazenda
colocará à disposição do Ministro de
Estado Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica os
recursos orçamentárias e extraordínários que a êste couberem, devendo as
prestações de contas da aplicação dêsses recursos relativos a cada exercício, ser feitas diretamente ao Presídente da República".
Brasília, 9 de agosto de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANç:D
octaoto Bulhões
nooerto; de Oliveira campos

CAS'XELLO BRANCO

Aprova

56.\700
1965

Altera a redação do artigo 10 do Decreto n. 9 53.914, de 11 de maio de
1964, modificada pelo Decreto número 55.785, de 22 de fevereiro de

Paulo Bostsio

DECRETO

N;9

AGÔSTO DE

N.('[ õ6. '101 -

DE 9 DE AGÕS:rO DE

1965

o Orçamento' do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto nl? 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
exercício de 1965 do Instituto Brasilel 1'0 de Geografia e Estatística, entidade
federal vinculada ao Ministério Extraordinário para a coordenação dos Organismos Regionais.
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, reVQR
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 1449 da Independência e 779 da Repúbltea.
H. CASl'ELLo BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias
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INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE

1965

(Em Milhares de Cruzeiros)

LEGISLAÇAO:

Lei no 756, de 8-7-49.

RECEITA

1. O.0.00
1.1. 0.00
1. 2. 0.00
1.4. 0.00
1. J. 0.00

PARCIAL

- Receitas Correntes
- Receita Tributária
- Receita Patrimonial
- Transferências Correntes
- Receitas Díner sas
.

1. 805.000
99.501
28.467.545'
119.199

Superávit do Orçamento Corrente
2.0.0.00 2.2.0.00 2.4,0.00 -

Receitas de Capital
Alienação de Bens Móveis e Imóveis
Transferências de Capital.....

.
8.000
1.636.984

TOTAL

30.491.245
400.856

1.644.984
2.045.840

DESPESA

3. O.O.O -

SUBTOTAL

TOTAL

Despesas Correntes

'.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
.
3.1.2. O - . Material de Consumo
3. 1. 3. O - Serviços de Terceiros ..
3.1.4.0 - Encargos Diversos .,
3.2.0.0 -

PARCIAL

23.061.129
1. 593.656
2.226.674
915.364

27.796.823

Transferências Correntes

3.2.1. O 3.2.3.0 3.2.4. O 3.2.5. O 3.2.8.0 ~

Subvenções Sociais
.
Inativos
.
Pensionistas
.
Salário Família
Contribuições de Previdência SocIal
.
3;2.9.0 - Diversas
Transferências Correntes
.

3.000
254.887
11.570
1. 332.300
228.759
463.050

2.293.566

30.090.380
400.856

s u p e ra v t t ....

30.491 245

4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
4.1.3.0

- Despesas de Capital
- Investimentos
- Obras Públicas
- Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente

465.400
1.150.371
430.069

2.045.840

2.045.840

JM
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RESUMO

Especificação

RECEITAS

Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas de Capital

TOTAIS

.

DEC'p,ETO l'I9 56.702 AGÔSTO DE 1965

DE

9

DE

Regulamenta a Lei n 9 4.669, de 8 de
nsnno de 1965

o

Presidente da República,
Usando da atribuição que lhe conre,
re o artigo 87, íncíscz, da Constituição,

e tendo em vista o disposto no ar"
tígo 79 da' Lei nc 4.669, de 8 de junho

de 1965, decreta:
Art. 1i,J As atividades de promoção
comercial do Brasil tio exterior são
exercidas pelo Ministério das Relações Exteriores, através das Missões
diplomáticas e Repartições consulares,
e' têm

por

finalidade

específica

O

atendimento das necessidades do
desenvolvimento econômico, no campo
do comércio exportador brasileiro,
pela criação de condições favoráveis
colocação' de produtos nacionais,
com ênrase na diversificação da
pauta de exportação.
Parágrafo único. Dentro dos objetivos do presente artigo, o Ministério
das Relações Exteriores, poderá, a seu
critério, proporcionar .a assistência e
colaboração cabíveís ás atividades
promocíonaís de emprêeas privadas
no extenor,
à

DESPESAS

30.491.245

30.090.389

1.644.984

2.045.840

32.136.229

32.136.229

Art. 2Q À Secretaria de Estado das
Relações Exteriores. incumbe aprovar,
no âmbito de Rua política de promoção comercial, os programas de trabalho a serem executados, em cada
país, pelas Missões diplomáticas e
Repa-rtições consulares.
Parágrafo único. Para ao_elabora·
ção dos programas de que trata o
presente artigo, as Missões diplomáticas remeterão à Secretaria de 'Es·
tado suas propostas sôbre a matéria,
juntamente com as sugestões que os
Consulados nos respectivos países
lhes deverão formular ·com referêneia às possibilidades de promoção
comercial nas áreas de sua jurisdição.
Art. a9 Para a execução das tarefas
de promoção comercial do Brasil no
exterior, a Secretaria de Estado das
Relações Exterrores baixará, para
cada Missão diplomática e Repartição
consular, instruções especificas com
referência 'a. informações comerciais,
cadastros, pesquisas e estudos de
mercado, divtngaçâo . de concorrências
públicas, assístêncía ao exportador
brasileiro no exterior e assistência ao
Importador estrangeiro em viagem ao
Brasil, Investimentos privados estrangeiros, mostruártos de produtos brasileiros, publicações, bem como a outras matérias ligadas à promoção comercial

ATOS DO PODER ExECUTIVO
~

19 As

Missões dípicmãucas COll1

H

pete:

a'

promover a execução, no ãmbíto
de cada pais, dos programas de que
trata o artigo 29 ;
b) fiscalizar e coordenar as atividades de promoção comercial das
Repartições consulares sediadas no
mesmo país.
§ 29 As
Repartições consulares
compete:
a) executar, no âmbito de sua respectiva jurisdição e sob a supervísãc
da Missão diplomática sediada no
mesmo' país, as atividades de premoção comercial que lhes fôrem atríbutdas na forma do artigo 29;
b) manter fluxo regular de ínformações sôbrea matéria com a respectiva Missão diplomática e dar-lhe
plena cobertura local.
§ 39 No interesse .da efetividade da
promoção comercial do Brasil no exterior, e a fim de evitar duplicação
de esforços e desperdício de metes, as
instruções ce que trata o presente ar ..
tígo atenderão, necessàrtamente, às
condições peculiares a cada pais.

Art. 49 As Missões diplomáticas e
Repartições consulares remeterão à
secrctane de Estado, até o dia dez
de cada mês, relatório sucinto das
atividades de promoção comercial
desenvolvidas no mês transato,
Parágrafo único. Para 'os fins de
coordenação e rrscanzaeâo dessas atividades, as Repartições consulares
remeterão cópia de seu relatório
mensal à Embaixada ou Legação se~
diadano mesmo pais.
Art. 59 As Missões diplomáticas
apresentarão à Secretaria de Estado
das Relações Exteriores, nos meses de
janeiro ,e junho, estudo sôbre o íntercâmbto comercial entre o Brasil e
o país de que se tratar.
Art. 69 Com o 'fim de permitir o
indispensável entrosamento dos trabalhos de promoção comercial do
Brasil em cada pais; a Secretaria de
'Estado das Relações Exteriores poderá determinar a realização de reuniões periódicas entre Chefes de Missões diplomáticas e de Repartições
consulares.
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Al't.. 79 As Missões diplomáticas

sugerírâo ,à Secretaria de Estado das

Relações Extertcres, com fundamento em estudos elaborados pelas Repartições consutares de carreira, uma
política de emolumentos que favoreça
e estím ule as trocas comerciais.
Art. 89 Os Chefes de Missão
diplomática e Repartição consular
atentarão particularmente para a
necessidade de estabelecer, em conformídade com as determinações dá
Secretaria de Estado, d i r. e t r i z e s
executórias que possibilitem a permanente complementação entre as
atividades de promoção comercial e
as de divulgação cultural.
Art. 99 Compete ao Ministério das
Relações Exteriores prever; organízar,
coordenar e efetivar a representação
do Brasil em feiras e exposições no
exterior.
§ 11,1 As Missões diplomáticas rornecérão anualmente à Secretaria de
Estado relação de tôdaa as feiras e
exposições a se realizarem no. país,
acompanhada de estudo sôbre aquelas em que houver conveniência de O'
Brasil se fazer representar.
2Q A Secretaria de Estado das Relações Exteriores organizará a representação brasileira naqueles certames
e coordenará a partícípaçãc de entidades públicas e privadas que se
rraer necessária, expedindo, em ca-da
caso, instruções especificas às Missóes
diplomáticas para o cumprimento do
disposto no presente artigo.
Art. 10. Os demais Ministérios, 01'gâcs e entidades da administração
pública prestarão ao Ministério das
Relações Exteriores tôda a colaboração necessária à execução das atívtdades de promoção comercial.
§ 1Q Os órgãos da admíntetração
direta e indireta fornecerão ao Ministério das Relações Exteriores os dados, estudos, estatísticas e publicações para a instrumentação das Míssões diplomáticas e Repartições con. sulares de carreira,
§ 29 No âmbito dessa colaboração,
o Ministério das Relações Exteriores
poderá requisitar funcionários pertencentes aos quadros de outros órgãos
da adminístraçâo direta e indireta,
desde que se trate de técnicos com um
mínimo de cinco anos ca sua especíalídade, aos quais pelo menos dois no
ê
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exerctcío de funções vinculadas ao
comércio exterior do Brasil, qualificações estas a serem comprovadas 110
àto da requisição.
§ 39 Tais funcionários, quando nu
exterior, perceberão seus vencimentos
pelo órgão a que pertencerem, e uma
gratificação paga pelo Ministério das
Relações Exteriores, na forma da -Iegtslaçâc vigente.
Art. 11. Para o perfeito cumprl-'
menta das disposições' do presente
Decreto, o Ministério das Relações
Exteriores promoverá reuniões pertodicas com representantes de órgãos
públicos, associações de classe e erriprêsaa privadas, a fim de:
I - institucionalizar e implementar
a colaboração de que tratam o parágrafo 29 do artigo 99 e o artigo 10;
II - estabelecer, .no que diz respeito à cooperação que as entidades
de classe e as emprêsas privadas poderão prestar ao Ministério das Bela-'
cões Exteriores, diretrizes para a
complementação dos elementos informativos de que trata especificamente
o parágrafo 1Q do artigo anterior.
Art. 12. Além dos setores em que
se dividam as atividades das Embaixadas, Leguçôes e Repartições consulares de carreira, a Secretaria de
Estado das Relações Exteriores poderá dotá-las de um setor interno de
promoção comercial, de acõrdo com o
planejamento previamente estabelecido.
Parágrafo ontce. Os Chefes de Mfssão diplomática ou Repartição consular, que são os responsáveis ·pOl'
tôdas as atividades da respectiva
Embaixada, Legação ou Consulado de
Carreira, confiarão a chefia dos setores internos de promoção comercial
mediante prévia aprovação da Secre~
taria de Estado, a funcionário lotado
no pôsto.
Art. 13. As atividades de promoção
comercial de que trata o presente Decreto são executadas pelos funcionários _do Ministério das Relações Exteriores, que poderá, no ínterêsse do
servíço:
I - requisitar os técnicos a que se
refere o parágrafo 2Qdo artigo 10;
II - recrutar especialistas' para
tarefas específicas, por prazo deter-

minado, e mediante previa autorízação da Secretaria de Estado;
Art. 14. O pessoal idôneo dos extintos Serviços de Propaganda e Expansão Comercial (SEPRO), abrangido pelo artigo 19 parágrafo único
do Decreto no 55.800, de 25 de feve..
reírc de 1965, poderá ser aproveitado
por Decreto do Executivo no Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, mediante proposta
do titular da Pasta, observadas as
normas que se seguem.
Art. 15. O aproveitamento de que
trata o artigo anterior somente poderá recair em quem vinha prestando
serviços aos SEPRQ e demonstrar
habilitação para ° desempenho das
atividades próprias dos cargos de eco,
nomtsta, estatístico, redator, documentarista .ou de outras especíalizações
profissionais úteis ao serviço.
Art. 16. A habilitação a que se
refere o artigo anterior será comprovada mediante concurso' de titulas e
provas, a ser realizado, no Estado da
Guanabara, pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, observadas as instruções que, para êsse
fim, fôrem baixadas.
§ 1QPara efeito do disposto nesse
artigo o Ministério das Relações Exteriores indicará ao Departamento
Administrativo do Serviço Público as
especializações profissionais para as
quais devam ser realizados os concursos.
§29 Somente poderão inscrever-se
nos concursos _os servidores dos "antigo~ SEPRO,.a Aque se refere o artigo
14, Julgados Idôneos pelo Ministério
das Relações Exteriores que [ustdfícarã:.! ainda, o ínterêsse da admínístração.
§ 39 A Administração não se responsabilizará por quaisquer despesas
decorrentes de possíveis deslocamentos dos candidatos para efeitos de se
submeterem às provas dos concursos
mencionados neste artigo.
Art. 17. As dotações atribuídas pela
Secretaria de Estado das Relações
Exteriores às Missões diplomáticas e
Repartdções consulares para .ríns de
promoçao comercial- serão concedidas
anualmente, mediante aprovação dos

157

ATOS DO rrODER 'ExECUTIVO

programas de que trata o artígo 29J ou
especificamente, para determinadas
atividades promocionais isoladas.
Art. 18. As Embaixadas e Legações
submeterão à' Secretaria de Estado os
horários a serem fixados para o expediente normal das Repartições consul ares sediadas no mesmo país.
Parágrafo único. As propostas de
que trata o presente artigo serão
formuladas à Secretaria de Estado
depois de ouvidos os respectivos oonsulados e coincidirão com' o período
de funcionamento de comércio local.
Art. 19. t:ste 'Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H.CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

DECRETO N' 56.703
AGÔSTO DE 1965

DE 10

dentre pessoas recrutadas, de preterêncía, na própria localidade aonde
devam trabalhar, e que já não sejam
ocupantes de cargos públicos.
Art. 3º O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 10 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRAN co

Arnaldo Sussekind
Relação anexa ao decreto

Emprêgos da Tabela de pessoal do
SA,MDU, cujo provimento é autorízado:
Pôsto de Belém

Médico
Atendente
Motorista .. ,.
Telefonista .. .-... .
Servente
.
Auxiliar de mscntórto
TOTAL

16
8
5
5
4
2

".....

40

Autoriza o S.A.M.D.U. a prover os
emoréaoe que menciona no Pôsto de
Belém, no Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e. ~en
do. em vista a comprovada necessldade de serviço, a fim de permitir a
ínstalaçâo do Pôsto da cidade de Belém, no Estado do Pará, conforme Ex~
posição de Motivos GMIGBINQ 223, de
9 de julho de 1965, do Ministro do
Trabalho e Previdência Social, constante do Processo MTPS-21'1.524-'64,
decreta:
Art. 19 Fica autorízado o Serviço de
Assistência Médica Domiciliar e de
Urgência (SAMDU), -da Previdência
Social, a prover os emprêgos aesua
Tabela de Pessoal constantes da relação anexa.
Al't. 2º O provímen to deverá ser
feito mediante prova de habüttação,

DECRETO N' 56.704 - DE 10 DE
AGÔSrO DE 1965
Declara de utilidade pública, pam fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, área de terreno neceesãria à
construção do açude público Ampiraca, no Município de Aramiraca, no
Estado de Alagoas.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, inciso I, da constituiçáo Federal, e' nos têrmos do Decreto-lei
nc 3.365,de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
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Art. I? Fica "declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 3.185.000 mz (três milhões cento
e oitenta e cinco mil metros quadrados), representada na planta que com
êste baixa, devidamente rubricada
pelo Diretor da Divisão de Material
do Departamento Administrativo do
Ministério da Viação e Obras Públicas, necessária à construção do açude
público Arapíraca, no Município de
Arapiraca, no Estado de Alagoas,
cujos projeto e orçamento foram
aprovados pela Portaria nc 712, de 23
de- outubro de 1962, no referido Ministério.
Art. 2<:' ~ste decreto -entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agôsto de 1965-;. 1449
da Independência e 779 da República.
I:I. CASTELLO' BRANCO
Juarez Távora

DECRETO

N9 56; 705

-

DE 10 DE

AGÔSTO DE 1965

Prorroga, por 30 dias, o prazo estabelecido no Decreto nº 56.528, de 2 de
julho de 1965.

o Presidente' da. Repúbliea, no uso
de suas atribuições, resolve prorrogar,
por 30 (trinta) dias, o prazo estabelecido no Decreto nv 56.528, de 2 de
julho de 1965, que criou Grupo de
Trabalho incumbido de decidir aôbre
as medidas propostas na Conclusão
ns 62, de 17 de junho de 1965, da Comissão Revisora de Inquéritos Admínistrativos do Ministério da Viação e
Obras Públicas,' para a conclusão dos
seus trabalhos.
Brasília, 10 de agôsto de .1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H ..

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.706 AGÔSTODE 1965

DE

10

DE

Aprova alteração introduzida nos Eetatutos da Companhia de Seguros
Maritimos e Terrestres Pelotense,
relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da República, usando da atrrbuíçào que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do Decreto-lei número
2,063, de '7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos 'da Companhia de Seguros Marítimos 'e 'I'errestrcs Pelotense, com sede na cídade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo
Decreto nv 5.450,' de 29 de outubro
de 1873, relativa ao aumento do capital social de crs 48.000.000 (quarenta e oito milhões, de cruzeíros) ,
para Cr$ 60.000.000 (sessenta milhões
de cruzeiros), conforme deliberação
de seus acionistas em Assembléia Gerai. Extraordinária, realizada em 9 de
novembro de 1964,
Art. 29 A Sociedade continuará integralmentersujeita às leis e aos 1.'€gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto, autorlzação a que alude aquêle Decreto,
Brasília, 10 de agôsto de 1965;
144r da Independência e 77º da República.
H.

CASTELLC

BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N' 56.707 AGÓSTO ,fiE

1965

DE

10

DE

Revoga o art. 29 do Decreto n 9 30,.078,
de 19 de outubro de 1951.

o presidente <da República, no uso
das atribuições que lhe confere o arügo 87, inciso r, da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica revogado o art. 2º do
Decreto nc 30,078. de 19' de outubro
de 1951.

~TOS

Art. 29 o presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agôsto de 1D65; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTEI,to BRANCO
Amaldo Sussekinâ

DECRETO N° 56.. 708 AGÔSTO DE 1965

DE

11

DE

Cancela a autorização concedida à sociedade anônima Cooper-Bessemer
Irüernatiotuü Corporationpara funcionar na República dos Estados
Unidos do Brasil.

O Presiden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição Federal, e rios têrmos do Decreto-lei nv
2.627, de-26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. Fica cancelada auutoríaaoão concedida à sociedade anônima Coopcr-Bessemer Internatíonal
corporation, com sede em 'Wilrrnngton,
Condado de New Castle, Estado de
Delaware, Estados Unidos da América,
e cassada a respectiva carta, a que se
refere r Decreto- nc 32.593, de 16 de
abril de 1953, atendendo ao que consta
da resolução tomada e aprovada em
reunião _ia sua Diretoria, realizada a
7 de janeiro de 1962.
. Brasília, 11 de agôsto de 1965; 1441"
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO N° 56.709 AGÔSTO DE HN>5

DE
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11

DE

Aprova alteração introduzida nos Eslatutos da Sul América Terrestres,
Marítimos e Acidentes; Companhia
de seguros, relativa ao aumento do
capital soCial~

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I, da' constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art.' lI? Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Su~ Amé-

rica Terrestres, Marítimos e Acidentes' Companhia de seguros, com' sede
na cidade do Rio dejlaneíro, autorfzada ao-funcionar pelo' Decreto número 10.642, de 31 de dezembro de 19.13.
relativa ao aumento do capital social
de Crg 750.000.000 (setecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para
ors 1. 500.000.000 (um bilhão e quinhentos milbões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas
em Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em 13 de outubro de 1964.
Art. 21" A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e ao regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decrete.
Brasília, 11 de' agôsto de 19.65; 1449
da Independência e 77° da República.
H. CASTELLO, BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO N' 56.710 AGÔSTO DE 1965

DE

11

DE

Aprova, a alteração introduzida nos
Estatutos da Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida,
relativa, ao aumento dos honorários
da 'Diretoria.

O presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o arbigo 87, inciso r, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei ns 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. lI? Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Sul
América Companhia Nacional de Seguros de Vida, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelo Decreto nl" 15.814, de 9 de
outubro de 1922, relativa ao aumento
dos hónoráríos da Diretoria. conforme
deliberação de seus- a oí o n i e tas em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 12 9-e outubro de 1964.
Art. 21? A Sociedade contmuará
integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorrzaçâo a que alude aquêle Decreto.
Brasília 11 de agôsto de 1965; 1441?
da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco
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DECRETO N\i 56.711
AGÔSTO DE 1965

DE

11

DE

Estabelece normas para atender â
alimentação dos integrantes do Destacamento Brasileiro da Força A1'maaa lnteramericana lFAIBRAS)
e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constdtuíção, decreta:
.~. . rt. 1Q A alimentação dos integrantes do Destacamento Brasileiro da
Fôrça Armada 1 "t e r a m e r c n a
(FAIBRAS), criado pelo Decreto .....
nc 56.308, de 21 de maio de 1965, será
feita:
a) mediante
cnstrtoutçao de uma
Ração Especial, na forma classificada
í

pela aünea "c"
nl? 4.328, de

~O

à

do Artigo 80 da Lei
de abril de 1964 {CÓ-

digo de Vencimentos dos Militares) ou
b) mediante fornecimento de rações
'pelo Serviço de Logística. da Fôrça.
Interamerfcana de Paz.
§ 19 A Raçác Especial citada na
alínea; 'va" deste artigo- compor-se-á
de duas partes:
1. gêneros de Paiol ou de Subsistência, fornecidos em espécie pelos órgãos
Provedores localizados em território
nacional;
lI. gêneros de obtenção local pela
FAIBRAS.
§ 29 Mediante autorização do Chefe
do Estado-Maior das Fôrças Armadas
e tendo em conta as Circunstâncias
locais, a alímentação dos integrantes
do Destacamento poderá ser atendida
combinando as rormas mencionadas
nas alíneas "a" e "b" dêste artigo,
não se excedendo no seu custeio, todavia, os valores estipulados nos artigos 3Q e 49 deste decreto.
Art. 29 A etapa correspondente ao
custeio da Ração Especial específicada no § 1Q do artigo anterior será
constituída de:
a) quantitativo de subsíatêncía, pago
em moeda nacional aos órgãos Provedores localizados em território nactonal, e destinado à aquisição de gêneros de Paiol ou de Subsistência;
b) quantitativo de provimento complementar ou de substituição, pago em
moeda estrangeira, e destinado à in ~

denizaçâc de suprimentos obtidos no
exterior do pais.
§ 19 A indenização das rações rornecídas pela Fôrça Interamericana de
Paz, mencionadas na alínea "b" do
artigo anterior, rar-se-a. quando fõr
o caso, por meio do quantitativo de
provimento complementar ou de substituição.
§ 29 O Comandante da FAIBRAS
manterá o registro completo do tornecimente. de rações ao seu Destacamento pelo Serviço de Logística da Fôrça
Interamertcana de Paz, e que servirá
de base ao cálculo de seu valor, para
posterior indenização pelo Govêrno
Brasileiro.
Art. 39 O valor do'quantitativo de
subsistência é fixado em Cr$ 1.200
(mil e duzentos cruzeiros) por ho . .
mem-día..
§ 19 Caberá ao. Ministério da Guerra
assegurar a continuidade do provimenta em espécie ao Destacamento.
em atendimento aos seus pedidos..
§ 29 O Ministério da Guerra estabelecerá os necessários entendimentos
com os demais Ministérios Militares
interessados, no sentido de que sejam
por êstes indenizadas as despesas decorrentes do fornecimento destinado
ao consumo do respectivo pessoal.
Art. 49 O valor do quantitativo de
provimento complementar ou de subetttuíção é fixado em Cr$ 300 (trezentos
cruzeiros) por homem-dia.
§ 1(1 A conversãc .dêsse quantitativo
em moeda estrangeira far-sa-á de
acôrdo com, a Iegíslaçâo "em vigor.
§ 2Q A escrituração do numerário
a que se refere êste artigo será regu..
Iada por instruções específicas baixadas pelo Estado-Maior das Fôrças Ar ..
madas.
Art. 59 As dife-renças apuradas
mensalmente entre os valôres estabe..
lecidos nos artigos 39 e 4Q dês te,
decreto e as importâncias realmente
díspendídas, tantc no país como no
exterior, nào poderão constituir saldos reversíveis á economia do Destacamento ou -dos órgãos Provedores
localizados em território nacional;
Parágrafo umco.
nsscs saldos,
quando apurados, serão recolhidos,
por intcrmécío dos órgãos Provedores
do numerário, ao Ministério da Pa-
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zen da, ou deduzidos das requisições
relativas aos períodos subseqüentes.
Art. 69 O presente decreto terá vigêneia a partir de 21 de maio de 1965.
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 11 de agôsto de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. ,CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísto

Arth.ur da Costa e SUvq
Eduardo Gomes

DECR,ETO N,Q 56.712
AGÓSTO DE 1965

DE

12

DI!

Aprova alterações introâueiâas
nos.
Estatutos da Companhia de Seçuros eeuixssta, ínclusioe aumento de
capital social.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâc que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Oonstituíçâo, .e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 2.063.
de 7, de' março de 1940, decreta:
Art. r.s Ficam aprovadas -as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de
Seguros Belavista.
com sede na cidade do R10 de .raneíro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto número 36.594, de 10 de dezembro de
1954, inclusive aumento do capital
social de C.r$ 10.000.000 (dez milhões
de 'cruzeiros) para Crg
20.000.000
(vinte milhões de cruzeiros), conrorme deliberação de seus acionistas em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 5 de outubro de 1964.
Art. 2.Q A Sociedade continuara
integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar sôbre o objeto da
autorização a que alude aquele necreto.
Brasília, 12 de agôsto de 1965; 1449
da Independência -e 779 da Repúbllca ,

H.

CASTELLQ BR.-'lNco

Daniel Faraco

isi

EXECUTIVO

DECRETO N9 5ô. 713 AGÔSTO DE 1965

DE 12 DE

Outorga concessão à "Rádio Televisão
Iguaçu S. A." para instalar uma
emissora de rtuuoiutusao de sons e
imagens (televisaO).

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

go 8'], nc I. da Constituição Federal,
tendo em vista o disposto no art. 59,
nv XII, da mesma Constituição e Edital nv 20-64 - CONTEL, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
"Rã.dio Televisão Iguaçu S. A. ", nos
têrmoa do art. 28,do Regulamento
dos Serviços de Radíodífusâo, para
estabelecer, na cidade de Curitiba. Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, uma emissora de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
utilizando o canal 4 (quatro).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam. rubricado pelo Presidente do Conselho
Nacional de 'I'elecomunícaçôes, e deverá ser assmadc dentro de 60 tsessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Ojiercz, sob pena de ficar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 2'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de agõsto de 1965; 144'?
da Independência e 77Q da República.
H.

CÀSTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.714, ainda não
foi publicado no Diário Oficuü,

DECRETO N9 56.715 AGOSTO DE

DE

12

DE

1965

Autoriza Caraioa-Iâineração e Meta~
lurçia S.A. a pesquisar minério de
cobre, no município de Curoçà, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, ns I, da Constituição e nos têrmoa
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do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Côdigo de Minas), de-

creta:
Art. 19 Fica autorizada CaratbaMíneracâo e MetaJ.Ul'9;la S.A. a pes-

quisar minério de cobre em terrenos
de propriedade de herdeiros de 89.1'-

nabé Francisco Felix, herdeiros de
Maria Felix Martins; nerdeíros de José Soares da Fonseca ~ Isabel Om-

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12· de agôsto de 1965; 1'14(;>
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANcO

M aura Thibau

beíína da Silva, nerdeíros de Manoel

da Silva Duarte, herdeiros de noea
Felix Martins, herdeiros de Lídía FeIíx Martins, herdeiros de Higina FeIíx Martins, herdeiros de Sebaeüão
Felix Martins, herdeiros de Epifan?u

joellx Martins, Nelson ccsar de Almeida, Joaquim Oesar de Alrneída,
Maria Pureza de Almeida e Mance!

César de Almeida, no lugar denominado Fazenda poço de Fora, Sitio
Bela Vista, distrito de poço de Pera.
município de Ouracá, Estado da Bahia.
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um uclígonc
irregular. que tem ·l1m vértice a crc ~
zentos metros (300m)· no rumo magnético de oitenta e quatro graus trinta minutos sudeste (849 30' SE) do
canto direito da racnaoa da serír- do
Sitio Bela Vista, e os lados a partir
dêsse vértice, os segumtes comprrmentes e rumos magnéticos: mil c
trinta metros (l.030m), norte (N);
dois mil trezentos e seis metros
(2, 306m), leste (E): dois mil cento ~
sessenta e oito metros e vinte e cinco
centímetros (2. 168,25m). sul (8); dois
mil trezentos e seis metros (2 306m),
oeste (W); mil cento e trinta e oito
metros e vinte e cinco centímetros
(1. 138,25m), norte (N).
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nv 1-63, de 9 de janeiro ne 1963. da
comissão Nacional de Energia xuolear,
Art. 29, O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros 'cors 5.000,00) e SC.l'J
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro própvíc
de' Registro das Autorizações de Peaquisa.

DECRETO N9 56.716 -

DE

12

DE

AGÔSTO DE 19f:i5

Cria a Representaçâo da Inretoric do
Ensino Secundário, do Ministério da
Educação e Cultura, na cidaà~ de
Rio Branco, Estado do Acre.

o presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 67, item i, da Consütuíção, decreta:
Art. 1'" "'~ic::t orlada, no Estado Ôl
Acre, uma Representação da Diretoria
do Ensino Secundarto do Mínistérfo
da Educação e cultura, com' sede na
cidade de Rio Branco.
Art. ,2 9 Haverá na rerenoa Representaçâo um Representante e dois Assistentes designados pelo Diretor do
Ensino Secundário, os quais deverãoser escolhidos entre protessôres residentes no Estado do Acre há mais de
5 anos.
Art. 39 As íunções a que se, refere
o art. 29 terão seus encargca definidos por ato do Diretor do !Ql''ÜOO Secundàrtc.
Art. 49 A Representação de que
trata êste Decreto terá jurisdição.
também, sôbre o Terrttórío Federal de
Rondônia.
Art. 59 As despesas com a instalação e manutenção, inclusive pagamento de pessoal temporário, correrão à
conta das dotações próprias -do orçamento do Ministério da .aoucecão eCultura.
'
Art. 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de '1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda,

A'I'OS

DECRETO N9 56.717 AGÕS'I'O DE 1965

DE

12

DE

Outorga concessão à Campos Difusora
Limitada

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv 1, da Constituição Federal,
e tendo em vista c que consta do Processo no 187-63, do Conselho Nacional
de Telecomunicações, decreta:
Art. J. c Fica ou torgada concessão à
Campos Dífuscra Limitada, nos" têrmos do art. 28 do Regulamentados
Serviços de Radiodifusão, para estabelecer, na cidade de Campos, Estado
do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão, com a freqüência de 1.450
xc/s.
Parágrafo úníco. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Presidente do conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá sêr assinado dentro de sessenta
(60) dias a contar da data- da publicação dêstc decreto no Diário Oficial,
sob pena de se cornar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 12 de agosto de .1965; 144(;1
da Independência e '779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

DECRETO N9 56.718 AGÓSTO DE 1965

DE

163

DO PODER. ExECUTIVO

12

DE

Altera dispositivos do Reçuunnento
para o Comando' de ZOt/,a A.érea.

r, da Constituição Pederal,
decreta:
Art. 19 O Regulamento para o Comando de Zona Aérea, aprovado pelo
Decreto nc 23.234, de 27 de junho de
1947, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

87, item

No Art. 16, acrescentar:
"Serv.ço de Aeronáutica Civil de
Zona Aérea (SACZAé)".
No Art. 19, acrescentar:
"S.A.C.Z.Aé. - 'I'enente-rroronej
Aviador ou Engenheiro do ~uadro do
Ministério da Aeronáutica".
No Parágrafo único do Art. 20,
acrescentar:
"I). Ao SACZAé Tratar, na rcspectdva área, dos assuntos da competência da Diretoria de Aeronáutica
Civil e dirigir, administrativamente,
os órgãos que lhe forem subordinados pela respectiva regulamentação".
O Art. 24, letra "d", passa a ter a
seguinte redação:
"6 (seis) Chefes de Servíçc'".
Art. 2\"' O Ministro da Aeronáutica.
baíxará: as instruções julgadas necessárias para o perfeito Iunctonementc
do serviço ora criado.
Art. 39 sste Decreto en trai-a em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1965· 144(>
da Independência e 779 da Repüblíca,
I-I.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a-tigo
DECRETO N9 56.719 -

CATELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DE

12

DE ....GÔSTO DE

1965

Aprova o Orçamento do Instituto Nacional do Mate

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artãgo 87, item 1, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei no 4.320,
0e 17 de marco de 1964 e de acordo com o disposto no Decreto n? 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns , 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
exercício de 19ô5, do Instituto Nacional do Mate, entidade federal vinculada
R0 Ministério' da Indústria e do comércio.
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Art. 29 àstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1965;, 144(1 da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO 'BRANCO

Daniel Faraco

INSTITUTO NACIONAL DO MATE
ORÇAMENTO PARA

o

EXERCÍCIO DE 1965

(Em Milhares de Crueeircs)

LEGISLAÇÃO:

Decreto-Lei nc 375, de 13 9,8 abril de 193B,
RECEITA

l.0.0.00 -

PARCIAL

Receitas Correntes
944.857
893
45.200
18.120

1.009.070

Superávit do Orçamento Corrente

.

50.910

Receitas de Capital

.

1.1.0.00 - Receita Tributária
1.2.0.00 - Receita Patrimonial
1.3.0.00 - Receita Industrial
1. 5 .O.00 - Receitas Diversas

2.0.0.00 -

TOTAL

.
.
.

,

.
:

50.910
DESPESAS

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

3.0.0.0 --:- Despesas Correntes
3.1. O.O -

Despesas de Custeio

3.1.1.0 -Pessoal
,
3.1.2.0 - Material de Consumo .
3.1.3. O - Serviços- de Terceiros .
3.1.4.0 - Encargos Diversos ....
3.2.0.0 -

369.936
98.091
115.728
298.448

882.203·

Transferências Correntes

Inativos
.
Salário Família
.
Contribuições de Previdência Social
..
3.2.9.0 - Diversas
'I'ransferênrências Correntes .....

3.2.3.0 3.2.5. O 3.2.8.0 -

51.662
15.780
2.100
6.415

75.957

Superavit .

50.910
1. 009.070

4.0.0.0 -

Despesas de Capital

4.1.0.0 -

Investimentos

4.1.1.0 4.1.3.0 -

Obras Públicas
.
Equipamentos e Insta-

4.1.4.0 -

Material Permanente

4.2.0.0 -

Inversões Financeiras.

lações

958.160

.

5.000
27.000
6.200

38.200

12.710

12.710

50.910
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RESUMO

Especificação

RECEITAS

Receitas e Despesas Correntes .. '"

1.009.070

Receitas e Despesas de Capital ....
TOTAIS

DECRETO N9 56.720 AGÔSTO DE 1965

.

DE

13

DE

Alterei dispOsitivos do Regulamento
aprovado pelo Decreto n{J 55.866, de
25 de março de 1965.

o Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da, Constituição, decreta:
Art. 1Q O Art. 14 e ..seus parágrafos do Regulamento aprovado pelo
Decreto nc- 5'5'.866, de 25 de março de
1965, passam a ter a seguinte redação:
Art. 14. As pessoas jurídicas de
direito privado domiciliadas no Brasil
que tiverem lucros apurados de acôrdo com êste Regulamento são contribuintes do rmpôsto de Renda, sejam
quais forem seus fins e nacionalidade
(Decreto-lei ns 5,844, art. 27).
§ 19 As emprêsas individuais, para
os efeitos do ímpôsto. de renda, ficam
equiparadas às pessoas jurídicas (Lei
nv 4.506, art. 29, § 19) .
§ 29 São emprêsas individuais (Leí
n? 4.506, art. 41, § 1Q ) :
a), as firmas individuais;
b) as pessoas naturais que em nome
individual explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade . . Conômíca, de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante venda a terceiros de bens
ou serviços, inclusive:
I - a compra e venda de imóveis;
11 - a construção de prédios para
revenda, ou a incorporação de pré-.
dias em condomínio:

1.009.070

I
I
I

,

DESPESAS

958.160

II

50.910

II

1.009.070

lII, - a organização de loteamento
de terrenos para a venda a prestações,
com ou sem construção.
§ 39 Para efeitos do disposto nos
itens I, Ir e In da alínea "b" do
parágraro anterior serão consideradas,
em cada exercteto, como empresas .índtvíduaís as pessoas naturais que, no
triênio anterior, tiverem:
a) contratado a transferência, a titulo oneroso da proprtedade ou de
direitos sôbre mais de quínze imóveis, CUjo instrumento Intcíaj de aquísícão haja sido lavrado no mesmo
triênio:
b) assumido a responsabilidade de
incorporação - de edificações. ou conjuntos de edificações, registrando-os
em seus nomes, nos têrmos do artigo 32 da Lei no 4.591. de 16 de
dezembro de 1964, em mais de três
terrenos.
c) registrado, nostêrmos do Decreto-lei nc 58, de 10 de dezembro de
1937, mais de três loteamentos de
terrenos de sua propriedade, para venda a prestações.
§ 49 Para efeitos do limite estabelecido na alínea "a" do- § 3'? serão observadas as seguintes disposições:
a) não serão computados os imóveis havidos por herança, legado, doação ou daçâo, em pagamento, nem
aqueles cujo instrumento inicial de
aquístçâc seja anterior li 1Q de janeiro

de 1965;
b) no caso de um .mesmo imóvel,
ser alienado parceladamente, em frações ideais ou partes autônomas, o
conjunto das operações de venda dessas parcelas; frações ou partes será
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computado como uma úntca operação
com a data do primeiro Instrumento
de alienação;
§ 59 Para .efertos do limite estebeIecído na alínea «b", do § 39 .s~rao observadas as seguintes dtsposíções:
a) não serão computados os terrenos cujo instrumento inicial de aquisição, pelo incorporador, fôr anterior
a 19 de janeiro de 19~3'5;
b) não serão computados os regrstros de incorporações que, nos têrmos
do art. 34 da Lei n? 4.591, de 16 de

dezembro de 1964. forem denunciadas
dentro do prazo de carência declarado pelo incorporador;
c) será considerada unitàrlamente
cada edificação ou cada conjunto de
edificações objeto de um mesmo registro de íncoporaçâo, ainda que
abrangendo dois ou mais terrenos
conrrontantes adquiridos separadamente pelo incorporador.
§ 69 Para efeitos do limite estabelecido na alínea "c" do § 3 9 serão
observadas as seguintes disposições:
a) não será computado o loteamen...
to de terrenos cujo instrumento íní ·
cíal de aquisição fôr anterior a 19
de janeiro de 196'5;
b) será considerado unitàriamente
o loteamento da área objeto de um
mesmo registro nos têrmos do Decreto-lei nv 58, de 10 de dezembro
de 1957, ainda que abrangendo dois
ou mais terrenos confrontantes adquiridos separadamente pelo proprietário que promover o loteamento.
§ .79 No caso da alínea <ib" do § 29
dêste artigo, somente serão tributados, como lucro de pessoa jurídica, os
rendimentos auferidos,' no exercício,
pela emprêsa individual e que resultarem:
a) da transferência a título oneroso da propriedade ou direitos sôbre
imóveis cujo instrumento inicial de
aquisição date de, menos de três anos
excluídos os imóveis recebidos por legado, herança, .doaçãc ou dação em
pagamento;
b) da incorporação de prédios em
condomínio ou da construção de prédios para revenda:

c) da organização de loteamento de
terrenos para' venda a prestações, com
ou sem construção.
§ 89 O ímpôsto de lucro ímobtltario de que tratam os artigos 83 a 102
dêste Regulamento não incide nas
transações cujo alienante rôr consíderado empresa individual.
§ gO? As pessoas naturais consideradas emprêsas individuais na forma
dêste artigo são obrigadas:
a) a inscrever-se no cadastro a que
se refere o artigo 21;
b)
a manter livro caixa, na forma
do art. 165', no qual serão escriturados todos os fatos relativos às suas
atividades econômicas;
c) a manter sob sua guarda e reaponsabilidade os documentos comprobatórios dos lançamentos referidos na
alínea anterior;
d) a efetuar as retenções e recolhimento de ímpôstc de renda na fonte, previsto neste regulamento para
as pessoas jurídicas.
§ 10.
As disposições dêste artigo
aplicam-se a todas as firmas e sacie...
dades, registradas ou não, às rüíets.
sucursais, agências ou representações
no pais, das pessoas jurídicas com
sede no estrangeiro e, igualmente, aos
comitentes domiciliados no exterior,
quanto aos resultados das operações
realizadas por seus mandatários ou
comissários no Brasil (Decreto-lei
n'? 5.844, art. 27, § 29, e Lei número

3.470, art. 76).

§ 11. Para os efeitos de tributação
não são considerados pessoas jurmtcas os fundos constituídos em CGn~
domínio e administrados por sociedades de investimentos fiscalizadas pelo
Banco Central da República do Brasil, desde que não seja aplicada em
uma só empresa importância superior
a 10% (dez por cento) do valor do
fundo e haja distribuição anual, pelos condôminos, de todos os resultados auferidos (Lei n? 3,470, art. 82,
e Lei 4.505, "art. 89 ) .
Brasília, 13 de agôsto de 1965; 144"
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANeo

octooío Gouveia de Bulhões
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DECRETO N<,l 56.721 AGÔSTO

DE. 13 DE

DE' 1965.

Concede à São Cristóvão Companhia
Nacional de Seguros Gerais autorização para funcionar e aprova os
seus Estatutos.
O

Art. 29 A Sociedade ficará integralmente sujeita: às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar; sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente Decreto.
Brasília, 13 de agôsto de 1965; 144q
da Independência e 77q da República.
H.

Presidente da República, usando

-ereta:
Art. 19 E' concedída autorízação
para funcionar à São Cristóvão Companhia Nacional de seguros Gerais,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, representada por seu Incorporador -e cons,titufda por Escritura Pública datada
de 15 de outubro de 1964, retificada e
ratificada pela de 21 de dezembro de
1964, lavradas no 239 Oficio de Notas da cidade do Rio de Janeiro, que
operará em seguros e resseguros -:'..)3
ramos elementares a que se refere o
artigo 40, nv 1, do Decreto-lei número
:2.063, de 7 de março de 1940, com o
capital inicial de ors 50.:,)00.090 (cinqüenta milhões de cruzeiros), ficando
aprovados os Estatutos adotados pelos
subscritores do seu capital.
DECRETO N'! 56.723 -

CASTELLQ BRANCO

Daniel Faraco

.da -atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição; de-

DECRETO

NQ

56.722 DE 1965

DE

13

DE

AGÔSTO

Declara caduco o decreto n9 20.009
de 27 ele novembro de 1945.
O Presidente da. República,
da atribuição que lhe confere

usando
o artigo 87, nv 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Artigo único. Fica declarada caducv a autorízaçáo conferida a 30800
Ventura Pinto pelo decreto numero
vinte mil e nove (20.009) de vinte e
sete (27) de novembro de mil novecentos e quarenta e cinco (1945), para
lavrar mica no munícípío de. Conselheiro Pena, Estado de Minas, Gerais.
Brasília, 13 de agôsto de 1965; 1449'
da Independência e 779 da Repúblíca.
H.

CASTELLo BRANCO

.i~1au1'o

DE

Thibau

16 DE AGÔSTO DE 1965

/i1JTOVa o Orçamento da Sicperíntenâêncui das Emprêsas tncornorcacs ao

Patrimônio Nacional.

o

Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o

art. 87, item r, da Constituição, nos têrmos de art. 10'1, da Lei n? 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de DS. 55.534 e 55.535, de 11 de

janeiro de 19G5, decreta;
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
exercício de 1965, da Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Pa~dmônio Nacional, entidade Federal, vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 29 f:ste Decreto entrará em vigor na data de SU8, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agôsto de 1965; 1449 da Independência e 77° da República.
H. CASTELL-Q BRANCO

Octavio Bulhões
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SUPERINTENDll:NCIA DAS EMPR",SAS INCORPORADAS
AO PATRIMôNIO NACIONAL
ORÇAMENTOPIIRA

o

1965

EXERciGIO DE

(Em Milhares de Cru2:eiros)

LEGISLAÇAO:

Lei nv 2.436, de 22 de julho de 1940.
RECEITA

PARCIAL

TOTAL

1.0.0.00 ...:.... Receito.$ Correntes
1.1 .O;00 -

Receita Tributária

1. 2. 0.00 -

Receita patrimonial

1. 3. 0.00 -

Receita Industrial

1. 5. 0.00 -

Receitas Diversas

,

.

%i.958

.
.

1.452
2.042.800

'..

23.950

2.114.160

.

130.847

Superávit do Orçamento Corrente
2.0.0.00 -

.-

Receitas de Capitàl

130.847

DESPESA
'3. O.O.O -

Despesas Correntes

3.1. O.O -

Despesas de Custeio

3.1.1.0 3.1 .2. O 3'.1.3. O -

Pessoal .", ..... _ o,
Material dê Consumo .
Serviços de. Terceiros

3.1.4.0 -

Encargos Diversos .....

3.2.0.0 -

Transferências Correntes

3.2.5.0 3.2.8.0 -

Salário Família
Contribuições de Previdência Social
.

PARCIAL

1.293.460
60.850
289.380
169.678

SUBTOTAL

TOTAL

1. 813.368

23.100
146.845

169.945

Superávit

1. 983.313
130.847
2.114.160

4.0.0.0 -

Despesas de Capital

4.1'.0.0 -

Investimentos

4.1.1.0 4'.1.3.0 -

Obras Públicas
Equipamentos e InstaIaçôes
';
.

4.1.4.0 -

Material Permanente ..

30.000
84.000
16.847

J.30.847

130.847

16!t
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RESUMO

Receitas e Despesas Correntes .....

RECEITAS

DESPESAS

2.114.160

1. 983 .313

JI

Receitas e Despesas de Capital ....

130.847

\
TOTAIS

..

DECRETO NO? 56.724 -

2.114.160

DE

16

2.114.160

DE AGÔ-STO DE

1965

Retifica a classificação dos cargos de nível superior tU} Instituto de Aposentadoria e Pensões (/,(l:, Bancários, aprovaaa pelo Decreto n,1 55.170.
de 9 de dezembro de 1964, alterada pelo de n<J 56.329, de 21 de maio de'
-1965, e dispõe sôõre o enquadramento de seus atuais ocupantes.

'0 Presidente da República, usando da' atribuição que lhe confere o
artigo 87j-i~m I, da Constituição, e -de aeôrdo com o disposto no artigo 9Q
da Lei nc 4.345; de 26 de junho de 1964, e respectiva regulamentação, de-

creta:
Art. 19 F.v:a retificada, na forma dos anexos, a classificação dos cargos
de nível superior do Quadro de Pessoal -' Parte Permanente - do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancártos, bem como a relação -nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 A retificação prevista neste decrete prevalecerá a partir "de
to de junho de 1964.
Art. 3Çl nste decreto entrará em vigor na data de. sua publicação. revogadas as disposições em" contrário.
Brasília, 16 de agôsto de 1965; 1449 da Independência e 771? da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Arnaldo Sussekind

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no D. O. de 23 de"
agôsto de 1965 e retificados no de 31.

DECRETO N.I? 5ô.725 --

DE

16

DE

AGÔSTQ DE 1955"

Regulamenta a Lei n.c 4.084, de 30 de
1unho de 1962, que disprle sobre [)
exercício da profissão de Bibtíote-

corto.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe conter!':" o ar

tígr- 87, item I, da Constituição, de,,"

ereta:
TíTULO I
Da -prcfissiio de Bíoliotecúrio
CAPíTULO I

Do Bibliotecário

Art.
1.<;1 A Biblioteconomia,
em
qualquer de seus ramos, constituí o:

l'W
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objeto da profissão liberal de Bibliotecário, da natureza técnica de nívet
superior.
Art. 2.9 A desígnaçao profissional
de Bibliotecário passa a ser íncluida
no Quadro das profissões 'toeraís, grupo 19, anexo ao Decreto-lei n? 5.452,
de 1,Q de maio de 1943 cccnsourtaçno
das Leis do Trabalho), sendo privativa dos bacharéis em Biblloteconomía
de conformidade com as leis em vigor.
Art. 3.º A profissão oe Bibliotecário será exercida, exclusivamente,
pelos:
.~ bacharéis em Bibuoteconomía,
possuidores de diplomas
expedidos
por Escolas de Bíblíotec-rnonua de
nível superior, oficiais, equiparadas
ou oficialmente reconnectdas;
Ir -

bíbliotecárros dípromadoa

p~r

escolas
estrangeiras,
reconhecidas
peras Leis do pais de origem cujos
.dípiomas tenham sido revalidados no
Brasil, de conformidade com a IegísIaçâo em vigor.
Parágrafo único. Não poderão
exercer a profissão de Blbliotecàr-ío
os diplomados por escolas ou cursos
cujos estudos hajam sido feitos atravésde correspondência. CUl·SOS
intensivos, cursos de férias, semínários, etc.
nrt: 4.9 Os proriaslonais de que
trata o artigo anterior somente poderão exercer a profissão após satisfazerem os segutntaa requíaítcs:
I registro dos diplomas ou ti.tulos na Diretoria do Ensino Supe-rior, do Ministério da Educação e
Cultura;
II registro no Conselho Regional de Biblioteconomia a cuja junsdíçâo eatíverem sujeitos;
In ~ pagamento da anuidade ao
Conselho Regional de Biblioteconomia, na forma estabelecida neste Regulamento .
CAPíTULO II

Da atividade protíssíotuü
Art. 5.9 A profíssâo de BibJiotecáobservadas as condições prevís-

1'10,

tas neste Regufàrnento. s- exerce ne
.órbíta pública e na órbita privada
por meio de estudos, pesquisas', aná-

lises, relatórios, pareceres sinopses,
resumos, bibliografias sobre assuntos
compreendidos no seu campo profissional, inclusive por meio de planejamento, ímplantaçâo, orientação; super visão, direção, execução ou assistência nos trabalhos relativos às atividades biblioteconômicas, bibliográficas e documentalógfcas, em empreendimentos públicos,
privados
ou
mistos, ou por outros meios. que objetivarem, tecnícamente, o desenvclvín.ento das bibliotecas ;;; centros de
documentação.
Art. 6.9 Os documentos referentes
ao campo de ação profissional
de
qué trata o artigo anterior só terão
validade quando assinados por Bibliotecário devidamente registrado na
forma dêste Regutamentc.
ArL 7.9 E' obrigatória d. citação do
número de regtstro de E;':l!iotecário
no competente Conselho Regional de
Biblioteconomia, apos a assmatura
de qualquer trabalho relacionado com
as atívídades a que se re: ore o artigo 5.'?
Art. 8.9 São atribuições do Bib.totecárío a organízâçáu, direção e
execução dos serviços técnicos de repartições públicas Iederats, estaduais.
municipais e autárquicas, bem como
de emprêsas particulares, concementes às matérias e atividades seguintes:
1 - o ensino das disciplinas especificas de Biblioteconomia;
11 - a físcalízação de estabelecimentos de ensino de Bíblioteconomia reconhecidos, equíparados ou em
vta de equiparação;
IH ~ administração e direção de
bibliotecas;
IV organização e direção dos
serviços de documentação.
V -execução dos serviços Ie elassificação e catalogação de manuscritos e de livros raros ou preciosos, de
mapotecas, de publicações oficiais e
seriadas, de bíbltografia e referência.
Art. 9.º O Díblíotecárro terá preferência, quanto à parte relacionada
com sua especialidade, no
desempenho das
atividades
concernentes a:
I - demonstrações práticas e teóricas da técnica biblioteconômica em
estabelecimentos federais,' estaduais
ou municipais;
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li
padronização dos serviços
técnicos de biblioteconomia,
m - inspeção, sob o nonto de vista de incentivar e orientar 08 trabalhos de recenseamento estatística
é cadastro das bibliotecas;
IV - publicidade sôbre material
bibliográfico e atividades da biblio-

teca;
V - planejamento de difusão cultural, na parte que se refere a serviços de biblioteca;
VI organização de congressos,
seminários,
concursos e exposições
nacionais e estrangeiras, relativas a
Biblioteconomia e a Documentação
ou
representação oficiais em tais
certames.
Art. 10. O provimento e exercício
de car-gos técnicos ou de 'magistério
de Biblioteconomia, em qualquer de
seus famas, na' forma especificada no
artigo 55', na admínistruçãc pública
federal, estadual ou municipal, au-,
tárqutca, paraestatal, nas emprêsas
sob intervenção governamental, nas
concessionárias de serviços públicos,
são privativos dos profissionais
de
que trata o artdgo 3.9.
ij t.v O disposto neste artigo não
prejudica direftos dos atuais ocupantes efetivos dos cargos e que alude
êste artigo, os quais ficam obrigados
às exigências constantes dos itens
II e H! do artigo 4.9 •
§ 2.9 A apresentação do compro-vante de habihtaçào profissional não
dispensa a prestação do respectivo
concurso,
quando êste rôr exlgtdo
para o provimento dos cargos a que
se refere êste artigo.
AIt. 11. As autoridades federais,
estaduais ou municipais, bem como
particulares, deverão
as emprêsas
exigir os documentos
menctonados
no artigo 4.Q para assínat-u'a de contratos, têrmos de posse, inscrição em
concursos, pagamento de Iícença ou
rmposto para o exercício da profissão de- Bíblíotecárío e desempenho
de quaisquer funções a esta ínerenteso

TÍTULO II
Dos Conselhos de Biõtioteccmomía

CAPiTULO

I

Parte Geral

Art. 12. A fíacahzacào do exercicio da profissão de . Bibliotecário
será exercida pelos Conselhos Regionais de Biblioteconomia
<C.R.B.),
sob a supervisão do Conselho Federal
de Biblioteconomia (C, F. B.) .
Art. 13. O C . .F'.B. é os C.R.B.
são dotados de personalidade jurídica de direito público e de autonomias· adminístratíva e patrímoníat.
Art .. 14. O Poder Executivo fixará,
mediante decreto, as anuidades e taxas previstas neste RegJl!['.illf>nto, as
quais sómente poderão '3Br alteradas
com
intervalo não inf.eJ·iorl? três
anos.
Parágrafo único. As medidas de
que trata êste artigo serão 'propostas
pelo C.F.B.
CAPÍTULO II

DO Conselho Federal de Biblioteco-

nomia
Art. 15. O C.F.B. tem por finalidade orientar, supervisionar e díscíplinar o exercício da profissão de
Bibliotecário, em
todo o território
nacional, na forma dêste
Regulamento, bem como contribuir para o
desenvolvimento biblioteconômico no
Pais.
Art. 16, A sede do C,F.E. será no
Distrito Federal.
Art. 17. O C.F.E. será constituído de bibliotecários, brasileiros natos ou naturalizados, e obedecerá à
seguinte composição:
1) um presidente, nomeado nela
Presidente da República, e escolhido dentre os Oonselheíros tertcraís
efetivos, indicados em lista tríplice
organizada pelos membros do 0.F.B.;
H) seis (6) conselheiros federais
efetivos e três (3) suplentes escclhidos em assembléia constituída por
delegados-eleitores' dos C H.B.;
rrn seis (6) Conselheiros federais
efetivos, representantes da Congre-
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gação das Escolas Supertores de Bi-

blioteconomia do Distrito. Federal e
de todo o Brasil, cujos nomes. serão
encaminhados pelas Escolas, em listas tríplices, ao c.F.B.
§ 1."'0 número de Conselheiros federais poderá ser ampliado de mais
três mediante resolução do C.F.E.,
conforme necessidades futuras.
§ 2." O Presidente e. demais Conselheiros do C.F. B. tomarão posse
perante o Ministro do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 18. Dentre os seis (6) Conselheiros federais
efetivos, de que
trata o item II do artigo anterior,
quatro (4) devem satisfazer as extgêncías dos itens I e li _do artigo
3.9 e os dois (2) restantes poderão
ser escolhidos entre os que preencham
o requisito do artigo 4.9, item l.
parágrafo único. Na escolha dos
dois Conselheiros federais efetívos de
que trata a parte final dêste artigo,
terão preferência os que forem titulares de cargos :JU funções de chefia
ou direção.
Art. lQ. Os três (3) suplentes indicados no ítem li do artigo 17 só
poderão ser escolhidos entre os que
se enquadrem nos itens I e Ir do artig03.".
~rt. 20. O mandato dos membros
efetivos e suplentes do C F. B. será
de três _anos, podendo ser renovado:
Parágrafo único. O mandato do
Presidente se extinguirá juntamente
com o dos demais Conselheiros.
Art. 21. As eleições para escolha
dos membros do C.F.E., efetivos e
suplentes, de' que trata o item II
do artigo 17, serão realizadas, na sede
do G. F. B., trienalmente, no último
trtmestre
dos mandatos vígentes,
pelos deleaados-eleítcrea rcpresentantes de cada C.R.E.
Parágrafo único. Eleitos os Conselheiros a que se refere êste 'artigo,
será realizado perante êles o scrteíó
dos Conselheiros de que trata o' item
UI do artigo 17, dentre os nomes
constantes das listas. trfpllces mencionadas nesse artigo.
Art. 22. A' assembléia de Delegados-eleitores, para os fins previstos no
artigo anterior, serão realizadas, em

primeira convocação, com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) e-1 em segunda, com qualquer número de representantes, sendo instaladas pelo
Presidente do C.F.B. e prestdldaa
por uni de seus membros.
§ 19 'o C.F.B. baixará e publicará
normas- para as eleições.
§ 2.9 As entidades que não credenciarem seus representantes para o fim
previsto no artigo 17, dentro do prazo
fixado pelo C.F.E., perderão o direito
de se fazerem representar.
á 39 Cada C.R.B. terá um delegado-eleitor.
Art. 23. Os membros rio C.F.B.' serão substituídos, nos casos de falta-s.
impedimentos ou vacância; pelos suplentes na ordem de votos por estes
obtidos e, em caso de número igual
de votos, por aquele que fôr escolhido em escrutínio secreto do Plenário.
Art. 24. O membro do C.F.B. que
faltar, sem prévia licença, embora 'com
posterior justificação, a 'seis (6) sessões ordinárias, consecutivas ou não...
no período de um ano, perderá automàticamente o mandato, que passará-- à' ser exercido na forma do artigo'>
anterior.
Parágrafo único. O membro do C.
F.B. que tiver necessidade de ausentar-se da sede, por prazo superior a
trinta (30) dias, poderá ser licenciado a uedído, por delíberaçâo do Plenário.
Art. 25. O C. F . B. terá como órgão
deliberativo o Plenário, cabendo ares...
pectiva Presidência as atividades executivas de' administração.
parágrafo único. Haverá no C.F.B.
uma secretaria executiva, com erganízaçâo e atribuições definidas no
Regimento Interno.
Art. 26. O C.F.B. poderá. organizar
Comissões ou Grupos de Trabalho pa,ra execução de determinadas tarefas
Al·t. 27. Compete ao C.F.B.:
I - elaborar e. expedir o seu regimento ínterno;
II - promover estudos e campanhas
em prol do desenvolvimento biblioteconômico do País;
III - elaborar anualmente o programa das atividades definidas nesteRegulamento
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IV -

tária;

aprovar a proposta orçamen-

V....:.... organizar os C.R.B., fixandolhes a composição, a jurisdição e a
forma de eleição de seus membros,
adaptadas às norma,') constantes dêste
Regulamento;
VI - examinar e aprovar os regi ~
mentes internos dos C.R.B., podendo
modificá-los no que se' tornar necessário, a fim de manter-se a respectiva
unidade de ação;
VII - julgar, em última instância
'os recursos das deliberações dos C.

R.B.;

VIII - tomar conhecimento de
quaisquer dúvidas suscitadas neles C.
R.B. e dirtmí-Ias:
IX - adotar as providências que
julgar necessárias para 'manter uníformemente, em todo o País, a devida orientação dos C. R.a.;
X - publicar o eelatórto anual de
seus trabalhos e, periodicamente, a
relação' de todos os profissionais regístradcs:
XI - expedir resoluções visando à
fiel execução do presente Regulamento;
,
XI! - propor ao Govêrno Pederal
as modificações que se tornarem con ~
venientes para melhorar a legislação
referente ao exercício da profissão de
Bibliotecário;
'XTII - deliberar sôbre questões
oriundas do exercício de atividades
afins à especialidade do bíblictecárío:
XIV - convocar e realizar, periodicamente, congressos de Conselheíros federais, para estudar, debater e
orientar assuntos referentes à profissão;
XV - orientar e supervlsionar o
exercício da profissão de Bfblíoteeárto. em qualquer de seus ramos; e
. XVI - propor as anuidades e taxas
a serem fixadas pelo Poder Executivo
nos têrmos do artigo 14.
§ V? As questões referentes às atívldades de Bibliotecário que guardem
afinidades com as de outra,') Profissões serão resolvidas através de entendimentos com as entidades reguladoras dessas profissões.
Art. 28. Ao Presidente' da C. P . B.
compete, até julgamento do Plenário
do Conselho suspender a decisão que
o mesmo tome e lhe pareça inconveniente. ,
.
Parágrafo único. O ato de suspensâo a que se refere êste artigo vigora-

rá até novo julgamento do C.l<'.B~,
mediante convocação do Presidente,
dentro do prazo de trinta (30) dias,
contado a partir de seu ato. Caso a.
decisão do C.F.B. seja mantida, por
2/3 (dois terços) .de seus membros, a
decísâc suspensa entrará em vigor
imediatamente.
Art. 29. O C. 1<'. B. deliberara com
a presença mínima de metade mais
um de seus membros.
Parágrafo único, As resoluções a
que se refere o item, XI do artigo
27 s6 serão válidas quando aprova"
das pela maioria absoluta dos membros do C.F.B.
Art. 30. Constitui renda do C.F.
B.:
I - 1/4 (um quarto) da taxa de
expedição da carteira profissional;
II - 1/4 (um quarto) da anuídade de renovação do registro;
IH - 1/4 (um quarto) das multas
aplicadas na forma dêste Regulamento;
IV - doações;
V - subvenções dos governos;
VI - 1/4 (um quarto) da .renda
das certidões.
CAPITULO III

Dos Conselhos Regionais de Biblio-

tecnomia
AI·t. 31. A composição e organiza..
dos C.R.B. serão estabelecidas
pelo C. F. B., à sua semelhança.
Parágrafo único. -O C.F.B. promoverá a instalação de tantos C.R.B.
que forem julgados necessários, fixando as suas sedes e zonas de furtedição.
Art. 32. A escolha dos Conselheiros
regionais efetuar-se-á em assembléias
realízadas, nas sedes dos C. R. B.,
separadamente por Delegados das ~f':
colas de Biblioteconomia e por cejegados eleitos pelas Associações de .atbliotecários, devidamente registrados
no C.R. respectivo.
"Parágrafo único.
Os diretores de
Escolas de Biblioteconomia e os Presidentes das Associações de Bibliotecários são membros natos do C.R.B.
Art. 33. Os C.R.B., poderão, por
procuradores seus, promover a cobrança judicial das anuidades e muttas previstas neste Regulamento.
çâo
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Art. 34. O· Conselheiro regional que,
no período de um ano, faltar a seis
(6) sessões, consecutivas ou não, sem
licença prévia do respectivo C.n.B.,
embora com posterior justírtcacão,
perderá, automàtdcamente, o manda-

v -

subvenções governamentais;
3/4 <três quartos) da renda
das certidões.
VI -

CAPI'I'ULQ 1'1

Das Prestações de Contas

to que passará a ser exercido, até o

seu término, por um suplente.
Art. 35. Compete aos C.R.B.:
n registrar os profissionais de que
trata o presente Regulamento e expedir a carteira profissional, após a
cobrança da respectiva taxa;
II - fiscalizar o exercício da profissão de Bíblíotecarto, punindo as ín-.
frações a êste Regulamento, bem como enviando às autoridades compe..
tentes relatarias documentados sóore
fatos que apurarem. ' e cuja sotuçâo
não seja de sua alçada;
III - realizar o programa anual de
atividades elaborado pelo C.F.B., a.
que se refere o item III do artago ::l7;
IV - elaborar o seu regimento interno, submetendo-c) ao exame e
aprovação do C.F.B.;
V - arrecadar as anuidades, taxas
multas e demais rendimentos, bem
como promover a distribuição das cotas, na forma prevista neste Regulamenta;
VI .- examinar e decidir reclamações e representações escritas acêrca
dos serviços de registro e das Infrações dêste Regulamento, cabendo dEI
suas decisões recurso ao C.F.E.;
VI! - publicar relatórios anuais de
seus trabalhos, dos quais devera oons.,
tar a relação dos prortsstonats registrados;
VIII - apresentar sugestões ao C.
F.B.;
IX -

admitir a colaboração das
Associações de Bibliotecários, sõbre
as matérias de sua competência;
X - eleger um delegado-eleitor para a assembléia referida no item II
do artigo 17;
XI - registrar os documentos a que
se refere o artigo 69 dêste Regulamento.
Art. 36. Constituem rendas do C.
R.B.:
I - 3/4 (três quartos)
da renda
proveniente da expedição de carteiras
profissionais;
I! - 3/4 <três quartos) da anuídade de, renovação de registro;
In - 3/4 (três quartos) das muitas aplicadas;
IV- doações;

ArL 37. A responsabilidade admínlstratíva do e.F.B. e de cada C.R.
B. caberá aos respectivos Presidentes

inclusive a prestação de contas perante o órgão federal competente.
Art. 38. Os Presidentes do C.F.B.
e dos C. R. B. prestarão, anualmente,
suas contas perante o -rnounet ue
Contas da Unlâo .
'i l.1! A prestação de contas 'do Presidente do C.F.B. será feita diretamente ao referido Tribunal, após a
aprovação do Plenário.
§. 2.9 A prestação de contas dos Presidentes do C.R.B., após a sua aprovação pelo Plenário, será feita ao referido Tribunal, por intermédio do C.
F.B.
CAPITULO V

Do Registro e da cortei-a ae

Identidade Proíisstotuü
Art. 39. Os, profíssíonaís a que se
refere este Regulamente só poderão
exercer legalmente a profissão após
prévio registro de seus titulas ou diplomas na Diretoria do Ensino Superior, do Ministério da Educação e
'Cultura, e quando portador da carteira de identidade profissional, expedida pelo respectivo C.R.B., sob cuja
jurisdição se achar Q local de sua atividade.
Art. 10. Ao prortsstoneí devtõamente registrado será fornecida, pelo C:
R.E. respectivo, uma carteira de
identidade profissional, da qual ecoatarâo:
I - nome por extenso cio profíssíonal;
II - filiação;
III _. nacionalidade;
IV - data-do nascimento;
V -- estado civil;
VI - denominação da, Escola emque se diplomou ou declaração de habnrtaçâo, na forma dêste Regulamento;
VII ..:... número do registro do diploma na Diretoria do Ensino Superior;
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VIII --:- número de registro no C.
R. B. respectivo;
IX - fotografia de frente;
X - impressão dactíloacópica:
XI) assinaturas do Presidente do
C.R,E. respectivo e do profissional.
parágrafo único. A expedição da
carteira de identidade profissional é
sujeita ao pagamento da taxa fixada
em decreto.
Art. 41. A carteira profissional servira de prova p a r a o exercício da
profíssâc de Bibliotecário, de carteira
de identidade e terá fé pública.
Art. 42. O protfssíonal referido
neste Regulamento ficará obrigado a
p a g a r uma anuidade ao respectivo

C.R.B.
Parágrafo único. A anuidade de que
trata êste artigo deverá ser paga na
'sede do C.R.B., a que estiver sujeito
o profissional; até 31 de março de
cada ano, salvo a' primeira, que será
paga no ato da ânscriçác ou do registro.
CAPÍTULO VI

Das penalidades

Art. 43. A,falta do competente regrstro no C. R. B. torna ilegal o exerCicio" da proffssão de Bibliotecário, e
punível o infrator.
Art. 44. Os C.R.E. aplicarão as
seguintes penalidades aos infratores
dos dispositivos do presente Regulamento;
I) multa de valor variável entre
1/10 (um décimo) do maior saláriommímo vigente no País e o total
desse salário;
II) .suspensão, de um a dois anos,
do exercício da profissão de Bibliotecário que.' no âmbito de sua atuaçao, fõr responsável, na parte técnica,
por falsidade de documentos ou POl'
pareceres dolosos que assinar:
UI) suspensão, de seis meses a um
ano, ao profissional que demonstrar,
comprovadamente, incapacidade técmóa no exercício da profissão, facultando-lhe ampla defesa;
IV) suspensão, até um ano, do exercicio da proríssão a Bibliotecário que
agir sem decoro ou ferir a ética profíssíonal ,
Parágrafo único. No caso de reincidência da mesma infração, verifi-

cada 110 prazo de dois anos, a penalidade aplicável será elevada ao dôbro.
Art. 4-5. O C. F. B. estabelecerá
normas disciplinadoras dos processos
de rnrracão, prazos e interposições de.
recursos, a s e r e m observados pelos.
C. R. B.
TÍTULO III
CAPÍTULO úNICO

Das Disposições Transitórias

Art. 46. A assembléia para a escolha dos seis (6) primeiros Conselheiros efetivos e dos três (3) primeiros
"conselheiros suplentes do C. F, B.,
prevista no item II do artigo 17,' 'será
presidida pelo Consultor' Técnico do.
Minístérío do Trabalho e Previdência
Social ou, na sua falta, por funcionaria designado pelo Titular daquela,
secretaria. de Estado e rcaüzar-se-a
de acôrdo COm .as mstruçoes que forem expedidas pelo Ministro do I'rauen.o.« Previdência Social, no praecde sessenta (60) d i as, contado oa.
publícação deste Regulamento.
§ 19 A assembléia de que trata êstearuígo será constituída de delegadoseteítores, representantes das associações de classe, das Escolas Superiores de Biblioteconomia, e 1e i t o 5, em.
assembléias das respectivas instituições, por voto secreto e segundo as
tormaüdades estabelecidas para a escolha de suas diretorias ou órgãos dirigentes.
§ 2~1 Cada Associação de Bibliotecário indicará um delegado-eleítor..
que deverá ser, obrrgatoríamente, sócio efetivo e no pleno gôzo de seus
direitos sociais, assim como possuidor
ae diploma de bibliotecário.
S 39 Cada Escola ou Curso superior
de Biblioteconomia se fará representar por um delegado-eleitor. professarem exercício, eleito p e 1a respectiva,
congt'egaçao .
§ 49 Só poderá ser eleito, na assembléia a que se refere êste artigo, para exercer o mandato de Conselheiro
federal do C..F.B."o profissional que
preencha a condição estabelecida no
item I ou Il do artigo 39 do presente Regulamento.
.
§ SI? As Associações de Bibliotecários, para obterem o direito de repre-
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sentação na assembléia a que se retere este arttec deverão, dentro do
prazo de nov:nta (90) dias, contado
da publicação do presente Regulamenta provIdenciar o seu registro
préViO' perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Prevídéncia
eocier mencionada neste artrgu, medIante' a apresentação, de seus Estatutos e demais documentos juigadcs
necessártcs.
Art. 47. Os seis (6) Conselheiros
federais do C.F.B., a que se refere
o item Dl do artigo 17, serão creoenciaoos pelas Escolas Superiores de
Eiblioteconqmia respectivas, junto à
autoridade do Ministério do Trabalho
e Prevídêncía Social, referida no ar-

Art. 52. O presente Regulamento
entrará em vigor na data ue sua pubncaçãc, revogadas as disposições em
contrário.
.

Parágrafo único. O C.P.S. realt.zará, em sua primeira sessão, o sorteia dos Conselheiros federais de que
trata o item III do artigo 17 e que
deverão exercer o mandato por três
(3) anos.
.art. 48. Os Conselheiros federais
efetivos do C.F.B., eleitos na forma
'dos artigos 46 e 47, em sessãa presidida pela autoridade do Ministério
do Trabalho e Previdência Social,
mencionaaa no artigo 46. escolherão,
dentre eles, os três'-nomes que constatturao a lista trípnce a ser sunmetida ao Presidente da República, para
nomeação do primeiro Presidente da

Cria Comissão Especial para o fi?n
que especifica

Brasílía, 16 de agôato de 1905; 14oi?

da Independência e 77" da Republtca.
H.

Flâvio Lacerda
Arnaldo Sussekind

DECRETO N9 56.726
AGÔSTO DE

neo antenoi-.

C.F.E.

Art. 49. Até que se efetive a mudança de todo o Ministério do 'I'ra.balho e Previdência Social para o
Distrito Federal, a sede provisória do
C. F. B. será determinada mediante
portaria do Titular daquela _Pasta.
Parágrafo único. Caberá ao Ministro do Trabalho e Previdência Social, mediante requísíçac do Presidente do c.P.B., ordenar o fornecimento de pessoal e material necessàrio à implantação dos respectivos serviços.
Art. 50. Den t1'O..do prazo de cen to
e vinte. (20) dias, após a sua insta'laçao, o C.F.B. expedirá os atos de
'composição é organízaçàc dos' CRB.,
a que se retere o artigo 31 dêate Re'gulamentn, e tomará as provídêncías
'indispensáveis a eleição dos Conselheiros Regionais.
Art. 51. Na execução dêste Regu~
"lamento, os casos omissos serão resolvidos pelo C. f' .,E.

CAST_ELLb BRANCO

DE

16

DE

1965

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista o que consta do processo nc 28.470-65, do Ministério ·da Fazenda, resolve:
Art. 1Q Criar Comissão Especial
para, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, após examinar os
elementos constantes do processo e
outros que possam revelar-se de utilidade, proceder ao levantamento e à
fixação d~s valores devidos, a titulo
de indenização, à "The Ceará I'ramway, Light and Power Company Li~·
rníted' .

Art.. 29 A Comissão Especial terá,
como membros, representantes dGS
seguintes .ôrgâos: Ministério das Re~
laçôes Exteriores, Ministério das Mínas e Energia, Contadoria Geral da
República e Eletrobrás.
Al'L 39 O presente decreto entrará em vigor pa data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de agôsto de 1965; 1449
da Independência' e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octaoio Gouveia de Bulhões
Vasco da Cunha
Mauro Thibau
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DECRETO NQ 56.'727 -

DE

16 DE

AGÔSTO DE 1965

Abre ao Poder Judiciário ~ Superior
Tribunal Militar - o crédito especial de Cr$ 660.814. (seiscentos e
sessenta mil, oitocentos e quatorze c ru e e cr o ei pata atender a
pagamentos com exercícios lindos
a tumcumórice (salário, ajuda ce
custo. diárias, etc.), e a firmas por
fornecimento de material e serviços prestados.

o Presidente da República, usanao
da autorização contida na Lei número 4,398, de 31 de agôstc de 1964 e
tendo sido ouvido o 'I'rfbunal de Contas, nos têrmos do artigo qZ do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública d,a União, decreta:
Art. 10 E' aberto, ao Poder .Judíclário - Superior Tribunal Militar o crédito especial de Cr$ 660,814 (seis':'
centos e sessenta mil e oitocentos e
quatorze cruzeiros) para atender a
pagamentos com exercícios findas,
como segue:
Art, 29 O presente decreto entrara em vigor na data de ~ ua publicação, revogadas as disposições em con-

trárfo,

'

Brasilia, 16 de agôsto de 1965; 144.0
da. Independência e 779 da República,
H. CASTELLC) BRANCO

Milton Campos
Octavio Gouveia de Buíhôes

figo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Os est8,belecimelltos mantidos pelo Governo Brasileiro em
Centros
educacionais
estrangeiros
(Casas do Brasil) são vinculados ao
Ministério das Relações
gxteriores
tuncíonando sob o regime estaneíecido em acôrdos específicos firmados
com as autoridades locais competentes :;) as disposições deste Oecretc ,
Art. 29 As "Casas do Brasil" serão
dirigidas. na forma prevista pelos
acôrdoe de estat tecímento, por um
Conselho de Admínístraçào e, por um
Diretor designado pelo Embaixador
do Brasil no pais resoe-nvo. n-edíante escolha do Ministro de Estado
das Relações Exteriores, de lista tríplíce de educadores ejar.oraôa por
uma Oomíssâo gupervisora
êrt . 3.9 A Comissão supervtsora,
integrada por dois representantes do
Muústérrc das netecoec 'rxt.eriores e
dois do
Ministério da Sducacáo e
Cultura e presidida pele Presidente
do Conselho Deliberativo da CAPES,
que só terá voto de quaãda de exercerá ainda atribuições deal examinar os ceíatórros dos D1reteres das Casas do BNSi.' e transmitir seu parecer ao Míntstérro das
B..eíações Exteriores.
O) Sugerir ao Ministério, das Relações Exterrores d ao Ministério, da
Educação e Cultura medidas adequadas ao melhor desempenha,
pelas
Casas do Brasil, das suas funções es,:,
n-oíüces.
Art. 4.9 Compete à CAPES a sebrasileiros a
do Brasil",
residência nas "Casas
para cuja efetivação expedirá as autorizações competentes.
Art. 5.9 O Ministério das Relacõ~s
Exteriores incluirá na proposta" orçamentária do Orçamento da
República os recursos necessários para
o funcionamento e a conservação das
"Casas do Brasil" no extertor ,
Art.· 6,9 O exercício da função de
Diretor das "Casas do Brasil" é considerado missão oficial du Govêrno
brasileiro. sendo concedtrías aos respectivos ocupantes as vantagens previstas na legislação em vígor ,
Art. 7.9 Anualmente, us Diretores
das "Casas do Brasil" apresentarão
Ieçâc dos candidatos

A relação constante do-art. 1<;1 foi
publicada no D-. O. de 18-8-65.

DECRETO N9 56.728

DE 16 DE

AGÔSTO DE 1965

Dispõe sôbre a vinculação ao lv.l inistério das Relações
Exteriores de
estabelecimentos mantidos nela Govêrno Brasileiro em Centro" eaucacionais 'estrangeiros e dá outras
providênczas.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

1~7
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ao Ministério das R.elaçõ~s Exterío.res. através do EmbaI?',a~OJ do.,. Br~~l1

nas respectivas
capítata,
r,:,L~tono
circunstanciado sôbre a admlnístraeâo do exercício antenor, do qual tarãt- constar prestação de contas das
despesas realizadas e um~. p'ropo_s~a
de orçamento para o eXurCIClO VIndouro.
Art. 8.9 Fica revogado c Decreto
n5'46.683,' de 18 de agôsto de i939.
Art. 9.9 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.'
Hrasilia, 16 de agôsto de 1965; lH~
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLo BRANCO

Flavio Suplicy de Lacerda
Vasco da - Cunha

DECRETO N9 56.729
AGÔSTO DE 1965

DE

16 DB

Concede à sociedade anônima Giltette safety R a e o T Company ·O{
Brazil autorização para continuar
a funcionar na República

o Presidente da Repubüca, usando da atrfbuíção que lhe confere o
artigo, 87, inciso I, da Oonstitutçào
Biederaí, e nos têrmos do oecretc-reí
ne 2.627, de 26 de setembro de )940.
decreta:
Artigo único. E' concedida à .socredade anônima Gillette Safety Rasor
Oompany or Braall. com sede na cidade de Wilmington, Condadc de
New oasue. Estado de Detaware, Estados Unidos da América, autorrzada
a funcionar no Brasil, através aos
Decretos nvs. 17.259, de 24 de -uarco
de . 19'2S; 19.836, de 8 de aorn de
1939; 10.008, de 16 de julho de _,942;
15.631, de 23 de maio de 1944; 19.352
de 6 de agosto de 1945; 31.547, de
23 de outubro de 1952; 33.680, de 27
de agosto de 1953; 36.ô5b, de 24 de
dezembro de 1954;38.169, de 31 de
oucunro de 1955; 40.010, de 20 de setembro de 1956; 41.459, de 6 de maio
de 1957; 43 820, de 4 _J~ junno de
19b8; 46.271, de 26 de junno de 1959;
48 i22, de 4,de agosto de 1960; 50.577
de 10 de maio de 1961; 2,109, de 22

ExEcUTIVO

de janeiro de 1963; e 55.'568, de 17
de janeiro de 196:5, ..autcrtzaçàc para
continua) a funcionar na República,
com o capital destinado as operações
da filial brasileira. elevado de
Cr$ 709. 93() 000 (setecentos e nove
milhões, novecentos _e srtnta e seis
mil cruzeiros) para CrS ) .855.904.000
(num bilhão, oitocentos e cínq'tenta

c cinco mílnôes. novecentos e quatro mil cruzeiros). por -netc da cor-

reçac monetária dOE vare-e, do ativo
imobilizado, nos tôrmos da Lei numero 4.357. de lV de julh-. de 1964,
consoante resoruçôes da Diretoria,
aprovadas em reuntoes -earízadas a
26 oe setembro. de- 1961 € 10 de setembro de 19-64, mediante as ctàusulas que acompanham o precitado
Decreto nc 2 109 de 22 d~ janeiro de
1963, assinadas pelo Mímstro de gstaoo da . Indústria e do Comercio.
obrígando-se a mesma -ociedade a
cumprir integralmente B,.S leis e regulamentos em vigor, ou que vennam
a vigorar sôbre o objeto da presente autorização.
Brasília, 16 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúbli-

ca.
H.

CA8TELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.730
AGÔSTO DE 1965

DE

16

DE

Altera o Decreto n Q 54.061, de 28 de
julho de 1964, que regulamenta Q
Regime de Tempo Integral e dedi~
cação exclusiva.

o Presidente da Repúlíca, usandoda atrtbuícao que lhe confere o artigo -,87, item I, da Consntuíçâv
e
tendo em vista o que consta da üíx-:
posição de Motivos nv 194, de 19 de
abril de 1965, do Departamento Admmistratívo do Serviço Público, decreta:
Art. 1c Os artigos 39 e seu parágrato único, 59 e seu parágrafo único,
8'?, 10 e 13, do Decreto nc 54.0-61, de
28 de julho de 1964, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 39 O regime de tempo integral e dedtcaçao exclusiva poderá ser

Aros

no

PODER ExECUTIVO

aplicado aos ocupantes dos cargos
abaixo relacionados, de acõrdo com
as respecõves atividades:
Atividades
técnico-científicas e
de magistério não superior

a)

Agrimensor
Antropólogo
Arquiteto
Cirurgião-Dentista
Economista
Enfermeiro
Engenheiro
Engenheiro-Agrônomo
Engenheiro de Minas e Metalurgia
Engenheiro de Portos, Rios e canais
zngenneíro Tecnologista
Farmacêutico
Geógrafo
Médico
Médico ~egista
Médico Nutrólogo
Médico psiquiatra
Médico puerícultor
Médico Sanitarista
Médico do Trabalho
Professor de Cursos Isolados
Professor de Ensino Agrícola Básico
Professor de Ensino Agrícola Técnico
Professor de Ensino Especraltzado
Professor de Ensino Industrial Básico
Proresscr de Ensino Industrial Técnico
Psicólogo
Quimico
Químico TeCnologista
Sociólogo
Técnico de Desenvolvimento E'conõmíco
Técnico de Economia e Finanças
Topógrafo
Veterinário
Zoólogo
b)

AtiVidades de pesquisa e M
magistério superior

Assistente de Ensino Superior
Astrônomo
Biologista
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Botânico
Geólogo
Instrutor de Ensino Superior
Paleontólogo
Pesquisador
Professor Catedrático
Professor de Ensino Superior.
Parágrafo único. Aplica-se o diosposto neste Decreto aos ocupantes de
cargos de carreira de Diplomata,
apenas quando em exercício no .Pais.
Art. 59 O regime de tempo tntegral e dedícaçâo excrusíva. uma vez
comprovada sua necessidade à eficiência e aos objetivos das atividades programadas. será aplicado por
tníciatíva e no ínterêsse da admmistraçao. preferentemente a equipes de
funcionários encarregados de atívídades especmcas que exijam. pela
sua naturêza e para sua plena realízaçâo, a adoção dêsse sistema de
trabalho.
Parágrafo único. Ressalvado o díreito de opção, o regime de tempo
integral e dedicação exclusiva é de
aplicação automática e geral aos
ocupantes de cargos de carreira de
Diplomata e de Médico Sanítartsta,
a ser iniciado 10 (dez) dias após a
pubücaçâo dêste Decreto.
Art. 89 O funcionário em regnue
de tempo integral fo. dedicação exclusiva perceberá gratttícacão aôbre o
. valor do vencimento de seu cargo
efetivo e correspondente a:
a) 50%
(cinqüenta por
cento)
quando no desempenho de atividades
técníeo-cíentífícas.. magistério não superior e para os ocupantes de cargos
da carreira de Diplomata;
b) 75% (setenta, e cinco por cento) quando:
.
- no exercício de atividades técnico-cientificas, em trabalho. no campo
em caráter permanente e
- no desempenho de atividades de
pesquísa e de magistério superior.
Art. 10. O funcionário não fará
jus à gratificação durante quaisquer
arastamentos do efetivo exercícío de
seu cargo.
Parágrafo único. Excetuam-se os
afastamentos por motivo de:
"a) férias;
t» casamento:
c) luto;

í.80
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d) jurt e outros serviços obrigatórios por lei.
"Art. 13" A proposta de adoção do
resríme de que trata êste Decreto será
do'=> chefe da repartição interessada e
deverá contere.
a)
a descrição do trabalho de
equipe a ser desempenhado e a respectiva justificativa;
z» a relação dos funcionários que
deverão executar o trabalho' com
menção. expressa dos cargos que
ocupam;
c) as' declarações expressas, na hipótese do artigo anterior, dos funcionários que estejam legalmente
acumulando cargos.
"§ 11 A proposta será examinada
pelos setores competentes do Ministério, do órgão diretamente subordínado ao presidente da República. ou
da autarquia, notadamente o de pessoal, e submetida pelo respectivo Ministro ou dirigente à decisão do presidente da República.
"â 29 Aprovada a proposta, total ou
parcialmente, a aplicação do - regime
será determinada mediante pcriaria
ministerial ou do dírigente do órgão
autõnomo ou auturquíco, publicada no
Diório Ojicial e da qual constará. obrigatoriamente:
I - O resumo da atividade a ser
desempenhada;
TI - Os nomes e cargos dos runcíonáríos: e
m - Os valores das respectivas
gratificações mensais.
"§ 39 O regime de tempo integral e
dedicação exclusiva sômente poderá
iniciar-se após o decurso de lO (dez)
dias, contados a partir da puuucação
da portaria no Diário Oticial" .
Art. 29 Haverá, por exercício .rí.nancetro,
para cada
Ministério,
órgão diretamente . subordinado ao
Presidente da República e Autarquias, uma tabela de pessoal- em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva.
§ 1Q Constarão,
obrigatoriamente,
da tabela a que se refere êste artigo
os seguintes elementos:
a) denominação e número de cargos, drstrtbuídos por séries de classes
.ou classe singular e níveis;

b) despesas mensal e anual, em relaçãoa cada série de classes ou classe. singular e nível, mencionando-se,
inclusive OS respectivos totais.
§ 29 Serão, igualmente, discriminados nas tabelas os cargos em comíssão e funções gratificadas .cujos titulares devam ser colocados' em regime
de tempo integral ededlcação exclusiva, com indicação dos percentuais devidos na forma do artígc se
dêste Decreto, bem como das despesas decorrentes.
§' 39 As tabelas serão submetidas ~
aprovação do Presidente da Repúblíea, por intermédio do Departamento Administrativo' do Serviço Público, ao qual serão encaminhadas
pelo respectivo Ministro, em relação
aos Ministérios e às autarquias a
êles Vinculadas, e pelos respectivos dirigentes, no tocante aos órgãos e autarquias diretamente subordinados ao
Presidente da República.
§ 4(1 A colocação de equipes de tun-,
cíonáríos em regime de tempo íntegral e dedicação exclusiva não poderá
preceder à publicação no ")iário Oficial das tabelas de que trata êste
artigo.
Art. 31 .astc decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçao. revogadas as disposições em enntrárlo,
Brasília, 16 de agõsto de 196!;: 1449
da Independência e 771 da República..

H.

CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos
Paulo Bosisio
Arthur da costa

e

Silva

Vasco da Cunha
Octávio Gouveia, de B.ulhões
Newton Tornaghi
Hugo de Almeida Leme
Flávio de Lacerda
Arnaldo Sussekind
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Daniel oaroco
11{auro

Thibau

Roberto de Oliveira Campos
Osvaldo, Cordeiro de Fa1"ias
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DECRETO N9 56.731 - DE 17 DE AGÔSTO DE 1965

de

Aprova o Orgamento da Universidade de Juiz

Fora

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constitutçâo, nos têrmos do artigo 107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964 e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397,
dcJ de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de 1965, da Universidade de Juiz de Fora, entidade federal
vinculada ao. Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2Q f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agôsto de 1965; 1449 da Independência e' 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

UNiVERSIDADE DE JUIZ DE FORA
ORÇAMENTO PARA

o

EXERCÍCIO DE

1965

(Em Milhares de Cruzeiros)

LEGI8LAÇAO.

Lei nc 3.858, de 23-12-60.
PARCIAL

RECEITA

1.0.0.00 -

Receitas Correntes

1.1. U.00 -

Receita Tributária

1. 2. u. 00 -

Receita. Patrimonial

1.3.0.00 -

Receita Industrial

1.4.0.00 -

Transteréncias Correntes

20.020
.
..

1) Para a Universidade de Juiz de
Fora
.
2'
1.5.0.00

Pas:"~ o Centro de Estudos Sociológicos de Juiz de Fora
.

~ Receit~

Diversas

2.0.0.00 -

Receitas de Capital

2.4.0.00 -

Transferências de Cap'ital

TOTAL

20.110
16.000

2.556.803
2.000
4.200

2.619.133

2.186.990

2.185.990

18Jl
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PARCIAL

DESPESAF1

3.0.0.')

SUBTOTAL

TOTAL

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
- Pessoal
.
- Material de Consumo.
- ecrvícos de 'I'erceíros .
- Encargos Diversos ....

3.1. O. O _

3.1.1.0
S.1.2.0
3.~ .3.0
3.1A.0

3.1.5. O -

Despesas de

Exercícios

Anteriores . . . .
3..2. O,O 3.2.1.0 -

.

13_000

Transteréncias Correntes
o

Estudos

Centro

de

Sociológicos

de Juiz de Pera ...
Salário Família ...
Diversas Transferências

2.000
65.000

Correntes ...

65.330

0.0.

4.0.0 O -

Despesas de Capital

4.1 O,O 4.,1.1.0 -

Obras PÚb1iC8.5

132.330

2.619.133

2.1.86.990

2.135.990

Tnvestimenios
.

1.034.300

4.1.3.0 - Boutnamentos e Instalações

4.1.4.0 -

2.486.803

Subvencôes Sociais
1) Para

3.2.5.0
3.2.9.0

1.887.243
129.810
221.150
230.600

754.373

Material Permanente

348.317

----------RESUMO
------;----- - - - - -

P,~C8i.t~~ e Desnesas Correntes ...
Receitas e Despesas de Capital ..

TOTAIS

DECRETO N.9 56.732 - DE 17 DE
AGÔSTO DE 1965
Transformação de iunção orcüncaaa
para cargo de provim ente em co-

missão,

o .Presldente da Repúbnca. usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Cona-ituíçao Federal, decreta:
Art. 1.9 Fica transformado a tunçâo gratificada de
Diretor do Oon-

1'
I

RECEITAS

DESPESAS

2.619.133
2.J.86.990

2.619.133
2.186.990

4.806.123

4.806 123

servatóno

Mineiro de Música

da

Universidade de M\n8.S Gerais, símbolo l-F para o cargo de provimento

Aro oomíssãc uíe Diretor Superior,
símbolo 5-C, de acôrdo cem o ar...
tfgo 3. 9 do Decreto nv :Y:!.. 35,9, de
24 de novembro de 19B1.
Art. 2.9 A despesa com a execução
dêste decreto correrá pOI conta 606
recursos próprios do Ministério da
Educação e Cultura.

18$
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Art. 35' 'l1:ste Decreto entrará' em
vigor ria data da sua jJVJ)i'C8,:8IJ, ,levogadas as dtsposrções, em contrario.
Brasília. 17 de agosto de 1965; J44Q
da Inuependêncía e 779 da aeou-

bnca.

H.

CASTELLO B'RANCO

Flavio Lacerda
IDECREI'O N9 56.733
AGÔSTO DE

DEl 17 DE

19.65

Concede à Santos, Noçueíra Minérios
S. A. autorização para funciona?'
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv I, da Conatituícào e nos térmos do Decreto-lei nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida
Santos,
Nogueira Minérios S.A .. sociedade em
.à

que se transformou Santos:

N ogueíra

& Cta , Ltda .. pela' escritura pública
de 24-10-1946. lavrada no ccrtonc do

12<) Oficio de Notas da cidade do Rio
de Janeiro, ..arquivada sob u- ti 494 no
DNRC. alterada pelas assemnteias extraordinárias de 29-9-196b. arquivadas
sob n» 112 060 no DNR-C, comvsede
na cidade do Rio de Janeiro Estado
da Guanabara. autorização par? tuncíonar comocemprêsa de mmeracâo,
ficando obtigada.a cumprir mtegratmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o
objeto desta autortzacâo.
Brasília, 1'1 de agôsto de 19ô5; 1449

da Independência e 779 da República.

pesquisar oaulím em terrenos de sua
propriedade e de Luiz Antero da Silva no lugar denominado São Felipe
ou São Trago distrito e mumctpíc de
Espera Feliz. Estado de Minas Gerais,
numa área de quarenta e seIs. nectares e oito ares (46,08 ha! dehrrntada
por um triângulo. que tem um vértice a mil metros (1.000m). no rumo
magnético de vinte e cinco graus noroeste (25" NWl. da confluência do
Ríbeíráo São Felipe no Rio Sào .Ioao
e os lados a partir dêsse vártace. os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e oitenta metros
n.CSOlP..J, trinta I:' oito graus noroeste
(389 NW); novecentos e sessenta metros 196üm) , vinte e seis graus 'Sudoeste (26'1 SW); o terceiro e últtmc lado
é o segmento retilíneo que une a extremidade do segundo lado descrito
com o vértice de partida.
Parágrafo único. A execuçao da
presente autorização fica sujeita às
estípulacôes do Regulamenta aprovado
pelo Decreto nc 5-1.72G. de 19 de fevereiro de 1963. e da Resoíucâo CNEN
número 1-63, de S de janeiro dfo 1963,
da Cormssao Nacional de Energia
Nuctear .
Art. 2(.' O titulo da autortzaçac de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêete Decreto. pagará a "taxa de quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$ ...
470.00) e será válido por dois 121 anos
a contar da data da transcrícão no
livro próprio de Registro das Autorizações de, Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em con trário.
Brasília, 17 de agôsto de 1965: 144(,"1
da Independência e 779 da República.

I-I. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO N9 56'.734
DE 17 Dl!:
AGÕSTO DE 1965
Autoriza o cidadâo brasileiro Jacy de
Azevedo Lima a pesquisar ccnüim,
no Municipio de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais.
O' Presidente da R-epública, USando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei n? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jacy de Azevedo Lima a

DECRETO N9 56.735

Im 17 DE

AGÔSTO DE 196[)

Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre .Jl:1'"isk a pesquisar dia'm!1nte e
ou-o, no tâtmicipio de Diamantina,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
8'7, nc I, da Constituição e nos termos
do Decreto nc 1. 985, de 29 de Janeiro
de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 19 Fica autorizado o ciuadâo
brasileiro Alexandre Misk a pesquisar
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diamante e ouro em terrenos de propriedade

de

Agostinho

A.ugU5W

Souza, no dístríto de Senador Mourão. Munícípío de Diamantina Estado de Minas Gerais, 'numa área de'
quatrocentos noventa e cinco néctares
(495 haj limítrofe da área de lavra

descrita no artigo 1Q do decreto mil
seiscentos quarenta e seis (1. ô46). a
vinte e seis (25) de novembro de mil
novecentos e sessenta e dois (962) ,
delimitada por um polígono místihneo
que tem um vértice na barra do 061'rego Rocínha. afluente do rio Jequitinhonha, e os lados, a partil desse
vértice são assim definidos: o prímet1'0 (19) lado é um segmentoretlliDeo,

com

trezentos

e

sessenta

metros

(36üm)', que parte do vértice tmcíal

descrito, com rumo magnético. oe sessenta e três graus sudeste (53(' SE),;
o segundo ,(29) lado e um segmento
retilíneo. com mil quínhentos e oitenta 'metros (1. 58Qm). que parte da extremidade do primeiro (19) lado com
rumo magnético de. oitenta f' oito
graus sudeste (889 SE) ; o terceiro (39)
lado é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do segundo (29)
lado, com rumo magnético de quarenta e cinco graus sudoeste (459 SW).
alcança um ponto na margem do rio
Jequitinhonha, a cem metros OOOm)
do seu eixo médio; o quarto (4°) e
último lado é a paralela a cem metros (100m) do eixo do rio Jequítdnhonha, no trecho compreendido entre, a extremidade do terceiro (19) lado e o córrego Rocínha.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estrpulacóes do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51,726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN número 1-63, de, 9 de Janeiro
de 1963, da Comissão Nacíonal de
Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4,950,00) e será válido por
dois (2) anos a contar da data da
transcrição nó livro próprio de Registro das Autorízaçôes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasílía, 17 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56,736

de

AGÔSTO DE

DE 17 DE

1965

Outorga à Companhia de Eletricidade
ão- Cariri concessão para distribuir
energia elétrica. em vários municipios do Estado do Ceara.

O Presidente da República, usando
da' atríbuíçâc que lhe confere c ui'tígo 87, inciso 1, da Constituição, e .nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938
e do artigo 89 do Decreto-lei n? 3.763,
de 25 de outubro de 1941. decreta:
Art. I'? É outorgada à Companhia
de Eletricidade do Cariri concessão
para distribuir energia elétrica nos
Munícípíos de çárze Alegre, Cartús.
Jucás. Penaforte. trmun. Solonópole,
Ipaumirím, Jaguaífbe, Porteiras .Jatí,
Abaiara, Granjeiro, Altaneira, Farias
Brito, Potengf, Ararípe e .gaixto Estado do Ceará, ficando autorizada a
construir os sistemas de' transtaíesãc
e de dísta'íbuíçâo que se rízerem necessários.
§ jc Em portaria do Míntstro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
caracteristicas técnicas das tnstala-

cões.

§ 29 A'energta a ser dtstríbutde será
fornecida pela Companhia Hidto Elétrica do São Francisco.
ArL29 A conccssronana deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro' das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) dias, a contar da
data da publicação deste Decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos aos 'sístemas de transrmssao e distribuição.
II ~ AssInar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (3D> dias, 'contados da publicação
do despacho da aprovaçao da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
UI - Iniciar e concrurr ás obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com. os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único, Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro eras Minas e

Energia,

186

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 3Q As. tarifas do tornecímento
de energia elétrica serão fixadas e"revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Q A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5? Findo o prazo da concessão,
todos. os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 6? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem á
ser estípuíadas ,
Parágrafo único. A concesstcnarta
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se.. se não o
fizer, que não pretende a renovação.

confluência do córrego -dc Bernardo
com o Rio Acima e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétíços: Quatrocentos e quarenta e dois metros e
trinta centímetros (442,30 m) . dezenove, graus e vinte e oito mtnutos
noroeste H99 28' NW); seiscentos e
vinte e Um metros e trtnte e cinco
centímetros (621,36' m) • cmquenta e
Quatro 'graus e vinte e dois mínu'os
noroeste (54/' 22' NW); novecentos e
noventa e oito
metros e quarenta
centímetros
(998.40 m) oitenta e
dois graus e dez minutos noroeste
(82? 10' NW); mil metros (1. 000 m) ,
cinco graus
sete minutos sudeste
(59 07' SE); oitocentos e três metros (803 m) , oitenta e nove graus e
trinta e cinco minutos sudeste
(89- 9 35' SE); setecentos e quarenta
e seis metros (746 m) ,
oitenta e
dois graus e dois minutos nordeste

Art. 7Q ~ste Decreto entra em vigor na data de sua. pubücaçáo. revogadas as disposições' em' contrário.
Brasília, 1'7 de agõsto de 1965; 144'?
da Independência e 779 da República.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento -rprovadc pelo Decreto D.I? 51. 726 de 1~
de fevereiro de 1963, e da Resolucao
CNEM n.c 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.Q O titulo da autortsaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntíca dêste Decreto, pagará a taxa
de mil duzentos e quarenta cruzeiros
(Cr$ L 240) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.

H. CASTELLO BMNCO

Mauro Thibau

DECRETO N.Q ,56. '737
AGÔSTO DE 1965

'DE

17 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio .Depetris a pesquisar calcário,
no município de Apiai, Estado de
São Paulo.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 8'7, n.c 1, da Oonstitutçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n,« 1.985, de
de
29 de janeiro de 1940 (Código
]4tnas) , decreta:
Art. l.Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Depetrís a pesquisar calcário, em terrenos de propriedade dos sucessores de Si! veetre
Dias Marinho, no lugar denominado
Rio Acima ou Passa Vinte, distrito
e município de êptaí, Estado de Sào
Paulo; numa' área de cento e vinte
e três hectares dezesseis ares e emquenta e cinco centiares (123,1655
har , delimitada por um nexágono
irregular, que tem um vértice
na

e

(82 9 02' NE).

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
M curo Thibau
DECRETO N.? 56.'738
DE 1'7 DE
AGOSTO DE 1965

Autoriza o cidadâo brasileiro ftaul
Milanez a pesquisar calcário,
no
município de Capão Bonito, Estaao
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar-

Aros Do

tigo 87,

n.o

POD~

I, da Constituição e nos

têrmcs do Decreto-lei n.v 1.985. de

~9 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raul Milanez a pesquisar
calcário .. em terrenos devolutos
do
Estado de 'São Paulo no lugar denominado Passagem, distrito e município deCapão Bonito. Estado de
São Paulo numa" área de noventa e
seis ,hectares (96 hai , delimitada por
um polígono irregular. que tem um
vértice a trezentos metros ,300 mi ,
no rumo verdadeiro de quatro graus
sucoeste <4Q SW). da confluência do
Córrego da Passagem Com o RIO das
Almas e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e oitenta metros (380 mj . quarenta e
oito graus sudoeste (489 8W I
duzentos metros
(200m), quarenta. e
um graus sudeste (419 SE). :;eteeentos metros (700 mj , quarenta e
oito graus sudoeste (48() SWJ: IJ.Ovecentos metros (900 m i , crtnta e
dois graus noroeste (329 NVIi, quatrocentos e sessenta e cinco metros
(465 mj , vinte e nove graus nordeste
(299 NE); seiscentos e quarenta metTOS (640 m j . cínquenta. graus nordeste (500 NE); oitocentos e vinte
metros (820 rm , trinta e dois graus
suocste (329 SE}.

Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita ás
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 5-1 726. de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN 0. 0 1-63, de 9 de Janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energía Nuclear.

Art. 25' O título da autorizaçáo
de pesquisa, que será uma via autêncía dêate Decreto, pagara. a. taxa
.de novecentos e sessenta cruzeiros
(Orâ 960,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da cranscríção no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de agôsto de 1965~ 14{Q
da Independência e 779 da Repúblíca..
"
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

ExECUTIVO

DECRETO N,Q 56.739 AGÔSTO DE 1965

Dl!:

17, Im

Transfere do Municipio de Vitória
da Conquista para a Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia concessão para distribuir eaerçia elétrica.
O Presidente da República usando
da atrtbuícão que lhe confere o artigo 87, tncíso r. da Constituição, e
nosvtêrmos do artigo 150 do Oódígo

de Águas rDecreto o.') 24 643 de 10
de julho de 1934) combinado com os
artigos 10 do Decreto-lei 0 9 2.231 de
[) de junho de 19'.10 e 89 do Decreto-lei nv 3.763. de 25 de outubro de
UM1, decreta:

Art, .,U' Fica tranarertda para a
Companhia de Eletricidade do Es-.
tado da Bahia a concessão para d~s
trfbuír energia elétrica no' Município de Vitória da Conquista de que é
titular o referido Município, em vírtude do Decreto nc 40.135, de 16 de
outubro de 1956.
Art. 29 A concessionária deverá
assinar o contrato disciplinar ela
concessão dentro de trinta (30) rnas,
contados da publicação do despacho
da aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro ias Minas e gnergra ,
Art. 3,9 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão tíxadas e
revistas trienalmente pela DiViSa0 ue
Aguasdo Departamento Nacional da
Produção Mineral. com aprovacâo do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 1-.9 :Ê;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücacüo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nv 56.740 AGÕSTO DE 1965

1)11:

17

DE-

Transfere para a Centro Fluminense
de Eletricidade SIA ocncessôes de
que são titulares o Est:ul-: do ido
de Janeiro e a comieeno EstaduaJ
de Energia Elétrica do Rio de Janeiro.

O Presidente da Repúcüoa, usando
da atribuição que- lhe contere o art.

ATOS
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'87, Inciso I, da Constituição e nos
-têrmos dos arts. 140 e 150 do Código
de Águas {Decreto n9~':L e43, de 10
de julho de 1934) e 89 d-, Decretolei nc 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
I -r- Dos munícípíos de:

Araruama. de que é titular o Estado do Rio de Janeiro, por fôrça do
Decreto no 45.i>46, de 25 de março de
a)

19b,l
b) Angra dos Reis. de que e ütclar o estaco do Rio de Janeiro, por

fôrça do Decreto nv 41,91' de 30 de
julho de ! 95'7;
C) wlage. de que é tattuat o Estado
do Rio de Janeiro, por ro-ca do Decreto 0'52.606, de 2 -te outubro de
1963;
d) Sào Pedro D' Aunema, 'de que é

titular o Estado do Rio de Janeiro,
por fôrça do Decreto n 9 ,l'5. 645, de 25
de março de 1959;
er Silva Jardim, de que e tttmar o
Estado do Rio de .janetrc por tõrca
do Decreto nc 46.097, ~le l~ de maio
de 1959:
f) Cabo Frio, de que e nturar o E-stado do Rio de Janeiro, Dor .órca dos
Decretos ns. 38.958 de n de marco
de 1&56 e 45,39'6 de 4 'i'e .everetrc de
1959, respectivamente no distrito sede
e nos demais distritos
Dos distritos âe:
Sacra Famüta de r-íngua. Município de Bngenheíro PallJ( r'le s'rontiro. de que é titular o mstad: ':t\... Rio
de Janeiro. por fôrça do T)o-'{,],('to número 25.969, de 6 de te-embro de
Il -

a)

1) Marica. município ia mesmo nome, de que é titular o ri'lsr,adc do Rio
de Janeiro, por fôrça 10 Decreto ~nú
mero 46.000, de 19 de mau. de 1909;
g) Jtapeteiú e Inoà, .vlunícipír de
Maricá, de que é titular, a comissào
Estaduar de umergra gtetrica ao RIO
de Janeiro, por tôrça do Deoreto nu...
mero 51 877 de 2 de ~0rü de 1963;
fl.J
R.1O Bonito rnumcnno do mesmo nome. de que é títuta a Comtssão Estadual de Energia Elétrica do
Riu de Janeiro, por rôrca do Decreto
nv 44.036 de 24 de tutho c- 1958.
l) Coroa Grande. Mumcipio ,te rtaguaa. de que e titular o gstado do H.ío
de Janeiro, por fôrça de Decreto número 48.818, de 12 de agoatc de ~fl60.
Art. 29 A conecssíonana devera àSsínar os contratos discru.mares das
concessões dentro de trinca (30l dias,
contados da putntcaçac cu' despacho
da aprovacâo da respectiva minuta
pelo Ministro nas Minas t Energia.

Art.. Sv As tarifas '10 rcrnecímento
de energia elétrica serão. fixadas
revistas trienalmente pela ~ '..JIVJS3C' do
Aguas do üepartamentó 'cnoionar da
Produção Mineral com J..p/'llvaçao do
Ministro das Minas e Energia.
Art. ~ rtate decreto entra em vigor. na data de sua .nmrícaçào revogadas as dísposícões em COI' trarto ,
Brasnía, 17 de agôeto 'Ít" 1965; 1449
da Independência e 'i7'? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

1942;
o) I'eresópoüs, mumcmtc do mesmo nome, de- que é titular o Estado
do Rio de Janeiro, por fôrça no Deereto nc 43,524. de 9 de <brtl de 1958:
c) Casimira de Abreu mumctptc
de mesmo nome, de Tele o titular o
Estado do Rio de .Ianerro, por fôrça
do Decreto no 48.423 de 24 de junho
de 1960;
d) Barra de São .roao Muníctpio
de Casimira de Abreu. -tc que é titular o Estado do Rio -te Janeiro, por
fôrca do Decreto nv 45,022 de 4 de
dezembro de 1958·
C)
Bacaxá, Munícípro ue ,aquare-'
ma, de que é titular' a, "tomíssâo Estadual de Energia Elétrica do Río de
Janeiro, por fôrça 'do )c('.Y'ek númeTO 48.425, de 24 de jUIUW ..-le 1960;

DECRETO N.9 5Ô.711
AGOSTO DE 1965

DE

17 DE

Anula o decreto n,c 49.955, de 17 de
janeiro de 1961.

o Presidente da República usando
dá' atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, n.v 1, da Constirutçac e nos
térmoa do Decreto-lei nv 1. S"85 , de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Artigo único. Fica anulado o decreto numero quarenta e nove .nU
novecentos e cínquenta e cinco
(49.955). de dezessete (7) de janeiro
de mil novecentos e sessenta e Um
(1961) que autorizou o cínadàc bra-
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enerro João Di Monaco Filho a pesquisar areia quartzosa no lugar denominado Sítio Jacareyhu, no dis-

trito e .munícipío de' Peruíbe, Estado
de São Paulo.
Brasília, 17 de agôsto de 1965; 144t;l
da Independência e 77Q da Repúbhca..
H.

OASTELLQ BRANCO

cada Ministério Militar, para- ao programação das solenidades.
Art. 49 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de agôsto de 1965; lM<?'
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flâvio Lacerda

Mauro Thibau

DECRETO
DECRETO 'N9 56.742 AGÔSTO DE

DE

17 "DE

19'6-5

Dispõe sôbre as solenidades comemo-

rativas do centenário de nascimento
de Olavo Bilac.

o Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstrtuição, e
Considerando que a lô de dezembro de 1965 "ranscorrerà o centenário
do nascimento de Olavo Btlac, autor
da letra do Hino à Bandeira, pro·
pugnador do, serviço militar" otn'íga'tório e grande íncrementador do sentimento do c i v i s m o, que deve ser
incutido na Juventude;
Considerando que êsse acontectmento coincide com a semana do reservista;
Considerando que o sentimento do
dever cívico se inspira nos grandes
momentos em que a Pátria cem a
oportunidade de rememorar os seus
vultos maiores, -avívando-Jhes os reitos na memória dos contemporâneos
e retirando nos exemplos do passado
também a lição para as gerações 'mais
novas, decreta:
'
Art. 19 Será comemorado com solenidades especiais em todo o .erntório nacional o centenário, do nascimento de Olavo Bilac, a transcorrer
no dia 16 de dezembro de 1965,
Art. 29 A! organização e execução
do plano das solenidades comemorativas, em que deverão constar nalestras, conferências e cerimônias· esco..,
lares e militares, serão coordenadas
pelo Ministério da, Educaçâc e CultUra.
Art. 3Q No prazo de quínse dias, a
contar da data de publicação dêsté
decreto, o Ministro da Educação e
Cultura constituirá uma Comissão da
qual participará um representante de

N9 56.743 DE
AGÔSTO DE 1965

17

DE

Concede à Pedreira Guaratioa Limitada autorização para funcionar como emoreea de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nOB têrmos do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29 de
janeiro de 194ü (Código de Minas) e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nv 938. de 8 de dezembro de
1938, decreta:
Artigo único. li: concedida à Peâreira Guaratiba Ltda., constituída por
contrato arquivado sob nc 141.328, no
DNRC, alterado pelo instrumento particular de 26 de abril de 1965· com
sede na cidade do Rio de Janeiro. Estado da Guanabara, autorização para
Iunoronar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sobre o
objeto desta autorização.
Brasília, 17 de agôsto de 19ô5; 1449
da Independência e 719 da Repúblíca.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO

NQ 56.744 AGÔSTO DE 1965

DE

17

DE

Concede à Material de Ocnstruçtio e"
Pedreira Vera Cruz Ltda. autorização para tumctsmar como empresa
de mineração,

O Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo 87, :qQ I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) .e
tendo em vista o que, dispõe o Decreto-lei, nv 938, de 8 de dezembro de
1938, decreta:
Artigo único. ~ concedida à Material de Construção e Pedreira Vera
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Cruz Ltda..; constdtuída por contrato

.arquívado sob nv 54.847 e alteração
sob n? 27.089, nó Departamento Na-

cional do, Registro de Comércio com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autortzaçâo para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sobre o
objeto desta autorização.
Brasflía, 17 de agôsto de 1965; 144'?
.da Independência e 7'7 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.745
DE 17 DE
AGÓSTO DE 1965

Concede a Emprésa de Mineração Rochedo Ltda. autorizaçâo para funcionar como emprêsa de mímerução,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 985. de 29 de
janeiro de 19W <Código de Minas) e
tendo em' vista o que dispõe o Decreto-lei nv 938, de 8 de dezembro de
1$.>38, decreta:
Artigo único. li: concedida à -ampresa de Mineração Rochedo Ltda .. constituida por' contrato particular de 18
de maio de 1965, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guana-bara. autorização para funciona' ·como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
vierem a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Brasília, 17 de agôsto de 1965; 1449
.da Independência e 7'79 da República.
H. CASTELLO BRANcO
Mauro Thibau

DEuRETO N9 56.746 -rAGÔSTO DE 1965

DE

17

DE

-conceae autorização para timcunuir
como emprêsa· de energia elétrica à
Bnvprêsa Hiâro Elétrica São José

Limitaàa.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, íncíso 1, da Constituição, e nos
têrmos do Decretc-Iel nv 938, de 8 de

dezembro de 19,38, e tendo em vista o
que requereu à gmprêsa/Hídrc Elétrica São José Limitada, decreta:
Art. 19 É concedtâa à Empresa Htdrc Elétrica São José Limitada, .com
sede no Munícipío de Duas Barras,
Estado, do Rio de, Janeiro, autorização
para funcionar como ernprêsa de
energia elétrica, ficando obrigada a
satisfazer integralmente as exigências
do Código de Aguas (Decreto numero
24.643, de 10 de julho de 1934), leis
subseqüentes e seus regulamentos, sob
pena de revogação do presente ato.
Art. 29 aetc Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agôsto 'de !fJ65; 144Q
da Independência e 179 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETQ N9 56.747
DE 17 DE
AGÔSTO DE· 1965
Institui

o dia do Folclore.

O Presidente da República, usando
da atrtbutçào que lhe, confere o artigo 87 - inciso 1, da Oonstítuíção, e
Considerando a importância crescente dos estudos e das pesquisas do
Folclore, em seus aspectos antropológico, social- e arusüco, inclusive como
fator legitimo para o maior conhecimente e mais ampla dívulgaçáo da.
cultura popular brasileira;
Considerando que a data de ~2 de
agosto, recordando o lançamento pela
prtmeira vez, em 1846, da palavra
Folk-Lore, é consagrada a celebrar
êsse evento;
Considerando que o Governo deseja
assegurar a mais ampla prcteçao às
mamtestaçóes da crtaçao popular não
;:;6 estimulando sua mvestígaçáo 1-. estuco, como 'ainda defendendo a sobrevivência dos seus -Ioíguedos e artes,
'come elo valioso da continuidade tradicional brasileira, decreta:
Art. 19 Será celebrado anualmente,
a 22 de agosto; em todo o território
nacional, o Dia do Folclore.
Art. 29 A Campanha de Defesa do
Folclore Brasileiro do Ministério da
Educação e Cultura e a Ocmtssao Na:cíonar do Folclore do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e· Cultura
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e respectivas entidades estaduais oeverão comemorar o Dia do s'oicrore
e associarem -se a promocóes de iniciatdva oficia! ou privada, estímutando
ainda, nos astanetecírnentos de curso
primário, medío ~ superior, ,as ceiebraçofs que reaicem a importância do
folclore na formação cultura! do pais,
Art. 39 .Revogam-se as disposições
em contrario.
.arasuta, 17 de agôsto de 1965;
1449 da tndependêncía e 77~ da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Suplicy àe Lacerda

DECRETO N9 56.748
DE 17 Dl!
AGÔSTO DE 1965
Aprova alterações introduzittas nos
Estatutos da A Unzversat cU1I'Ipanhui Nacional de Securas (3ewzs,
inclusive aumento do capital s(Jcial.

o Presidente da República. usando
da' atrtbuícào que lhe confere o artigo 87. inciso I. da Constítuiçao. e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940, decreta;
Art. 19 c'tcam aprovadas as alteraçóes mtruouzmas nus uscatutos da A'

ünrversar Companrna rcacronar de Seguros Gerais, com sede na crcace do
Rio de .raneíro, autortaaua a . UnClOnar pelo Decreto nv L .:l09. ce :lb de
maio de 1941, Inclusive aumemo . do
capital social de ors ti. UOO. oou tsets
mllnóes de crUZeIrOS) para o.)r$ ....
90 UOO.OOU cnoventa müuoes dI-' cruzeiros. , conforme deüberacao .íe seus
acionísras em àaeemoteia .Oenc extraordlnarta. realizada em 13 de outubro de 1964.
Art. ::!9 A Sociedade continua. a Integralmente sujeita às leis e aos ,i"egulamentcs VIgentes, ou que vennan
a vígorar , sobre u objeto da au.unzaçao a ú ue alude auuêle Decreto:

Srasrua. 1, ce agosto ue laoo 14'1'1
da Jndepenoencra e 779 da Repuonca ,
H. CASTELLO l:1RANco

Danzet Faraco

DECRETO NQ

56.749
AGÔSTO DE 1965

DE 18' D:":

Autoriza o cidadão brasileiro Clonts
Melo Ribeiro dos Santos a rrsquisar
mica no município de Encruzilhada
no Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atrrbuíçào que lhe confere o artigo 87~ n'. 1, da Constítuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1 98E-. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Clovis Melo Ribeiro dos
Santos a pesquisar Dica em terrenos
de sua propriedade no rugar' denominado Fazenda Ccíté, distrito de
Campinarama, munícípíc .Ie Blncruzflhada, Estado da Bahia. numa área
de cinqüenta e quatro hectares e oitenta e sete ares (54,87 hai . del.mitada por um polígono Irregular. que
tem um vértice a duzentos e' vinte
metros (220 m) , no rumo verdadeiro
de oitenta e sete graus dezenove minutos nordeste (879 19' N"E) da confluência dos córregos da Serra e do
Caboclo e os lados a partir cêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos metros
(200 m i , vinte e dois graus quarenta
e um minuto~, sudeste. ~2~O 41' SE);
trezentos € trmta e oito metro c338
m, . doze graus onze mínutos sudeste
(l2'? 11 SE); seiscentos e trinta
e
cinco metros (635 m) , vinte e cinco
graus dezenove minutos sudoeste \.45 9
19' SE); duzentos e dez metros c210
Il1J, sessenta e cinco graus quarenta
e um mínutos noroeste (659 41' NW);
duzentos e sessenta e cinco metros
(26b m i . setenta e sete graus ante
minutos noroeste (779 11 NW); seiscentos e trinta e dois metros (63~ ui ,
dez graus dezenove minutos nordeste
(10° 19' NE); cento e noventa metros
<190 m i treze graus -quarente e um
minutos noroeste t 139 14' NW);
o
oitavo e últímo lado é o segmente retilíneo que une <:I extremidade do sétimo lado, descrito, ao vértice de par;"
tida.
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçào üo, -v.ieíta às
estíputacoes do Reguíamcnt- aprovado pen. Decreto n? 51 7?t o'" 19 de
fevereiro de 1963, da Resorucâo CNEN
nv 1-6~, .re ,.. de janeiro H· 963 da
Comrssãc rvar-ronal de I::'.~i),'rgja Nu-

clear .
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Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste

Decrete

pagará

a

taxa

de

qui n n e 11 tos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ '150) será válido por dOIS anos a
contar da data da transorrçác no livro .proprto de Registro U3S Autorrzaçôes de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposícôes
em vonr.ra.no .
Brasnía, ür de agôsto de 1965; 1449
da Indep er.oêncía e 77Ç da República.
H,

';M"~l", 1.

RRANCO.

Mauro Thibau.

DECRE·TO

N~

56.750 -

DE

18

DE

AGÔSTO DE 1965

Concede a Pedreira Pena Dranca Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o

Presidente em República usando
da atribuição que lhe confere o ar-

DJ::O.;CRETO .N5' 50."51 -

tigo 87, ne I, da Constituíçâo e nos;
têrmos do Decreta-lei no 1. 98b, de 29
de janeiro de 1940 (Código!.> de Minas)' .. e tendo em vista I) que dispõe
o Decreto-lei no 938, de g de dezenabrc de 1938, decreta:
At-tig'o úmcc . E' concedida 3 Pedreira Pene Branca Liinil da. con ,"ituida no contrato arquivado sob número 107.170 e alterações sob números
128.057 e 31.374, no DNRC. com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, autorização para funcionar como emprêsa de .nineraçàc,
ficando obrigada a cumprir integralmente' as leis e -regulamentos em 1"igcr ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta: autorização.
Brasília, 18 de agôsu. de 1965; 144l!'
da Indepen.rêncía e 770 da Repúblíca..
H. CASTELLO BRAtico
MaUlO 'Thi,bau.

DE 1~ DE AGOSTO DE

1905

Retuicà o art.!."', ztem Vll, do Decreto n.'! 55.'lS4,ae 1l:1 ae teserevo de HHj~.

U Presruente da eêepúonca, usando das atrtnuiçoes que lhe contere '"
tI'l, item 1, da Constatuiçao .e'eoerai e teno« em VIsta o e1ISpOSt<. no art.
zs da LeI L.'=' 4.5~!:l, de l i de .dezemnro de 1904, decreta;
Art. Lo' r'ica retrncauo o art. 1...... Item V 11 ao :uecreto n .... 55.'11H. de
UI ae revereu'o de 1961>, na parte reratrva a Delegacia Regtonai do I'rana1J.1O no Estado de Sao Paute, que tera a orgamzacac constante da Tabela.
em.xa .
Ar
2.'" O § t.o do art. 4.9 do Decreto n,v 55.'784, de 19 de revereiro ce
1. ,oassa a ter a seguinte reríaçao:
art.

Art. 4.'/ -

..

0

oereaecos Regionais do Trabalho dos Estados de sac Paulo 'e
Guanauara sento assessorados por um secrerarro e um assistente alem af
auxniares em número de quatro para o primeiro e OOlS para o -eeunoo: o
Delegado Regronar do I'ranatno (10 tnstrrtc Federal, por UITl assistente e um
auxinar e, os demais, por um secretano.
Art. a.v Os eteitos ao presente Decreto retroagem a 19 de tcveretro de
1905, revogadas as díaposrçóes em contrario.
Brasília. 18 de agôsto de 1965; 1449 da Independência e 77Q da República.
§ I.Q OS

fi.

CASTELLO BRANCO

Arnalao 8usseJana

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D. O. de

24 de agôstc de 1965.
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DECRETO _{9 56.752

DE

18'

DE

hGOSTO DE 1965

Dispõe sabre a criaçáo do, Grupo- Ex,ecutivo do Fundo Nacional de Jinancuunenio para A oa e t e c zmen to
d' Aaua (GEF) ,
previsto no Convênio DNDSIUSAID.

o Presidente ce República. usando
da atrtbuíçào que lhe confere o Artigo 87, inciso I. da Constdtuiçâo, decreta:
Art. 1ÇI Fica errado o Grupo .Executívo do Fundo Nacíonat de Financiamento para Abastecimento d'Agua
(GEF) , com atrtbutçac especial de -administrar e apncar o runco rotativo
instituído por torça ao convemc celebrado a 25 de abril de 1965, entre
o Governo dos Estados Unidos da
.êmenca do Norte, através da Agencia
para o .oesenvorvnnento mtemacíonar
(AID) , e o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento (DNüS), considerando-se resesuca de competência
bastante para movimentar os recursos
previstos nos precisos termos das CHLUsuías do referidc Ajuste.
Art. 2Q O ctrupo referido' no Artigo
antcnor cera sua constdtuíçac caseiplinada com '>.1. adoção do seguinte organograma:
I -

Presídêncía

O tatuou nato t o Presidente ao
ccnse.no Deiíberatívo do DNOS Em

st.as faltas e impedtmentos, será SUiJStttuído pelo vice-eresiceríte do mesmo
Conselho Deliberativo.
a)
Assessoria constituída de 1
(um) representante, l n d 1 C a d o pelo'
DNOS; 1 (um) representante, mdícano pela USAIU; 1 (um) representante,' mrncauoipeía Fundaçao ~-1.ESP;
1 (um) Consurtor Jurídico, indicado

peb~ P~~~l~~~i~~ad~u~~'~~ciohará dire-

tamente subordinada à Presidência.

Corpo 'recmco
Junta Técnica, integrada por ::;
(três) engenneiros sanitaristas, indicados, respectivamente, pelo UNOS,
USAID e Puuuaçac 8ESP, canendo 'ao
primeiro deles o desempenho da runç'i:- de" Coordenanor, para efeitos administrativos mas seus membros-tuncíonarao mctependente e narmônícamente nos demaas procedimentos.
II -

a)

Com o úesenvolvímento progressívo
de ~ tranarnc., serão convocados' enge ..
nheiros-auxilíares, que atuarão subordinados diretamente aos membros da
Junta 'r'écruca..
b)
assessoria 'I'écníca, integrada
por 3 (trêsj engenheiros, indicados,
respectivamente, pelo DNOS, USAID e
Fundação SESP.

Delegação Setorial
Haverá uma Delegação Setorial
nas seguintes regiões do Pais: 1 Setor Norte; ::l - Setor Nordeste; 3 Setor Centro; e 4 - Setor Sul.
Art. 39 ::E:ste Decreto entrará er-i
viver na data de sua publicação, ficeono revogadas as disposições em
contrário.
Brasüía, 18 de agõsto de 1965;
1449 -ía Independência e 779 da República.
IH -

a)

H.

CASTELLO

BRANCO

Newton Tornaghi

DECRETO N9 56.753
AGÔSTQ DE 1965

DE

19

DE

Declam de utilidade pública a "Irmandade ào Hospital de Nossa
Senhora das Dôres", com sede em
Ponte' Nova, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da tatrlbuíçâc que lhe confere o artigo 87 item I, da Constituição Federal,

e atendendo ao que consta do Processo M. J. N. L 58.632, de 1963,
decreta:
Artigo úníco.v E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. jc
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com- o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto núme1'0 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dõres", com sede em Ponte Nova, Estado de Minas Gerais.
Brasilia, 19 de agôstc de 1965; 1449
da Independência e 77Ç da Repúblíca.,"
H.

CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos
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DECRETO

NQ 56.754 DE
AGÔSTO DE 1965

19 DE

Efetivo das "turmas da EscoZa de Co-matuio e Estado-Maior da Aerotuuüica, para o ano de 1966.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1Q. Em 1966, os efetivos mínimos das turmas do Curso Superior
de Comando, Curso de Estado Maior
e Curso de Direção de Serviços da
Escola de Comando e Estado Maior da
Aeronàutíca, serão os seguintes:
1 - Curso Superior de Comando
(CSC) - 12 Oficiais.'
2 - Curso de Estado Maior (CEM)
-:- 28 Oficiais.
3 - Curso de Direção de Serviços
<eDS) :
a - 3 (três) Oficiais Intendentes
b - 2 (dois) Oficiais Médicos.
Art. 2Q • O presente- decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições' em centrário.
Brasília, 19 de agôsto de 1965: 144Q
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Gomes \

DECREI'O NQ 56.755

DE 19 DE

AGÔSTO DE 1965

Dá nova redação ao art. 41 ãO'Regulamento do Banco Nacional de
creano Cooperativo.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o
ert. 87, item r, da Constituição, deereta:
Art. 19 O art. 41 do Regulamento
do Banco Nacional de Crédito cooperativo, aprovado pelo Decreto nc 52.093,
de 4 de junho de 19tJ3, e modificado
pelos Decretos ns. 52.972, de 26 de
novembro de 1963 e 55.787, de 22 de
fevereiro de 1965, passa a ter a seguinte redação:
Art. 41. Os serviços do Banco
ficam distribuídos em 3 (três)
Carteiras," a saber:
a) Car'teira de Crédito, a qual
incumbirá tôdas as operações bancárias fixadas neste Regulamento;

b) Carteira Fiminceira ..- a qual
incumbirá as attvtdades ligadas as
finanças do Banco, sua contauilidade, tíscalízacâo de operacões,
e s t li dos econômico-financeiros,
planejamentos, pesquisas e estatística;
c) carteira de Admínístração a qual incumbem as atividades
ligadas à execução dos serviços internos do Banco, sua disciplina,
seu patrimônio e seu pessoal.
Art. 2 Q Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Brasília, 19 de agôsto de 1005;
144 9 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo Leme

DECRETO NQ 56.756 AGÔSTO DE

DE 20 DE

19-65-

outorga de concessão à Emissora Rio
São Frameisco t.uia., para instalar
uma estação radiodifusora. em onda
tropical.

O Presidente da República. usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item L, da constituição Federal, § 19 do art. 34 da Lei nv 4.11'7,
de 27 de agôsto de 1962, e ainda tendo
em vista o que consta do processo número 4.803-64, do CONTEL, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessao li
Emissora Rio Sâo Francisco Límí teoa.
nos têrmos do art. 28, do Regula-menta dos Serviços de Radíodüusâc,
aprovado pelo Decreto nc 52': 795 de
31 de outubro de 1963, para estabelecer, na cidade de Penedo. Estado de
Alagoas, sem direito de exclusividade,
uma estação radiodifusora, em onda
tropical.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de I'elecomunícacóes {CONTELJ, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publícaçâo dêste Decreto no
Diàrto Oticuu, sob pena de ficar nulo.
de pleno direito, o ato da outorga.
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Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasítía, 20 de agôsto de 1965-;
144\l da ~ jndependêncía e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECHETO N9 56.757
AGÔSTQ DE

DE

20 DE

1965

com-ctemema a tabela constante do
Anexo li do Decreto n9 1.989, de 10
de JU7wiro de 1963.

o Presidente da República, usando
da ·atribuiçao que lhe contere o artigo
87, item 1, da Constituição;
'J'endo em vista o Decreto número
52;!)l~, de 22 de novembro de 1963, que
criou a Embaixaoa de Brasil na Coréia; o Decreto nc 64,.],90, de 15 de
uutuoro de 1964, que criou ~, Consuia0(, nc. Brasil em Ríjeka.: ç »s Decre;'?S 11S. 54.578 e 54.579, de 26 de outubro de 1964, que traneformacam em
Consulados de Carreira"
-espectívamente, os' Consulados Prfvatívos do
Brasil em Paso d.e los Líbres e em
Rívera.; .
E de acôrdo com o díspostc uc artigo 17, parágrafo único, da Lei númei-o 4.345, de 26 de junho c.,e 1965,
decreta:
Art. 19 A Tabela constante do
Anexo II do Decreto rio 1.98!J, de 10
de janeiro de 1963, em vigor para os

Oficiais de Chancelaria e Servidores
Admímstrazívos, fica acrescentada dos
s~:l:rujntes

DECRETO 1\19 56. '158 AGÔSTO CE 1S85

DE

:W

DE

Cria funções çratatioaaae na 33(:80
de Segurança Nacional do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere
artigo 87, inciso I, da Constituição, de-

°

creta:
Art. 19 Ficam criadas, no Quadro
Permanente oo Ministério do Trabalho e Previdência Social, Seção de
Segurança Nacional, as funções gratificadas abaixo mencionadas:
1 Assistente Técnico, 5-F.
1 Chefe do Setor de Informação,

símbolo 6-F.
1 Chefe do Setor de Estudos e Planejamentos, símbolo $-F.
1 Encarregado da Turma de Expediente, símbolo 16-F.

1 Encarregado da Turma de Administração, stmbcíc 16-F.
Art. 29 As despesas, com a execução
deste decreto, serão atendidas no corrente exercício, pelo crédito especial
cuja abertura foi autorizada pela Lei
nc 4.702, de 28 de junho de 19.65, e,
no excrcícío de 19(jõ, pelos recursos orçamentários próprios do Ministério
do Trabalho e Previdência Social.
Art. 39 1tste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agôsto de 1965: '141Çi
da Independência .e 77Ç da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arnaldo Suseekinà

postos:

T. - Na coluna A, Paso de los Libres e Rtvera:
II - Na coluna C, Rijeka; e
lU - Na coluna E, Seul.
Art. 29 O presente Decreto vigora
a partir de 19 de janeiro de 196'5.
Art. 30 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1965, l<14Y
da Independência e 77Ç> da RepÚIJ1lD<I.
H. CASTELLO

BRA:'il'CQ

Vasco da -Cumiui

DECRETO N9 56.759

DE

20 DE

AGÔSTO DE 1965
13 a i x a Normais Técnicas Especiais
para a Profilaxia da Febre Amarela
e dá outras providências.

o .Presidente oa República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo' 87. item I, da Constdtulcâo, rcsot-

W~

baixar as seguintes Normas Técnicas .Especiais relativas, à Profilaxia
da Febre Amarela no País, de acôrdo
com 0<: q,l'tigo!'; tW 611 ,e 131 do Decreto
no. 49. 974-A, de 21 de janeiro de 1961:
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Art.. 19 A profilaxia da febre amarela sara realizada através das aegumtes medidas:
1
Investigação epídemíclógicá
com o fim de:
a)
diaguostícar os casos' de febre
amareta ;
b)

descobrir sua procedência e ava-

liar a extensão dos surtos.
2 - Vacinação, destinada a promover a imunização contra a doença.
3 - Pesquisas de imunidade, objetivando:
a) identificação da presença da rebre amarela em determinadas regiões,
ou de sua ocorrência em épocas anteriores;
b) verificação da imunidade conferida pela vacina.
4 - Práticas de necrópsias e víscerotomía, visando o diagnóstico da
doençaí
Vigilância antlaegyptl com o
5
fim de evitar a retnrestação 'do país.
6 - Medidas de vigilância santtária.
7 - Estudos e pesquisas sôbre a febre amarela, inclusive transmissores e
reservàtórtcs de vírus.
Art. 29 As medidas previstas neste
Decreto, serão exercidas pelo Ministério da Saúde, através de seus órgàos responsáveis pela profilaxia da
febre amarela.
Art. 3<} Ao órgão encarregado das
atividades relativas à profilaxia da
febre amarela em todo
território
nactonat 'compete:

°

a) realizar a vacinação antiamarílica em todo o pais através de postos
fixos e unidades móveis;
b)
promover a realização de necrópaia e víscerotomía sempre que rorem necessárias:
c) realizar inquéritos e ínvestíga-

ções epidemiológtcas ;

.

realizar estudos e pesquisas relacionados com a febre amarela;
er promover medidas de vigilância
contra o "Aedes aegypti" em tôdae
as localidades em que se tornem necessárjas, esnecialmente nas áreas
fronteu-iças com países ainda ínfestados por êsse vetor, nas zonas marftimas, fluviais e aeroportos .ínternacionaís ,
d)
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Art . 49 Com o objetivo de cumprir
o que dispõe o' artigo anzertor, serão
visitados- pelos servidores do órgâc
responsável pelo serviço de profilaxia
cü, febre amarela, sempre que se fizer necessár!o, tôdas as casas. pl'edias, apartamentos, áreas 8 terrenos,
ocupados ou náo, de 'n-opnedada-prtvada ou pública, destinados a quaisquer fins, de caráter civil, militar ou
religioso, e igualmente, os transportes de quaisquer 'naturezas.
Parágrafo único. esses locada serão
inspecionados minuciosamente, em -tôdas as dependências, inclusive dormitórios.
Art. 51" Os servidores do órgão responsável pela profilaxia da febre
amarela terão sempre livre e imediato ingresso, em qualquer dia, em
todos os locais previstos no artigo 49
destas Normas, para nêles procederem as referidas, inspeções.
-Art. 69 Sempre que um servidor do
órgão responsável pela profilaxia da
febre amarela encontrar foco de mosquito, deverá destruir o respectivo reR
ceptáoulo, ou nêla aplicar a substância larvícída adotada.
Art. 79 Nas embarcações, os depôsitos dágua serão mantidos e prova
de mosquito, de conformidade com as
instruções previstas 1}0 art. 21.
Art. 89 Nas áreas em que houver
pessoa devidamente credenciada para
a prática da "víscerotomia", as guias
passadas pelo oficial do registro civil,
para sepultamento, somente serão extraídas mediante a apresentáçáo da
declaração de óbito, tendo o seu
"viste' .
Ai'L 99 Nos casos de intrmgêncta
das disposições oeste Decreto, /:!.H. autorrdades sanitárias apücarào aos iníratcres as sanções cabíveis na forma

oa legislação em vigor, uicíependen-

temente da ação das autorrdades puJíciaís, que será req.üsitada sempre
que necessária para c;'8.j;UnlÜ O cumprimento das presentes Normas Técnicas e das Instruções a que se refe-

re o art. 21.
Art. 10, E' obrigatória a notificacão imecíata às autondaôas samtái-tas de todos os casos positivos ou
suspeitos de febre amarela.
Art. 11. Uma embarcação ou aeronave será considerada i n f e c t a d a,
quando Ocorrer um Caso de febre
amarela a bordo.
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Art. 12. Será considerada suspeita a
ell1barcaçáo provenient~ da área local
ífítectada, quando c0I?-J:;al' com menos
de seis (6) días ôe viagem ou se, ao
chegar dentro dos .trínta (30) dias seguintes à data de sua partida rÓI'
constatada a presença de "Aedes
aegypti" a bordo.
Art. 13. Será considerada suspeita
a aeronave em que se comprovar a
presença do "Aedes aegypti" -a bordo.
Art. 14. Sempre que se verificarem no país a existência de áreas locais infectadas, o Ministério da Saúde comunicará êste fato, e sua exteneào. à Repartiçâo Sanitária Panamerícana que será notificada também
quando as mesmas estiverem eliminadas.
Art. 15. Tratando-sede febre amarela silvestre, após decorridos três (3)
meses sem que seja comprovada a
presença do vírus, a área local deixará de ser considerada infectada.
Parágrafo único. Nas zonas fronteírfças a focos enzoótícos de febre
amarela silvestre, deverão ser mantidos os serviços de vacinação antíamartlíca e de vigilância sanitária.
Art. 16. Quando tiverem sido aplícadas as medidas exigidas pelas auto-,
rídaôes sanitárias, a embarcação ou
outros meios de transporte deixarão
de ser considerados infectados ou
suspeitos.
Art. 17. Serão fornecidos às pessoas
submetidas à imunização antíamaríuca, atestados de vacinação.
Parágrafo único. Para viagem internacional será fornecido o Certificado Internacional de Vacinação, de
acõrdo com o modêlo adotado pela
Orgamzaçâo Mundial de. Saúde.
Art. 18. A validade do certificado
começa 10 dias após a primo-inoculaçã-o ou no dia da revaclnaçãc, e durará 6 (seis) anos, prazo êsse que poderá ser modificado de acôrdo com
outros critérios que forem adotados.'
Art. 19. Nenhuma pessoa -de posse de certificado válido de vacinação
antíamartlica será tratada como suspeita, mesmo que preceda de área local infectada.
Art. 20. Ao órgão encarregado da
defesa sanitária internacional compete:
,à) realizar a vacinação antiamarilica para efeito de fornecimento de
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Certificado Internacional de Vacinaçao:
/.J) controlar os certificados de vacinação an tdamaríüca dos passageiros
e tripulantes em viagem ínternacíonaí ;
C) promover, em articulação com as
autoridades sanitárias terrestres o
isolamento de doentes em viagem 'internacíonaí, estabelecendo.vquando indiciada, a vigilância sanitária das
pessoas procedentes de áreas locais
infectadas:
d) efetuar medidas de vigilância
nas embarcações, aeronaves e antros
meíos de transportes provenientes do
exterior, visando evitar a reínfeatacão do país pelo (, Aedes aegvptd".
Ar-t. 21. Serão elaboradas pelas autoridades sanitárias ínetrucões para a
perfeita execução destas Normas.
Art. 22. Fica revogado o Decreto
nv 21.434, de 23 de maio de 1932.
Art. 23. asee Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, -20 de agôsto de 1965; 1449
da Independêncía e 179 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo de Britto

DECRETO NQ 56.760
AGÔSTÓ DI'.:

DE

20

lJE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Chrístcvão Moreira da Silva a pesquisar
argila, no município de Rezende,
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da Republtca, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constítuíçâc e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.!?85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Chrístovâo Moreira da Silva a pesquisar argila, em terrenos de
propriedade de Paschoíno Maraasí, no
imóvel denominado Sítio Paraíba, distrito de Pôrto Real, mumctpro de Rezende, nc Estado do Riu de Janeiro,
numa área de três hectares e vinte
e quatro ares (3,24 ha: delimitada
por polígono irregular que tem um
vértice a setecentos 8 em metros
(701 m) , no rumo magnétlco de cinqüenta e -um graus e trinta minutos
'nordeste (519 30' NE) do cunhaI nordeste (NE) da ponte de ferro entre
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os municípios de Rezende e Barra
Mansa crodovia estadual) à margem
direita do rio Paraíba ,j{) Sul e 0<; lados, a partir dêsse -vértdce, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqüenta e sete metros (5~ m) ,
cinqüenta e seis graus nordeste _-.I'.'
NE); oitenta metros ,80m), trinta
e um graus e cinqüenta minutos noroeste (310 50' NW); duzentos e vinte
e quatro metros (224 m) , cinqüenta
e oito graus nordeste
TE); noventa e oito metros (98 mi dezesseis
graus noroeste (16° NE): trezentos e
cinqüenta e três metros 0353 fi), cínqüenta e cinco graus e trinta minutos
sudoeste (559 30' SW); cento e sessenta e cinco metros (165 m) , quarenta e sete graus e trinta minutos
sudeste (479 30' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento .aprovado pelo Decreto nv 51. '126.1e 19 de
fevereiro de 1963, da Resoiução CNEN,
nv 1-63, de ~ ne janeiro de 1963, da
Comiseâc Nacional de I!:nelg"ia Nuclear,
Art. 29 O título da autorlzaçao de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pegará a taxa de
trezentc _ cruzeiros '(Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livre próprio
de Regtstrc das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3\> Revogam-se as díspos'côes
em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1965; 1449
da Indenenoéncía é 779 da República.,
H,

CASTFI.Lô: BRANCO.

Mauro 7'hi(·au.

DECRETO N9 56.761
AGÔSTO DE 1965

DE

20

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
Joaquim de Souza a pesquisar cauEm, feldspato e quatzo. nos municípios' de Monte Alegre do Sul e Pinhalzinho, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
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janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alfredo Joaquim de Souza.
a. pesquisar caulím, feldspato e quarbeo; em terrenos de sua 'propriedade,
nu imóvel denominado Sitio Paiol de
Telhas, situado no ocírro das Mostardas, distritos
e
municípios 'de
Monte Alegre e Pinhalzinho, Estado de
São Paulo, numa área de dezoito hectares e sessenta e cinco ares (13,65 ha) ,
delimitada por um polígono n.ístilíneo que tem um vértice inicial na
margem direita da Estrada Velha de
Pinhalzinho para Mostarda, ;:> setecentos e oitenta e sete metros (787
m) , no rumo magnético <te -cítenta e
oito graus G trmta e seis minutos nordesde (889 36' NE) da barra lo córrego Matheus, na margem direita do
rtbeírâo da Fazenda Velha, e os lados a partir do vértice considerado,
têm Os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos " setenta e quatro metros e sessenta ~ centímetros (274,60 m) , dezessete graus e
cinco minutos nordeste U79 05' NE);
cento e cinqüenta e dois metros e
quarenta centímetros U52,40 .m) , dezcíto graus e quarenta e seis minutos
noroeste (l8\> 46' NW); duzentos e
noventa e nove metros (299 m) , qua1;1'0 graus e quarenta e cinco minutos
nordeste (4"45' NE); duzentos L sessenta metros e noventa centímetros
(260,90 mj , setenta e sete graus e quarenta e sete minutos noroeste <77Q
47' NW); duzentos e cinqüenta
e
sete metros e cinqüenta centímetros
(257,50 m) , quatro graus . udoeste
(49 00' SW); o sexto Iada é o segmento retilíneo que partindo da extremidade do quinto lado, com rumo
magnético de cinqüenta e sete graus
seis minutos sudoeste' 579 os SW),
alcança a margem -üreita da estrada.
velha de Pínhalainno para Mostarda:
o sétimo e último lado é o trecho, da
margem direita do togradouru citado,
compreendido entre 0, vértice inicial e
a extremidade do sexto tado. descrito,
Parágrafo único; A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. -726, de 19 de
fevereiro de 1963, da Resolução CNEN
nv 1-63, je 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de ~nel'gia Nuclear.
Art . 2Q O título 'ia autorização de
pesquisa, que .será uma via autêntica
de
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dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois ~22 anos ~ conta}' ~a
data da transcnç8.0 no livro proprro
de Regis~ro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
etn contrário.
Brasília 20 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CAS'rELLü BRANCO.

Mauro T hibau.

DEC=O N' 56.762

DE

20 DE

AGÔSTO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Chris...
touão Moreira ,da Silva a pesquisar
dolomita no município de Barra do
Piraí, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .nv I, da Constdtuíçáo- e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .Chrfstovâo Moreira da Silva a pesquisar dolomíta, em terrenos
de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Boa Lh:b' distrito de
Dorândía, munícíplo de Barra do Ptraí, no Estado do Rio de Janeiro,
numa área de dez hectares (lO ha.i ,
delimitada por um poügono írregular que tem um vértice II quatrocentos e setenta e quatro metros (4'74
m) no rumo magnético oitenta e quatro graus e cinqüenta minutos sudoeste (84 Q 50' SW) do entroncamento das estradas para São João do
Turvo
Fazenda Canto Alegre .e
Fazenda São Sebastião e os lados, a
Partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:· duzentos e quarenta metros (240 m) ,
'trinta e oito graus e trinta minutos
noroeste (389 30' NW);·. trezentos e
cinqüenta e seis metros (356 m) , ruarenta e oito graus sudoeste (48 9 SW ) ;
duzentos e noventa e sete metros (297
In), trinta
graus e quarenta minutos sudeste (30940' SE\ quatrocentos metros (400 m) , quarenta graus
e trinta minutos nordeste (409 30' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento' aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, da Resoluçâo: CNEN
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear .
Art ..29 O titulo da autorização de
pesquisa, que. será uma Via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se 9.S disposições
em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASl'ELLO BRANCO.
Mauro '1'hibau.

DECRETO NQ 56.763 -

DE

20

DE

AGÔSTO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro H élio Al~
ves de Brito a Lavrar jilito argiloso,
no município. de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo.

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição erros têrmos
do Decreto-lei ne 1.985, de 29 de [aneírc de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Cidadão
brasileiro Hélio Alves de Brito a Iavrar filito argiloso, em terrenos de
sua propriedade, no imóvel denominado Sítio Santo André, distrito e
munícípío de Santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo, numa área de
cento e setenta hectares e cinqüenta
ares (l70,50, ha) , delimitada por um
polígono místilíneo que tem um vértice na bana do córrego - Jurumirim na, reprêsa de, Parnaíba, da São
Paulo Light, localizada na cota setecentos e um (701) e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:' oitocentos e
quinze metros (815 m) , trinta e dOIS
graus' e trinta minutos nordeste
(329 30' NE), atingindo a estrada de
rodagem São Paulo - Pírapora do
Bom Jesus, por onde segue rumo sul
(S) , numa distância de mil duzentos
e oitenta metros 0.280 m).; dai, os

ATOS DO PODER

~~cfd~~~~ ~~~~~~~~~t~s q~i~~~O~e~~~~

(715 m) , sete graus e quarenta mínutos sudoeste (70 40' SW); seiscentos
e sessenta metros (660 m) • oitenta fi
quatro graus e cinqüenta minutos sudoeste (84 9 50' '2"W); quinhentos metros (500 m) , setenta graus e quarenta minutos sudoeste (709 40' S"V);
trezentos e quarenta metros (340 mj ,
oito graus e. vinte minutos sudeste
(8 9 20' SE) ; setecentos e vinte e cinco metros (725 m) , vinte e oito graus
vinte minutos sudoeste (289 20' SW) ;
quinhentos e oitenta metros (580 rn) ,
trinta e oito graus e dez minutos noroeste (38 9 10' NW); trezentos e oitenta metros (380 m) , trinta e cinco graus e vinte minutos nordeste
(359 20' NE) até atingir a margem esouerda do córrego Jurumtrim, por onde segue até o ponto de partida. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das' seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente, mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
.estípulaçôea do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEM
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da jei os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e aol\lIunicipio, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da au ~
tonzacâo não cumprir qualquer -das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do código de Mínas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da produção Mineral
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e gozará dos favores discriminados rio
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será trauscrito no livro próprio de Registro das
Autortsaoões de Lavra, após o pagamento d-a taxa de três mil quatro"
centos e vinte cruzeiros rcrs 3.420).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de agôatc de 1965; 1449
da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thfbau

DECRETO N9 56.764
DE 20 DE
AGÔSTO DE 1965
Renova o Decreto n 9 1.731, de :J9 de
nooemnro de 190.2.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçáo que lhe confere O·artigo
87, n9'I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de '~9 de
janeiro de 1940 (Código 'de Minas),
decreta:
Art. lÇ1 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano .nos termos da Ietrc b, do art. 19 do Decretolei nv 9.605, de 19 -le agôsto de 1946,
a autorização conferida a Mineração
P2.tO do Brasil Ltda. pelo Decreto
número mil setecentos e trinta e um
(L. 731), de vinte e nove (29) de novembro de mil novecentos e sessenta
e dois (962), para pesquisar diamante, no distrito e município de Gtlbués,
Estado do Piauí.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cinco mil crúzeíros
(Cr$ 5.000,00) e será transcrito no
uvrc próprio de Registro das Autorizações ue pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1965; 144Q
da Independência e 779 da Repúblíca ,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau,
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DECRETO N9 56.765,--.'.. DE 20
I\GÔS:I.'O DE 1965.

DE

Outorga concessão à reiemsõo Itapoan
S.A. para instalar uma emlssora ãe
radiodifusáo de sons e imagens (televisáo) .

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87.' nv .1., da Constdtuíoào Federal, e
tendo em vista o disposto no art. 59.
nv XIX da mesma Constituição, (;: o
que consta do Parecer nv 352-65-CONTEL,

Oonsíderandr que a Televisão Itapoan 's. A., através do Decreto .número 51.153, de 5 de agôsto de 1961, obteve, concessão para instalar uma
emissora de radiodifusão de sons e
imagens (TV), na cidade de Salvador. Estado da Bahia;
Considerando que a cópia do contr..ato firmado pela emissora com a antiga Comissão Técnica de Rádio foi
entregue fora do prazo legal;
Considerando que o' Tribunal de
Contas negou o registro do citado
contrato por ter sido publicado mtempestívamente:
Considerando que não cabe à em;'
prêsa Televisão Itapoan S.A. a responsabtlídade pelo não cumprimento
dos prazos;
Considerando a necessidade de regularizar a situação da mencionada
empresa, de acôrdo .com o que estabelece o Código Brasileiro de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Televisão Itapoan S. A., nos têrmos
do art. 28, do Regulamento dos serviços de Radíodífusão; para estabelecer; na cjdaoe de Salvador, Estado da
Bahia, sem direito de exclusividade,
uma emissora de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), - utilizando o
Canal 5 (oíncc.)
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baíxam, . ubrícadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de "I'elecomunícaçôes, e devera ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da- publicação dêate Decreto no Diario Oji-

cuú. sob pena de ficar nulo, de pleno
direito. o ato da outorga.
ArL 2(l Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de· 1965; 144"
da Independência e 77 9 da República.
H. CAST,ELLÓ BlJANCO

DECRETO N9 56.766 -

DE 20 DE

AGÔSTO DE 1965
Renova o Decreto -ns 51.g~3-A,
de abril de 1963.

ae

26

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o art. 87,
nc 1, da Constituição e nos termos da
Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeírc
de 1940 <Código de Minas). decreta:
Art. 1? Fica renovada pela prazo
improrrogável de um (1) ano nos termos da letra ó, do art. ~?, do Decretolei nv 9.605, de 19 de agosto de 1946,
a autorização conferida ao ciuaoão
brasileiro Manoel Corrêa Dias, pelo
Decreto número cínqüents e um mu.
novecentos e trinta e três - A
.
(51.933-A) , de vinte e seis (26) de
abril de mu novecentos e sessenta e
três (1963), para pesquisar carcáno
nu muníctpío de Cantagalo, Estado do
Rio 'de Janeiro.
Art. '29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de mil seiscentos e
oitenta cruzeiros cc-s 1.680,00) e sera
transcrito no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasiüa, 20 de agôsto de 1865;
144? da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO

NlJ

56.767

AGÔSTO

DE

DE

20

DE

1965

A utorizÇl a Mineração Caeté S. A. e
pesquisar minério de ferro, no mUnicípio âe Caete. Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usande
da atribuição que lhe confere o art.
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87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Caeté S. A. a pesquisar minério
'de ferro, em terrenos de propriedade
da Cía.. Ferro Brasileiro S. A. no lugar denominado Descoberto, distrito
-de Penedía. município de Caeté. Estado de Minas Gerais, numa" área de
'quarenta f! dois hectares (42 ha) . delimitada por um hexágono irregular,
aue tem um vértice a mil duzentos e
noventa e oito metros. no rumo verdadeíro de quarenta e oito graus noroeste (489 NW). da confluência do córrego Grande com o córrego Cachoeira
D'Anta e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento e oitenta
e seis metros (1. 186 mj , oitenta e sete
rrraue sudoeste (879 SW): duzentos e
cinco metros (205m). quinze. graus e
quinze minutos noroeste <15915' NW) ;
trezentos e cínquenta e três metros
(853 m) , setenta e dois graus e quarenta e cinco minutos nordeste
.
(72°45' NE) ; duzentos e sessenta e três
metros (263 mj oitenta e cinco graus
nordeste (859 NE): seiscentos e oitenta e quatro metros (684 m) , sessenta graus nordeste <609 NE): quinhentos e noventa e cinco metros .. ".
(595 m) . quatro graus sudeste (49 SE).
I

Parágrafo único: A execução da presente autorização fica sujeita às estípulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726. de 19 de tevereíro de 1963, e da Resolução
.
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963.
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Çl - O titulo da autorização
'de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
.
'quatrocentos e vinte cruzeiros
(Cr$ 420,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcríç ã o no livro próprio de Registro das
Autorizações de pesquisa.
Art. 39 - Revogam ~se asdisposi-çôes em contrário.
Brasília, '20 de agôsto de 1965; 144Çl
da Independência .e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECERETO N.'! 56.768 AGOSTO DE

Altera

DE

20

DE

1965

o Decreto n,v 55.618. ue 22 de

taneno de W65.
o Presidente da Repúbüca, usando
da atrfbuíçáo que lhe confere c artigo 87, item 1, "da Constrtuição Federal, decreta;
Art. V' O art. iu do Decreto numero ,4.019. de 14 de jllltt.(; de HlGg,
alterado pelo Decreto n.c 55. til~. de
22 de Janeiro de 1965, passa a ter a
seguir-te redação:

Art. 16. Os recursos do Fundo serão aplicados em operações de empréstimos e de refinanciamentos, sendo estes últimos relativos a:
a) papéis de crédito rural orrgmados de financiamentos concedidos a
produtores rurais ou suas cooperativas;
z» promtsscrías, excetuadas as rurais, e duplicatas representativas de
venda a prazo, quando resultantes
de financiamentos para aquístçâo de
fertilizantes. corretivos, fungicidas,
inseticidas, rações, tratores, maquinas
implementas agrícolas e outros bens
utützàveís nas atividades agropecuarias" a critério da Junta Deliberativa.
Parágrafo Unico. vas operacoes rererídas na letra a dar-se-a preferência às que prevejam refínanctamento
apenas parcial, retendo as entidades
de crédito refinanciadas parte do valor da operação",
Art. 25' ltste decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as dtsposíçôes em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1965; 144g
da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo Leme
DECRETO N9 56.769
AGÔSTO DE

DE 20 :»B

1965

Autoriza a Centrais Elétricas de U1'U~
bupungá S. A. a construir linha de

transmissão,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos

~02
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DECRETO N'J 56.770 - DE 20 DE
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei nc
852. de 11 de novembro de 1938, deAGÔSTO DE 1965
creta;
Autoriza o aaaaao brasileiro SebastidoArt. 19 Fica autorizada a Centrais
Biazzo a pesquisar argila, no muniElétricas de tjrubuptmgá S. A. a construir uma linha de transmissão entre
cípio de Casa Branca, Estado de Sao
a vila de .jupíá, distrito 'do mesmo
.Ponuo,
nome, Município de Três Lagoas, e a
Usina Hidrelétrica de Mimoso, dístrfo Presidente da República, usando
to do mesmo nome, Município de Ri- - da atribuição que lhe confere o art. 87,
ba., do Rio Pardo. continuando, daí até
nc 1, da Constítuíção e nos têrmos do
à cidade de Campo Grande, no disDecreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro
trito e município do mesmo nome. no
de 1940 (CódigO de Minas), decreta:
Estado de IVlato Grosso.
Art. 19 Fica autorizado o. cíoadâo
brasileiro Sebastião Bíazzc a pesquisar
§ 19 Em portaria do Ministro das
argila em terrenos de propriedade de,
Minas e Energia, após a aprovação dos
Lavoura Indústria e comércio "Casprojetos, serão fixadas as oaracterístícavel" S. A., no imóvel denomínarío
cas técnicas da linha de transmissão.
Fazenda Oríndíuva, distrito e munícrpio de Casa Branca, Estado de Sao
§ 29 A referida linha se destina ao,
Paulo, numa área de cento e quarenta
suprimento aos concessionários nas ctt'- um hectares oitenta 8 um ares e
vinte centrares <141,8120 nar. deümíta..dades de Campo Grande e Três Lada por um polígono místíhneo, CUjO
goas.
lado curvíüneo é o trecho da margem,
Art. 29 A concessionária deverá
direita do Rio .Jaguarí Mirim compreendido entre os extremos de duas
cumprir as seguintes exigências:
poligonais que partem do marco qutI - Apresentar à Dlvísâo de Aguas
Iométríco número cento e trinta e-quatro (Km 134) da Companhia Mo~
do Departamento Nacional da Produgiana de Estradas de Ferro, linha ea
ção Mineral do Ministério das Minas
Campinas-Ríbeírao Preto, e que sãoeEnergfa, em três (3) vias, dentro do
definidas pelos seguintes comprimenprazo de trezentos e sessenta' (3fiO)
tos e rumos magnéticos: a primeira
com. oitocentos e quarenta e nove medias a contar da data da. publícaçao
tros (849 m) , vinte e sete graus e doze
dêste Decreto, os estudos, projetos e
minutos nordeste (279 12' NE); mil e
orçamentos relativos aos trechos da licem metros (1.100 m) , sessenta e três:'
nha de transmissão.
graus noroeste. (63 Q NO); novecentos.
e vinte metros (920 fi), trinta e sete
II - Iniciar e concluir as obras nos
graus e trinta minutos sudeste
.
prazos que forem üxados pelo Minis(379 30' SE); a segunda, com novetério das Minas e Energia, executancentos e noventa metros (990 rm , nove
do-as de acôrdo com os projetcê aprograus e vinte e quatro. minutos suvados ou as modificações que forem
doeste (99 24' SW); noventa e seis
autorizadas.
metros (96 mj , setenta graus e víntee sete minutos sudeste '(709 27' SE).
parágrafo único Os prazos a que se
Parágrafo. único. A execução ca
refere êste artigo poderão ser prorropresente autorização fica' sujeita às,
gados por atá do Ministro das Minas
estipulações do Regulamento aprovado
e Energia.
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de teveArt. 49 O presente pecreto entra em 'reíro de 1963, e da Resolução CNEi\l
nc 1/63, de 9 de janeiro de 1963; da
vigor na data de sua publicação, revoComissão Nacional de E n e r g 1 a.,
gadas as disposições em contrário.
Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização ae
Brasília, 20 de agôsto de 1965;· 1449
pesquisa, que será uma vía autêntica.
da Independência e 779 da República.
dêste Decreto, pagará a taxa de mil,
quatrocentos e vinte cruzeiros
.
H. CASTELLO BRANCO
(Ct-S 1.420) e será válida por dois (2)
Mauro Thibau
anos a contar da data da transcrição-
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no livro próprio de Registro das Autortzaçóes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasfha, 20 de agôsto de 196ti:
144 9 da Independência e 779 na
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thtbau

DECRETO N'? 56.771 -

DE 20

DE

AGôSTO DE 1965

Autoriza o cidadáo brosiletro Hugo At~
berto da Fonseca a pesquisar mármore no. municipio de Curaça, asiaac da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
no I, da Constituiçâo e nos. têrmos do
Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Mínas) , decreta:
Art. 1'? Fica autorizado O cídadao
brasileiro Hugo Alberto da Fonseca a
pesquisar mármore em terrenos de
propriedade de Odete de Carvalho Moreira de Souza, no lugar denominado
Fazenda Lagedo, distrito de Patamuté,
munícípío de Curaça, Estado da
Bahia, numa área de quinhentos hectares <500 ha) , delimitada por um POR
Iígono irregular, que tem um vértice
a duzentos e cinqüenta metros
.
(250 m) , no rumo magnético de dezenove graus e trinta minutos nordeste
(19'? 30' NE), do canto nordeste (NE)
da Igreja da Vila de Patamuté e 03
lados a partir désse Vértice, 'os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: vinte e um metros e oitenta cen-:
tímetros (21,80 m) , três graus noroeste
(3 9 NW); seiscentos e cinqüenta metros (650 m) , setenta e dois graus e
quarenta e cinco minutos sudeste
(72 9 45' SE); oitocentos e noventa metros (890 m) , trinta e três graus e
quinze minutos nordeste (339 15' NE) ;
três mil e oitenta metros (3.080 m) ,
oito graus sudeste (8? SE); trezentos
e sessenta metros (360 m 1, trinta e
cinco graus e trinta minutos sudeste
(35'? 30' SE); mil e novecentos metros
(1 ;900 rru, cinqüenta e quatro graus e
quinze minutos sudoeste (549 15' SW~:
duzentos e Cinqüenta metros (250 m: ,
trinta e cinco graus noroeste
"
(35'? NW); oitocentos e -essente e sete
graus e quinze minutos noroeste
(867? 15' NW)"; quatrocentos metros
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(400 m)., vinte e três graus .nordeste
(23 0 NE); oitocentos e sessenta me ..
tros (860 rm , sessenta e sete graus e
quinze minutos sudeste (67 9 15' SE),

o décimo primeiro e último lado t, o
segmento retilíneo que une a extremidade do -íecímo lado descrito ao vertíce de partida.
Parágrafo único. A execução' da
presente" autorização fica SUjeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de UJ de reveretro de 1963, e da Resolução CNEN
no 1/63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de E TI e r g ta
Nuclear.
-Art. 2? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros ~CrS 5.000) e será válido
por dois (2) anos a contar da data da
transcrição no livro proprto de Registro' das Autortzaçôes de Pesquisa.
Art. 3? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1965;
1449 da Independência e 77Q da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thfbau

DECRETO N9 56.772 -

DE 20 DE

AGÔSTO DE 1965

Transfere de Luiz Antônio taonnerai
para Regina Monnerat a concessâo
para produzir e distribuir eneroía
elétrica no .iWunicipio de Duas Bar'rae, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 140 e 150 dv Código
de Aguas (Decreto nc 24.645, de 10 de
julho de 1964), decreta:
Art. 19. Fica traníerida para Regino Monnerat a concessão para produzir e distribuir energia elétrica no
Município de Duas Barras, Estado do
Rio de Janeiro de que é titular Luiz
Antonio Monnerat (em virtude do manifesto apresentado à Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção . Mineral no processo D. Ag .
797-35, de acordo com o artigo 149 do
Código de Aguasj •
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Art. 2\", O concessionário devera
assinar o contrato disciplinar da concessão dentro de trinta (30) dias, contados da pubücaçâo do despacho da

aprovação da respectiva minuta pelo
Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 As taríras de fornecímento
de energia elétrica serão lixadas e revistas trienalmente pela 'Divisão 'te
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4 q mste Decreto entra em vigor
na data de' sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Braaíüa, 20 de agôsto de 1965; 144'"
da Independência e 77\l da República.
H.

CASTELLD BRANCO

Mauro Tftibau

DECRETO N9 56.773

DE

20

DE

AGÔSTo DE 1965

Autoriza o cidadão oraeueiro Aâelmo
Parro a pesquisar água mineral no
munictpio (te Irapuru; Estado de
Sâo ecuio,

o

Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe conrere o artigo 87, nv I, da constituição e nos têr.,
mos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
jantara de 1940 (Código de Mínas.t,
de~reta:

A.ct. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Adelino Parro a pesquisar
água mineral em teremos de sua proprtedade nu imóvel denominado Pazenoa santa Genoveva, dístrâtc e munícípío de rrapuru,
Estado de São
Paulo, numa área de sete néctares e
sessenta e seis ares (7.66 'la), delirmtada por um polígono míeulíneo que
tem um vértice na margem esquerda
do ribeirão da Ilha, a mil metros
(1.000 m.) no rumo verdadeiro de
dois graus e trinta minutos nordeste
(2930' NE) da barra do córrego do
Sete, no ribeirão citado e os lados
a partir dêsse vértice 133.0 asstm definidos: o primeiro lado é um segmento
retilíneo, com trazentos e sessenta
metros, que parte do vértice inicial
descrito, com rumo verdadeiro de se~
tenta e oito graus sudeste (78Q SE);
o segundo lado é um segmento retíIíneo, com duzentos e trinta e dois
metros. (232 mj , que parte da extra-

midade do primeiro lado, com -rumo
veroaoen-o de quatro graus 0 trrnta
minutos noroeste (4°3{)' NW)·, c (,(.'~r
oeír ~ lado 1 o segmento -entíneo que
partindo da extremidade do segundo
lado. com rumo- verdadeiro de setenta
e oito graus noroeste (78° NW), a~-·
cança a margem esquerda ao rtbetrão
da Ilha; c quarto e ultime lado é o
trecho da margem Esquerda do rtbeí1'3.0 da Ilha compreendido entre 'a extremidade do terceiro lado e o vêrttce
inicial, descrito.
Parágrafo único. Aexecuvao da
1 <esente autortzaçâo fica sujeita _às
estíputações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726. de 19 de fevereiro de 1963. e da Resolução CNEN
nc 1~63, de 9 de janeiro de 1963. da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorízaçáo ce
pesquisas, que será urna via autêntica dêste Decreto, pagara a taxa ue
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos 'i contar da
data da transcrição no rtvro próprio
de Registro das Autorizações de .Pes~
quísa,
Art. ~I' xevoeam-se as diSP::)lZlÇÓeS
em contrano.
Brasília, 20 de agôato de 1965; 144<1
da tndependêncla e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro. Thibau

DECRETO NQ 56.774
AGÔSTO ilE

·DE 20 DE

19ô5

Autoriza o cidadão orasiteíro Aw'"Onio
Rodrigues de Almeida a pesquisar.
Jeldspato,no nunucuno ae ttcpeva,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artdgo
1:37, nv 1,_da Oonstttuícão e nos termos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de-Minas>. decreta:
Art. 1'" Pica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Rodrigues de Almeida a pesquíear feldspato em terrenos do condomírríc do Imóvel pro-indiviso Agua Quente no .ugar denomínade Apíai-Guaçu, distrito e mumrupio de Itapeva, Estada de Sa',) pauto,
numa área de onze hectares e uitenta-
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e cinco ares (11,85 ha)
por

um

>

delimitada

pongonõ Irre~'ula.J: que rem

um vertíce a duzentos ;;; sessenta metros (250 m), no rumo de vinte graus
sudeste (2.oOBE) da barra I'ijucc Prêto na margem esquerda ao rio AplaíGuaçu e os lados a partir ocsoe vértjce, os segumtes comprtmento., e l'U··
mos: cento e vínte e quatro metros
(124 mj setenta e dois '3:.raU:5 sudeste
(27Q SE); cento e quatorze metros ..
(114 m) . setenta .~ quatro graus e
trtnta minutos sudeste (14°30 SE);
cento e dezeseste metros (117 m) , sessenta e um graus ~ trinta minutos sudeste (6F'30' SE); noventa e oito metros (98 mj , quarenta e um graus
sudeste (419 SE); sessenta metros
USO mj , unco graus e trtnta mtnutos
sudeste (5930' SE); sessenta metros
(60 m) , vinte e oito graus sudoeste
(23Q SW); duzentos e sessenta metros
(260 m) , trinta e seis graus sudoeste
(369 SW); sessenta e quatro metros
(64 m) , quarenta e dois graus noroeste. (42 9 NW); cento e cinco metros
(105 m) , trinta e dois graus trinta
minutos noroeste (32930' NW); quatenta e oito metros (43 m) ; quarenta
e dois graus e trinta minutos 1101'Oeste
(42 Q30' NW); vinte e quatro metros
(2,4 fi), sessenta graus noroeste ...
(609 NW); vinte e cinco metros
(25 mj , sessenta e dois graus e trinta minutos noroeste (62930' NW): 01tenta l. um metros (81 m) , treze graus
noroeste (139 NW); trinta e três metros \33 m) , um grau e trinta minutos
nordeste (1930' NE); o décimo quinto
e ultimo lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do décimo
Quarto lado, descrito, ao vértice de
partida.
Parágrafo único. A execuçac aa
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro "de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
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Aio",. ;::':' Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 20 de agõsto de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9· 55.775 AGÔSTO DE 19'55

DE

23 DE

Declara de interêsse social para fins
de desapropriação áreas de terras
situadas no Estado de Pernambuco
e do.á outras providências.

O Presidente da República; no

~as.

'..1S0

atribuições que lhe conferem 'o
mC1SO I do artigo 37. e o § 19 do artigo 147 da Constituição Federar. tendo em vista o disposto nos artfgos 18
e 20 da Lei nv 4.504, de 30 de novembro de 1964, considerando o Deereto uc 56.583, de 19 de julho de
1965, decreta:
Art. 19 Ficam declarados de Interêsse social para fins de desapropriação, os imóveis rurais dtscrtmínados
no Decreto nv 55.7-61, de 16 de fevereiro de 1965, seus edíftcíos. dependências, benfeitorias, bens de quaícuer
natureza, e bem assim, todo e qualquer direito a êles vinculados.
Art. 29 Fica declarada de urgencía.
para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Ieí nc 3.365, de 21 de junnn de
1941, 'e desapropriação de que trata. o
artigo 19, é autorizado o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária a dar
plena execução a êste Decreto. que
entrará em vigor na data de sua publicação.
. Brasília, em 23 de agôsto de 1965-;
1449 da Independência e 779 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 56.776 AGÔSTO DE 1965

DE 23 DE

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz e ampliar suas instalações.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo87, inciso I, da Constítuíçào, e nos
termos do art. 5.<,) do Decreto-lei nu-
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mero 852 de 11 de novembro de 1938,
e do art: 10 do Decreto-lei nv 2.059,

de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica a Oompantua Paulista de Força e Luz autortzada a ampliar o seu sistema elétrico, mcdlante:
a) Construção
'1E. uma
nnna de
transmissão ligando a subestação de
Píraclcaba à subestação de Botucatu,
de propriedade da Usinas '~10tricas do

Paranapanema, no Estado de São
Paulo.
b) Aumento da capacidade da suncs-.
taçào de Piracicaba.
. § L.v As instalações ora autorizadas
destinam a interligar os sistemas
da Companhia Paulista de Força e
Luz e da Usinas Elétricas do Paranapanema.
§ 25' Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas as características técnicas da tinha de transmissão
e da subestação.

se

. Art. 2.9 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exígéncías:

I ....... Apresentar a Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta ü80) dias, a
contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmissão e subestação.

Il - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Mtntstro das Minas e Energia, executandoas de acordo com os projetos aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere êste artígo poderão ser prorrogados por ato do Míntstrc das Minas
e -Energta.
Art. 3.9 ESte decrete entra em vigor na data de .sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,,23 de agosto de 1965; 144,9
da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANco
Mauro Thibau

DECRETO N,9 56.777 AGÔSTO DE

DE

23

DE

1965

Autoriza a cidaàâ brasileira Idalina
Trés Altoé a pesfjuisar márniore no
município ele Cacnoeiro co Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituiçàc.e nos termos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Ccrügo de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a cidadã.
brasileira Idaltna Trés Altce a pesquisar mármore em terrenos de sua propriedade no .rugar denominado Fazenda Monte Qristo, distrito e munícípío
de Cachoeira do
ttapemírfm. Estado
0.0 Espirito Santo, numa área de quarenta e quatro hectares e vinte ares
<44,20 naj , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a mil
quatrocentos e vinte e seis metros
(1. 426m), no rumo magnét.co de sessenta e quatro graus trinta e oito mí.. .
nutos noroeste (ti4 Q38'!'T W) , do marco
quilômetro quatrocentos f setenta e
quatro da Estrada de Ferre Leopordíl~? e os lados a partar aêsse Vértice, os
seguintes comprfmentoe f".. rumos magnétícos ; quatrocentos e três metros
(403m), setenta.e sete craus noroeste
('i791\SW); duzentos metros (200m),
quatorze graus Iez minutos nordeste
C!.4°10'NE); quatrocentos e dez metros (410m), setenta e quatro graus
trinta minutos noroeste (749 30' NW);
trezentos e cinqüenta e seis metros
(356m), quatro graus noroeste (49
NW); quinhentos e vmte e oito metros (528m) , oitenta e cinco graus
vinte minutos sudeste (85 9 20' SE);
vinte e três metros e cinqüenta centimetros (23,50m), quatorze graus dez
minutos nordeste (14910' NE); trezentos e noventa metros (390m), setenta
e cinco graus dez minutos sudeste
(759 10' SE)·; o oitavo lado é o segmento retilíneo que partindo da' extremidade do.sétímo lado descrito encontra o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da presente- autorização fica sujeita- às csüpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n.c 1-63, de 9 de janeiro" de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Art . 2.9 O título da autcrtzaçào de
nesoutsa, que será uma via ':;'l1.t.i:~ntica
-dtst:B decreto, pagará a taxa de quatrocentoa e cinqüenta cruzeiros. (Cr$
45;),00) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da tránscrtçào no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa,
Art. 35' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de agôsto de 1965; 144.'-'
da: jndependêncía e 77.9 da República.
H_ CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.778

DE

23

DE

AGÔSTO -DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
Joaquim de Carvalho a pesquisar
cristal de rocha no município de
Itaberaba, Estado da Bahia.

o

201

é o segmento retilíneo que une a ex-

tremidade do quarto ('01N) lado descrfto ao vértice de partdda.
Parágrafo. único. A execução da
presente autorização fica sujeito às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1/63, de 9 de janeiro de,
19'63. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Ai-t. 2° O titulo da autorízacãc de
pesquisa que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será válido por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de Registro das Autortzações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de agôsto de 1965; 1419
da Independência e 779 da Repúbhca..
H. .CASTELLO BRANCO
Ma'u.To Thibau

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição e nos,
DECRETO NQ 56.779
DE 23 DE
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
AGÔSTO DE 1965
de janeiro de 1940 (Código de Minas},
decreta: .
Art. 19 Fica autorizado o cidadão Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a ampliar as suas vnsbrasileiro Manoel Joaquim de Carvataiaçôee,
lho a pesquisar cristal de rocha em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Fazenda Leão dos Brejos,
o Presidente da República, usando
distrito e município de -Itaberaba, Es- da atribuição que lhe confere o artado da Bahia, numa área de quitigo 37, inciso I, da Constituição, e
nhentos hectares (500 ha) , delímítada nos têrmos do artigo 59 do Decretopor- um polígono irregular. que tem lei nv 852, de 11 de novembro de 1938,
um vértice a quatro mil quinhentos e e do artigo 9 do Decreto-lei nv 2.059,
cinqüenta metros (4.550m), no cume
de 5 de março de 1940_ decreta:
verdadeiro de oitenta e três graus e
Art. 19 Fica a Companhia Paufísta
onqüenta minutos sudeste (839"''""'-50' de Fôrça e Luz autorizada a ampliar
SE) do canto sul (8) da sede da Fa- o seu sistema elétrico, mediante:
senda Leão dos Brejos e os lados a
a)
Construção de uma linha de
partir _dêsse vértice, os seguintes com- transmissão ligando a Usina de Lenprunantôs e rumos verdadeiros: mil
çóis, no Munícípío de Lençóis Pauliscento e oitenta e sete metros e trinta . ta, à Usina de Barra Bonita, no mucentímetros (1. 187,30m) , setenta graus nicípío de igual nome, no Estado de
e dea minutos nordeste (709 10' _NE) ; São Paulo.
dois mil cinqüenta e um metros e oibv Aumento da capacidade da
tenta centímetros (2, Oõ l.Süm) um
grau cinqüenta e oito minutos nor- subestação de Lençóis.
deste (19 58' NE); mil e sessenta e
§ 19 As instalações Ora autorizadas
oito metros f trinta centímetros .... se destinam a inter-ligar os sistemas
(1.068,30m), quarenta graus e vinte e da Companhia Paulista de Fôrça e
três minutos noroeste (409 23' NvV);
mí, seiscentos e dezenove metros e Luz e o da Companhia Hidrelétrica do
trinta centímetros Cl. 619,30m), seten- Rio Pardo.
ta graus e dez minutos .sudoeste (709
§' 29 Em portaria do Ministro das
iu-. 8W). O quinto (59) e último lado Minas e Energia, após a aprovação
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dos projetos, serão fixadas a::;~ características técnicas das instalaçôea.
Art. 29 A concessionária deverá
satisfazer as -seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento Nacíonar da Produção Mineral do Ministério das MWaS
Energia, em três '3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta (180) dias. e
contar da data da publicação dêste
Decreto_ os estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmissá!. e subestação.
G - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados,' pelo Ministro das Minas e Energia, executandoas de acôrdo com os projetos e as modificações que forem autorizados.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados per ato do Ministro das Mtnas e Energia.
Art. 39 :Ê:ste oecrero entra em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da -Repúblíca..

e

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

-

DECRETO N'! 56.780

DE 23 DE

AGOSTO D-E 1965

Autoriza o cidadão oraeuesro José
Manzo a lavrar jeldi>pato no rnuni~
ctpio de Socorro,
Estado de Sáó
Paulo.

o Prestdente da República, usannc
da atrtbtnçao que lhe confere o arrago
87, nc 1, da oonsntutçao e nos têrmos
do Decreto-Ieí n'? 1.9-85, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mínasj , decreta:
A:'"t. 19 Fica autorizado o cicacso
brasileiro José Manso, na quanctaue
de cessionário dos direitos ce Antonio
Preto ce Godoy, a lavrar teídspato em
terrenos de sua proprtedaôe .nu lugar
uenomínado Bairro de Pedra Branca,
díatrtto e mumcipío de Socorro, EStado de São pauto, numa área de um
hectare e alto ares e trinta e uoís
centiaree 0,0832 ha) . delimitada por
um polígono irregular que cem um
vértice a quatrocentos e noventa e
três _metros (493 mr , no !"UITlu verdadeiro cea graus e dez minutos nordes-

te (10910' NE) da Cruz ela Capela,
canta 'I'eresínha e os. tacos. a part.tr
desse Vértice, os seguintes ccrnprnnentos e rumos verdadeiros: noventa me.,
tros (90 m j , setenta e sete graus e
trinta minutos sudoeste (7'7\';)(\') S\V);
cento e seis metros e sessenta centtmetros 006,60 mi . dez graus vinte
dois minutos sudeste (11)922' SE) ; setenta e quatro metros <74 m) . set -nta
e nove graus e trinta e oito minutos
nordeste (79938' NE); dezoito metros
(18 mj , trinta e nove graus doze minutos nordeste (39912' NE); noventa
e cinco metros e oitenta centímetros
(95,8'0 l i ) . seis graus e cinqüenta e
três minutos nordeste (S<;l5;i NE);
vinte e -sete metros (27 m) oitenta e
cinco graus vinte e sete minutos noroeste (85927 NW). Esta autortzacâo
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do altigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34' e suas almeas. alem
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização üoa sujeita às:
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ne 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resoluçâc
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O concessionário da actortzacáo fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, Os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 63 do Código 'de Minas,
Art. 3'" Se á concessionário ua autorização não cumprir qualquer (las
obrigações que lhe incumbem a autortzacao de lavra será dectarada caduca ou nula, na forma ôos .crtígos 37 e
38 do Código de Mtnas ,
Art. 4') As propriedades viamnae estãu sujeitas às servidões de S01.0 e subsolo para fins de lavra, na forma dos
artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da. autorâzaçâo será Iíscalízadc" pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores -dlscrímmados no
art. 71 do mesmo Código,
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Art. 69:A autortzacão de .lavra ter-a
por título .êste Decreto. que será transcrito no Itvro proprro de Registro das
Autorizações de Lavra, após o- pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600).

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de agôato 'de. 19G5; 1440
da Independência e 779 da rtepúbüca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEÇRETO N9 56.1.81
DE 2';: DE
AGÔSTO DE" 1965'
Renova a autorizactio concedida 1-1e1o
Decreto n 9 1.637, d3 22 de nouembro
de 19i;2.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
m; nc I. da Constituícão f' nos têrmos
do Decreto-lei nc 9.eOS, de 19 ele agosto de 1946, decreta:
Art, 1° Fica renovada pelo prazo de
dois (2) anos, em-nome de Yone Prioli
Gonçalves, como sucessora de Lupércio Bueno Gonçalves, a autorização
concedida a êste último para pesquisar apabita;' leucita e vermícuüta, no
município de .Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo, pelo Decreto número mil seiscentos e trinta e sete (1637),
de vinte e três (23} de novembro de
mil novecentos e sessenta e dois ...
<I962) .

Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará" a taxa de mil cruzeiros tCr$
1.000.00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Eegisü'o das Autorizações de pesquisa.
Art. 3'? Revogam-se as díspoaíçôea
em contrário.
Brasília, 23 de .lg0SW de 1965; 144,Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BR.-\NCO

Mauro Thibau
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DECRETO N.9 58.782 -

DE

24

DE

AGOSTO DE 19135

Retifica a ctassitioação dos cargos de
nivel superior do Ministério
da
Marinha, aprovada pelo
Decreto
n.c 55.165, de 8 de dezembro de
1964, alterada p'eIO de n.c 55.714,
de 10 de tenereiro de 19-65, e dispõe sobre o enquadramento de seus
atuais ocupantes.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Oonstitutcao, e
de acordo com o artigo 9.9 da Lei'
n.c 4.345, de 26 de junho de 1964.
regulamentado pelo Decreto número
55.246; de 21 de dezembro de lS64,
decreta:
Art. L'? Fica retificada, na forma
dos anexos, a classificação dos cargos de nível superior do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Marinha, bem como a
relação
nominal dos respectivos
ocupantes.
Art. 2.'? A retifícaçâo prevista neste decreto prevalecerá a partir de l.Q
de junho de 1964, salvo quanto ás
readaptaçôes efetuadas posteriormente a essa data.
Art. 3.9 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto-.
Brasília, 24 de agôsto de 1005; 1449
da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRllNCO
Paulo Bosíeío

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial
de 26 de agôsto de 1965.
DECRETO N." 56.783 AGÔSTO DE 1965

DE

24

DE

Aprova alteraçóes introduzidas nos
Estatutos da Mercantil Companhia
Nacional de Seguros, inclusive aumento ao capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constítutção, e nos
termos do Decreto-lei n,v 2.063, de "
de março de 1940, decreta:
Art. 1.<,) Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
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Mercantil Cómpanllia Nacional de- Seguros, com sede na cidade do Rio fie
Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a runcíonar pelo Decreto
D.9 :3.657; de 26 de janeiro de 1939, inclusive aumento do .capitat social de
CrS25.000.000 (vinte e cinco milhões
de cruzeiros) para Crg 200.000.000
«tuzentos milhões de cruzeiros)', conforme delíberaçãc de seus acionistas
em Assembléia Geral Extracrdmárra,
realizada
14 de outubro de 1964.
Art. 2.~ A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e' aos reguremontes vigentes, ou que venham a
vigorar, sobre o objeto da autortzação
a que alude aquele decreto.
Brastüa, 24. de agosto de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da República.

em

H. CASTELLO BRANCO
D,aniel Faraco

DECRETO N.Q 56.784

DE 24 DE

AGÔSTü DE 1955

Altera a lotação numérica e nominal
dos cargos de Fiel do! Tesouro do
Quadro de Pessoal do Ministêrio
da Fazenda.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, 'da Cohstdtuíçâo, ceereta:
Art. 1. Q Ficà alterada a Iotaçáo
numérica e nominal dos cargos de
Fiel do Tesouro .do Quadro do Pessoal do Ministério da Fazenda, aprovada pelo Decreto n.c 55.813, de 8
de março de 1965, para efeito de ser
transferido um cargo de' Fiel do Tesouro,
nível 18, com o respectivo
ocupante, Oswaldo Geraldo QUinsan,
«s- Iotaçâo permanente da Alfândega
de Salvador para a lotação permanente da Delegacia Regional
de
Arrecadação no Estado da Guanabara.
Art. 2.9 ~ste Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agôstc de 1965; 1449
da Independência e 77g da República.

DECRETO N9 56.785 - DE 24 DE
AGÔSTO DE 1965
Declara de utilidade I pública, im6vel
que menciona na cidade de Sã.o Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 87, item I, da Constdtuiçâo Federal, e tendo em vista os arts. 59 e
10 do Decreto-lei n 9, 3.-'65, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 É declarauo de utilidade
pública, para desaproprraçâo, o imóvel situado na Alameda Itu. números
137, 145, 151 e 153, antigos números
155 e 16( no Jardim Paulista. cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo,
no estado em que se encontra de propriedade do Sr. Boaventura Antonio
Gravína, ou seus herdeiros e sucesSares, tudo de acôrdo com o que conata do Processo pro tocojado no Mimetérío da Aeronáutica sob DI-' M. Aer
04-01-12534/65 no qual se encontram
as plantas;' memcríal descritivo e Iaudo de avaliação.
Art. 29 pestana-se esse Imóvel à restdêncía de Oficiais da Guarnição da.
Aeronáutica da 411< Zona Aérea.
Art. 3Q Fica O Mímsténo da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desapropriação de que trata o art. 19; na forma do art. 10,
do Decreto-lei nv S. 365 de 21 de junho de 1941,correndo as despesas à
conta dos seus recursos próprios.
Art. 49 Na forma e para etcttos do
art. 15 do Decreto-lei nv ~365 de
21 de junho de 1941 alterado pela Lei
nv <~, 786 de, 21 de maio de 1956 a
presente desaproprraçáo é declarada,
de urgência para afeito de ímediaza

imissão dê posse.
Art. 59 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubtícaçào,
revogadas às disposições em' contrário.
Brasilia, 24 de agôstc de 1965; 144')
da Independência e 779 da República.

H. CASTELLQ BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

Eduardo Gomes.
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DECRETO Nv 56.786 -

DE 24 DE AGOSTO DE 1965

Declara prícritarui ao aeeenxotonneao do Noreteste para efeito ae isenção
de quaísquet taxas e mvpôsto.s teaenns, a zmportaçtw de eauuximentos
»ceos. se,In simiUar l;acionu! retustrasio e consignados a "Companlua ae
'l'ecidoJ PaulIsta' de Pl~ulista} Pe,

O Presidente da Repúbncu, usando das atrtbuíçóee que Ine contere o
Artigo 87, Item 1, da Ccnstítuíçáo Federal e nos termos do Artigo 18, da
Lei nc ~. 69~, de 15 de dezembro de 1959 e, aíndao considerando que o Conselho Deliberativo da Supermtenuencía do Desenvolvimento ao Nordeste
(SUDENE" através da Resotuçác nv 1.067, de 11 de janeiro de 19ô~, aprovou
o parecer da Secretaria, Executava cacueíe órgão propondo tosse rcconnecroa
como priorttarta para o desenvotvzmento da cegráo, para efeito de rsençao.
de impostos e taxas federais, a .rhnortacao dos equipamentos novos, neste
descritos e sem stmtlíar nacíone registrado, a ser efetuada pela "Oompanm
de recicos Paulista' de Pauhsta. Estado de, Pernambuco e destinada a
maquinaria a mcdernízaçãv de

SUB

Indústria;

considerando haver o Conselho de Política Anuaneíra atestado não terem ditos equipamentos simna, registrado no país:
consioerancío. enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE, encaminhou a proposta do Conselho
Deüuerauvo C10 mesmo orgao decreta:
Art 1L. Ftca declarada prrcrttarra para o desenvorvimento ao Nordeste,
para efeito. de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
dos equipamentos novos, 68111 enn.rar nacional regastrauo, a seguir crescrnos
e consignados à "Companhia de-.j ecuíos Paulista", de' Paulista, Pernambuco:

Item

1

2

I
I

Especificação

I

I

Quantidade
a ser
importada

CIF US$

I

Teares automáticos, marcai,
ELITEX, tipo F, 44-2,
largura de 1.2(JOmm, com-I
,
pletamente equipados, dei
raoncaçâo e exportação
"KOVQ" Ltda.' Praga]
\
Tchecoslováquia
i

.

Valor Total

600

516.000

4

6.190

i

Passadeiras, marca WHI-I
TiN, modelo M_rIB ACCUI

DRAFT, com uma cabeçal
e duas entregas devida-]
mente equipadas
comi
motores acoplados pêso i

nqurdo total 6 168 quilos. I
Máquinas de procedência I
e Iabrícaçâo americana e i

venda da

WHITIN IN ~ I'
LIMIMassachussete, i

TERNATIONAL

TED

de

,.1

U.S.A

3

i
W H 1 T I NI

Maçaroquetras
LONG-DRAF'T modêlo
SCOTSMAN, de 88 fusos

Jol

cada, bitolo de 10'

devi-

~.12
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Quantidade
a ser
importada

ESPECIFICAÇÃO

I
I

Valor Total

I

i

damente equipados dei
com motores acoplados, I
de fabricação e venda de]
WHITIN

INTRNATIO-I

NAL LIMITED,de Mas~l
sachussets U. S. A. e pro- I
cedêncía norte-amertcana.]
Pêso líquido: não deter-I
minado

Total

121.932

6

.••••...•..••..•• 1

!
•....•••.....• J

644.122

I
Paragrato único. Com respeito aos motores elétricos que acompannam a
maquínarta fie,'!' sua similaridade para eleito da isenção de que trata o
presente decreto. para ser examínaua pela aitandega de uestmo. qundo do
desemba-raço aduaneiro, na tupocese de os mesmos seguirem regime tarrràrto
proprro, observanctc-se o disposto na Circular nv 16, de 26 de agosto ae 1958,
do S1'. Mimstro da Fazenda.
Art , :dU .E:ste Decreto entrara em vigor na data de sua punneaçãc,
revogadas as dtsposíçôes em contrario.
Brastüa, 24 de agosto de 1965; 144lf ce Independência e 779 da RepUblica.
H. CASTELI,Q BRANCO

Octavto Buthôee
ceuxuao Cordeiro de Fartas

DECRETO NQ 56.787 -

DE

25

DE

AGÔSTQ DE 1965

Declara' de utilidade pública a "Sociedade Beneficente Hospitalar São
Caetano", com sede em São Caeta~
no do Sul, Estado de São, Paulo.
O Presidente da República, usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuíçãc Federal,
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N:I. 17.929, de 1964, deereta:
Artigo único. E' declarada de utntdade pública, nos termos do art. 1Q
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de. maio de 1961, a "Sociedade Beneficente Hospitalar São

Caetano", com sede em São Caetano
do 'SUl, Estado de São Paulo.
Brasília, 25 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República,
H,

CASTELLO BRANCO

Milton Campos

DECREI'O N'? 56. '788 AGÔSTO

J)::<:

DE

25 :;)E

1965

Aprova o Regimento do Gobmete
Militar da Presidência da República
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art , 1Q Fica aprovado o Regimento
do Gabinete Militar da Presidência
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da República, que, assinado pelo respectivo Chefe, com êste baixa.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ticauda revogados o Decreto nv 52.729,
de 22 de outubro de 1963 e demata
disposições em contrário.
Brasíliav aô de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

REGIMENTO DO GABINETE MILITAR DA PRESIDl!:NCIA DA

REPúBLICA.

h) dirigir os serviços de Pessoat.
Transporte, Comunicações, Saúde e
Segurança dos palácios Presidenciais;
i) zelar pela disciplina do pessoal
dos Palácios Presidenciais.
Art. 39 O Gabinete Militar compõe-se dos seguintes órgãos:
a) Chefia;
t» Subchefía da Marinha;
c; Subchefía do Exército;
d) Sub-chefia da Aeronáutica;
e) Subchefía Executiva.
Parágrafo único. Integra, ainda, o
Gabinete Militar, a Ajudância-deOrdens do Presidente da República.

CAPÍTULO I

Da Finalidade, Competência
e Estrutura

Art. 19 O Gabinete Militar daPre-

sidência da República tem por finalidade assistir o Presidente da República na administraçâo dos __negócios
públicos, em: todos os assuntos atinentes às Fôrças Armadas e à Segurança Nacional.
Art. 29 Compete ao Gabinete Militar:
a) Receber, estudar e encaminhar,
para despacho do Presidente da República, 'a documentação oriunda dos
Ministérios Militares, do Estado-Maior
das Fôrças Armadas, do Conselho de
Segurança Nacional e dos demais órgãos vinculados aoGabineteWilitar;
z» estudar e propor soluções para
problemas técnicos e admínístratlvos
relacionados com a Segurança Nacional, ou para problemas diversos a
critério do Presidente da República;
c) estabelecer as relações do Presidente da República com, as altas autoridades militares;
d) redigir todos os atos decorrentes
de ordens e decisões do Presidente da
República, da alçada do Gabinete Militar;
e) manter o Presidente da República informado sôbre os principais
assuntos de ínterêsse militar e da segurança nacional, em estreita colaboração com o Serviço Nacíonal- de
Informações;
f) desíncumbir-se da representação
militar do Presidente da República;
g) proporcionar segurança ao Presidente da República e aos Palácios
Presidenciais;

CAPÍTULO II

Da Estrutura e Competência
dos órgãos
'

Seção I
Da Chefia

Art. 49 A Chefia do Gabinete Militar tem por finalidade superintender, dirigir e coordenar' tôdas as ati:vidades atinentes ao Gabinete ~ili··
tar, de modo a assegurar, na esfera
de sua competência, eficiente assistência ao Presidente da Repúblíoa,
Art. 59 A Chefia do Gabinete l\1ilitar é constituída por:
a) 1 Chefe Oficial-General;
b) I Assistente Secrejárto Oficial Superior das Fôrças Armadas,
com o pôsto de Coronel ou TenenteCoronel e o curso de Estado-Maior,
ou equivalentes;
c) 2 Ajudantes-de-Ordens Oficiais das Fórçac Armadas, com o pôsto
de Capitão ou equivalente.
seção II
Das Subcnetías da Marinha,
do· Exército e da Aeronáutiê'a

Art. 69 As Subchefias da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica têm por
finalidade assistir o Chefe do Gabinete Militar- no estudo " apreciaçác
dos problemas técnicos e admíntctrativos dos Ministérios Militares correspondentes, bem como nas r~lações
e ligações dêstes com o Presidente da
r.epúbüca.
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Art. 7~ As Subcnefías da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica compete:
a) Estudar e encaminhar documentos e emitir pareceres em processos e
exposições de motivos referentes aos
Ministérios Militares correspondentes:
b) estabelecer e manter as ligações
funcionais do Gabinete Militar com
os respectivos Ministérios;
c) assistir o Chefe do Gabinete Militar no estudo e apreciação dos problemas técnicos e administrativos' da
alçada ou atribuídos ao Gabinete Militar e não especificamente ligados aos
Ministérios Militares;
d)
desempenhar outras atdvídadcs
que lhe forem determinadas pelo
Chefe do Gabinete Militar;
e)
manter arquivo atualizado de
todos os despachos, decisões e atos da
Presidência da República, concernentes aos órgãos que lhes estão afetos.
Parágrafo único. A Subchefía da
Aeronáutica compete, ainda, planejar
as L peraçõec de transporte aéreo solicitadas pela Presidência da Repú-blica, mediante uma íntima coordenação com os órgãos interessados.
Art. 8Q A Subchefía da Marinha
tem. a seguinte constituição:
a) 1 Subchefe Capitão-de-Mare-Guerra, com o curso Superior de
Comando; ,
. _
b) _ 2 Adjuntos Capítâes-de-Fragata ou Capitães-de-Corveta, com o
curso de Comando;
c) 1 seção de
Expediente e Arquivo.
Art. 9 Q A Subchefia do Exército
tem a seguinte constituição:
a) 1 .Subchefe Coronel do Exército, com o curso de Estado-Maior;
b) 2 Adjuntos Tenentes-Coronéis ou Majores do Exército, com o
curao de Estado-Maior;
c) 1 Seção de Expediente e Arquivo.
Art. 10. A Subchefia da Aeronáutica tem a seguinte constíbuíçâc:
a) 1 Subchefe Coronel-Aviador,
com o curso Superior de Comando';
b)
2, Adjuntos 'I'enentes-Coronéís ou Majores-Aviadores, com o
curso pe Estado-Maior;
c) 1 Seção de Expediente e Arquivo.

SeçaonI
Da Subchejia Executiva

Art. 11. A Subchefía Executiva tem
por finalidade dirigir e coordenar as
atividades dos serviços de Pessoal,
Transporte, Comunicações, saúde e
Segurança. da Presidência da Republica. bem como os trabalhos da Secretaria do Gabinete Militar. /
Art. 12. A Subchefía Executiva tem
a seguinte constituição:
a) 1 Subchefe Oficial Superior
(ias Fôrças Armadas, com o pôsto de
Coronel, ou Tenente-Coronel e o curso
de Estado-Maior, ou equivalentes;
b) 2 Adjuntos Oficiais .das Fôrças Armadas, com o pôsto de Major
ou Capitão, ou. equivalentes;
c) Serviço .do pessoal;
d) Serviço de Transporte;
e) Serviço 'de Comunicações;
j) Serviço de Saúde;
g) Serviço de Segurança;
h) Secretaria do Gabinete Mflitar .
Parágrafo, único. Um dos Adjuntos referidos neste artigo terá exercício no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, com a atribuiçâo de dirigir .., coordenar, em intima Iígacào
com os demais órgãos da Presidência da República, as atividades dos
Palácios das Laranjeiras, Catete e
Rio Negro.
Art. 13. O: Serviço do Pessoal, crienado -por um Oficial Superior das
Fôrças Armadas, com o pôsto de Tenente-coronel ou Major, ou equtvalentes, tem pOI atribuições:
a) Manifestar-se sôbre questões relativas a direitos, vantagens, deveres
e responsaníhdadea dos servídcres:
bem como a açâo disciplinar que' sôbre ' 9S mesmo:':' possa incidir;
b) organizar 0 Boletim Interno da
Presidência da República;
c) lavrar os atos relativos aos servidores da Presidência da Repubhca;
d) encaminhar aos órgãos competentes a freqüência dos servidores;
e) receber, confeccionar e expedir
correspondência e demais documentos referentes a pessoal, ínclusrve Boletins de Merecimento;
j) organizar o plano de férias do
pessoal da Presidência da República,
de acôrdo com as propostas apresentadas pelos diversos órgâoag)
através entendimento com' os
respectivos imediatos, controlar a rre-
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qüência dos servidores em exercícío
na presidência da República;
h) elaborar tôdas e quaisquer Iôlhas de pagamento de vencimentos e
gratificações pagas pela Presidência
da República;
i) propor aos Chefes dos. Gabinetes
Militar e Oi vil:
I a requisição de servidores,
quando solicitada pelos diversos Ó1'gâos da Presidência da República,. ou,
quando as necessidades dos serviços
o exigirem;
II - a lotação dos órgãos da Presidência da República observada a
eorrelaçâo entre as atribuições do
cargo efetivo do servidor e a tuncâo
que deverá exercer;
~
III - o desligamento de servidores, quando solicitado pelos diversos
órgãos da Preaídôncta da República,
ou, quando essa providência Iôr a índícada,

i) manter em dia' registros relati~
vós aos servidores da Presidência' da
República, inclusive os que se rererem a vencimentos e vantagens.
Art. 14. O Serviço ele Transporte,
chefiado por um Oficial das Fôrças
Armadas, com o pôsto de Major ou
Capitão, ou equivalentes, tem por
atribuições:
a) assegurar o transporte automóvel de pessoal e material da Presidência da República, de acôrdo com
as instruções expedidas pelo Chefe do
Gabinete Militar;
,
b) dirigir o serviçol de manutenção
das viaturas da Presidência da República.
.Parágrafo úni~o. O Chefe' do SerVIÇO de Transporte disporá de 1 rum)
Adjunto, Oficial das Fôrças Armadas, com o pôsto de Capitão ou ecutva!ente, com exercício no ~~o de Janeiro, Estado da .Guanabara. e que
terá a atribuíçâó de superintender a
execução dos trabalhos afetos ao Serviço de Transporte naquela cidade.
_Art. 15. O Serviço de Comtmícaçoes, chefiado .por um Oficial Supe-

rior das Fôrças Armadas com o póeto
de "I'enente-Coronel ou Majct, ou
equivalentes, com o curso de Comunícecões ou de Eletrônica. tem as segumtes atribuições:
a) estabelecer e rrtsnter os serviços
de telecomunicações dos Palácios Pre-
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sidenclais, assegurando ligações permanentes entre os 'diversos órgãos e
autoridades da Presidência da República;
.
b) manter, no Palácio do Planalto,
uma central rádio, em condições de
estabelecer ligações com os Estados
e Territórios Federais;
c) registrar, expedir, distribuir e
arquivar telegramas e radiogramas
recebidos e transmitidos pelos diversos setores do Serviço, ou provindos
de outros órgãos e meios de comunicações externos;
d)
supervisionar os trabalhos da
Agência Postal Telegráfica do Palâ.cío do Planalto;
e) dirigir os serviços de Fôrça e
Luz dos Palácios Presidenciais, com
a responsabilidade pelo funcionamento e manutenção das Usinas Elétricas
da Presidência da República.
Art. 16. O Serviço de Saúde, chefiado por um Oficial Médico das Fôrças Armadas, COm o pôsto de Major
ou Capítáo, ou equivalentes, tem por
atrfbuíções:
a)
prestar assistência médica e
odontológica a todos os servidores militares e' cívís da Presidência' da. República;
co zelar pelas condições higiênicas
dos Palácios Presidenciais, propondo
as meuídas preventivas e correcrvas
necessárías;
,
Parágrafo único, O Chefe do Sel'viço de Saúde disporá de 2 (dois)
Adjuntos, sendo 1 (um) Médico e 1
(um) Dentista.
Art. 17. O Serviço de Segurança,
chefiado por um Oficial das Fôrças
Armadas, com o pôsto de Major ou
Capitão, ou equivalentes, tem por
atribuições:
a) proporcionar segurança ao Presidente da República e aos palácios
Presidenciais, coordenando tôdas as
medidas com essa finalidade;
b) zelar pela manutenção da ordem
e disciplina nos Palácios Presidenciaís e em suas circunvizinhanças;
c) identificar e fornecer documento .de identidade funcional aos servidores da presidência da. República,
bem como a jornalistas credenciados,
mantendo em dia o fichário correspondente;
d) autorizar o ingresso de visitantes ou de pessoal de obras, nos Palácios Presidenciais;

216

ATOS

no

PODER

e) controlar a circulação e .o estacíonamento de veículos nos Palacios presídencíaís e em seus arredores.
Art. 18. A secretaria do Gabinete

Militar, dirigida por um Chefe 'de Se-

cretaria, tem por atribuições:
a) receber, protocohzar, registrar,
distribuir ,e expedir a correspondência oficial, petições, processos, documentos e quaisquer expedientes relacionados com as atividades do Gabinete Militar;
b)encaminhar à- Diretoria do Expediente, para publicação no Diário
otíeuü, os decretos e despachos do
Presidente da República, referentes
aos Ministérios Militares e outros órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
c) lavrar decretos e portarias de
competência do Gabinete Militar;
d) encaminhar à Diretoria do Expediente, para fins 'de arquivamento,
os documentos já solucionados.
Seção IV
Da Aiuâõncia-âe-Orâene
do Presidente da República

Art.

19.

A Ajudêncta-de-Ordens

tem por finalidade assistir o Presidente da República em todos os assuntos de serviço e de natureza pessoal 'que lhes forem'detel711inados.
Art. 20. A Ajudãncta-de-Ordens do
Presidente da República é constituída por 4: (quatro) Ajudantes-deOrdens, sendo:
a) 2 (dois) Majores ou Capitães do
Exercito:
bJ 1 .tunu Caprtào-de-Corveta ou
Capitão-Tenente;
c) 1 (um) Major ou CapitãoAviador.
Parágrafo único. O Oficial mais
antigo, de acôrdo com .a hierarquia
militar. exercerá a função de Chefe
da Ajudância-de-Ordens do Presidente da República.
CAPÍTULO UI

Das Atribuições das

Autoridades

do Gabinete Militar

Art. 21. Ao Chefe do Gabinete Militar compete:
a) assessorar o Presidente da República no que se refere a assuntos de
competênci!l do Gabinete Militar:
b) superintender os trabalhos utnbutdos ao Gabinete Militar;

&xECUTIVO

c) baixar portarias, ordens e instruções de serviço;
d) transn.ítn aos Ministros Militares e Chefes dos demais órgãos vmculados ao Gabinete Militar as ordens ê diretrizes do Presidente da
República;
e) propor· a nomeação dos memoras do Gabinete Militar;
f) acompanhar. representar 'ou fazer. representar o Presidente da Republica em cerjmónías militares e civis;
gJ requisitar o pessoal militar e civil necessário ao funcionamento do
Gabinete .Mtlttar:
h) conceder recompensas, férias, ucencas e dispensas do serviço. bem
como aplicar punições, na forma da
legislação em vigor, ao pessoal que
lhe é subordinado:
i) promover. na esfera de sua competência. a publicação no Diário Oficial da União, dos atos do presidente
da República, cuja divulgação seja
exigida por lei ou recomendada pelas normas administrativas;
j) fixar a lotação numérica e nomínal dos órgãos do Gabinete Militar.
Parágrafo único. O Chefe do Gabinete Militar tem, ainda, as -rtribuiçôes funcionais previstas pata o
Comandante, no Regulamento Interno
e dos Serviços Gerais' (RISG) e no
Regulamento para os Grandes Comandos, no que lhe fôr aplicável.
Art. 22. Ao Assistente Secretário
compete:
a) assistir o Chefe do Gabinete IVIiIitar, na .coordenaçâo dos trabalhas
afetos às Subchefías:
t» representar o General em cerimônias, quando designado;
c) encarregar-se da correspondência oficial do Chefe do Gabinete Militar, não especificamente ligada -ãs
atrtbuiçôes das Subchefíaa;
d) estabelecer ligações com autoridades do Governo, que não sejam as
vinculadas às Subchefiaa;
e) promover a divulgação das atividades do Gabinete Militar, em ligação com a Secretaria de Imprensa
da presidência da República;
j) manter o Chefe do Gabinete Mi
litar informado sôbre os principais
assuntos de interesse militar;
g) receber e distribuir tôda correspondência sigilosa endereçada ao Gabinete Militar;
.
h) coordenar os trabalhos dos Ajudantes-de-Ordens do, Chefe do Gauinete Militar.
w
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Art. 23. Aos Ajuôantes-õe-orôens
do Chefe do Gàbínete Militar. além
de suas atribuições específicas normais, cornpete:
a) organizar a pauta de audiências
do Chefe do Gabinete Militar e exercer o respectivo contrôte:
b) supervisionar/ a administração do
pessoal e a segurança da residência
oficial do Chefe do Gabinete Militar,
em ligação com a Subchefia Executiva.
Art. 24. Aos Subchefes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
compete:
a) superintender e executar, os trabalhos atribuídos às respectivas Subchefias;
b) prestar informações de ordem
técnica referentes aos assuntos dos
Ministérios Militares correspondentes;
c) acompanhar ou representar o
Presidente da República ou o Chefe
do Gabinete Militar, 'em ,cerimônias
militares' ou civis, quando designados;
d) controlar tôda a correspondência sigilosa dtstrfbuída às Subcheüas
ou por elas elaborada.
Art. 25. Ao Subchefe Executivo
compete:
a) dirigir e coordenar os trabalhes
dos orgáos que lhe estão diretamente
subordinados;
b) autenticar as cópias do Boletim
Interno da Presidência da República:
c) propor ao Chefe do Gabinete
Militar ordens de serviço de interêsse
geral do Gabinete;
d) organizar' as escalas de serviço
de permanencía e de representação
do. Gabinete Militar;
e) controiar tõda a correspondênela 'sigilosa distribuída à Subchefía
ou por ela elaborada;
1) coordenar as atividades relativas
a cerimonial do Gabinete Militar;
g) encarregar-se da dístríbuíção de
residências ao pessoal do Gabinete
Militar.
,Art. 26. Aos Adjuntos das Subchefias compete:
'- colaborar nos trabalhos atinentes as respectivas Subchefias e em
quaisquer outros para os quais sejam
designados.
Art. 27. Ao Chefe do 'Serviço do
Pessoal compete:
a) superintender e executar os -trabalhos atribuídos ao Serviço do Pessoal;
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t» ligar-se com os dirigentes dos
diversos setores de Pessoal dos Orgãos da Administração Pública, para
o trato de assuntos relativos a servidores vinculados à Presidência da
República;
c) manter ligação com autoridades
do Gabinete GiV11, visando, particularmente, à organização do Boletim Interno da Presidência da República.
Art. 28. Ao Chefe do Serviço de
Transporte compete:
a)
superintender a execução dos
trabalhos atribuídos ao Serviço de
Transporte;
b) fiscalizar a manutenção das viaturas;
c) reaüzar. inspeções para detenmnar as condições das viaturas e providenciar a necessária manutenção.
d) manter em dia a escrituração sôbre o material motorizado e suprimentos correspondentes;
e) controlar o consumo de comcustíveis e lubrificantes.
Art. 29. Ao Chefe do Serviço de
Comunicações compete:
a) superintender e' executar os trabalhos atribuídos ao Serviço de Comunicações;
b) organizar,·dirigir e distribuir o
serviço pelos auxiliares;
c) zelar pelo sigilo da correspondência telegráfica e telefônica;
.d) ligar-se com os dirigentes dos
serviços públicos ou privados, de comunicações, no ínterêsse. da maior eficiência do Serviço.
Art. 30, Ao Chefe do serviço de
Saúde compete:
a) superintender, executar e fiscalizar os trabalhos atribuidos ao Serviço de Saúde;
b) encar-iínhar aos hospitais. competentes os doentes que não puderem
receber tratamento conveniente no
Pôsto Médico da Presidência da República;

c) propor licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
Irr - para repouso à gestante.
d) providenciar as medidas de higiene e profilaxia a serem tornadas
para a proteção dos servidores sob sua
responsabilidade profissional;
e)
inspecionar de saúde todos os
servidores militares e civis admitidos
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aos serviços dos Palácios Presidenciais;

"

,

f) solicitar, a aquisição dos medicamentos e' material necessários ao ser-

viço'

g)' quando solicitado, dar parecer
sôbre matéria de sua competência.

Art. :Ü. Ao Chefe do Serviço de
r.cgurança compete:
a) sunertntender e executar os trabalhos âtribuídos ao Serviço de Se-

gurança;

,

planejar e executar tôdas as merüdas. visando à segurança do Presidente da República e dos Palácios
b)

Presidenciais;

c) assinar documentos de identidade e permissões, relacionados -om
as atribuições do Serviço de Sagurança;
d) fazer cumprir ordens e baixar
instruções aos diversos órgãos da Presidência da República, visando à segurança do Presidente da República
e dos Palácios Presidenciais.
Art. 32. Ao Chefe da Secretaria

compete superintender e executar os
trabalhos atribuídos à Secretaria da
Oabinete Militar.
Art. 33. Aos Ajudantes-de-Ordens
do Prsidente da República, além de

suas atribuições especírícás normais,
compete:
a) colaborar, com o Secretário particular na organização da,' pauta de
audiências do Presidente da Re-pública e no respectivo contrõle;
b) colaborar com o Secretário particular no trato da correspondência
particular do Presidente da República;
C) colaborar na fiscalização do serviço de segurança no local em que se
encontrar o presidente da iRepúbllcl1.
I Parágrafo único. Ao Chefe dos Aíudantes-de-Ordens compete:
supervisionar e participar do
atendimento de todos os encargos
concernentes aos Ajudantes-ele-Ordens do Presidente da República.
CAPÍTuLO IV

Das SubstituiçÚs

Art. 34. Serão substttuidos em "nas
faltas e impedimentos eventuais;
a) O Chefe do Gabinete Militar,
por um dos Subchefes, observada a
hierarquia militar;

b)
os Subchefes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, pelos respectivos Adjuntos;
c) o- Subchefe Executivo, observe.dá
a hierarquia
militar, pelo .Ad~unto
respectivo ou por um dos Chefes rtos
órgãos que lhe são -subcrdínados,
cumulativamente com a função Que
exerça;
d) os Chefes dos Serviços do Pessoal, de Transporte. de Comunicações e de Segurança, observada a nierarquía militar, pelos Adjuntos da
Subchefía Executiva ou por :.un dos
Chefes acima referidos. cumutattvamente com a. função que exerça:
e) o Chefe do Serviço de saúde,
PQr um dos seus Adjuntos.
cApÍTULO

v

Das Disposições Gerais
Art. 35, São Membros do Gabinet.e
Militar:
Q) o Ch-efe do Gabinete Militar e
seu Assistente secretário;
b) Os Subchefes e Adjuntos das diversas Subchefias:
C) os Chefes dos Serviç-O do Pessoal,
Transporte, Oomumcaçôes, Saúde e
Segurança, e seus Adjuntos; d) os Ajudantes-de-Ordens do presidente da República e do Ohete do
Gabinete Militar.
Art. 36. Os Membros do Gabmete
Militar são _designados e dispensados
por decreto do Presidente da República,
Parágrafo único. Os demais auxiliares são requisitados pelo Chefe do
Gabinete Militar.
Art, 37. A precedência entre OS
Membros do Gabinete Militar é ·de~
tinida pelo grau híerárquico militar.
Art, 38. pir a os militares em função no Gabinete Militar da Presidência da República, a comissão tem caráter de "Comissão Militar, de serviço relevante".
Parágrafo único. Os serviços prestados ao Gabmete Militar da. Presidência da República pelo pessoa) civil, constituem serviços relevantes e
título de merecimento a ser considerado em todos Os atos da vida. funci-onal.
Brasília, 25 de agôsto de 1965. General-de-Divísâo Ernesto Geif;el,
Chefe do Gabinete Militar da Presadêncía da República.
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DECRETO N9 56.739 - DE 26
AGÓSTO DE 1965

D~

Estende à exportação de, trutas os
beneticíosconcedidos à exportação
de cereczs, através do Decreto namero 56.621, de 29 de julh:o de 1955.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art . .1Q Ficam estendidos à expor~
tação de frutas, dentro das condiçõ~.s
e prazos ali mencionados, os ocnencios ooncedídos à exportação de arroz
e mtlho pelo Decreto nc 56.621, de
'29 de julho de 196~.
Art. ·2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua .publícaçâo.
revogadas as disposições em contrário.
.grastlía, 26 de agôstovde 1965; 144(1
da Independência e 779 da República.

DECRETO 'N9 56.790

DE

26

DE

'1965

Institui, normas para a Programação
Financeira do exercício de 1966

o Presidente da República, usando
da . atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição Federal, e de acõrdo com o disposto na
Leí 4.320, de 1'7 de março de 1964,
decreta:
Art. 19 Os Ministério!'), órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República e as entidades eutárquicas ou paraestatais, corno tais definidas no Art, 107 da Lei 4.320, de
17 de março de 1984, terão sua programaçâo nnanceíra para o' exercicio de 1956 regida pelas normas instituídas' neste decreto.
Art. 29 Os órgãos mencionados no
:~1

etc,)

único. As informações

de

Rocerto Campos

Art. 1',1 deverão até

I - Desericâc su-ínta de seus objettvos e sua justifkativa econômica
ou social
11 - Região a ser beneficiada pelo
projeto.
III - ~:SrJ{·cIfi.eação de que se trata
de inicio ou conranuaçâo de execução.
com indicação da percentagem já. realizada, daquela (l realizar até o término do orcjeto .e da parte a. executar
no exercício de H?66.
IV - Crenograma de desembolso
trimestral uara 1966
V - Identífíceçâc dos recursos previstos.oan't ,fi~anciamento dos proíetos (dotações orçamentárias, créditos
adicionais, fundos extraorçamence .
rios, financiamentos, recursos este-nos
discriminadas neste artigo deverão ser

Gouveia de Bulhões

AGÔSTO DE

projeto.

Parágrafo

!L CASTELLO BRANCO

octasno

Art, ,3~' Os subprogramas .consignados na Proposta Orçamentâría por
Programas para o exercício de 1966
deverão ser Integraimente especificados p01 Projetos, constando de cada,

de outubro de

1955. detalhar seus orçamentos-programa com base na Proposta orçamentáría para 'o exercício de 1966, especificando os projetos respectivos, de
acôrdo com o estabetectdo neste decreto.

apresentadas através
tcrmuláríos a
serem instituídos pejo Mmlstérto .,xtraordtnárío para o Ptaneiarnento e
Coordenação jêconômíca, qUE os divulgará dentro do prazo de °I (sete)
dias após a, puolicaçáo oeste Decreto.
Art. 4l? Os orojetos referentes à
aplicação de recursos de simples
custeio ou de ta-ansrerêncías correntes
ligados ao funcionamento da a(,_'1nístraçâo não necessitarão d» descrição e da especifícacào estabe'eoídas
no Art. 3Q, seno. necessária apenas
sua identificação e a apresentação do
cronograma de ríesembôíao
Parágrafo Úll1~;Ü

O Mmíetérto Ex-

traordinário tiara o Planejamento e
Coordenação Econômic» divulgará, no
prazo estabelecido no parágrafo único do art. 3°( tormulartoa pare apresentação das ínro-macões citadas neste artigo.
Art. 59 Os projetos constao.tes da.
Programação para o exercício de 1966
deverão ser os descritos no Orçamento por Prozrarna par'! lBtit), enviado ao Congresso. Nacional juntamente com a Prouosta Orcamemarta para
o exercrcío d~; 1Sõ6.
§ 19 As eventuais alterações nas ..stagens constantes do Orçamento por
Programa deverão ser Iuatdfícndas e
apresentadas ao Miníatérío êlxtraor-

ATO'::;
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dínárto para o p'~,nejamento f Coordenação Econômica.
S 29 Os subprogramas ainda não
completados até a data-. da publicação dêste decreto, deverao sê-to até
31 de outubro de 1965, nos têrmoa do
Art. 3i}.
Art. 69 Com case nas informações
l'pvebidas dos M.mistérioS e demais 61's:<B(.S da admínístraçâo centrai t descentrnnzvo- o Mínístérto da Fazende prepa-a-à erx oontunto com o Ministério extraordinário para 0- planejamento é Coornenaçao Economtca,
at f 30 de novembro de 1965, o Projeto
.do programa Financeiro para 1966,
o qual rec-uerá, até :n de dezembro
de 1955, ao" modificacõesdecorrent8s
da forma rínal do Orçamento para
1966. após sua aprovação pelo Congresso Nacional e sanção do Presidente da República,
Art. 7!! Até 31 de dezembro de ,.965,
o Ministério da Fazenda e o Ministério Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econôm'ca
apresentarão o projeto de Decreto
Presidencial que fixará a Programação Financeira para 1966, com base
no Orçamento-Programa.
Art. 89 A aprovação dos orçamentos lias entidades autárquicas OU paraestatais, na forma estabelecida pelo
art. 107 da Lei 4.320 .de 17 de .narço
de 1964, ficará condicionada ao cumprimento das normas estabelecidas
neste decreto.
Art. 99 As sociedades de economia
mista' subvencionadas ou não pelo Tesouro Nacional deverão apresentar,
até 30 de novembro de 1965, os seus
Or-a.mentoa para o exercício de 1966,
conforme instruções a serem transmtDEGRETO N9 56.791 -

Aprova

tidas pelo Ministérto \Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação
Icconômíca, a fim de 'ser procedida a
Cr.nsohdaçâo Orçamentária do. Govêrno Federal.
~ 19 Os orçamentos rerenoos neste
a: ngo deverão incluir a prevísãc dos
Recursos Externos a serem desembolsados em 1966,
§ 2\1 Os orçamentos ce capital deverao ser acc mpanha-tcs de um cronograma trimestral de uesembôlso.
Art 10. A~ dotac'v-s orçamentárias
que não forem objeto oe apbcaçâo esperufíca em projetos dermídos nos
têrrnos dêste cecreto serão destina-tas automàücamente 3 constatuícào
60 P'undo dF- Reserva para 1966, com
liberação no segundo semestre -ío
exercício, caso os projetos venham á
ser específ'icados é de acôrdo com o
comportamento da arrecadação.
Art. 11. As autarquias e emprêsas
governamentais subvencionadas pela
União apresentarão o crun, -grama de
suas necessidades financeiras, de acôrdo com o estabelecido no Plano de
Ação Econômica do Gcvêrno e na Proposta Orçamentária para o exercício
de 1966, indicando as providências
programadas para a melhoria da sua
produtividade, dentro do prazo -stabelecido no Art. 2Q •
Art. 12. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua .pubücação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agôsto de 1965; 144~
da Independência e ,77i) da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Buíhóes
Roberto Campos
DE 26 DE AGÔSTO DE 1965

o Regulamento do Imposto de Consumo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nc I, da Constituição, e nos têrmos do art. 123 da Lei nc '4.502,
de 30 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 E aprovado o Regulamento do Impôsto de Consumo que com
êste baixa.
Art. 29 .aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto ce H1G5 - 1449 da Independência e '179· da
República.
H. CASTELLO BRA~CO.
Octavio Gouveia de Bulhões.
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REGULAMENTO DO IMPOSTO DE CONSUMO A QUI: SE REFERE
O DECRETO N." 56.791, DE 26 DE AGOSTO DE 1365
TÍTmo

t

DO IMPOSTO
CAPiTULO I

DA lliCID:ll:NCIA

Art. 1~. Or Impôsto de Consumo incide sôbre os produtos industrializados. nacionais ou estrangeiros, compreendidos na Tabela anexa, salvo
quando expressamente excluídos da tributação.
Art. 2lJ. Constitui fato gerador do impôsto:
I _ quanto aos produtos de procedência estrangeira, o respectivo. desembaraço .aduaneiro e a saída de estabelecimento equiparado a produtor:
TI _ quanto aos produtos nacionais, a saída do respectivo estabelecimento produtor e de estabelecimento a êle equiparado.
§ L'? Quando a industrialização se der nç próprio local de consumo ou
de utilização
produto, fora de estabelecimento produtor, o fato gerador
eonsíderar-ae-á ocorrido no momento em que ficar concluída a operação
industrial, presumindo-se, para tal f,im.conc1uída' a operação, sempre que
o produto seja entregue a consumo ou utilizado na finalidade que lhe é
própria.
§ 2.9 O ímpôato é devido sejam quais forem os fins a que se destine o
produto ou o título [urídíco a que se faça a importação ou de que decorra
a saída do estabelecimento produtor.
Art. 39 Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se:
1 _ saído do estabelecimento produtor:
a) o produto que" dentro do estabelecimento, fôr consumido ou utilizado, ressalvado o disposto no § 19 ;
b) o produto que, dentro do estabelecimento, fôr exposto à venda no
varejo;
C) o produto que fôr vendido por intermédio de ambulantes, armazéns
gerais ou outros depositários;
d) o produto que sair diretamente da repartição que efetuar o: despacho ou do estabelecimento que o houver industrializado por encomenda,
para estabelecimento diferente daquele que o tiver importado. arrematado
ou mandado industrializar, ou o produto que, em virtude de sua aquisição
pêlo executor da industrialização, não deva retornar ao estabelecimento
autor da encomenda:
e) o produto que permanecer no estabelecimento produtor, decorridos
três dias da cata cc emissão da. respectiva nota fiscal, nos casos e nas
condições. estabelecidas nos R§ 29 e 39 do art. 71:
II - não saído. do estabelecimento produtor:
a) o' produto remetido a outro estabelecimento do mesmo contribuinte ou de terceiro, para fins de industrialização, desde que o produto índustrializado tenha de voltar ao estabelecimento de origem;
b) O produto industrializado na forma da alínea anterior, quando devolvido ao estabelecimento de origem, desde que por, êste seja destinado a
comércio, a nova industrialização ou a emprêgo no acondicionamento de
outros ai industrializados, e o produtor' não tenha utilizado, na respectiva
índuatrfallzação, outras matértas-prímas, produtos intermediários ou embalagens, por êle adquiridos ou produzidos. ressalvado o disposto no § 3',1;
c) o produto do inciso 2 da posição 22.09, quando remetido, em recipiente .de capacidade superior a um litro, a estabelecimento produtor ou
atacadista para fins de industrialização ou comércio.

do
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§ 1.9 Excluem-se do disposto no inciso I, alínea "a", dêste artígot
1 _ as matérias-primas e produtos íntermedíários utilizados n~ meustr" Iízação OU acondicionamento de outros produtos tributados ou nao:
la 11 _ 'as peças, ferramentas, equipamentos e out~os. beI}s de produção,
não pertencentes à linl?-a normal de comerClalIzaçao. da Iábrtca,
quando utilizados como Instrumentos de trabalho pelo próprto estabelecimento produtor;
,
"
In - os produtos distribuídos gratuitamente pelo estabelecimento
produtor, exclusivamente para uso ou consumo de seus empregados, no próprio local de trabalho.
§ 2Q Nas hipóteses previstas no inciso I dêste artigo, considera-se,
para cumprímento das obrigações fiscais:
I _ nos casos das alíneas "a", "b" e "e", que o produto tenha efetivamente saído do estabelecimento produtor, ressalvado Q disposto no § 19;
II - no 'caso de venda por intermédio de ambulantes. representantes,
mandatários e comissários, que êles sejam um dos estabelecimentos referidos no inciso II do art. '59;
In - no caso de entrega pelos armazéns gerais ou outros depositários
não compreendidos no inciso anterior, que cproduto haja saído diretamente
do estabelecimento produtor;
IV _ nos casos da alínea "d", que o produto tenha sido remetido ao
estabelecimento equiparado a produtor (importador, arrematante ou autor
da encomenda) e' dêle saído depois.
§ 39, Nào se compreendem na restrição constante do final da alínea
b" do inciso II dêate artigo as matérias-prtmas, produtos intermediários
ou embalagens:
1 - isentos ou não tributados:
n - cujo valor, relativo aos diretamente aplicados no produto objeto da
Industrfalízaçâo, não exceda de 20% (vinte por cento) do preço cobrado
pela operação e seja escriturado em separado né guia de trânsito, e cujo
fmpôatc não seja utilizado como crédito.
Art. 4() Estabelecimento produtor é todo' aquêle que industrializar produtos tributados ou isentos.
§ lQ Para os efeitos dêste artigo, caracteriza industrialização qualquer
operação de que resulte alteração .da natureza, funcionamento, utilização,
acabamento ou apresentação do produto, tais cama:
r - a que, exercida sôbre a matéria-prima ou produto, intermediaria,
resulte na obtenção de espécie nova (transformação);
lI, - a que importe em restaurar, modificar, aperfeiçoar ou, de qual...
q?er" forma, nlterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a apa.reúcia exterior do produto (beneficiamento);
.
III - a que _consista na reuntào de produtos, peças ou .partes e de que
resulte a obtenção de um nôvo produto ou unidade autônoma, ainda que
sob a mesma classificação ffscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto quanto ao
seu acondicionamento, mediante a colocação de uma embalagem ou substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas
ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondictonamentor :
V - a que, exercida sôbre partes remanescentes de produtos deteriorados ou inutilizados, os renove ou restaure sua utilização (renovação ou
recondícícnamento) .
29 São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrial, os
processos utilizados para obtenção do produto, as instalações e os equipamentos do estabelecimento produtor.
§ 39 Não se considera industrialização para os efeitos dêste artigo:
:c - o consêrto, restauração e recondicionamento "de máquinas, aparelhos e objetos, usados, para uso próprio ou por encomenda de terceiros
que não sejam estabelecidos com comércio de tais produtos, bem como, o
preparo de partes e peças empregadas, exclusiva e especificamente, naquelas
operações;
OI
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II - O reparo de produtos, com defeito de fabricação, inclusive substituição de partes e peças, quando a operação fôr executada gratUitamente
em ,virtude de garantia dada pelo fabricante;
"H'I _ o preparo de produtos alimentares efetuado no próprio dom~cl
lia ou em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares, sorveterias,
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, não acondicionados em
embalagem de apresentação e destinados a venda direta aos consumidores;
. IV - a confecção ou preparo de produtos ttptcos do artesanato regtonal, efetuado no próprio domicilio do produtor, sem utilização de trabalho
assalariado;
.
V - a ccnfecçâo ou preparo de produtos, por encomenda direta de
consumidor ou usuário, efetuado no próprio domicílio do produtor ou em
oficinas, nas quais se forneça, exclusiva ou preponderantemente, trabalho
profissional.
§ 49 O Diretor do Departamento de Rendas Internas baixará .ínstruções complementares sôbre as atividades a que se referem os incisos de parágrafo anterior.
Art. 5Q Equiparam-se a estabelecimento produtor, para os efeitos
dêste regulamento:
1 - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência
estrangeira:
fi - as filiais e demais estabelecimentos que negociem -com produtos
industrializados, -ímportadoa ou arrematados por outros estabelecimentos
do mesmo contribuinte, salvo se operarem exclusivamente na venda a
varejo;
In - os que comerciarem com produtos industrializados por estabelecimento de terceiro, quando a industrialização se houver realizado a pedido
do comerciante mediante remessa de matéria-prima, produto intermediário, moldes, matrizes ou modelos;
_ry -r- os comerciantes atacadistas dos produtos a que se referem as
posiçoes 71.01 a 71.15 da Tabela.
Art. 69 Para os efeitos da ressalva constante da parte final do inciso
II do artigo anterior, não perde a condição de varejista o estabelecimento
que esporàdícamente realizar vendas por atacado.
§ 1.9 Entende-se como venda por atacado:
I - a de bens de produção:
II - a efetuada a revendedores;
In _ a de bens de consumo. efetuada em quantidade que exceda 8,
normalmente destinada a uso do próprio adquirente.
§ 29 Consideram-se esporádicas as vendas por atacado quando, em um
mesmo semestre civil, o respectivo valor não exceder, em mais de 3 (três)
quinzenas,' consecutivas ou não, de 10% <dez por cento) do valor global das
vendas realízadaa-nas quinzenas correspondentes.
§ 39 Será restabelecída a condição de varejista' se, no semestre civil
anterior, as -vendas por atacado se.mantiverem .nos limites do § 2Q.
Art. 79 Quando a incidência ou a isenção do íznpôsto estiver condicionada à forma de embalagem do produto, entende-se:
1 - como acondicionamento para transporte o que se destine precípuamente a tat finalidade e atenda, cumulativamente, às seguintes condições:
a)
seja feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional;
b) tenha capacidade para conter quantidade do produto superior à em
Que êle é comumente vendido, no varejo, aos consumidores;
fi - como recipiente, embalagem ou envoltório de apresentação, o
acondicionamento que atenda. cumulativamente, às seguintes condições:
a) seja feito coma finalidade de valorizar o produto .e estimular sua
preferência pelos consumtdores. em razão da qualidade do acabamento, do
tipo de material usado ou do propósito promocional da rotulagem;
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b) tenha capacidade para conter quantidade do produto equivalente
à em que êle é comumente vendido, no. varejo, aos consumidores e, em
qualquer hipótese, não superior a 20 (vinte) quilos.
CAPíTULO l i

DAS ISENÇõES

Art. 89 Estão isentos do impôsto, nos têrmos do art. 15, § 19, da Cons-

tituição, os produtos considerados como, o mínímo indispensável à habita...
ção, vestuário, alimentação e tratamento médico, das pessoas de restrita
capacidade econômica. na forma dás esoectrícações constantes do Anexo I.
Parágrafo único. Os preços-Iímítes mencionados no referido Anexo
correspondem às vendas no varejo e deverão ser marcados em caracteres
visíveis, no próprio produto, em etíquêta a êle colada O'li no respectivo
rótulo ou invólucro.
Art. 99 São também isentos:
I - os produtos exportados para o exterior na forma das instruções
baixadas pelo Ministério da Fazenda;
,
Il - ?s produ~os industrializados pelas entidades a que se refere o
art. 31,. m.clso V, alínea "b", da Constituição, quando excluslvámente par.8uso pr~prlO ou para distribuição gratuita a seus assistidos, tendo em vista
sua~ fmaltda~es, e desde que obtida a declaração de isenção exlgida: no
art. 29 da LeI 09 3.193, de 4 de julho de 1957;
,lII . os produtos industrializados por estabelecimentos públicos e
autárquicos federais, estaduais ou municipais quando não se destinarem a
comércio;
,
IV - os produtos industrializados pelos estabelecimentos particulares
de ensino, quando para fornecimento gratuito aos alunos;
V - as amostras de diminuto ou de nenhum' valor comercial, assim
considerados os fragmentos OU parte de qualquer mercadoria, em quantidade estritamente necessária para dar a conhecer sua natureza, espécie e qualidade, para distribuição gratuita, desde que tragam, em caracteres bem visíveis. declaração neste sentido;
VI ~ as amostras de tecidos, de qualquer largura, até OA5m de comprimento para os tecidos de algodão estampado e O,30m para os demais,
desde que contenham, impressa ou a carimbo, a indicação "sem valor comercial", da qual ficam dispensadas aquelas ate O,25m e O,15m;
VII - os pés isolados de calçados, quando conduzidos por viajantes dos
respectivos estabelecimentos, como mostruário, desde que contenham, gravada no solado, a declaração "amostra para viajante";
VIU - as obras de escuttura, quando vendidas por seus autores;
IX -' os vagões ou carros para estradas de. ferro;
X - os trilhos e os' dormentes para estradas de ferro;
XI - os arcos e cubos de aço para rodas, aparelhos de choque e tração,
engates.ceíxos. rodas de ferro fundido coquilhado, cilindros para freios, sapatas de ferro, assim como. qualquer peça de aço ou ferro, uma vez que se
destinem a emprêgo exclusivo e específico em locomotivas, "tendera", vagões ou carros para estradas de ferro:
.
XII - O' papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, .pertôdícos. livros e músicas;
XIn - os artefatos de madeira bruta, simplesmente debastada ou serrada:
XIV - os jacés e os cestos rústicos;
XV - os caíxôcs funerários;
XVI - os produtos de origem mineral, inclusive os que tiverem sofrido
beneficiamento para eliminação de impurezas, através de processos qüímícos, desde que sujeitos ao ímpôsto único:
XVII - as preparações que constituam típicos inseticidas, carrapaticidas, herbicidas e semelhantes, segundo lista organizada pelo Departamento
de Rendas Internas, ouvido o órgão técnico do Ministério da Agricultura;
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XVIII - as embarcações de mais de cem toneladas brutas de registro,
excetuadas as' de caráter esportivo e recreativo;
XIX - os barcos de pesca produzidos ou' 'adquiridos pelas colônias ou
cooperativas de pescadores. para distribuição .ou venda a seus associados;
XX - o guaraná em bastões ou em pó;
XXI - as películas cinematográficas de trinta e cinco milímetros, sensibilizadas, não impressionadas, que se destinem à produção e reprodução
de filmes nacionais, mediante atestado do órgão federal competente;
XXII - os filmes de raío-X:
XXIII - os adubos. fertilizantes e defensivos:
XXIV - os veiculas sem mecanismo de propulsão para o transporte
de doentes;
xxv - os bens e produtos .adquirídos pelas entidades educacionais' e
hospitalares de fínaüdade filantrópica para uso próprio:
XXVI - as máquinas de costura de uso doméstico e respeottvos movere,
consídcraôc uso doméstico o que se verifica em casas residenciais, sem
utilização de trabalho assalariado.
§IY No caso do inciso 1, quando a exportação fôr efetuada diretamente
pelo produtor. fica assegurado 'o ressarcimento, por compensação na escrita
fiscal, do ímpôsto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e
embalagens efetivamente utilizados na indústrialização e no acondicionamento do produto, ou por via de restituição, quando não fôr possível a recuperação pelo sistema de crédito.
'
§ 29 No caso do inciso XII a cessão do pape] só poderá ser feita a outro
jornal. revista ou editôra. mediante prévia autorização do. órgão local do
Departamento de Rendas Internas, respondendo o primeiro cedente pela
mudança de destinação do produto e por qualquer infração que se verificar com relação a êle .
§ 39 Considera-se 'entidade educacional ou hosI;Jitalar de finalidade filantrópica. para gôzo da isenção prevista no mCISO XXV dêste artigo,
aquela como, tal declarada pelo Departamento de Rendas Internas através
de seu órgão central, para todo o território nacional,' e das Delegacias Regíonaís, para as respectivas jurisdições, a requerimento do interessado,
desde que a entidade preencha as seguintes condições:
1 - tenha personalidade jurídica própria e seja registrada na repartiçâo. pública competente:
II - aplique as suas rendas integralmente no País, na manutenção e
desenvolvimento dos seus . objetivos sociais, e não distribua lucro, sob qualquer .título. a seus sócios ou dirigentes;
III - tenha como finalidade precípua a assistência educacional ou médíco-hosprtalar a ressoas pobres. mediante a prestação de serviccs inteiramente gratuitos a mais de 50% (Cinqüenta por cento) de seus educandos
ou assistidos ou a aplicação, nesses serviços, de idêntica percentagem sôbre
o total de suas receitas anuais.
§ 49 No mês de janeiro de cada ano, as entidades a que se refere o
parágrafo anterior deverão comprovar ao Departamento de Rendas Internas a continuidade do preenchimento das condições previstas nos incisos
II e III do mencionado parágrafo.
Art. 10. São ainda isentos do Impôsto, nos têrmos, limites e condições
aplicáveis para efeito de isenção do ímpôstc de importação, os produtos
de procedência estrangeira:
1 - importados pela União, Estados, Distrito Federal, Munic1pios,autarquias e pelas entidades a que se refere o art. 31, inciso V, alínea "b",
da Constituição;
fi - ímpõrtados por missões diplomáticas e representações, no Pais,
de organismos internacionais de que o Brasil seja membro, Inclusive pelos
respectivos titulares e funcionários que gozem de franquia aduaneira;
III - que constituírem a bagagem de passageiros' e imigrantes;
IV r- importados pelas sociedades de economia mista, 'nos têrmos ex..
pressos das leis pertinentes;
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v _ que eonstdtutrem equipamentos destinados a Investimentos essenctais ao processo de desenvolvimento econômico do País, especíalmente das
regiões menos desenvolvidas:
VI - importados sob o regime de «draw-back'".
parágrafo único. No caso da bagagem referida no inciso UI dêste
artigo, será entregue ao passageiro ou imigrante, como comprQvan~e~ uma
via da "deoíaraçâo de bagagem" devidamente visada pela reparttção ou
f1ll1cicnário que efetuar o desembaraço.
Art. 11. Salvo disposição expressa de .leí. as isenções do ímpôsto se
referem ao produto e não ao respectivo produtor ou adquirente.
~ IQ Se a isenção tôr condicionada à destinação do produto, e a este
rôr dad" destino diverso, ficará. o responsável pelo fato sujeito ao pagamenta do ímpõsto e da penalidade cabível, como se a isenção não existisse.
§ 2(,1 Salvo comprovado intuito de fraude, se a mudança de destinação
referida no parágrafo anterior se der após um ano da ocorrência do fato
gerador que obrigaria ao pagamento do ímpôsto se inexistisse a isenção,
poderá o tributo ser recolhido sem multa antes do fato modificador da
destinação. .nào sendo devido se, da ocorrência do fato gerador à da mudança de destinação, tiverem decorrido mais de três anos.
§ 39 É facultado aos fabricantes de produtos isentos dispensar o favor
da isenção. caso em que ficarão sujeitos a tõdas as obrigações e sanções
orevistas neste regulamento, relativamente aos produtos tríbutadcs ,
CAPÍTULO UI

DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Art. 12. Na Tabela anexa, os produtos estão classificados em alíneas,
capítulos, subcaprtulos posições, incisos e subincisos.
§ 19 O código numérrco e o texto relativo aos capítulos e posições
correspondem aos usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de
Cooperação Aduaneira de Bruxelas.
§ 2Q Quando uma posição figurar na Tabela com redaçào diferente da
usada pela nomenclatura de Bruxelas, entende-se que o nôvc texto restringe o conteúdo da referida posição.
§ 3Q AS posições não reproduzidas na Tabela ou nela incluídas com a
destgnaçao "Não Tributados" correspondem a produtos não sujeitos ao
Impõsto.
'
Art. 13. A classificação dos produtos nas alíneas, capítulos, aubcapítulos, posições e incisos da Tabela Iar-se-á de conformidade com as seguintes regras:
1 ª' - O texto dos titulas de cada alínea. capitulo oU subcapítulc tem
apenas valor indicativo. sendo a classificação determinada legalmente pelos
dizeres das posições e mcísos. pelas Notas de cada uma das alíneas e capítulos e, supletivamente, pelas regras que se seguem;
2lJ. - A mençào de uma materta numa determiliada posição da Tabela
entende-se como a ela se referindo. quer esteja em estado puro, quer místurada ou associada a outras .. A menção de um produto, como sendo de
determinada matéria. a êle diz respeito. mesmo que constituído. apenas
parcialmente dessa matéria. A clasalfícação de um produto, quando místurado ou composto de mais de uma matéria será efetuada de acôrdo com
a regra seguinte
'
31). - Quando. aplicada a regra 2lJ- ou em qualquer outro caso, o produto
possa ser incluído em duas ou mais posições. sua classificação efetuar-se-á,
sucessiva e excludentemente, na ordem seguinte:
a)· na poalcâc em que tiver descrtçâo mais especifica:
b) na posição da. matéria ou artigo que lhe conferir 'caráter essencial,
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quando o produto fôr misturado, composto de diferentes matérias ou constituído pela reunião de diversos artigos;
C) na posição que der lugar à aplicação da alíquota mais elevada.
4l} _ Quando uma Nota ce uma alínea ou capitulo previr a exclusão
de certos produtos, fazendo referência a outras alíneas ou capítulos ou a
determinadas posições, a exclusão alcançará, salvo disposição em contrário, todos os produtos incluídos nessas alíneas, capítulos ou posições,
mesmo que a enumeração seja incompleta.
§19 A parte ou peça sem claseífícacâo própria na Tabela e identificável
como pertencente a determinado produto seguirá o regime do todo.
§ Z".J Os conjuntos ou estojos de objetos sortidos, quando acondicionados
em um mesmo i envoltório ou embalagem. para assim serem vendidos no
varejo, serão classificados na posição do objeto sujeito à alíquota mais
elevada.
§ 39 Na hipótese do parágrafo anterior, tratando-se de conjunto de
produtos de um mesmo fabricante e pertencentes a um mesmo capítulo
da Tabela, poderão os mesmos ser discriminados na nota fiscal em suas respectivas posições e incisos, classificando-se a embalagem na posícâo correspondente ao produto sujeito à alíquota mais elevada.
~ 4Q Para aplicação da regra contida nos .§ § 29 e 39, excluem-se 'os
produtos ou produto de mínima importância em relacâo aos demais
compreendidos no conjunto ou estojo.
§ 5\1
O recipiente, envoltório ou embalagem que, pelo seu alto valor
esteja em desproporção Com o do produto que acondiciona, determinará a
classificação dêste, sempre que isso importe na aplicação de alíquota mats
elevada.
§ 69 Dentro de cada posição, quando ela fôr subdividida em Incísos,
a classificação far-se-á de acorde com as regras dêste. artigo e seus parágrafos.
Art, 14. As Notas Explicativas que acompanham a nomenclatura
referida no § 19 do art. 12 constituem elementos subsidiários para a cor..
reta interpretação do conteúdo das posições constantes da Tabela anexa.
CAPÍTULO IV

DO CALCULO DO IMPOSTO

Art. 15. O Impôstc será calculado mediante aplicação das alíquotas
constantes da Tabela anexa sôbre o valor tributável dos produtos, na forma
estabelecida neste capitulo.
Art. 16. Salvo disposição especial dêste regulamento, constitui valor
tributável:
1 - quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo
efetuado na ocasião do despacho:
a)
preço datarreenataçâo no caso de produto vendido em Ieilâc:
t» o valor que servir de base para o cálculo dos tributos aduaneiros,
acrescido do 'valor dêstes e dos ágios e sobretaxas cambiais pagos pelo importador;
C) o valor que serviria de base para o cálculo dos tributos aduaneiros
se êles houvessem de ser cobrados, acrescido dos ágios e sobretaxas cambiais pagos pelo importador - nos casos de isenção ou liberação dos dtrei tos de importação;
H - quanto aos produtos nacionais, o preço da operação de que decorrer a saída do estabelecimento produtor, incluídas tôdas as despesas
acessórias debitadas ao destinatário ou comprador, salvo, quando escritura.
das em separado.. as de transporte e seguro, obedecidas as seguintes, 001'·
mas:
a) as despesas de_ transporte compreendem as de fretes carretos e de
utilização de pôrto. inclusive as realizadas com a remessa dos produtos a
estabelecimentos compreendidos no inciso 11 do art. 59;
ó
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b) a escrituração- em _separado exigida no inciso n, deverá ser feita
em parcelas na nota fiscal, discriminadamente. e por espécie distintas para
cada percurso, qua:ndo a r~~ssa se efetuar pOI intermédio de estabelecimentos compreendidos no mCISO n do art. 5Q;
C) quando a cobrança das despesas de que trata a alínea "a" fôr fei~
por meio de percentagens ou valôres fixos para unidade ou quantidades determinadas de produtos, bem como nos casos de serem aquêles serviços executados pelo próprio contrfbuínte ou por firma com que tenha relacâo de
interdependência, não poderão tais despesas exceder os níveis normais de
preços vigorantes no mercado local para serviços semelhantes, divulgados
em tabelas- oficiais pelos órgãos sindicais de transportes .em suas publicações periódicas;
ai na primeira das hipóteses da alínea anterior, apurar-se-âo anualmente a soma das parcelas correspondentes às despesas constantes das notas
fiscais emitidas e a soma total paga a terceiros pelo estabelecimento produtor; se aquela fôr superior a esta. cobrar-se-á o ímpôsto sôbre n respecUva círerenca. cesde q.te esta exceda de 20% (vinte por cento) tl'a
segunda soma.
parágrafo único. Incluem-se no preço do produto. para efeito de cálculo do impôsto, os descontos. diferenças ou abatimentos, concedidos sob
condição, como tal entendida a que subordina a sua efetivação a evento
futuro e incerto (art. llq do Código Civil);

Art. 17. O valor tributável nào poderá ser inferior:
ao preço normal de venda por.' atacado a outros compradores ou
destdnatáríos Com os quais o contribuinte não tenha relações de interdependêncía, ou, na sua falta.. ao preço corrente no mercado atacadista do domicílio do remetente, quando o produto fôr remetido a outro estabelecimento
da mesma pessoa Iurfdíca ou a estabelecimento de terceiro, Incluído no
urt 50 e seu parágrafo único,
!I - a 70% (setenta por cento) do preço de venda aos consumidores,
pelo estabelecimento- varejista, não inferior ao previsto no inciso anterior:
0-) quando o produto tôr remetido a outro estabelecimento do mesmo
coutrfbuínte. o qual opere exclusivamente na venda a varejo;
tn quando o produto Iôr vendido a varejo pelo próprio estabelecimento
produtor.
~ 19 Se se tratar de produtos das posições 61.01 a 61.04 do Capítulo 61
-aa Tabela, a percentagem prevista no inciso Il dêste artigo será de 60%
(sessenta por cento).
2Q Para os efeitos dos incisos I e II dêate artigo, será considerado o
preço médio do produto, vigorante no mês anterior ao da saída do estabelecimento produtor ou, na su.a falta, o do mês imediatamente anterior
1 -

*

àquêle.
§ 39 Inexistindo os preços indicados no parágrafo anterior, será tomado
por base o vigorante no mês que, dentro do mesmo trimestre cívtl. fôr

mais próximo ao da ocorrência do fato gerador e, na sua falta, o preço
previsto no art. 19 e seus parágrafos, para o arbitramento.
~ 4Q No caso do inciso 1 dêste artigo, se a industrialização do produto
se tiver operado em virtude de encomenda do estabelecimento a que tôr
feita a remessa, nos têrmos da alínea "a" do inciso II do art. 39, o valor
tributável não poderá ser inferior ao que fôr normalmente cobrado de
outros estabelecimentos não vinculados ao produtor, por operações semelhantes .
•§ 59 .Na hipótese da alínea "b" do inciso II .dêste artigo, o ímpósto
será calculado sôbre o preço real da venda como se tôdaa as operações
rõsscm rettas por atacado, se o estabelecimento produtor realizar vendas por
grosso e no varejo, e as respectivas seções não forem inteiramente separadas, entre si e da de fabrico, de modo a assegurar completa distinção e
contrôle dos produtos vendidos ou expostos à venda pelas duas modalidades.
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Art. 18. Se a salda do produto do estabelecimento )J:rodu~or ou rey~n
dedor se der a título de locação ou decorrer de operação a titulo gratuito,
assim considerada também aquela que, em virtude de não transferir a prooríeríade do produto, não importe em rrxar-Ihe o preço, o imposto será. 0nlculadc sôbre o valor tributável definido nos incisos I e II do artigo anterior,
etendídas as hipóteses nêles previstas.
Parágrafo único. Na locação, o ímpôsto relativo a qualquer saída posterior não poderá ser inferior ao da primeira.
Art. 19. Ressalvada a avaliação contraditória na forma dos § § 1Q a
39 do art. 152, o fisco poderá arbitrar o valor tributável ou qualquer dos
seus elementos nos têrmos dos arts. 16 e 17, quando forem omissos ou não
merecerem fé os documentos expedidos pelas partes, ou, tratando-se de
operação a titulo gratuito; quando inexistir ou fôr de difícil apuração o
valor previsto no artigo anterior.
§ 1Q Salvo quando se possa apurar o valor real da operação nos casos
em que este deva ser considerado. o arbitramento tomará por base, sempre
que 'possível, o preço médio do produto no mercado do domicílio' do contribuinte; ou, na sua falta, nos principais mercados nacionais, no trimestre
civil mais próximo ao da ocorrência' do fato gerador.
§ 2Q Na hipótese do inciso I do art. 17, inexistindo O preço por atacado,
o arbitramento será feito com base no preço previsto no inciso Il do mesmo
artigo, salvo a existência; de elementos que possibilitem a fixação de preço
maior.
§ 3'? Na falta ou dificuldade de apuração dos preços previstos neste
artigo, o arbitramento tomará por 'base o custo industrial do produto,
acrescido de tôdas as parcelas que. de acõrdo com as normas dêste regulamento, entrem na formação do valor' tributável.
Art. ZO. Aplica-se ao cálculo do tmpôsto devido pela saída dos produtos de procedência estrangeira dos estabelecimentos importadores ou arrematantes o disposto nos arts. 16; inciso Il, 17, 18 e 19.
CAPÍTULO V

DO LANÇAMENTO E PAGAMENTO DO IMPOSTO

Seção I -

Do Lançamento do Impôsto

Art. 21. O impôato será lançado pelo próprio contribuinte:
I - na guia de recolhimento:
a) por ocasião do despacho de produtos de procedência estrangeira, nos
casos de importação e de arrematação em Ieílão;
b) antes do pagamento, no caso do art. 125 e seu § 4Q.
II - na nota fiscal:
por ccasiâo da saída real do produto do respectivo estabelecimento
produtor, ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
inciso II do art. 3Q e- sem prejuízo do disposto no § 31?;
b) no momento da conclusão da operação mdustrtal, na hipótese do
§ to do art. 29 ,
c) por ocasião das saídas fictas previstas no inciso I do art. 3Q , ressalvado o .disposto no § 19 do mesmo artigo.
§ 19 Na hipótese da alínea "b". do inciso I dêste artigo, o lançamento
s6 se considerará feito na guia quando não efetuado antes na nota fiscal.
§ 2'? QuandO a operação industrial prevista no § 1Q do art. 2'? fôr realizada, em caráter eventual, em local sujeito a jurisdição fiscal diversa da
do estabeler-nnento PHI('Íut.f"lI. o lançamento poderá ser efetuado apenas
guia de recolhimento.
§ 39 Nos casos da -alínea "a" do inciso II do art. 39 é facultado ao
estabelecimento remetente emitir nota fiscal, em vez de guia de remessa,
a)

na
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com lançamento do ímpôsto relativo ao valor dos produtos de sua fabricação remetidos para recolhimento no prazo regulamentar. O estabelecimento recebedor, ao devolver os produtos,em vez de guia de devolução, ficará
obrigado a emitir nota fiscal. igualmente com lançamento do ímpôsto. para
o devido recolhimento após creditar-se pelo tributo constante da nota fiscal
do remetente.
Art. 22. O lançamento consistirá na descrição da operação que o
originar, na discriminação e classificação fiscal do produto a que se referir,
no cálculo do ímpôsto devido e no registro de seu valor em parcela própria
do documento fiscal em que fôr realizado.
§ }9 Nas hipóteses do inciso Il do art. 21, o lançamento se completará
com a escrituração da nota nscar nos livros correspondentes, Da forma e
nos prazos estabelecidos neste regulamento.
§ 29, O lançamento é de exclusiva responsabilidade do contribuinte.
Art. 23. A autoridade administrativa efetuará de oficio o lançamento
mediante a instauração do processo fiscal, quando o contribuinte não o
fizer na "época própria ou o fizer em desacôrdo com as normas dêate regulamento.
19 O lancamento considerar-se-á' efetuado quando passar em julgado
a decisão prcierída no processo respectivo.
"
§ 29 Antes de qualquer iniciativa da autoridade, o contribuinte poderá
corrfgír a omissão ou êrro. comunicando o fato à repartição e procedendo.
se tõr o caso, na forma do art. 125.
Art. 24. O lançamento regularmente homologado, 'ou o efetuado de
ofício, será definitivo e inalterável, ressalvados os casos de vício expressamente previstos na legislação reguladora do processo administrativo tributárío .
"
Parágrafo único. A homologação do lançamento dar-se-á por decisão
dcrínttíva. considerando-o correto, proferida em processo fiscal, inclusive
de consulta, que verse sôbre a hipótese concreta do fato a que êle se refere.
Art, 25. Considera-se como não efetuado o lançamento:
1 - quando feito em desacôrdo COm as normàs desta seção;
H quando realizado em documento considerado, -pcr êste regulamento, sem valor legal;
!lI - 'quando o produto a que se referir fôr considerado como não
identificado com o descrito nos documentos respectivos.
ê

Seção II -

Do Reco2himento do Impôsto

Art ..26. O Impôsto será recolhido por guia, ao órgão arrecadador competente, na forma estabelecida neste regulamento e nas instruções complementares baixadas pelo Departamento de Rendas Internas.
Art. 27. Para efeito do recolhimento, será deduzido do valor resultante
do cálculo, na forma do art. Z9:
1 - o ímpôsto relativo às matérias-primas, produtos intermediários .e
embalagens, adquiridos ou recebidos para emprêgo na industrialização e no
acondicionamento de produtos tributados, compreendidos, entre os primeiros, aquêles que, embora não se integrando no nôvo produto, são consumidos no processo de industrialização;
Il - o ímpôsto pago por ocasião do despacho de produtos de procedência estrangeira, ou da remessa de produtos nacionais ou estrangeiros
para estabelecimentos revendedores ou depositários.
Art. 28. O recolhimento do ímpõsto far-sa-á:
1 ~ antes da saída do produto da, repartição que processar o despacho
nos casos de importação e de arrematação em leilão de produtos de
procedência estrangeira;
Il - antes da saída do produto do respectivo estabelecimento produtor
- no caso do devedor declarado remisso;
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III - até o último dia da quinzena subseqüente ao término do mês
em que ocorrer o fato gerador _ nos demais casos, ressalvado o disposto no

art.

241," § 4'.

Art. 29. A importância a recolher será:
I - nó caso do inciso I do artigo anterior - a resultante do cálculo
do ímpôsto:
H - no caso do inciso TI _ a necessária à manutencâo de saldo sunciente para cobertura do impôsto devido pela saída dos produtos;
!lI - no caso do inciso III _ a resultante do cálculo do tmpósto l'e~
Iatívo aos produtos saidos do estabelecimento produtor no mês anterior, deduzido:
'
a) o valor. do ímpôsto relativo às matérias-primas, produtos íntermediários e .embalagens, adquiridos no mesmo período, quando se tratar de
estabelecimento industrial;
b) o valor do impôsto pago por ocasião do despacho ou da remessa,
quando se tratar de estabelecimento importador, arrematante ou revendedor, considerados, para efeito da apuração, os capítulos de classificação
dos produtos;
,
c) o valor do ímpôsto pago por ocasião da remessa, quando a entrega
do produto ao adquirente fôr feita diretamente por estabelecimentos depositários (armazéns gerais, depósitos de terceiros ou depósitos fechados do
contribuinte) ou pelo estabelecimento executor da encomenda a que se
refere o § 19 dêate artigo.
§ 19 O estabelecimento que índustrtalízar produto por encomenda de
terceiro não terá direito a creditar-se pelo ímpõsto relativo às matériasprimas, produtos intermedíártos e embalagens, remetidos pelo autor da
encomenda, ressalvado o disposto no § 39 do art. 21.
§ 29 Será excruído do crédito, pelo sistema de eatôrno na escrita fiscal,
o impôsto relativo às 'matérias-primas, produtos intermediários e embalagens que forem objeto de revenda ou que forem empregados na industrialização ou no acondicionamento de produtos isentos e não tributados.
§ 39 O devedor remisso, sujeito ao recolhimento antecipado, utilizarse-á do crédito do ímpôsto, mediante adição ao seu saldo, como indicado
nas normas relativas à escrituração.
§ 49 O ímpôsto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e
embalagens, adquiridos a revendedores -nâo contribuintes, será calculado,
para efeito de crédito, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito
o produto sôbre 50% (cinqüenta por cento) do seu valor constante da nota
fiscal, não superior ao previsto no art. 17, quando se tratar de firmas interdependentes ou de estabelecimentos pertencentes à mesma firma.
§ 59 No caso de produtos adquiridos diretamente de contribuintes, que
forem transferidos a outro estabelecimento da mesma firma, o crédito
poderá ser calculado sôbre o total do valor tributado na aquísíçâo, se êste
fôr declarado pelo remetente em sua nota fiscal.
§ 69 Em qualquer hipótese, o direito ao crédito do impôsto será condicionado às exigências de escrituração estabelecidas neste regulamento, e,
quando não exercido na época própria. só poderá sê-lo se cumprida a formalidade do inciso I do art. 120, ou quando o seu valor fôr incluído em
reconstituição de escrita, efetuada pela fiscalização.
§ 7Q Quando ocorrer saldo credor num mês, será êle transportado para
o mês seguinte, sem prejuízo da obrigação de o contribuinte apresentar ao
órgão arrecadador, dentro do prazo legal previsto, para o recolhimento, a
guia demonstrativa dêsse saldo, urna via da qual será visada pelo tuncíonário encarregado e devolvida ao contribuinte.
§ 8Q Para os efeitos da alínea "a" do inciso III dêste artigo, considerase data de aquisição dos produtos alí referidos a de .sua entrada no estabelecimento industrial, devidamente inscrita nas notas fiscais respectivas.
Art. 30. Não será permitido o recolhimento do.. impôsto referente a um
mês sem que o contribuinte comprove. com relação ao mês anterior o
pagamento efetuado, a existência de saldo credor -OU a instauração de processo fiscal para apuração do débito.
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Parágrafo único. A comprovação <!o pagamento ou ~a, ex1st~ncia de
saldo será feita mediante a apresentação da guia respectiva, devidamente
quitada cu visada. e a da metauraçâo de processo fiscal pela s,11t'esemação
da intimação, da cópia do têrmo ou do auto ou representação.
Art. 31. O recolhimento espontâneo, fora do prazo legal, somente poderá ser feito com as multas previstas no art. 125, mediante requerimento
guia modêlo 6, preenchido segundo as instruções nêle contidas.
Art. 32. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento produtor,
devidamente comprovada" nos têrmos do § 19 dêste artigo, o contribuinte
poderá creditar-se pelo valor do ímpôsto que sôbre êle incidiu quando de
sua saída, 'salvo no caso de locação, quando o produto não mais deva sair
do estabelecimento em virtude de operação tributável.
§ 19 Somente se considerará comprovada a devolução do produto quando
o 'estabelecimento produtor atender às seguintes exigências:
I - mantiver anexada ao respectivo talonário a Ir). via da nota fiscal
.emitdda' quando da saída do produto, se a devolução fór total, ou, no caso
de. devolução parcial, anexar ao talonário de notas memorando do adquirente, em que o fato esteja devidamente explicado e. o produto perfeitamente identificado:
II - escriturar, no livro de registro' de estoque, quando fôr o caso. a
entrada do produto devolvido, na data em que ocorrer a devolução;
.
In - provar. pelos registros contábeis e demais efeitos comerciada. a
restituição ou crédito do preço ou do aluguel respectivo ou a substituição
d.o pro.duto por outro de valor equivalente, salvo' se a operação de saída
tiver sido a título gratuito;
IV - provar, pelo contrato respectivo, a expiração do prazo da locação.
.
quando a salda do produto se tiver dado a 'êsse título.
§ 29 Não se considera devolução a volta do produto pertencente a
terceiro ao estabelecimento produtor para simples consêrto .
Art. 33. Também o contribuinte poderá creditar-se pelo valor do depósito a que se refere o art. 37. quando não devolvido no prazo ali previsto.
por culpa da repartição.
§ 19 No momento da escrituração do crédito referido neste artigo,
poderá o interessado, se fôr o caso, proceder à correção monetária do' seu
valor, na formado Capítulo VII dêste titulo.'
§ 29 Dentro de três dias da data de escrituração do crédito o contribuinte comunicará, por escrito, o fato à repartição detentora do depósito,
anexando ao livro cópia do expediente e a prova de SUa entrega à repartição.
§ 39 A comunicação será anexada à ,via da guia comprobante do depósito, na qual o contribuinte declarará a realização do crédito.
§ 49 A repartição juntará o expediente ao processo relativo ao depósito
e converterá o valor dêste em renda. encaminhando, após os demais tançamentos, o processo 2,0 agente nscai da seção para exame da reguíartctade
do crédito.
CAPiTULO VI

DA RESTITUIÇAO

,Art. 34. A restituiçâo do ímpôsto ocorrerá:
I - no caso de pagamento indevido, ressalvada a bípótese prevista no
39 do art. 124;
II _ quando houver impossibilidade de utilização de crédito pelo produtor, na hipótese prevista no § 19 do art. 9'1.
Parágrafo único. A restituição processar-se-á a requerimento do contribuinte, na forma da legislação especial reguladora da matéria.
Art. 35. A restituição do tmpôsto indevidamente pago fica subordinada à prova, pelo contribuinte, de que o respectivo valor não foi recebido
de terceiro.
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Parágrafo único. O terceiro, que faça prova de haver pago o tmpôstc
ao contribuinte nos têrmos dêste artigo, subroga-se no direito daquele à
respectiva restituição.
Art. 36. A restituição total ou parcial do fmpôsto dá lugar à restituição, na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades .pecuníárias. salvo as referentes a infrações de caráter formal que não se devam
reputar prejudicadas pela causa assecuratória da restituição.
Art. 37. As ímporbâncías depositadas pelos sujeitos passivos para
evitar a correção monetária. para suspender o seu curso ou em garantia
de instância administrativa ou judicial, deverão ser devolvidas no prazo
máximo de sessenta dias, contados da data da decisão final que houver
reconhecido a improcedência parcial ou total da exigência fiscal OU, no
caso de consulta, houver considerado indevido o impôsto.
CAPiTULO VII

DA CORREOAO MONETARIA

Art. 38.0s débitos decorrentes do não recolhimento do impôsto e pe
naltdades no prazo legal. que não forem efetivamente liquidados no trímestre civil em que o prazo de' seu pagamento .tíver expirado, terão o seu,
valor atualizado monetàrfamente em função das variações do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo os coeficientes: fixados trimestralmente
pelo Conselho Nacional de Economia.
§ 19 A correção prevista; neste artigo aplica-se inclusive durante o
período de suspensão da cobrança dos' débitos, em virtude de recurso ou
medida administrativa ou judicial e durante o trâmite do processo fiscal,
inclusive de consulta, salvo se o interessado tiver depositado em moeda
corrente a importância questionada.
§ 2i? Para evitar a correção ou suspender o seu curso, conforme êste
se tenha ou não iniciado, o interessado poderá depositar, na repartiçãocompetente, em qualquer fase do processo. inclusive quando da sua mstàuração 011 da apresentação da consulta, em moeda corrente, 3 importância
em litígio, operando-se, a partir dêsse momento, a suspensão do curso da
correção.
~ 39 As Importâncias depositadas, na forma do parágrafo anterior, que
tiverem de ser devolvidas. por ter sido julgada improcedente, total ou par':'
cíatmente a exigência nscat 011 IH caso de consulta, considerado indevido
o tmpôsto. serão atualizadas monetàrtamente. nos têrmoa dêste artigo e
seguintes, quando não restituídas no prazo previsto no art. 37"por culpa da
repartição.
Art. 39. A correção será feita: com base na tabela de coeficientes em
vigor na data de sua realização e abrangerá, salvo a suspensão do seu curso
em virtude de depósito, todo o período desde o trimestre civil que constituir
o seu têrmo inicial até o trimestre civil em que deva ser realizada.
Parágrafo f único. Constitui têrmo inicial da correção o trimestre
civil seguinte ao em que houver expirado o prazo legal para recolhimento
do impôsto <art. 28) ou para devolução do depósito (art. 37) ou o prazo
fixado na decisão para pagamento da multa.
Art. 40. Realizar-se-á a correção:
para efeito de cálculo da
I _ no ato do julgamento do processo
multa proporcional ao valor do Impôsto:
II - no momento da inscrição da' dívida - para, cálculo da multa
moratória;
III - na ocasião do pagamento do débito ou da devolução do depósito.
- para determinação do valor a recolher ou a devolver;
d
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IV _ quando da emissão do requerimento-guia modêlo 6, para complemento, se fôr o caso, da multa prevista no art.. 125.
§ 1<;)' A correção será efetuada pela autoridade julgadora, pelo órgão
encarregado da inscrição, pelo órgão arrecadador ou que processar a devolução e pelo próprio contribuinte, respectivamente, nas hipóteses previstas
nos incisos r, rr, III e IV dêste artigo.
§ 2<;) Nos casos em que couber à Inspetoria Fiscal emitira guia de
recolhimento, a ela íncumbtrá efetuar a correção prevista no inciso rn.
Art. 41. Para efeito do cálculo da correção, será aplicado sôbre a
Importância a corrigir o coeficiente correspondente ao trimestre civil seguinte ao em que houver expirado o prazo para recolhimento do débito ou
para devolução do depósito.
§ 1<;) Se houver mais de Um têrmo inicial, será aplicado, sôbre a ímportâncía relativa a cada trimestre. o coeficiente respectivo, constituindo. a
soma das diversas parcelas. o valor corrigido.
§ 20 Na impossibilidade de apurar-se a importância exata ou aproximada. relativa 3. cada trimestre, será o débito, para efeito de cálculo. dístrtbuído em parcelas iguais pelos trimestres a que se referir.
§ 3Q No caso de pagamento parcelado. cada parcela será considerada
como constítutda de ímpôsto e multa, na mesma proporção em que êsses
elementos entrarem na composição total do débito, e os recolhimentos respectivos. como referindo-se. em ordem cronológica. aos trimestres civis formadores da divida. do mais recuado para o' mais próximo.
TÍTULO

rr

DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSAVEIS TRIBUTARIOS
CAPÍTULO I

DOS CONTRIBUINTES

Art. 42. É contribuinte de ímpôeto tôda pessoa natural ou [urídíca
-de direito público ou privado que, por sujeição direta ou por substituição.
seja obrigada ao pagamento .do tributo.
Art. 43. São obrigados ao pagamento do Impôsto:
1 - como contribuinte originário:
a) o produtor, inclusive os que lhe são equiparados pelo art. 5Q - com
relação aos produtos tributados que real ou fíctamente saírem de seu
estabelecimento, observadas as exceçÕes previstas nas alfu.eas "a", ."b" e
"c" do inciso II e
te .do art. 3Q e no § 3Q do art. 49;
ê

o importador e o arrematante de produtos de procedência estrangeira _ com relação aos produtos tributados que importarem ou arrematarem:
II - como contribuinte SUbstituto:
a) o transportador com relação aos produtos tributados que transportar desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência;
b) qualquer possuidor com relação aos produtos tributados, cuja
'posse mantiver para fins de' venda ou industrialização, nas mesmas condições da alínea anterior.
Parágrafo único. Nos casos das alíneas "a" e "b" do inciso II dêste
artigo, o pagamento do ímpôsto não exclui a responsabilidade por infração
-dc contribuinte originário quando êste tôr identificado, e será considerada
-eomc efetuado fora do prazo, para todos os efeitos legais.
b)
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DOS RESPONSAVEIS TRIBUTARIOS

Seção I -

Dos Sucessores

Art. 44. São pessoalmente responsáveis pelo pagamento do impôsto
e penalidades pecuniárias:

I - o espólio - pelo débito do de cujus até a data da abertura da
sucessão;
Il - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro - pelo débito
do espólio, até a data da partilha, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, legado ou meação;
UI - a pessoa [urtdíca de direito privado que resultar de fusão, transtormacão ou incorporação de outra ou em outra, inclusive no caso de simples
alteração da forma de constituição - pelo débito da pessoa jurídica de
direito privado sucedida, até a data do ato, quaisquer que sejam a espécie.
forma jurídica, firma razão social, denominação e objeto das pessoas jurídicas respectivamente sucedida e sucessora;
IV - o espólio ou qualquer sócio remanescente que continuar a expioração da respectiva atividade, sob a mesma ou outra razão social, ou sob
firma individual - -pelo 'débito dá pessoa jurídica de direito privado extinta, até a data 'da extinção.
.
Art. 45. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir
de outra, por qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento comercíal ou industrial, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou
outra razão social ou sob firma em nome individual, responde pelo tmpôato
e penalidades pecuniárias devidos, até a data do ato, pelo fundo ou estabelecimento adquirido:
1 - pessoalmente. se o alienante cessar a exploração de comércio ou
indústria;
n - subsidíãríamente, COm o alienante, se êste prosseguir na exploração ou tntctar; dentro em seis meses, a contar da, data da aüeuaçâo, nova
exploração do. mesmo 'OU de outro ramo de comércio ou indústria.
Art. 46. O disposto neste capitulo aplica-se por igual aos créditos
tributários definltívamente constituídos ou em curso de constituição à data
dos atos nêle referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmas atos,
desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a respectiva data.

Seção II -

Dos Terceiros Responsáveis

Art. 47. As pessoas naturais ou jurídicas são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de
atos praticados por seus mandatários, prepostos ou empregados, diretores.
gerentes ou administradores.
Parágrafo único. Os diretores, gerentes e administradores de pessoas
jurídicas de direito privado respondem subsídíàríamente com estas pelo
pagamento dos créditos fiscais de que trata êste artigo.
CAPíTULO In

DA CAPACIDADE JURíDICA TRIBUTARIA

Art. 48. A capacidade jurídica para ser sujeito passivo da obrigação
tributária decorre exclusivamente do fato de se encontrar a pessoa nas
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condições previstas neste regulamento, ou nos atos administrativos de caráter normativo destinados a completá-lo, como dando lugar à referida
obrigação.
Parágrafo único. São irrelevantes para excluir a responsabilidade de
cumprimento' da obrigação ou a decorrente de sua inobservância:
I - as causas que, de acôrdo com o direito privado, excluam- ou Iísní-.
tem a capacidade jurídica das pessoas naturais;
fi - a irregularidade formal da constituição das pessoas jurídicas de
direito privado e das firmas individuais, bastando que .confígurem uma
unidade econômica ou profissional;
In - a inexistência de estabelecimento, fixo, a sua clandestinidade oua precariedade de suas -instalações;
IV - a ínabitualidade no exercícío da atividade ou na prática dos
atos que dêem origem à tributação ou à imposição da pena.
CAPÍTULO IV

DO DOMICíLIO FISCAL

Art. 49. Para os efeitos de cumprimento da obrigação tributária, e·
de determinação da competência das autoridades administrativas, considera-se. domicílio .rtscai do sujeito passivo direto ou indireto:
1 - se pessoa jurídica, de direito privado ou público, ou firma individual - o lugar de situação de seu estabelecimento ou repartição, ou, se
houver mais de um ou de uma. o daquele ou daquela que fôr responsável
pelo cumprímento da obrigação tributária de que se tratar;:
Il - se comerciante ambulante - o lugar da sede de seus negócios ou,
na impossibilidade de determinação, o local de sua residência habitual ou
qualquer dos lugares em que exercer a sua atividade, quando não tiver
residência certa ou conhecida;
III - se pessoa natural não compreendida nos incisos anteriores o lugar da prática dos atos ou da ocorrência dos fatos que dêem origem à
tributação ou à imposição de penalidade, ou, na sua falta ou dificuldade
de determínaçâo. sucessivamente, pela ordem indicada, o local da sede habitual de seus negócios, o da sua residência habitual, ou o lugar onde Iôr
encontrado.
Parágrafo único. O domicílio do fiador éo mesmo do devedor ortglnárío ,
CAPíTULO V

DAS FIRMAS INTERDEPENDENTES
Art. 50. Para os efeitosdêste regulamento, considera-se existir relação
de interdependência entre duas firmas:
r - quando uma delas, por si, seus sócios ou acíoníetes e respectivos
cônjuges e filhos menores, Iôr titular de mais de 50% (cinqüenta por cento)
do capital da outra;
Il - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer "parte, fia qualidade
de diretor ou de sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob
outra denominação;
!lI - quando uma delas tiver vendido ou consignado à outra no ano
anterior, mais de 20% (vinte por cento). no caso de distribuição 'com . . e xclt!siv.~dade em determinada área do território nacional, e mais de ÔO%
(c~quell;ta por centoi , nos demais casos, do volume das vendas dos produtos tributados de sua fabricação, importação ou arrematação.
Parágrafo único. Considera-se ainda haver ínterdependêncía" entre
duas firmas, com relação a determinado produto:
'
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1 - quando uma delas fôr a única adquirente, por qualquer forma ou
título, inclusive por padronagem, marca ou tipo, de um ou de mais de um
dos produtos, industrializados, importados ou arrematados pela outra;
II - quando uma delas vender à outra produto tributado de suá fabricação, importação ou arrematação, mediante contrato de comissão mercantil, parttcípação ou ajustes semelhantes.
TÍTCLO UI

DAS OBRIGAÇõES ACESSÓRIAS
CAPíTULO I

DA ROTULAGEM, MARCAÇÃO E CONTRóLE DOS PRODUTOS
Seção I -

Da Rotulagem e taoroaçõo

Art. 51. O fabricante é obrigado a rotular ou marcar seus produtos
e os volumes que os acondicionarem, em lugar visível, indicando a sua
firma ou a sua marca fabril registrada. o seu número de inscrição; a sítuaçâo da fábrica produtora <localidade. rua e número), a expressão "In..
dústria Brasileira" e outros dizeres que, de acôrdo com as normas dêste
regulamento e de instruções complementares do Departamento. de Rendas
Internas, forem considerados necessários à perfeita classificação, e identificação do produto.
§ 19 Os produtos isentos conterão, ainda, em caracteres visíveis, a
expressão -'- "Isento do Impõsto de Consumo" - e a marcação do preço de
venda no varejo quando a isenção decorrer dessa circunstância.
zv As.amostras referidas no inciso V do art. 99 conterão a expressão
"Amostra Grátis" devendo, as demais destinadas a distribuição gratuita.
que não satíafízerern as exigências daquela disposição, conter a expressão
I' Amostra Grátía- Tributada".
§ 39 O reacondícíonador indicará, ainda, o nome do pais de origem.
quando se tratar de produto estrangeiro, e o Estado, o nome' e o enderêçc
da firma produtora, quando nacional.
Art. 52. A rotulagem ou marcação será feita no próprio produto e
no respectivo recipiente, envoltório ou embalagem antes de sua saída do
estabelecimento produtor, em cada unidade, por processo de gravação, estampagem ou impressão a tinta indelével, ou por meio de etíquêtas coladas,
costuradas ou apensas. conforme mais apropriado à natureza do produto,
podendo o Departamento de Rendas Internas expedir as instruções complementares que julgar convenientes.

*

§ 19 Nos tecidos, a rotulação deverá constar das extremidades de cada
peça e a expressão "Indústria Brasileira" ser repetida em tôda a extensão
da ourela, por meio de carimbo com tinta indelével ou textura em distância não maior de três metros, sendo vedado cortar as indicaçõe's constantes
da parte final da peça.
§ 29 Se houver impossibilidade ou impropriedade, reconhecida pelo
Departamento de Rendas Internas, de a rotulagem ou marcação ser feita
n.o .próprlo produto, as indicações constarão, apenas, do recipiente, envoltórIO ou embalagem, sendo dispensadas se o produto não fôracondicionado.
Art.. 53. Quando a classificação fiscal do produto depender de condições especiais ou específicas <graduação alcoólica, pêso, capacidade, volume, etc. ).,. os produtores farão constar dos rótulos ou das etíquêtas as especificações determinantes do enquadramento.
Parágrafo -úníco , Na rotulagem de bebidas alcoólicas, deverá ser indi..
cada a espécie do produto (aguardente, cerveja, conhaque, vermute, vinho,
etc.) .
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Art. 54. Os rótulos de produtos fabricados no Brasil serão escritos
exclusivamente em idioma nacional, excetuados apenas os nomes dos produtos e outras expressões que não tenham correspondência em português,
bem como a respectiva marca, desde que registrada no Departamento Na-

cional da Propriedade Industrial.

parágrafo único. O disposto neste artigo nâo se aplica aos rótulos de
produtos especificamente destinados à exportação, desde que contenham
em língua nacional e eatrangeírac em lugar destacado e em caracteres bem
visíveis, a indicação de ter sido o produto fabricado no Brasil.
lu,t. 55. Ê proibido:

1 - importar, fabricar, possuir, aplicar, vender ou expor à venda rõ-.
tulos, etlquêtas. cápsulas ou invólucros que se prestem a indicar, como estrangeiro, produto nacional. OU vice-versa:
TI - importar produto estrangeiro com rótulo escrito, no todo ou em
parte. em .língua portnguêsa, sem mencionar o país de origem;
II! - empregar rótulo que indique falsamente a procedência ou a
qualidade do produto;
IV - adquirir, possuir, vender ou expor à venda produto rotulado,
marcado, etiquetado ou embalado nas condições dos incisos anteriores.
Art. 56. Os estabelecimentos produtores e os comerciantes atacadistas
de produtos sujeitos ao ímpôstc deverão numerar os volumes, seguidamente,
por ocasião da saída, do estabelecimento, salvo quando a embalagem tôr
constituída de engradados. barricas, caixas de madeira e envoltórios abertos, destinados ao simples transporte do produto.
Parágrafo único. A numeração será anualmente reiniciada, -devendo
ser usadas tantas quantos forem os estabelecimentos, porém distintas por
seriação alfabética.
Art. 57. O Diretor do Departamento de Rendas Internas, mediante
expedição de ato próprio, poderá determinar a rotulagem, marcação ou
numeração, pelos importadores. arrematantes. comerciantes ou repartições
fazendárias, de produtos estrangeiros cujo contrôle -entenda necessário, bem
como prescrever, para estabelecimentos produtores' e comerciantes de determinados produtos nacionais, sistema diferente de rotulação, etdquetagem
e numeração.
§ 19 A mesma autoridade poderá, a título precário, autorizar 'sistema
especial de rotulagem, marcação ou numeração 'para os contribuintes que
apresentarem modalidades que satisfaçam as exigências fiscais. A permissão será concedida, em cada caso, à vista de requerimento dos interessados,
mediante prévio exame do sistema proposto.
§ 29 A falta de numeração importará em considerar-se o produto como
não identificado com o descrito "rios documentos fiscais.
Seção II -

Do Sêlo Especial de Contrôle

Art. 58; Estão sujeitos ao sêlo especial de contrôle, na forma estabelecida, neste regulamento e em atos' complementares do Diretor do Departamento de Rendas Internas, os produtos dos Capítulos 9 (posição 01), 22,
24, 33 (posições 05 e 06), 36 (posição 06). 64, 91 (posição 01) e 1)4.
§ 19 Por ato do Diretor do Departamento de Rendas Internas, o uso
do sêlo poderá ser estendido a outros produtos, assim como, em' casos específicos, dispensado ou substituído por outra forma de contrôle quantttativo.
§ 29 A aplicação do sêlo será feita antes da saída real ou ficta do produto do estabelecimento obrigado. ao seu uso, salvo disposição especial' que
indique outro momento.
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§ -3'? A falta do sêlc em produtos a êle sujeitos, a sua aplicação em
desacôrdo com as normas estabelecidas ou a aplicação de sêlo impróprio.
importará em considerar-se o produto como não identificado com odes·
críto nos documentos fiscais.

Art. 59. O sêlo especial de contrôle terá o formato, côres e caracterlstícas estabelecidos pelo Departamento de Rendas Internas, conterá ímpressas as palavras "Impôsto de Consumo _ Sêlo de Contrôlev.ve será dístrfbuído gratuitamente.
§ 19 Poderão ser adotados selos especiais, com características ou côres
distintas para cada produto ou espécies e categorias de produtos, de forma
a assegurar o seu perfeito ccntrôle quantitativo.
§ 29 O Departamento de Rendas Internas poderá autorizar que a selagem se faça por processo mecânico, desde que apresentadas garantias mínimas de segurança e contrôle.
Art. 60. Os selos serão confeccionados pela Casa da Moeda e ai ficarão depositados até sua distribuição às repartições fazendárias.
Parágrafo único. A entidade referida organizará álbuns contendo espécímes de tõdas as fórmulas para distribuição, pelo Departamento de
Rendas Internas, às repartições interessadas.
Art. 61. Ao Departamento de Rendas Internas compete divulgar a
emissão dos selos, determinar o seu recolhimento e superintender o serviço
de seu rorneclmento e distribuição em todo o território naciohal.
Art. 62. Os selos serão requisitados diretamente à Casa da Moeda
pelo Departamento de Rendas Internas. ou suas Delegacias Regionais, que
os distribuirão por intermédio dos seus órgãos locais ou dos do Departamento de Arrecadação, podendo, em casos especiais, suprir -diretamente o
contribuinte.
~ 19 O fornecimento dos selos aos usuários será feito mediante apresentação de guia de modêlo próprio, em quantidade não superior à necessária ao consumo de um mês.
§ 29 Ninguém poderá vender, trocar ou ceder, por qualquer forma. os
selos recebidos. salvo quando se tratar de sucessão,na forma prevista neste
regulamento.
§ 39 Não é permitido possuir em estoque quantidade de selos superior
à indicada no § 19 dêste artigo, admitida a tolerância de até 10% cdca
por cento).
Art. 63. Quando o estabelecimento encerrar suas atividades ou em
qualquer outra hipótese em que o emprêgo do sêlo por êle não mais seja
exigido, deverá o saldo existente ser recolhido à repartição arrecadadora
competente dentro de quinze dias, mediante requerimento, em que o responsável prestará os esclarecimentos necessários.
Parágrafo 'único. As Delegacias Regionais de Rendas Internas deverão
incinerar as fórmulas recolhidas. fazendo lavrar, em livro próprio. com numeração seguida. têrmo minucioso do ato, mencionando. quantidade. espécie e demais características das fórmulas. bem como a sua procedência
(nome do estabelecimento e repartição remetentéj . Do têrmo será- extraída cópia autenticada para remessa imediata ao Departamento de Rendas
Internas.
Art. 64. Não é permitido o emprêgo de sêlo já utilizado, considerandose não selado o produto em que êle tenha sido apôsto,
/
Parágrafo único. Provada a boa-fé do expositor, a responsabilidade
recairá, apenas, sôbre o vendedor.
Art. 65. O registro do recebimento e da utilização ou emprêgo do sêlo
especial de contrôle será feito. em livro. próprio, cujo modêlo e normas de
escrituração serão estabelecidas pelo Departamento de Rendas Internas.
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CAPíTULO II

DO DOCUMENTARIO FISCAL
Seção I -

Das Notas Fiscais

Art. 66. Ressalvados os casos em que tõr exigida a guia de trânsito e
.6, hipótese prevista no ~ 19, a saída de produtos tributados dos estabelecimentos produtores e comerciais atacadistas obriga à emissão de nota fiscal
mcdêlo 10 pelos prfmeíros-r e modêlo 11 pelos segundos; e a de produtos
isentos, à eenísão de nota fiscal modêlc 11. por qualquer. dos estabelecimentos referidos, observada a ressalva inicial.
§ 19 Nas vendas a varejo realizadas por estabelecimentos produtores,
-quandc não houver incidência do- impôsto, não será emitida nota fiscal.
§ ~ A emissão da nota fiscal tar-se-á antes da saída real ou ficta
do produto do estabelecimento emitente, observado o disposto no parágrafo
único do art. 70 e no § 39 do art. 71.
§ 39 No caso da isenção prevista no inciso XXV do art. 99, a saída
do produto do estabelecimento produtor far-se-á Com nota fiscal modêlo
10, na qual serão indicados o número e data da circular declaratória da
tsencão e o nome da repartição expedidora.
§ 4Q
Na venda direta a consumidor por comerciante varejista que
tiver, como atividade acessória, moagem de café torrado adquirido de terceiros, poderá ser emitida uma só nota fiscal englobando as vendas efetuadas em cada dia.
Art. 67.

A nota fiscal conterá as seguintes indicações mínimas:

1 .,.... denominação "Nota Fiscal" e número de ordem;

II .,.... nome, endereço e número de inscrição do estabelecimento emj-tente;
III .,.... natureza da operação (venda, transferência, industrialização para
terceiros, venda a estabelecimento compreendido no art. 50, consêrto. etc.) ;
TV - nome e enderêço do destinatário;
data e v ia da nota;
VI - data da saída real do produto do estabelecimento emitente:
VII -' discriminação dos produtos pela quantidade, marca, tipo. modêlo, número, espécie, qualídade .e demais elementos que permitam a sua
.perretta identificação, assim como o preço unitário e total da operação o
valor tributável se diferente do preço da operação, e o preço de venda no
varejo quando o cálculo do impôsto estiver ligado a êste ou dêle decorrer
isenção;
VIIl - classificação fiscál- do produto rposiçao e' inciso) e valor do
ímpôstó sôbre êle incidente, quando se tratar da nota mcdêlo 10, permitido, neste caso, se os produtos forem da mesma posição e inciso, um
único cálculo do ímpôsto pelo valor total;
IX - nome e enderêçc do transportador e forma de acondicionamento
do produto (marca, numeração, qualidade, espécie e pêso dos volumes),
§ 1Q As notas fiscais serão numeradas em ordem crescente, reiniciada
a. numeração quando atingir o n.c 999.999.
- 9 '1.8 Serão Impressas as indicações do íncrso 1 e a reíasrva à via

.v .,. .

da nota.

§ 39 A Indícaçâo do inciso VII, referente à classificação fiscal do
produto, é obrigatória apenas para os contribuintes, e a relativa ao valor
do' ímpôsto é defesa àquéles que não sejam legalmente obrigados ao seu

recolhimento.

§ 4Q A nota fiscal poderá conter outras indicações de Interêsae do
emitente. desde Que não prejudiquem .a clareza do documento, podendo,
.ânclusíve, ser adaptada para substituir as faturas.
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§59 Os que utilizarem romaneio, devidamente. numerado, com cópia
a carbono conservada em seu poder, em que os produtos sejam discriminados com todos os elementos de tdentlficaçâo exigidos no inciso VII dêste
artigo, ficarão dispensados da discriminação dos mesmos na Dota fiscal,
sendo, porém. obrigados a indicar, na nota, a série e o número do rama ~
neto, e, .neste, a série, o número e a data daquela. As notas deverão estar
obrfgatõrlamente acompanhadas dos romanelos a elas correspondentes.
Art. 68. As notas fiscais serão enreixadasrem blocos uniformes, não
podendo ser emitidas fora da ordem no mesmo bloco, nem extraídas de
bloco nõvo sem que se tenha esgotado o de numeração imediatamente inferior.
§.l Q
li: permitido o' uso simultâneo de duas ou mais séries de notas
fiscais, desde que se distingam por letras maiúsculas em seriação alfabética impressa. facultado ao fisco restringir o número de séries, quando
usadas em condições que não ofereçam segurança à fiscalização.
§ 2Çl É obrigatório o uso de talonário de serte especial para os fabrtcantes de produtos isentos e para os comerciantes de produtos de procedência estrangeira, contendo,' respectivamente, impressa, em cada nota. a
declaração _ "Nota de Produto Isente do Impôsto de Consumo" - ou "Nota de Produto Estrangeiro" _ COm separação;' ainda, no último caso.
entre os produtos de importação própria e os adquiridos no mercado tnterno.
§ 3Q A nota de produto estrangeiro a que se refere o parágrafo anterior conterá ainda, em coluna. própria," a indicação do número do livro de
registro de estoque e da respectiva fôlha, ou o número da ficha que o substituir, em que o produto tenha sido lançado na escrita fiscal do emitente.
§ 49 Também é obrigatório o uso de talonário de série especial, com
indicação numérica distinta para cada ambulante, quando os estabelecimentos produtores realizarem vendas por esse sistema, devendo, do mesmo
modo, os produtos entregues aos ambulantes ser acompanhados de nota
fiscal extraída. de talonário de série especial.
59 O estabelecimento produtor, ao devolver produto que industrializar para terceiro, fará constar da nota fiscal a série e o número da: guia
de trânsito referente à remessa das matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem.
§ 69 O estabelecimento produtor que der saída a produto inacabado
que a êle não déva retornar deverá emitir nota fiscal de série distinta
destinada exclusivamente a operações dessa natureza.
§ 79 Numa mesma nota fiscal só poderão constar produtos de incisos ou posições diferentes se houver separação dos valõres em colunas, ou
por especificação distinta, de modo a demonstrar, com facilidade, o ímpôstc
devido em cada inciso ou posição.
Art. 69. As notas fiscais serão preenchidas a máquina ou manuscritas a tinta ou lápis-tinta, por decalque a carbono ou em papel carbcnado,
em duas vias, no mínimo, devendo os seus dizeres e indicações estar bem
legíveis em tôdas as vias.
§ 19 A indicação da data da saída poderá ser feita a carimbo ou manuscrita e não deverá conter emenda ou rasura, considerando-se inexistente, para os efeitos do art. 71, a indicação que as contiver.
§2 9 n: permitido o uso da nota fiscal não enfeixada em blocos, desde
.que emitida mecânicamente ou datilografada, com os dizeres e requisitos
dos modelos oficiais, e seja copiada em copiador revestido das formalidades
legais e contenha, ainda, o número dêste e o da respectiva fôlha.
§ 39 lt dispensada a cópia em copiador registrado, quando as notas
forem emitidas em sanfonas de formulários contínuos de, no mínimo, vinte
e cinco .notas, com numeração tipográfica e seguida, apenas na última via,
desde que êsse número seja repetido em outro local, mecânica ou rdatílogràncamente, em tôdas as vias. por cópia a carbono.
§ 49 Também poderá ser dispensada a cópia em copiador registrado,
8' critério do Departamento de Rendas Internas, 'se fôr usada a máquina
autentícedora a que se refere o § 2Çl do art. 80.
,

ê
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§ 59 A primeira via da no!a. acompanhará o produto ~ ~e!á entre.gue
pelo transportador ao destínatárfc, que a reterá para exibíçâo ao fIs~o'
quando por êste exigida, e a via indestacável do bloco ou em sanfonas n9;0'
desmembradas ficará arquivada em poder do emitente, também para efetto de fiscalização.
§ 69 A primeira via da nota deverá esta~, durante 0. percurso do e~
tabelecimento do remetente ao do destínatárío, em condições de ser exrbida aos agentes fiscais em qualquer instante, ?ara conferência da mercadoria nela especlflcada e da exatidão do lançamento do respectívo ímpôsto .
§ 71) Cada. estabelecimento, seja matriz, sucursal, tíltal, depósito, agência ou representante da mesma pessoa, terá o seu talonário próprio.
Art. 70., É vedada a emissão de nota fiscal que nâo corresponda a
saída efetiva do produto nela descrito, do estabelecimento enuteute, ressalvados os seguintes casos:
I _ a salda ficta do produto, nas hipóteses do inciso I do art. 39;
TI _ a saída de partes de produto desmontado cuja unidade não possa
ser transportada de uma só vez, desde que o ímpôsto. de acôrdo com as
normas dêste regulamento, deva incidir sôbre o todo.
Parágrafo único. No caso do inciso Il dêete artigo, deverá ser emitida nota fiscal correspondente ao todo. com descrição das partes que a
acompanham e das que serão remetidas posteriormente, devendo, nas remessas restantes. ser emitidas novas notas fiscais, sem lançamento do ímpôsto, nas quais se discriminem as partes a que se referem e se faça remissão à nota global oríginàrlamente extraída. '
Art. 71. As notas fiscais que não satisfizerem tôdas as exigências
dêste capítulo serão consideradas, para efeitos fiscais, sem Qualquer valor
legal, servindo de prova, apenas. a favor do fisco.
'
§ 19 Sem prejuízo do disposto no caput do artigo anterior, a nota fiscal será também considerada sem validade jurídica, devendo a primeira
via, com os necessártos esclarecimentos, ser inutilizada e prêsa ao respectivo talão, se o produto a que se referir não tiver saído do estabelecimento
até três dias da data de sua emissão, salvo motivo justificado.
§ 29 .Para os efeitos do' disposto no' parágrafo anterior, considera-se
justificada 1,. permanência .do produto -no estabelecimento até noventa dias
da data da emissão da nota fiscal. desde que atendidas as exigências do

§

3':

I - no caso de não haver disponibilidade de transporte ou quando
ocorrer outro motivo de impossibilidade, se declarada essa circunstância na
nota fiscal, dentro de três dias de sua emissão;
rr - no caso de venda para entrega futura, mediante emissão de nota
fiscal-fatura, se declarada essa condição na mesma nota, no ato de sue
emissão.
§ 39 Nas hipóteses dos incisos I e n do parágrafo anterior, o contribuinte escriturará no livro próprio, dentro de três dias de sua emissão, a
nota fiscal ou nota fiscal-fatura, com o correspondente débito do impôsto;
e, ainda no caso do inciso II, declarará na nota fiscal-fatura que a mesma
se destina a simples faturamento e emitirá, na ocasião da entrega da mercadoria, a nota fiscal-fatura de saída, sem lançamento do ímpôstc e com
Indícaçâc do número e data do primeiro efeito fiscal expedido.
Seção 11 -

Da Guia de Trânsito

Art. 72. Em tôdas as remessas de produtos, tributados ou não, a que
se referem as alíneas "a", "b" e "c" do inciso li do art. 3.9 e o inciso m
do art. 59, é obrígutóría a emissão da guia de trânsito pelo remetente.
Parágrafo único. Exclui-seda exigência de emissão da guia, quandoocorrer a hipótese prevista na alínea "b' do inciso n do art. 39, a devolu-
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ção de artigos produzidos em casas residenciais pelas pessoas da família,
sem relação de emprêgo entre elas ou contratação de operários.
Art. 73. A guia de trânsito obedecerá aos modelos 13, 14 ou 15, sendo-lhe aplicáveis, no que couberem, tôdas as prescrições relativas à nota
fiscal.
Parágrafo único. Quando o emitente não fôr estabelecido ou quando
se tratar de remessa 'esporádica, poderão ser utilizadas rõrnas avulsas, desde
que nelas se contenham tôdas as indicações do modêlo oficial e que após
o seu preenchimento, sejam elas apresentadas à repartição fiscal p'ara a
devida autenticação.
Seção III -

Da "Relação Diária" de Produtos Saídos

Art. 74.
Os estabelecimentos varejistas de contribuintes e as seções
de varejo de estabelecimentos produtores, quando desobrigados do pagamento do Impôsto, deverão escriturar a "Relação Diária", modêlo 12, para
registro das saídas de produtos industrializados, importados ou arrematados pela própria firma.
§ iv O Departamento de Rendas r Internas poderá estender a obrigatoriedade da "Relação" a outros estabelecimentos varejistas não pertencentes a contribuintes, no tocante a produtos cujo contrôle julgar conveniente
'
estabelecer.
§ 2Q A "Relação Diária" constituir-se-á de talonário com fôlhas numeradas tipográfica e seguidamente, escriturada em duas vias, com cópia
a carbono, em ordem cronológica, sem linhas em branco, encerrada pele
movimento mensal, sendo que a primeira via, destacável, deverá ser conservada no talonário para que a fiscalização a retire quando necessário.
Seção IV -

Das Guias de Recolhimento

Art. 75. As guias de recolhimento do ímpôeto obedecerão aos seguintes
modelos:
I - guia modêlo 1 - para os registros efetuados no livro modêlo 17,
complementados ou não pelos dos livros modelos 16 e 19;
rI - guia modêlo 2 - para os registros efetuado~ no livro modêlo 20;
In - guia modêlo 3 - para os registros efetuados no livro modêlo 22;
IV - guia modêlo 4 _ para recolhimento do ímpôsto por ocasião do
desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira;
V - guia mcdêlo 5 _ para o recolhimento antecipado do tmpôsto, pelos
contribuintes considerados devedores remissos;
VI - requerimento-guia modêlo 6 - para o recolhimento espontâneo
do impôsto fora do prazo legal (art. 125);
VII - guia modêlo 9 - para recolhímentb do Imposto sôbre produtos
arrematados em leilão.
Art. 76. As guias serão preenchidas pelo contribuinte, no número de
vias que fôr determinado pelo Departamento de Rendas Internas e com
observância das instruções constantes dos respectivos modelos.
Art. 77. As guias modelos 1, 2 e 3 serão apresentadas .aínda que não
haja saldo a recolher, devendo, neste caso, demonstrar o saldo credor existente ou; na falta de movimento, declarar essa circunstância.
Art. 78. A guia para recolhimento do impôsto devido na importação
ou arrematação de produtos estrangeiros será organizada COm base na nota
de importação ou de arrematação, consignando-se, além dos elementos ne-
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cessários à determinação do valor tributável, a sua classlfícaçâo fiscal,
quantidade espécie, qualidade, marca, numeração, série e tipo, se houver,
e demais élementos indispensáveis à perfeita identificação do produto.
Art. 79. Os contribuintes declarados devedores remissos, além' da guia
referida no inciso, V do art. 75, são obrigados a apresentar, em cada mês,
guia de modêlo próprio referente ao movimento do mês anterior'.

Seção V -

Da Asüenueacao

Art. 80. Os talonários e sanfonas de nota fiscal destinados ao uso
dos contribuintes e de comerciantes de produtos estrangeiros, bem como as
guias de trânsito e as "Relações Diárias", serão obrigatoriamente autenticados antes da sua utilização.
19 A autenticação será feita de 'modo que fique evidenciada nas prtmeira e última vias do documento fiscal, da seguinte forma:
I - por sistema mecânico:
a~, pela repartição arrecadadora, de acôrdo com as normas que forem
estabelecidas pelo Departamento de Rendas Internas;
b) pelo próprio contrfbuínte, sem ônus para a Fazenda Nacional, observado o disposto no 29 deste artigo;
II - mediante aposição do visto, pela repartição arrecadadora, em seguida aos têrmos de abertura e encerramento que deverão constar do verso
da via índestacável do primeiro e último documento de, cada talonário ou
sanfona.
§ 29 A autenticação pela forma prevista na alínea "b" do inciso I do
parágrafo anterior dependerá de autcrízaçâo do Departamento de Rendas
Internas, que somente a concederá se a máquina a ser utilizada destinar-se
exclusivamente a essa finalidade, tiver mecanismo autentícador e numerador inviolável e possibilitar o perfeito contrôle quantitativo dos documentos autenticados, sujeito, ainda, o seu uso a outras. exigências que o referido
Departamento entender necessárias ao resguardo dos Interêsses da Fazenda
Nacional.
§ 39 Não se constderam autenticados os documentos cuja autenticação
se tenha feito em desacôrdocom as modalidades previstas no§ 19 dêste
artigo.
ê

ê

Art. 81. ,Os talonários e sanfonas sujeitos a autenticação serão

en~

çamínhados à repartição com o requerimento-guia modêlo 37, extraído em

duas vias. 'A primeira via constituirá documento do arquivo da repartição
e a segunda, depois de carimbada e rubricada pelo funcionário competente
será restituída ao interessado, para arquivamento em pasta própria, por
ordem de data, à disposição da fiscalização.
Parágrafo único. A repartição somente autenticará novos talonários
ou. sanfonas, mediante apresentação do de numeração imediatamente an
tenor ou da segunda via do requerimento-guia precedente.
CAPíTULO III

DA ESCRITA FISCAL

Seção 1 -

Dos Livros

Art. 82. Os contribuintes e outros sujeitos passivos referidos neste
regulamento serão obrigados a possuir, de acôrdo com a atividade que
exercerem e os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem,
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venderem, adquirirem OU receberem, OS livros fiscais previstos nesta seção
para registro de estoque, movimentação, entrada e saida de produtos tributados 01.1 isentos, bem como .contrôle do Impôsto a pagar ou a creditar e
para registre dos respectivos documentos.
§ 19 Os livros conterão têrmos de abertura e encerramento assinados
pela firma possuidora e terão as tôlhas numeradas tdpogràficamente. devendo ser autenticados pela repa.rtíção arrecadadora da jurisdição do estabelecimento, antes da sua utilização.
§ 29 Os livros serão autenticados mediante apresentação do "Certificado de Registro" do estabelecimento ou. prova de autenticação do livro de
modêlo igual, de número anterior, podendo ser autenticado mais de um
livro de cada vez. desde que tenham numeração seguida.
§ 39 A autenticação dos livros fiscais previstos neste regulamento
ter-se-á mediante aposição do "visto" logo após os têrmos de abertura e
encerramento referidos no § 19 dêste artigo.
Art. 83. Constituem instrumentos auxiliares da escrita' fiscal do: contribuinte e das pessoas 'obrigadas a escrituração, os livros da contabilidade
geral, as netas fiscais, as "Relações Diárias". as guias de trânsito e de recolhimento .dc tmpôsto e todos os documentos, aínda que pertencentes ao
arquivo de terceiros, que se relacionem com os lançamentos nela feitos.
Art. 84. Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, agência ou
representante. terá. escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização,
inclusive no estabelecimento matriz.
§ 19 Os livros e os documentos que servirem de base à sua escríturacão serão conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos
à fiscalização quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram, se esta se verificar em prazo. maior.
§ 2Q . Nos casos de transferência de firma ou de local, feitas as necessárias anotações, continuarão a ser usados os mesmos livros fiscais, salvo
motivo especial que aconselhe o seu encerramento e a exigência de livros
novos, a critério da Inspetoria Fiscal local.
§ 39 O prazo previsto no
19 dêste artigo interrompe-se por qualquer
exigência fiscal relacionada COm as operações a que se refiram os livros ou
os documentos ou com os créditos tributários dêles decorrentes.
Art. 85. O Departamento de Rendas Internas poderá autorizar, a titulo precário, o. uso de 'fichas em substituição aos livros, desde que fiquem
garantidas as exigências de clareza e segurança da escrita fiscal.
§ 19 Às fichas serão numeradas seguidamente. e individualmente autenticadas, pela repartição competente, antes de sua utilização.
§ 29 Deverá o sujeito passivo escriturar "fichas-índices", em que,
obedecida a. ordem numérica crescente, será registrada a utilização de cada
ficha.
Art. 86. Os estabelecimentos produtores referidos no art. 49 e no inciso Hf do art. 59 são obrigados a escriturar os seguintes livros:
1 - o modêlo 16, para regtstro do crédito do ímpôstc relativo às matérfaa-prlmas, produtos intermediários e embalagens, adquiridos ou recebidos para emprêgc na industrialização e no acondicionamento de produtos
tributados; ,
II ~ o modêlo 17, para registro do fmpôsto relativo à saída de produtos tributados:
UI -r- o modêlo 19, quando:
a) fabricarem produtos isentos do ímpôsto,
para o registro de sua
ê

saída:

b) revenderem ou empregarem matérias-primas, produtos intermediários e embalagens na industrialização ou no acondicionamento de produtos isentos e não tributados, para efeito de esOO1110 do crédito;
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IV _ o modêlc 18 para reçístrar as quantidades dos produtos t<1'lI)....i ..
saídos do estabelecimento produtor, dispensada a sua escri ..
turaç~to se o contribuinte indicar, no livro modêlo 17, a unidade, quan..
tidade e unidade-padrão dos produtos (colunas 1. 2 e 3);
V _ o modêlc 25, para registro da produção e estoque dos produtos
cuja industrialização se efetuar pela forma prevista no parâgrafoúnico
do art. 72.
§ 19 lOS estabelecimentos produtores que receberem de terceiros matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para industrialização de produtos sujeitos ao ímpôsto, deverão escriturar o livro motados

dêlo 26.
§

29 Na hipótese prevista no inciso V dêste artigo, os artesãos executo-

res da encomenda fícam dispensados de escrituração.
Art. 87. Os demais estabelecimentos escriturarão:
I _ o livro modêlo 20, os atacadistas de produtos das posições 71.01
a 71.15, referidos no. inciso IV do art. 59;
fi - os livros modelos 20 e 21, os estabelecimentos mencionados no
inciso II do art. 59;
IH - os tívros modelos 22 e 23, os importadores e :arrematantes de

produtos estrangeiros sujeitos ao ímpôsto, obedecidas as instruções que fo..
rem expedidas pelo Departamento de Rendas Internas.
'"
Parágrafo único. Serão ainda usados os seguintes livros:
I - o modêlo 24, para contrôle quantitativo das' entradas e saídas,
pelos revendedores de produtos de procedência estrangeira adquiridos no
mercado interno, atendidas as instruções baixadas pelo Departamento de
Rendas Internas:
TI - ovmodêlo 30, em substituição do mcdêlc 18, para torradores f)
moedores de café.
Art. 88. O contrfbuínte- que fôr declarado devedor remisso, 'além dos
'
demais livros a que estiver obrigado, deverá escriturar o modêlo 35.
Art. 89, Os estabelecimentos produtores que receberem matériaprima, produto íntermedíárlo ou objetos, de particulares, para qualquer
operação de industríalízaçáo, terno ainda, um talão de nota espectai devidamente autenticado. onde serão registrados, além do material que fôr
recebido, o seu valor, o trabalho a executar, a estimativa dó preço da
mão-de-obra e o nome e enderêço do cliente.
Parágrafo único. A 1101:a será extraída e entregue ao cliente, no
momento em que tôr recebido c) material, devendo ficar cópia a carbono
no talonário.
'

Seção II -

Da Escrituração

Art. 80, A escrituração dos livros "fiscais far-se-á em ordem cronológica e com a necessária clareza, asseio e exatidão, de modo a não deixar
dúvidas, devendo o movimento diário ser lançado dentro de três dias e o
encerramento da escrita ser feito dentro de cíncc dias, contados do término
dos períodos fixados nos modelos.
§ 19 Os dados constantes dos livros da escrita fiscal, quanto ao registro
de quantidades, são sujeitos a tolerância de quebras admísstveís para cada
espécie ou tipo de produto, segundo critério que fôr determinado pejo
Departamento de Rendas Internas consideradas as condições especiais do
eatabeleeímento produtor ou do produto, devendo o limite máximo de
tolerância ser fixado após três verificações, pelo menos, em cada caso.
~ 2Q . Em casos especiais, poderá o Departamento de Rendas Internas,
no ínterêsse da fiscalízaçâo, estabelecer a unidade' padrão que deva ser
utilizada para o registro quantitativo de determinados produtos.
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Al't. 91. A escrituração dos livros modelos 16, 17, 19, 20, 22 ou 33 será
tettapor posição. inciso e subincíso quando fôr o caso, em _ colunas próprias
e com as adaptações que se tornarem necessárias.
Parágrafo único. Em um mesmo livro poderão ser efetuados registros
referentes a produtos de diferentes classificações fiscais, desde que haja
separação que possibilite, de modo claro, a verificação do ímpôsto de cada
uma.
Art. 92. Nos· livros fiscais será permitido O lançamento global, pela
soma das notas fiscais dos produtos saídos em cada - dia. desde que cs
lançamentos sei f i distintos para cada série ou se relacionem em separado,
por série, a~ notas físcads assim escrituradas.
Parágrafo único. Quando, da primeira via da nota fiscal e da vía
fixa ao talonário, não constar a data da saída do produto, considerar-se-á,
para efeito de escrituração e pagamento do impôsto, como tendo ela
ocorrido na data da nota, sem prejuízo da penalidade cabível pelo não
eumprímento da obrigação.
Art. 93. Na escrituração dos livros previstos neste regulamento, serão
ebservadns, também, as normas estabelecidas nas notas de cada modêlo,
Art. 94. No livro modêlc .16, os contribuintes escriturarão, por posição
e inciso. as notas fiscais relativas às matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos ou recebidos para emprêgo na índusbrlalízaçâc e no acondicionamento dos produtos, fazendo, de imediato. o
erédito do Impôs«, destacado na nota fiscal ou apropriado na forma dos
§§ 39 e 49 do art. 29, salvo quando se destinarem exclusivamente a emprêgo
em orodutos Isentos ou não tributados.
Parágrafo Único. )~ contribuintes obrigados à escrituração do modêlo
ie ficarão dispensados de escriturar as colunas "Nome" e -rcnôerêco'' do
fornecedor e "Ouantidade' e "Eapécie" dos produtos adquiridos. se arquivarem as notes fiscais ou as notas de importacâo em pasta, especial. por
ordem de lançamento, e numerarem os documentos em ordem cronológica
de escrituração, anotando êsse número na coluna referente ao "Nome"
-do fornecedor,
Art. 95. Pela escrituração do livro modelo 19, atendidos as quantidades empregadas e os respectivos valores. deverá ser estornado o crédito
do ímpôsto relativo as matértas-prímas, produtos intermediários e embalagens que forem objeto de revenda, ou tiverem sido utilizados na industrialização nu no acondlcionamentc de produtos isentos e não tributados.
Parágrafo único, O estôruo do crédito será apurado e escrtturadc no
momento da revenda 0U da saída dos produtos isentos ou não tributados.
tendo como referência .is notas fiscais emitidas.Art. 96. ns estabelecímentc.. produtores que importarem, adquirirem
de importadores ou arrematarem produtos de procedência estrangeira para
emprêgo como matérras-prtmas, produtos intermediários ou embalagens
em arttgos de sua índustríalízacão registrarão suas entradas no livro mo;'
dêlo .16, dispensado o registro no livro modêlo 22.
Art. 97, Oc estabelecimento. produtores que, na condioâo de contrtbuintes, mantiverem seção de venda a varejo, procederão às respectivas
baixas ,108 'livros de cont-ôle quantitativo à medida em que os produtos
forem sendo transferidos para, o varejo,
Parágrafo '..nico. rq-s estaueíecímentos que não possuírem depósitos
separados das seções de varejo. c registra de baixa se fará por ocasião
da retirada dos prornnoe dOF: caixotes. engradados e outras embalagens
de transporte ou quando os produtos forem expostos à venda.
Art. 98. O contribuinte que ror declarada devedor remisso. no 'Que
se refere :\ escrituração de seus trvros fiscais, deverá observar o seauinte:
r - logo que declarado remtsso, balanceará sua. escrita fiscal, apurando
4 tmpôstc devido ou o saldo credor:
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I1 _ recolherá, 1:0 prazo previsto neste regulamento, se fôr o caso,
o ímpôsto devido pelas operações anteriores, apurado na forma do inciso
precedente;
Ui - escriturará no registro mcdêlc 35 o saldo credor, se. existente,
bem como o Impõsto recolhrdr antecipadamente e o proveniente dos crédítcs
e débitos diàríamente apurados nos livros próprios .
Art. 99. P~ra ereíto de escrituração dos nvros modelos l8 e 31 entende-se tior un~dade padrão f) quilograma, ressalvados os seguintes casos:
1 litro - para as posíçôee 22.01 a 22,10;
II - milheiro - para as posições 24.02, incisos 1 a 3, e 36.06;
In - gram't - para a posícào 28.49;
IV - milícuríe - para aposição 28.50;
V - metro linear - para as posições 37.02,37.06,44.19 e 44.20;
VI - metro cúbico - para as posições 44.13 a 44.18;
VII - pares - para as posições 60.02, 60.03, 61.10 e 64.01 a 64.04;
VIII - dúzias - para as posições 61.05 a 61.07;
IX - tonelaua Iíquída -,- para posições 89.01, a 89.03;
X - unidade O) para as .posíçôes 43.03, 65.03 a 65.0S, 66.01,
66.02,84.45,84.51 a 84.54, 86,07, 86.08. 87.01 a 87.05; 87.09, 87.10, 88.01,
88.02, 90.04 a 90.06, 91.01 a 91.08, 92.01 a 92.05, 92.07 e 92.11.
Art. 100. A relação mcdêío 12 será escriturada, em ordem cronológica.
sem linhas em branco. e encerrada pelo movimento mensal.
Art. 101. Atendida a exceção prevista no final do art. 32, na devolução de produtos ao estabelecímento produtor, o contribuinte promoverá
o estêrno de unpôsto lançado quando de sua saída, mediante regtstro . a
crédito no hvro mcdêlc 16 20 ou 22.
parágrafo único. As quantidades devolvidas serão escrituradas no
livro modêlo 18, 21 ou 23, resende-se declaração na coluna de observações
quando ce produtos retornarem imprestáveis ou inutilizados.
.
Art. '102 O Departamento de Rendas Internas, no Interêsse da
Fazenda Nacional ou da escatastjca da produção industrial, poderá baixar
normas complementares de escrituração, bem como alterar as estabelecidas

por êste re~ulaJneJ1tú,vi.sando drscíplínar as peculiaridades de cada caso
em relação à ativí-tade dus contribuintes e demais obrigados e à natureza
dos produtos de sua indústria ou comércio.
CAPíTULO IV

DAS OBRIGAÇúES DUS TRANSPORTADORES, ADQUIRENTES
DEPOSITARIOS DE PRODurOS
Seção 1 -

ual!l Obrigações dos

E

rranspcrtaâores

Art. 103. Os transportacores não poderão aceitar despachos ou efetuar
o transporte de produtos que não estiverem acompanhados dos documentos
exigidos por êste regulamento,
Parágrafo único. A proibição estende-se aos casos de manifesto coseeôrdo entre os volumes c a sua discriminação nos-documentos, à falta de
descrição ou descrição rncomplete, que impossibilite ou dificulte a ídentíffcação dos volumes, e à falta de mdícaçâc do nome e enderêço do remetente
e do destinatário.
Art. 104. O::;. transportadores prestarão aos funcionários fiscais todo
o concurso para racnttar-rnc, o exame dos documentos e das mercadorias
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em despacho. 'já ôespacnadasvou em trânsito, sendo pessoalmente responsáveis _pele extravio dos documentos que lhes tenham sido entregues pelo
remetente d,s produtos.
Parágrafo _ÚnÍ\':L. / Se um mesmo documento se referir a produtos que
devam ser transportados por mais de um veiculo, o documento deverá
acompanhar o primeiro veículo cabendo ao transportador a obrigação de
fazer, em tôdas as vias dos mentrestos respectivos, as seguintes indicações:
I
número e data da nota fiscal única e indicação do veículo como qual ele eeeue:
II
número da. hcença (placa ou prefixo) de cada veiculo;
In - numere e da t.a dos respectivos manifestos;
IV - nome tio condutor de cada manifesto;
V - quantddac e e eapecle do produto contido nos volumes, de cada.
manifesto;
quamddade de volumes de cada manifesto;
VI
total de quilos e vaHJT dos produtos, de cada manifesto:
VII
total do'> valores, úos volumes e dos quilos, constante dos,
VIII
maclfeatos e de nota fiscal. /
Art. 105. O Departamento de Renda.s Internas poderá estabelecer
normas condicionando, fia prévio exame da regularidade de sua situação,
a entrega, pelos transportadores, aos respectivos destinatários. de produtosde procedência estrangeira e dos nacionais cujo contrôle entenda necessárfo.
Seção II -

Das Obrigações dos Adquirentes e tseiosuórtos

Art. 106. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberemou adquirirem para índusbríalízaçâo, comércio ou -depósito, ou para emprêgo
ou utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos tributados, ou;
isentos, deverão examinar SI' êles se acham devidamente rotulados ou.
marcados ou, ainda selados se estiverem sujeitos ao .sêlo de contrôle, bem
como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se êstes satísfazem
tôdas as prescrlcêes dêste regulamento.
§ 19 Verificaria qualquer falta, os interessados, a fim de se eximirem
de responsabilidade darão conhecimento à reoart.ícão competente. dentro
de oito dias do .recebímento do produto, ou antes do início do consumo
ou da venda, se êste se der em prazo menor, comunicando, ainda, na mesma
ocasião, o fato ao remetente da mercadoria.
§ 29 Se a f.aJ1.~. consístrr na inexistência da documentação comprobatôrta da procedênt-Ia' CO produto relativamente à identificação do
remetente (nome c enderêço) , o destinatário não poderá-recebê-lo. sob pena
de ficar responsável pelo -tmpôsto e sujeito às sanções cabíveis.
§ 39 Nas netas fiscais ou guias de trânsito referentes aos produtos,
recebidos, será consrgnada.. pelo recebedor, a data da entrada das mercadorias ein seu estabelecimento.
Art. 107. As pessoas mencionadas no artigo anterior são obrigadas,
a franquear, aos agentes do fisco, os seus estabelecimentos, depósitos,
dependências e móveis, permitindo-lhes o mais amplo exame dos produtos;
documentos e livros rtsca:a e comerciais.
TiTULO IV

DAS INFRAÇOES E DAS PENALIDADES
CAPiTULO I

DAS INFRAÇOES

Art. lOS. Constitui infração tôda ação ou crmesao, voluntária ou mvoluntária, que importe em inobservância, por parte do sujeito passivo; decbrígação tributária, positiva ou negativa, estabelecida ou disciplinada por-
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êete regulamento ou pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a completá-lo.
§ 19 Os' atos admtntstraüvos não poderão estabelecer ou díscíplínar
obrigações nem definir infrações ou cominar penalidades, que não estejam
autorízadae ou previstas em lei ou neste regulamento.
§ 29 Salvo' disposição expressa em contrário, _a responsabilidade por
infrações tndepende da intenção do agente ou do responsável e da efetívi-dade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 109. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo,
-ne forma do título VI.
CAPíTULO II

DAS PENALIDADES
Seção I -

Das Espécies de Penalidades

Art. no. As infrações serão punidas com as seguintes penas, apltcàveía
separada aLI cumulativamente:
1 - multa;
l i - perda da mercadoria;
UI ~ proibição de transacionar com as repartições públicas ou autar..
-quícas federais e com os estabelecimentos bancários controlados pela União;
IV - sujeição a sistema especial' de fiscalização;
V :- cassação' de regimes ou contrôles especiais estabelecidos em bene ..
nció dos sujeitos passivos.
Seçâo ll. -

Da Aplicaçãb e Graduação das Penalidades

Art. 111. Compete à autoridade julgadora, atendendo aos antecedentes
do infrator, aos motivos determinantes da infração e
gravidade de suas
-conseqüências efetivas ou potenciais:
1 - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator;
II - fixar dentro dos limites legais, a quantidade da pena aplicável.
Art. 112. Na fixação da pena de multa, a autoridade atenderá ao .conjunto de circunstâncias atenuantes e agravantes COnstantes do processo.
~ IvBâo circunstâncias agravantes, quando não constituam ou qualífíquem a infração:
I
a sonegação, a fraude e o conluio;
TI - a' reincidência;
à

III _ o fato de ter, o infrator, recebido do adquirente 30 produto, antes
do procedimento fiscal, o valor do 'ímpôsto sôbre gue versar a infração,
quando esta consistir na falta de seu recollrímento no prazo legal;
IV - o fato de o ímpôsto, não lançado ou lançado a, menor, referir-se
a produto cuja tributação e classificação fiscal já tenham sido objeto de
decisão, passada em julgado, proferida em consulta formulada pelo contrt...
buínte:
V -- a inobservância de instruções dás agentes fiscalizadores sõbre ao
obrigação violada, anotadas nos livros e documentos fiscais do sujeito passivo, ou de instruções das autoridades fazendárias competentes, publicadas
há mais de trinta dias no Diário oficial da União, sôbre a matéria;
VI - a clandestinidade do estabelecimento do Infrator, a ínexístêncía
de escrita fiscal ou a falta de emissão dos documentes üscaía relativos à
operação a que a infração se referir;
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VII - qualquer circunstância que demonstre a existência de artifício
doloso na prática da infração, ou que : nporte em agravar as suas conseqüências ou em retardar o seu conhecimento pela autoridade fazendária.
§ 29 São circunstâncias atenuantes:
I -:- o lançamento regular das operações tributadas e do ímpôsto
devido a que se referir a infração, nos respectivos livros da escrita f:isca];
II - a ignorância ou a errada compreensão da Ieglslaçâc ••scal, quando
escusável, nos casos de sujeitos passivos com capital registrado até Cr$
5.000.000 (cinco milhões de cruzeiros), domiciliados em municípios do mterior do Pais onde não exista repartição do Ministério da Fazenda;
In - ter, o infrator, antes do procedimento fiscal, procurado, de maneira inequívoca e eficiente, anular ou reduzir os efeitos da infração, prejudiciais ao fisco;
IV - ter, a infração, se consumado em feriado bancário no domicílio
fiscal do contribuinte, quando relativa a pagamento de ímpôsto;
V - qualquer outra circunstância que demonstre ter, o infrator, agido
de boa fé.
Art. 113. A graduação da multa obedecerá aos seguintes critérios:
I - ocorrendo apenas circunstâncias atenuantes, a multa será aplicada no mínimo;
n -c--ocorrendo apenas circunstâncias agravantes ou apurada a exístêncía de sonegação, fraude ou conluio, a multa será aplicada no máximo;
III - na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, ou, ressalvada a hipótese prevista no inciso anterior, concorrendo umas e outras.
a multa será aplicada na média do mínímo com o máximo;
IV - no caso de reincidência específica será aplicado, na primeira
repetição da falta, o dôbro da multa que resultar da adoção dos critérios
previstos nos incisos anteriores, e nas repetições subseqüentes, o valor assim
obtido, acrescido de 20% (vinte por cento) para cada reincidência, não
computada a primeira.
Art. 114. Consídera-ae reincidência a nova infração da legislação do
Impôstc de consumo, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou
pelos sucessores referidos nos incisos trr e IV do art. 44, dentro em cinco
anos da data em que passar em julgado, administrativamente, a decisão
condenatória referente à tntraçâo anterior.
Parágrafo único. Diz-se a reincidência:
1 - genérica, quando' as infrações são de, natureza diversa;
I I - específica, quando as infrações são da mesma natureza, assim
entendidas asque tenham a mesma capitulação legal e as referentes a obrigações tributárias previstas num mesmo capítulo dêste regulamento.
Art. 115. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento .por parte da autoridade
fazendária:
1 - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstãncías materiais;
Il - das condições pesscaia do contrtoumte, suscetíveis .de afetar e
obrigação trfbutáría principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 116. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa 'tendente a .ímpedír ·OU
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as. suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do ímpõsto devido, ou a evitar ou diferir
o seu pagamento.
Art. 117. Conluio é o ajuste doloso entre. duas ou mais r soas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dós efeitos referidos nos arts. 115 e 116.
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Art. 118. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais.
in:frações -pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulatívamente, no grau correspondente, as penas a elas cominadas, ;;i€ as infrações
não forem idênticas ou quando ocorrerem a; hipóteses prevista: no art. 129
e em seu parágrafo.
§ 19 Se idênticas as infrações e sujeitas a pena de multas fixas previa..
tas no art. 128, aplica-se, no grau correspondente, a pena cominada a uma
delas, aumentada de 10% (dez por cento) para cada repetição da falta,
consideradas, em conjunto, as circunstâncias atenuantes e agravantes, como
se de uma só infração se tratasse.
§ 29 Se a pena cominada rõr a de perda da mercadoria ou de multa
preporcional ao valor do ímpôsto ou do produto, a sua .plícaçâo incidirá
sôbre o total da mercadoria ou dó valor do ímpôstc ou do produto a que se
referirem- as infrações. consideradas, em conjunto, as círc ...nstâncíaa atenuantes e agravantes, como se de uma só infração se tratasse.
§ 39 Quando se tratar de infração continuada, em relação à qual tenham
sido lavrados diversos autos ou representações. serão êles reunidos em um
só processo, para imposição da pena.
§ 49 Nâo se considera infração continuada d repetição de falta já arrolada em processo rtscai. de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
§ 59 Para os efeitos dêate artigo, considera-se como urna úní-i- infração,
sujeita à penalidade mais grave dentre as previstas para elas, as faltas,
cometi-tas na' emissão ele UUl mesmo documento ou na feitura de um mesmo
lançamento contábil, não podendo as consistentes em onnseões. salvo quandopraücada., com artifício doloso, importar em pena mais elevada do que a
ccmtnada pata a falta de emissão do documento ou de escrituração dasoperações de um mesmo período em que a escrita deva ser encerrada.
Art. 119. Se do processo se apurar a responsabilidade de duas ou mais.
pessoas, será imposta a cada uma delas a pena relativa à infração que houver cometido.
Art. 120. Não serão aplicadas penalidades:
1 - aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, procurarem, ~s
pontâneamente. a reparríção fazendária competente" para comunicar a falta.
e sanar a irregularidade, quando fôr o caso, ressalvadas aatnpoteses previstas no "caput" do art. 125, nos incisos I e II do art. 127 e nos incisos
I, II e H'l do, art. 131;
Il - -enquanto prevalecer o entendimento - aos que tiverem agido ou.
pago o ímpôato:
a)
de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível
de última ínstáncía administrativa, proferida em processo üsoal.r.ínclusívede consulta. seja ou não parte, o interessado;
tn de aoôrdo com interpretação fiscal constante de decisão de prfmeíra instância, proferida em processo fiscal, íncluslve de consulta, em queo interessado íôr parte;
C). de acõrd-, com ínterpretaeào fiscal ?onstante de círculares, Instruções;
portarias, ordens de serviço e outros atos ínterpretatívos .baixados pelas au..
torfdades fazendárias competentes, dentro das respectivas jurtsdíções terrítortaís ,
.

Art. 121. A aplicação da penalidade fiscal e o seu cumprimento não.
devido, nem prejudicampela legislação criminal,
e VIce-Versa.

dlspe~sa~, -em caso algum! o pagamento do ímpôsto
fi. aplicação das 'penas cominadas para o mesmo fato

Art. 122. O direito de impor "penalídade extingue-se em cinco anos,
contados da data da infração.
§ 1Q O prazo interrompe-se por qualquer notificação ou exigência administrativa feita ao sujeito passivo, com referência ao Impôsto que tenha,
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deixado de pagar ou à infração que haja cometido, recomeçando a correr 8
partir da data em 'que êste procedimento, se tenha verificado.
§ 29 Não corre o .prazo enquanto o processo de cobrança estiver pendente
de decisão, inclusive nos casos de processos fiscais- instaurados, ainda em
fase de preparo ou de [ulgamentc,
§ 39 A interrupção do prazo, mencionada no § 19, só poderá ocorrer uma
vez.
Art. 123. As multas proporcíonaís ao valor do ímpôsto serão calculadas
sôbre o respectivo montante, corrigido mcnetàrfamente nos termos do capitulo VII do título Idêste regulamento.
--,.
Parágrafo _único. A correção prevista neste artigo será feita com base
na tabela de coeficientes em vigor na data de aplicação da multa e prevalecerá exclusivamente para efeito do cálculo da penalidade.
Seção 111 -

Das Multas

Art. 124. A falta de lançamento do valor total ou parcial do impôsto
na nota fiscal ou de seu- recolhimento ao órgão arrecadador competente, no
prazo e na forma previstos neste regulamento, sujeitará o contribuinte às
seguintes multas:
I - multa de' uma a três võaes o valor do ímpôsto que deixou de ser
lançado ou recolhido, não inferior à prevista no art. 128 para a classe
de capital do contribuinte, 11.ü grau correspondente;
Il - multa de quatro a seis "vêzes o valor do tmpõsto- que deixou de
ser lançado ou recolhido, não inferior ao grau máximo da prevista no
art. 128 para a classe de capital do contribuinte, quando apurada a existência de sonegação. fraude ou conluio:
§ 19 Nas mesmas penas, incorrem:
I - os fabricantes de produtos isentos que não emitirem, ou emitirem
de forma irregular. as notas fiscais a que são obrigados;
l i - os remetentes que, nos casos previstos no-o art. 72, deixarem de
-emitir, ou emitirem' de forma irregular, a guia de trânsito a que são'
obrigados;
lU - os que transportaremrprodutos tributados ou isentos, desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência;
IV - os que possuírem, nas condições do inciso anterior, produtos
tributados ou isentos, para fins de venda ou industrialização;
V - os que indevidamente destacarem o ímpôsto na nota fiscal, ou
o lançarem a maior.
§ 29 Nos casos do parágrafo anterior, quando o produto tôr isento ou
a sua saída do estabelecimento não obrigar a lançamento, as multas serão
calculadas sôbre o valor do impôsto que, .de acôrdo com as regras de classificação e de cálculo estabelecidas neste regulamento, incidiria, se O
produto ou a operação tributados fôssemo
§ 39 Na hipótese do inciso V do § 1º, a mulca regular-se-a pelo valor
do ímpôatc índevtdamente destacado ou lançado, e não será aplicada se
() responsável já tendo recolhido, antes do procedimento fiscal, a importância irregularmente lançada, provar que a infração decorreu de êrro
escusável, a juízo da autoridade' julgadora, ficando, porém, neste caso,
vedada a respectiva restituição.
§ 49 As multas dêste artigo aplicam-se, inclusive, aos casos equiparados
por êste regulamento à falta de lançamento ou de recolhimento do ímpasto, desde que, para o fato, não seja cominada penalidade especifica.
S 5'" A falta de identificação do contrtbuínte: originário ou substituto
não exclui a aplícaçâo das multas previstas neste artigo e em seus "pa-
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ràgraros, cuja cobrança, juntamente com a doimpôsto que rõr devido,
será efetivada pela venda em leilão da mercadoria a que se referir a
mrrcono. aplicando-ge, ao processe respectivo, o disposto no § 39 do artigo 131.
Art. 125., Os contribuintes que, antes de qualquer procedimento fiscal~
procurarem espcntâneamente o órgão arrecadador competente. para recolher ímpôsto não pago na época própria, ficarão sujeitos apenas às
multas de 10%' (dez por cento>. 20% (vinte por cento> e 50% (cinqüenta
por -cento) do valor do ímpõsto. cobradas no requerimento-guia, modêlo 6,
conforme o recolhimento se realize, respectivamente, até quinze, trinta e
após trinta dias do término 'do prazo legal de pagamento ou da data
prevista para a sua realização.
§ Iv NâQ produz os efeitos previstos neste artigo qualquer iniciativa
do contribuinte diferente do comparecimento ao órgão arrecadador para
recolher. na mesma ocasião e através do modêlo indicado, o impôsto e a
multa, com a devida correção monetária, quando tôr o caso.
S 2Q Continuará sujeito às multas previstas neste regulamento para ao
falta de recolhimento, o contribuinte que, no caso dêste artigo, por
qualquer motivo, apenas recolher o ímpõato ,
S 39 O disposto neste artigo não impede a instauração do processo
fiscal dentro dos prazos nêle previstos, desde que precedente ao uso da
faculdade pelo contribuinte.
§ _49 Quando o contribuinte, antes de qualquer procedimento fiscal, recolher, no prazo normal previsto neste regulamento para o pagamento, o
impôsto que, total ou parcialmente, deixou de lançar na nota fiscal. incorrera apenas na multa cominada no art. 128, sem prejuízo do disposto
no inciso I do, art. 120.
~
Art. 126. A inobservância das prescrições do art. 106 e de seus pa'âgrafos, pelos adquirentes e depcaítártos ali mencionados, sujetta-Ics-é àsmesmas penas cominadas ao produtor ou remetente dos produtos pela falta
apurada, considerado, porém, para efeito de fixação e graduação da pe-nalídade, ~ capital registrado daqueles responsáveis.
Art. 127. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais.
cabíveis, incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou
ao que lhe é atribuído -na nota fiscal, respectivamente:
1 os que entregarem a consumo, ou consumirem, produtos de procedência estrangeira introduzidos clandestinamente no País ou importados
rregular ou fraudulentamente, ou que tenham entrado no estabelecimento, dêle saído : ou nêle permanecido, desacompanhados da nota de
importação ou de nota fiscal com todos os requisitos dêste regulamento,
conforme o caso, ou sem que tenham sido regularmente registrados, quando
da entrada e da saída, nos livros' ou fichas de contrôle quantitativos
próprios;
~
__
LI - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste regulamento,
notas fiscais que não correspondam à saída efetiva dos produtos nelas
descritos, de estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou
alheio, se utilizarem dessas notas, para produção de qualquer efeito fiscal.
§ lQ No caso do inciso I, a pena não prejudica a que fôr aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e no caso do inciso Il, é independente
da qu-e fôr cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do impôsto,
em razão da utilização da nota, não podendo, em qualquer dos casos, a
mínimo da multa aplicada ser inferior ao grau máximo da pena previstano artigo seguinte, paraa,1 classe de capital do infrator.
§ 2Q Incorre na multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor CO
mercíal da mercadoria, o transportador que conduzir produto de precedência estrangeira que saiba, ou deva- presumir pelas círcunstãncíae do
caso, ter sído introduzido clandestinamente no Pais ou importado irregular
ou fraudulentamente.
-..,
Art. 128. As infrações para as quais não sejam previstas penas proporcionais ao valor do impôsto ou do produto, ou de perda da mercadoria,
w
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serão punidas com multas graduadas com base no capital registrado dos
infratores e na gravidade da infração, de aeôrdo com a seguine tabela:
Classe de capital

A - Até Cr$ 1.000.000
B - De, mais de Cr$ 1.(100.000 até
crs 10.000.000 •..................
C .

De mais

de

10.000.00 até
crs 50.000.000 .•................•

Grau

Grau

Grau

mínimo

médio

máximo

o-s

crs

ors

5.000

10.000

15.000

15.000

30.000

45.000

30.000

60.000

90.000

M.~

~.~

~.~

120.000

240.000

360.000

240.000
480.000

480.000
960.000

72.0.000
1.440.000

Cr$

D - De mais de Cr$ 50.000.000 até
m~.OOO.~

E -

De mais de Cr$ 100.000.000 até
Crê 1.000.000.000

F -

De mais de ors 1.000.000.000 até

G -

crs 10.000.000.000
De mais de Cr$ 10.000.000.000 •.

§ 1<,\ O capital a que se refere êate artigo é o registrado, no País, para
todos os estabelecimentos (matriz, filiais, sucursais, agências, depósitos,
etc.j da pessoa natural ou jurídica infratora. que exerçam atividades em
-elaçâo às quais estejam sujeitos ao cumprimento de' obrigações tributárias,
príncípats ou acessórias, previstas na legislação do ímpôeto de consumo.
§ 2Ç1 O infrator que não tiver capital registrado ficará sujeito às.
multas previstas para o capital mais baixo constante da tabela.
§ 3Ç1 As multas previstas neste artigo serão anualmente atualizadaspor decreto do Poder Executivo, mediante aplicação dos coeficientes decorreção monetária fixados pelo Conselho Nacional de Economia.
Art, 129. Ficam sujeitos à multa de cinco vêzes o grau máximo da
pena prevista para a classe do respectivo capital, aquêles que simularem,
viciarem ou falsificarem documentos ou a escrituração de seus livros.
fiscais ou comerciais, ou utilizarem documentos falsos, para iludir a tíscalízaçâc ou fugir ao pagamento do impôsto, se outra maior não couber
por falta. de lançamento ou pagamento do tributo.
Parágrafo único. Na mesma pena; íncórre quem, por qualquer meioou forma, desacatar os agentes do fisco, ou embaraçar, dífícultar ou impedir a sua atividade fiscalizadora.
Art. 130_ Em nenhum caso, a multa aplicada por decísão em processofiscal poderá ser inferior à prevista no art. 128 para a classe de capital'
do infrator, no grau correspondente.

Seção IV -

Da Perda da Mercadoria

Art. 1'31, Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penam.
cabíveis, incorre na pena de perda da mercadoria o proprietário de
produtos de procedência estrangeira, encontrados fora da zona fiscal aduaneira, em qualquer situação ou lugar, nos seguintes casos:
I - quando o produto, tributado ou não, tiver sido introduzido ciandestinamente no Pais ou importado irregular ou fraudulentamente;
II - quando o produto, sujeito ao impôsto de consumo, estiver desacompanhado da nota de importação ou de leilão, se em poder de est&beíecímento importador ou arrematante, ou de nota fiscal emitida com obe--
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diêncl.r a tôdas as exigências dêste regulamento, se em poder de outros
estabelecimentos ou pessoas, ou ainda, quando estiver acompanhado de
nota fiscal emitida por firma inexistente;
In - quando o produto, sujeito ao ímpôsto de consumo, não tiver
sido regularmente registrado nos livros ou fichas de contrôle quantitativo
próprios, ou quando não tiver sido marcado e selado, na forma determinada
pela atztorídade competente.
§ V" Se o proprietário não fôr conhecido ou identificado, considera.se, como tal, o possuidor ou detentor da mercadoria.
§ 29 O teto de não serem -conhecídas ou identificadas as pessoas
a que SI;. referem êste artigo - e o seu § 1.9 não obsta a aplicação da
penalidade. considerando-se, no caso, a mercadoria como abandonada.
~ 3.~
Na hipótese do parágrafo anterior, em qualquer tempo, antes
de ocorrida a prescrição, o processo poderá ser reaberto, exclusivamente
para apuração da autoria,vedada a discussão de qualquer outra matéria
.ou a alteração do julgado quanto à infração, à prova de sua existência,
à penalidade aplicada e aos fundamentos jurtdícos da condenacão .
§ 49 No caso do inciso TI dêste artigo, a nota fiscal será substituída
pela guia de trânsito se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 72.
§ 59 Se se tratar de mercadoria usada, adqulrtda de particulares,
por unídede, para venda a varejo no estabelecimento adquirente, a ausência da nota fiscal será suprida por recibo do vendedor, em que se consignem
'8. sua identificação pessoal e, a especificação da mercadoria, acompanhado
de declaração de .responsabâhdade, assinada pelo mesmo, sõbre a entrada
legal de produto no País.
Seçã r) V -

IJa Proibição _de Transacionar

Art. 132. Os devedores, inclusive os fiadores, declarados remissos,
.sâo proibidos de transacionar, a qualquer título, com as repartições públicas
ou autárquicas federais e com os estabelecimentos bancários controlados
pela 'trntao.
§ l i A proibição de transacionar compreende o recebimento de quats-quer quantias ou créditos que os devedores tiverem com a União e suas
.autarquías: a participação em concorrência, coleta ou tomada de preços;
o despacho de mercadorias nas repartições fazendárias; a celebração de
'contratos de qualquer natureza, inclusive de abertura de crédito e levantamento de empréstimos nas Caixas Econômicas Federais e' nos demais
estabelecimentos bancários constituidos em autarquias federais ou centroIados pela União; e quaisquer outros atos que importem em transação.
S 25' A declaraçâc de remisso será feita pela Inspetoria Fiscal do
domicilio fi:SGa1 do devedor, após deco~ridos trinta dias da data em que
se torna; írrecorrtvel, na espera admínístrattva, a decisão condenatória
desde que o devedor não tenha feito prova do pagamento da dívida
de ter iniciado, em juízo, ação anulatória do ato, administrativo com o
depósito da ímportâncàa , em litígio, em dinheiro ou em títulos d~ divida
públíca federa!', na repartfçâo arrecadadora de seu domicilio fiscal.
S 3.9 No caso do parágrafo anterior, a autoridade, sob pena de res.ponsabífídade administrativa e penal, fará a declaração nos quinze dias
seguintes ao término do prazo ali referido, publicando a decisão no órgão
-()fic~al ou, na sua falta, comunicando-a, para o mesmo fim, à Delegacta
Regfonal de "Rendas Internas, sem prejuízo de SUa afixação em lugar
VISível do prédio da repartição.

ou

Seção Vi -

Da Sujeição a Sistema Especial de Fiscalização

_ Art. 133. '0 sujeito passivo que mais de uma vez reincidir em ínrra.çac da Iegíslaçâo do Impôato de consumo poderá ser submetido, pelo
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órgão regional competente do Departamento de 'Rendas Internas, a regime
espacíal de fiscalizaçáo.
li 1.9 A medida poderá consistir:
I '- na rotulagem especial, na numeração ou no contrôle quantitativo
dos produtos;
Il - no 1:::'0 de documentos OU livros de modelos especificas;
TIl - na prestação de informações periódicas sôbre as operações do
eatabelecímento:
IV - na, vígflâncla constante dos agentes do fisco sôbre o sujeito
passivo, inclusive mediante plantão permanente de fiscal em seu estabeleefmento.
§ 2~ O Departamento de Rendas Internas baixará normas complementares reguladoras da aplicação das medidas previstas no parágrafo
'anterior, e estabelecerá os modelos dos documentos e livros nêle referidos.
Seçâo VII -

Da Cassaç'ão de Regimes ou Contrôles Espectais

Art. 134. Os regtmea.ou contrôles especiais de pagamento do ímpôsto,
de uso, de documentos ou de escrituração, de rotulagem ou marcação dos
produtos ou quaisquer outros, previstos neste regulamento, quando estabelecidos em benefício dos sujeitos passivos, serão cassados se os beneficiários procederem de modo fraudulento no gôzo das respectivas concessões.
Parágrafo uníco. ~ competente para determinar a cassação, a mesma
autoridade que o rôr para a concessão, cabendo, do ato, recurso para a
autoridade superior.
'ríTULO

DA

V

FISCALIZAÇãO
CAPÍTULO

I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 135. A direção dos serviços de fiscalização do Impôsto de consumo compete, em geral, ao Departamento de Rendas Internas.
§ 19 A execução dos serviços incumbe, nos limites de suas jurisdições,
'aos órgâos regionais do Departamento e aos seus agentes fiscalizadores.
§ 2.9 Para efeito de fiscalização, serão os Estados divididos em circunscrições fiscais e estas em seções, na forma prevista no regimento do
Departamento de Rendas Internas.
Art. 13S. A fiscalização externa compete aos Agentes Fiscais de
Rendas Internas e, nos casos previstos no regimento referido no § 2.9 do
artigo anterior, aos Fiscais Auxiliares de Impostos Internos.
Art. 137. O disposto no artigo precedente não exclui a admissibilidade de denúncia apresentada por particulares, nem a' apreensão, por
qualquer pessoa, de produtos de procedência estrangeira encontrados tora
dos estabelecimentos comerciais e industriais, desacompanhados da documentaçâo fiscal comprobatória de sua entrada legal no País ou de seu
trânsito regular no territôrio nacional.
§ U' / A denúncia será formulada por escrito, com a firma do dcnun-.
ctante. sempre que possível. reconhecida, e conterá, além da identificação
de seu autor pelo nome, endereço e profissão, a descrição minuciosa do
fato e dos elementos identificadores do responsável por êle, de modo a
I1sterm1nar, com segurança, a infração il o infrator.
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§ 2.v Os produtos apreendidos serão imediatamente encaminhados 9repartição tazendárfa competente para que esta providencie a ínstauracâc

do procedimento fiscal, quando cabível.

Art. 138. A nscaüaaçáo será .exercída sõbre todas as pessoas naturais
ou jurídicas" contribuintes ou não, que forem sujeitos passivos de obrtgacões tributárias previstas na legislação do ímpôsto de. consumo, inclusive
sôbre as que gozarem de imunidade tributária ou de isenção de caráter
pessoal.
Parágrafo único. As pessoas a que se retere êste artigo exibirão n03
agentes ríscauaadores, sempre que exigido, os produtos, os livros fiscais
e comerciais e todos os documentos ou papéis, em uso ou já arquivados,
que forem julgados necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus
estabelecimentos, depósitos, dependências e móveis, a qualquer hora do
dia ou da noite. se à noite estiverem funcionando.
Art. 139. Os agentes üscenzacíores que procederem a diligência de
fiscalização lavrarão, além do auto de infração que couber, têrmos círcunstancíados de mrcío e de conclusão de cada uma delas, nas quais
consignarão as' datas inicial e final do perrodo ttscatízado, a relação d:JS
livros
documentos- comerciais e fiscais exibidos e tudo mais que se1.13.
de- mterêssepara a físcaltaação.
~ 19 Os termos serão lavrados, sempre que possrvel, em um dos Iívros
físcaís exibidos; quando lavrados em separado, deles se entregará, ao ccntribuinte ou pessoa eujeita à físcaüzaçáo, cópia autenticada pelo autor
da dílígêncía ,
§ 2.Q Quando vitimas de embaraço ou desacato no exerctcío de suas
funções, ou quando seja necessário à efetivação de. medidas acauteladoras
do tnterêsse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei
como crime 011 contravenção, os agentes fiscalizadores, diretamente ou
através das repartições a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio
da fôrça pública federal, "estadual ou munícípal,

e

Art. 140. Os Agentes Fiscais de Rendas" Internas e os Fiscais z.uxtIíares de Impostos Internos terão direito a portar armas para sua defesa
pessoal, em todo o território nacional.
Parágrafo, único. O direito ao porte de arma constará da, cartetre
funcional que Iôr expedida pela repartição a que estiver subordinado o
funcionário ou pelo 'órgão central do Departamento de Rendas Internas.
Art. 14L Mediante Inumação escrita, são obrigados a prestar aos
agentes fiscalizadores tôdaa as informações de que 'disponham com relação
aos produtos, negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
!I
os bancos, casas oancanas, Caixas Econômicas e semelhantes;
I!l
as emprêsas transportadoras e os transportadores singulares;
IV
os corretores, teüoeíros e despachantes oficiais;
V
o. tnventartantes:
VI -- os stndtcos, comissários e liquidatárioa;
VIl .- as repartições públicas e autárquicas federais, as enttdades paraestatais e d:: economia mista;
VIn _. COLI"'~ as demais pessoas na.ureír ou cundtcas cujas atividades
envolvam negócios Itgaoos ao tmpôsto de consumo.
Al·t 142 Sem prejuízo do díspoato na legislação criminal, é vedada
a dívuleaçâc para qualquer fim, por- parte da Pazende Nacional ou de
seus funcionários, de qualquer informação obtida em razâo de. oficio, sõbre
a situação econômica ou financeira e sôbre.__ a. natureza e o estado dos
negócios ou atividades dos contribuintes ou. de terceírca.
Parágrato úníco. Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, Oi
KwrI de requísiçâc do Poder Legislativo e de autorjdade judicial, no ínte<
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rêsse da Justiça e os de prestação mútua de assistência para a fiscalização
dos tributos respectivos e de permuta de informações, entre os diversos
setores da Faaenüa Pública da União, 8i 'entre esta e as dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
C.aPíTULO

I I

DOS PRODUTOS E EFEITOS FISCAIS ?M SITUAÇAO IRREGULAR

Art. 143. Serão apreendidos e apresentados à repartdçâo competente,
mediante as, formalidadea Jegaís. as mercadorias, rótulos, selos. notas fiscais
e guias, em contravenção às disposições da legislação do ímpôato de consumo, e tôdas as coisas móveis que forem necessàrtas à comprovação das
infrações .
. § 19 Senão fôr possível efetuar a -remoçâo das mercadorias ou objetos apreendidos, ° apreensor. tomadas as neêeseártas cautelas, incumbirá
da sua guarda ou depósito pessoa idônea ou o próprio 'infrator, mediante
têrmo de depósito.
§ 29 Salvo nos casos de infração punida com a pena de perda da
mercadoria, ou quando esta constituir a garantia da cobrança de crédito
fiscal (§ 59 do art. 124), se a prova das faltas existentes em livros ou
documentos, fiscais ou comerciais, ou veríficadas através dêfês, independer
da verificação da mercadoria, será feita a apreensão somente do documento
que contiver a infração õu que comprovar a sua existência.
Art. 144. H~tVendo prova ou suspeita fundada de que as coisas a que
se refere o artigo anterior se encontram em residência particular ou e111
dependência de estabelecimento comercial, industrial,. proríssíonal ou qualquer outro. utiüzada corno moraóía. adotadas as necessárias cautelas para
evitar a sua remoção clandestina, o agente fiscal ou o chefe da repartição
promoverá a busca e apreensão judicial, se o morador ou detentor, pessoalmente intimado, recusar-se a fazer a sua entrega,
Art. 145. No caso de suspeita de estarem em situação irregular as
mercadorias que devam ser expedidas nas estações de emprêsas ferroviárias,
fluviais, marítimas ou aéreas, serão tomadas as medidas necessárias à
retenção dos volumes pela emprêsa transportadora, na estação do destino.
§ 19 , A;.:, emprêaas a que Se refere este artigo farão imediata comunicação do fato ao
fiscalizador do lugar do destino e aguardarão,
durante cinco dias úteis, as suas providências.
§ 2Q Se a suspeita ocorrer na ocasião da descarga, a emprêsa transportadora agírs pela forma indicada no final dêste artigo e no seu § 19.
Art. 140. As mercadorias de procedência estrangeira, encontradas nas
condições previstas no art. 131, serão apreendidas, intimando-se, imediatamente, o seu proprietário, possuidor ou detentor a apresentar, no prazo
de 24 (vinte, e quatro) horas, os documentos comprobatórios de sua entrada legal no país ou de seu trânsito regular no território nacional, Iavrando-se de tudo os necessários termos.
§ 1Q Quando a apreensão tiver sido efetuada por pessoa diferente das
indicadas no art. 136, a mümaçãc será feita pela repartição rasendaría
competente, a qual, após recebtdas as mercadorias, dará conhecimento
do fato ao agente fiscal da seção para que formalize a apreensão, se fôr o
caso,' ou instaure o procedimento nscei cabível, observadas as normas
dêste artigo,
.
§ 2Q NaJnpótese de falta 'de registro da mercadoria nos livros ou fichas
de contrôle quantitativo próprios, comprovada no ato da apreensão, ou
quando a mercadoria estiver acompanhada de documentação que uão
atenda às exigências dêste regulamento, será dispensada a intimação preliminar prevista neste artigo.
órgâó
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§ 39 Verificando-se as hipóteses do parágrafo anterior ou decorrido o
prazo da tntímação sem que sejam apresentados os docume~tos exigidos ou
se estes nec satisfizerem os requreítos legais, será lavrado o competente
auto ou representação, que servira de base ao processo fiscal para a apltcação da penalidade de perda da mercadoria.
§ 49 Transitada em julgado a declsâo condenatória. serão as merca...
dortas vendidas em leilão, competindo ao arrematante pagar O impôsto
devido. '
Art. 147. Ressalvados os casos previstos no artigo anterior e os de
produtos falsificados, adulterados, deteriorados ou destinados à falsificação
de outros, as mercadorias apreendidas poderão ser restituídas antes do julgamento definitivo do processo, a requerimento da parte, depois de sanadas
as írregularídades que motivaram a apreensão e. quando constdtutrem a
garantia da cobrança do débito, mediante depósito. na repartição competente, do valor do impôsto e do máximo da multa aplicável, ou prestação
de fiança idônea, quando. cetavel, ficando retidos o'; espécimes necessários
ao esclarecimento do processo.
§ 19 'r eetounc.se de reercadoría de ràcü deterioração, a -etençao
dos espécimes poderá ser dispensada, consignando-se minuciosamente no
têrmo de entrega, con. a assinatura do interessado, o estado da mercadorta
e as faltas determinantes da apreensão.
§ 29 As 'mereadoríaa e os objetos que, depois do julgamento definitivo
do processo, não forem retirados dentro de trinta dias, contados da data da
intimação do último despacho, eonsíderar-se-âo abandonados e serão vendidos em ieilão, recolhendo-se o produto dêste aos cofres públicos, para
cobrança da dívida, se fôr o caso, ou à disposição do interessado, após
deduzidas as despesas do leilão.
§ 39 Os produtos falsificados, adulterados, deteriorados, ou destinados
à falsificação de outros, serão inutilizados, logo que a decisão do processo
tiver passado em julgado, retirados, antes, os exemplares necessários a
instrução do processo criminal.
Art. 148. Quando a mercadoria apreendida fôr de fácil deterloraçâo,
a repartição convidará o interessado a retirá-la. no prazo que fixar, observedo o disposto "no artigo anterior, sob pena de perda da mesma.
Parágrafo único. Desatendida a intimação ou nos casos de Infração
.punída com a pena de perda da mercadoria, será esta imediatamente
arrolada para leilão, procedendo-se, posteriormente, ao preparo e julgamento do processo, que terá andamento preferencial, e conservando-se em
depósito as importâncias arrecadadas, até final decisão.
Art. 149. As mercadorias e os objetos apreendidos, que estiverem
depositados em poder de negociante que vier a falir. não serão arrecadados
na massa, mas removidos para o local que fôr indicado pelo chefe da
repartição fazendária competente.
cAPíTULO

I I I

DO EXAME DA ESCRITA FISCAL E COMERCIAL

Art. 150. No tnterêsse da Fazenda Nacional, os Agentes Fiscais de
Rendas Internas procederão ao exame da escrita geral das pessoas sujeitas
à físcalízaçâo, referidas no art. 138.
§ 19 No caso de recusa de apresentação, dos livros e documentos, o
agente fiscalizador, diretamente ou por intermédio da repartição, providenciará junto ao representante do Ministério Público para que se faça a
sua exíbíção judicial, sem prejurzr. da lavratura do auto de Infração que
couber por embaraço à fiscalização.
§ 29 Se a recusa referir-se à exibição de livros comerciais registrados,
precederá às provídêncías previstas no parágrafo anterior intimação, com
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prazo não inferior a setenta e duas horas, para que seja feita a apresentação, salvo se, estando os livros no estabelecimento fisca1i.zado, não apresentar, (1 responsável motrvo quc Tustífíque a sua atitude.
§ 39 Se pelos livros apresentados não se puder apurar convenientemente o movimento comercial do estabelecimento, colher-se-âo os elementos necessártos através de exame de livros ou documentos de outros estabelecimentos que com o fiscalizado transacíonem , ou nos despachos, livros
e papéis de empresas de transporte, suas estações oÍJ agências ou noutras
fontes subsidiárias.
Art. 151. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e correspondente pagamento do ímpôsto dos estabelecimentos industriais, o valor ou quantidade da matéria-prima ou secundária adquirida
e empregada na industrialização dos produtos, e das despesas gerais efetivamente feitas, o da' mão-de-obra empregada e o dos demais componentes do custo da produção, assim como as variações dos estoques de
matérias-primas ou secundárias.
§ 19 Apurada qualquer diferença, exigir-se-á o respectivo tributo, que,
no caso de fabricantes de produtos sujeitos a alíquotas diversas, será calculado com base na mais elevada, quando não tôr possível fazer a sepa'ração pelos elementos da escrita do contribuinte.
§ 2Q Apuradas, também, receitas cuja origem' não seja comprovada,
sera. sôbre elas, exigido o ímpôsto mediante adoção do critério estabelectdo no parágrafo anterior.
Art. 152. O funcionário que tiver de realizar exame de escrita convidará o proprietário do estabelecimento ou seu representante a acompanhar o trabalho ou indicar pessoa que o faça e, em caso de recusa, fará
constar do processo essa ocorrência.
§ te Se o interessado, mesmo que tenha firmado por si ou por seu
representante, o auto ou têrmo respectivo, não se conformar com o resultado do exame, poderá requerer outro, indicando, em seu requerimento,
de forma precisa, a díscordáncla e as razões e provas que tiver, bem como
o nome e enderêço do seu perito.
§ 2\1 Defertuc o pedido, (I chefe da repartfçâo designará outro funcionário para, como perito da Fazenda, proceder, juntamente com o perito
indicado pelo interessado, a nôvo exame, desde que, ouvido o autor do procedimento. persista êste em suas conclusões anteriores.
§ 3Q Se as conclusões dos peritos forem divergentes, prevalecerá a que
Iór coincidente com o exame impugnado; não havendo coincidência, será
nomeado, pela autoridade preparadora, funcionário do Ministério da Fazenda 011. na sua falta, de qualquer outro Ministério, para desempatar.
§ 4Q As disposições dos parágrafos anteriores aplicam-se, no que C011.berem, aos casos em que o contribuinte não .concordar com o valor atrtbuído 'à mercadoria para efeito de cálculo do ímpôsto ou de aplicação
da multa.
Art. 153. Salvo quando rõr indispensável à defesa dos Interêsses da
Fazenda Nacional, não serão apreendidos os livros da escrita fiscal ou
comercial.
tfTULO VI

DO !'ROCESSO FISCAL
CAPiTULO I

OLSPosrçoES GERALS
Art. 154. O processo fiscal díscíplínadc neste nnuo compreenda o
processo contencioso para apuração das infrações, a consulta para esclarecimento de dúvidas relativas ao entendimento e aplicação da legislação e a execução administrativa das respectivas decisões.
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Art 155. Os laudos do. Laboratório Nacional de Análi&~s e do Instituto Nacional de Tecnologia, nos aspectos técnicos de comp~tên?iv. desses órgãos serão adotados pela Admíntstração nos processos rtscers. servo
se compro~ada sua improcedência perante a autoridade julgadora.
,§ 19. _Nao se considera, como aspecto técnico da' competência dos
órgãos referidos neste 'artigo, a' apreciação sôbre a classificação fisca~ dos
produtos.
§ 29. Não obstante a existência no- processo, de lauáo apresentado
pelos interessados, poderá a Administração solicitar outro aos, órgãos eapecíalízados, formulando" os quesitos que entender necessários.
CAPiTULO II

DO PROCESSO CONTENCIOSO
Seçõo 1 -

tnepostçõo Geral

Art. 156. O processo fiscal para apuração das Infrações terá por base
o auto ou a representação, conforme a verificação. da falta se dê no serviço externo de fiscalização GU no serviço interno das repartições.
parágrafo único. O processo para apuração de falta de pagamento
do ímpôsto verificada por ocasião do despacho de mercadorta estrangeira
terá rito aduaneiro em prfmeíra instância.
Seção 11 _. Do Início do P1'ocedimento

Art. 157. Para efeito de excluir a .espontâneldade da iniciativa do
sujeito passivo, considera-re.. íntcíado o procedimento fiscal:
I - com a lavratura do têrmo de inicio de fiscalização;
TI - com a lavratura do têrmo de apreensão de produtos, efeitos
fiscais, documentos ou livros, ou de intimação para sua apresentação:
III .,- C0711 qualquer aHHO ala escute dos agentes do fisco que preceda
a lavratura do auto ou representação;
IV - com a apreensão, mesmo sem termo escrito, de produtos de procedência estrangeira, na hipótese prevista no art. 137;
V' - com a apresentação de denúncia escrita, nostêrmos do § 19 de
l1't. 137;

VI - com a lavratura do auto ou representação, quando Inexísttrem
os atos ou têrmos preliminares referidos nos incisos anteriores.
Parágrafo único. O início do procedimento alcança todos aqueles que
estejam diretamente envolvidos nas infrações porventura apuradas no CiC··
correr da ecao fiSca. e somente abrange os atos praticados antes do mesmo.
Seção [11 -

T)a Lavratura do 'Auto e àa tceoreeenmçõo

Art. 158. A lavratura do auto de infração é de competência exclusiva
dos Agentes Fiscais de Rendas Internas 'e dos Fiscais Auxiliares de Jmpostos Internos, nos setorespr6prios da. físcalízaçâo externa que Ihes incumbir. A da representação compete aos funcionários que, nos plantões
fiscais e nos serviços internos das repartições, observadas as normas regimentais, verificarem falta cuja comprovação,' quanto à existência e' autoria, índependa .de diligência ou exame 'do setor externo' de fiscalização
Parágrafo único. Nos casos dos incisos IV ,e V do. artigo anteríor, h
vrará o auto ou representação e formalizará a apreensão, o agente fis~
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cal da seção, ou, na sua falta. o agente físcal de plantão ou o que Iôr
designado.
Art. 159. Os autos e representações serão lavrados com clareza, sem
entrelinhas, rasuras, ou emendas, relatando mlnucfosamente a íntraçâo e
as circ~nstâncias agravantes e atenuantes existentes, e menctonando o
local, día e hora da lavratura, o nome, endereço e capital registrado do
infrator cu do' responsável pela infração, as testemunhas. se houver, e
tudo mais que ocorrer na ocasião e que possa esclarecer o processo,
~ 1Q. Quando a infração consistir na falta de pagamento do ímpõsto
o. levantamento deverá separar. por trimestre civil, as importâncias derrdas.
§ 2Q Ç>s autos e as representações poderão ser' inteira ou parcialmente datilografados, ou. ainda, impressos em relacâo às, palavras invaríúv eis, devendo, neste caso, os claros ser preenchidos a mão 01,1 a mác-nua e as Iínhas em branco inutilizadas por quem os lavrar.
.Art , 160. A lavratura do auto deverá efetuar-se no local da verfttcação da falta, ainda que ai não seja domiciliado o ínfrator ,
~ 1Q • O auto será submetddo à assinatura do autuado ou de seus representantes ou prepostos. ou ainda, na falta ou recusa 'destes. de PfC:SO:lS n-esenres ao ato. não ímplícandc a assinatura, que poderá ser Iancada sob protesto, em confissão da falta argüida, nem a recusa em "na
egravaoâo.
.
9.
~ 2
Se. por motivos ímorevtstos, o auto não tôr lavrado no loca! (1'"
verificação da falta ou não puder ser assinado pelo autuado. seus representantes ou prepostos. far-se-á menção dessas circunstâncias.
~ aQ.Em seguida à lavratura do auto, o autuante deixará, em pr<rlf"
do autuado ou de quem o representar. se presente. tntímacão escrita uc
oual mencionará as infrações ca-rltuladas e o ornao para deresa .
Art 161. Quando, através de exames posteriores à lavratura do auto
ou representação 'Ou por qualquer diligência no curso da ação. se verificar outra falta além da inicial. ou se indicar, corno responsável pela
ínrraeáo pessoa díverec da orígfnàrfamente acusada. não será lavrado
nôvo auto .ou representacão. mas, apenas, têrmo -no urocesso. consignando
círcunetancíadamente ° fato. com os elementos definidores da infração ou
tdentíttcadores do infrator, conforme o caso.
Art; 162. Lavrado o auto ou representação. o autor do procedimento
entregá-lo-á, mediante recibo, juntamente com os têrmos e documentos
que o Instruírem e os produtos apreendidos, à repartição preparadora

Seçac.' TV -

Do Preparo

Art .1~3. O prepare dos processos incumbe às Jnspetortas F:Iseaís '" rnspetorn,s Auxiliares com jurisdição na localidade em que
ocorrer a sua ínetatn-acão, observada a competência de cada um dêsses
ôrgãos fixada no regimento do Departamento de Rendas Internas.
~ 1Q Quando a localidade não pertencer a munícípto em que exista
sede de Inspetoria. 'o preparo compettrá à exatoría federal (llJ(" neta t-"ll1~~
turtsdícâc. salvo se, a menor ou igual distância. estiver sediada II Insnotona.
.
§ 2Q. Não se compreendem na competência da exatorfa. as informações sôbre os antecedentes fiscais dos acusados. que serão sempre prestadas pelas Inspetortas.
§ 3/). Se entender conveniente, especialmente no caso do § 19 dêete
artigo, o Departamento de Rendas Internas poderá determinar que o pre-
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paro Sfl faça por repartição díferente ou por forma diversa da. estabelecida
nesta seção.
Art. 16,4. O preparo compreende:
I - a intimação para apresentação de defesa ou de' documentos;
Il - a "vista" do processo aos acusados e aos autores do procedjmenta;
III - a informação sôbre os antecedentes fiscais dos infratores;
IV - o recebimento da defesa e do recurso e sua anexação ao processo;
diligencias e o cumprimento dos
V - a determinação de exames
ordenados pelas autoridades julgadoras;
VI - a íntormaçàc sobre inexistência de defesa ou recurso e a lavratura dos respectivos têrmos de revelia e perempção;
vn - os despachos interlocutórios, inclusive concedendo prorrogacao
de prazo para defesa, nos casos e têrmos previstos no parágrafo único

ou

do art. 175;
VIn - o julgamento da idoneidade dos fiadores e recebimento da

fiança;
IX .- o encaminhamento do processo às autorídaues julgadoras de
primeira e segunda ínstãncías:
X - a ciência do julgamento, a íntímaçâo para pagamento e a emts
são das respectivas guias.
Parágrafo único. Os despachos interlocutórios poderão ser publicados
em órgão de. imprensa, oficial ou não, editado na jurisdição da repartícb:
preparadora, presumindo-se, para todos os efeitos, -a ciência do ínteres
sado, a partir do dia seguinte ao da publicação, de despacho que não
exija providência a cargo dêle,
Art. 165. Logo anos O recebimento, a repartição prctocolízará eregfstrará o auto ou representação em livro ou ficha em que será feito o
histórico do respectivo processo, especialmente quanto ao nome d08 mfratores, data da lavratura, dispositivos legais infringidos e ímportâncías
exigidas.
Parágrafo único. O processo será organizado na forma de autos torenses, com as fôlhas numeradas e rubricadas. e os documentos, íntormações, .têrmos, Iaudos e pareceres, dispostos em ordem cronológIca.
Art. 166. Salvo quando já efetuada pela autuante, a intimação será
feita pela repartição dentro do prazo de «ez dias, contados do recebimento do auto ou representação. sob pena de responsabiüdade do tunctonárío causador da demora.
§ 19. A íntímaçâo rar-se-ác
I - pessoalmente, provada com o "ciente" no respectivo processo.
datado e assinado pelo Interessado ou seu' representante, no caso em que
êste compareça à repartição;
TI - por notificação escrita, em portaria da repartição, provada com
o "ciente", datado e assinado pelo interessado ou seu representante, ou
certificada pelo servidor competente;
In - por ncttrícação verbal, provada com o "ciente", datado e assinado pelo interessado ou seu representante, ou certificada, no proprro processo, pelo
runctonãrto competente;
IV - por nctífteaçâo postal, comprovada pelo recibo de volta ("A.R.")
datado e assinado pelo destinatário, seu representante ou preposto.
S· 2(1 Omitida a data Da reemo "A. R." OI. que se 'refere o tnciso rrv
do parágrafo anterior. dar-se-a por feita a .tntímaçâo quinze dias depois
da entregada carta de notificação ao Correio.
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§ 3q Se antes da intimação tiverem de ser realizados exames QU dlltgêneías, o prazo referido no "caput" dêste artigo será contado da nova
entrada do processo na repartição.
Art. 167. Se nâo fôr possível por qualquer dos meios indicados no artigo
anterior, será a intimação feita por publicação de edital no Diário Oficial.
na Capital Federal, ou em outros órgãos de publicidade nos Estados e Territórios ou. ainda por meio de edital afixado em lugares públicos. juntando-se ao processo. no primeiro caso. a fôlha do jornal que houver inserido a publicação e. no. segundo, cópia autenticada do .edítal com indicação
do lugar em que foi afixado.
Parágrafo único. Considerar-se-á feita a intimação no . dia seguinte
'
ao da publicação ou afixação do edital.
Art. 168. No caso de não residir o infrator na zona fiscal da teparbíçâo,
onde correr o processo. far-se-á a intimação por intermédio da repartição
preparadora do seu domicílio, para o que as repartições se corresponderão
diretamente.
Parágrafo único -. Quando o processo, tiver de ser remetido a mais de
uma localidade, a repartição preparadora estabelecerá a ordem de seu
enoamínhamentc àe demais atendendo à maior rapidez de sua tramitação.
Art. 169. Feita a intimação. ficará o processo aguardando, na repartícâo, a õeresado acusado durante o prazo previsto para sua apresentação.
Parágrafo único. No decorrer do prazo referido neste artigo, poderá,
o interessado ou seu representante. ter vista do processo. em presença do
funeíonárto encarregado, oelo tempo necessário à sua leitura e anotação.
Art. 170. Apresentada a defesa. será o processo encaminhado ao autor
do procedimento ou. na sua falta, ao seu substituto ou funcionário desígnado, para que se manifeste sôbre as razões oferecidas.

Art. 171. Ultimado o preparo da primeira fase. com a defesa, a tnror.
mação fiscal, as diligências necessárias à sua perfeita Instrução e tnformacâc sôbre. os antecedentes fiscais do infrator" subirá o processo a julgamento. encaminhado através da Inspetoria Fiscal. quando ela não tôr
a repartição preparadora.
Paráarafo único. Qllandose tratar de infrator revel. lavrado o têrmo
de revelia e prestada a tnformacâo sõbre Os antecedentes fiscais, conetderar-se-á ultimado o preparo. salvo se alguma diligência se fizer neceasáría ao eselarectmento do processo.
Secõo V -" Das

Dmqé'ncia,~

Art. 172. Antes ou depois de apresentada a defesa. havendo díllgêncías
ou exames a realizar, serão êles determinados pela reparbíçâo preparadora"
de ofício ou a pedido do autor do procedimento 011 do acusado.
§ 19 O autor do procedimento poderá solicítar a realização de exames
ou diligências por ocasião da entrega do auto ou representacâo ou quando
receber o processo para prestar a informação fiscal.
§ 2(l Se o autor do procedimento 'rõr Agente Fiscal de Rendas Internas,
poderá realizar os exames e diligências independentemente de determinação
da autoridade preparadora, quando o processo lhe fôr entregue para informação, desde que a providência deva ser efetivada dentro de sua secão
fiscal.
§ 39 Ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 152 e
a de o autor do procedimento, Agente Fiscal de Rendas Internas, usar da
faculdade constante do .§ 49 do art. 4(l do Regimento do -Departamento
de Rendas Internas, 05 exames e diligências, no serviço externo de fisca ..
lízação, serão, sempre que possível; realizados pelo agente fiscal da seção
onde devam venrícar-se.

Art. 173. As análises dos. produtos apreendidos ou quaisquer dili.gênCla~<,
necessárias serão; pela repartição em que tiver curso o processo, soltcítadas
diretamente ao Laboratório Nacional de Análises ou a qualquer outra
repartição de que depender 2, provtdêncla, dentro de dez dias, sob pena
de responsabilidade.
§ 19 As análises poderão ser solícítadas a outros laboratórios federais
estaduais ou municipais, quando houver dificuldade na remessa dos espécimes ao Laboratório Nacional de Análises.
.
§, 2'1 As análises solicitadas por particulares correrão as suas expensas.
§ 39 Quanto às análises, deverá aínda ser obedecido o seguinte:
1
a fiscalização, quando o julgar necessário, retirará amostras do
produto, a fim de lhe verificar a pureza ou a exata clusaírícaçâc üsce,r
devendo os laudos ser arquivados para os confrontos necessartos;
li - recebidas as amostras. devidamente lacradas e autenticadas,
deverão as repartições, no prazo de dez dias, remetê-las aos laboratórios a
que se retere êste artigo e que terão" o prazo de quinze dias para procederem à análise;
In dos produtos apreendidos, ou a examinar, em virtude d(~;:;1
artigo, extratr-se-t,o, no nnnímo.vtrés amostres, que seráo lacradas e autenticadas, encaminhando-se duas aos laboratórios incumbidos da análise e
conservando-se ac demais na repartição para suprir qualquer (alta; quando
não utilizadas. só depois de "concluído o processo poderão ser destruídas as
amostras, respondendo por seu extravio '0 chefe da repartdcào ou o 'funcionário a quem competir guardá-las.
Art. 174. As repartições do Mínístértc tia Fazenda limHar-se-ão,nc~
seus pedidos de análises aos órgãos especializados. a solicitar esclarecimentos. de natureza técnica, considerado sem nenhum efeito qualquer orenunclamento, no laudo, sôbre .a classírícaçào fiscal do produto.
Seção Vl

~

Da Defesa e da tntormaçao Fiscal

Art. 175. O prazo para a apresentação de defesa será de trint8., dias
a contar da intimação.
parágrafo único. Em casos especiais, se o interessado .Iegar mótrvos
imperiosos que o impeçam de apresentar defesa dentro do prazo indicado,
poderá êste ser dilatado por dez dias, contados do término do prazo primitivo.
Art. 176. QuandO, 'no decorrer da açâc fiscal, se indicar. ~omo responsável pela falta, pessoa diversa da que figure no auto ou representação ou
forem apurados novos fatos envolvendo o autuado OH outras pessoas
ser-lhes-á marcado igual prazo para defesa no mesmo urocessc .. Do mesmo
modo, proceder-se-á sempre' que, para elucidação' de faltas. se tenham C1e
submeter à verificação ou exames técnicos os documentos, 'selos, Hvrc»
objetos ou mercadorias a que se referir o processo.
Art. 177. Esgotado o prazo marcado, se a parte interessada não apresentar. defesa, ter-se-é menção desta circunstância no processo, seguindo
êste seus trâmites regulares.
Art. '178.' A defesa será apresentada por escrito, na repar tícão por
onde correr o processo, dando-se dela recibo ao int.eressado
§ 19 Na defesa, o acusado alegará toda a matéria que entender ÚW.
apresentando, desde logo, as provas que possuir e requerendo os exames ou
eWigência-s que julgar cabíveis.
§ 41,' Os documentos oferecidos pelo acusado deverão vir rubricados li'
passarão a integrar o processo, admitindo-se a restituição, mediante recibo
desde que, no processo, fique cópia autêntica e a medida não lhe preju
dique a instrução,
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§ 3() Sem prejuízo das sanções legais cabtvels. o chefe da reparüçào
mandará riscar dos escritos juntos áo processo as expressões vasadas em
termos grosseiros ou atentatórios à dignidade de qualquer pessoa.
Art. 179. Oferecida a defesa, o autor do procedimento ou quem o
substituir se J)ronunciarà sôbre as razões apresentadas, dentro dos quínzt
dias seguintes- ao recebimento do processo, salvo se houver diligência!' a
realizar.
.
Parágrafo único. Cumpridas as. diligências e observadas as formalt
dades delas decorrentes, a tnrormacão fiscal será prestada nus quinze dias
subseqüentes.

Seção VIl -

Da. Dectsdo ctn Primeira Instância

Art. 180. Aos Delegados Regionais de Rendas Internas compete Iuígar
em primeira instância, os processos instaurados na área de _Jurisdição das
respectivas Delegacias.
Parágrafo único. O julgamento do processo, a que se refere o paràgraro
(mico do art. 156 compete à repartição Que efetuar o despacho da marcadoría.

Art. 181. A decisão conterá:
r - o relatório, que será uma síntese do processo:
II - os fundamentos de fato e de direito;
111 - a conclusão:
TV - a ordem de tntímacão.
Parágrafo único. As inexatidões matertats. devidas a lapso manifesto.
ou os erros de escrita ou de cálculo, existentes na ~ decisão poderão ser
corrigidos por despacho. de ofício; a requertment.c de qualquer interessado.
nu mediante representação de qualquer funcionário.
Art. 182. A decisão será proferida dentro de trinta dias, contados da
entrada do processo na repartição, salvo quando forem determinadas dtlíaêncíaa.
§ lQ Sea autoridade que tiver de julgar o processo não o fizer sem
causa Justificada.. no prazo estabelecido, a decisão será proferida pelo seu
subs'ftuto leg-al' observado o mesmo prazo, sob pena de responsabilidade.
(!. mencionado o ocomõo nç processo.
~ 29 Da decisão não caberá pedido de reconsideração.
Art. 183. Proferida a decisão, será o processo devolvido à Inspetoria
Fiscal de origem para que providencie as necessárias tnümacões. fazendo-as
diretamente ou por intermédio da exatorla preparadora, conforme tenha
ou não sido a executora do preparo.
Parágrafo único. As intimações referidas neste artigo aplica-se, ne
que, couber, o disposto na seção IV dêste capitulo.

Seção VllI -

Dos Recursos

Art. 184. Das decisões 'contrárias aos acusados, inclusive daquelas a
que se refere o parágrafo único do ert , 180, caberá recurso voluntárto,
com efeito suspensivo, para o Segundo Conselho de Contribuintes, dentro
do prazo de trinta dias, contados da àata da intimação, mediante prévio
depósito das quantias exigidas, ou prestação de fiança idônea, quando
cabível. perfmíndo o direito do recorrente se assim não proceder dentro
do prazo tíxadc neste artigo.
Parágrafo único. Os recursos, em geral, mesmo peremptos, ressalvados
05 casos de ausêneía de depósito ou fiança, serão encaminhados díretamente pelas instâncias inferiores às superiores, cabendo a estas julgarda perempção.
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Art. 185. O recurso poderá versar sôbre parte da quantia exigida,
desde que o interessado o declare em requerimento, à repartíçâo preparadora do processo.
Parágrafo único. O recorrente, sob pena de perempção do recurso
deverá pagar. noepraao legal, a parte não litigiosa. cabendo, quanto à importância objeto de discussão, o depósito ou fiança, obédectdas as exlgêndas legais.
Art 186. Se dentre do prazo legal não fôr apresentada petícâo de
recurso, será feita declaração neste sentido, na qual se mencionará o número
de dias, decorridos a partir da ciência da intimação, seguindo o processo
os trâmites regulares.
Parágrafo únteo. Apresentado o recurso e garantida a instâncía será
o processo, a.tJf S cnv.do o autor do procedimento sôbre as razões oferecidas,
encaminhado à tnstâncía julgadora, através da rnsoeton.: Fiscal quando
ela, não, fôr a recarttcàc preparadora.
Art. 187. Das rtectsões total ou 'parcialmente favoráveis às partes,
inclusive no ca.,o previsto no parágrafo único do art. 180, haverá sempre
recurso de oficio, com efeito suspensivo, para o .Segundo Conselho de
Contribuintes, salvo se a importâ-ncia total em litígio não exceder de
ora 10.000 rdez mil cruzeiros).
§ la . O recur-so será interposto na decisão, ou posteriormente, em
separado, peja própria autoridade prolatora ou no caso do parágrafo
seguinte.
§ 2Q Tratando-se de decísào da qual caiba recurso de ofício e este,
por qualquer motfvo, não tenha sido interposto. cumpre ao funcronárto
autor do feito representai à autoridade prolatora da decisão, propondo
a- tnterpostcão de recurso.
Art. 188. O processo Iíndará admíntstratívemente, se
ocorrer a
hipótese prevísra no ? 11 do art. 215.

Seção 1X Art. 189
efetuada:

Da Garantia de tnetômcía

A garantia de instância 'para Interposição de recurso será

1 - mediante depósito, na repartição .arrecadadora competente, em
dinheiro, -títulos da divida pública federal, ações ou debêntures de socredades de economta mista de cujo capital e direção participe a Umào. ou
supões vencidos de juros ou dividendos de taistitulos; ou
11 - mediante nançe. na repartição preparadora, quando a importância
total exigida tór superior a ors 10.000 (dez mil cruzeiros) e o processo
nào envolver casos de falsificação ou adulteração de mercadorias.
§ I\" Não se aceitará a ínâícação de fiador, sem a sua expressa
equtescênc:a.
§ 29 Serâo recusadas como fiadores as pessoas tísicas, as que façam
parte da ürme, recorrente, as que não estiverem quites com a Fazenda
Nacional e as qUE; não tiverem patrimônio para garantia do pagamento
das quantias em lítfgto.
§ 39 Sob pene de nâo produzir efeito, o requerimento que indicar
fiador apresentará, salvo no caso de fiança bancária, relatívamente à firma
ou sociedade indicada, cópia do último balanço, assinada por contabilista
legalmente registrado, pela qual se verifique que o patrímônío liquido é
igualou superior a, três vezes O valor da fiança, bem como os atos
ínstitucíonais (contrate. social ou . estatuto) que outorguem,' no caso de
sociedade anônima autorização a seus diretores para prestar fiança ou
que não contenham, nos demais casos, d' rosíçâo impeditiva da prática
dêsse ato.
'
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§4" O despacho que autorizar a lavratura do têrmo de fiança deverá
marcar prazo entre cinco a dez dias para sua assinatura, a contar da íntrmacào do recorrente.
Art. - 190 Se o' Iíador oferecido fõr recusado. poderá o recorrente
indicar mata tun segundo e um terceiro, sucessivamente. dentro de prazo
igual &0 que reete.va na data em que foi protocolizada a respectiva petição
anterior. não se admitindo depois dessas, nova indicação.
§ 1Q -Da decíeáo que 'recusar o último fiador caberá um único recurso
ao, Delegado Re~icna) de Rendas Internas, que decídíré definitivamente
sôbre as tmpuguacoes doe fiadores apresentados.
~ 29 No case de índeterimento do recurso de 'que trata c. paragrato
anterior, -r.arr-ar-se-a o prazo improrrogável de dez dias, contado da ciência
da decisão. para depósito da quantia em litigio.
§ 3'" Será adinl udc. também, recurso da decisão que recusar o primeiro
ou o segundo tiadcr Of('I ecído, quando' o recorrente renunciar expressamente ao dírettc de Iazer. nova Indícaçâo.
§ 4':' Recusado qualquer fiador, o recorrente poderá efetuar o depósito
da quantia em Iitígto. no prazo improrrogável de dez dias, ou apresentar
o recurso. na cruiformídade do disposto nos §§ 19 e 39 , dentro do mesmo
prazo.
Art. 18). A garantia ao Tesouro Nacional a que se refere o art. 61j1
d'... Lei nc 1 628 de 20 de junho de 1952, não abrange o depósito previsto
Desta seváo.·
,

secéc X -..... Da Decisão em Segunda tneumeía
Art. 192
O jtugamento no Segundo Conselho de
Contribuintes
rar-se-a de aoórdo C<"Ul as normas de seu Regimento Interno.
Art. 19'5 O acórdã-o proferido substituirá, no que tiver sido objeto
do . recurso. a decteâo . recorrida.
Art,. 194. Dal> decisões do Conselho contrárias aos acusados, cabe
pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, no prazo de trinta dias.
contados da lntuuaçào independentemente de' nova garantia de instância,
quando esta j~ tenha sido prestada anteriormente.
Art. 195 A intimação das decisões será feita pela repartição preparadora. na forma da seção IV dêste capítulo.

Seção Xl -

Da Eqüidaçle

Art. :'96. AS decisões por eqüidade são da competência privativa do
Míntstr., (la leazenda. mediante proposta do Segundo Conselho de contributntes. (; restringem-se à dispensa total ou parcial de penalidade
pecuniária.
§ 1Q A proposta de apltcaçêo da eqüidade, que só será feita em casos
excepcionais, deverá ser encaminhada ao Ministro da Fazenda, acompanhad 1 õe Informacôes sôbre os antecedentes do contribuinte.
§ 29 Não se concederá o beneficio da eqüidade no C3.30 de reíncidêncía
escecrnca. nem a contribuinte convencido de sonegação, fraude C,U conluio,
Seçãp XII -

Das Nulidades

Art. 197. sã' nulos:
1 - a apreensão, e .respectrvo têrmo, efetuada, no serviço externo de
necauaecao. por pessoa diferente das indicadas no art. 136, salvo o caso
prevtsto no art. 13'1;
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II - a den n, u.ía que não determine com precisão a infração e o
Infrator ou que nãc identifique o denunciante pelo nome e endereço;
III _ os têr mos de fiscalização ou exames de escrita fiscal tavradoa
ou reaaíaados por pessoa que; de acôrdo com .as normas dêste regulamento,
nào seja tncuzm.ida da fiscalização externa, salvo, quanto aos exames,
os casos previstos uos parágrafos do art. 15-2;
IV .o auto ou representação:
a)
que não contenha os elementos suficientes para determinar com
segurança a mrraçao e o infrator, ressalvadas, quanto à identificação
dêste as bípóteses previstas nos §§ 5Q do art. 124 e '29 do art. 131;
z» Iavraçro por ruucíonárto diferente dos indicados no art. 158;
V - os despaches e decisões proferidos por autoridades incompetentes
cu peitadas:
VI ~ os despachos e decisões proferídos com preterição do direito de
defesa,
g 19 São ínsanaveís as nulidades previstas nos incisos I, IH, alínea

"b" do inciso IV e íncíso V, devendo, o ato sôbre que incidirem ser repetido;
as demais são sanáveis, podendo suprir-se pela retificação ou cornplementaçâo do ate..
§ 29 A nulidade sanável só será declarada se não fôr possível suprir
a falta:
Art. 198. A& irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade, devendo ser
sanadas quando resultarem em prejuízo para a defesa do acusado, salvo
se êste lhes houver dado causa, ou quando influírem na solução do litígio.
Parágrafo único. A falta de intimação estará sanada desde que o
acusado compareça para praticar o ato ou para alegar a. omissão, considerando-se a intimação como realizada a partir dêsse momento.
Art; . 199.. A· nulidade de qualquer ato não prejudicará senão os
posteriores, que dêle -díretamente dependam ou sejam conseqüência.
S 1" A nulidade do auto ou representação importará na nulidade de
todo o processo. excetuados os atos ou têrmos preliminares que tenham
precedido sua lavratura.
§ 29 A autoridade que pronunciar a nulidade declarará a que atos
ela se estende e' ordenará as providências necessárias parà que sejam
repetidos ou retificados pelas .pessoas competentes e na forma regulamentar.
Art. 200. Notcaso de incompetência da autoridade julgadora, somente
C8 atos decisórícs . serão nulos.
Parágrafo único
Reconhecida a incompetência. a autoridade ordenara
a remessa do processo à repartiçâc competente.
CAPíTULO

m

DA CONSULTA

Seção 1

~

Disposições Gerais

Art. 201. "~ assegurado aos contribuintes o direito de consulta sôbre
a aplicação deste regulamente,
Parágraro único. A" consulta poderá ser Igualmente formulada por
órgãos da administração pública em geral, por sociedades de economia;
mista e por sindicatos e outras entidades representativas de atividades '
econômicas e profissionais.
Art. 202. A consulta será dirigida orígínàrlamente à repartição pre}lIamàora. do demíeílíc fiJHla-1 do consulente ti eneamtnhade, por ~ia, ao
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prazo de quinze dias, à autoridade competente para solucioná-la, já tnformada pelo agente fiscal da respectiva seção ou circunscrição.
§ 1'1 Quando se tratar de dúvida a respeito de incidência do. impôsto
sôbre produto 'nacional, o domicílio fiscal do consulente, para os efeitos
dêste artigo, será determinado pelo lugar onde se achar, localizado o estabelecimento produtor que deva recolher o tributo.
§ 2!,J A consulta indicara, claramente, se versa hipótese em relação "à
qual já se verificou a ocorrência do fato gerador dá obrigação tributária
ou não, e será acompanhada do respectivo espécime, quando não seja
possível a desorícâo minuciosa do. produto.
Art. 203. As consultas serão soluclonadas, em primeira instância
pelos Delegados Regionais do Departamento de Rendas Internas e, em
grau de recurso. pelo Diretor do mesmo Departamento.
Parágrafo único. Caberá ao Diretor do Departamento de Rendas Internas, em única instância, solucionar as consultas formuladas pelos órgãos
centrais da admínístreçào pública e autárquica federal, das sociedades de
economia mista controladas pela união e das entidades representativas
de atividades económtcas e profíssíonaís de âmbito nacional.
Art. 204. Das decisões de prtmelra instância favoráveis ao consulente,
haverá recurso de oficio, no próprio despacho decisório.
Parágrafo único. O -recurso voluntário do consulente," das decisões
a êle desfavoráveis, será interposto dentro de trinta dias da ciência.·
Art. 205. ,1 solução dada - à consulta ou qualquer outro ato administrativo destinado a esclarecer ou completar êste regulamento, terá efeito
normativo quando adotado em circular expedida pelo Diretor do Departamento de Rendas Internas.
Parágrafo único. Se se tratar de matéria de lnterêsse geral, em
relaç-ão à díscíplmação da qual se conclua, no processo; ser omisso ou
obscuro êste regulamento. de hipótese ainda não decidida' anteriormente- ou
de alteração de entendimento anterior, será expedida circular, "regulamenâantlo-a .

Art. 206. ,A· solucâo dada à consulta em primeira ou segunda instância será cientificada ao consulente, pessoalmente ou pelo Correio com
recibo de volta ("A.R."), dentro do prazo de dez dias do recebimento do
processo pela repartição preparadora, mediante entrega de cópia autentlcada da decisão.
Parágrafo único. Se não fôr possível a ciência pelos meios indicados
será o consulente intimado, por edital, a comparecer à repartição no prazo
de oito dias, a fim de receber a cópia da decisão, considerando-se feita ao
clêncía no término do prazo, se não fôr atendida a intimação.
Art. 207. O consulente adotará o entendimento da SOlução dada à
consulta, dentro de trinta dias contados da data da ciência, salvo o díreíto de recurso auando se tratar de decisão' de primeira instância.
§ 19 Vencido o prazo a que se refere êate artâgo
não tendo o consulente recorrido à instância superior, quando fôr o caso, será o processa
encaminhado ao agente fiscal da respectiva seção ou circunscrição para
que tome conhecimento da solução e verifique se foi cumprida a decisão.
instaurando, em caso ccntrár-ío, o procedimento cabível.
§ 2° Durante 'o curso do processo da consulta e até o término do
prazo- fixado para cumprimento da decísão. nenhum procedimento fiscttJ
será Instaurado contra o consulente, com' relação à espécie consultada.

e

Seçáo 11 -

f

Dos Eleitos da Consulta

Art. 208: A apresentação de consulta sôbre incidência do imPÔIiW
suspende o curso do prazo legal pera pagamento e, -se já expirado êete,
o dos prazos previstos no art. 125, os quais recomeçam a -correr a partir
da intimação do despacho de primeira instância, contado o tempo anteríer
à $uspensio.
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Parágrafo único, Os efeitos da consulta, em "relação àqueles que
tenham agido ou pago ° Impôsto em estrita conformidade com a solução
dada, são os previstos nao alíneas a .e b do inciso li do art. 120.
Art. 209. O ímpôsto considerado devido pela decísâo, quando recolhido antes de qualquer procedimento fiscal, será cobrado:
I - sem qualquer penalidade, quando na data do .recothímento, aplicada a norma do art. 208, não tiver sido ultrapassado o prazo legal previsto para O pagamento do tributo;
_
Il - com as multas previstas no art. 125, quando, de acôrdc com o
disposto no inciso anterior, já houver sido ultrapassado o prazo' legal de
pagamento.
.
§' 1Q No caso de procedimento fiscal, inclusive 'quando ocorrerem as
hipóteses previstas no artigo seguinte, serão aplicadas tõees es penalidades legais cabíveis, como se inexistisse a consulta.
§ 29 A cobrança do débito será feita com a devida correção monetária, na forma do capitulo Vil do título I dêste regulamento, não se aplicando, para êsse efeito, o disposto no art. 208.
Art. 210. Não produzirão qualquer efeito as consultas:
1 ~ formuladas com Inobservância das normas estabelecidas no
art. 202 e seus pãrágratos;
Il - que r-ao descrevam completa. e exatamente a hipótese concreta
do fato, salvo -se a omissão ou inexatidão fôr escusável, a juízo da autorídade julgadora;
lU ~- que forem Instruídas com o emprêgo de fraude, simulação ou
ocultação, praticada pelo conaulente diretamente cu por interposta pessoa
§ 19 Quando a consulta tôr declarada sem efeito, havendo ímpósto
a cobrar, a autortdade, transitada em julgado a decisão, encaminhará o
processo ao agente fiscal da seção em que estiver localizado o estabelecimento do consulente pata instauração do competente procedimento fiscal
e exigência do tributo devido com as penalidades oabívets..
.
§ 29 A declaração a que se refere"o parágrafo anterior, considerando
sem efeito a consulta. compete à autoridade que tiver de julgá-Ia,
Art. 211. f: nula a decisão, não produzindo qualquer efeito. quando
proferida por autoridade incompetente.
Parágrafo único. Na .hlpótese dêste artigo, será feito nôvo julgamento pela autoridade competente.
CAPÍ'I'ULO IV

DA EXECUÇAO DAS DECISÕES CONDENATORIAS
Seção 1 -

Disposições Gertus

Art. 212. Das decisões condenatórias ou desfavoráveis aos sujeitos
passivos proferidas em processos fiscais. serão intimados os acusados ou.
consulentes, ríxando-sr prazo para cumprimento, quando fôr o caso,
Art. 213. Passada em julgado a decisão e findo o prazo fixado para
o seu cumprimento, se o sujeito passivo não tiver efetuado o pagamento,
será convertido em renda o depósito efetuado em dinheiro, promovida a
venda dos papéis ou títulos depositados, ou remetida a dívida à cobrança
executiva.
,§ 1<; Quando a condenação consistir na declaração de perda da mercadoria ou quando esta constituir a garantia da cobrança do débito (§ 5Q
do art. 124). a execução far-se-á pela venda do produto em leilão, na:
forma da seção ITI dêste capitulo.
§ 2'" Se o ueposíto em dinheiro ou o produto da venda dos papéis ou
títulos depositados não fôr suficiente. para cobrir o montante atualizado
da dívida. será, o valor remanescente, enviado à cobrança executiva, se o
eujetto passívc não tíver efetuado o seu recolhimento.
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§ 39 Se o produto da venda dos papéis ou titulas referidos no parágrafo anterior. ou 'da venda da mercadoria, na segunda hipótese prevista
no § 19, fór superior ao montante da dívida, será-o restante escriturado em
depósito à disposição do interessado, após deduzidas as despesas da
execução.
§ 4Q O valor da divida- será corrigido monetàrlamente, na forma do
capitulo VII do título I, na ocasião do pagamento.
Art. 214. Executada a decisão, o processo consíderar-se-á findo
administrativamente.

seção

11 - Da Execução Ami,qâvel e da Cobrança Executiva

Art. 215. Na decisão que impuser multa será ordenada a intimação
do multado para efetuar o pagamento no prazo de trinta dias, contados
da data da intimação.
§ te O valor da multa será reduzido de 30% <trinta por cento), 40%
(quarenta por cento) e 50% rcínqüenta por cento), conforme tenha sido
aplicada no grau mínimo, médio ou máximo, se o infrator, conformando-se
com a decisão 'de primeira instância, efetuar o pagamento. das ímportâncías devidas, no prazo previsto. para a interposição de recurso.
§ 2º Findo o prazo referido neste artigo, se a divida não estiver depositada ou paga no órgão arrecadador competente, salvo o direito de recurso, será o processo encaminhado à seção de cobrança amigável, por
mais trinta dias, após o que será extraída certidão para cobrança executíva, cumpridas as disposições legais vigentes.
o
§ 8Q 'Pago o débito, será juntada ao processo uma via da guia de
recolhimento,
Art , 216. Os cé'útos resultantes de processos instaurados por infração
dêste regulamento, superiores a Crê 100,000 (cem mil cruzeiros) - poderão
ser 'pagos em parcelas mensais, iguais e sucessivas até o máximo de seis,
desde que os interessados o requeiram à repartlçào preparadora, dentro do
prazo nxaao para o cumprimento da decisão de primeira instância.
Parágrafo úrríco. Desatendido o pagamento de duas prestações sucessivas, vencer-se-ào, automàticamente, as demais, devendo a repartição
providenciar .ruan;o 11 cobrança executiva do restante do débito, na forma
da legislação em vigor ,
Art. 21''1. A inscrição da dívida sujeitará o devedor à multa moratória
de 10% (dez por cento). calculada sôbre o seu valor atualizado nos têrmos
do capitulo VIl do título I.
~ 1" No caso de cobrança executiva da divida.' se procedente a ação,
além da multa a que se refere o parágrafo anterior, serão acrescidos ao
prfnolpal juros moratórios, à razão de 1% (um por cento) _ao mês, calculados sôbrc o valor atualizado da dívida, custas é percentagens fixadas
em leí e outras cominações da sentença.
§ 29 As guias para 0. recolhimento aos órgãos arrecadadores, de lmportáncías cobradas por intermédio do Juizo da Pazenda Pública, conterão,
obrlgatõrfamente. I) número e data do processo fiscal.

Seção 111 -;- Dos Leilões de 11:1ereoaonoe
Art, 218. As mercadorias e objetos abandonados ou a cujo proprietário tenha sido aplicada a pena de perda, de acôrdc cem as dísposíçôes
dêste regulamento, serão vendidos em leilão, pela r-epartição preparadora
do processo, observadas as exceções previstas nos §§ 29, 3º e 4Q do arb. 22l.
§ 1Q. A venda em leilão será determinada pelo chefe da -repartdçâo
depoís de :ie achar findo administrativamente o processo üscar.
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§ 29 Determtuada a venda .-em i~ilão~ o che.fe ~~ repcartição, por despacho exarado no-processo desígnara . dOlsfunClOn~nos te.derars, estaduais
ou munícípaís para. sob a presrdéncía de um Agente Fiscal de. Rendas
Internas -- ""1e preferência <: próprio apreensor 01..': aut?r do .procedi··
mente -... classificarem e avaliarem as mercadorias. ou objetos, tendo em
'vista os preços correntes da praça ou de outras rocalídades .
§ 3" Na falta de Ag·e'11Je Fiscal de Rendas Internas, será, em sua
substituição e com as mesmas atribuições, designado outro funcionário públlco federal.

Ar] 219. A connssec do leilão será composta de um presidente, que
será o chefe da repartiçáo ou quem o represente, de um escrivão e um
leiloeiro,
Parágrafo único. O escnvãc e o leiloeiro serão designados pelo presídente da comlssão. no oróprto processo fiscal, cãc podendo a designação recair em ncnhuic dos apreensores ou autores do procedimento.
art. '220, Será pubhcac.o no orgàc oficial ')\1 afixado na repartição
edital marr-andc o local, dia e hora da . realização do leilão em 91'1·
meira. segunda e terceira praças e drscrlmínando as mercadorias que serão
oferecidas 3, Lcít.açâo.
~ P
O ediüu será pubrlcado OU afixado com a antecedência mínima
de oito dias aa data da realização do leilão, e dele constarão as condições,
exígêncías ~ sanções orevistas nos parágrafos seguintes.
§ 29 Só serão admitidos a licitar nos leüóes de mercadorias estrangeiras oi ímportadorer registrados na forma da regísláçâc pertínente, e os
comerciantes estabetecídos há mais de três anos. exigida, em qualquer dos
casos. a prova de não terem na ciênío anterior ú realização do leilão. ::;0frtdo condenacào denruüva ou em grau de recurso,' por ímpovtação ilícita
ou trânsito irregular de mercadorras estrangeiras
§ 3'9 A prova da condição de rmportadcr ou comerciante e a dosantecedentes üscais a que se refere o parágrafo anterior será feita por
ccasíac do recebrmentc da mercacorta e consístará na apresentação de
certídãc expedida nos três meses anteriores, pela autoridade fiscal competente do dOlUlClÜO do arrematante. podendo, a relativa ao exercício do
comércio, consistir na apresentação do certificado de inscrição referente
aos últimos três anos, consignando-se tudo ,no processo respectivo.
§ 49 A falta da comprovação a que se referem os parágrafos anteriores importará Da perda do sinal -e do direito ao ceceblmentc das mercedortas.
o

Art; 221. As mercadorias serão entregues ao ricitante que maior lance
oferecer.
§ 19 Não serão entregues nem consideradas arrematadas as mercadorias. se o maior lance oterecídc não atingira preço da avaliação. na primeira praça; ou 85(>!(l (oitenta e cinco por cento) e 70% (setenta por
cento) daquele preço, respectivamente, na segunda e terceira praças.
~ 29 Se nao nouver licitante em nenhuma das praças ou quando as
ofertas da terceira forem inferiores a 70% csetenta por cento) do preço da
avaliação, o chefe da repartição exporá o caso à Delegacia Regional de
Rendas Internas, para que o resolva como rôr mais conveniente ao ínterêsse da Fazenda Nacional. inclusive determinando que o temia se efetue
em outra repart.íçáo fazendária situada na área de jurísdíção da Delegacia
ou .provtdenciando. junte à autoridade superior, a sua realização em qualquer reparbícâo de Miníeterto da Fazenda.
~ ;:W Havendo suspeita de conluio entre os licitantes. para obtenção
das mercadorias a preços baixes. o presidente da -cnussáo sustará o teílâo
tomando a providência prevista no parágrafo anterior se a ocorrência se,
der na terceira- praça
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§ 49 Quando e mercador-ia se encontrar. em repartição sediada em
tccahdao-, onde a autoridade julgadora, por ocasião do [utgamento do processo, verificar impossíntltdade de arr-ematação, 'aquela autoridade poderá
determman. na própria decísâc ou a qualquer tempo desde que ainda nêo
se tenha aberto praça, rue o Leilão se faça em outra localidade próxima
ou na nrcprta Delegacia Regional de Rendas Internas.
Art.. 222. As mercaoorías que não puderem ser identificadas por sua
numeração, rererêncía ou marca, serào marcadas com carimbo especial, do
qual constem o nome da repartiçàc que ceanaou c leilão e a data de sua
rer-Iíaaçâo.
§ 1~ As mercadorias que não puderem, por sua natureza, receber o
carimbo, terão a sua venda em Ieiláo cercada de cautelas especiais, determinados pelo Departamento de Rendas Internas.
§ 2'" Quando se tratar de tecidos, o cumprimento do disposto' neste
artigo obedecerá às normas previstas no § 1<> do art. 52.
Ar t , ~'J3, A cepart.íçào registrará as mercadorias arrematadas no
livro modelo ;)4 e entregará aos arrematantes a nota de leilão modêlo 36,
da qll,d constarão a díscrtmmaçáo fiscal e comercial da mercadoria, a matéria de sua constttuícâc marca, número de fábrica e formato, de modo a
permitir, em qualquer tempo, a sua perfeita' Identificação.
arr.. 224. 'I'ôdas as ocorréncías do Ieílào, mcíusíve o resultado da
classífícaçâo e avaliaçao,sel'ão reduzidas a têrmc, que ficará integrando o

'pr oce.so.

Art. 225. O arrematante pagará. após a arrematação, como sinal, o
correspondente a 20% .tvírite por cento) do valor desta, e, dentro de três
dias, os restantes 80% (oitenta por cento) e o ímpôsto de consumo, se
devido.
§ 19 Juntamente com o .ainal, 1) arrematante recolherá 5% (cinco por
cento) sôbre o valor da arrematação, a título da comissão de Ieíláo, que
será díatrtbuída na proporção de 2% (doia por cento) para.o presidente,
1,50-;0 rum e meio por cento) para o cscnvão e 1,5% (um e meio por cento>

para o rcnocno.
§

69 No ato da arrematação. o arrematante assinará a guia modêlo 7,

peja qual .c obrigará a recolher, ato contínuo, a quantia de que trata o
§ 19 e o valor do sinal, bem como, no prazo previsto, o restante do valor

da arrematação e c ímpôsto, se houver.
§;sv O reoolhímento do restante do valor da arrematação será feito
pela guia modele 8.
§ 4Y Se o pagamentc do sinal não fôr efetuado, será encaminhada à
Procuradoria da Fazenda Nacional uma certidão da guia mencionada no'
Q
~ 2
nara a inscrição da divida e sua cobrança executiva, marcando-se a
realização de nõvo leilão.
§ o' A entrega das mércadortae ao arrematante -sàmente será feita
após o recolhimento de tôdas. as importâncias devidas nos têrmos dêste
artig-o,
Aru. 226; Aos membros da -comíssâo de leilão além da cota prevista
no § ;0 do artigo antertot e aos classificadores-avaliadores, ser:': atribuída
a percentagem de 2,'::% (dois e meíc. por cento) a cada um, calculada sôbre
o valor da, arrerr e.taçâo (Decreto Legislativo nc 5.573, de 16 de novembro
de 1928, art. 19, letra "c").
dll
~27,
Na craseífrcaçâo da receita proveniente do recolnímento do
sina e do restante do vator da, arrematação, será obedecida a distribuição
das merceutaeens previstas no ar-tigo antertor e :1<lS cotas-partes que couberem aos apreensores e autuar tes, escriturando-se o restante em favor lia
Fazenda ore.cíonal, observado o disposto na parte fina) do § <I'" do art. 147 e
no § 39 d- art. 213.
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TITULO VII

DISPOSIÇOES ESPECIAIS
C/lPÍTULO I

DISPOSIÇAO GERAL

Art. 228. Salvo disposição em contrário, incompatibilidade manífeata 9U duplícídade da mesma exigência, o cumprimento das obrigações estabelecidas neste titulo não dispensa o das de caráter geral previstas neste
regulamento.
CAPITUI,O II

DAS OPERAÇõES REALIZADAS POR INTERMl!:DIO DE AMBULANTES

Art. 229. Os estabeíeeímentos produtores que mantiverem vendas por
Interméctío de ambulantes da própria firma farão a entrega dos produtos
a êsses vendedores. com emissão da nota fiscal modelo 10, com o ímpôsto
lançado, para registro no livro modêto 17, 20 ou 22, conforme o caso, obedecido ainda o seguinte:
I - o ambulante deverá utilizar talonário de nota fiscal -modêlo 10.
de 'série especial, comcmdícaçáo do seu nome ou .vetcuío. e emitir, para
entrega ou venda, a _~ota fiscal correspondente;
11 - JS estaueíecímentos produtores deverão possuir o üvro auxílíar
modelo 33, no qual, utilizando uma fólha para cada ambulante, escriturarào. mícíalmente, as notas fiscais emitidas e'~ a seguir, quando do seu
retorno, as que o ambulante tiver emitido para cada operação;
rn - na coluna "Observações" do livro modêlc 33,-sera feita discriminação quantitativa dos produtos devolvidos, que se incorporarão à DrO~
duçâc ou estoque;
IV - com o retõrno do ambulante e feitos os' registros no livro mOR
dêlo'33. será êste encenado e os resultados (saldos) de cada posição, inciso e sutnncíso levados a débito ou a credito da firma mediante registro,
no prazo de Crês dias, no livro modêlo 17 OU 16, respectivamente, ou, ainda,
no modêto 20 ou 22, se rôr o caso.
§. 19 Quando o estabelecimento produtor tiver setores de vendas perfeitamente definidos. cada qual a. cargo de um veículo vendedor. poderá
ser feito o registro de. movtmerrto de cada setor em fôlhas distintas, em
substituição às exigências de contõle por ambulante ou veiculo previstas
nos incisos 1 e 11 deste artigo.
§ 29 Considera-se; também, retôrno do ambulante, a prestação de
contas, a qualquer titulo, entre as partes interessadas ou a entrega de
novos' produtos ao ambulante,
CAPi.TULD m
DAS OPERAÇOES REALIZADAS POR INTERMIlDIo DE ARMAZIlNS
GERAIS E DEPóSITOS FECHADOS

Art. 230. Os produtos saídos de estabelecimentos produtores, para serem depositados em Armazéns Gerais ou em depósitos fechados mantidos
por terceiros, serão acompanhados de nota. fiscal modêlo tü, com o ímpôstc
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lançado, para registro no livro modêlo 17, 20 ou 22, conforme o caso, observadas as seguintes normas, independentemente de outras exigidas por êste
regulamento:
1 quando, depois de depositado, fór na sua totalidade devolvido
ao estabelecimento depositante, seguirá o produto com a nota fiscal que o
'acompanhou ao depósito, para ser colada no talonário à sua cópia,
realizando-se, em seguida, o estõnio do ímpôsto mediante crédito na
coluna própria do livro modêlc HL 20 ou 22, com justificação do fato' na
coluna de "Observações" do mesmo livro;
n - quando parcial a devoíuçâo, acompanhará a mercadoria memorando, 'nota ou outro documento de emissão dos depositários, para ser
colado no talonário, à cópia da primitiva nota nscat. fazendo-se
em seguida, o estôrno do ímpôstc respectivo, mediante crédito no livro modêlo 16, 20 ou 22, calculado sôbre os preços constantes da nota fiscal
em.itida para o depósito:
III - quando vendida de uma só vez a mercadoria depositada, sem
voltar ao estabelecimento depositante, fará êste, à vista da nota fiscal
que emitir pela venda, o estôrno de todo o ímpôsto referente à nota fiscal
de origem, na forma indicada no final do inciso 1. Se a venda Iôr parcial,
o depositante eatornarú, à vista da nota fiscal que emitir para cada
parte vendida, o tributo que a esta corresponder do total da primitiva
nota fiscal, atendido o disposto no final do inciso II;
IV - o estabelecimento depositante emitirá nota fiscal modêlo 10,
para cada venda que efetuar, tanto nos casos em que a entrega ao comprador se fizer diretamente pelo estabelecimento depositário (inciso In),
como naqueles em que, os produtos tiverem sido devolvidos (incisos I e rI).
Art. 231. Nos casos de produtos saídos de estabelecimentos produtores para serem guardados em depósitos fechados mantidos pelo próprio
depositante, -nos quais não sejam efetuadas vendas, as remessas também
deverão estar acompanhadas de nota fiscal modêlo 10, observando-se as
seguintes normas:
I - no depósito, será -dispensada a escrituração dos livros modelos 20
e 21, se o estabelecimento remetente adotar série especial de nota fiscal. para ser utilizada nas remessas dos produtos ao depósito e nas vendas
posteriores dêsses produtos:
II - o estabelecimento depositante deverá, porém, manter os livros
modelos 20 e 2J para registro das notas 'fiscais relativas aos produtos
remetidos para os depósitos fechados:
TIl - quando se efetivarem vendas' dêsses produtos, deverá ser extraída nota fiscal da mesma série especial, a qual não será escriturada
no livro modêlo 17 ou 22 do estabelecimento remetente, mas nos mo de10s20e21:
,
IV - no fim de cada mês, preceder-se-à ao balance das colunas "Imposto de Consumo" do livro modêlo 20 e, se o saldo (apurado por posição,
inciso e subtnciso i tôr credor, reínícíar-se-á a escrtturacão no mês seguinte
com o saldo credor apurado: S~1 tõr devedor, transferir-se-á o respectívo
valor para a correspondente coluna do livro modêjo 17 ou 22, para fins
de recolhimento, fazendo-se. na coluna de "Observacôes", os necessários
esclarecimentos:
V - havendo mais de um depósito fechado, será escriturada uma fôlha do ljvrn modelo 17 ou 22 para cada um.
CAPíTULO IV

OPERAÇõES DIVERSAS

Art. 232. Nas operações referidas na al1nea "d" do íncíso I do
art. 39, serão observadas as seguintes normas:
I - no caso de produto de procedência estrangeira que sair da repartição diretamente para estabelecimento diferente do que o tiver importado ou arrematado, deverá o importador ou arrematante:
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a)
emitir, antes da entrega d;o produto 3,0 de~tJnatãrio, nota fiscal modêlo 10, com indicação d~ modalI:Iade da operaçao ~e declaração de que o
produto será lançado. no Iívro modelo 23; dentro de tres dias:
t» à vista da quart" via da nota de ímportaçâo ou da nota de leilão,
que ficará em seu podere- proceder aos lançamentos em .sua escrita fis?al,
dentro dos prazos regulamentares, como, se o produto tivesse entrado em
seu estabelecimento;
.
c) com base na nota fiscal emitida; dar baixa no contrôle quantdtattvo modêlo 23 e fazer os demais lançamentos na escrita fiscal, como se
o produto, houvesse saído de seu estabelecimento;
II - no caso de produto nacional saído do estabelecimento que o
houver industrializado por encomenda para estabelecimento diferente daquele que tiver encomendado a sua industrialização;
a)
o estabelecimento autor da encomenda emitirá, na ocasião da remessa das matérias-primas, produtos intermediários, moldes, matrizes, modelos ou embalagens, com os necessários esclarecimentos sôbre a operação,
nota fiscal do modelo cabível, conforme os produtos remetidos sejam ou
não de sua fabricação, e, na ocasião da saída do produto preparado do
estabelecimento preparador, nota fiscal modelo 10, com o ímpôsto calculado
sôbre o valor da operação de que decorrer a saída:
b)
o estabelecimento ínctustríaíízador; por ocasião da satda do produto, emitirá nota fiscal modêlo Tü. com o Impôsto calculado sôbre o valor
da operação realizada, dela constando, em tôdas as vias, o número e a data
da nota fiscal relativa à remessa das matérias-primas e o nome e enderêço
do auto autor da encomenda e do destínatárío do produto. A nota será
extraída em mais uma via, destinada ao estabelecimento encomendador;
C)
o estanerecímento autor da encomenda creditar-se-a pelo tmpõsto
constante da via da nota fiscal que receber do índustrtalízador e estornará,
quando Iôr o caso. o lançado na nota rtscaj de remessa das matériasprimas e embalagens, cabendo ao estabelecimento preparador apenas o
crédito relativo às matérias-primas e embalagens' que houver adquirido.
§ 1
O disposto no incisa II dêste artigo aplica-se a hipótese de 'o
produto índustrtalízadc, antes de sair do estabelecimento índustríalízador,
ser por este adquirido, constderando-se para tal fim. como momento da
saída, o da aquisição pelo praparador ou, se a venda fôr anterícr à conclusâc da operação índustríaí. o momento em que esta 'ficar concluída.
§ 2Q Se o produto, sem retornar ao estabelecimento autor da enccmenda, fôr remetido a outros estabelecimentos para novas operações
industriais, cada um dêstes agirá na forma da alínea "b" e final da alí.nea "c" do inciso H. e o estabelecimento encomendador procederá na
forma da prtmeíra parte da alínea "a", quando da remessa das matérias-primas 'e 'embalagens, e na forma da alínea "c" e segunda parte da alínea "a", quando da saída do produto do último estabelecimento preparador.
Art; 233. Nas operações em que um estabelecimento mandar Industrializar produtos sujeitos ao ímpôstc, com fornecimento' de matérlas-prtmas, produtos intermediários c embalagens adquiridos de terceiros, que, sem
entrar no estabelecimento do adquirente, forem diretamente encaminhados pelo fornecedor ao índustrializadcr, serão 'observadas as seguintes
normas:
I - pelo estabelecimento fornecedor das matérfas-prímaa, produtos
intermediários e embalagens:
a> emitir. para o estabelecimento adquirente, nota fiscal modêlo 10
ou Ll; conforme o caso, em mais uma via;
b)
fazer constar em tôdas as vias da nota fiscal o nome e o enderêço da firma a que a mercadoria deverá ser entregue (índustrializador) ,
bem corno o fim a que se destina conforme orientação recebida do adquirente;
ç
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C) remeter a primeira via da nota fiscal. com a mercadoria e a via
prevista na alínea a, ao establecímentc adquirente (autor da encomendaj ;
Il - pelo estabelecímqntc autor do pedido de industrialização (adquirente das matérias-primas, produtos intermediários e .embalagene) :
a)
comunicar ao estabelecimento fornecedor das matérias-primas,
produtos intermediários e embalagens o fim a que êstea se destinam e o
nome e enderêço da firma Industríalízadora a que será entregue a mercadoria;
b) creditar-se pelo Impôsto destacado na via- da nota que receber
do fornecedor das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens.
CAPíTULO V

DOS PRODUTOS DO

CAPjTUl~O

22

Arb, 234. Para efeito de cálculo do ímpôsto dos produtos referidos nas
posições 22.(11; -22.01 e 22.03, não serão computados os valôres dos recipientes e el~lb~".J,gel·;:i cobrados dos adquirentes, quando atendidas as seguintes condições:
1 - sejam debt-sdcs, no máximo, pelo seu valor de reposição, majorado das ímportâncías eorfespondentes ao impôstc de vendas e consignações
e att 5% (cincl.: por cento) para cobertura -de despesas de cobrança ~
outras uorventura realizadas;
n - sejam debhe.das, em separado, na nota fiscal, dela constando, em
'caracteres impressos e destacados, a declaração de, que a devcluçâo será
aceita pelo __lesma preço, cobrado sem a majoração referida no inciso anterior, desde que os artigos devolvidos se apresentem em estado que satisfaça as exigências peculiares ao sistema de acondicionamento do fabrícante.
Parágrafo único. Conerdera-se valor de reposição o preço pelo qual
05 recipientes e 'embalagens são normalmente oferecidos à venda pelos respectivos fabricantes ao tempo em que são debitados aos adquirentes das
bebidas.
Art. 235. As (>"'Wdas de que trata êste capítulo não podem ser vendidas ou expostas à venda no varejo em recipientes de capacidade superior
a um litro.
Parágrafo único. EX0dem-se da proibição o "chopp" compreendido
na posíçâo ~2.03 e os produtos das posições 22.04. 22.05, 22.08, 22.09. incisos

1 e8,~é 22.10.
Art. 236. Os produtos Jo inciso 2 da posição 22.09 sairão da fábrica

com suspensão do ímpôsto, cujo pagamento caberá ao engarrafador, o
qual, para todos os efeitos dêste regulamento, fica equiparado a estabelecimento produtor.
Parágrafo unlco.. Para os efeitos dêate artigo, considera-se engarrafador o estabelecimento que acondicionar a aguardente em recipientes de
capacidade igual ou inferior a um litro.
Art. 237. A saída dos produtos referidos no ai-tiao anterior, quando
em recipientes de capacidade' superior a um litro. obedecerá ao seguinte:
I - a saída para grossístas, uidustrtais e engarrafadores, bem como a
de um grcsslsta para outro, rer-Ie-é com emissão da guia de trânsito
modêlc 15;

H - a guia a que se refere o inciso anterior será emitida em quatro
vias, destinando-se a primeira ao estabelecimento recebedor do produto, a
segunda, à repartição fiscal a que estiver subordinado o remetente, a ter-
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eelra, à repartição fiscal em cuja jurisdição estiver localizado o vestabelecimento destinatál'ic., e a última, índeatacável, permanecerá. no talonário.
§ 19 A -erceíra via da guia d.e_trânsito ref~rid:a no .Inciso II dêste artígo será sncamínhada ~ela repartlç.ao ao A.gent.e F:scal de Rendas Internas
da cll'cunscriçáo ou secao, para efeito de físcalízaçáo ,
§ 29 Os estabelecimentos grossistas que receberem aguardente em recipientes de capacidade superior a um litro serão obrigados a escriturar o
livro de oontrôle de entrada e saída modêro 31.
Art. 238. O produtor, engarrafador ou grossista não poderá remeter
aguardente da posição 22.09, inciso 8, a comerciante varejista, nem êste
recebê-la, senão em recipientes de capacidade igualou inferior a um
litro.
Art. 239. Os estabelecimentos produtores são ainda obrigados:
1 - a acondicionar, em recipiente de capacidade não superior a um
litro, os produtos que se destinem a estabelecimentos varejistas, salvo os
referidos no parágrafo único do art. 235;
Il - a mencionar, na nota fiscal e em cada embalagem de acondicionamento, a capacidade do continente em litros.
Art. 240. Sem prejuízo do disposto no art. 58, o Diretor do Departamento de Rendas Internas poderá determinar a adoção de regimes especiais de contrôle para os produtos dêste capítulo, inclusive com a exigêncía de medidores de líquidos e contadores, automáticos.
CAPíTULo VI

DOS PRODUTOS DA POSrçAO 24.02

Art. 241. Para o cálculo do tmpôsto quando da saída dos produtos
de que trata êste capitulo do estabelecimento produtor, o valor' tributável
não poderá ser inferior às seguintes percentagen-, em "relação ao preço
de venda no varejo:
Inciso 2.01 ......................................•. ,............
27.00 %
Inciso 2.02
,...........
24.500/0
Inciso 2.03
22.50%
<• • • • • • • , . . . . .
50,000/"
Inciso 4
'
_
§lQ No caso de cigarros vendidos em fração de vintena, o ímpôstc
será calculado sõbre o preço de venda da fábrica para a fração, aplicando-se. porém. a alíquota correspondente ao preço de venda no varejo da
respectiva "vintena,
§ 29 Na. importação ou arrematação em leilão, o impôsto -erá calcula
do Inícíalmente da seguinte forma:
1 - para os produtos do inciso" 2 - aplicando-se a alíquota estabelccida para o subínciso 03 sôbre o valor tributável previsto nas alíneas a ou
b do inciso 1 do art. 16, conforme o caso;
rr - para os produtos do inciso 4
upttoando-se a alíquota corresponaente sôbre o valor trfbutável treferfdo no inciso anterior.
§ 31;1' No preço de venda da fábrica são Incluídas, para efeito de
cálculo do impôsto, tôdas as despesas acessórias, inclusive as de transporte.
§ 49 O ímpôsto sõbre os produtos da posição 24.02 será recolhido. até
C:} último dia da quinzena subseqüente' à da ocorrência do fato. gerador.
Art. 242. Quando se tratar de cigarros destinados a distribuição gratuita, corno propaganda, serão considerados valor tributável e preço de
venda no varejo, para efeito de determínaçãn da alíquota aplicável, os
mesmos do produto idêntico destinado a comércio.
-c
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Parágrafo unico. Os cigarros, distribuídos gratuitamente, para seu
uso, a empregados da empresa fabricante, uentro de suas dependências,
pagarão o imposto na forma' deste artigo, calculado sõbre o mesmo valor
tríbutaver deduzido ele 40% tquarenta por cento), a titulo de despesas
acessórias não efetuadas na hipótese, desde que seja declarado no envoltório, destacadamente, que se destinam a distribuição gratuita a seus empregados e que não poderão ser vendidos, ressalvado o disposto no § 19
do art. 39 .
Art. 243. O preço de venda no varejo dos produtos dos incisos 2 e
4 deverá ser obrtgatortamente marcado pelo fabricante, importador ou
arrematante, 'lOS rótulos ou por meio de eítquêta colada em cada maço.
carteira, lata, caixa, bem como nos pacotes e outros envoltórios que contenham mais de uma unidade tributada, não podendo o produto ser vendido ou exposto à venda por preço superior ao marcado.
§ 19 Os importadores não poderão marcar preços para venda no varejo inferiores ao valor da importação dos produtos, acrescido dos tributos
aduaneiros, do ímpôsto de consumo e dos ágios e sobretaxas cambiais. e
os arrematantes, preços inferiores ao custo da arrematação, acrescido do
tmpõsto de consumo.
§ 29 A marcação do preço de venda no varejo será feita antes da
saída do estabelecimento produtor, com os dizeres "Preços no varejo
Cr$ ., .: , de forma indelével e visível, em caracteres de altura não tnrcnor 11 dois milímetros, quanto às letras, é não inferior a cinco mílímetros, quanto aos algarismos, podendo, nos pacotes. ser aplicada a etíquêta
usada para cada unidade deseje que feita declaracâo nesse sentido.
Art. 244. Os estabelecimentos produtores de artigos compreendidos
neste capitulo deverão fazer constar dos rótulos a quantidade de cigarros,
cigarrilhas e charutos, e o peso, em gramas, do fumo desfiado, picado,
utgaôc ou em pó. f dos produtos do Inciso 5.
§ 19 Os importadores e arrematantes de charutos, cigarros, cigarrilhas
e de' produtos do inciso 4, de procedência -estrangeira, são obrigados a,
no prazo ele cuarenta c oito horas após o recebimento dos produtos, colocar etíquêtas nos maços, carteiras, pacotes, caixas ou latas, contendo
o nome e o enderêço de sua firma.
§ 29 Os fabricantes de produtos do inciso 1 são. ainda, obrigados a
aplicar. em cada charuto. um anel-etiqueta, indicando a sua firma, o
enderêçc da fábrica produtora e a marca do produto.
Art. 245, -Oa maços, pacotes, carteiras, caixas, latas, potes e quaisquer outros invólucros, que contenham charutos, cigarros, cigarrilhas, fumo
desfiado, picado. mígado aLI em pó, só poderão sair das respectivas fábricas ou ser importados, perfeitamente fechados mediante cola ou substância congênere, compressão mecânica (empacotamento feito a máquina),
solda ou outros processos semelhantes.
Art. 246. .Os industriais de fumo desfiado, picado, mígado ou em pó,
quer para a venda em espécie, quer para o emprêgo na fabricação de cigarros ou cigarrilhas, são obrigados a apresentar uma produção que corresponda no mínimo aopêso total do fumo em fôlha, pasta ou molho e
do fumo em corda ou em rôlo, empregados, deduzido da quebra. que f&
admitida de acôrdo com o § 19 dOM·t. 90.
Art. 247. Os fabricantes, importadores e arrematantes de ciganos
ficam obrigados ao uso do sêlc especial de contrôle a que se refere a seção
II do capitulo I do titulo TIl.
§ 19 O sêtc será especifico para o produto, contendo impressa indicação nesse sentido, e deverá distinguir, por côres ou características próprlas, os cigarros segundo. os preços ou faixas de preços para venda no
varejo,salvo quanto aos' de procedência estrangeira, que terão sêlo único
com características especiais.
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§ 2Q A aplícaçâo do sêíc será feita
em cada carteira_ou maço,
em lugar-visível e de maneira a inutilizar-se ao ser aberto o invólucro.
39 O Departamento .de Rendas Internas baixará instruções complementares, disciplinando a matéria.
Art. 248.· Os fabricantes de cígarros ficam obrigados a comunicar,
ao Departamento de Rendas Internas. com antecedência de sessenta díaa
° Iancamentc de novas marcas e os respectivos preços de venda no varejo, êas alterações de preços das marcas existentes.
Art. 249. Os fabricantes de produtos do inciso 4: são obrigados a
escriturar o livro modelo 32.
Art. 250. Na emissão de notas fiscais, escrtturacãc de livros de contrôle do lmpôsto e preenchimento de guias de recolhimento, os contríbuin tes ds produtos. compreendidos neste .capítulo deverão, no que, se refere
à cjasstnoncao fiscal, .proceder aos registros por subinoieo, quando ror o caso.
Art. 251. Para os efeitos dêste regulamento, entende-se:
1 - por cigarrilha, o produto rerto com capa de rôlha de fumo envolvendo fumo desfiado, picado, mjgadc ou em pó;
n - por charuto, o produto feito com capa de fõlha de fumo envolvendo fõlhas de fumo inteiras, cortadas ou partidas;
lU - por fumo elaborada. o que, já tendo passado por tôdas as fases
de preparo,' esteja pronto para ser rumaco.
â

CAPÍTULO VII

DOS PRODUTOS DO CAPiTULO 30

Art. 252. Somente será considerada amostra grátis de produtos farmacêuticos, para efeito da isenção prevista no inciso V do art. 99, a que
sausnver as segumtes exígênctas:
1 - quanto 'à caracterização:
a)' consistir em embalagem especial que apresente a redução mínima
de 20% (vinte por cento). no conteúdo ou no número de unidades da
menor embalagem de apresantaçâo comercial do mesmo produto, adotada
pela Jabrb-ante 01' importador (~ eepecrücada em suas listas ãe nreços: ou
b) consistir em embalagem de produto cuja menor apresentação
comerciar, acompanhada ou não de diluente ou de outro complemento,
constitua'dose apür-àvel de urna só vez;
11 - quanto fi.: rotulagem ou marcação:
·a)
contiver, por Impressão, de maneira destacada, no rótulo e no envoltório. uma faixa vermelha COm a expressão "amostra 'grátis" en- negativo. nas faces ou partes em que se apresente 'o nome do nroduto:
tn contiver, por gravação, impressão ou etiquetagem aplicada com cola
forte, a expressão "amostra gratís", junto ao nome do produto, quando
se tratar de ampolas ou continentes de pequeno" tamanho, que não comportem colocacão de rótulo;
C) contiver, no rótulo e no envoltório, as índícações de caráter geral
exigidas por êste regulamento e as de carater geral ou especial estabelecidas pelo órgão competente do Ministério da Saúde; ,
UI - quanto à deatinacâo e distribuição:
a)
destinar-se exclusivamente a medicas, vetermàrtos, 'dentistas e huspitats:
z» ror distrlbutda pelos fabrícantes e importadores, diretamente ou
por intermédio de seus agentes e vísítadores,
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C) encontrar-se exclualvamente nas resoecnvas fábricas e estabele..
elmentcs importadores, seus depósitos e agencias, nos consultórios médicos,
vetertnártos ou dentários e nos estabelecimentos hospitalares.
§ 1Q As amostras sairão da fábrica ou do estabelecimento importador
acompanhadas de nota üscar modêlo 11, de série especial, contendo a declaração impressa "amostra gratls isenta do ímpôeto de consumo" e a' indicação do- nome do destinatário (agente ou distribuidor, visita dOI', médico,
veterinário, dentista ou hospital).
§ 2Q As notas fiscais serão escrituradas, em coluna própria ou na de
"Observações'. do livro modelo 17, 20 ou 22, conforme se trate, respectívamente, de fabricante, depósito ou importador, por quantidade e espécie,
permitida, também, a escrituração unicamente no livro modêlc 19,21 ou 43.
Art. 253". A amostra que satisfizer apenas as exigências do inciso II
do 'arbígo anterior pagará o ímpôsto com base no valor tributável do produto destinado à venda. na 'rorma do art. 18, devendo ~}, sua distribuição ser
feita por nota fiscal modêlo 10, de série especial, contendo a declaração
"amost;a grntts tributada"e a íncltcaçâo do nome do destinatário (agente
ou distribuidor, vísitador, médico, veterinário, dentista ou hospital).
Parágrafo único. -As notas fiscais serão escrituradas globalmente, pela
saída diária, na coluna própria dos livros respectivos.
CAPÍTULO VIII

DOS PRODUTOS DAS POSIÇõES 71. O!

a 71.15

Art. 254'. Os estabelecimentos produtores e os comerciantes varejistas
dos produtos a que se referem as postçôes 71.01 a 71.15 são obrigados a
numerá-los por m8!O c'.e etíquêtas aplicadas em cada objeto, pela ordem de
fabricação ou de entrada em seus estabelecimentos, devendo cada um ter
sua própria série de numeração.
Parágrafo único. E permitida a numeração por lote, de objetos ídêntdcos, pela ordem de aquisição ou de entrada no estabelecimento, adicionada da indicação da quantidade de objetos agrupados eob o mesmo, número, ooedeerdo, quanto às pedras preciosas, semipreciosas e pérolas, o disposto nos arts. '~257, tncísc I, e .258. Os lotes deverão ser acondicionados
em invólucros, envelopes ou estojos. nos quata se anotarão, diretamente no
próprio invólucro ou em papéis ou formulários a êles colados, o número do
registro, as quantidades e demais característícas dos objetos, bem como as
quantidades saídas, índicando-se o número e data da nota físcal ou "reíaçáo diária" respectiva
Art. 255. Os produtos de que trata este capitulo deverão ser etíquetacos, dentro elo prazo de três dias contados da data do recebimento ou,
quando se tratar de fabricação própria, da data da fabricação, e registrados
nos livros modelos 27 e 23 ou 29, conforme o caso, obedecidas as instruções
dêles constantes.
. '
Parágrafo único. Na nota fiscal e no livro de registro, os produtos
deverão ser minuciosamente especificados, COm indicação de suas principais características, tais como o pêso, teor (quilates ou -milésimos) de ouro,
prata ou platina. a espécie e quantidade de pedras e o total de seus quilates
ou pontos, e, se houver, marca, tipo, modêlo e número de fabricação, ce
modo a permitir a fácil identificação dos objetos, sem prejuízo do disposto
no Inciso VII do art. 67,
Art. 258. Os estabelecimentos produtores e os comerciantes varejistas
dos produtos a que se refere êste capítulo, usarão o Iívro-modêlo 27, para
registro dos produtos compreendidos no subcapttulo I, e o livro mcdêlo 28
ou 29, quando se tratar dos produtos dos subcapítulos II e III.
§ 19 O livro modelo 29 será escriturado pelos que usarem da faculdade
concedida no pal'ágJ aro único do art. 254 (numeração, por lote, de objetos
idênticos) •
'
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S 29- O uso dos livros moderes 27. 28 ou 29 dispensa aescrtturação de
outros registros de estoque previstos neste regulamento.
Art. 257. Os livros serão escriturados:
I - 'o modêlo 27,'lançando-se as entradas pela ordem de data de recebimento dos objetos, com base nos respectivos efeitos fiscais, e as saídas,
com base nas "relações dtartas" ou nas notas fiscais. por ordem de data de
sua emissão, indicando-se o mesmo número de registro recebido na entrada.
A escrituração será feita por lotes, utilizando-se uma fôlha ou livro para
cada tipo distinto de lote e podendo ser usadas séries numéricas díterençadas por letras ou algarismos, para cada tipo de características distintas;
Il - o modêlo 28, lançando-se as entradas em ordem de data e numero
de registro e as saídas nas mesmas linhas em que tenham sido registradas
as entradas, podendo ser lançados, sob o mesmo número, até o máximo de
três objetos idênticos de cada compra ou entrada;
!II - o modelo 29, lançando-se as entradas em ordem de data e número
de registro e as saídas nas respectivas linhas de entrada, salvo quanto às
entradas escrituradas por lotes de objetos ídênttcos, hipótese em que as
saídas serão escrituradas de acôrdo com o parágrafo dêste artigo.
Parágrafo único.' No caso da ressalva constante da parte final do
inciso IH deste artigo. a escrituração das saídas far-sa-á:
I - quando a saída do lote se verificar de uma só vez, dando-se a baixa
respectiva na linha correspondente à entrada;
l i - quando a saida fôr parcelada:
a) lançando-se, na coluna "fcúmero de ordem da operação (Entrada
ou Saida)", o número correspondente à operação, pela ordem cronológica
de série única para ambas as operações, e preenchendo-se as colunas
"Saídas" de acôrdo com a respectiva nota fiscal ou "relação diária", 'conforme o caso;
b) lançando-se, na coluna "Número da operação de saída e Observações". na linha correspondente ao registro da entrada" o número de ordem
da operação de saída, seguido de um traço ou barra e da quantidade de
objetos saidos.
Art. 258. As pérolas e pedras preciosas ou semipreciosas, naturais,
cultivadas ou sintéticas, depois de numera-das por lotes il$nticos de aquisição, serão lançadas:
I - os brilhantes em lotes de até cem quilates métricos, de' peso global,
desde que não exceda de oitenta pontos/cada pedra, registrando-se por unidade a que individualmente exceder dêsse pêsc;
n - as demais pedras preclusas, em lotes de até cem quilates métricos
de peso global de .untdades da mesma natureza ou qualidade, desde que
não exceda de cinco quilates cada pedra, registrando-se por unidade a que
exceder índtvidualmente a esse peso:
lU - as pedras semipreciosas e as sintéticas, em lotes de até quinhentos
quilates métricos de peso global de unidades da mesma natureza ou qualidade. separando-se as pedras sintéticas ainda pela respectiva coloracão:
IV - as pérolas, tanto as naturais como as cultivadas, em iotes de até
cem unidades, desde que não exceda cada uma ao tamanho de nove milímetros de diâmetro, caso em que serão registradas por unidade, com a
declaração do tamanho respectivo.
Art. 259. Os estabelecimentos Varejistas de produtos compreendidos
neste capítrüc mesmo que não pertencentes a contribuintes, são obrigadas
a escriturar a "relação diária" modelo 12, em ordem cronológica sem linhas
em branco, encerrada pelo movimento mensal.
'
. Parágrafo único. Com base nessa reíaçâo deverão os citados cstabele...
cimentos proceder às anotações de baixa no livro mcdêlo 27 28 OU 29, de
acôrdo com as normas regulamentares.
'
Art, 260. Ao mercador ambulante aplicam-se tôdas as exigencras
a. que estão sujeitos os comerciantes atacadistas ou varejistas, conforme
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o caso, -e mais. a de exibir mensalmente, até o vigésimo dia útil -de cada
mes, à repartição fiscal da localidade em que se encontrar, os
seus livros fiscais. Nestes, o Agente Fiscal de Rendas Internas de plantão
ou, em sua ausência, o chefe da repartrção ou o funcionário por êle designado, apará o "vísto", depois de conferidos as vendas e o ímpôsto pago,
se fô·C" ') caso.
,Art. 261. Aos viajantes ou representantes de firmas, que transportarem produtos de que trata êste capitulo, aplicam-se as normas do art..229,
salvo quando conduzirem, acompanhado de nota fiscal de série própria,
extraída em seu nome, apenas mostruário constítuído de uma só peça de
cada artigo e não destinado a venda.
Art . 262. Os produtos devolvidos serão etíquetados com nova numeração, que servira para sua reínclusâc no livro mcdêlo 27, 28 ou 29.
Art. 263. Os estabelecimentos que adquirirem de particulares produtos
referidos neste capitulo, assim compreendidos também os recebidos" em troca
ou como parte do pagamento de outros, deverão exigir o competente recibo,
do qual será obrigatório constar o nome e o endereço do vendedor e o número de sua carteira de identidade; com índíeação da autoridade expedidora, bem como a descrição detalhada e o preço de cada objeto, ficando,
ainda, aqueles estabelecimentos, obrigados ao seu registro pela forma pre..
vista nos arts. 254 e 255.
TÍTULO

vm

DISPOSIÇõES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FLNAIS
CAPÍTULO I

DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 264. Durante a vigência de medida judicial que determinar a
suspensão 'da cobrança do ímpôsto e até o término do prazo previsto no
§ 29 dêste artigo, não será instaurado procedimento fiscal contra o contribuinte favorecido pela decisão, relativamente à matéria sôbre que versar a
ordem de suspensão.
§ 19 Se a medida referir-se a Impôsto já arrolado em processo 'fiscal
inclusive em fase de execução, o curso do processo será suspenso enquanto
ela víger ,
§ 29 Cessados os efeitos da medida, se o contribuinte, dentro dos quinze
dias seguintes independentemente de tnümeção da reparttção fazendária.
não tiver usado da faculdade prevista no art. 125, será contra êle Instaurado o procedimento fiscal cabíveí. Quando preexistir o processo, este
prosseguirá seu curso regular.
Art. 265. Consideram-se cessados os efeitos da medida judicial a que
se refere o artigo anterior:
1 - pela cassação ou revogação da Iímtnar ou pelo decurso do seu
prazo legal de vigência, a partir da publicação das conclusões do acórdão,
sentença ou despacho, ou do rérmmo do prazo legal de vigência;
I1 - pela suspensac da execução ou reforma da decisão "favorável de
primeira ou segunda instância, a partir da publicação das conclusões do
despacho ou acórdão respectivo.
z.rü. 266. Salve disposição em- contrário, os prazos previstos neste regulamento serão contados em dias corridos e, na sua contagem. excluir-se-á
o dia do comêcc e íncíuír-se-à o do vencimento. Se este cair em domingo,
feriado nacional ou local, ponto facultativo -ou data em· que, por qualquer
motivo. não funcione a repartdçào onde deva ser cumprida a obrigação, o
prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil subseqüente.
Art. 267. A expressão "firma", quanuo empregada neste regulamentoem sentido geral, compreende as firmas em nome ind~VidUa~ e todos os
tipos de sociedades, quer funcionem estas sob uma rasao SOCIal, quer sob
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!1 - em falta parcial de pagamento do impôsto, quando a alíquota
utilizada para ? calculo fôr menor do que- a prevista para o produto pela
legislação antertor ,
§ 19 O disposto neste artigo aplíca-se, asé sessenta dias da data da
publicação, dêste regulamento, relativamente aôs novos dispositivos por, êle
introduzidos.
.
.
§ 29 Somente serão beneficiados pelo disposto neste artigo e seu § 19
aquêles que, dentro do prazo previsto no mesmo parágrafo, procurarem
espontãneamente a repartição para recolher o tributo ou regularizar falta
não relativa a pagamento do imposto.
Art. 283. O Departamento de Rendas Internas poderá determinar, em
substituição à nota fiscal. ou à guia de trânsito, o uso pelas estabelecimentos
produtores e atacadistas de açúcar, de nota de remessa ou de entrega
adotada pelo Instituto do Açúcar e do Aícoot, desde que assegurados as
mrormacões e contrôles exigidos por ôste regulamento.
Art'. 284. Nos exercícios de 1965 a 1967, o ímpõsto incidente sobre
tecidos e confecções será devido na'L6,eguinte forma:
1 - quanto aos produtos das posições 61.01 a 61.04:
a) em 1965 e 1966 - 6% (seis por cento) :
b) em 1967 - 8% (Oito por cento: .
Il - quanto aos produtos das posíções 50.09, 51.04,53.11 a 53.13,
54.05, 55.07 a 55.09 e 56.07:

em 1965 e 1966 - 12% (doze por cento);
11%' (onze por cento>.
Art. 285. O Itmíte de pêsode 1.500 kg, previsto nos incisos 2 e 3
da posição 87.02 -co caprtuío 87. pa~sará a .ser de 1.6~0 kg., se, até
30 de junho de 1967, a mcústna nacíonaí estiver produzmdo automóveis
de passageiros de peso entre 1.500 ·e 1.600 kg ,
Art. 286. Enquanto nao torem adotadas, pejo Departamento de Rendas
Internas, as provídêncías previstas no art. 57 e no § 29 do art. 52, a rotulagem dos produtos continuará a ser feita ou dispensada na forma permitida
na vigência da legislação anterior.
Art. ::m e{ . Enquanto nac entrar- em vigor o usa. do selo de contrôle
previsto no art. 58, os produtores, importadores e arrematantes dos produtos
rerencos nas postções.ua.ui a 64.04 e 94.01 a 94.03 contínuarào a numerar
e etiquetar os mesmos produtos, segundo as normas estabelecidas na
seção In, parte segunda, e seção IV, parte segunda, do caonuto DL,
do regulamento baixado com o Decreto nc 45.422, de 12 de fevereiro de 1959.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, com referência
ao contrôte quantitativo. deverà ser observado o seguinte:
i os estabelecímentos produtores referidos no art. 49 e inciso lU
do art. 5(,1, importadores ou arrematantes. de produtos das posições 64.01
a 64,04, oontínuarão escriturando o livro modelo 27 previsto no Decreto
1'\1' 45. ~22-5~, ncando dispensados de escriturar os modelos 18 e 21 previstos
neste regulamento;
Il - os produtores que mantiverem, no próprio estabelecimento fabril
estoque de produtos da:s posições 94.01 a 94.03 prontos para venda a varejo:
bem como os estabeíecímentos produtores referidos no art. 59 incisos I e II
contínuarãc a escriturar o 1.1\'1'0 mcdêlc 38 estabelecido no De.creto'
no 45.422-59,ficando dispensados de escriturar os modelos 21 e 23
previstos neste reguramento .
a)

b) em 1967 -

Ai't. 288. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo
Departamento de Rendas Internas, mediante expedtçâo de circulares com
caráter normativo.
~
§ rv . ~s l.:n.struç.oes reft::ridas .neste artigo começarão a vigorar, em
todo o .ternto:IO nacionai, trmta oras após sua publicação no órgão oficial
'
salvo díspostçâc em oontrárío.
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§ '~'1 O Departamentó de Rendas' Internas expedirá, anualmente,
durante o mês de janeiro, a codificação das instruções,. circulares, decisões
e demais normas atinentes ao ímpôsto de consumo, reunindo-as .em
CIrcular umca que regule tõda a matéria e obedeça a ordem dos aruígcs
deste regulamento.
~
J'I O rererrdo Departamento poderá, no interesse da
Fazenda
Nacional, estabelecer novos modelos de livros e documentos fiscais e modificar os que acompanham este reguiamento.: bem corno. dispensar a rotulagem ou marcaçao a enussao de notas üscaís e escrtturaçao de livros,
relativamente aos produtos isentos CUjO contrôte entender desnecessarto,
Art. 239. A partir de 19 de janeiro de 1965, fica extinto o adicional
de 10%' (dez por cento) sobre oetnoas, _de que tratam os oecretos-reís
ns. 6.185, de Ll de agosto de 1944, e 9.846, de 12 de setembro de 1946.
Art. 290. E revogado o Decreto nv 45.422, de --12 de fevereiro de 1959,
salvo na parte relativa a série de classes de Agente Fiscal de Rendas
Internas e a classe ôe Fiscal Auxíüat de Impostos Internos, suas atribuíçôes.
díreítos, vantagens e deveres, no que não tenha sido modificada por êste
regulamento ou pelo regimento do Departamento de Rendas Internas.

Observação:

o anexo I - Produtos isentos a que se relere ·0 art. 8'1, e o
anexo II - Tabela, a que se refere o texto foram publicados: no
Diário Oficial de 6-9-65 t Suplemento) acompanhando êste Decreto;
nu Diário Oficial de 30-11-64 (Suplemento) juntamente com o texto
da Lei nv 4.502, de 30-11-64, e figuram no VaI. VII de 1964, desta
Coleção, às pága. 177 e seguintes.
RELAÇAO DOS MODELOS

1-

Gula de recclhtmento do ímpôsto de consumo para produtos nut'.ionais
saldos Ó.e estabelcímento produtor.
2 - Guia de recolhimento do ímpôsto de consumo para produtos saídos
de filIais e outros estabelecímentos.
S - Guía de recolhtmento do imposto de consumo para produtos estrangeiros saídos de estabelectmento ímportador ou arrematante.
4: - Guia de recolhimento doc ímpôsto de consumo para o desembaraço
aduaneiro 'de produtos estrangeiros importados.
5 - Guía de recolhimento do ímpôsto de consumo para contribuinte
considerado devedor remíaso.
6 - Requertmento-guía para recolhimento do ímpõsto de' consumo fora
do prazo Iegaí. com acréscimo da multa correspondente.
7 _. Guia de recolhimento do sinal e da comíssao de ienao de marca..
darias leiloadas.
8 - GUla de recolhimento do restante do valor -da arrematação de
mercadorias leiloadas.
,9 - GUla de recoítnmcnto dJ ímposto de consumo para mercadorlas
arrematadar em leilão.
10 - Nota. fiscal para estabelecimento produtor (contribuinte).
II - Nota fiscal para comercio por atacado de produtos sujeitos ao Imposto
de consumo (não contribuinte).
12 _ "Reíaçac Diária" dos produtos saídos de estabelecímentos vale..

lil;tas.
GUla do Trânsito - Remessa.
14 - GUia de Trânsito - Devolução.
15 - Guia de Trânsito -.:.. para aguardente da posição 22.09, inciso 2,
da Tabela.
16 - Livro de registro de _crédito do ímpõstc de consumo.
13 -
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17 la 1-9 -

20 -

21 22 -

23 24 25 26 'Ji1 -

28 Z9 30 31 32 -33 34 35
36
''37
38
39
40

-

LIV1'o de registro de saída de proftutos tributados.
Livro de regtstrc das quantidades de produtos tributados satdos de
astabelecímentc produtor.
Livro de regfatro de. saída de produtos isentos do ímpôstc de consumo
e Cl.') estômo de crédito do imposto pago na aquísíçâo de matériasprimas, produtos intermediários' e material de embalagem, revendidos c empregados em produtos isentos ou não tributados.
Livro de cnntrôle do ímpõsto de consumo para 'os estebelecímentos
reíertdos no art. 59. inciso U. e comerciantes atacadistas de produtos
das posições 71.01 a 71.15 da Tabela.
Livro de registro de estoque de produtos sujeitos ao pagamento do
ímpõsto de consumo, para os estabelecimentos referidos no art. 59,
Inciso n.
L1VTO de controle do Impõsto de consumo sôbre produtos estran..
geiros.
Livro de regratrc de estoque de produtos estrangeiros, de rmportaçac própria ou arrematados em leilão.
Livro de registro de estoque de produtos estrangeiros adquírtdos no
mercado Interne,
Livro de registro da produção e estoque de produtos recebidos pela
rorma prevista no parágrafo único do art. 72.
Livro
movimento de matéria-prima, produto tntermedtáría e
material de embalagem recebidos para industrialização.
Livro de registro das entradas e saídas de produtos das" pcsíçôea
71.0i a 71.0·~ da Tabela.
Livro de registro unitário das entradas e saídas de produtos une
posições 71.05 a 71.15 da Tabela.
Livro de registro unitário e por lotes das entradas e saldas de produtos
das posições 71.05 a 71.15 da Tabela.
Livro de entrada de café cru: e produção e salda de café torrado
e moldo.
Livro de registro de entrada. e salda de aguardente da POSIÇão 22.09,
inCISO 2, da Tabela, para estabelecimento grossísta,
Livro de' registro de entrada e salda de tumo em corda ou em rôlo 6
em tõlhas, pasta ou molho. para estabelecimento produtor de fumo
desfiado, mígado ou em pó.
Livro auxihar para regfsu-o do movimento do tmpôsto de consumo
referente aos produtos saldos por intermédio de ambulantes.
Livro de registro de mercadorias arrematadas em leilão,
Registro d(! movimento do imposto de consumo, para. devedor
remISSO.
Nota de leL,50 de mercadsrtas,
_ReqL:€'rimE'mo~guia para autenticação de efeitos nsceie.
Têrmv .de Depósito.
Auto de Infração e Apreensão.
Auto de Jnrração e Apreensão com Depósito.

do

41 -

Intímaçâo ,

42 -

Auto do Desacato.
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DECRETO N9 56.792 -

DE

26

DE

AGÔSTO DE '1965

Regulamenta o Capítulo I do Titulo

1I1 da Lei n Q 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Estatuto da Terra

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei nv 4.504,
-de 30 de novembro de 1964, decreta
CAPÍTULO I

Critérios Básicos PC/1"a a Tributacâo
Regulada no Estatuto àa Terra-

Seção 1
Conceitos Gerais

Art. 1( A Tributação .estabelecída
-no Capítulo I do Título III e' a pre-

vista nc Inciso 1 ~~t· art. 28 do Esta-.
tuto 0;.';1 Terra, compreendendo o Im-.
pôsto Territorial e Rural, o Impôsto
sôbre Rendimento de Exploração Agrt.cola e, Pastoril e das Indústrias Extrativas Vegetal e Animal e a cobrança, pela União da Contribuição de
Melhoria são Instrumentos para exe.cuçâo ia Reforma Agrária. e premo-ção da Política Agrícola, na forma da
legislação em vigor e de acôrdo com
os critérios' e normas fixados neste
Decreto,
Art. 29, Em observância ao disposto no art. 47 do Estatuto da Terra,
a Tributação será. estabelecida de forma a se torn-ar um elemento de cai..'á-ter dinâmico, acionador e emulativo
do desenvolvimento social e econômico do 'meio rural, visando aos seguintes
objetivos:
I - estímulo à racionalização da
-atívídade agropecuária; dentro dos
princípios, da conservação dos recursos naturais renováveis;
,
II - desestímulo aos que exercem o
direito de prqprtedade sem obsarvâncio, das funções sociais e econômicas
rla terra'
III - proporcíonamento de recursos
à União, aos Estados e aos Municípios,
para' financiamento d ~ projetos de Reforma Agrária;
,IV .: aperfeiçoamento dos sistemas
de contrôle da arrecadacão dos Impostos;
.

ExECUTIVO

Parágrafo único. A.fim de .que a
Tributação' contribua para a conseC11Ç2-,O dos objetivos previstos neste artigo, o sistema de .levantamentc e de
processamento de dados. bem como o
da emissão dos avisos de lançamento
t-o o da arrecadação. devem -iossrbüítal':

as fácil acesso dos propríetáríos para
cumprimento do disposto no § ãv do
art 49 do Estatuto da Terra, bem
come. orientação aos mesmos para o
preenchimento das declarações de pro(l

priedade;
b) meios de divulgação que permitam a compreensão do sentido de progressívídade e regresaivídade dosfatõres que determinam (l cálculo do
tributo, de modo a orientar os proprietários quanto às iniciativas adequadas para atingir as condições de
exploração racional da terra, na forma
estabelecida na Lei nv 4.504, de 30 de
novembro de 1934 - Estatuto da Terra;
C) obtenção dos dados e características da propriedade. dos proprfetários, dos arrendatános. dos parceiros,
dos posseiros e dos assalaríados ·e das
condições de exploraçã ' fi usa da terra. para constituição ov.) cadastros dos
imóveis rurais, garantidas a uniformidade de critérios 'C a sistemática das
informações registradas:
d) utilização de métodos avançados
no processamento de dados para o cálculo dos tributos. para determinação
de índices sócíc-econômícos que caracterizem a estrutura agrária do País
v sírvam de base orientadora às medidas de reforma e de política agrártais:
~n estabelecimento de um sistema
êescentralízado de emissão de avisos de
lançamento e de arrecadação, que garanta facilidade para o contribuinte e
condições de efícácía quanto ao custo,
rapidez e contrôle das operações de
modo a obter os recursos provenientes
dos tributos em ép-ocas oportunas, tcn0.0 em vista o disposto no art. 48. íncíso IV, do Estatuto ,da Terra,
j) fixação de normas objetivas de
avaliação que determinem o valor do
tributo com base em índices e coeficientes preestabelecidos e em dados
cadastrais declarados,' aceitos pelo orgão lançador, independentemente de
critérios pessoais de avaliadores e lançadores.
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Art. 39. Na forma do art. 4':1 do Deereto nc 55.866, de 25 de março de
1965. é facultado ao contribuinte que
percebe! rendimento da exploração
agrícola ou pastoril e das mdúsrrias'
extrativas vegetal ou animai optar pela
tríbutaçào baseada no resultado real,
desde que o possa comprovar por meio
de escrituração feita de forma a merecer fé, obedecidas as disposições legal\:.. e regulamentares.
Parágrafo único. No caso de náo
dispor de escrituração hábil, o contribuinte, proprtetarío ou arrendatário
pagará o ímpôstc de acôrdo com o disposto no art. 49 e seus parágrafos do
Decreto referido neste artigo. ~ na forma do art. 53 e seus parágrafos do
Estatuto da Terra.
Art. 49. A Contribuição de Melhoria,
cobrada, na forma da Iegíslaçáo em vigor, em decorrência de valorização de
imóvel de propriedade particular em.
virtude de obras realizadas com recursos da União, será destinada, conforme dispõe o inciso I do art. 28 do Estatuto da Terra, ao Fundo Nacional
de Reforma Agrária.
Parágrafo único. Caberá ao InStItuto Brasileiro de Reforma AgrárIa _
lBRA promover, junto aos órgãos que
tiverem a iniciativa de obra ou .melhoramento que justifique a exígêncta
da Contribuição de Melhoria. as medídas necessárias, nâo só aos atos legais que determinem a posaíbíüdade
de cobrança da contribuição, na forma.
da legislação em vigor, como ao con ..
trôle da respectiva arrecadação;

Seção II
Lançamento e cobrança do Impõsto
Territorial Runl,l

Art. 59 O lmpôsto Territorial Rural
(ITR), nos têrmoa dos arts. -19 e 50
do Estatuto da Terra. será calculado
conforme regulamenta êste Decreto, e
em função dos dados constantes dos
cadastros realizado pelo lBLiA, na rorma do art. 46 do referido Estatuto.
Parágrafo único. O lBRA poderá reaüzar amostragens, símultâneamente
com a implantação do cadastro, para'
julgar da sígnífícâncía das informações fornecidas sem exigência de do..
curnentaçâo. .a fim de .levar em conta,
para fins de tributação, somente aque..
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las que não se apresentarem como in..
válidas para tal finalidade.
Art. 69. O lERA, nas "unções de
cadastramento e tributação. desenvolverá atividades sob três aspectos: de
açâc coordenadora, de ação normativa
e de ação executiva e fiscalizadora.
§ 19. As atividades de ação coorde ...
nadara consistirão;
a), no estabelecimento de convênios
e contratos com entidades públicas e
privadas, visando à criação .de Oentros de Treinamento para fins de pre..
paraçâo de Unidades Municipais de
Cadastramento destínacas à orientação dos proprietários rurais no preenchimento das declarações oe propriedade e para execução das atividades
locais do processo de cacas-tramentc;
b) no estabelecimento de convênios
com os Estados e Municipios, para
obtenção de pessoal, instalações e
meios para os Centres de Treinamento e para as Unidades Municipais de
Cadastramento, com as finalidades
descrit~s na alínea anterior; e para
obtenção, dos Cartórios de Registro
de Imóveis, dos dados e informações
que permitam earantdr o cumprimento do disposto no ~ 39 do art. 61 e art.
65 do Estatuto da Terra;
c) no estabelecimento de convênios
com os Municípios. com o ôm de obter
dados de registros cadastrais ou de
tributaçao, porventura existentes e relativos aos contribuintes que pagavam
o Impôsto Territorial Rural quando
seu lançamento e cobranca :::e situavam no âmbito de competência daquelas unidades admímsu-atívas, ínclusíve para os fins do disposto no
parágrafo único do art. t23 do Estatuto da Terra e no parágrafo único
do art. 19 do Decreto nv 56 642, de 15
de junho de 1965;
d) no estabelecímen.n de convênios
com órgãos arrecadadores federais, estaduais e munícípais ou com estabelecimentos da rêde bancária, visando a
promover a descentrallaacâo do serviço de dístrlbuíção dos avisos de lançamento e de cobrança dos tributos,
bem como de contrôle das arrecadaçôes e da distribuição dos respectivos
recursos às enttdades a que se destinam, na forma da legislação em vigor;
e) no estabelecimento de entendimentos ou acordos com os órgãos do
Poder Judiciário incumbidos do regis-
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tro de' imóveis, visando a garantir o
cumprimentado disposto no ~ 3Q do
art. 61 e no art. 65 do Estatuto da
Terra e a tacntte'r os trabalhos de
atualização dos cadastros de imóveis
ruats mantidos pelo lBRA;
f) no estabelecimento de convênios
com os Municípios, visando. a manter
um sistemático serviço de informações
sôbre o registro de transmissão de
imóveis "inter-vivos" para garantir o
cumprimento do disposto no § 30 do
art. '61 e no art. 65 do Estatuto da
Terra e, facilitar os trabalhos de atualização dos cadastros de imóveis rurais, mantidos pelo lBRA;
g) no estabelecimento de convsntoe
com os Estados visando a manter um
sistemático serviço de informações sõbre o registro de transmissão de imóveis "causa-mortis", para garantir o
cumprimento do disposto no § 39 do
art. 61 e no art. 65 do Estatuto da
Terra e facilitar os trabalhos de atualização dos cadastros de imóveis ru ~
raís, mantidos pelo lERA.

S 29. As atividades de ação normativa consistirão:
0;) no estabelecimento dos modelos
e normas de preenchimento das declarações de propriedade, bem como do
processo de controle de díeta'íbuíção e
coleta dos questionários respectivos,
através dos órgãos regionais; zonaís e
locais do lBRA;·
b) no estabelecímento dos processos
de cálculo do valor do tributo de cada
imóvel, bem como da constituição e
manutenção dos respectivos cadastros;

c) no estabelecimento dos valores
unitários de venda dos questionários
aos proprietários dos imóveis rurais e
para pagamento do pessoal componente dos Centros de Treinamento 'e das
unidades municipais de cadastramento, ou de outro qualquer pessoal' envolvido no processo de levantamento
cadastral;
d) no estabelecimento dos processes
para emissão dos avisos do lançamento
e para cobrança do tributo;
e)

no estabelecimento da sistema-

tdca e da cronologia do desenvolvi-

menta dos trabalhos e da aplicação
dos recursos necessários à realização
dos levantamentos cadastrais e do Iançamento e arrecadação dos tributos •.

§ 3Q • As atividades de ação executiva e fiscalizadora consistirão:
a) na instalação e manutenção dos
Centros Regionais de Cadastro e Tributação, das suas Circunscrições e dos
respectivos órgãos locais, de acôrdo
com os dispositivos regulamentares em
vigor;
tn na seleção" admissão e treinamento do pessoal a ser mobilizado, por
contrato ou através de convênios, para.
orientação e execução das atividades
locais das Circunscrições;
c) no preparo, produção e distribuíçâo do material necessário ao cadastramento e à tributação .reguladas nes
te Decreto;
d) na execução de um amplo serviço de divulgação e esclarecimento destinado a orientar e incentivar os p1'-O
prtetários rurais no preenchimento das
declarações de propriedade;
e) no acompanhamento das atividades de cadastramento a serem realizados nos períodos e épocas préviamente fixados e amplamente divulgados pelo lBRA;
f) no contrôle. de preenchimento e
na análise criticas. dos questionários;
g) na conciliação das operações financeiras ligadas à venda dos questionarias e ao pagamento das despesas tom pesoa.l incumbido de tarefas de cadastramento;
h) no 'preparo e prçcesamento dos
dados levantados, de modo a efetivar
a implantação e atualização dos cadastros e, ainda, a emisâo de dístrtbuíçâo dos avisos de lançamento do
tributo;
i) no contrôle da execução da cobranca efetuada 'Pelos órgãos arrecadadores, na forma estabelecida nos
.respectdvos convênios;
j) na verificação da fidedignidade
de dados apresentados nas declarações de propriedades mediante exame da documentação apresentada pelos proprietários, e na promoção de
novas comprovações, diretas ou indiretas, quando necesáa-ío .

Art. 79 O lERA, a partir do exercicio de 1965, fixara as épocas .de
emíssâo dos avisos de lançamento e da
cobrança do ITR, de forma a, que,
em cada região, correspondam essas
épocas aos períodos normais da comercialização dos tipos de produção
predomlnanteg nas respectivas áreas.
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XII - a comparação entre o número total de menores de '7 a 11 anos
de idade residentes no imóvel e o dôbro do número de menores nêle residentes e que' freqüentam classe, conforme inciso VII do art. 23, estabelecerá um grau de escolaridade: com valor variável de zero a dois, de acôrdc
com a Tabela. constante da Instrucâo
Especial referida no § 19 do art. 20;
XIII - o número de respostas positivas às perguntasreferentes à exístêncía de prédio escolar pertencente
ou mantido pelo proprietário, à manutenção de professor, ao fornecimento de condução, merenda, roupas, calçados ou material escolar aos menores residentes no imóvel que freqüentam classe, conforme indicado no inciso VII do àrt. 23, definirá o grau; de
participação na educação, com valor
zero ou um, de acôrdo com Tabela
constante de Instrução Especial referida no § 19 do art. 2'J;
XIV - a soma dos graus deescolartdade e de participação na educação, calculados conforme incisos
XII e XIII dêste artigo, subtraída
da constante três, estabelecerá o fator educação, de valor variável de
zero a três;
XV o coeficiente de condições
sociais resultará da ccenbínacão dos
fatôres administração, habitação e.
saneamento, e educação, obtidos conforme disposto nos incisos VII, XI e
XIV dêste artigo, segundo critérios
de cálculos estabelecidos na Instrução Especial referida no § 19 :ia artigo 20, com valor final variável de
três décimos a um e de' um a nm e
seis décimos, conforme determinado
no § 39 do art. 50 do Estatuto da
Terra.
§ 19 Para os casos de imóveis explorados em condomínio ou por pessoa jurídica, será determinada 8 nota
de participação do proprietária 11<.1
administração do imóvel, referida no
Inciso 1, considerando-se, apenas, os
valôres um ou zero, respectivamente,
conforme exista ou não, no imóvel,
admínístrador.
§ 2° Para os casos de imóveis ex-

.plorados, em condomínio ou por pessoa jurídíca, será, sempre, atribui do
o valor Um à nota de paruícíueção
da família do proprietário, .referída
no inciso Ir.
§ 39 Para os casos de imóveis explorados pelos proprietários e ree-
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pectívas famílias e .dependentes, sem
parbíolpaçâo ele assalariados, considera-se o~ valor dois para a nota de
sttuacâo de assalariados referida no
íncíso m.
§ 49 Quando o número total de fa-

mílias morando rio imóvel ror inferior a cinco, ou quando o número total de pessoas morando no imóvel ror
lnferíor a vinte e cinco, os fatôres
habítaçâo e saneamento e educação,
referidos nos incisos XI e XIV> não
serão calculados. prevalecendo para
os mesmos os vaiõres mais ravoráveis no sentido de redução do valor
calculado para o coeficiente de condições sociais.
Art. 29. Para determinação do coeficiente

do

rendimento econômico.

será observada a seguinte sístemética:
I - a existência ou não de escnturação de receita e despesa, comprovada de acôrdo com os têrmos
do inciso I do art. 24, definira o fator escrituração, com valor dois ou
zero;
II - a relação entre a área total
explorada e a área total explotável
do imóvel. de acôrdo, com o indicado
no inciso II do art. 24, definirá o
fator utilização da terra, com valor
variável de zero a um;
III - a relação entre a renda bruta efetiva total anual, conforme definida na 'alínea "c" do inciso f i do
art. 24 e uma renda bruta potencial
anual, calculada conforme critério
estabelecido na Instrução ESpdC.ial
referida no § 19 do art. 20, com base
no número de módulos do imóvel referida na alínea "b" do inciso III
do art. 24 e no salário. mínimo anual
da região onde se situa o imóvel, estabelecerá o fator Tenda bruta, com
valor variável de zero a zinco, conforme Tabela constante da mesma
Instruçáo Especial;
IV - a relação entre o vetor do
investimento em benfeitorias e o valor total do imóvel, de acôrdo com
o indicado no inciso IV do art.. 24,
resultará no çroú de investimento, a
cujos valôres, var-iáveis de zero a um

corruspanderâo valôres de fator nioel:
de investimento, variáveis de zero a
quatro. conforme
Tabela constante
da Instrução Especial referida' no
9
§ 1 do art. 20;

V - a comparação do rendimento
agrícola por hectare, de cada pro-
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duto básico explctado no imóvel, com
os índices' de rendimento ótimo e
mínimo fíxádcs para cada produto
básico será ponderada em relação às
áreas explotades com cada um daqucles produtos, como indicado no
inciso V do art. 24, do que resulta-

§ 7° do art. 50 do Estatuto da Terra, as que, pelo levantamento cadastxar, estejam sendo exploradas em
imóveis cujos proprietários comprovarem.. as seguintes condições, sujeitas, em caso de dúvida, à comprovaçàn do IBRA através dos seus mstrumentos de fiscalização e verrf'íca-

valôres variáveis de cinco décimos a
um 'e cinco décimos, conforme cri-

çâo ;

rá o fator renüimento agrícola, com

tério de cálculo e Tabela constantes
da Instrução Especial referida no
§ I'? do art. 20;
VI - da combinaçào dos ra tôres

escrituração, utilização da terra, renda bruta, nível de investimento e rendimento agrícola, obtidos conforme
incisos I a V dêste artigo, resultará'
o coeficiente de rendimento econonüco, com valôres variáveis de quatro
décimos a um e de um
um e cinco
décimos, conforme determinado pelo
§ 4Q -dc art. 50 do Estatuto da Terra
e por critério de cálculo estabelecido
na Instrução Especial refertda no
§ F' do art. 20,
§ 19 No caso de determinação dos
valôres para os fatôres utilização da
terra e renda bruta, .de acôrdo com
os incisos II e m, não sendo mdícada a área total explctável do ímóvel, considerar-se-á para efeito de
cálculo, a área total do imóvel.
§ 2Q Se ocorrer arrendamento e não
rôr declarada a renda bruta anual,
para efeito do cálculo previsto no inciso lU, será ela esjímada em duas
vêzes o valor da terra nua declarada
pelo proprietário.
§ 39 Se não ocorrer a exptotaçâo
de qualquer dos produtos básicos ou,
ocorrendo, não houver ínformacão
de qualquer dos dados necessários ao
cálculo do fator do rendimento agrrcola referido no inciso V, será admitido o valor um para êsse fator.

a

CAPÍTULO III

Das condições e dos contrôles dos
tributos

Seção I
Bases para fixação dos 'casos particulares previstos no Estatuto
da Terra

Art. 30. Serão consideradas terras
aproveitadas
racionalmente,
para
efeito- de aplicação do disposto no

1

jator

uruíeaçõo

da

terra.

calculado de acordo com o inciso Il:,
do art. 29, zguat ou superior a oito
décimos;

11 - obtenção de valor igualou inferior a seis décimos para o ccetíctente
de reruumetuo econômsco previsto no
§ 49 do art. 50 do Estatuto da Terra,
e determtnadc na forma do art. 29;
III - nao mfrmgencia dos dispoSitIVOS constantes dv Estatuto da Terra
e do Estatuto -ctc Trabalhador Rural,
com relação a assalariados, parceiros
e arrendacarros ;
IV - execuçao de registro das atívmaoes econormcc-rínanceíras, por
maio de escnturaçau nabn, observadas
M condições '11111imas a que se -crerc
o art. 3Q , utilizadas, também, .no
cálculo e declaraçâo do Imposto de
Renda.

Parágrafo único. A caracterização
das condtçôes de exploração, para
efeito do que -díspóe êste artigo, está
",condicionada ao preenchimento integral e correto dos dados constantes da
declaração de. propriedade de imóvel
rural a ao encaminhament-o de requerimento ao lBRA, acompanhado da
seguinte documentação:
a) planta ou asooço do imóvel rural, para os fins de üscansação e verificação previstos neste artigo, contendo todas as indicações em mesma
escala de proporções e devidamente
autenticadas por agrônomo pertencente a órgão oficial, com díscrtmínaçao
detalhada de cada área expíotada por
tipo de explotaçao, conforme inciso Il
do art. 21, da area explotàvel total,
conforme § J.9 do -nesmo artigo, e das
áreas ínaproveítáveís, conforme § 29 do
referido artigo, justificando, em rejaçâo a estas Ultimas, os motIVOS uc nau
aproveitamento;
t» relação discriminada do valor 'ae
cada benfeitoria que compõe o valor
total
do
ínvesttmento,
conforme
alínea "a" do inciso IV ao art. 24,
devidamente autenticada' por contador
registrado e responsável .oeta escrituração das atividades econômíco-fínanceíras do ímóvel;
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c) declaração -te repartícào onctar
da- Justiçado 'I'rabatbo, em cuja jurtsdíçâo se situe (J tmovei, Ou do SIndicato B;:.\r-l,J a que se ti.rcrr. OS assajartados de rmover de que nao houve
qualque. condcnaçaa, no certodo ae
doze meses anzertcs à oec.eraeao de
proprtedade, relatava ao nac cumprimenta dos dtsposítavos do u.statuto da
Terra e de- Estaij'.1.i..U oo 'rraoamaco,
Rural;
d) ceoraraçao de órgão competente
da Justiça Civil, em ruja área de jurjsdtçâo se sitl1a. J m-ove, de que não
houve qualquer condenação em litígio
judicial com arrendatários ou parceiros do ímovel:
e)
oomprovaçáo, expedida- pela
repartaçao competente do Imposto de
Renda, de que a trtbutaçào do rendimento da expíoraçáo agrtcoía ou
pastoril e das mcústrtas extrativas vegetar e animal ..10 imovet oaseou-se na
axístêncía de escr-turacao -te Yecerta
e despesa referente ao an , declarado,
pelo proprtetarto, como básico para as
ínformacões prestadas na sua de etaração de propriedade de imóvel rural.
Art. 31. 'O [TR nao ínctrnrá sobre
sitios de área nao excedentes a vinte
hectares, quando os cumve, $Ó ou com
sua remíua, o proprietário que não
possua outro imóvel, conforme oetermina o art. 29, parágrafo umco, da
Constrtuícao Federal e comprove os
dados, na forma do inciso -1 do art. 55
do Decreto nc 55.891, de 3C de marco
de 1965, em requerimento dirigido ao
lBRA, juntando:
I - cópia da escritura ou trtuio de
propriedade do imóvel rural;
II - atestado, da autoridad.e municipal, de que reside no Imover.
Parágrafo 'único. Caso tique comprovado, pelo ltihA. em quaícuer .castao.
não ser verdadeira a mrormacao, prestada pelo oroo.retano 0(' requertmentO,de que nao nossui out.ro rmovei rural e de que náo ren- parceiros. assaIarrauos ou arrendar.artes ficará o referido proprietário sujeito às sançoea
previstas em lei, no que se refere a
dôlo ou má-fê.
Art. 32. Não serao consíüerauas as
áreas ocupadas por matas naturais ou
florestadas que não puderem ser expioradas eoonomtcamenre . por ímposições da regfsíaçao florestal em vigor,
e, tampouco, os valores das benreíto-
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rias representadas pelas respectivas
árvores, .para os seguintes efeitos;
1 - para cálculo do coeficiente de
dimensão indicado no art. 26;
Il para netermtnaçáo do valor
total do imóvel rural, no caso do dísposto na alínea "b" do inciso IV do
art. 24;
. lU - para calculo do Impõstc sobre
o rendimento da exploração agrtcola e
pastoril e das índustrías extrativas vegetal e anrmaa.

Parágrafo único. .sara caracteriza-

çâo da unpossibrüdade da exploração

econômica de matas naturais ou üorestadas, nos termos dêste ar-tigo, Indicada no questaonàrto da decíaraçao
de propriedade, devera o proprretarto
do imóvel citar os atos públicos oficiais relativos ao fato, assnn como
apresentar, quando exigido pelo lERA,
a respectiva .rocumentação comprobatória.
Art. 33. Os convênios com Prefetturas Munícípaís, firmados com o objetivo de ímplantaçâo do cadastro de
imóvel rural, e para efeito de apncaçao
do que dispõe o parágrafo único do
art. 123 do Estatuto da Terra e o Decreto nv 56.642, de 15 de junho de
1965, deveráo garantir condíçoes . para
identificar:
I - para os contribuintes que apresentarem declaração de propriedade:
a) os contribuintes que tenham 'efetuado o pagamento dos tributos relativos aos exercícios de 1964 e 1965, indicando os valores e caracterização dos
respectivos imóveis rurais;
b) os contrttnnntes que, embora lançados, ainda não tenham pago os tmpostos dos exercícios de 1964 e ou 1965.
com as mesmas índicaçóes do inciso
anterior'
n - para os contribuintes que não
apresentarem declaração de proprtedade, sua ídentdücaçao, valores lançados
em 1964 e ou 1965, com indicação de
que foram ou nao pagos, e caracterização dos respectivos imóveis.

Art. 34. Os imóveis -uraís que tenham sua existência comprovada, ísoIadamente ou como parte de outros
imóveis, somente a partir de 1966, não
gozarão dos beneficios de deduções n"
valor do ITR previstos no art. 123 do
Estatuto da Terra.
Art. 35. Os projetos de ampüação
da área explotada, apresentados ao
lERA para efeito do que dispõe-c § 59
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do art. 50 e os §§ 1'" e 3" do art. 52
do Estatuto da Terra" só serão ConSI,.
derados quando abrangerem uma área
mínima de 10% (dez por cento) sobre
o total da área explctável referida no
art. 21, mcíso II e apresentados na
forma indicada na Instruçac Especial
referida no § 1'" do art. 20.
Parágrafo único. A redução no Impôsto Territorial Rural conseqüente
da aprovação, pelo lERA, do projeto
de ampliação, será proporcional a percentagem de área que exceder aos 10%
(dez por cento) referidos no "caput"
dêste artigo, atingindo à reduçao máxima de 50% (cinqüenta por cento)
quando a proporção do acréscimo fôr
igualou maior do que 60% (sessenta
por cento) da área explotáveí do imóvel referida no art. 21, inciso n.
Art. 36. Ao usufrutuário cabe apresentar a declaração de propriedade de
imóvel rural, ficando responsável pelas
informações prestadas e pelo pagamento do tributo.
Parágrafo único. Fica facultado ao
nu-proprietário retificar ou complementar informações que tenham sioo
prestadas pelo usufrutuárto e que lhe
possam ser lesivas, continuando ainda
com o usufrutuário a responsabtlídadedo pagamento do tributo.
Art. 37. As condições para cálculo
e formas U€ lançamento da Contríbutçào. de Melhoria, nos casos orevístos
'neste Decreto, obedecerão a normas
fixadas na Instrução Especial referida
no' §' 19 do art. 20.
Seção II
Lançamento e Cobrança dos Tributas

Art. 38. As atividades relativas às
tarefas de preparo da emíssao dos
avises de lançamento do 1.Tl-:, serao
exercidas nos órgãos centrais ou regtonaís do LERA, os quais determmaráo
o processo de distribuição aos diversos
Municípios e a- forma de nctrtícaçao
aos ccntrtbumtes, de acôrdo com crttertos üxados 12m cnstruçào 6:specüM

oarxada pelo

lBRA ., aprovaoa, are

Portaria, pelo Mímstro daFazenda.
Art. ;:m. Os Avisos de Lançamento
serão comunicados aos mteresaados,
por via postal, e vendereçadoa para CJ
local mrucarto pelo proprietário, para
êsse fim específico, na Declaração de
Prouríedade do cadastro de ímóvera
rurais. Tais avisos' mdícarão o local

ExECUTIVO
e~

que deverá ser efetuado o paga...
menta.
Art. <tO. Caso, no prazo constante
da Instrução Especial referida l.10
art. 33, nào haja o contribuinte acusado o recebimento do Aviso, serão os
Avisos nâo atendidos enviados a cen....
tros municipais de cobrança, tornados
públicos em Edital afixado no sede do
respectivo mumcípío e, quando possível, publicados em, órgão da imprensa
local, e no qual Edital será concedido
o prazo de 3U ctrmta)- dias para pagamento independente de multa.
Art. 41. Em todos os- cases de pagamento ou recolhimento de débito
fora dos prazos fixados, serão cobradas
multas nas formas previstas nos artigos 357 e 358 do Decreto nc 55.866,
de 25 de março de 1965.
Art. 42. Os débitos referidos no artigo anterior, terão, além das multas,
o seu valor atualizado monetaríamente
em função das variações no poder
aquisitivo da moeda nacional, de acôrdo com o art. 79 e seus parágrafos da
Lei nc 4.357, de 16 de julho de 1964
e sua regulamentação.
Art._ 43. No caso de comprovação
de dolo ou má-fé nas declarações de
propriedade, como previsto no ~ 39 do
art. 49 do Estatuto da' Terra, e constatada .a qualquer tempo, pelo lERA,
a cobrança dos tributos realmente devidas far-se-á pelo dôbro do valor e
com a correção monetária prevista no
art.. 79 da Lei nc 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 44. Cabe aos proprietários de
imóveis rurais, quanto às cobranças
e penalidades previstas neste Decreto, em sua' parte tributária, recurso
junto ao Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
recurso que será encaminhado pelo
lERA, após devidamente Instruído
pela sua Procuradoria Geral.
Art. 45. O lBRA cobrar-SE-á dos
scrvícos de emissão dos Avisas de
Lançamento e de cobrança normal do
ITR, descontando, do produto arrecadado, uma taxa de serviços, fixada
no convênio celebrado com cada ].'ÍUnícípío, em função dos serviços que a
este couberem, com base no convénío,
nunca -superior a vinte por cento da
referida arrecadaçâo ,
Art. 46. A partir de março de 1967
o lERA fornecerá, até trfnta de julho de cada ano, 8. cada Munícípío,
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a. prevtsâo da receita do ITR, para
ser incluída em suas propostas orçamentárias.
Art. 47. Os processos de cobrança
jüdicial dos contribuintes do ITR
em atraso serão promovidos, pelo
IEBoA, diretamente ou por convênio
com os serviços jurídícos . das -espectívas Prefeituras Municipais.
§ 19 A cobrança da divida ativa referente ao' ITR em atraso, Iancado
até e inclusive o ano de 1964, ficará
a cargo das respectivas Prefeituras.
§ 29 A divida ativa do ITR relatfva
aos lançamentos efetuados' em 1965
será comunicada ao lBRA, para os
efeitos do disposto no Decreto numero 56.642, de 15 de junho de 1965, podendo a cobrança ser feita diretamente pelo lERA ou na forma dos
convênios referidos nêste artigo.
I Art.
48. Nos casos de a arrecadacão ser efetuada diretamente pelo
rERA,. o recolhimento do Impôsto arrecadado à conta de cada Município
far-se-á, até o último dia de -ada
mês, das importâncias díàríamente
eontabilfzadas como depósito a 01'-'
dem do respectivo Município.
Art. 49. O lBRA promoverá tanto
nos casos de ação direta, como nos
de realização dos serviços por convênio, os contrôles das cobranças efetivamente realizadas, de modo a ter
conhecimento das taxas de evasão,
as quais determinarão a conveniência
ou não da manutenção dos convênios
celebrados.
Art. 50. Com relação ao lançamento e cobrança do tmpõsto de rendimento da exploração agrtcola ou
pastoril e das indústrias extrativas
vegetal ou animal, as atividades exercidas pelo IBRA serão estabelecidas
dentro das seguintes condições:
I - O lBRA fornecerá ao Ministério da Fazenda a relação dos contrtbumtee, com os respectivos valores
tributários, calculados na- forma do
art. 53 do Estatuto da Terra, e rece ..
berá, do mesmo, a relação daquêles
cujo recebimento do ímpõsto deva ser
realizado pela rêde instalada para a
cobrança do ITR, com índícacão, em
cada caso, da- importância a carrecadar'
'ii - o lBRA cobrar-se-á, pelos <;81'_":
vrços normais de cobrança, uma taxa
fixada, no convênio com o Ministério
da Fazenda, em função das várias 1'6-

gtões geográficas, e nunca superior' a
quinze por cento.
Art. 51. Com relação ao preparo do
lançamento e cobrança das contribuíções de melhoria, a forma de sua reeüzação será fixada na Instrução Especíàl a que se refere o art. 38.
CAPíTULO IV

Disposições gerais' e transitórias

Art. 52. o lBRA será o órgão
executor, e representará a União para
todos os fins de execução dos dispositivos relacionados com a tributação
da terra, estabelecida no Capitulo I
do Título IH do Estatuto da Terra.
Art. 53. Para os Municípios que,
por qualquer motivo, nâo celebrarem
convênios especificas com o lERA ou
não tenham aderido a convênios multilaterais, conforme previsto no artigo 89 do Estatuto da Terra, a taxa
de serviços a que se refere o art. 45
poderá ser elevada até o valor máximo de 30% (trinta por cento).
Art. 54. o lERA promoverá a implantação dos serviços cadastrais e
de tríbutaçâo, na forma indicada no
art. ôv, através de seus órgãos especificas ou por meio de grupo de' trabalho íntermíníateríal, do Ministério
da Fazenda e do Mímetérto Extruordinaí-ío para o Planejamento e Coordenação Econômica, criado por decreto do Govêrno Federal, de forma
a garantir que os trabalhos se
executem com estruturação e normas
ele funcionamento que visem à máxima eficiência operacional,
Art. 55. Para todos os fins pre ...
vistos no Estatuto da Terra ou ligados à obtenção de créditos, financiamentos e assistência de organismos
federais, será indispensável a comprovação, pelo proprietário de qualquer
imõvcr rurei. da quitação com os ímpostos previstos no 'Capitulo ! do
Titulo IH do 2::statuto da Terra.
Art.. 53. O Certificado de Cadastro.
para os fins previstos no Estatuto na
Terra e em sua regulamentação. só
terá validade se acompanhado de recibo comprovante do pagamento :.10
ITR relativo ao exercício anteríor

,10,

do ano considerado, comprovando-se
a ligação, onere o Certificado e o recibo, pelas t-espectívas numerações.
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Art. 57. Para ereíto do parcelamento de propriedades, tendo em vis"
te o disposto no art. 65 do. Estatuto
da Terra, os Regtstros de imóveis e
os órgãos do Poder .rudícíàrto dos
Estados e dos Municípios deverão,

através dos convênios, acordos ou entendimentos referidos nas alíneas "e"
e "f" do
lERA as
§

~

19 do art. 69 , fornecer ao

comunicações previstas no

39 do art. 61 do referido Estatuto.

Parágrafo único. Para contrôle da
área mtníma permissível no desmembramento de

qualquer imóvel rural,

visando ao disposto no art. 65 do ,Estatuto da Terra, só serão permitidas
divisões

à .vísta do

Certificado

de

Cadastro e dos recibos de quítaçâo dos
tributos, e respeitada a condíçâc de
ser a menor área parcelada igualou
superior ao quociente da área total
pelo número de módulos do imóvel,
valores esses constantes daquele Certificado.
..(irt. 58. O acréscimo de 1/25 (vinte
e cinco avos) do maior salàrro-minlmo
vigente no país, a ser cobrado para
cada cinqüenta .Ha. ou fração que
exceda de vinte Ha para fixação da
taxa de. serviços cadastrais no for ..
-necimento do Certificado, e estabelecido no art. 51 do Decreto nv 55,891,
de 30 de março de 1965, será limitado
às áreas dos imóveis· rurais, até mil
Ha. Acima dessa área, os acréscimos
serão efetuados à razão de vinte e
cinco a vos para cada milhar ou rra,
çãoque exceda 'os primeiros mil Ha ,
Art. 59. O cálculo do numero -de
módulos para determinação do coeficiente de dimensão previsto no artigo
26. no' caso de proprietário, com vários
imóveis, ter-se-á, na implantação do
cadastro, com base nas ínformacões
prestadas em Anexo à Declaração, no
qual relacionará todos os Imóveis de
sua
propriedade,
considerando-se,
para módulo de cada um dos ímóveís,
e relativo à respectiva zona üplca
para casos sem explotaçâo definida.
Art. 60. O proprietário de imóvel
rural que haja efetuado o pagamento
do ITR, referente aos exercícios de
1964 e 1965, em mais de um Munícípio deverá apresentar declaracão de
propriedade no Município em que se
situe a sede do imóvel ou onde se
encontre a cidade ou localidade maie
próxima, acessivel e com recursos mí.,
nímos necessários para realizar negócios ou comercializar a' produção do
imóvel.

ExEcu:rIvo

Parágrafo único. Para efeito das
reduções previstas no art. 123 40 Estatuto da Terra, deverá o proprietario
indicar, na declaração de propriedade
os Municípios aos quais efetuou os
pagamentos do ITH referente. aos
exercícios de 1964 e 1965, bem como
fornecer os números dos comprovan.,
tcs e respectivas importâncias pague.
Art. 61. Para aplicação do disposto
no art. 24, será, automaticamente,
fornecido a cada' Proprtetárto. a partir de 1966, comprovante da repartição competente do \Impôsto de Renda,
com indicação de que a trtbutaçâo
do rendimento decorrente da exploração agrícola ou pastoril e das indús.,
trtas extrativas vegetal e animar baseou-se na exístncía de escrituração
de receita e despesa do imóvel rural.
Art, 62, De acôrdo com o disposto
no art. 123 do Estatuto da rena, e
no Decreto nv 56.642, de 15 de junho
de 19ô5, o ITR sofrerá as seguintes
reduções:
I - no ano de 1965, cinqüenta por
cento do ecrcscimo vcnnceoo entre o
valor apurado naquele ano e o impôsto pago no ano de 1964, coma correção monetária pelos índices do Conselho Nacional de Economia;

II - no ano de 1967, vinte e cinco
por cento do acréscimo verificado
nesse ano, na mesma forma do disposto na alínea anterior.
§ 19 Não serão beneficiados pela
aplicação do .dísposto neste artigo os
contribuintes que não tenham pago
os impostos relativos ao exercício de
1964.
§ 29 Caso não seja possível estabelecer identidade entre os dados relativos ao conta-íbuínte.e respectivo Imóvel rural, constantes dos registros üseaís do [TR referentes ao exercício
de 1964, e os dados obtidos na declaração de propriedade rena por ocasião da ímpíantacàc do Cadastro ou
caso tal identificação seja considerada
imperfeita pelo fERA para eleito de
aplicação das deduções previstas no
art. 123 do Estatuto da rena, será
calculado um valor ideal para o ímpôsto que deveria ter sido pago com
referência ao exerci cio de 1964, levando-se em conta a alíquota média dos
impostos pagos pelos contrfbumtes localizados no Município ou Região em
que se situa o imóvel rural do contribuinte em questão.
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Art.--64. O presente Decreto entrará . em vigor na data de sua publicação, . revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 26 de agêsto de 1965; 144l1'

Art. 63. O Tributo- mínímc de 1;60
<sessenta avos) do maior saláriomínimo vigente no pais recairá sôbre
os imóveis não .isentos, sendo desprezadas, para efeito de lançamento e
a partir dessa importância, as quantias ínrertcresta Cr$ 100 (cem cruzeiros) .

da Independncía e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia 'de Bulhões

ANEXO

I

íNDICES DE I,OCALIZAÇAO POR ZONAS TíPICAS
ESTADOS E ZONAS TIPICAS
11 -

RONDôNIA

01 Alto Madeira
12 -

ACRE

01 Alto Purus
02 Alto Juruá
13 -

75

.
.

75

70

AMAZONAS

75
120
75
75
75
75
75
75
1

H -

i

RORAIMA
01 Alto do Rio Branco
,
02 catrimatil
.'.'.' ,......................... .

,

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ~

I
I

1;; -

I

PARA

01 Marajá e Ilhas

'..

I
v ,: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1

~~ ~l~~~~~~. ~ii:;>/.:i//»»::::J

06 Jacundá -

Pacajá ,·.,.·· ... ;·· ... ··· .. ····,····.··· .. 1

~i10 Rio
~~~!~zi~~~~~~.·:,:~.:
....:::::::::::...:
::1
Xingú
"
,
-

1,

11 Planalto .. "
12 Tapajós. .

..,

,

,

,

'

------

·

··

1

,.,
1

70
70

-

30
100
150
100

so

90
30
80
80

75
75
75
75
_
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I

ESrADOS E ZONAS' TíPICAS

íNDICES

._~-~~~~-

16 - :;U:~agãO

02 Amapá -

\

Macapá

\

03 Oiapoque. . . ..•• "

;

21 '- :~:::~ONorte

, ..

~

1

100

~! !~t~i;~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: I

85
85
80
35
85

,\

06 Tocantins . .

.

07
08
09
14
10

Litoral Nordeste
Baixo Parnaíba
Médio Parnaíba (5)
Médio Parnaíba (6)
Itapeouru (7)

15

Itape~uru

(8)

11 Car-olina .
12 Alto Parnaíba
13 Alto Mearim
o

~

"o • • ,

,

,

• o ,

0.0' ..

,

,

• ,

'o. o o o

,

,

,

,

,

••• ,

•••• ,

o o ••••• :

85
3

.

8
8
8

'I
'l

••••

•••••••••••••••••••••••••

O'

.

,

•••••• ,

o ,

,

•

,

,

•••• ,

••• ,

•

,

'

,

.", .. , .. ,

."

o •
o , •

,

,

,

o •• ,

,

,

• ,,' •

o ••• ,

\

·.,·.1

,., .. · .. ,·

o , •••• ',' ,

,

,
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XII -'- a comparação entre o número total de menores de'7 a 14 anos
de Idade residentes no imóvel, e o dôbro do número de menores nêle residentes e que rreqüentam classe, conforme inciso VII do art.. 23, estabelecerá um çmu de escolaridade; com valor varíàveí de zero a dois, de acõrdo
com a 'I'abers. constante da Instrucâo
Especial referida no § lQ do art. 20;
XIII - o número de respostas positrvas às perguntas rererentes à existência de prédio escolar pertencente
ou mantido pelo proprietário, à manutenção de professor, ao fornecimento de condução, merenda, roupas, calçados ou material escolar aos menores. residentes no imóvel que freqüentam classe, conforme indicado no inciso VII do àrt.. 23, definirá o grau' de
participação na educação, com valor
zero ou um, de acôrdo com Tabela
constante de Instrução Especial referida no § 19 do art. 21J;
XIV - a soma dos graus de escolaridade e de participação na educação, calculadas conforme incisos
XII e X'l H dêste artigo, subtraída.
da constante três, estabelecerá o fator educação, de valor variável de
zero a três;

XV o coeficiente de condições
sociais resultará da combinação dos

fatôres administração, habitação e
saneamento, e educação, obtidos conforme disposto nos incisos vn, XI e
XIV dêste artigo, segundo crfténos
de cálculos estabelecidos na Instrução Especial referida no § 19 do artigo 20, com valor final varâáve! de
três décimos a um e de'um a nm e
seis décimos, conforme determinado
no § 39 do art, 50 do Estatuto da
'J'erra ,
§ 19 Para os casos de imóveis explorados em condomínio ou por pessoa jurídica, será determinada a nota
de participação do proprietário 11H
admírrístraçâo do imóvel, referida no
Inciso I, considerando-se, apenas, os
valôres um ou zero, respectivamente,
conforme exista ou não, no imóvel,
administrador.
§ 29 Para os casos de imóveis ex.plorados. em condomínio ou por pessoa jurídica, será, sempre, atribuído
o valor um à nota de paruícmação
da família do proprietário, ref'erída
no inciso II.
'
§ 39 Para os casos de imÓVeIS explorados pelos proprietários e res-
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pectivas famílias e .dependentes, sem
partácipaçâo de assalariados. considera..se' o valor dois para a nota de
situaoâo de assalariados referida no
inciso

m.

Quando o número total de famílias morando rio imóvel fór inferior a cinco, ou quando o número total de pessoas morando no imóvel fôr
inferror a vinte e cinco, os tatõrcs
habítaçâo e saneamento e educação,
referidos nos incisos XI e XIV, não
serão calculados, prevalecendo para
os mesmos os valôres mais favoráveis no sentido de redução do valor
calculado para o coeficiente de condíçôes sociais.
Art. 29. Para determinação do coe§ 4'1

ficiente do

retuiimentc econômico.

será observada a seguinte sistemática:
I - a existência ou não de escrituração de receita e despesa, comprovada de acôrdo com os têrmos
do inciso I do art. 24, definirá o fa.tor escrituraçâo, com valor dois ou
zero;

II - a 'relação entre a
explorada e a área total
do imóvel, de acôrdo, com
no inciso II do ar-t. 24,

área total
explorável
o indicado
definirá o
jator utilização da terra, com valor
variável de zero a um;
In - a relação entre a renda-bruta efetiva total anual, conforme definida na .alínea "c" do inciso In do
art. 24 e uma renda bruta potencial
anual, calculada conforme crttérfo
estabelecido na Instrução Espc~cml
referida no § 19 do art. 20, com base
no número de módulos do imóvel 1'e'ferida na alínea "b" do inciso Hf
do art. 24 e no salário, mínimo, anual
da região onde se situa o imóvel, estabclecerá o fator Tenda bruta, com
valer variável de zero a zinco, conforme Tabela constante da mesma
Instrução Especial;
IV ~ a relação entre o valer do
investimento em benfeitorias e o valor total do imóvel, de acôrdo com
o indicado no inciso IV do art. 24,
resultará no gTa1.l de ínoestimento, a
cujos valôres, variáveis de zero a um
corresponderâo valôres de tator nioel:
de iwocsiímcnto, .varíáveís de zero a
quatro, conforme
Tabela constante
da Instrução Especial referida' no
§ 19 do art. 20;
V - a comparação do rendimento
agrícola por hectare, de cada pro-
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duto básico. explotado no imóvel, com
os

índices" de

rendimento ótimo e

mínimo fixá dos para cada produto
básico será ponderada em relação as

áreas explotadas com cada um daquel es produtos, como indicado no

inciso V do art. 24, do que resultarã o fator rendimento agrícola, com
valõrea varíáveís de cinco décimos a
um . e cinco décimos, conforme critério de cálculo e Tabela constantes
da Instrução Especial referida no

§ 79 do arb. 50 do Estatuto da Terra, as que, pelo levantamento cedastraí, estejam sendo exploradas em
imóveis cujos proprietários comprovarem .aa seguintes condições, sujeitas, em caso de dúvida, à comprovaÇã~l do IBRA através dos seus ínstrumentcs de fiscalização e verificação;

I

fator

utilização

da

terra,

calculado de acordo com o inciso I!.
do art. 29, zguat ou superior a oito
üectmos;
§ 19 do art. 20;
11 - obtenção de valor igual ou ínVI - da combinação dos fatores
terror a seis décimos para o coeficiente
escrituração, utilização da terra, rende renaimento econômico previsto no
da bruta, nível de investimento e ren§ 4\' do art. 50 do Estatuto da 'I'erra,
dimento agrícola, obtidos conforme
incisos I a V dêste artigo, resultará' e determinado na torma do art. 29;
IH - nao mtrmgencia dos dispoo coeficiente de rendimento cooaoeuerravos constantes do Estatuto da Terra
co, com valores variáveis de quatro
e de. Estatuto de Trabalhador Rural,
décimos a um e de um à um e cinco
com reíaçao a assalariados, parceiros
décimos, conforme determinado pelo . e arrencíacarros ;
§ 4 9 do art. 50 do Estatuto da Terra
IV - execuçao de registro das atie por critério de cálculo estabelecido
vidades economíco-fmanceíras, por.
na Instrução Especial referida no
maio de escrtturaçao naon, observadas
§ 1° do art. 20.
as condições mmímas a que se -erere
§ 19 No caso de determinação dos
o art. ::39, utilizadas, também, .no
valôrea para os fatôres utilização da
cálculo e declaração do Imposto de
terra e renda bruta, .de acôrdo com
Renda.
os incisos II e fi, não sendo mdícada a área total explctável do ímóParágrafo único. A caracterização
vel. considerar-se-á para efeito de
das condições de exploração, para
cálculo, a área total do Imóvel.
efeito do que .díapôe êste artigo, está
§ 29 Sé ocorrer arrendamento e não
,..condicionada ao preenchimento intefôr declarada a renda bruta anual,
gral e correto dos dados constantes da
para efeito do cálculo previsto no índeclaração de propriedade de imóvel
císo III, será ela eatímada - em duas
rural e ao encaminhamento de requerimento ao iBRA, acompanhado da
vêzas o valor da terra nua declarada
seguinte documentação:
pelo proprietário.
a) planta ou esboço co imóvel ru§ 39 Se não ocorrer a exptctação
ral, para os fins de tíscanzação e vede qualquer dos produtos básicos ou,
rificação previstos neste artigo, conocorrendo, não houver informação
tendo tôdas as Indtcaçôes em mesma
de qualquer dos dados necessários ao
escala de proporções e devidamente
calculo do fator do rendimento agrrautenticadas por agrônomo pertencencola referido no inciso V, será adte a órgão oficial, com díscrtmínaçào
mitido o valor um para esse fatal',
detalhada de, cada área explorada por
tipo de explctaçâo, conforme inciso Il
do art. 21, da area explotavel total,
CAPÍTULO rir
conforme § 19 do mesmo artigo, e das
Das condições e dos ccnirõies âoc
áreas ínaproveítávets, conforme § 29 do
tributos
referido artigo, justificando, em relacão a estas Últimas, os motIVOS de, nao
aproveitamento;
Seção I
b) relação rüscrrm.nada do val.or -ne
Bases para fixação dos· casos particada benfeitoria que compõe o valor
culares previstos no Estatuto
total
do
investimento,
conforme
da Terra
alínea "a" do inciso IV ao art. 241
devidamente autenticada' por contador
registrado e responsável .oeie escrituArt. 30, Serão consideradas terras
ração das atividades econômico-finanaproveitadas
racionalmente,
para
efeito- de aplicação do disposto no
ceiras ao imóvel;
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rias representadas pelas respectivas
c) declaração vra repartição onerai
árvores, -para os segumtes efeitos:
da Justiçado Trabalho, em cuja jurisdição se -utue (J tmovei, ou do Sin'"I - para calculo do coertcíente de
dicato R:.tP," a que se L,JeIT. os assadimensão ínrncado no art. 26;
jartaoos de Imóvel de que neo houve
Il para determtnaçáo do valor
qualque. conctcnaçac, no certoco ae
total do ímovet rural, no caso do dísdoze meses ancoro» à decse racao ue
posto na alínea "b" do inciso IV do
propriedade, relatava ao nac cumpriart. 24;
mento dos dtspoatu 'lOS do Estatuto da
Terra e de Esta.curo 00 'I'ranalhauoi
, IH - para calculo do ímpõstc sobre
Rural;
o rendimento da exploração agrtcola e
pastorn e das índustrtas extrativas vein ceciaraçãc de: ôrgao competente
getaí e animar.
da Justiça Civil, em cuja área de juParágrafo umco. Para caracterizarjsdíçâo se sitt1a. :J ta-óvci, de que não
çao da Impossibilidade da exploração
houve qualquer condenação em üttgto
econõmtca ue matas naturais ou norestadas, nos termos deste artigo, Injudicial com arrendatários ou pardícada no questaonarro da dectaraçac
ceiros do imóvel;
cite propriedade, devera o propnetarrc
e)
comprovação, expedida' pela
do imóvel citar os atos públicos onrepartíçâo competente do Imposto de
ciats relativos ao fato, assim como
Renda, de que a trtbutaçâo do renapresentar, quando exigido peíc lERA,
dimento da expíoraçác agrtcota ou
a respectiva .tocumentaçâo comprobapastoril e das mcústrtas extrativas vetorra.
getal e animal .io Imóvel baseou-se nu
Art. 33. Os conventos com PrefeIexistência de escrtt.uracao -te 'receita
turas Municipais, fírmaôos com o objee despesa referente ao an.. declarado,
tivo
de ímplantaçâo do cadastro de
pelo proprretárro, como básico para as
ímóve] rural, e para efeito de aphcaçao
ínformaçôes prestadas na sua cteciado que dispõe o parágrafo único do
ração de propriedade de imóvel rural.
art.. 123 do Estatuto da Terra e o DeArt. 31. O ITR nao mcrdírá sobre
creto no 56,642, de 15 de junho de
sitias de área nao excedentes a vinte 1965, deverão garantir condíções . para
hectares, quando os . n ntrve. aó ou com
identificar:
sua rnmute, o proprtetàrtc que não
I - para os contribuintes que aprepossua outro imóvel, conforme oetersentarem declaração de propriedade:
mina o art. 29, parágrafo único, da
a) os contribuintes que tenham 'efeConstttutcâo Federal 2 comprove os
tuado o pagamento dos tributos reladados, na forma do inciso 1 do art. 55
tivos aos exercícios de 1964 e 1965, indo Decreto nv 55.891, de se de março
dicando os valores e caracterização dos
de 1965, em requerimento dirigido ao
respectivos imóveis rurais;
lERA, juntando:
b) os contrtbumtes que, embora lanI - cópia da escritura ou titUlO de
çados, ainda não tenham pago os tm ~
propriedade do imóvel rural;
postos dos exerctcíos de 1964 e ou 1965.
com as mesmas índrcacões do inciso
II - atestado, da autoridade muntanterior;
,
cípar, de que reside no ímover.
n - para os contribuintes que não
Parágrafo 'cmco. Caso tique comproapresentarem declaracão de propriedavado, pelo lHl<.A. em quatcuer rcastao.
de, sua identificação, valores lançados
nao ser verdadeira a mrormacao, presem 1964 e ou 1965, com indicação de
tada peío proprretarto GC requertmenque foram ou nac pagos, e caracterito, de que nao POSSUI outro imóvel ruzação dos respectivos imóveis.
ral e de que nao ren- parceiros, assaArt. 34. Os imóveis -uraís que tejanauos ou arrenoarértos. ficará c referido proprtetàrto sujeito às sanções nham sua exístêncta comprovada, ísoIadamente ou como parte de outros
previstas em reí, no que se refere a
imóveis, somente a partir de 1966, não
dôlo ou má-fé.
gozarão dos beneficios de deduções n"
Art. 32, Não serao consioeraoas as
valor do ITR previstos no art. 123 do
áreas ocupadas por matas naturais ou
Estatuto da Terra,
.
norestaoas que '1:10 puderem ser exArt. 35. Os projetos de ampltaçâo
ploradas eoonormcemenre por tmposida área exptotada, apresentados ao
çôes da tegtstaçao Tiorestar em vigor,
lBRA para efeito do que díspóe-o § 59
e, tampouco, os veiores das ocnrcítot
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do art. 50

e os

§§

19 e 3" do art. 52

do Est'.:ttut'o·da Teria" só serão consíderados quando abrangerem uma área
minima de 10% (dez por cento) sobre
o. total da área explotável referida no
art. :n, inciso II e apresentados na
forma indicada na Instruçac Especial
referida no § 19 do art. 20.
Parágrafo único. A redução no Im.:.
pôsto Territorial Rural. conseqüente
.da aprovação, pelo IBRA, do projeto
de ampliação, será proporcional a percentagem de área que exceder aos 10%
(dez por .cento) referidos no "caput"
deste artigo, atingindo á redução máxima, de 50% tcínqüenta por cento)
quando a proporção do acréscimo for
igualou maior do que 60% (sessenta
por cento) da área explotável do imóvel referida no art. 21, inciso rr.
Art. 36. Ao usufrutuário cabe apresentar a declaração de propriedade de
imóvel rural, ficando responsável pelas
informações prestadas e pelo pagamento do tributo.
Parágrafo único. Fica facultado ao
nu-proprtetárto retificar ou complementar informações que tenham sírio
prestadas pelo usufrutuário e que lhe
possam ser lesivas, continuando ainda
com o usufrutuário a responsabilidade
do pagamento do tributo.
Art. 37. As condições para cálculo
e formas oe lançamento da Contrtbutçâo de Melhoria. nos casos orevístos
.neste Decreto, obedecerão a normas
fixadas na Instrução Especial referida
no' §- 19 do art. 20.
Seção II
Lançamento e Cobrança dos Tributos

Art. 38. As atividades relativas às
tarefas de preparo da emíssao dos
avisos de lançamento do I.TH serao
exercidas nos 'órgãos centrais ou regronaís do lERA, os quais determmarão
o processo de rüstríbuíçáo aos diversos
Muntotpios e a forma de notrücaçao
aos ccntrtbumtes de acordo com ortterros üxacíos 12m znstruçào ;:";special
oaíxana pelo iBRA "; aprovada, em
Portaria, pelo Ministro da s'azenca.
Art. 39" Os Avisos de uançarnento
serão comunicados aos Interessados,
por via postal, e endereçados para ')
local índícado pelo proprietário, para
êsse fim específico, na Declaração de
Pronrtecíade do cadastro de Imóveis
rurais, Tais avisos' Indicarão o local

e~

que deverá ser efetuado o paga-

mente.

Art. '10. caso, no prazo constante
da Instrução Especial referida no
art. 38, nào haja o contribuinte acusac;o o recebimento do Aviso, serão os
A visas não atendidos enviados a cen-.
tros municipais de cobrança, tornados
públicos em Edital afixado no sede do
respectivo munícípío e, quando posstvel,. publicados em, orgáo da imprensa
local, e no qual Edital será concedido
o prazo de 30 rtrmtaj- dias para pagamento independente de multa.
Art. 41. Em todos os, cas :1$ de pagamento ou recolhimento de débito
fora dos prazos fixados, serão cobradas
multas nas formas previstas nos artigos 357 e 358 do Decreto 09 55.866,
de 25 de março de 1965.
Art. 42. Os débitos referidos no artigo anterior, terão, além das multas,
o seu valor atualizado monetàrtamente
em função das variações no poder
aquisitivo da moeda nacional, de acôrdo com o art. 7" e seus parágrafos da
Lei nv 4.357, de 16 de julho de 19M
e sua regulamentação.
Art. 43. No caso de comprovação
de dolo ou má-fé nas declarações de
propriedade, como previsto no ~ 3Q do
art. 49 do Estatuto da" Terra, e constatada .a qualquer tempo, pelo lERA,
a cobrança dos tributos realmente devidos far-sa-á pelo dôbro do valor e
com a correção monetária prevista no
art. 7" da Lei nv 4.357, de 16 de julho de 1964.
Art. 44. Cabe aos proprietários de
ímóveís rurais, quanto às cobranças
e penalidades previstas neste Decreto, em sua' parte tributária, recurso
junto ao Primeiro Conselho de. Contribuintes do Ministério da Fazenda,
recurso que será encaminhado pelo
IBRA, após devidamente instruído
pela sua Procuradoria Geral.
Art. 45. O lBRA cobrar-se-á dos
servícos de emissão dos Avisas de
Lançamento e de cobrança normal do
ITR, descontando, do produto arrecadado, uma taxa de serviços, fixada
no convênio celebrado com ceda Mumcípio, em Iunçâo dos serviços que a
este couberem, com base no convênio,
nunca superior a vinte por cento da
reterída arrecadaçân.
Art. 46. A partir de março de 1967
o lERA fornecerá, até trinta de julho de cada ano, e cada Munícípio,

351

ATOS DO PODER 'ExECuTIVO

a previsão da receita do ITR, para
ser incluída em suas propostas orçalIl:::ntarias.
Art. 47. Os processos de cobrança
judicial dos contribuintes do ITR
em atraso serão promovidos, pelo
IBB,A, diretamente ou por convênio
com os serviços jurídicos das respectivas Prefeituras Municipais.
§ 19 A cobrança da divida ativa re~
rerente ao' ITR em atraso, Juncado
até e inclusive o ano de 1964, ficará
a cargo das' respectivas Prefeituras.
§ 29 A dívida ativa do ITR relativa
aos lançamentos efetuados· em 1965
será comunicada ao lERA, para os
efeitos do disposto no Decreto numero 56.642, de 15 de junho de 1965, podendo a cobrança ser feita diretamente pelo lBRA ou na forma dos
convênios referidos nêste artigo.
I Art.
48. Nos casos de a arrecadação ser 'efetuada diretamente pelo
ÍBRA" o recolhimento do lmpôsto arrecadado à conta de cada Município
far-se-á, até o últímo dia de oada
mês, das importâncias díàríamente
contabüízadas como depósito â or-.'
dem do respectivo Município.
Art. 49. O IBRA promoverá tanto
nos casos de ação direta, como nos
de realização. dos serviços 'por convênio, os contrôles das cobranças etctívamente realizadas, de modo a ter
conhecimento das taxas de evasão,
as quais determinarão a conveniência
ou não da manutenção dos convênios
celebrados.
Art. 50. Com relaéào ao íancamenta e cobrança do ímpôsto de rendimento da exploraçâc agrícola ou
pastoril e das indústrias extrativas
vegetal ou animal, as atividades exercidas pelo IBRA serão estabelecidas
dentro das seguintes condições:
I - O lERA fornecerá ao Ministério da Fazenda a relação dos contrtbuintes, com os respectivos valores
tributários, calculados na' forma do
art. 53 do Estatuto da Terra, e rece ...
berá, do mesmo, a relação daquêles
cujo recebimento do ímpósto deva ser
realizado pela, rêde instalada para a
cobrança do ITR, com Indícacão, em
cada caso, da' ímportâncía a varrecadarli - o lBRA cobrar-se-a. pelos servtços normais de cobrança, .uma taxa
fixada, no convênio com ° Ministério
da Fazenda, em função das várias re-

giões geográficas, e nunca superior a
quinze por cento.
Art_ 51. Com. relação ao prepare co
lançamento e cobrança das contribuíçôes de melhoria, a forma de sua rea;
Iízaçâo será fixada na Instrução Especial a que se refere o art. 38.
CAPITULO IV
Disposições gerais e transitórias

Art. 52. o lBRA será o órgãCl._
executor, e representará a União para
todos os fins de execução dos dispositivos relacionados com a tributação
da terra, estabelecida no Capitulo I
do Titulo lU do Estatuto da Terra.
Art. 53. Para os Municípios que,
par qualquer motivo, não celebrarem
convênios específicos com o lERA ou
não tenham aderido a convênios multilaterais, conforme previsto no artigO 89 do Estatuto da Terra, a taxa
de serviços a que se refere o art. 45
poderá' ser elevada até o valor máximo de 30% (trinta por ccnto) .
Art. 54~ o lBRA promoverá a implantação dos serviços cadastrais e
de tributação, na forma indicada no
art. 6(\ através de seus órgãos específicos ou por meio de grupo de' trabalho íntermímaterfal, do Ministério
da Fazenda e do Mímstérío Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, criado por decreto do Govêrno Federal, de forma
a garantir que os trabalhos se
executem com estruturação e normas
de funcionamento que visem à máxima eficiência operacional.
Art. 55. Para todos os fins previstos no Estatuto da Terra ou líga.,
dos à obtenção de créditos, fínancíamentes e assistência de organismos
federais, será indispensável a comprovaçâo•. pelo propríetáríc de qualquer
Imóvel rural, da quítaçâo com os ímpostes previstos no Capitulo I do
Titulo IH do Estatuto da Terra.
Art . 58. O Certificado de Cadastro.
para os fins previstos no Estatuto na
Terra e em sua regulamentação, só.
terá validade se acompanhado de recibo comprovante do pagamento '3.0
ITR relativo ao exercício anterior <'<'0,
do ano considerado, comprovando-se
a ligação, onere o Certificado e o 1'8_
cíbo, pelas respectívaa numerações.
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Art. 57. Para efeito do parcelamenta de propriedades, tendo em vís.,
ti> o disposto no art. 65 do Estatuto
da Terra, os Registros de Imóveis e
os órgãos do Poder .Judícíàrto dos

Estados e dos Munícíptos deverão,
através dos convênios, acordos ou entendimentos referidos nas alíneas "e"
e "f" do ~ 19 do art. 69 , fornecer ao
lERA as comunicações previstas :10
§ 39.do art. 61 do referido Estatuto.

parágrafo único. Para contrôle da
área mínima permissível no deemembramento de qualquer imóvel rural,
visando ao disposto no art. 65 do ,Estatuto da Terra. só serão permitidas
dívísôes à .vísta do Certificado de
Cadastro e dos recibos de quitaçàc dos
tributos, e respeitada a condíçâc de
ser a menor área parcelada -igual ou
superior ao quociente da área total
pelo número de módulos do imóvel,
valores êsses constantes daquele Certificado.
~rt. 58, O acréscimo de 1/25 (vinte
e cinco avos) do maior salário-mínimo
vigente no pais, a ser cobrado para
cada cinqüenta Ha ou fração que
exceda de vinte Ha para fixação da
taxa de serviços cadastrais no terneoímento do Certificado, e estabelecido no art. 51 do Decreto nv 55.891,
de 30 de março de 1965, será limitado
às áreas dos imóveis rurais, até mil
Ha. Acima dessa área, os acréscimos
serão efetuados à razão de vinte &
cinco avos para cada milhar ou rra.,
çãoque exceda os primeiros .t1:;il ~a,
Art , 59. O cálculo do número ·de
módulos para determinação do coeficiente de dimensão previsto no artigo
26. no' caso de proprietário, com vários
imóveis, far-se-á, na Implantação do
cadastro. com base nas informações
prestadas em Anexo à Declaração, no
qual relacionará todos os Imóveis de
sua
propriedade,
considerando-se,
para módulo de cada um dos Imóveis,
e relativo à respectiva zona típica
para casos sem explotação definida.

Art. 60. O proprietário de imóvel
rural que haja efetuado o pagamento
do ITR, referente aos exercícios de
1964 e 1965, em mais de um Munícípio deverá apresentar declaracão de
propriedade no Município em que se
situe a sede do imóvel ou onde se
encontre _a cidade ou localidade mais
próxima, acessível e com recursos mt,
nímos necessários para realizar negócios ou comercializar a produção do
imóvel.
<

ExEcunvo
Parágrafo único. Para efeito das,
reduções previstas no art. 123 do Estatuto da Terra, deverá o proprietário
indicar, na declaração de propriedade,
os Municípios aOS quais efetuou 03
pagamentos do ITH referente. aos
exercícios de 1964 e 1965, bem como
fornecer os números dos comprovantes e respectivas importâncias pagas.
Art. 61. Para aplícaçâo do disposto
no art. 24, será, automatícamente,
fornecido a cada Proprietário. a partil' de 1966. comprovante da repartição competente do \Impõsto de Renda,
com indicação de que a trtbutaçâc
do rendimento decorrente da exploração agrícola ou pastoril e das indúatrias extrativas vegetal e animal baseou-se na exiatncía de escrituração
de receita e despesa do imóvel rural.
Art. 62. De acôrdo com o díspoato
no art. 123 do Estatuto da I'erra. e
no Decreto nc 56.642. de 15 de junho
de 19ô5, o ITR sofrerá as seguintes
reduções:
I ~ no ano de 1866, cinqüenta por
cento do acréscírno .verrftcado entre o
valor apurado naquele ano e o impôsto pago no ano de 1954, com 'a CUl'recâo monetária pelos índices do conseino Nacional de Economia;'
II - no ano de 1967, vinte e cinco
por cento do acréscimo verificado
nesse ano, na mesma forma do disposto na alínea anterior.
§ 19 Não serão beneficiados pela
aplicação do, disposto neste artigo os
contribuintes que não tenham pago
os impostos relativos ao exercício de
1964,
§ 29 Caso náo seja possível estabelecer identidade entre os dados retatívos ao contribuinte, e respectivo Imóvel rural, constantes dos registros tiseaís do [TR referentes ao exercícío
de 1964, e os dados obtidos na ueclaracao de propriedade feita por ocasião da ímplantaçâo do Cadastro ou
caso tal ídentíficaçáo seja considerada
imperfeita pelo fERA para efeito de
aplicação das deduoôes previstas no
art. 123 do Estatuto da Terra. será
calculado um valor ideal para o ímpôsto que deveria ter sido pago com
referêncía ao exercício de 1964, levando-se em conta a alíquota média dos
impostos pagos pelos contribuintes localizados no Munícípío ou Região em
que se situa o imóvel rural do contribuinte em questão.
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Art. 63. O 'r'ncuto. mímmc de 1t60
(sessenta avos) do maior sàlártomínimo vigente no pais recairá sôbre
os imóveis não, isentos, sendo desprezadas, para efeito de lançamento e
li partir dessa ímportâncía, as quan-

Art. ,64. O presente Decreto entrará, em vigor na data de sua publí-

cação, ,revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 26 de agõsto de 1965; 144()
da Jndependncía e 77Q da República.

tias inferiores' a Cr$ 100 (cem cruzeircs) .

H. CASTELLO BRANCO

Otá'via Gouveia 'de Bulhões

ANEXO

I

íNDICES DE I,OCALIZAÇÁO POR ZONAS TíPICAS
EST.ADOS E ZONAS TíPICAS
II -

I
I
,,,,,,I

RONDONIA ,

01 Alto Madeira ...............................
12 -

I

ACRE

01 Alto Purus ,"', ' ",
1
0-=J-=u=-U
___0,-2--,-CAl=I::c
r =á:...:...:.:.:-'.'-·cc·,,:,·,-"CC'..:.'cc''cc'..:.''....:.
- ...:...:c...:..,-":c'..:.'.:...:....:..:.:'-'.'-:..'..:...:.:.:..:.:.:..:.' 1
13 -

AMAZONAS

I

01 Médio Amazonas

\

~~;:'I

íNDICES

75

75
70

_

75
120
75
75
75
75
75
75

[

'[---

H -

RORAIMA

01 Alto do Rio Branco
Catrimatil .-.

·

02

15 -

.

· ..

1

70
70

1._ _\

PARA

01 Marajá e Ilhas

'

\

I
I

0o~

Salgado . .
Bragantdna (3)
13 Bragantina' (4)

'. .

~

~~ !l~ca~;~~:

ii

~

·

··

·

·

. : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1

I

06 Jacundá - Pacajá
;
h
07 Gurupi . . - ..... ·· .. ,.. ·············· .. ····~· .. ·····.····,·I
08 Baixo Amazonas '"
--I
09

rtacarunes .

10

Rio Xingú

11 Planalto . .
12 Tapajós . .

!

.

'

'

1

i

[

I

80
100
150
100
90

90
80
80
80
75
75
75
75
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ES7'ADOS E ZONAS' TíPICAS

íNDICES

16 - :;U:~agãO' . .......................................1

75
75
75

02 Amapá -- Macapá
I
03 Oíapoque o o •••• "•••••• o•..•••••• ; ••••......•.••••....

'1

21-

I

::~~::::;()Norte
Baixada . .

,

:

1

100

~i !ª!~:~~:: ~~:)~:::::::::::::::::::::::"::. '::.::.'1t

OS
OS
80
85
OS
85

~i

07
08
09
14
10

15
11
12
13

·1

o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••

Litoral Nordeste
Baixo Parnaíba
Médio Parnaíba (5)
Médio Parnaíba (6)
',
Itapecuru (7)
.
Itapecuru (8)
Carolina o • ' ••••• o• o
"•..•....•
Alto Parnaíba ....•.................................... 1
Alto lVIearim
o •••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••

o ••••••••••••••••••••

o' • • •

o ••••••••••••••••••••

"

"

•••• "

•

"

"

"

••

"

•

"

o •••••••••••••••••••••••••

85
8
8
8
8
80
80

85

I

22 -- PIAUí

01 Alto Parnaíba .. ,
·,··· .. ·.·······.·.·
"
1
02 Panalto. . •.............•.............................. I
03 Litoral . .
,
".""""."
"
I

~~07 Baixo
~~;;:~~e~~:::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1
Parnaíba ..•..
I
o•• oo. " o••.••••••.•••••••.•••.••• "
08 Médio Parnaíba (9) ooo••.• : ooo. "••...•.•• o.• "••..• o••• \
09 Médio Parnaíba (10)
o •••••••••••••••• " •

" ••• " ••

80

60
90
85
85

90
61;

110

90

I
I

I

J3 -- CEARA

01 Litoral (11)
13 Litoral (12)

I
ooo. • ••••••• ·•·•··•···· •• ··.···" •••• ""· ••• 1

~~ ~~~1~~1 Ó~~trai' .:: ':. ::: ::::::: ::::::::::: :': :':: :::::::::1

Centro-Norte

03 Sertão
04 Sertão do Sudoeste

o· • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • · · · " · · · " · • • • •

05 Sertão do Baixo Jaguaribe

o ••••• " ,

" ••

I
I
1

100
140

90
85
90
65
90

.

90

~~ ~~~~~~ed~ ~a~:~d~.~.~ol~~o ~~.g.~~~~~.:::::::: :.::::::::::

85

06 Sertão do Médio Jaguaribe

09 Batut Ité • • •••••••••• o... o. o.. oo" o· ...... • o. '· •• •• •• "1
10 Ibíapaba . • . o••..• ~ ••• oo' o•••• o. ; •••.•••••••••.•••••••

g ~~~;Ia .. "0::::: :~~: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::1I

85
120

95

90
95
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íNDICEI3

ESTADOS E ZONAS TíPICAS

:.I -

I
I

RIO GRANDE DO NORTE.

~~ ~~~~~ra.s .O~.~.l:~:al",~~:~a.s;.::::::::::::::::::::::::\

03

Agreste ...•.•••. , .• , ...•..... ,

04 Centro-Norte. .
05 Seridó
06 Chapada do Apodi

.

;

i

;

1

.

I

07 Se-rena • .

~5 - ::rn~:::l eMala.

85
130

1

.

1

02 Agreste e Caatínga LItorânea ..............•..........

~ ~i~}~6.-.... ::~::: ::::::::::::::-:::::::; :::::::.:':; ::1

05 Borboremu oriental
06 Borborema Central .••........ '
07 Senão Alto

j . '• • • • • •

'

.

.. ' .. "

09 Sertão de Oeste

150
130
100
130
120
110

90
90
90

.

08 Se-tão de Piranhas .........•...........................

:J€ -

90
90
90
90
90

.

PERNAMBUCO
01
10
02
03
04
05
06
07
08

.................................. 1

Litoral e Mata (14)
Litoral e Mata (15)

Agreste ...........•................ ~

.
: ..

,

Sertão de Moxotó .',

.

90

Trtunfo -. .

,. .••..................................
Sertão Alto ou Ato Pagéu •..................... .

Sertão do Alto Moxotó
Araripe . . .. .

~

,'

Sertão Central

:~

,

09 Sertão do São Francisco

27- :;A::~: ..

~

'
'

·1
1

.

1
·1

··.·························1

.
".........................•.......
,
,

05 Sertaneja , . .
06 SBrrana..

'

,

,

03 Ba}xo São t::rancisco
04 S.3rtão do São Francisco
05 Oeste

85
95
85

120
110
100
100

95

95

I

31- SERGIPE

01 Litoral
02 Central . '

95
95

.

.·.···.························1

02 Mata
03 Baixo São Francisco
·· ..
04 Sertão ~o São Francisco

200
130
110
95

:

;

.
.

:.;

.
.

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

I

120
100
100
100
100
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ESTADOS E ZONAS TíPICAS

íNDICES

I

33 - ::H:t:oral Norte

. ;

02 Recôncavo (16) . .
~.7 Recôncavo (17)

J

,
0,0; • • • ' • • • • • • • • • •

,

.'

_I
.

g~ i~~:~~asui .: . .: ~,::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I

05 Nordeste . .
06 Feira de Santana

','

07 Senhor do Bonfim .'.

'

-

08, Encosta do Chapada Diamantina
{)9

Jequié

i~ g~~~~~a

12 Serra .Geral

·

~

..•......•. /

.

,

,
1

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
i
''\

13 Sertão do S. FranciEco
14 Baixo-Médio S. Francisco
15 Médio São Francisco
16 Barreiras.

'I

)

,

.

I

,

1

. .........................•................ \

.100
200
100
110

110
100
110

100
100
100
95
95
90
85
85
90
90

~-'I~--

,3

~ MINAS
01
02
03
04
16
05
06
07
08
09
10

GERAIS

)

Médio Jequitinhonha
Mucuri
Rio Doce

.
)
1

i:i:
~m.:: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::1
Itacambíra '
'
'1'
Alto Jequitinhonha

.

Metalúrgtea . . .•.......... .
Campos das Vertentes •........ :

.
-.

Sul. '

,
_
Alto-Médio' S.: FranciscQ

\

'

\

11 Montes Claros
'...•.........................'
12 Alto S. Francisco (20)
:
17 Alto S. Francisco eU) '

.

-:

.
.

13 Paracatu ',' .. :
14 Alto Paranaíba ...• :
15, Triângulo

I

90
110
140
190

150
90
120
255

140
180
95
110

105
130

.

.

110

125
125

I
34 -

I

ESPíRITO SANTO

I

nJi~:~::~.~~;~:~~:::::::::::::::::::::::::::.::::::::II
05 - Serrana do centro
06

Serrana do 'Sul

;

'

~

.-

: .. 1

, .. :

120
120

170
140
140
140
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mDICES

ES'l'ADOS E ZONAS TIPICAS

35 -

I
,!

RIO DE JANEIRO

01 Baixada de Goitacazes
02 Ba!Xada do Rio S. João
03 Baixada de Araruama
04 Baixada da Guanabara
05 B~ixada do Rio Guandu

1

I

.

'1

-..'
06 Litoral da Baía da Ilha Grande
,
.
07 Murlaé
..
08 Cantagalo ..•..•.••.....•..............................
09 Alto da Serra ......•....................................
10 Resende ••......•..•...•..............................

36 -

190
190

I

GUANABARA

01 - Baixada Carioca
41 -

'

/
J

I

Litoral de S. Sebastião
·
·
·.·
1
Médio Paralba
!
Alto Paraíba
.,
I
Mantiqueira • • •••...••.•..• : ..••........ ·.·
· .• · ·1
Litoral de Santos
·
1
Baixada da Ribeira
..
S. José do Rio Pardo
.,
.,.,.,
Bragança . .
.
,São .Paulc
>••••••••••••••••••••••••••••.••• : ....••

10 "Paranapíacaba • •
11 Alto Ribeira

' .

.,

i

12 Pirassununga • . .......•....•.........................
13 Rio Claro

••.......•............... '."

'

'1
.

1

14 Piracicaba • • . ...•............. :
'
.
15 Campos Gerais ........•..................•............ ,
16 Itaporanga • • .. '.' .•. .'
~.

17 Franca . .

'

18 Ribeirão Prêto

.'•.......................... '

.

1

19 Araraquara . . .....•.•................................ l
20 São Carlos e Jaú
···
·.·····
1

21 B?tucatu..

'. . :

'1

22 Píraju . . '. ~ ..................•.........................

23 Barretos . .
1
24 Rio Prêto .•.......... ,
.
25 Catanduva.. . ..................•..... ·....•............ 1
26 Bauru ..•....•'
.
27 Araçatuba -. . ~
.

~g ;:r.ll~

300

I

SãO PAULO
01
02
03
04
05
06
07
08
09

150
186
180
255
220
180
150
150

: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'1I

30 Presidente Prudente
31 Pereira Barreto ....•...................................
32 Andradina . •. . .••.......................................1
33 Presidente venceslau
,' .. ,
_
.

I

180
200
180
200
220
180
195
220

300
180
180
195
195
195

185
160
180
200

185
180

185
150
150

140
150
150

140
150
150
140

130
130
130
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42 -

íNDICES

I

PARANA
01 Litoral... .
02 Alto Ribeira

g~ g~~~~~~

lBO

°.° • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,- •• \

180
180
200

1

: :':.::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::-::::::1

05 Campos Ger.alS .•........... 0_' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1

lBO

~~ ~~~~~~.:'~ ~.~ ~~~ ~~~~~ ~( (~.~ ~~(~~(:((~(::~([:(((:.: :~: :'.1
11 Campos do Oeste

:

0,"

1

•••••

150
140
140
130
150
135

I

II

43 _ SANTA CATARINA

01 Litoral de S. Francisco
02 Bacia do Itajaí

1

'1
.

03 Florianópolis . •
04 Laguna. o' • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • ' :
05 Al~o Rio Negro
I.' • • • ,'.' •• " • • • • • . • • • • •

:.: : : : ::::::(:::::::::::::: :.:::'1I

~!09 ~~:~~e.~~.:::.
Campos de Lajes -

44 -

"

.o .. " " • '••••••••••••• ',',

.

I

RIO GRANDE DO SOL

I

01
02
03
04

05
06
07
08

09
10

11

I

Litoral....

1

Depressão Central
',' . '.'
",',' . ',','
1
Missões . . o,' o ' • • • • • • • • • • • . • • • • ' , ' " .', • • • • • ,·' • . • • • • • • • ··.··.1
Campanha ....•................ '.' .,..... '," .,·.:... ··· .. · .. ·1
Serra do Sudeste •• , ..
1
Encosta do Sudeste ..'.. ,• .......... ,., ,
· .. ···
1
Alto Uruguai
_
.: '
.
Campos de CIma da Serra ., ,
_
'.
Planalto Médio
,. ",' '.'
Encosta Inferior do Nordeste
,.,",.,'.
Encosta Superior do Nordeste ,·
·,···.··.,.,,1
0

',',"

',',' ., • • • • • • • • • ' ••.•••••

····1

166

170
190
160
180
140
125
125
130

100
215
120

!lO

130
125
130

140
145
150
150

I

51 -

i

MATO GROSSO

I

01 Aripanã . . . ......•............ ;
02 Chapada (22)
10 Chapada (23)
03 Poxoréu (Leste)
04
05

Campo' Grande
Rio Pardo (Sudeste) ,

,

.

,

'.'
"., .. "

'.'.'" ,

'.' . ,

.
'.

~ ~gg~~t~ ~,jfte.. ::::::::::::::: :::: ::'::':::::::: ::::::::::
08 Baixada. Norte , ...........•. , .........•.. ,
09 Baixada Sul

I

·1

, .•.... \
'..

76
!lO
75
ll<l
109

96

se
8.
se
80
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\ íNDICES

--------------C---~

52 -

GOIAS
01 Araguaia-Tocantins . •
02 Norte Goiana
Z~ Alto Araguaia
05

06
11
07
08

__
~

I. - - -

I
1
1

,

1

;

.

i:~erro~t~".:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1\

Planalto (24)
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ANEXO Il
RELAiÇÃO DE MUNICíPIOS DE ZONAS FISIOGRAFICAS
QUE COMPREENDEM MAIS DE UMA ZONA TíPICA·

Referências: Notas de 1 a 27 do ANEXO III
MuNICÍPIOS EXISTENTES EM 31-12-64

Refe-

rêncía

CateCódigos
\
I gortas de
de
Zonas Típicas 1 Módulo

MUNICíPIOS

I

I,
1
2
3

AM AM PA -

13.02
13.08
15.03

II

4
5
6
7

PA - 15.13
MA - 21.09
MA - 21.14
MA-21.10

\

8
9

MA PI -

10
11

21.15
22.08

PI - 22.09
CE ~ 23.01

c,
D

B,

c,
c,

I

D
D

I

c,
c,

\
I

D

I

I

c,

Manaus
Restantes
Ananindeua - Benevides - Belém Santa Isabel do Pará - Santo Antônio do Tauá
Restantes
Matões -Parnarama - Timon
Restantes
Buriti Bravo - Colinas - Gonçalves
Dias ~ Passagem Franca - São
Domingos .do Maranhão
Restantes
Altos - ' José de Freitas - Terezina
União Dermeval Lobão·Monsenhor Gil"
Restantes
Aracati - Beberibe - Icapuí - Itapeím - Paripeeíra - Parajuru
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Refe-

rêncía
12

Códigos

de
Zonas Típicas

Igorias de
Cate-

I
I

I

MUNICíPIOS

Módulo

CE -

23.13

B,

13

CE -

14

PE -

23.14
26.01

D
A,

15

PE -

16-

BA -

17
18

MG -

Aquírás - Cascavel -- Caucaia ........
Fortaleza Crorôaínhc Guanacêa Itaipaba - Pacajus Píndoretama São Luís de Pirangi - sttaos Novos
Restantes
Abreu e Lima - Nossa Senhora da
Paulista Conceição - Olinda
Recife

26.10
32.02

Restantes
Candeias - ltaparica ....:.... Salinas da
Margartda - Salvador - São Francisco do Conde ~ Simões Filho
vera Cruz
Restantes

BA'- 32.17
32.04'

Além Paraíba Alto Rio Doce Aracitaba - Ai'girita-Astolfo Dutra Barão -do Monte Alto Bermíro Braga - -Bias Fortes Bicas - Brás Pires - Cajurt Cataguaees - Chácara - Chiado!'
- Cipotema - Coimbra - Coronel
Pacheco - Descoberto - Divinésia

- Dona Euzébia - Deres do Turvo
-- Estrela Dalva - Ewbank da Câmara Guarani -- Guarará Guindaval - Quiricema - namarati
de Minas - Juiz de Fora - Lamim
- .Laranjal - Leopoldlna - Lima
Duarte - Mar de Espanha - Maripá
de Minas Matias Barbosa Mercês - Míraí -Muriaé - Olaria
- Oliveira Fortes - Paiva - Palma
- Paula Cândido', - Pedro Teixeira
_ Pequerí - Piau, - Píranga Pirapetínga

-

Plraúba

- , Pôrtc

Fírme - Presidente Bernardes Recreio - Rio respera - Rio -Nôvo
- Rio Pomba - Rio Prêto -,-,Rochedo de Minas - Rodeiro - Santana. de Cataguases ,- Santana do
Deserto
Santana de Garambeu
- Santa Rita do Ibitipoca - Santo
Antônio do Aventureiro - Santos
Dumont São Geraldo São
João Nepomuceno w- Senador Côrtes
- Silverânia - Simão Pereira Senador Firmino
Senhora de
Oliveira- Tabuleiro - Tocantins,
Ubá Viçosa - visconde do
Rio Branco -v Voltá Grande
-r-Ó.

19
20

MG - 33.16
MG'-33.12

B,

c,

Restantes

Augusto de Lima - Barreiro Grande
- Buenópolis - Bíquínhas - Corinto - Curvelo - Felixilândia
Inimutaba Joaquim Fellcio -

._~------'-~--~~--'--~~"-'---~-
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Refe-

rêncía

I

Códigos
Catede
.gor-ías de
Zonas Tí{>icas I Módulo

I

I
I

21
22
23

MG- 33.17 .

24

GO- 52,06

B,

26

25

GO GO -

52.11
52.10

c,

27

ao -

52.12

c,

MT MT -

51.02
51.10

B.,

c,
D

B,

MUNICíPIOS

Lassance - Morada Nova -de Minas
- Marra da Garça - Presidente
Juscelino - São Gonçalo do Abaeté
- Santo Hipó1ito
Restantes
Cuiabá
Restantes
Abadtlânía - Barro Alto -:- Cabeceiras
- Corumbá de Goiás - Cristalina
- Formosa - Alexânía - . Padre
Bernardo - Pirenópolis - Planaltina - Luzíânía
Restantes
AnápoUs -- Anicuns - Aparecida de
Goiânia - Araçu - Avelinópolis Brasabrantes - Campestre de Goiás
- Caturaí - Céres - Damolândia
- Goíânía - Goianira - Goianópolís - Jnhumas - rtaueu - Nasárío - Nerópolis - Nova Veneza
- Ouro Verde de Goiás - Petrolina
de Goiás - São Francisco de Goiás
- Santa Rosa de Goiás - Trindade
Restantes
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TAi!!lELA

DE

GRAUS

RELATIVOS

À DIFICULDADEVIARIA DE ACESSO
GRAUS DÊ DIFICULDADE VIÁRIA Ii'll ACESSO
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Natureza da via de acesso
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- Caminhes ~Uê só permit0m tráfego de ~nlmais
de carga
~ Cursos d'agun que pennitem a passagem de câ
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ximo, a passagem de botes a motor."

5 I\m

1)20 Km
I
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•
- Estradas que permitem, no maxlmo
a passagem
de veiculas com tTaçào nas 4 rodas (tipo j~
pe ou pick-up).
"
- Rios ou lagos que permitem a passagem de e~
barcaGões de linhas regulares.

1)100 Km

- Estradas de ferro.
- Rodotias pavimentadas ou não, que permitem
o trafego Be qualquer veiculo.
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a

• distâncias totais para cada natureza de via de
m.l.êmBVAçíWl $ornar os gr&us relativos as
acesso percorrida, a fim de obter o grau final.
j
a 0,5, considerar êste grau como maXimo. /
1'.

Para valor rinal sUPerior

ANEXO-IV

TABELA DE GRAUS DECONFTAJ'1ÇA NO AC&SM
AN5

TABELA DOS COEF'ICIE!<1'ES

Numer-e dê dintl, l'.twante €I

de lnteTrugçao ou de
utilização pTecaria
de
qualquer âos trecho~ d.,
vias ôe uso Qb'rigat,orio
ano~

ôe o pr-opr-í.etér-Ie

pos sa

comercializar 6U,entregar
a produçao do Im3vel

Di;

tOCtJ,IZAÇ7t~

Graus de confiança no AceS3S

i~~:l~~~~:om:icida~~Óxi~~
~Inim05, on- Para

com recursos

xo- v

lntêrrupçôes
r"l"a ôe safra

Para interrupções
ôur-ente a sa.fra

:s
Fator dt> Local1zação

Coeficiente de

Lo,Nllizaçã.

1,0

dft50a99

1,1

doi 100 a 1M

1,2

1,3

O

O

Atá 15 dias

0,2

0,4
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o!e 200 11 2M

1.ú

31

0,8

1;0
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1,'

1,0

1,0
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-
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~

g
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c

~

~

~
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"""GRETO NQ 56.793 DE 27 DE
AGÔSl'O DE 1965

D~

Consolida a matéria. contida nos Deeretos numeras 55.738, de 4 de fevereiro de 1965, e 55.955, de 20 de
{Gbril de 1965, estabelece o processo
de venda dos imóveis de que trata
o .artigo \55 P §§ da Lei nümero. ....
4.380, de 21 de açõsto de 1964, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, e considerando o artigo 65 da Lei nc 4.380,
de 21 ce agôsto de 1964, decreta:
Art. jc Os Institutos de Aposentadaria e Pensões (lAPs). o Instituto de
Prevrôêncía e Assístêncía dos Servidores do Estado (lPASE). as Autar-

quias em geral, as: Sociedades .de Econon1iaMista (excluído o Banco do
Brasil S. A.) e as Caixas' Econômicas
Federais efetuarão a venda de unidades residenciais de sua propriedade,
como preceitua o artigo 65 e seus paragraros da Lei nc 4.380, de 21 de
agôstó de 1964, e na conformidade
dêste decreto.
Parágrafo único. As vendas atingirao os seguintes imóveis:
1) os situados em Brasflía, com as
ressalvas constantes dêste decreto;lI) os integrantes das operações
dos Planos A e C a que se, referem os
artigos 129 e 273 do Regulamento
Geral da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto nc 48. 959-A, de 19 de
setembro de 1960, ressalvado o disposto no item I do art. 59 dêste decreto;
rrn os adquiridos por. adjudicação.
darão em pagamento ou promessa de
venda rescindida;
IV) os pertencentes ao IPASE, Autarquias, Sociedades de Economia Místa e Caixas Econômicas Federais, 000occídc o disposto neste decreto.
Al..t. 29 As operações de venda .serae realizadas pelo valor atual -do
rmóvel, determinado através de avauaçao procedida de acôrdo com as
normas baixadas pela 'Resolução número 132, de 4 de fevereiro de 1965; do
Conselho Diretor
do Departamento
Nacional
da
Previdência
Social
(DNPS) , que aprovou o Ato Normativo nv 20 e que Integra o presente
61fcreto; fixadas as seguintes taxas
de depreciação em função da idade

do imóvel, depois de deduzido' o valor
do terreno:
a) à razão de 3% (três por cento)
por ano, para as construções de tipo
popular, assim consíderaõas as de
valor até 120 (cento e Vinte) vêzes o
maior salário mínimo em vigor no
País;
b) à razão de 1,5% (um e meio por
cento) por ano, para as demais.
§ 19 Os resultados das avaliações
serão publicados pelos órgãos da Previdência Social em relaçâc aos seus
imóveis de Brasília dentro de 10 (dez)
dias a contar da data da vigência
dêste decreto, e pelo IPASE, Autarquias, Sociedades de Economia, Mista
e Caixas zoonômices rs'ederars. _dentro de 60 (sessenta) dias a contar da
mesma data.
§ 29 Decorridos mais de 6 (seis)
meses da data da .publíeaçâc da avaliação, sem que a operação de venda
tenha sido
efetivada por motivos
imputáveis ao comprador, o valor do
imóvel será atualizado segundo os indices de correção monetária aprovados pelo Conselho Nacional de Economia.
Art. 3Q A venda será efetuada à
vista ou a prazo e, neste último caso,
através de contrato padrão de promessa' de compra e venda ou cessão de
.díreítos, conforme o caso, e a amortização da .divida no prazo desejado
pelo promitente comprador, não excedente de 30 (trinta) anos.
Art. 49 Na venda a prazo serão
observadas as condições indicadas
pelo art. 59, seus, parágraros eelrneas,
em combinação com o parágrafo único do art. 69 e § 19 do art. 10, tudo
da Lei nc 4.380, de 21 de agôsto de
1964, estabelecendo-se, ainda, que:
I) o pagamento da preço ou resgate da divida será feito em prestações mensais sucessivas, compreendendo as quotas de amortização e juros, calculadas de acôrdo com a tabela
Príce, obedecido, na cobrança de juros
anuais, o seguinte critério, baseado
no salário bruto do adquirente:
a) até um salário mínímo, inclusive
1 % (um por cento);
b) mais -de um até dois salários
mtntmos, 2% «sois por centoj ;
c) mais de dcís até quatro salários
mínimos, 3% (três por cento);
d) mais de quatro até seis salários
mínímos, 4% (quatro por cento);
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e)

mais de seis até oito salários

mínimos, 5% (cinco por cento); e',
f) acima de oito salários mínimos,
6% (seis por cento) ;

In a taxa de' juros estabelecida no
item anterior, quando igualou superior a 2% (dois. por cento), será reduzida de 1 % (um por cento) se no
ato da compra o adquirente ti~er sob
sua responsabilidade econômica cinco
ou mais dependentes, assim consideradas as seguintes pessoas, desde que
não auffram rendimento ou remuneração _igualou superior' ao valor do
salário mínimo regtonal; ,
a) a espôsa ou o marido inválido;
b) os -filhos de qualquer condição,
tnváüdos ou menores del8 anos;
c) o pai inválido ou a mãe viúva;
d) os irmãos invalidas ou menores
de 18 anos;
lII) o pagamento mensal de amortização e juros será acrescido:
a) do prêmio de segura correspondente à cobertura dos riscos definidos na' Apólice Compreensiva Especial
para o Plano Nacional da Habitação,
efetuada a cobrança por ducdécímos;
t» da taxa de administração do contrato, no valor de 2% (dois por cento)
sôbre as quotas de amortização e juros'
e) dos encargos' com impostos, taxas de serviços públicos e demais previstos em Lei, que incidem ou venham
a incidir sôbre o .írtióvel, cobrados por
duodéclmos:
d) do condomínio, quando "rõr o
caso.
§ 19 Para efeito da determinação
da remuneração percebida pelo promitentecomprador, os órgãos -Incumbidos do processamento das vendas
exigirão declarações
passadas pelos
diversos empregadores, inclusive pelos
órgãos de pessoal dos Podêres Executivo, Legislativo e Judiciário, informando 'o montante bruto mensal
percebido pelos .ínteressadoa. '
§ 29 No caso de impontualidade no
pagamento da prestação mensal acrescida das taxas, encargos e impostos,
sôbre o seu valor incidirão juros de
mora de 1 % (um por cento) ao mês.
§ 31? Os seguros poderão ser efetuados nos IAPs, no IPASE ou no Serviviço de Assistência -e Seguro Social
dos zcouomíãrtos (SASSE), desde que
estas instituições cobrem a taxa estabelecída pelo Banco Nacional de

Habítacâo (BNH) e adotem a Apólice

Compreensiva Especial para o Plana
Nacional de Habitação, já autorizada
pelo Instituto de Resseguros do Brasil
e pelo Departamento Nacional de Seguros
Privados
e 'Capitalização.
.
.
§ 49 A falta de pagamento de 4.
(quatro) _prestações mensais sucesstvas, bem como a inobservância de
qualquer condição contratual, implicará .na rescisão do contrato de plen.
direito, independente de Interpelaçâe
judicial ou extrajudicial.
ArL 51? Não serão objeto de vende,
promessa de venda ou cessão de 'direitos:
I) os imóveis, no todo ou em parte.
inclusive quaisquer
áreas construidas, em que funcionem serviços das
entidades proprietárias, bem como os
terrenos e benfeitorias indispensáveis
expansão das mesmas e aquêles
cuja nlíenação possa prejudicar a urbanização das glebas em que se situam;
rrr a juizo das Sociedades de Economia Mista, autarquias e Caixas Econômicas .s'eõerats, os imóveis residenciais destinados quer ao uso de seus
empregados, quer à instalação futura
de agências ou escritórios de representação, quer ainda os que se situem
nas proximidades de seus empreendimentos, submetidos os critérios à
homologação dos Ministros de Estado
sob cuja jurisdição se encontram;
IlI) o imóvel cujo inquilino ou
ocupante, ou seu cônjuge, já fôr proprietário, promitente comprador ou
cessionário do direito à compra de
unidade residencial na mesma localidade;
IV) as unidades residenciais locadas a segurados de IAP com garantia
de transferência da propriedade,nos
têrmos do Seguro,Misto contratado.
Parágrafo único. Em nenhuma hípótese será admitida a venda de mais
de um imóvel a uma só pessoa, e a
seu cônjuge, na mesma localidade.
Art. 61? A entidade proprietária do
imovel poderá admitir esquema de
pagamento parcelado ou incorporação ao preço de vendada linportância em débito, desde que esta resulte
de ocupação residencial.
Art. 71? Para efeito do processamento da venda dos seus ímóveís residenciais, as entidades abrangidas pele
art. 65 e seus parágrafos, da Lei núá
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mero 4.380, de 21 -de agôsto de 1964,

neam obrigados a:
I) em Brasília, dar preferência aos
.ecupantes
titulares de
têrmos de
ocupação, em plena vigência exceto
03 casos referidos no art. 18 dêste
decreto;
li) nas demais localidades do Pais,
dar preferência ao inquilino ou
ocupante;
IH) dar preferência, nos casos de
'incapacidade financeira comprovada,
a ascendentes ou descendentes do locatário ou que com êle comprovadamente resida e, em favor de quem" de
modo expresso, tenha o locatário ou
ocupante desistido;
IV) a firmarem convênio, no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da

publicação dêste decreto e na forma
do anexo ao presente, com a _Caixa
Econômica Federal de Brasília e com
(I Grupo de _
Trabalho criado pelo Deereto nv 43.285, de 25· de .fevereiro de
1953, para atender ao disposto no § 49
elo art. 65 da Lei no 4:.380, de 21 de
agôsto de 1964;
V) a prestarem, através de suas
Deíegacías ou escritórios de Representação, as informações solicitadas
pelos interessados, afixando, em lugar
acessível, quadro demonstrativo das
avaliações e, em função do prazo, a
mensalidade e os encargos que incidem sôbre o imóvel;
VI) a receberem em Brasília os requerimentos dos interessados que forem enviados pelo Grupo oetr'iaoanio
de Brasília, com o atestado de legitimidade da ocupação e com a declaração de que ao ocupante e seu cônjuge
só foi distribuída uma única unidade
residencial, ou optarem por uma delas,
e que nenhuma açâo judicial visando
a .pôr têrmo à ocupação foi intentada
pela União Federal contra os mesmos'
VII) a considerarem como desis:
têncía a discordância com o preço ou
c?~ as condições fixadas para a aquiarcao.
§ 19 Nos casos de desinteresse ou
unpossíbilídade legal dos ocupantes

para aquisição dos imóveis residenciais' em Brasilia, 'Os mesmos serão
adquiridos pela União, através do
GTB, pelo preço da avaliação, no pra20 de 1 (um) ano, continuando durante esse periodo sob regime de arrendamentc feito pelo órgão proprietário ao mencionado Grupo.
§ 29 Nos demais Estadca da União,
os prédios residenciais que não ro-

ExEctrnvo

rem alienados por nenhuma das formas previstas neste decreto, serão oferecidos
pelos órgãos proprietários,
primeiramente aos seus associados e
empregados, na base do presente decreto, e, não havendo interesse por
parte dos mesmos, mediante prévia
aquíescêncía da União, colocados em
Ieílâo, considerando-se
como preço
básico para a venda o preço doe avaüaçáo acrescido de correção monetária, cujos índices serão aplicados a
partir da data da avaliação.
§ 39 Para cumprimento do dlspoate no § 19 dêste artigo, oGTE promoverá, na oportunidade, junto à PreSidência da República, 'a abertura de
crédito especial.
§ 49 A preferência determinada no
itemU dêste artigo, quando invocada
pelo sublocatário ou ocupante somente será reconhecida quando a situação
de fato fôr comprovada.
Art. 89 Na venda dos imóveis de
que trata êste decreto, caberão aos
adquirentes, quando rôr o caso, tôdas
as providências e responsabilidades no
tocante à sua desocupação.
Art. 9Q A locação do imóvel, enquanto não liquidada fi, divida ou preço, dependerá de autorização prévia
e expressa da entidade proprietária
e,. em Brasília, além dessa autorização
da condição de ser o nôvo morador
servidor público civil ou militar.
Art. 10. Na hipótese de' transferência de contrato ou cessão dos direitos
à aquisição do imóvel em favor de
terceiro, o saldo devedor existente na
data, com correção monetária, passará, em qualquer caso, a Tender juros,
na base uniforme -dc 10% (dez por
cento) ao ano, tabela Ptíce, reduzido
o prazo à metade do tempo que faltar ,para a liquidação do débito.
Art. 11. Os Imóveis serão sempre
vendidos no estado em que se encontrarem e o adquirente ficará obrigado a realizar, à sua custa, as obras e
reparos eventualmente necessários.
Art. 12. Mediante convênio entre
os órgãos mencionados no art. 19 dêste decreto e a Caixa Econômica Federal de Brasllia, incumbir-se-á esta
última da alienação dos imóveis localizados na mencionada cidade, assegurando às
entidades proprietárias
rateio financeiro anual que lhes _permita a retirada de valores correspondentes, no mínimo a 50% (cinqüenta
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por cento) da renda liquida atual,
§ 59 Os Institutos de Previdência
efetivamente realizada com a locação Social, o IPASE, as Autarquias, as
de tais imóveis.
Sociedades de Economia Mista e as
Caixas Econômicas Federais terão asArt. 13. O Fundo Rotativo de que
segurado o direito de copropriedade
trata o § 4Çl do art. 65 da Lei númenas construcões residenciais realizaro 4.330, de 21 de agôeto de 1964,
das pelo Fundo, na proporção de sua
destinado a custear o prosseguimento partdcípaçâo.
de obras residenciais em Brasília, paralisadas ou em execução, pertencen§ 6'? Os bens imóveis e móveis da
tes aos órgãos da Previdência Social,
Caixa Econômica Federal. de Brasília
ao IPASE, às Sociedades de Econo- não integram o Fundo Rotativo de
mia Mista e às Caixas Econômicas que trata êste artigo.
Federais, será constituído:
Art. 14. O GTB, criado pelo neI) do líquido resultante das alienaereto nc 43 285, de 25 de fevereiro de
ções a que se refere o art. 12 dêste 1958, fica desde já definido como órdecreto;'
gão federal de desenvolvimento regional, nos têrmos do item IH do
lI) dos conjuntos. edifícios ou uniart. 2<:> da Lei nv 4.380, de 21 de agôsdades residenciais situados naquela
to de 1964, bem como integrado no siscidade, ainda não
concluídos, bem
tema financeiro da habitação, de
como os respectívos terrenos;
acôrdo com o item II do art. 89 la
IH) das projeções integrantes de
mesma Lei.
quadras residenciais de propriedade
dos órgãos indicados neste artigo, que
Art. 15. Fica o GTB incumbido de
se prestem à construção de unidades gerir o Fundo Rotativo a que aludem
ou conjuntos habitacionais;
o § 4'? do art. 65 da Lei nc 4.380, de
21 de agôsto de 1964, e o art. 12 dêste
IV) dos materiais de construção
adquiridos para as mencionadas. obras decreto, estabelecendo, para tal fim,
e que hão forem objeto vde aplicação convênio com o BNH, que deverá ser
em construções de edifícios em Bra- acompanhado do Regulamento do
síua, para serviços dos órgãos referi- Fundo.
dos neste artigo.
§ 19 O GTB apresentará, anualmente, ao BNH na forma que fôr
§ 1Çl O Funde Rotativo de que trata
convencionada, o plano de aplicação
êste artigo terá a duração de 20 (vindas disponibilidades do Fundo, pote) anos.
dendo para a sua execução efetuar
§ 2Çl A incorporação ao "undo do
convênio com entidades federais semaoêrvo a que se referem os itens I'I,
preque tal medida fôr aconselhável.
TIl e IV dêste artigo, será feita .,»dos
§ 29 Com os recursos do Fundo e
órgãos proprietários pelo custo do
outros, eventualmente obtidos, conmesmo.
cluirá O GTE, prloritàriamente, os
§ 3Çl A unidade residencial em consedifícios residenciais em construção os
trução, situada fora de Brasília, será
quais lhe serão transferidos pelos órconcluída pelo órgão proprietário e
gãos proprietários, dentro de 90 (nosua venda processar-se-á, de prefeventa) dias da data da publicação
rência, aos respectivos segurados ou
dêste decreto.
empregados, segundo o critério que
§ 3Çl O· GTE, por ocasião do recefôr adotado pela entidade, ouvido o
bimento dos prédios em construção,
BNH e respeitado o art. 59 decreto.
promoverá o exame dos respectivos
§ 49 Os terrenos urbanos e os ímócontratos de obras sob o ponto de
veis desocupados de propriedade das
vista técnico e financeiro, por coentidades mencionadas neste artigo,
missão especial constituída de dois
situados fora de Brasília, poderão ser
seus representantes, um do DNPS, um
alienados na forma de seus regulado órgão proprietário e um do Servimentos ou, ainda, vendidos aos órgãos ço Federal de Habitação e Urbanísde que trata o art. 89 da Lei nv 4.380, mo (SERFNAU), submetendo através
de 21 de agôsto de 1964, respeitado o
de exposição de motivos ao Prestdendisposto no art. 5Çl dêste decreto, vete da República, as conclusões da codada a aplicação dos fundos resultanmissão quanto à conveniência ou não
tes das vendas em quaisquer operade continuar com a execução do conções de custeio.
trato.
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Art. 16 .. O Serviço do Patrimônio
da UnlãoCSPU) ,.para cumprimento
do §6 Q do art. 65 da Lei nc 4.380. de

21 de agõsto de 1964, no-tocante aos
imóveis residenciais situados em Brasília, adquiridos pela União ou que

vierem a sê-lo, celebrará convênio
com o GTB dentro do prazo de 10
(dé~)

dias a partir da data da pu-

blicação dêste decreto, atríbutndo-lhe
a administração daqueles imóveis.
nrt, 17. As entidades proprietárias,
além da divulgação da relação dos

imóveis a serem vendidos e de suas
avaliações, promoverão pela .mprensa, nos respectivos 'Estados a publicação de avisos ou notificações para o
conhecimento do assunto pelos interessados, podendo. durante o período
das _publicações, adotar providências
admínistratívas que conduzam à regulartzaçâo das Iccaçóes ou ·ocupa-_
ções.
§ 19 As providências. de que cate
o presente artigo não compreendem as
.que possam modificar situações de
fato.
§ 2Q OS imóveis que estejam ou que
venham a ficar desocupados serão
aüenados na forma do â 4º do art. 13
dêste decreto, salvo OS situados em
Brasílía.

Art. 18. O GTB se articulará com
as entidades de que-trate êste decreto.
no sentido de .selecíonar para exclusão da venda as unidades residenciais
ocupadas por pessoas que exerçam na
Capital Federal encargos ou funcões
caracteristicamente transitórios .que
fícarâc reservadas 'para perma:nente
redistribuição aos exercentes de tais
encargos ou funções.'
Art. 19. A simplificação do precessarnen te da operação de venda obedecerá ao disposto nos artigos 60, 61
e 62 da Lei nv 4.380, de 21 de aeôsto
de

196~.

Art. 20. . Ficam assegurados aos
atuais locatários os direitos pelos mesmos adquírtdçs em conseqüência da
Portaria eNT - 95, de 30 de dezembro de 1943, admitindo-se, também, o direito à aquisição dos imóveis
em que habitam, nos têrmos dêste decreto.
§ 19 Falecendo .o locatário, será respeitada a ocupação nas condições asseguradas pela Portaria CNT 96-43
em favor do beneficiário que com êle
habitava no imóvel e pelo período em
que subsistir o direito deste último à
pensão.

iEXEctrrno

2'> Não ocorrendo a hipótese do
19 e não tendo o .ex-lccatáríc manifestado 'o direito de opção de compra
aplíoar-se-á ao imóvel o ... disposto n~
§ 29 do .art. 79 dêste decreto.
Al:t. 21. Ao segurado que, na data
da publicação da Lei nv 4.380, _-c 21
de agôato de 1964, se encontrava regularmente, habilitado li. aquisição de
imóvel residencial objeto de promessa
de venda rescindida, ou adquírtdo por
Instituto através de adjudicação OU
dação em pagamento, será dada preferência para aquisição do respeetlv'.' imóvel, .cabendo-Ihe, se fôr o caso
'
as providências para desocupação.
Art. 22. Realizadas as vendas previstas neste decreto, a administração
dos contratos de financiamento pcderá ser transferida a qualquer dos
órgãos referidos no art. 29 da Lei
no 4.380, de 21 de agôsto de 1964, na
forma do que fôr ajustado, mediante
o pagamento de uma taxa de admínrstraçãc não superior a 2% (dois
com o GTE dentro do prazo de 10
por cento) sôbre o valor das quotas
de amortdzação e juros,
Art. 23. A receita líquida proveniente das quotas de amortização e
juros das operações de venda dos ímóveís pertencentes a' entidades não' integrantes do sistema financeiro da
habitação, ressalvado o disposto no
art. 13 dêste decreto, será aplicada na
aquisição de letras imobiliárias emitidas pelo BNH.
Art. 24. Os prêmios de seguros relativos à operação de venda dos imóveis de que trata o parágrafo único
do art. 19 dêste decreto, serão integralmente creditados à instituição seguradora.
Art. 25. A receita proveniente das
operações, efetuadas' antes da vigência
da Lei nc 4.380,- de 21 de agôsto de
1964. realizadas ou em processamento, será igualmente creditada ao Instítt.... ~ vendedor, descontada apenas a
taxa de administração cu comissão
ajustada.
§

§

Art.
pleno
sa de
tegral

26. Será motivo de rescisão, de
direito, dó contrato de promesvenda ou cessão, com perda inde tôdas as parcelas. pagas, a
qualquer título. a prestação ae informações inverídicas ou a apresentação de documentos de falso conteúdo,
por parte do adquirente, visando à
obtenção de vantagem. indevida.
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Art. 27. As dúvidas surgidas na
efetivação do processamento das vendas de que trata o presente decreto,
serão dirimidas pelo Ministro do Planejamento.
Art. 28. Integram o presente decreto os allexos que o acompanham
referentes ao contrato padrão e ao
convênio a ser assinado pela Caixa
Eeonômíca Federal de Brasília, GTE
e demais entidades interessadas.
Art. 29. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos números
55.578, de 4 de fevereiro de 1965, e
55.595, de 20 de abril de 1965, e
mais disposições em contrário.
Braatlía,' '27 de .agôsto de 1985; 1149
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Arnaldo Sussekind
Roberto Campos

CONTRATO-PADRAO

Ciàusuias-ptuirão do contrato

a ser
adotado para a venda de imóveis
de propriedade dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões (lAPs) ,
Instituto de Previdência e -Assistêncía dos Servidores do Estado
UPASE) , Autarquias em geral, Sociedades de Economia Mista (excluído o Banco 'do Brasü S. A.) e
Caixas Economicas Federais, aos inquilinos ou ocupantes dos retertaos
imóveis, na conformidade da Lei
n9 4.380, de 21.8.1964.

As cláusulas e condícõcs constantes dêste instrumento integrarão o
contrato de promeaea de venda de
1m Ó v e i s de propriedade dos IAPs,
IPASE, Autarquias em geral, Sociedades de Economia Mista (exclui do o
Banco do Brasil S. A.) e Caixas
Econômicas Federais, aos inquilinos
ou ocupantes dos referidos imóveis.
As partes serão, de um lado, outorgantes promitentes 'Vendedores e. de
outro, outorgadas promitentes compradores, na conformidade do disposto na Lei nc 4.380, de 21 de agõstc
de 1964.

As mesmas cláusulas mutatis mutandis se aplicarão aos contratos de
cessão de direitos.
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Cláusula A

imóvel, objeto do presente contrato, destinar-se-á à, residência do
outorgado e sua ramnía, dependendo a sua Iocaçâo, enquanto nao hquidada a divida, de autorização prévia
e expressa do outorgante promitente
vendedor.
O

Cláusula B

O preço do Imóvel, objeto do ccntrato, deverá ser pago em prestações
mensais e sucessivas, vencendo-se a
primeira no último dia do mês civil
subseqüente ao da assinatura do contrato, abonada uma tolerância máxima de 10 (dez) dias para efetivação
do pagamento, no local onde rõr indicado pelo outorgante.
Cláusula C

Ao outorgado promitente comprador
fica assegurado .o direito de liquidar
antecipadamente a divida. cujo salda
devedor deverá ser corrigido na conformidade da legislação vigente.
Cláusula D

O outorgado promitente comprador

fica obrigado a pagar uma taxa de seguro para óoberuura dos riscos definidos na "Apólice Oompreensíva Especial para .o Plano Nacional de Habítaçáo", aprovada pelo Banco Nacional da Habitação, que integrará o
contrato.
Cláusula E

O outorgado promitente comprador
fica obrigado a pagar uma taxa de
aümímstraçâc de 2% (dois por cento) sôbre o valor de cada prestação
mensal devida, juntamente com esta.
Cláusula F

O outorgado promitente comprador,
par fôrça da assinatura do contrato,
fica desde logo imitido na posse provisória e precária do imóvel, .passando
a responder por todos os impostes, taxas e outros ônus que sobre o mesmo
recaiam ou venham a recair.
Clausula G

As prestações mensais de amortização e juros e o saldo devedor serão
reajustados tôda a vez que tôr alterado o valor do salário mínimo ou a
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escala padrão de vencimentos e salários dos servidores públicos civis e
militares, .de acordo com a legislação
vigente e de conformidade com as
instruções reguladoras fornecidas 1)e10
BNH.

ctacwta H
Sempre que. houver o reajustamentu prevrato na Cláusula G, 9 outorgante promitente vendedor requererá ao
Oficial do 'Registro de Imóveis que
averbe" à margem da inscrição do

contrato, os novos valores da divida,
do saldo respectivo e da prestação
contratual, resultantes da correção
monetária, devendo o requerímento
ser também assinado pelo outorgado
promitente comprador.
Se o outorgado promitente comprador se recusar a assinar o requerimento, ficará, não obsante, obrigado
ao pagamento da nova prestação, podendo o outorgante promitente vendedor, se assim -Ihe convier, dar por
rescindido êste contrato, desde que
feita a' notificação prévia, no prazo
de noventa dias (Lei no 4.320-64, artigo 62, § 29) .
Cláusula I
Se o ,promitente comprador deixar
de efetuar o pagamento devido até o
décimo dia subseqüente ao vencimento. de cada prestação, ficará obrigado
aos juros de mora de 1 % (um por
cento) ao mês sôbre o montante do
crédito em atraso. Prolongando-se o
atraso até quatro prestações, será facultado ao outorgante promitente
vendedor dar o contrato por rescindido de pleno direito.

Cteusula J

No caso do outorgante promitente
vendedor precisar recorrer a medidas
judiciais em deoorrêncía. do contrato,
terá direito, se vencedor, à multa
compensatória de 10% ccee por cento) sôbre o valor 'do saldo devedor,
oobrável na rorma da legislação em
vigor, além de custas e honorários de
advogados.
Cláusula L

Constitui motivo de rescisão do
contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a 0001'-

rêncía de qualquer das hipóteses se-

guintes:
a) a inobservância de qualquer de
suas cláusulas;
bi a falsidade de quaisquer declarações do outorgado promitente comprador, tendentes a traudar os requísitos exigidos para a estcpulação ou
execução do contrato, ou para obtençào de condições diferentes das que
tem direito;
c) a locação do imóvel ou sua destmaçào a uso diverso do convencionado, sem prévio consentimento, por
escrito, do outorgante promitente ren~
dedor.

No caso da rescisão do contrato por
culpa do outorgado promitente comprador, perderá êste as importâncias
que houver pago, bem -como as oenteítortas que houver feno, mesmo que
úteis e necessários, não lhe cabendo
nenhum direito à índenízaçâo, repostçâo ou retenção, seja a que título
fôr,

Clâusula M:

As despesas exigidas por êste ccontrato ou dele decorrentes, tais como
quitações, certidões, Impôsto de transmíssão, cessão, escrituras, registros,
averbações e outras, correrão por
conte .üc outorgado promitente comprador.
Cláusula N
A transferência do contrato de promessa de venda ou cessão de direito
a aquisição do imóvel somente será
feita mediante a fixação de juros na
base de 10% (dez por cento) ao ano
sôbre o montante da divida.

Cláusula O

A promessa de compra e venda tem
caráter irrevogável e irretratável para
ambas as partes, as quais se obrigam a fazê-la, a todo tempo, boa,
firme e valiosa, por si, seus herdeiros
e sucessores.
Cláusula P

Não constituirá novação a eventual
tolerância por parte do outorgante no
tocante ao estrito cumprimento pelo
.outorgado, das obrigações legais a
contratuais.

ATOS

Minuta do Convênio entre (Nome da
Entidade), a Caixa Econômica Federal de Brasilia e o Grupo de' Trabalho, criado pelo Decreto mÍ,mero
43.285, de 25 de fevereiro de 1958.

I

Partes contratantes (Convenentes)

V

Das Condições de, venda
A Caixa Econômica Federal de Brasília deverá efetuar a venda dos imóveis fndícados pela (Nome da Entidade Proprietária) ao preço que por esta
fôr fixado, mediante avaliação procedida, na forma do artigo 29 do Decreto
número 56.793, de 27 de agôsto de
1965.

A (Nome da Entidade Proprietária).

a Caixa Econômica Federal de Brasüía e o Grupo de Trabalho de Brasílla, através de seus representantes
legais, têm justo e contratado. a assinatura do presente convênio, a fim de
dar cumprimento ao que foi estabelecido na Lei número 4.380, de 21 de

agôsto de 1964, e no Decreto número
55.793, de 27 de agôsto

de
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1965.

V1

Da Exclusão de Venda
O Grupo de Trabalho de Brasílía
determinará aos órgãos convenentea
as unidades residenciais que deverão
ser exclui das da venda nos têrmos do
artigo 18, do Decreto número 56.793
de 27 de agôsto de 1965.
'
VII

Il

Objeto do Convênio

O objeto do presente convênio é a
venda das unidades residenciais de
propriedade '(Nome da Entidade) lo-

calizadas em Brasília, de .conformidade com o § 49 do artigo fl5, da Lei
número 4.380, de 21 de agôato de 1964,
bem como a administração dos respectivos contratos.
Il!

Preferência à Compra
A. Caixa Econômica Federal de Bra-sília dará preferência aos ocupante:'>
titulares de têrmo de ocupação, em
plena vigência. e, no caso de desinterésse, discordância do preço ou das
condições, disso cientificará ao Grupo de Trabalho de Brasília e à entidade proprietária, para a aquisição
pela União COmo preceitua o § 19 do
artigo 7Q, do Decreto número 56.793,
de 27 de agôsto de 1965.
D~

VIII

Da Avaliação
O preço dos imóveis de que trata
a cláusula II será obtido de .acôrdo
com o artigo 2(1 do Decrete número
56.793, de 27 de agôsto de _1965.

IV
Minutas de
A (Nome" da Entidade Proprietária) fornecerá à caixa Econômica Federal de Brasilía, as minutas de escrituras consignando as cláusulas constantes do contrato padrão, bem como
efetuará entrega dos translados ou
certidões das escrituras aos interessados. Será também obrigação da Caixa Econômica Federal de Brasília o
cumprimento do que está estabelecido no artigo 59 e seus parágrafos e
alíneas em combinação com o § único
do artigo 69 e o artigo 10, tudo da Lei
número 4.380"; de 21, devagôsto de
1964.

Das Garagens
Nos prédios residenciais com garagem, as transações com relação às
vagas serão feitas aproveitando-se a
orientação do Departamento Nacional de Previdência Social, através do
Ato Normativo nc 23, de 25 de março
de 1965 (Resolução 305-65), aditada
pela de n Q 353-65, de 8 de abril de
1965.
'IX
Do Processo de Venda
A (Nome da Entidade Proprietária),

em articulação com o Grupo de Trabalho de Brasília, indicará à Caixa
Econômica Federal de Brasília as unidades a serem vendidas e esta exigirá
de cada ocupante, interessado na
aquisição, os seguintes documentos:
a) declaração do Grupo de Trabalho
de Brasília de que a ocupação ou lo·
cação é le~1timai
.
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declaração da entidade vende-

dora ou do

Grupo de

Trabalho de

Brasília, de que o interessado não eatá em débito, ou de que já fez com ~
posição para pagamento da dívida,

paralelamente, com a amortização do
financiamento;
C) declaração do Grupo de Traba11";.0 de,'Brasília de que, na distribuição de unidades residenciais pelo Go-

vêrno Federal, ao interessado e seu
cônjuge nâo lhes foi atribuído senão
um único imóvel residencial ou que
optaram por um deles na forma do
item TV, do artigo 7Ç!, do Decreto no
56.793, de 27 de agõsto de 1965;

d) declaração do Grupo de Trabalho de Brasília de que em nome do
Govêrno Federal não foi intentada

nenhuma ação judicial visando a pôr
têrmo à ocupação.

x
Dos seguros
Caixa Econômica Federal de
Brasília cobrará de cada interessado,
na hipótese de venda a prazo, o pagamento dos prêmios dos seguros
previstos na Apólice Compreensiva
Especial aprovada pelo Banco Nacional de Habitação e nos têrmos do
39 do art. 49 do Decreto nc 56.793,
de 27 de agôsto de 1965.
A

*

XI

Da Prestação Mensal
A Caixa Econômica Federal de
Brasília emitirá, mensalmente, documentos de cobrança ao adquirente,
do qual constarão as seguintes parcelas:
a) valor. da prestação mensal, compreendendo amortrzaçâo e juros;
b) valor do prêmio do seguro rateado;
c) taxa de administração docontrato em favor da Caixa Econômica
Federal de Brasília, no valor de 2 %
(dois por cento) sôbre as quotas de
amort.ízaçào e juros;
d) quando rõr o caso, os encargos
de ímpôsto, taxas de serviços públicos, de condomínio e demais despesas
que incidem ou venham a incidir Sóbre o imóvel.

xn
Da Consignação em FOlha
Quando a venda fór feita a servidor
publico federal, autarquícc ou da Pre-

feitura do Distrito Federal, o pagamente da prestação mensal, poderá
s:er feita, mediante consignação em
tolha, a requerimento do Interessado.

XLII
Da Antecipação do Pagamento

Caixa Econômica Federal de
Brasília fica autorizada a receber
amortizações especíaía da divida Ou
do preço, no valor mínímc igual ao
de uma prestação mensal, bem como
liquidar antecipadamente o saldo devedor, na forma da legislação vtaente.
A

XIV
Da Correção Monetária
Nos reajustamentos dos contratos
de compra e venda ou de cessão de
dírertos, a Caixa Econômica Federal
de Brasília observará a correção monetaría prevista nos artigos 5Q, 6Q e
10 da Lei nv 4'.33'Ü, de 21 de agôsto de
19tH, combínados com o art. 4Q do
Decreto nv 56.793, de 27 de agôsto de
lP65 e nos têrmos da cláusula {j do
contrato-padrão.

XV

Da Impontualidade no Pagamento
No caso. de impontualidade no pagamento da prestação mensal, a
Caixa Econômica Federal de Brasília
cobrará sobre o seu valor, os juros
de mora de 1% (um por cento) ao
mês que reverterão em favor da entidade vendedora: Acumulando-se o
atraso de quatro prestações mensais,
a Caixa Econômica Federal de Brasüta comunicará o fato á entidade
vendedora para as providências cabíveis, sustando o recebimento de
qualquer importância até ordem contrária.
XVI

Do Condomínío
A Caixa Econômica Federal de
Brasttia, após processar a venda, enviará ao Grupo de Trabalho de Brasíha relação dos adquirentes para
promover a constituição dos diversos
condomínios na forma da legislação
específica.
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A (Nome da Entidade Proprietária) no prazo máximo de 6 (seis) meses.vse obriga a registrar, no Ofício
do Registro Geral de Imóveis de Brasília, memorial descritivo dos imóveis
postos à venda e a cumprir as formalidades legais de obrigação do vendedor.
XVII

Do Contrôle Financeiro
Econômica Federal de
Brasília assegurará às entidades venuedoraa e ao Grupo de Trabalho de
Brasília as facilidades para verificaçãc de qualquer das .etapas de admímstraçâo dos contratos celebrados,
oongánno-se, ainda:
a) a remeter mensalmente a cada
Jnstttuto interessado, relação dísortminada das operações realizadas;
b) a creditar 5(}% (cinqüenta por
cento) do rateio financeiro a que alude a cláusula XVIII dêste Convênio;
c) a pagar às entidades seguradoras o valor dos premias arrecadados.
A " Caixa

XVIII

Do Rateio Financeiro Anual
A (Nome da Entidade Propríetária) apresentará ao Grupo de"Trabalho de Brasília demonstrativo das
receitas bruta e líquida' obtidas sem
excíusào de quaisquer taxas com a
rocaçao de seus imóveis em Brasilia,
no perrcdo compreendido de 1Q de
Janeiro a 31 de dezembro de 1964, de
modo a ter-se a -média aritmética da
arrecadação menaaí nos últimos ~2
(doze) meses, destacando-se, em quadro, o valor liquido médio mensal da
renda obtida pela -íocaçáo dos referidos imóveis, e computando-se na parcela de despesa todos os encargos de
passoaí, materâat, administração e
o outros. 5{J% (cinqüenta por cento)
do valor da media aritmética da renda _liquida assim obtida, será considerada como parcela para o rateio
rtnanceíru anual a que se refere o §
4 Q do art. 65 da Lei nv 4.380, de 21 de
agosto de 1964, combinado com os artigos 12 e 13 do Decreto nv 56.793, de
27 de agôstc de 1965.
XIX

na Aplicação do Fundo Rotativo
O Fundo Rotativo a que se refere
o § 49 do art. 65 da Lei n 9 4.380,

de 21 de agôsto de 1964, terá a aplicação prevista no art. 13 do Decreto
nc 56.793, de 27 de agôsto de 1965.
~ E, por estarem assim justas e convencionadas as partes contratantes,
por seus representantes legitimas,
abaixo assinados, firmam. o ~resente
Convênio" isento de sêlo por força da
~:~a e~m 5s~c~n~~s~igsef~~td~ual teor
Entidade Proprietária
Caixa Econômica Federal de Braslília
Grupo de Trabalho de Brasília
DECRETO NQ 56.794 AGÔSTO DE 1965

DE -

2'1

De

Complementa o disposto no artigo
83 do Decreto n 9 55.889 ae 30 de
zacrço de 1965, cria tuncôee y1"aütícaaae no Instituto Bras-zlel''''~ ae
Reforma Agrária e dá outras PTOi-l-

ceecrca.
o Presidente da Repúbüca, mando
da atribuição que lhe confere o artago 87 item 1. da Constituição Fedetfll,
e
COnsiderando a participação que
deve ter o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ria execução ~ prügrama- de Açâo EconômiCa do G07êJ:no;
Oonsíderando que, para isso, é prtmordíal a estruturação dos oíversos
órgãos executores das SUIdS ativid.1df>~;
Considerando ainda, o que precestuam os artigos 37, § 29 e 104, § 3Q da
Lei nc 4. 5ú4, de 30 de novembr., de
19'64 _ Estatuto da Terra; e até que
lei especial disponha a respeito, decreta;
Art. 11' Ficam acrescidos aos cargos
em comissão de que treta o ArtigO 83
do Decreto nv 55.889. de 30 de março
de 1965, que aprovou o Regulamento
Geral do Instituto BrasllelTo de Reforma Agrária, I (um) car~o, em .comissão, símbolo l-C e 5 ~ClnCO) cargos. em comissão, símbolo 2.... C. para
atender a encargos de direção de 19
e 2<;' graus drvisionals nos ~rgâos Cen_
trais constantes do retendo Regulamento.

Parágrafo nnrco. Para atender aOS
encargos de direção de 19 e 21' graus
dJV1.si~nais nos órgãos Regionais e 2,0nats inclusive das Circunscrições de
cadastrli e Trtbutaçáo em todo o país,
previste no Capitulo IV do TitulO
n de. Lei nv 4.504, de 30 de novem-
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bro de 1964 e capitulo tv do Ti~ul0
TIl do Regulamento Geral do tn;.)tltl:!-~
to Brasileiro de Reforma Agrária fI-

cem criados 7 (sete, cargos, em comissão,símbolo l C e 70 (setenta) car-

gos, em comissão, símbolo 20.
Art. 29 Visando ao atendimento dos

encarao, de chefia. assessoramento e
secretariado decorrentes da estruturação do Instituto grasíleirc ' deRe
w

forma Agrária, ficam criadas <i9 (qua-

renta e nove) funções greüncaõas.
simboíc lF; 33 <trinta e três! funções
gratificadas, símbolo 2F e lO <dez)
funções gratlftcades, símbolo 3íF nos
órgãos centrais; 23 (vinte e três '
funções gratificadas, símbolo lF; 46

<quarenta e seis, funções gratificadas. símbolo 2F e 14 (quatorze) funções gratírícadas, símbolo JF nos
órgãos Regionais e zona-s, Inolustve
nas Circunscrições de Cadastro e Trlbufaçâo, de acordo com as ConO.içóe::;
previstas no artigo 49 do Decreto número 49.592, de 27 de dezembro' de
1960. e tendo
vista o disposto nos
Regimentos Internos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
Art. 3'1 Ao pessoal Te'quisitado na
forme. do § 39 do Art. 104 do Estatuto
da 'Terra. que não O seja para exercicio de cargo em comissão, Iuncào
gra üfícada ou cometimento de encargos no gabinete do Presidente de Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
caberá o pagamento da gratifícacão
Individual de produtividade prevista no
§ 29 do art. 15 da Lei nc 4.345, de 26 de
junho de 1964. a crttéric da Dtretona
plena, a qual deverá atender aos te
quísttos de hierarquia, responsabilidade
e complexidade das tarefas atrrbut-.
das, bem como ao prolongamento do
período normal de trabalho do funcionalismo em geral. gratificação que,
todavle, em nenhuma hípótese.spoderá
ser paga. qp.ando o servidor reqtnsitaao,
na condíção dêsta artigo, estiver sob
regime de tempo integral.

em

Art 49 A despesa com a execução
deste Decreto será atendida pelos re ..
cursos orçamentários próprâos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
Art. 59 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárIo.
Brasflia, 27 de agôsto de 1965; 144Ç'
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO. N? ,:56 .79-5 AGÓSTO DE 1965

DE

27

DE

Dispõe sóore a criação de área prloritáTia e de emergência para tine
de Reforma Agrária, e dá outras
providências.

C Presidente da República, usando

das atrfbuições que lhe confere o

art. 87, inciso I, da Constituição Federal, nos têrmos do art.. 43, ~ 2l? da
Lei rio 4.504, de 30 de novembro de
1964 e do art. 40 do Decreto nv 55,891,
de 30 de março de 1965, decreta
Art. 19 Fica declarada área prtofitáría de emergéncía, para tms de Reforma Agrária, a região constituída
pelo Distrito Feder.o e pela área que
o envolve, incluindo o, quadrilátero
com a deümttaçao estabelecida para
o sítio da nova CapitaL_ e compreendendo, no Estado de Goiás, os Munícipíos de Abadlãn-a, Alexània, ;\ nápolís, Aparecida de Goiânia, Aragoíâma, Bela Vista de Goiás, Brasabcantes, Brasilãnía, Cabeceiras, Carmclândía, campestre, Corumbá de
Goiás, Caturar, Cristalina, Formosa,

Gotanápolís, Goíanésta, li o i ti, n i a,
Gcianrüra, Guapo, Hídrolândía, Inhumas, Itauaçu, Jaraguà, Leopoldo BuIhôes, Luzíânía, Nerópolís, Nova Veneza, Ortzona, Ouro Verde de Goiás,
Padre Bernardo, Petroüna de Goiás,
Pírenópoüs, Planaltma, Ríanópcüs,
.Santa Bárbara, Süvânia, 'I'rínnade e
Víanópoüs; e, no Estado de Minas Gerais, os Municípios de Bonfmópoüs de
Minas rex-Guarapuava) , Burit1s, Paracatu e Unaã,
Art, 2° Pica criada' a Oelegacía Regiona.l de Brasília (IBRAR de Brasfkia) , com sede na Capital Federal
e jurísdícãc sôbre a área príoritárta
referida no artigo anterior, e com ae
atribuições previstas no art. 52 do
Regulamento anrovado pelo Decreto
nv 55.889, de 30 de março de lS5õ.
Art. 2,Q A íntervençâo governamental na área de que trata este decreto ter-se-é por dois anos, podendo
eér prorrogada.
Art. 19 Os tr-abalhos do IBRAR de
Braatlía, obedecendo 8. um "Plano de
Emergêncla" 8 ser incluído no reepectívc Plano R(~f"i(Jnal de Reforma
Agrária. envolverão:
a) a constttuíçãc de 3,000 (três mil)
propriedades familiares;
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z» a organização de ate três "CO·
operativas Integrais de Reforma
Agrária" <CIRA);
c) o estude das condições sócioeconômicas da área, para elaboracão
dos programas de promoção agrária;
ti) O cadastro técnico da região. na
forma do § 19 do art. 46 do Estatuto
da Terra;
c) a regularização dos titulas de
posse dos imóveis rurais de posseiros
existentes na área.
Parágrafo único São fixadas Aro
Cr'S .12.000.000,000 «ío-e bilhões de
cruzeiros) as inversões a serem feitas
na área no período de dois anos.
Art. 59 O Instituto Brasileiro <j~
Reforma Agrária
fica autorizado, li
artácular-se com o:' Ministérios da Aeronáutica. da Agricultura, da Guerra,
da Marinha, da Saúde c da Viação;
com os Govêrnos dos Estados 08
Goiás, e Minas Gerais; e com aPrefeitura de Brasília para a Implantação do Projeto de Reforma Agrárta e
a realização de obras de ínfra-estrutma necessárias.
Art. 69 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas às disposições em
eontrárlo.
Brastlía 2,7 de agôsto de 1965; 1440;.
da Independência e 77Q da República..
H. CASTELLO BRANCO_
DECRET'J N9 56.796 - DE 27 DE
AGÔSTO DE 1965

Aprova alterações introduzidas uos zstatutos da Paraná Companhia de
Seguros, inclusive aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâc que lhe confere o -u-tdgo 87. inciso 1, da Constituição. e nóstêrmos do Decreto-lei nv 2,063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. iv Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Paraná Companhia de Seguros, com
sede na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, autorizada a funcionar pelo
Decreto nc 4.787, de 19 de outubro
de 1939. inclusive .aumento do capital
social de crs 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr$
.
80.000.000 (oitenta milhões de cruzeiros) , conforme deliberação de seus

acionistas em Assembléia-Geral Extraordtnárta.vrealisr '3 em 10 de outubro de' 1954,
Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos 1"egulamentos vigentes. ou que venham
a vigorar, sobre o objeto da autortzaçâo a que alude' aquêle Decreto,
Brasília. 27 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTEI.LO BRANCO

Daniel Famco

DECRETO NQ 55 797 ~GÔSTO

DE

ioss

DE

2'7

DE

Declara de utilidade públlca, parai
fins de üesapropríaçãc, o terreno
que menciona. em Belém, Estario do
Pará.

o Presidente da República, usanoo
das atribuições que Ihe confere o artigo 87, item I da. ConstitUIÇão, e nos
têrmos do artigo 59. alínea m, do Decreto-lei u- 3 365, de 21 de junho de
1941. com as alterações constantes da.
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreto :
Art. 1'" Fica declarado de tltllidao€
pública, para efeito de desapropriação. o seguinte terreno; Terreno sem
edificações, parte de um terreno edrficado com o prédio coretado sob o
nv 1 613 de propriedade de .Jo3é Nunes da Fonseca, que já usou o nome
José Antonio Nunes, sito à Rua Mundurucus, entre a Rua. Pa-dre Eutíquio
e Travessa Apínages, oonstítuido por
um polígono irregular. determinado
pelos seguintes elementos; em unha
reta, paralelamente à Rua Mun;
durucus e dela cristendo cinqüenta
metros e oitenta centímeros {50,SOm),
medindo dezoito metros ua.oorm : pela
lateral dâreíta, conünand., com terreno de terceiros, em umha reta, em
direção aos fundos. perpendícularmen;
te à Rua Mundurucus, medindo -dezessete metros e sessenta e cinco centímetros

(l7,65m); pelos Jundcs: em

linha quebrada, confinando com I,errenas de terceiros..constituída de três
(3)
elementos, com as sesuíntes dimensôes: o prrmeiro elemento, em :i~
nha reta, em sentido quase paralelo
a Ruo Mundurucus, medindo sete me..;
tros c vinte centímetros ~7,2l)Irtj
segundo elemento, em .mha reta no
sentioc perpendicular à Rua Mundurucus medindo sessenta centlmetroa

°
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e o terceiro elemento, em lI-

nha reta quase em sentIdo oaraíelo
à RU2 Mundu)'llCv.S, medindo dez metros e setenta centímetros (lO.7(\m;;
P2Ú1 lateral esquerda ümttando com
o terreno da Paourdade te .jdontologra em linha .reta. perpendicurar-

mente 'à Rua Mundurucus. meomdo
dezoitD metros e .oltcnta eenttmetros
1188{)ml.

Ar t
2Ç Fica estabelecido o pagamento da importância de seis milhões
de cruzeiros. (Cr$ 6.000.QOO) a título
de inden'zaçâo aos proprietários ao

terreno.
Art 3" Este decreto entrará em VIgor na d-ata de 'sua publicação, rícando revogadas as disposições em contrário
Brasflta. 27 de egôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

Exut1'l'IVO

te operações financeiras de fomento
agropecuário ou Industrial;
b) concorrer para a racional evolucao da estrutura agrária do País ~e
para o aperfeiçoamento das relações
de trabalho e prortuçao no campo;
c) incrementar os mveís de renda
real dos agentes econômicos ügados à
producao agrícola, concedendc-thes
merhor capacidade aquisitiva e facultando ao setor maior possibilidade de
r emvesümentc:
dl melhorar as condições gerais de
abastecimento interno e ampliar as
possíbütdades de exportação de produtos agropecuários;
e) estimular o uso. em bases economícas, de terras / Inaproveitadas ou
de baixo aproveitamento, e bem assim
a exploração industrial ou comercial
de r e c li l' S o s agrícolas naturais do
Pais.

CASTELLQ BRANCO

CAPíTULO II

Flávio Lacerda

Dos Recurso:;

DECRETO N9 56.798
AGÔSTO DE 1965

DE

27

DE

tceçuumienta o Fundo Agroindustrial
de Reccnrersão - FUNAR - criado pelo art.
Terra,

120

do

Estatuto

da

o Presidente da Repúbltca, no uso
de suas atrrbutcôes e prerrogatavas,
resolve aprovar o seguinte Regulamento para a execuoân do Ti'unwJ
Aqroindustrialde
FUNAR - ínstttuído
Lei fi'? 4.504, de 30
1964 - Estatuto da

Reconversão

pejo art .

.i~()

da

de novembro de.

Terra.

CAPíTULO I

Dos oaíetioos
Art. 19 O Fundo Agroindustrial de
Reconversão, ínstdtuído pelo arf ..20
da Lei n 4.504, de 30 de novembro
de 1964, tem por objetivo assistrr f1.nanuerramente a proprietários ~u.tos
imóveis rurais tenham sido desapropriados contra pagamento por -neío
de Titulos da Divida Agrárta, amparando projetos -de desenvorvímento
agropecuário ou industrial que .permttam:
a) incrementar os níveis ee procuçao e de produtividade no setor agrícola da economia nacional, medíanQ

Art. 29 O Funclo terá registro con ..
tábil específico nos livros e papéis do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico - BNDE, e será alunentado por:
T - Dez por cento (10%) dos reCUrsos componentes do Fundo Nactonal de Reforma Agrária;
II - Recursos provenientes de empréstimos contraídos no País e no Exterior para a realização de suas fi.nalídades: ,
rII, .- Resultados das operações do

próprro Fundo;
IV - Recursos obtidos pelo BNDE

para as

finalidades especificas

do

FUNDO;
V Recursos transferidos
ao
FUNDO por outras entidades gover-

namentais.

CAPíTULO

m

Da Administração

Art. 39 A administração do FUNDO
será exercida pelo BNDE, mediante
o seguinte esquema de atribuições especírtcas:
I - Os critérios de prrortdade para
eleito de financiamentos à conta do
FUNDO serão estabelecidos anualmente pelo Ministério Extraordinario para o Planejamento e Coordenação Econômica;
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II - As normas gerais de operação
e os planos globais de aplicação do
FUNDO serão aprovados pelo Conselho de Administração do BNDE, por
proposta da Diretoria dêsse Banco;
III - As operaçôes· financeiras do
FUNDO, quer as pertinentes é.ootencao de recursos, quer as referentes a
emprestímos a mutuáríos, bem- como
a aprovação de orçamentos, contas e
relatórios do FUNDO, serão de ôeotsão da -Diretoria do BNDE, obedecido
o disposto nos incisos 1 e I1 acima.
§ 19 Para efeito
do estabelecido
neste artago são obedecidas, em tudo
o que couber, as normas processuais
do BNDE, podendo, no entanto, a ':':>1retona delegar podêres a dois de seus
membros para cumprimento de atnbutções que lhe cabem na adminíatração do FUNDO.
§ 29 No estabelecimento dós erttérios de prioridade mencionados no
inciso I acima, o Ministério Extraordinário para o Planejamento e Coordenação E~onômica levará em conta:
a) os objetivos gerais da Lei número 4.5{)4, de 30 de novembro de
1964, e, em especial, os. dos Planos
Nacional e Regionais de Reforma
Agrária;
b) as finalidades do FUNDO;
c) as diretrizes gerais da polítíca
economíca-ffnanceíra do ooverno,
d) as disponibilidades efetivas ~ do
FUNDO em cada exercício financeiro.
Art. 49 Os servíços administrativos
do FUNDO serão supridos pelo
BNDE, que debitará ao FUNDO os
custos respectivos.
Art. 59 De igual modo, serão uebttadas à conta do FUNDO, pela Adminístraçâc dêste, as despesas de qualquer natureza que vierem a se tornar
necessárias para a sua boa execueao,
mcíusíve as pertinentes à divulgaçao em geral, às informações especíricas a interessados e às eventualmente ligadas ao custo de recursos obudos, por empréstimo, para o FUNDO.
Art .. 69 Independente do disposto no
art. 49 acima, a Aômmístração :do
FUNDO, nos termos do art. 39 inciso
lII, e seu § 19, dêste Regulamento,
poderá contratar, sempre quenecessártc, .à conta do FUNDO, serviços
tecnícos e adminístratrvos de terceiros para a realização dos objetivos do
FUNDO.

Art. 79 Das operações do FUNDO
será apresentado relatório anual ao
Presidente da República e aos Ministros da Fazenda, da Agricultura e do
Planejamento.
cAPÍTmo IV

Das Operações
Art. 89 O FUNDO financiará projetos de desenvolvimento agropecuário ou industrial apresentados por
proprietários cujos imóveis rurais tiverem sido desapropriados contra pagamento por meio de 'I'ítulos da Dívida Agrária.
§ 19 Os projetos referidos neste artigo, para pleitearem financiamento
do FUNDO, deverão apresentar-se
nas condições técnicas e econômicas
estabelecidas pelo BNDE e se enquadra dentro dos critérios de prioridade referidos no artigo 39, alínea I, e
seu § 29, dêste Regulamento.
§ 29 Para efeito do § 19 dêste artigo o BNDE fixará as condições técnicas e econômicas de apresentação
cios projetos, divulgando-as pelo Díàrio Oficial e pelos príncípais órgãos
de imprensa do País'.
§ 3<;1 Independentemente' de
tais
condições, poderão ser exigidas pelo
BNDE as ínrormações complementáres julgadas indispensáveis para apredação de cada projeto especifico.
Art. 9<;1 Os financiamentos do F'UNDO não poderão ultrapassar, em nenhuma hipótese, a sessenta por cento (6-0%) do valor global do investimento previsto pelo projeto, respettado, sempre, porém, o teto de cinqüenta por cento (50%) do montante dos Titulas da Divida Agrária que
tiverem entrado na composição do
preço da desapropriação,
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo. a Adminístração
do FUNDO, nos têrmos de. artigo 8>;1
deste Regulamento, detíntrà o que
será considerado investimento unancíaveí em cada setor de atividade contemplado pelo FUNDO, à luz dos CrItertos de prioridade fixados pelo Ministério' Extraordinário para o Pta~
nejamento e Coordenação .gconórmca .
Art. 10. Os encargos .resultantea
tínancíamentos, outorgados pelo
l"UNDO, mcíuaíve amortização e JUros, serão ·liquidados em: Títulos da
Divida Agrária e, na falta dêstes ou
de
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CAPiTULO VI

por opção dos mutuários, em moeda
corrente.
Art 11. Na concessão de nnencta-

Disposições Transitórias

garantia que considere tundamental a
nquídez das operaçoes especificas.

e poderá ser modificado por proposição da Administração do FUNDO.

Art. 12. A cütérto da Admínístracão do FUNDO, poderão ser- convida-

Art. 18. O Presidente do BNDE tomará as medidas necessárias junto ao
Instituto Brasileiro de R~fol'ma Agraria - IBRA, para recolhimento, à
conta do FUNDO dos recursos previstos no inciso I do art. 2° dêste
Regulamento, à proporção dos recebimentos, por aquela Autarquia, das
parcelas que constituem. ~ Fundo Nacional de Reforma Agrária. na forma
do art. 28 do Estatuto da Terra.
Brasília,_ 27 de agosto de 1965' 1449
da Independência e 770 da RepúbIíca..

ment~ fi conta do ~O. sua Ad~
ministraçãq poderá exígtr qua:que~

das entidades financeiras públicas e

privadas para participar da sua exe-

cução.
Parágrafo único. Para êste üm, as
entidades convidadas deverão sacíslazer as condições operacionais e processuais que vierem a ser estabele-

cidas pela Administração do FUNDO,

nos têrmos do art. 39 , § 1Q. dêste Regulamento.
Art. 13. Tôdas as operações de fi";
nancíamento à conta do FUNDO, se
farão mediante apltcaçàc do mecantsmo de correção monetária à base de
mdíces fixados pelo C. N, E.
Art. 14. Do mesmo modo, o valor
nominal dos financiamentos outorgados.à conta do ~IX) poderá ser
reajustado, durante o período de maturaçêo do investimento e a critério
da Admínístraçâo do FUNDO, tendo
em vista os efeitos da desvalorização
monetária nos orçamentos de ímplanração de cada projeto especínco.
CAPÍTULO V

Da

cooperação com
enuasaee

outrrts

Art. 15. Para a ooa execução das
operações do FUNDO, o aNDE podem.
valer-se da cooperação de outros ór~
gâos públicos, entre .os quais o Banco
do Brasil S.A. através das suas Carteiras de Crédito Agrícola e Industrial- e
de Oolonízaçâo, o Ministério da Agrícultura, o IBRA e as Secretarias Estaduais de Agricultura.

Art. 16. Tendo em vista os amplos
e tundamentaís objetivos do FUNDO,
o BNDE poderá, para maior eríçacia
da ação promocional objetívada com
a constituição do FUNAR, promover
as arttcutaçôes julgadas necessárias
com órgãos regionais, de âmbíbo redera! ou estadual, de modo a racionalizar e entrosar, ao máximo das
possibilidades em têrmos de interesse
econõmíco nacional e regional, os
projetos que postularem rtnanetamente à conta do FUNDO.

Art. 17. Este Regulamento entrará
em vigor na data de sua aprovação

H.

CASTELLD BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões
Hugo Leme
Roberto Campos

DECRETO N.Q 56.799 AGÔSTO DE 1965

DE

27

DE

Cria a Junta Interministerial de Cotitrôte da Implantação do Cadastro e
do Impôsto Territorial Rural, previstos no Estatuto da Terra.

O .Presídente da República, usando
da atribuicâo que lhe confere o ar-

tigo 87, itém I, da Constdtuíçâo Federal, decreta:
Art. 1.9 E' criada a Junta Interministerial de Contrôle da Implantação do Cadastro e do Impôsto Territorial Rural para colaborar, com o
Instituto Brasileiro de Reforma Agrá.,
.ría - IBRA - e com o Grupo de Regulamentação do Estatuto da Terra
GRET - em assuntos de Cadastra Q
Tributação.
Art. 2.9 A Junta será designada em
Portaria Intermínísterial e comporse-á de 3 (três) membros, que serão
indicados _um pelo Ministro de Estado da Fdzenda, um pelo Ministro Extraordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica e um pelo
Presidente do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária.
Art. 3.9 A. Junta rntermtnístenet
terá por objetivo acompanhar e con..
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trolar a execucâo e o desenvolvimento dos contratos celebrados entre o
lBRA e o GRET e entidades ou técnicos especializados, nos têrmos do
íncísc IV do artigo 2.9 do Decreto
n.c 55.236 de 24 de dezembro de 1964,
para implantação dos serviços de
Cadastro e de lançamento e cobrança
da Tributação de imóveis rurais,
Art. 4.9 Comuete à Junta Intermtnístertal:
a) aprovar, sob os aspectos administrativo -e financeiro, os planos e
programas elaborados pelo GRET ou
peje lBRA, para implantação dos. eer.,
viços referidos no. artigo 3.9 ;
b) aprovar os cronogramas rínancetros dos trabalhos de ímplantacâo ;
C} aprovar os orçamentos e previsôes de despesa para cada tarefa parcial ou conjunto de tarefas;
d) aprovar os contratos, convênios
ou convenções a serem celebrados
com técnicos ou entidades especializadas' públicas ou privadas, para
execução dos trabalhos;
e) estudar, para cada caso ocorrente, em face da natureza especifica
de cada tarefa ou conjunto de taretas, ou das condições especiais de
sua execução, as nlOdaUdades sugertdaa pelo GRE:r de empreitada globalou parcial, de .adminístraçâo contratada, de adjudicação de serviços ou
tarefas, ou de execução direta;
j) autorizar os pagamentos de .despesas decorrentes dos contratos de
execução dos serviços referidos no
artigo 3.9.
Art, 5.Q A Junta Intermínísteriaj
deverá examinar e aprovar os pedidos de dispensa de concorrência pública ou administrativa e de coleta
de preços, nos casos de urgência e em
função da natureza técnica das tarefas, para encaminhamento ao Presidente da República. ~

Art. 6.Q As atividades da Junta, Intermínísteríat cessarão com a termínação da fase de implantação dos
serviços referidos no artigo 3,Q e sua
transferência para a responsabtlldade direta do Departamento de Cadastro e Tributação do IBRA,

Art. 7.Q i!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, ~e
voga das as disposições em contrárto .
Brasília 27 de agôstode 1965; 144 Q
da Independência 'e 77.Q da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Roberto de Oliveira Campos.

DECRETO

NQ 56,800 DE
AGÔSTO DE 1965

n

m

Altera o art. 1Q do Decreto n'J ãS, 532,
de 12 de janeiro de 1965.

o

Presidente da República,

UI'.·3nd-U

da- atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, ítem r, da consutuaçao decreta;
Art. 19 Ficam atribuídos <.1.0 Min....;térto da Viação e Obras Públ1cilS, C'3
encargos de ímplantaçào. melhoramentos e pevímentaçâo da Rod()v1a Nacional BR-lOI/RN (antiga BR-lll Trecho Parnamtttm-Sãc José oe ~...rj.
pitiu
Parágrafo ún.co. As demais otn-as
a que se- refere o Decreto 119 55.562
contmuarâo {1 ser realizadas mctun.nte- convênio entre o Mínistáno da
Guerra e Ministério da Viação e
Obras públicas .

Art 2\' ãste decreto entrara erri vtgor na data de sua publlcacâo.
Brasílía, 27 de agôstn de 1965; iH"
da jndependênoia e 779 da Replibllca.
H.

C.tlSTELLQ

BRANCO

Juarez Távora

DECRETO NQ 56,801
AGÔSTO DE 19S5

DE

27 ce

Dispõe s6bre a a,plicaçáo do Flln(~o ce
Melhoramento dos portos e dZSC!1Jlina o Art. 49 do Decreto nQ 60 de
19 'de outubro de 19'ül

o presidente da República, USRlWü
das atribuições que confere o artigo
87, da Constituição, decreta:
Al't

1\

li

aplicaçác doa

:-eCUrSQ$

de que trata o Art 4'" de lJ~~~"0~O
nv 6'0 0.(: 19 de outubro de t961 oeverá ser precedida de concorrên-âa
pública ou administrativa ou .'te core.
ta de- preços, na forma do que deter-
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mina o Código de contabilida.Jé PÚblica .da União' e das dlSPOSlÇÕ~S da
Lei nv 4.401 de lQ de setembro de
1964'
Parágrafo único. Os empreencnnen-

tos a serem executados na forma pre-

viste no Art 13 da Lei nv 3.421 de
10 de julho de 1958. ficam Igualmente

SUjeitos a.o· que preceitua êste arbigo
Art 2~ Os contratos decorrentes de
concorrência núblicc só poderão ser
firmados entre firmas empreiteiras e
as adrmmstraçóes de pôrtO para execução de obras e serviços à conta do
Fundo de Melhoramentos ~ porto,
mediante prévia aprecíaeâo pelo Departamento Nacional de Portos E Vías
Navegáveis e aprovação pelo Consef no

Necíonaj de Portos e Vias Navegávets.

TI,a forma que dispõe a Lei 4.370-64parágrafo único Após a realtzaçâc

da concorrência pública a. Admtmstração do Pôr-to encaminhará ao D~.
partamento Nacional de portos e Vias
Navegáveis e documentação per-tinente
à mesma. Isto é cópia do edital de
concorrêncía. uma via de cada proposta apresentada, parecer da Comtssâo .Julgadora e minuta do contrato a ser firmado.
Art 3<> A documentação relativa aos
centre.tos decorrentes de concorrência
admmístre Uva e coleta de preços para
execução de obras e- serviços á conta
dos recursos do Fundo de Melhoramente do Pôrtn será aprovada Pelo
Chefe de Distrito do DNPVN sob cuja
jurrsdrçâo encontrar-Se a respectiva
adrmnistraçâó portuária..
Parágrafo único Os contratos nacorrentes da coleta de preços não €'Stão SUjeitos a reajustamento de oreçOS.

Art. 49 Os contratos de 'obras e serdecorrentes de' concorrência pública, a que se refere o a.rtigo I.f} dêste
Decreto, estarão SUjeitos a revisão de
preços nos têrmos do que estabelece
a Lei nc 4.37<l, de 28 de julho -te Hl64.
Art 5'-' Ficam revogadas as díspnsfçôes constantes dos artigos 69 e 89 e
seu, parágrafos do Decreto nc 60. «e
19 de outubro de 196!.
Art. 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data de SUa publieacâo.
revogadas as dtspostçôes em contrário:
Brasília, 27 de agôsto de 1965; 144v
da Independência e 77<> da Republíca .
V1Ço.s

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO NQ 56.802 AGÔSTO DE 1965

DE

27

DE

Declara de utilidade 1JitbHca, para lzns
de aeeeproonacõo, pelo õeporramento Nacional de Obras Contra as Séces, aTea de terreno situada "1.0 mu-:
nicípio de trauçuoa, Estado do cec-c.

o Presídenta da República, usando
da atribuição que lhe confere o art!go
87. inciso I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de
junho de 1941, mOdiflcadQ pela Lei
ns 2 78Q, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1.,. Fica declarada de uttlidade
púbhca. para tíns de desapropriaçâo
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas. a área de terreno com
quatro milhões," novacentos e oitenta
e dois mil. quatrocentos e otteme e
um metros quadrados t4.982.481m2J
situada no município de Irauçuha, Estado do ceará. representada na planta, que com êste baxe, rubricada pero
Diretor de Divisão do Material do Departamento de Administração do Mi
rustért., da vtaceo e Obras PuDI1Cas,
necessária à construção do açude púbhco 'São Gabriel" no murncíoio de
Irauçuba, Estado do Ceará. cujos projeto e orçamento foram aprovados pel,a
portaria nv 6/DPEP, de 4 de junho de
4

1965.
Art. :JQ Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revo-

gadas

G.'3

disposições em contrátro.

Brasílía, 27 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 77<> da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO Nv 56,803
,i"GÔSTO DE

DE 27 OE

1965

Atualiza, de conformidade com G à1S_
positivo no artigo 91? da Lei num,,·ro
4.357, de 16.7.64, as multas previstas no artigo 13 do Decreto-lei numero ~3.1CO. de 7 de março de 1941,
aplicáveis pela Comissão âe "lari ...
nha Mercante,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9
creta.

r. da oonstuuícão

Federal, de-

Al't 19 Fíca a Comissão de Marinnoa.
Mercante autorizada li aplicar 68 seguintes multas previstas no artigo 13
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do Decreto-lei nv 3.100, de 7 de março de 1941. atuanzadas na forma co
que dispõe o artigo 9'- de Lei no \ 357
de 16 de julho de 1964, cóm base na
corr-ecâo monetárte estabelecida na
Resolução nc 2/65, de 22 de janeiro
de 1965, do Conselho Nacional de Economia:
a) de ors 1.500 000 (hum Jlllhao.e
quinhentos mil cruzeiros ) a Gr$ ....
15,000000 'quinze milhões de cruzt'1.~
tos). sõbre o armador ou amprêsa
que, por 51, seus agentes, capitães ou
prepostos. tnfrtngrr qualquer dtspostçêo desta JeJ ou Iecrsâo da Oorntssao:
b) de ors 15.000 rqumae mil cruzeiros) a ors 3 000,000 (três mí lbões
de cruzeiros) sôbre aquêles jue de
qualquer modo, contribuírem para.
praticar, encobrir ou dissimular a infração,
Art, 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publtcaçãc.
revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 27 de agôsto de 1965: 144 Q
da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO -BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.804 - DE 27 DE
AGÔSTO DE 1965
Revoga o Decreto n 9 52.789, de 30 de
outubro de 1963.
-

Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe confere o íncíso I do artigo 87 da Constituição
Federal, e tendo em vista o que consta.
do processo IBRA nc. 701-65, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto número 52.789, de 30 de outubro de 1963,
que declarou de ínterêsse social, para
fins de desaproprtação, metade da
propriedade rural "S-obrado", situada
em Mamanguape, Estado da Paraíba.
Art. 29 O lERA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, deverá
promover a execução das medidas necessárias à salvaguarda dos ínterêsses
da União perante o Juizo da Vara da
Fazenda Pública, em JoâoPessou.
Art. 39 áste Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo.
Brasília, 27 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779_ da República.

DECRETO N9 56.805 AGÔSTO DE

Revoga o Decreto nÇl 53.8'71 de 30 de
março de 1964.

O Presidente da República, no usa
das atribuições que lhe confere o íncíso I do artigo 87 da Constituição
Federal, e tendo em vista o que consta do processo IBRA nc 134~65, deereta;

Art. 1Q Fica revogado o Decreto número 53.871, de 30 de março de 1964
que declarou de ínterêsse social, para
fins de desapropriação, a área de terras "Engenho Serra", no Município
de Vitória de Santo Antão, Estado de
Pernambuco.
Art. 29 O lERA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. deverá promover a execução das medidas necessárias à salvaguarda dos interesses
da União Federal perante o JUiZO da
Vara da Fazenda Pública, em Recife.
Ai-t. 39 Revogam-se as disposições
em contrário, entrando.cêste Decreto
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agôstode 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRAN co
DECRETO

N9 56.806 DE 30 DE
AGÔSTO DE 1965

O

H. CASTELLO BRANCO

DE .27 DE

1965

Encampa a concessão e a autorização
outorgadas à Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba - CHEVAP,
e dá outras -prooiâéncias,
,O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constãtuíçâo, e de
conformidade com as _disposições do
Decreto nc 24.643, de 10 de julho de
1934 e das leis suplementares;
Considerando que o Govêrno Federal
a qualquer tempo pode encampar
concessão outorgada para exploração
dos serviços públicos de eletricidade
e os respectivos bens e instalações a
ê'es vinculados, quando ínterêsses
públicos relevantes o exigirem,' nos
têrmos do art. lG7 do Código de

Aguas:

Considerando que ouvido o ;.onselho Nacional de Ai'uas e Eneri1a EJe-
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tríca manifestou-se êle pela adoção
da medida, decreta:

Art. 1Q Ficam encampadas a con-

cessão e a autorização outorgadas à
cúmpanhia Hidrelétrica do J ale do

paraíba, respectivamente pelos Decretos ns. 50.798, de 15 de junho de

1961 e 52.394, de 22 de agôsto de

19€~,

volvendo ao Poder Concedente os
bens e ínetalaçêes vinculados àqueles
atos.
Art. 29· A Uníão Federal assume a
responsabilidade direta dos serviços,
por ínterméddo da Centrais l!aétricas
Brasileiras S. A. - ELETROBRAS.
Parágrafo único. A Centrais Elé··
trtcas Brasileiras S A.-ELETROBRAS

diligenciará para que não sofram solução de continuidade os serviços ora
a cargo da Companhia Hidrelétrica
do Vale do Paraíba - CHEVAP, ado-

tando tôdas as medidas e assumindo
tôdas as obrigações que para isso forem necessárias.
Art. 39 A União Federal efetuará,
por intermédio da Centrais Elétricas
.Braeileiras S.A. - ELETRüBRAS, o

pagamento do justo valor dos bens
vinculados à concessão e à autorização, encampadoa neste ato, de -acôrd..o
com a 'legislação vigente.
Art. 49 :f:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 30 .de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9

56.807

DE?t.' lIE

AGOSTO' lJE •.â ô õ

Disp6e sóbre pagamento ([,3 -pesscat,
mediante reciõc. da Superintendência Nacional de .Abast~eame:n1:o
(SUN AS) e da Comissão de Financiamento da Produção (CFP).

Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe ,1 c.rerc o artigo
87, item I, da Oonstítutçãc Icederal, e
Considerando que a Superfntendêncía N a e i o n a J do Abastecunento
(SUNAB) é o órgão responsável pela
execução da política de abastecimento
do País. e demais ates de mtervencáo
o

no domínío economíco,

Considerando que. ne ~tJNAJ:L 58
encontram em execucáo grande nume1'0 de planos. -ampannas e convênios.
'visando a assegurar o abastecimento
do País e. no que -onéerne à Oormssao
de Pínanctamento (la Produção, a garantia de preços -mmmcs referida;
Considerando que a Oomíasâc de
Financiamento da Producáo (CFP, é
o órgão Incumbido de tv-mar efetiva
a garantia de preços mínimos, para tinanciamento ou aquíetçào de cereais
e outros gêneros de produção nacional;
Considerando que qualquer interrupção que venha a ocorrer na execução
daqueles planos. poderá OCaS\OEa.' gHIves danos às citadas pol1t1cas, deereta:
Art. 1Q Ficam a Superintendência
'Nacional do Abastecimento 'SUN AJ3)
e a Comissão de f.<'inanciamento da
Produção (CFP) autortzadas a oonunuar pagando, mediante reC100. nu
exercício de 1965, até 31 de dezembro.
o pessoal de caráter eventual de natureza temporária -nt esporádica que
venha prestando serviços até a data
elo presente decreto, sem qualquer
vinculo empregatício coma administração pública.
Art. 29 Os.. . órgãos mencionacos no
artigo anterior, no prazo ímpron-cgavel de noventa dias, submeterão ao
exame do Departamento Admlntstrativo do Serviço Público, as Tabelas Numéricas de Pessoal Temporário que fôr
indispensável
para a execução aos
seus programas de trabalho, no exercício de 1966.
Art. 31? :ítste Decreto 'entrará em
vigor na data de sua ououcaeâo. revogadas as disposições em contrárlv.
Brasília, ao de agôsto de 1965; 144'1
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 56.808
AGÓSTO DE

DE

30

DE

1965

Aprova .cneraçóo vuroausnac nos l!:3~
tatutos da Companhia Ncctotuü de
Seguros tinromoa, relativa ao amnento do capital social.

o Presidente -ta República. ~lv:1.naoJ
da atrtbuíção que lhe confere (l·LItigo
871 inciso 1, da consututcac, e nos ter-
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mos do Decreto-lei rJ9 2.063, de ri de
março de 1940, decreta:
Art. Lv Fica aprovadaia aíteraçao
mtrc-duzi-te '1m 6:;;tacutos da xiompanhia Nacional _de seguros lOI~<mga,
com sede na crdac« '.l.e São eaillü E~'
tado d.e São Pauto. nutortza.ja a funcionar pelo Decreto l1 I} ~ _656 rte ).6 de
janeiro de 1939, -e.auve ao aumento
do capital social dPo crs 128.000.000
(cento e vinte e, nt;r milhões de 0tU~
zeírosj

para

(.:r.'$l~u

llJO OúG cu-ezen-

cos e vinte mnhoes de (:f'l;121l')S),
oonrorme vrcuneracac ne seus, vnomstas em Assemtnera ceral EX",j" \.;,0.1naría, reanzarta ero ...c de' oueucco ne
1964.
Art. 2:_ A Soetecarte contínuará Integralmente :sujeita às leis e aos regulamento- vigentes ')I,~ :J.11e venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a .que alude aquele Decreto.
Brasília. 30 de agôsto de 1965; 144Q
da Indepandencía e 77.1> da República.
H. CASTELLO 8M~"'.-o
Daniel Faraco
DECRETO N9 55.809 AGÔSTO DE 1965

DE

30

DE

Declara de utilidade pública o Patronato operário da, Gávea", com· sede
no Estado da Guanabara.
.C

O Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item r, da Constituição Federal, e
atendendo ao que consta do Processo
MJNr nc 3.187, de 1965, decreta:
DECRETO N'" 56.811 -

Artigo único. f: declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo Iv
da Lei n« 91, de 28 de agôsto de 1935,
combínado com o arb. l° do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517. de 2 de maio de 1961, o "Patronato Operário
da Gávea", com
sede no Estado da Guanabara.
Brastlía, 30 de agôsto de 1965; ',14.4<:1
da Independência e 779 ela República.
H. CASTELLO BRANco
Milton Soares Campos

DECRETO N9 56.810 AGÔSTO DE 1965

DE

31

DE

Concede autorização para o funcionamento do curso de ençenheiros de
operação do Instituto Nacional de
Telecomunicações ae Santa Rita do
Sapucaf, Eslàdo de Minas Gerais,

O Presidente da República. usando
da atribuição que Ine confere o artigo'87, item l, da Oonstttuiçâo Federal. e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei -nc 421, de- 11 de maio de
1938. decreta:
Artigo único. I!: concedida autoriza"çâo para o funcionamento a partir do'ano de 1965, dos CUrsos de jjngennel1'05 de operação do Instituto Nacional
de Telecomunicações de santa Rita
do Sapucaí. Est~do de Mlnas Gerais.
Brasília. 31 de. agôsto de 19-55; 1449
da Independência e 77" da República.
H. ,CASTELLO

BRANCO

Flavio Lacerda

DE

31

DE

AGÔSTO DE 1965

Aprova o Orçamento da Administração do Põrto do Rio, de Janeiro

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87. ítem I, da consututção. nos têrmos do 'artigo 1M da Lei nv '.1.320,
de 17 de março de 1964 e de aeõrdo com o disposto no Decreto no 54.39"7.
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535. de 11 de 10.neíro de 19G5, decreta:
Art l"Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de .1965 ela Admímstraçâo do Põrto do Rio de Janeiro. entidade recerar víncurada ao Ministério' da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 í:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1~65; 1449 da Independência e 779 da Republíca.
H. C'ASTELLO BRANCO
JUttTfM

Távora

384

ATOS DO PODER ExECUTIVO

ADMINISTRA9AO DO PõRTO DO RIO DE JANEIRO
ORÇAMENTO PARA O EXERCíCIO DE

1965

(Em Milhares de Cruzeiros)

LEGISL.A.ÇAO: Decreto-lei

n(l

3.198, de 14 de abril de 1941.

RECEITA

1. O. 0.00 -

RECEITAS CORRENTES

1. 2. 0.00 -

RECEITA pATRIMONIAL

1,3. 0.00 -

RECEITA INDUSTRIAL •. ,.

1.4.. 0.00 -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1)
1.4.8.00 -

PARCIAL

TOTAL

170.000
21.862.000

Taxa de Melhoramento do Pôrto

4.9D0.000

CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO

1)

Lei nc 4.468-64,

2) Subvenção Econômica

.

2,500.000

.

31. 750.000

1.5. 0.00, -

RECEITAS DIVERSAS •.•...•.•... , ....

3.504.550

1.5.4.00 -

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS .' ... , ....•

1. 700.000

66.386.550

.

10.775.000

Superávit do Orçamento Corrente .. ,
2.0.0.00 -

RECEITAS DE CAPITAL

2.2. Q.00 -

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

80.000

2.5. O. 00 -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ••••.•.•

286.000

366.000
11.141. 000

DESPESA

3.0.0.0 -- DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 -- DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0 - Pessoal
'
_
3.1.2.0 -Material de Consumo.
3. 1. 3. O - Serviços de Terceiros ..
3.1.4.0 - Encargos Diversos .....
:3. 1. 5. O -:- Despesas de Exercícios
Anteriores . . .
.

PARCIAL

SUBTOTAL

30.221. 000
3.546.135
4.583.865
489.600
5.600.000

44.440.600

TOTAL

ATOS

3.2.0.0
3.2.3.0
:3.2.5.0
3.2.7.0
3.2.8.0

---

3.,2.9.0

~

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Inativos. .
.
salário Família
.
Juros da Dívida Pública
Contribuições de Previdência Social
:
Diversas Transferências
Correntes ..

2.000.000
1.500.000
25.000
1.045.950
6.600.000

'Superávit

4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
4.1.3.0
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11. 170.950
.

-- DESPESAS DE CAPITAL
- INVESTIMENTOS
- Obras Públicas
.
- Equipamentos e Insta-

10.775.000
66.386.550

4.730.850

lações .,
.
Material Permanente "
-4.1. 5: O - Participação em Constituição ou Aumento de
Capitais de Emprêaas ou
Entidades Industriais e
Agrícolas
.

5.491. 500
523.650

200.000

10.946.000

4.2.0.0 -INVERSÕES FINANCEIRAS '.•

1S5.000

195.000

4.1.4.0

~

55.611. 550

11.141.000

----------------'------RESUMO

RECEITAS

'RECEITAS E DESPESAS CORRENTES .•••..•....•..
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL: ••...•.••••••

TOTAIS

DECRETO

NQ

.

56.812 1965

DE

31

DE

AGÔSTO DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que, menciona, situado no Município de Passa Tempo, Estado de
Minas Gerais.

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

I

66.3&6.550
31313,000

66.752.550

DESPESAS

55.611.550
11.141. 000

I

66.752.550

go 87, incis-o I, da Constituição Fe
dera! e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
ArL 1Q Fica o Servico do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doaçâovque o
Município de
Passa
Tempo, Estado de Minas Gerais, quer
fazer à União Federal, de acôrdo com
a Lei Municipal nc 255, de 21 de março de 1964, do terreno c-om a área de
450m2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado na Avenida
4
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Donato Andrade, naquele Munícípíc,
tudo de acôrdo
com os elementos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o nv 83.373.
de 1965;
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à instalaDECRETO N9 56.813 -

ExECUTIVO

çâo da Agência Postal-Telegráfica local.
Brasília; 31 de agósto de 1955; H~'!
da Independência e 779 da Repúblíce-;
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Juorez Távora
DE

31

DE AGÔSTO -DE

Aprova o Orçamento do tioua Brasileiro -

1005

Património Nacional

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constdtuíçâo, nos têrmos do artigo 107 da Lei nv ·1,.320,
de 17 de março de 1964 e de acórdo com o disposto no Decreto nv 54.397,
de ãde outubro de 1964, alterado pelos de ns . 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercido de 1965 do L'oyd Brasileiro - Patrimônio Nacional, entidade
federal vinculada ao Mínístérfo da Viação e Obras Públicas.
Art. 2Ç1, :E::ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agôsto de 1955; 11445' da Independência e 77Ç1 da República;
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Tdvora

LLOYD BRASILEIRO -

PATRIMóNIO NACIONAL

ORÇAMENTO f"JiRA O EXERCícIO DE 1965

(Em Milhares de Cruzeiros)
LEGISLAÇAO: Lei

'IiP

420, de 10 de abril de 1937.

Decreto nO 1.708, de 11 de junho de 1937.

RECEITA

1.0.0.00
1.2.0.00
1. 3. 0.00
1.5.0.00

-

RECEITAS CORRENTES
RECEJTI1 PATRIMONIAl. ••.••••••.....•
RECEiTA INDUSTRIAL •.', •••••••.• ,. ..•
RECEITAS DIVERSAS •.•.•••.•......•.
DEFIGIl'

PARCIAL

TOTAL

13.740
89.141.000
1. 658. 700

90.813.HÜ'

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

13.615: 014
104.428.454

2.0.0.00 2.2.0.00 2.5. 0.00 -

RECEITAS DE CAPITAL
AI,IENAÇÁO DE EENS MOVEIS E IMÓVEIS
OUTRAS RECEITAS DE Cll.fITAL ••••••.•

DEFICfr

240
6.360

6.600
28.212.234
28.218.834
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DESPESA

ExECUTIVO

pARCIAL
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SUBTOTAL

TOTAL

3:0.0.n -- DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0

~ DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0

---

3.2. O.O 3.2.3.0
3.2.5.0
3.2-.7.0
3.2.8.0

---

Pessoal
.
Material de Consumo.
Serviços de Terceiros ..
Encargos Diversos .....

85.854.0:H

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Inativos

.

Salário Família

.

Juros de DIvida pública
Contribuições de Previ;'
dêncía Social
.
3.2.9.0 -,Diversas Transferências
Correntes
.
-

27.109.600
17.864.400
38.406.654
2.473.400

12.980:000
2.102.400
2&8.000
2.880.000
324.000

Deficits do Orçamento Corrente

18.574.400

104.428.45~

, .. , ..

13.615.014

4,0.0.0 -- DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 -

INVESTIMENTOS

4.1.1.0, -- Obras públicas
4.1.3.0 - Equipamentos e

rnsta-

8.711.250

laçóes,. ,
,
Material Permanente

.

4.1.4.0 -

4.170.900
1.114.830

13.996.980

4.2.0.0 -

INVERSÕES FINANCEIRAS •.

606.840

606.840

14.603.820
28.218.884

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

90.813.440

104.428.454

, ..

6.600

14.603.820

DE'FICIT •..........•••..•••.•.••..•..••••.•

28.21,2.234

TOTAIS ...........•............,• ......

119.032.274

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES .•••••.••.••••
RECEITÀS E DESPESAS DE CAPITAL

119.032.274

38B

ATOS

DECRETO N.\? 56.814 -

DE

DO PODER ExECUTIVO

31

DE:

AGÔSTO DE 1965

Estabelece providências para que sejem estudadas e propostas as bases
para a concessão, no exercício financeiro de 1966, do reajustamento
da remuneração dos servidores públicos civis e militares da União.

o Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I da Constltuiçâo, decreta:

pelo Almirante Newton 'I'ornaght,
Chefe do Gabinete do Ministro d:-.\,
Viação e Obras PÚblicas; Doutor
Moacyr venoso .Cardoso de Oliveira,
Chefe do Gabinete do Ministro do
Trabalho e Previdência Social; Doutor Luiz Vicente Belfórt 'de Duro
Preto, Chefe do Gabinete do Ministro da Saúde; Dr, Luiz de Lima Cardoso, Diretor de Divlsâo do Departamento Administrativo do Serviço PÚ·
blico; Doutor José Cavalcanti Neves,
Procurador-Geral da Fazenda Nacional; Doutor José de Nazaré Teixeira
Dias, Secretário Executivo da Comissão Especial de Estudos da. Reforma
Administrativa; e Dona Beatriz de
Souza Warelíceh, Diretora da' jtscota
Brasileira de Administração Pública
da Fundação Getúlio Vargas.

Art. 151 Com o objetivo de criar
condições de vida e de trabalho adequadas para os servidores públlccs
civis e müítares vía União, serão estudadas e propostas as bases para a
concessão, no exercício financeiro de
1966, do reajustamento da- remunera:'
ção dos mesmos servidores, observaParágrafo único. Fica designado o
dos os seguíntes, principios:
Doutor José de Nazaré Teixeira Dias,
a) . A obediência. às diretrizes daSecretario Executivo da Comissão Espolítica governamental de estabihzapedal de Estudos da Reforma Admi ...
çãJ monetária e de combate à inflanistrativa, para exercer, cumulativação e adoção de medidas de Incremente, as funções de Secretário Exemento da -eceíta e de contenção da
cutivo da Comissão de que trata o
despesa, a fim de impedir que do
presente decreto.
reajustamento dos vencimentos dos
Art. '3.9 Para estudar e propor as
s,ervidores públicos resulte o agravabases da concessão do reajustamento
mento das pressões inflacionárias sôda remuneracâo dos servidores púbre a economia;
blicos militares, com obediência aos
b) enquadramento da
remuneraprincípios estabelecidos no artigo 1.9
ção dos
servidores da administração
dêste decreto, fica constituída uma
pública direta e descentralizada denComissão Interministerial, .aob a pretro da política salarial global do
sidência do General de Brigada Rey.,
Govêrnc;
naldo Mello de Almeida, Sub-Chefe
c) vinculação do reajustamento da
do Estado Maior das Fôrças Armaremuneração a medidas destinadas a
das; e integrada pelo Coronel nosat-'
aumentar a, produtividade do eervíco
vo Eduardo Jansen, do Gabinete do
público;
Ministro da Guerra; Coronel Aviador
d) reclassificação dos cargos técni(Ext.) Joaquim Vespasiano Ramos,
cos de nível superior e dos cargos e
do Gabinete do Ministro da Aeronáufunções de díreçâó e chefia, a .fi111
tica; e Capitão de Mar e GuerraEdde possibilitar o recrutamento no
mercado de trabalho de pessoal qua-" dy Sampaio Espellet, do Gabinete do
Iifícado para o serviço público fe- '.Ministro da Marinha.
deral:
Parágrafo único. Fica designado o
e) 'correção das distorções salariais
Capitão de Fragata José Gerardo Teóainda existência no serviço público
filo Albano de Aratanha, Oficial do
federal.
Estado Maior das Fôrças Armadas,
para
exercer as funções de SecretáArt. 2.° Para estudar e propor
rio
Executivo da Comissão de que
bases da concessão do reajustamento
trata o presente decreto.
da remuneração dos servidores públicos civis, com obediência aos princíArt. 4,9 As Comissões a que se repios estabelecidos no artigo anterior,
ferem os artigos 2,9 e 3.9. dêste decrefica constituída uma Comissão Into poderão requisitar servidores pútermínisterial, sob a presidência do
blicos para assessorá-las na execução
Doutor Sebastião de Sant' Anna e
de seus trabalhos.
Silva, Secretário-Geral do Ministério
Art. 5.9 ''os trabalhos das Comissões
Extraordinário para o Planejamento e
a que se referem os artigos 2.9 e 3.1?
Coordenação Econômica; e integrada

as
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dêste decreto serão supervisíónados e
coordenados pelo Ministro Extracrdínárío para o Planejamento e ccordenaçâc Econômica, ao qual deverão
ser apresentados OS" re-spectivos relatórios e propostas dentro do prazo
60 <sessenta) dias a contar da publicação dêste decreto.
Art. 65' í!::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, 31 de. agôstó de 1965; 1449
da Independência e 77.Q daRepú~
blíca..
H.

CASTELLO BRANCO

Milton Campos
Paulo Bosísio
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo Leme
Fuuno Lacerda
Arnaldo Sussekind
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Sebastião de Sant'Anna e Sil1>a
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N'ç, 56.816 -

DE 31 DE

AGÔSTODE 1965

Aprova a alteração introciuzida nos
Estatutos da Sul América Capitalização, S.A., relativa ao aumento
do capital

eocua.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso' I, da Constituição. e
nos têrmos do Decreto nv 22.456, de
10 de fevereiro, de 1933; decreta;
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Sul Amé-:
rica Capitalização, S. A., com sede na
cidade do Rio de Janeiro, autorizada
a funcionar pelo Decreto nv 18.891,
de 4 de setembro de 1929, relativaao aumento do capital. social de Cr$
500.000.000 (quinhentos milhões de
cruzeiros) para Cr$ -650.000.000 rseíscentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléia Geral Extraordináría; realizada em 3 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Brasília, 31 de agôsto de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELL() BRANCO

DECRETO NQ 56.815 -

DE 31

DE

Daniel Faraco

. AGÔSTO DE 1965

Revoga o Decreto n'? 53.450, de 10 de
setembro de 1963, e dá outras pro-

DECRETO N° 56.817 SETEMBRO- DE

DE 19

m:

1965

uísiéncias,

Presidente da República; usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federai. c tendo em vista a insubsístênda cios motivos anteriormente invocados, conforme parecer do 'órgão tnteressado, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decrete
nv 52.450, de 10 de, setembro de 19'63.
Art. 29 I1:ste decreto _entrará em vigOL' na. data da sua publicação. revogadas as disposições em ccntrárfo .
Brasília, 31 de agôsto de 1965: 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANco
o

Osvaldo Cordeiro de Farias

rromsievéncux de imóvel do I nstituro
Brasileiro do Café para o Serviço
de Alimentação da Previdência Social.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição Pederal e em cumprtmento . ao disposto
na Lei nc L 143, de 21 de jun-to de
1950, decreta:
Art. 1\1 Fica o Presidente do Instí ..
tuto Brasileiro do Café autorizado a
transferir para o Serviço de Alimentação da Previdência SUClJ,J mediante escritura pública de compra e
venda. o imóvel e resuecüvc terreno
sitos à Praça da Repúbl'ca ns. 73, 75
e 76, na cidade de Santos" Estado de
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Assistência" e a outras reservas cuja.
constdttrícâo venha a considerar necessária" .
Brasília', 1Q de setembro de 1965'
1449 da Independência e 779 da Re:
pública.

São Paulo, pelo preço fixado na Lei
n Q 1.143, de 21 de junho de 1950.

Art. 29 O presente decreto entrará
err vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário:
Brasília, lo de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

H. CASTELLO BRANcO

Arn'aldo Sussekind

DECRETO N9 56.819 -

DE 19 DE

SETEMBRO._ DE 1965

DECRETO N9 56.818 -

DE
SETEMBRO DE 1965

19

DE

Dispõe sôbre aplicação dos recursos
previstos no Orçamento do lnstituto do Açúcar e do Alcool.

Aprova alterações
introduzidas nos
Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I. da', Constituição, e nos
têrmos do art. 5'? da Lei nv 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, decreta:

Artigo único - Ficam aprovadas as
alterações
Introduzidas nos artigos
59, 79 e §§ 19 e 29 do art. 35, que
constituirão o seu
parágrafo único,
dos .Estatutos da Centrais Elétricas
Brasileiras S. A. - Eletrobrás, sociedade com sede em Brasíha e constituída na torma da Lei nc 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, conforme deIíberacâo de sua Assembléia Geral Extraordinárta realizada em 11. de junho de 1965, os quais passarão a ter
a seguinte n:-dad;.o:
«Art. 5lJ O capital social e de Crâ
200.000.000.000
(duzentos bilhões de
cruzeiros) dividido em 200,000.000 (duzentos milhões) de ações ordinávías
nominativas, no valor de Crg 1.000
(um mil cruzeiros) cada uma, subseríto integralmente pela União".
"Art. 79 Nos aumentos de capital
as ações preferenciais que venham a
ser emitidas poderão ser nominativas
ou ao portador. à opção do acionista,
facultada a conversão de um", forma
em outra, e não terão direito a voto,
salvo nos casos dos arts. 81, parágrafo único, e 106 do Decrete-lei núm-ero 2.627, de 26 de' setembro. de
1940" .
"~t.

~

.

Parágrafo único - Poderá a Asas importâncias' que
julgar convenientes a "Reserva para
Estudos e Projetos", ao "Fundo de
sembléta levar

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os recursos aos quais se
refere o art. 29, do Decreto nc 156,
de 17 de novembro de 1001, serão
aplicados aos fins prevístos- no artigo 39 , do citado decreto, de acôrdo
com a distribuição de verbas constantes do Orçamento do Instituto do
Açúcar e do Alcool e mediante autorização do Ministro da Indústria e
do Comércio em cada caso.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogados o art. 11 do Decreto número 156, de 17 de novembro de 19&1.
e as disposições em contrário.
Brasília, 1Q de setembro de 1965;
144<-> da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9' 56.820 -

DE

19 DE

SETE.MBRO DE 1965

Altera o art. n Q 25 do Regimento da
Secretaria de Estado das Relações
Exteriores, aprovado pelo Decreto
n9 12.343, de 5 de maio de 1943.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição, deereta;
Art. 19 O art. 25 do Regimento da
secretaria de Estado das Relações

ATOS

Éxteriores .passa a ter a seguinte re-dação:
Art. '25. A consulta de pessoas' estranhas ao Arquivo Histórico somente
poderá ser feita em documentos anteriores a 1900. No tocante a assuntos relativos às relações do Brasil com
países não americanos. essa consulta
poderá ser estendida até o ano de
1918, inclusive.
Parágrafo umco.
Nenhum -occumento poderá ser retirado do Arquivo Histórico.
Art. 29 2ste decreto entrará em ví·gor na data de sua', publicação" revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 19-65;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Vasco da cunna

DECREI'O N9 56.821 -

DE

891

DO PODEti ExECUTIVO

19

Dl<,;

SETEMBRO DE' 1965

Dispõe s6bre pagamento de gratijicução ,pela Representação de ,Gabi-nete na
Comissão de
Finançiamenta da produção.

Produçáo autorizada a efetuar o pagamento da gratificação pela representação de gabinete, na forma por
ela adotada.
Art. 29 A presente autorização terá
validade até que sejam aprovados
pelo Poder Executivo o Quadro de
Pessoal permanente e a Tabela de
Funções Gratificadas daquela Autarquia.
Art. 39 Dentro do prazo de 180 dias,
a contar da publicação do presente
Decreto no Diário Oficial da União,
deverá a Comissão de Financiamento
da Produção apresentar à Presídêncía da República o Quadro de Pessoal de que trata o art. 41 do Deereto nc 51. 673, de 18 de janeiro
de 1963.

Art. 49 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação no
Diário Oticuü da União, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, l Q de setembro de 19$-5;
1449 da Independência e 77Ç> da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.822 -

DE

19 DE

SETEMBRO DE 19'65

p Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigO 87, item I da Constituição Fe-

derar, e
Considerando que a Comissão de
Financiamento da Produção, é o órgão
executor da Polítéça Nacional de Garantia dos Preços Mínimos:
Considerando que a Pclitíca Nacional de Garantia dos Preços Mínimos
é meta prioritário do atual Govêrno
da República;
Considerando que a Comissão de
jrmancíamento da Produção não dispõe, ainda, do Quadro. de Pessoal
Permanente nem de Tabela de tunções Gratificadas;
Considerando, finalmente, as dift-culdades por que vem passando a Comissão de Financiamento da Produção para, a execução das atribuições
que lhe foram cometidas, consubstanciadas na Exposição de Motivo,",
Jâ9 4 de 10-8-65, decreta:
Art. 19 Fica a Diretoria Executiva
da Comissão de Financiamento da

Fixa os preços mínimos básicos para
o financiamento ou aquisição de algodão, 'asnenaoím das águas, arroz,
tetiao das águas, milho e soja, de
produção nacional, das regiões centraí e meridional do -País, para a
safra 1965-66.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto na Lei número 1.506, de 19 de dezembro de
1951, com a nova redação dada pela
Lei Delegada nc 2, de 26 de setembro de 1962, e combinada com a Lei
no 4.303, de 23 de dezembro de 19i33,
decreta:
Art. 19 Fica assegurada aos produtos referidos neste Decreto, para a
safra 1965/66, das regiões central e
meridional do País, a garantia de preços mínimos prevista nas mencionadas
leis, nas seguintes condições:
a)

AlgoCláO Meridional:

São mantidas tôdas as disposições,
inclusive os preços mínimos básicos,

ATOS D,:!' I'OJJER

39:2

do Decreto nv 55. 80S, de 5.3.65, para
o-produto com fibra de. 28.a 30 mm,
tipo 5" "Regular", na seguinte base:
em pluma - ors 11.440 (or;.ze mil
quatrocentos e quarenta cruzetrosi :
em caroço ~ Cr$ 3.550 (três mil
quinhentos e cinqüenta cruzeiros);
por, arrobá de 15 kg.

z»

Amendoim das Aguas:

Os preços básicos, estabelecidos pelo}
Decreto nc 55.236, de 17.12.64, que
se referem ao tipo 1, das classes
"graúda" e "miúda", passam agora,
com a mudança de base, a se referirem ao tipo 3; das mesmas classes,
conforme especificações baixadas pela
Decreto nv 590, de 6.2.62, com os seguintes reajustamentos:
classe "graúda" .- Cr$ 4.150 (quatro mil cento e cinqüenta cruzeiros);
classe "miúda" - Cr$ 3.975 (três
mil novecentos e setenta e cinco cruzeiros) .
'
c)

Arroz:

.Sãc mantidos os preços mínimos
básicos estabelecidos pelo Decreto número 55.810, de 5 de março de 1965,
para o produto dos tipos 1" e 2, classe
de grãos médios, em casca, em Cr$
'l.500 (sete mil e quinhentos cruzeiTOS), para o saco de 60 kg, de acôrdo
com as especificações baixadas pelos
Decretos ns. 28.098 e 50.814, de ...
10.5; 50 e 20.6.61, respectivamente, ou
outra padronização oficial que venha
a ser adotada pelo Ministério da
Agricultura, em eventual revisão da
classificação vigente..

d) Feijão das Aguas:

Os preços fixados pelo Decreto número 55.236, de 17.12.64, passam a
ser OS seguintes: Cr$ 9.800 (nove mil
e oitocentos cruzeiros), por saca de
60 kg das variedades brenoe.. preta e
de cor; compreendidos nesta. última
os feijões: roxo (opaco OU" lustroso),
rosínha, jalo ou enxofre, opaquínho,
bico-de-ouro, mulatinho e creme, admitindo Um- deságio de 20,% para os
demais feijões acima nâo especificados, ou seja, Cr$ 7.840 (sete mil oitocentos e quarenta cruzeiros) PO! saca
de 60 kg, de acôrdo COm as especificações baixadas pelo Decreto número 7.260, de 28.5.41, ou outras que
venham a ser adotadas pelo Ministério da Agricultura, em eventual revisão da padronização vigente.

EXECuTIVO

e) 'Milho:

Fica reajustado o preço mínímo, dos:
grupos semíduro e mole, do tipo '3 básico, para-Crê 4.815 (quatro mil oitocentos e quinze cruzeiros), por saco
de 60 kg., das especificações do Decreto nv 34.853, de 3-11-1964.
1)

Soja:

O preço constante do Decreto 1111-

mero. 55.810, de 5-3-1965, passa a ser
de Cr$ 6.870 (seis mil oitocentos e setenta cruzeiros), para o taco 3, de
qualquer das classes,' saco, de 6IJ kg.;
de aoôrrío com as especificações baíxaclas. pelo Decreto nv 471, de 5 de
janeiro de 1962"
Art. 29. Os preços consignados no
Artigo 19 do presente Decreto referemse aos produtos postos nos principais
centros de consumo do País, atendidas as condições e especificações decorrentes da Lei nc 1.50'6, de 19 de dezembro de 1951, com a nova redação
dada peja Lei \ Delegada nc 2, de 26
de setembro de 1962.
§ 19. Para os efeitos deste Decreto?'
serão considerados centros de consumo OS portos de escoamento ou as cídades de São Paulo, Belo Horizonte,
Brasília e Curitiba, adotada a alternativa que mais convier ao produtor,
sendo facultado à Diretoria Executiva
da Comissão de Financiamento da
Produção, com prévia audiência do
Plenário, eleger centros de consumo
nos pontos de convergência da produção, no interior dos Estados. (centros
de convergencíaj., em função dos quais
serão procedidas aip deduções que incidirem, sobre os preços mínímos básicos fixados neste Decreto.
§ 29. Os centros de convergência
deverão ser obrigatoriamente servidos
por Agências Bancárias do órgão mandatário da Comissão de Financiamento da Produção ou de seus prepostos,
o dotados de suficiente capacidade de
armazenamento, facilidade de transportes, bem como de outros serviços
índíspensáveís às operações ele compra
e financiamento, desde .que oprocedímento se imponha como meio de assegurar suporte efetivo à produção e
possa de maneira efetiva concorrer
para o.normaneaue da dístrmutçao ,
§ 39. - Para. a realízaçac das operações de financiamento ou aquteíçao
em outras localidades' do interior, não
derírüdaa conforme o previsto pelo S
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1(>, serão deduzidas as despesas necessárias à colocação .do produto nas condíçôes rerenuas no mesmo paragrato,
na forma do ArL 6(> da Lei nc 1. 500"
de 19 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei Delegada de 26
de setembro de 19ü'2.
Art. 3ÇJ. A fím de descentralizar e
desburocratizar 'as operações de que
trata o art. 19 da Lei nv 1.503, de 19
de dezembro de 1951, com a redação
dada pela Lei Delegada nv 2, de 26
de setembro de 1962, e de obter a intertortzaçào do sistema dós preços mí ~
nímos, o Banco do Brasil S., A., celebrará convênios com os Banco oficiais,
estaduais e regionais, e ainda com os
Bancos privados, para- assegurar a
respectiva parttcípaçào do tínancíamente. Os convênios fixarão a extensão da partícípaçào de cada Banco e
as condições de operação, subordínando-as às .iormas tírmadas pela Banco do Brasil S. A.
Art. 49 . Os preços constantes deste
decreto?' poderão ser reajustados por
ocasião de cada sarre segundo o tndí ~
ce de correção monetária e as cotações
vigentes nos mercados nacional e íntemacíonar, sendo os preços corrigidos amplamente divulgados 30 dias
antes da época <tia colheita dos produtos mencionados neste decreto.
Art. 51'. Os ágios e deságios para
os tipos e subtipos não mencionados
neste Decreto serão estipulados em
instruções a serem barxaãas pela connssâo de Financiamento da Produção.
Art. 51'. A Diretoria Executrva da
Comissão de Fmancíamento da Producão índícara os níveis de preços mínimos üqutdos, em runçào das deduções que normalmente íncídem sobre
os preços mínimos bàstcos fixados neste Decreto, referindo-se ao Centro de
Oonvergencta da prcduçáo .
Art.- 7\!. As operações a que se refere o Art. 1° deste Decreto serão realizadas de prererencta com lavradores
e suas cooperativas, podendo no entanto ser estendidas a terceiros nenericíadores (ou) compradores, quando
atenderem às disposições decorrentes
da Lei nv 4.303. de 2:ide dezembro
de 1963, e as que terem ttxadas pelo
Plenário da Comrssác -de Pínancíamenta da Pronuçao.
Art. 8'!. Os preços rrnrumos básicos
para os produtos das regiões Norte e
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Nordeste do Pais serão fixados até o
dia 31 de-dezembro de 1965.
Art. 99. 1!:stt Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo , Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1965; 144~da -Independencía e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 56.823
SETEMBRO

DE 1 DE

DE 1965

Altera o Decreto n9 47.445, de 17 dedezembro de 1959, para atender
funcionamento trtsnsitóric da Secção de Segurança Naciotuü
Ministério da Viação e Obras PÚ~
blicas.

do

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da constituição, decreta:
Art. 19 A Secção de Segurança Nacional do Ministério da Viação e
Obras Públicas, enquanto não forem
removidos para Brasília -todos os servi dores, poderá destacar da Direção
e da sua sede
Assistente Técnico e
o Setor de Estudos e Planejamento,
desde que símultâneamcnte .
§ 19 Enquanto destacado,
será o
Chefe do Setor designado na conformidade do inciso II, e não do inciso
lII, do art. 29 do mesmo Decreto" e
substituirá o Assistente Técnico nos
seus impedimentos, exercendo então
tôdas as incumbências indicadas no
art. 9 9 do decreto.
Art. 29 O Corpo Técnico, convocado que seja na forma do art. go,
inciso V, reunir-se-á" onde tôr conveniente.
Art." 39 O preserite decreto entra
em vigor na data da sua publicação.

°

Braslua, 1 de setembro de 1955;
1449 da Independência e 779 da Re-pública.
H. CASTELI.O BRANCO
Juarez Távora
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DECRETO NQ 56.824 -

DÊ

2 DE SETEMBRO DE 1965

Retifica o Decreto n(J 55.205, de 11 de dezembro de 1964, na norte a que
se refere e dá outras providéncias.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 87, Item I,' da Constdtutçâo Federal, e tendo em vista o disposto na
Lei nl,} 3.780, de 12 de [ulhc de 1960, decreta:

Art. 19 Fica retificado, na forma dos anexos I e 11. o Decreto número 55.205, de 11 de dezembro de 1964, que aprovou o enquadramento definitivo dos cargos e funções da Estrada de Ferro Central do Brasil.
Art. 2.Q nstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1965: 1449 da Independência
779 da Repú.büca.

e

H.

CASTELLn BRANCO

Juarez Távora

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D.O. de 6
-de setembro de 1965.

DECRETO N9 55.825 SETEMBRO. DE 1985

DE ~ DE.

Retifica o enquadramento dos cargos
e funções da Estrada de Ferro Central do Brasil, e dá outras -prouídências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artf1gú 87, item l, da Constituição, e

tendo em vista o "disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
.decreta:
Art. 19 Fica retificado o enquadramente dos cargos e funções da Estrada de Ferro central do Brasil.
aprovado pelo Decreto nc 55.205, .de
11 de dezembro de 1964, bem como a
respectiva relação nominal. com o
fim de excluir 1 (uma) função de
Auxiliar de Escritório, referência 2~,
ocupada por Oswaldo Leal Guimarães, enquadrado na série de classes
de Oficial de Administração, AF~
201.14.B, e Incluí-Ia na série de classes de Escriturário, AF-202 .10. B.
Art. 29 Fica o servidor de que trata
o artigo anterior transferido com o
respectivo cargo para o Quadro de
Pessoal do Ministério da Fazenda, a
partir de 19 de julho de 1960, por ter
sido considerado excedente às necessidades do serviço ferroviário nos
têrmos do art. 15. § 49, da Lei número 3.115, de 16 de março de 1957.

Art. 39 Os efeitos financeiros decorrentes dêste decreto vigoram a
partir de 1 de julho de 19'60.
Art. 4Q ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ""em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. Ci'.STELL() BRANCO
Juarez Távora

DECRETO N9 56.826 - DE 2 DE
SETEMBRO DE 1965
Promulga a Convenção sôbre prestação de alimentos no estrangeiro.

O Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo número
10, de 1958, a Convenção sôbre prestação de alimentos no estrangeiro, assinada pelo Brasil a 31 de dezembro
de 1956;
Havendo a referida Convenção entrado em vigor. para o Brasil. a 14
de dezembro de 1960, trinta dias após
o depósito ao instrumento brasileiro
de ratificação junto ao SecretárioGeral das Nações" Unidas realizado a
14 de novembro de 1960;
E havendo a Procuradoria-Geral do
Distrito Federal assumido no Bra-sil
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as funções de Autoridade Remetente
e Instituição Intermediária, previstos
DOS parágrafos 1 e 2 do artigo 2 da
Convenção, decreta:
Que a mesma apensa por cópia ao
presente decreto, seja executada e
cumprida tão inteiramente como nela
se contém.
Brasília, 2 de setembro de 1965' 1449
da Independência e 7'79 da República.
H, CASTELLQ BRANCO
Vasco da Cunha

CONVENÇAO sóBRE A PRESTAÇAO
DE ALIMENTOS NO
ESTRANGEIRO
Preélmbulo

Considerando a urgência de uma
solução para o problema humanitário
surgido pela situação das pessoas sem
recursos que dependem, para o seu
sustento, de pessoas no estrangeiro,
Considerando que; no estrangeiro, a
execução de ações sôbre prestação de
alimentos ou
cumprimento de declsões crelatrvas ao assunto suscita sérias dificuldades legais e práticas,
Dispostas a prover os meios que permitam resolver êstes problemas e ven;
eer estas dificuldades,
As Partes contratantes convieram
nas seguintes disposições:

°

ARTIGO I

Objeto de Connenção

presente Convenção tem coobjeto facilitar a uma pessoa, dorasante designada como demandante,
<flue se encontra no território de uma
das Partes Contratantes, a obtenção
de alimentos aos quais pretende ter
direito por parte de outra pessoa, dorasante designada como demandado,
eue se encontra sob a jurisdição de
outra Parte Contratante. Os organísIDOS utilizados para este fim serão
doravante designados como Autoridades Remetentes e Instituições Intermediárias.
2. Os meios jurídicos previstos.. na
p:::esente Convenção completarão, sem
os subatttuir, quaisquer outros meios
jurídicos existentes em direttc interno ou Internacíonal .
1. A

Jt10

ARTIGO

n

Designação das Instituições

1. Cada Parte Contratante destgnará, no momento do depósito do tnstrumento de ratificação ou de adesão.
uma ou maís autoridades administrativas ou judiciárias que exercerão em
seu território as funções de Autoridades Remetentes.
2. Cada Parte õontratarite designará, no momento do depósito do instrumento de ratífícaçâo ou de adesão,
um organismo público ou particular
que exercerá em -seu terrttórto as funções de Instituição Intermedíárta.
3. Cada 'Parte contratante comunicará, sem demora. ao SeeretárícGeral das Nações Unidas, as designações feitas de acôrdo com as disposições dos parágrafos 1 e 2, bem como
qualquer modificação a respeito.
4. As Autoridades Remetentes e as
Instituições Intermediárias poderão
entrar em contato direto com as Autoridades Remetentes e as Instituições
Intermediárias das outras Partes Contratantes.
ARTIGO ITl

Apresentação do Pedido
Remetente

a Autoridatte

1. Se o demandante se encontrar
no território de uma Parte Contratante, doravante designada como o
Estado do demandante, e o demandado se encontrar sob a jurtadíçâo de
outra Parte Contratante, doravante
designada como o Estado do demandado, o primeiro poderá encaminhar
um pedido a uma Autoridade Remetente do Estado onde se encontrar
para obter alimentos da parte do demandado.
2. Cada Parte Contratante informara o Secretário-Geral dos elementos
de prova, normalmente exigidos pela
lei do Estado da Instituição Intermediária para JUstificar os pedidos de
prestação de alimentos, assim como
das condições em que êstes elementos
devem ser apresentados para serem
admíssíveís e das outras condições estabelecidas por esta lei.
3. O pedido deverá ser acompanhado de todos os documentos pertinentes, inclusive, se necessário rõr, de
uma procuração que autorize a. tnstí..
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tuíção Intermediária a agir em nome
do demandante ou a designar uma
pessoa habilitada para o fazer; deverá ser, igualmente, acompanhado de

uma fotografia do demandante e, se
possível, de uma fotografia do demandado.

4. A Autoridade Remetente tomará tôdas as medidas que estiverem ao
seu alcance para assegurar o cumprimenta dos requisitos exigidos pela lei
do Estado da Instituíçâo Intermediária; ressalvadas as disposições desta
lei, o pedido incluirá as seguintes informações:
a) Nome e prenomes, enderêço, data de nascimento, nacionalidade e
proífssão do demandan te. bem como,
se necessário Iôr. nome e enderêçc de
seu representante legal;
z» Nome e prenomes do demandado e, na medida em que o demandante dêles "tiver conhecimento. os seus
enderêços sucessivos durante os crnco
últimos anos, sua data de nascimento, sua nacionalidade e sua profissão'
o) Uma exposição pormenorizada
dos motivos nos quais fôr baseado o
pedido, o objeto. dêste e quaisquer outras Informacões . pertinentes, inclusive as relativas à situação econômica
t familiar do demandante e do demandado.
ARTIGO IV

rromsmneao

dos documentos

1. A Autoridade Remetente transmitirá os documentos à Institutcâc
Intermediária designada -pelo Estado
do demandado, a menos que considere
que o pedido não foi formulado de
boa-fé.
2, Antes de transmitir os documentos. a Autoridade Remetente
certificar-se-á de que êstes últimos se
encontram. pela lei do Estado do demandante, em boa e devida forma.
:1 ~ A êutortdade Remetente poderá
manifestar à rnsuturcão Intermediária sua opinião sôbre o mérito do pedido e recomendar que se conceda ao demandante assistência judiciária gratuita e isenção de custos.
ARTIGO

V

Transmissão de Sentenças e outros,
Atos Judiciários

1, A Autoridade Remetente transmítírá, a pedido do demandante e em

conformidade com as disposições. do
artigo IV...qualquer decisão, em maItéria de alimentos, provisória ou definitiva ou qualquer outro ato -judíctánõ emanado. em favor do demandante, de tribunal competente de uma
das Partes Contratantes, e. se necessário e possível, o relatório dos debates durante os quais esta decisão
tenha sido tomada.
2. As decisões e atos Judiciários rerertdos no parágrafo orecedente poderão substituir ou completar os
documentos mencionados no artíge
IH.
3. O procedimento previsto no artigo VI poderá incluir, conforme a lei

do Estado do demandado, o exequatur ou o registro. ou ainda uma nova ação, baseada na decisão transmitida em virtude das disposições doparágrafo 1,
ARTIGO VI

Funções da Instituição
Intermediária
1.
A . Instituição
Intermediária.
atuando dentro dos limites dos podêres conferidos pelo demandante, tomará, em nome dêste, quaisquer medidas apropriadas para assegurar a
prestação dos alimentos, 'Ela poderá,
igualmente, transigir e. quando necessário, iniciar e prosseguir uma ação
alimentar e' fazer executar qualquer
sentença, decisão ou outro ato judiciário. ,
2. A Instituição Intermediária manterá a Autoridade Remetente ínformada e, se não puder atuar, a notíficará das razões e lhe devolverá a
documentação.
3. Não obstante, qualquer disposição
da presente Convenção, a lei que regerá as ações mencionadas e qualquer
questão conexa será a do Estado do
demandado, inclusive .em matéria dedireito internacional prtvado.
ARTICO VII

Cartas Rogatórias

Se a lei das duas Partes Contratantes interessadas. admitir cartas rogatórias, serão aplicáveis as seguintes
dispoalções:
a) O tribunal ao qual tiver sido
submetida a ação alimentar poderá,
para obter documentos ou outras provas, pedir a execução de uma carta

397

ATOS DO PO'DRP.. T'..xECUTIVO

rogatória, seja ao tribunal competente da outra Parte Contratante, seja a
qualquer outra autoridade ou instituição designada pela Parte Contratante em cujo território a carta deverá
ser executada.
b) A fim de que as Partes possam
assistir a este procedimento ou nêle
se fazer representar, a autoridade requerida devera informar a Autortda-.
de Remetente e a Instituiçâo Intermediária interessadas. bem como O
demandado, da data e do 'lugar em
que se procederá à medida solicitada.
c) A carta rogatória devera ser
executada com tôda a diligência desejada; se não houver sido executada
dentro de um período de quatro meses a partir da data do recebimento
da carta pela autoridade requerida, a
autoridade requerente deverá ser informada das razões da .não-exeouçâo
ou do atraso.
,
cO A execução da cada rogatéría
não poderá dar lugar ao reembôlso de
taxas ou de despesas de qualquer natureza. .
e) Só poderá negar-se a execução
na carta roga tóna:
1) Se a autenticidade do documento não tiver sido provada2) Se a Parte Contratante em cujo
território a carta rogatória deverá-ser
executada, julgar que esta última
comprometeria a sua .soberanla ou a
sua segurança.
ARTIGO VIII

Modijiçação aas Decésôes Judicuuíae

As disposições da presente Oonvenserão igualmente aplicáveis aos
pedidos de modificação das decisões
Judiciárias sôbre prestação de alimentos.
çâo

ARTIGO IX

Isenções e Facilidades
1. Nos procedimentos previstos na
presente Convenção, os demandantes
gozarão do tratamento e das isenções
de custos e de despesas concedidas
aos demandantes residentes no Estado
em cujo território fôr proposta a ação.
2. Dos demandantes /estrangeiros ou
não residentes não poderá ser exigida
uma caução "[udlcatum solvi", ou
qualquer outro pagamento ou depósito

para garantir a cobertura das despesas.
3, As autoridades remetentes e as
Instituições intermediárias não poderão perceber remuneração alguma pelos, serviços que prestarem em conformidade com as dísposiçóes da presente Convenção.
ARTI::':O

x

rromcterencta de Fundos
As Partes Contratantes cuja lei imponha restrições à transferência de
fundos para o estrangeiro, concecerâo
a máxima prioridade à transferência
de fundos destinados ao pagamento de
alimentos ou à cobertura das desuesas
ocasionadas por, qualquer procedimento judicial previsto na presente Convenção.
ARTIGO 'XI

Cláusula .Federal

No caso de um Estado federal ou
não unitário, serão aplicadas as seguintes disposições:
a) No que concerne aos artigos da
presente Convenção cuja execução de:'
penda da ação Icgfslativa do poder
legislativo federal, as obrigações do
Govêrno Federal serão, nesta medida,
as mesmas que as das Partes que não
são Estados federais;
b) No que concerne aos artigos da
presente Convenção cuja aplicação dependa da ação .Iegíalativa de cada um
dos mstaoos, províncíaa ou cantões
constitutivos e que não estejam, em
virtude do sistema conatltuciunal da
Federação, obrigados.a tomar medidas
legislativas, o Govêrno Federal levará,
no mais breve, prazo possível e com
parecer favorável,' os artigos mencíonados ao' conhecimento das autoridades competentes dos Estados províncias ou cantões;
c) Todo Estado federal que seja
Parte na presente Convenção fornecerá, a pedido de qualquer outra Parte Contratante que lhe tenha sido
transmitido pelo Secretário Geral, um
relatada legislação e das práticas em
vigor na Federação e nas suas unidades constitutivas. no que concerne a
determinada disposição da Convenção,
indicando a medida em que, por uma
ação Iegíslativa ou outra, tal disposição tenha sido aplicada.
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ARTIGO

XII

APupaçáo Territorial

As disposições da presente Conven-

ção serão aplica:das.. nas~ mesm~s condições, aos terrttórtos nao autonomos,
sob tutela e a qualquer terrttórío representado, no plano mtemacional.
por uma Parte Contratante a menos
que 'esta última, ao ratificar a presente Convenção ou a ela adertr. declare que. esta não se aplicará a determinado terrltóríc ou terrrtórros que
estejam nestas condições. Qualquer
Parte Contratante que tenha feito
esta declaração poderá ulteriormente,
a qualquer momento, por notificação
ao Secretário Geral. estender a aplicação da Convenção aos terrttóríos
assim excluídos ou e qualquer um dentre êles.
ARTIGO XIII

Assinatura, Ratificação e Adesâo

presente convenção ficará
aberta, até 31 de dezembro de 1956, à
assinatura de. qualquer estado Membro da Organização das Nações Unidas, de qualquer Estado não-membro
que seja Parte no Estatuto da Côrte
Internacional de Justiça ou membro
de uma agência especíalízada..... assim
como de qualquer outro Estado nã-o
membro convidado, pelo Conselho
Econômico e Social. a se tornar parte
na Convençâo .
2. A presente Convenção será ratificada. Os instrumentos de ratificação serão depositados em poder do
Secretário Geral.
3. Qualquer um dos Estados mencionados no parágrafo 1 do presente
artigo poderá, a qualquer momento,
aderir à presente Convenção. Os instrumentos de adesão serão depositados em poder do Secretário Geral.
1.

A

ARTIGO

XIV

Entrada em Vigor
1. A presente Convenção entrará
em vigor no trigésimo dia segurn te à
data do depósito do terceiro rnstrumenta de ratificação ou de adesão,
efetuado em conformidade com as
disposições' do art. XIII.
2. Para cada um dos Bstaaos. que
ratificarem ou que a ela ~ dertrem
depois de depósito do tercejro ínstru-

menta de ratífícaçâo ou de adesão, a.
Convenção entrará em vigor no tngesímo dia seguinte à data .1.0 depôsito por este Estado, do seu ínatrume~to de ratificação ou de adesão.
ARTIGO

xv

Denúncia
1. Qualquer Parte Contratante pcderá denunciar a presente Convenção,
por -ictittcaçâo dirigida ao "'~~'etano
Geral. A denúncia poderá igualmente'
se aplicar a todos ou a um dos terrttonos mencionados no art. KII.
2. -A denúncia entrará em Vi?;OX' um
ano após a data-em que o gecrutárfo
Geral tiver recebido a notíficacao,
com exceção das questões que estiverem sendo tratadas no momento em
que ela se tornar efetiva.
ARTIGO XVI

Solução de Controvérsias

Se surgir entre quaisquer das Partes Contratantes uma controvêrala,
relativa' a interpretação ou à ~plica
çâo da presente Convenção, e se esta.
controvérsia não tiver sido -eacrvída
por outros meios, será submetida ,à
corte Internacional de .rusüça, $eJU
por notificação de um acôrdó especial, seja a pedido de uma das partes
na controvérsia.
ARTIGO XVII

Reservas

1. Se, no momento da assinatura,
da ratificação ou da adesão, um.
Estado fizer uma reserva a> um dos
artigos la presente Convenção, o Secretario Geral comunicara G texto da
reserva as demais Partes contratantes e' aos outros Estados retertdos no
art, XIII; Qualquer Parte Contratante que -não aceitar a reserva mencionada poderá, num prazo de noventa dias '., contar da data desta comunícaçâo. not-ncar ao Secretát-ío Geral que não aceita ti reserva e, neste
caso, a Convenção não entrará em
vigor entre o l:!:sHtdo que apresentar
a objeção e o Estado autor da reserva. Qualquer ustado que »o.stertormente, aderir à Convenção poderá, no
momento do -íenósrto do tnstrumentcde adesão. efetuar uma. -ioüücaçâo
dêste gênero.
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2. Uma Parte Contratante poderá,
a qualquer momento, retirar lII1l3, reserva que tenha formuíadd anteriormente, e devera notificar esta deoísão
ao Secretário Geral.
ARTIGO XVII::::

Reciprocidade

Uma Parte Contratante poderá invocar as disposições da presente Convenção contra outras Partes Contratantes sômente na medida em que ela
mesma estiver obrigada pela ijonvençâo.
ARTIGo XIX

Notificações do Secretórto l.-;erat

1. O Secretário Geral notificará a
todos os Estados Membros das reações
Unidas e aos Estados nâo membros
referidos no art. XIII:
a) As comunicações previstas no
39 do art. 11;
b) As ínformações .recebídas em
conformidade com as díspoaiçôes do
§ 29 10 art. lII;
c) As declarações e nonncacõcs
feitas em conformidade com as disposições do art., XII;
d)
As assinaturas, ratífícacões e
adesões feitas em conformidade com
as disposições do art. XIII;
e) A data na qual a Convenção
entrou em vigor, em conrormidcae
com o § 19 do art. XIV;
j) As- denúncias feitas em conformidade com as disposições do § 19 do
art. XV;
g) As reservas e notificações feitas
em conformidade com as dlspcsiçôes
do art. XVII.
2. O Secretário-Geral notificará
igualmente a tôdas as Partes Contratantes os pedidos de revlsàc, bem
como as respostas aos mesmos, enviadas em virtude do art. XX.
ARTIGO XX

Revisão

1. Qualquer Parte Contratante poderá pedir a qualquer momento por
notificação dirigida ao Secretário Ge-

ral, a revisão da 'presente Convenção.
2. O Secretário Geral tranemttírá
esta notafícaçàc a cada uma dai; Partes Contratantes, pedindo-thes que
lhe comuniquem; dentro de -im prazo
de quatro meses, se desejam a reuníâc de uma conferência uara examinar a revísâc proposta. Se a maíoria das Partes Contratantes rcsponder afirmativamente, o SecretártoGeral convocará esta conferência.
ARTIGO XXI

Depósito da Convenção e TAnguas

o original da presente Convenção,
cujos textos nas línguas Ing-êsa, chinesa, espanhola, francesa e russa razem .guaímente fé, será depc ..ttado
em poder do Secretário Gerar «ue
enviará cópias autenticadas a todos.
os Estados referidos no art XIII.
DECRETO NQ 56.827
SETEMBRO DE

DE

2

DE

19-65

Altera a lotação' nommal e numérica:
do Departamento de Arrecadação,
O Presidente da- República, usando"
da atribuição que lhe, confere o 'artigo 87, item I, da Constituiçã-o, de~
creta:
Art. 1ÇI Fica alterada a lotação numérica e nominal do Departamento'
de Arrecadação, aprovada pelo Decreto nc 55.000, de 7 de abril de 1965,
publicado no Suplemento do Diário'
Oficial de 14 seguinte, para efeito de
ser excluído da lotação Permanente
da Delegacia Regional de Arrecadação, no Estado do Rio Grande dosul, com o respectivo ocupante Jorge de Oliveira Santos, um (1)
cargo do Nível 7-A, da Série de Classes de Auxiliar de portaria, que voltará a integrar a lotação Permanente'
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no mesmo Estado.
Art. 2° ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1965;:
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulh6es
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DECRETO Nº 56.828 -

DE

2

DE SETEMBRO

DE. 1965

Aprova os Orcamentos dos Conselhos tceçíonaís de

das 1~ > ~", 3~ e 5!!> Reçiôes

Q~Í1nica

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Oonstdtuíçâo, nos têrmos do artigo 107 da Lei nc 4.320,

de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 19'84, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de

janeiro de 19'65, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para o exercício de 1965 nos Conselhos Regionais de Química das 1\1, ze,
3'·\ e 5:). Regiões, entidades federais vinculadas ao Ministério do Trabalho
e Previdência Social;
Art. 29 itste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

nq da República.

Brasília, 2 de setembro de 19'65; 144q da Independência e

H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

CONSELHO REGIONAL DE QUIM1CA DA P REGIAO
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE

1965

(Em Milhares de Cruzeiros)
LEGISLAÇAü: Lei nv 2.80"6, de 18 de junho de 1956.

RECEITA

0.00 -

RECEITAS CORRENTES

1.1. 0.00 -

RECEITA TRIBUTARIA

1.2.0.00

RECEITA

1.4.0.00 -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1 . 5. 0.00 -

RECEITAS

1 . O.

PATRIi\'10NIAL

DIVERSAS

PARCIAL

.

11.000

, ...•.••...•.•

20

..••..•.......• , •.•...•

Superávit do orçamento Corrente
2. O,0.00 -

'TOTAL

600
1.900

13.520

.

1.250

r:ECEITAS' DE CAPITAL

1.2liO
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DESPESA

3.0.0.0 -3.1. O. O '3.1.1.0 -

PARCIAL SUBTOTAL

TOTAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO

Pessoal

.

3.1. 2. O -- Material de Consumo .. ,
3.1. 3.0 - Serviços de 'I'erceíros .

3.1.4.0 -- Encargos Diversos
3.2.0.0 3.2.5.0 -

4.270

.

210
4.820
410

.

9.710

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Salário Famílía
.
3.2.8.0 - Contribuições de Previdência
Social
.
3.2.9. O - Diversas Transferências correntes
.

60
400
2.100

2.560

Superavít .... ' .....

12.270
1.250
13.520

~.O.O.O -,DESPESAS

4.1.0.0 -4.1.4.0 -

DE CAPITAL

INVESTI~TOS

Material Permanente

1.250

1.250

1.250

RESUMO

I

RECEITAS

I

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES .•.•..•...•....... :. J
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL....
. .. '• ...... 1

13.520

I

DESPESAS

I
\

12.270
1.250

--~----:'-------~

TOTAIS.................

·········1

13.520

I

13.520

CONSELHO REGIONAL DE QUíMICA DA 2> REGIAO
ORÇAMENTO PARA
(Em

o EXERCícIO DE 1965

Milhares. de Cruzeiros)

LEGISLAÇAO: Lei nv 2.806, de 18 de junho

de

RECEITA
1.0.0.00
1.1.0.00
1.2.0.00
1.5.0.00

---

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA ....•.......•.........
RECEITA PATRIMONIAL ....••.......
RECE;tTAS DIVERSAS •.•..........

Superavtt do Orçamento Corrente ...
2.0.0.00 -

195$',

PARCIAL

11.130
20
6.350

TOTAL

17.500
130

RECEITAS DE CAPITAL

130
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DESPESA
3.0.0.0 -

PARCIAL SUBTOTAL

TOTAL

DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 -- DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 -3.1.2.0 3.1.3. O -3.1.4.0 --

PessoalMaterial de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

3.2.0.0 -

TRANSFERÊNCIAS OORRENTES

3.2.5.0 3.2.9.0 -

.

10.100
500
80.0
1.070

.
.
.

Salário Família ._
.
Diversas Transferências Cor-

rentes

12.470

900

.

4.000

4.900

Superavít

0.0

17.370
130

••

17.500
4.0.0.0 -- DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 -- INVEST~ENTOS

4.1.4.0 -

Material Permanente

130

130

130

RESUMO

I
I
I REOEITAS I DESPESAS
I
I
RECEITAS E DESPESAS

CORRENTES . . . . . • . . . . . . . . . . . .

RECEITAS E DESPESAS DE CAPITÁL

;

17.500

.

TOTAIS ...............................•..

17.500

I

17.370

I

17.500

I

130

OONSELHO REGIONAL DE QUíMICA DA 3. REGIãO

o EXERCícIO DE 1965
(Em Milnares de Cruzeiros)

ORÇAMENTO PARA

LEGISLAÇAO:

Lei

nc 2.8M, de

18

de junho de

RECEl'l A
1.0.0.00
1. 1. 0.00
1.2.0.00
1.5.0.00

-- RECEITAS CORRENTES
-RECEITA TRIBUTARIA
.
-- RECEITA PATRIMONIAL
'.
- RECEITAS DIV~RSAS •••••..••••..•.•... ,; .. ;

2. O.0.00

-- ftECEITAS DE CAPITAL

Superavit do Orçamento Corrente

1956.

PARCIAL

TOTAL

20.000
100
5.0uU

25.100

.

2.700
2.700
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DESPESA

PARCIAL SUBTOTAL

TOTAL

3.0.D.U -- DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 -3.1.1.0 3. 1. 2. O 341.3. O -3.1.4.0 -

DESPESAS DE CUSTEIO

Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros .. ,
Encargos Diversos

.
.
.
.

10.900

3.2.0.0 --

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.2.5.0 3.2.8.0 -

Salário Familia ... , .... , .....
Contribuições de Previdência

151

Social

3.2.9.0 -

,

.

Diversas Transferências Cor_
.
rentes
"

623

2.540
650

14.713

1.286
6.250

7.687

22.400

.

2.700

Superávit

25.100

4.0.0.0 -- DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 -- INVESTIMENTOS
4.1.3,0 4.1.4.0 -

Equipamentos e Instalações ..
Material Permanente

4.2,0.0 -

INVERSÕES FINANCEIRAS

500
2.000

2.500

200

200

2.700

RESUMO

I
I

I
I

I RECEITAS I DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES .••••• , ••••• , .•.•••
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL •.••••••.••....•••

\

25.100

1\

22.400
2.700

TOTAIS ....••.......••...................

I
II

25.100

iI

25.100

CONSELHO REGIONAL DE QUíMICA DA 5' REGIAO
ORÇAMENTO PARA O EXERCícIO DE 1965

(Em Milhares de Cruzeiros)
LEGISLAÇAO: Lei nc 2.800, de 18 de junho de 1956.

RECEITA

1.0.0.00 -1.1.0.00 -1.2.0:00 --

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA •...••.•.••.•••••••••••
RECEITA PATRIMONIAL •••.•••••••••••••••.•

1.5.0.00 -- RECEITAS DIVERSAS .••...••......•.........

PARCIAL

12.760
140
4.000

TOTAL

16.900
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D,ESPESA

PARCIAL SUBTOTAL

TOTAL

3.0.0.0-- DESPESAS CORREN7ES
3. 1. O. O -- DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.2.0 -- -Material de Consumo

.
.

3.1.3.0'- Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos

.

3 ~ 2. O.O -- TRANSFERÊNcIAS

.

7.900
500
4.250
500

13.150

3.750

3.750

CORRENTES

3.2.9. O - Diversas Transferências odr-

rentes

_

.

16.900

RESUM.O

I

I

II

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES .......•••.

TOTAIS

I
I

'"

DECR:Jn'O Nl?5ú. 829 --

. I

DE

2

RECEITAS

16.000
16.900

DE SETEMBRO D:s

II

DESPESAS

II

16.900

I
I
I

16.900

19'65

Aprova o Orçamento do Conselho Regional. de Medicina do Distrito

reaenü

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87 item I, da Constituição, nos têrmos do. artigo 107 da Lei nc 4.320,
de 17'.de março de 1964. e de acôrdo com o disposto-no Decreto nv 54.397.
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns . 55.534 e 55.535, de 11 de janeíro de 1965, decreta:
Art. 19· Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de 11:165 do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal,
entidade federal vinculada ao Mínístérío do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2\> nste decreto -entrará em vigor na data de sua publicação, revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekinà
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO plffi.\ O EXERcíCIO DE

1965

.Cruaeíros)

(Em Milhares de

LEGISLAÇÃO: Deereto-Iej nc 7.955, de J3 de setembro de 1945.
RECEITA

PARCIAL

TOTAL

1.0.0.00 -- RECEITAS CORRFNrES'
1.1.0.00 -- RECEITA TRmUTARIA .....

4.930

1.2.0.00 -- RECEITA PATRIMONIAL .....
1.5. 0.00 -- RECEITAS DIVERSAS

30

.

330

5.290

Superavít do Orçamento Corrente
2.0.0.00 -- RECEITAS DE CAPITAL

1.055
.

1.055
DESPESA

3.0.0.0 --

PARCIAL SUBTOTAL

TOTAL

DESPESAS CORRENTES

3 .1 .O. O -- DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 3.1.2.0 -3. 1. 3. O 3.1.4.0 --

Pessoal
.
Material de Consumo
Serviços de Terceiros .
Encargos Diversos

.

1.800
220
115
400

2.535

3.2.0.0 -- :rRANSFERÊNCIAS COMENTES
3.2.9.0 -- Diversas Transferências correntes . .
.
'
.

1.700

1. 700

Superavit . . . .

4.235
1.055
5.290

4.0.0.0 -4.1.0.0 --

DESPESAS DE CAPITAL

4.1.3.0 --

Equipamentos e ínstelações ..

INVESTIM~OS

1.055

1.055

1.055

RESUMO

I

,

I RECEITAS i DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES . . .
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL

TOTAIS .

.

5.290

.
~

..

5.290

4.235
1.055

5.290
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DECRETO N9, 56.830 :SETEMBRO

Concede

à

Pedreiro

Ltda. autorização

DE

2

DE

DE 1965

Santa lrenéui
para nmcíouar

como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87 n- l,da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nv 938, de 8 de dezembro de 1938. decreta:
-tigo único. E' concedida à Pedreira Santa IrenéiaLtda.. constituíd~ por contrate arquivado sob núme-.
1'0 31.119 ~ alterações sob números
11'0.723, 25.425 e 31.119, no DNRC,

com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da GUanabara,' autorização
para f-uncionar como empresa de mineração, ficando obrigada a' cumprir
ínteeralmente as leis e regulamentos
em 'vigor ou 'que venham a vigorar
sôbre o objet-o desta autorização.
Brasilia, 2 de setembro de 1965:
14A:'i da Independência e 779 da República.
H.CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

56.831
DE 2 DE
DE 1965

SETEM:BRO

Outorga à Companhia de Eletrtcidade
de Alagoas (CEAL) concessão para
distribui, enerçià elétrica.

o

Presidente da República, usando

da acrfbuíção que lhe confere o artigo
87, meteo L, da Constituição, e nos

têrmoa do artigo 59 do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938 e
do artigo 8Q do Decreto-lei no 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta;
Art. 19 g' outorgada a Companhia
de Bâetrtcídade de Alagoas concessão
para distribuir energia elétrica no
Munícípío de Maravilha, no referido
Estado, ficando autorizada a construir
os sistemas de transmissão e de dístríbuíçâo que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria' do Ministro 'las
Minas E- Energia após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técníces das instala
ções.
§ ~'.lA energia a ser distribuída será
tornecída .pela Jompanhía Hidro Elétrtca do sao Francisco.

Art. 29 A concessíonárfa deverá
aatístazer as seguintes condições:
I ~ Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias" dentro do prazo de centc e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste .Decreto, os estudos, projetos t, orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dístrtbuíçao ,
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trínta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Mniistro das Minas
e Energia.
IH '- Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-asvde acôrdo com os projetos
aprovados \. as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e ':'evíetas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional 'da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art.4\> A presente concessão vigorará pelo prazo Q€ crtnta (30) anos.
Art. 5Q Findo G prazo da concessão,
todos .os bens e instalações que, no
momento, existirem em função "exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
se- estipuladas.
Parágrafo único. A eoncessíonárra
devera entrar com o pedido a que 38
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de tíndar Q prazo de vígêneía
da concessão, entendendo-se se hão o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 1tste Decreto entra em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário,
Brasília. 2 de setembro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
I

H.

CA8TELLO

Mauro Thibau

BRANCO
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DEORETO N9

56.832 DE
1955

3

DE

SETEMBRO DE

Altera a lotação numérica da Parte
Permanente do Quadro de. Pessoal
do Ministeno aa eceenaa.

o

Art. 2Q. Revogam-se as disposições
contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1965;
144Q da Independência e 77Q da República.

en.

R. CASTELLO BRANCO

presidente da República, usando
Arthur da. Costa e Silva
da atrrbuíçào que lhe confere o artigo 87, Item I, da Constituição, decreta:
DECRETO N Q56.834 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1965
Art. 19 Fica alterada a lotação numérica e nominal do Ministério da
Fazenda, aprovada pelo Decreto nú-I Dispensa o Ministério da Guerra de
encargos relativos
Rodovia BR·B2.
mero 38.673. de 27 de janeíro de 1956,
retificado pero de uc 38.966, de 3 de
o Presidente da República, usando
abril de 1956, para efeito de ser
da atribuição que lhe confere o artitransferido um cargo de Bombeiro
87. inciso 1, da Constituição e tenHidráulico, ntvel 8. classe A, com o go
do em vista a Expcsíçâo de Motivos
respectivo ocupante, Delcío Guerra,
nv 108, de 20 de julho de 1965, de Mída lotação da Administração do Edí- -nistérto
da Guerra, decreta:
fieio da Fazenda para a lotação única
Art. 19. Fica o Ministério da Guerdos serviços Aduaneiros.
ra díspensadc dos encargos relativos
Brasília, 3 de setembro de 1965,; 144Q
à Rodovia BR-82 - Trecho Jandaia
da Independência e 779 da República.
do Sul - Cascavel, que lhe foram
atribuidos pelo art. 19 do: Decreto núH. CASTELLO BRANCO
mero 55.552, de 12 de janeiro de 1965.
Octavio Bulnóes
Art. 2Q. :t!:ste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revoDECRETO NQ 56.833 - ' DE 3 DE
gadas' as disposições em contrário.'
SETEMBRO DE 1965
Brasília, ::; de setembro de 1965;
Dá a õeno-nínoçôo de Regimento ViR
1449 da Independência e 77Q da Redal de Negreiros ao atual 159 República.
à

gimento de Infantaria.

H. CASTELLO BRANCO

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item ..1., da Constdtuíçâo Fede-

ral e considerandu que:
- contribuir para a exaltação dos
nomes gloriosos de nossa História é
fazer obra de patriotismo e de estímulo às mais nobres virtudes militares;
- o nome André Vidal de Negreiros está índelêvelmente ligado à detesa de nosso território, em que se
distinguiu pela tenacidade, bravura e
amor- à Pátria, -na luta coritra os holandeses;
- o 159 Regimento. de Infantaria
tem sua sede no lugar Cruz das o\rmas, onde existiu o engenho de propriedade do Mestre de Campo Vidal
de Negreiros, na cidade de João »essoa, onde nasceu êsse valoroso soldado; decreta:
Art. 1Q. Fica atribuída ao 159 Re~
gtmento de Infantaria a denominação de "Regimento Vidal de NegreíTOS" •

Arthur da Costa

e Silva,

Juarez Távora

DECRETO N9 56.835 SETEMBRO DE

DE 3 DE

1965

Cria o "Fundo Geral para Agricultura e Indústria" - FUNAGRI - e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituiçâo Federal, e
Considerando que o volume de recursos já disponíveis e a espectativa
de ingresso de novos, de origem interna e externa, especificamente destinados ao crédito rural e industrial, e
a necessidade que tem o Governo de
reuni-los sob a coordenaçâo 'e fiscalização do órgão Instituído por Lei para
tal fim;
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Considerando que a Lei nc 4.595, de
31 de dezembro de 1964, atribuiu ao

Conselho Monetário Nacional, privativamente, a competência de díscíplínar o crédito em tôdas as suas modalidades e as operações creditícias
em tôdas as suas formas;
Considerando, .finalmente, que o
Banco Central da República do Brasilé legalmente o órgão executivo da
política financeira do Govêrno, ditada através de diretrizes e deliberações
do Conselho Monetário Nacional, decreta:
Art. lI} E' instituido "no Banco Central da República do Brasil, de acõrdo com o previsto na Lei nc 4.728; de
14 de julho de 1965, um Fundo de

natureza contábil, sob a denominação
de "Fundo· Geral para a Agricultura
e Indústria (FUNAGRI)". destinado

a prover recursos para o financiamento das necessidades da indústria
e da agricultura.
Art. 29 O FUNAGRI 'será consãtuídode:
a) recursos obtidos junto a entidades internacionais e estrangeiras, bem
como outros postos à sua disposição
por entidades nacionais;
b) recursos mobilizados pelo Banco
Central da República do Brasil no.
mercado interno e no internacional
de capitais;
c) rendimentos liquidas proveníentes das operações realizadas nos têrmos .dêste decreto; e
d) recursos orçamentários que ve...
nham a ser a êle destinados.
Art. 39 As operações do FUNAGRI
serão realizadas sob forma de em-.
préstimos, financiamentos e vefínanciamentos, através de ínstdtuíoóes .financeíras públicas e privadas deetgnadas agentes do 'Fundo, de acôrdo
com normas gerais estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional.
'
Art. 4\1 'Ln c o r p o r a r-se-ão ao
FUNAGRI, passando a. constituir subcontas dêste, os seguintes Iundos:
Fundo Nacional de Refinanciamento
Rural, criado pelo Decreto número
54.019, de 14 de julho de 1964; Fundo
de Democratização do Capital das
Emprêsas, criado pelo Decreto número 54.105, de ,6 de agôsto -de 1964;
Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos

ExECU'XIVO

Industriais, criado pelo Decreto nú-.
mero 55.275" de 22 de dezembro cde
1964; e Fundo de Financiamento de
Estudos de Projetos e Programas,
criado .pelo Decreto nc 55~820, de 8
de março de 1965.
.
Parágrafo único: Quando necessário, e consoante o disposto neste Deereto, o Conselho Monetário Nacional
poderá determinar as adaptáçôes que
se imponham inclusive a incorporação ao. Banco Central da Coordenação Nacional do Crédito Rural, criado pelo Decreto nc 54.019, de 14 de
julho de 1964.
Art.
59
Como subcontas do
FUNAGRI, poderão ser criados, mediante aprovação do Conselho Monetário Nacional, novos fundos com finalidades semelhantes e que envolvam responsabilidade do Banco Central da República do Brasfl.. ou que,
ainda, direta ou indiretamente, interfiram na política monetária e credití-

cia.

Art. 69 A .movtmentaçâc das subcontas do FUNAGRI será escrtturada separadamente.
Art'. 7\1 Ficarão a cargo do Banco
Central da República do Brasil o oontrôle financeiro e a, coordenação- dos
recursos que constituirão o Fundo a
que se refere êste Decreto, bem como
de outros que venham a ser' obtidos
no Pais ou no exterior, ou transfertdos para o âmbito dessa, -tnsütuíçâo.
Art. 8\1 Fica o Banco Central da
República do Brasil, como agente. da
União Federal, autorizado a represérital' a União Federal na .contrataçâo
de empréstimos no exterior eom-entldades, agências e organismos eatrangeiros e internacionais, para os fins
previstos neste Decreto e de' acõrdo
com a Lei no 4.457; de 6 de novembro de 1964.
Art. 99 O Banco Central da Republica do Brasil receberá os recursos
a que alude o artigo 29, letras "a": e
"b". dêste Decreto em nome da União
Federal, para crédito do ,FUNAGRI~.
Art. 10. nete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas. as disposições em contrário.
Brasília, 3 de .aetembro de 1965; 1449
da Independência e~ 77'? da República.
H.

CA8TELLO

BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
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DECREI'C N\l 56.836 -

DE

3

DE SETEMBRO DE

1965

em

Fixa a disb'ibuição em cada Arma e
cada iôsto, das junções gerais soe
oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de agôsto de, 1965

O Presidente da República, usando da atribuição, que lhe confere o
art. 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista o § 1ÇI do art. 36
da Lei no 4.448, de 29 de outubro de 1964 decreta
Art. 19 São os efetivos globais das Armas atualmente em vigor, dístribuidos em cada Arma e em cada pôsto pelas Junções gerais (QEM:G e
QSO) e pelas funções prívatívas "da seguinte forma:
,

Pôsto

I

Arma

,

I
oei

I

I,
Ten-Cel

Maj

Cap

l ' Ten

29 Ten

I

I

Funções
gerais
CQEMG e
Q S Gl

II

Funções

Efetivo pre
visto por
pôsto

privativas

~--

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunícaçõas

86

53
82
7
.

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia'
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações

I
I

-

,
I

I

43
24
23
22

-

100
37
70

411
7~
l1~f

34D

48

II
I

665

I

I'

368
217
91
19

I

\

267
101
175
107

1.345

I

1&3
67

670
256
415
223

4'5::'
:J.lO

2.34'5

I
123

112
103
129

I
I

II

476
161
248
111

1.463

I

!

II
I

!

205
101
132
82
53

(variável

-

Lei nv 2.391,
de 7-1-55)
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At-t. 2Q l!:ste decreto entrará em vigor a partir de 24 de agôsto de 1965.
Brasília, 3 de setembro de 1965; 144Q da, Independência e 77( da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da costa e Silva

DECRETO

NQ

58.837 .- DE
1965

3 DE

DECRETO N9 56.838 -

SETEMBRO DE

Abre o crédito extraordinário de
Cr$ . 2.500.000.000 para o fim que
menciona.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, Inciso 1, da oonsunncao.
Considerando c que dispõe o parágrafo único do art. 15, da Constituição Federal,
Considerando que em -ouseqnencn de enchentes excepcionais, foram
sínístraeas pontes e rodovtae integradas à rede federal, cura Imediata recuperação, por motivos de segurança,
implicará na assunção, pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem de compromissos financeiros
sem a correspondente cobertura orçamentária, decreta:
Art. 1o. Fica, de acôrdo com o artigo 94 do Regulamento Geral de
Contabilidade pública, aberto ao- Ministério da Viação e Obras Públicas,
.
o crédito extraordinário de
Cr$ 2.500.000.000 (dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) destinados a ocorrer às despesas com a reconstrução de pontes sôbre o Rio Pelotas, recomposições em estradas secundárias, remoção de barreiras,
construção e refôrço de pontílhôes,
reconstrução de terraplenos e pavimento, construção de variante inclusive despesas efetuadas a título de
antecipação, correlacionadasao imediato restabelecimento do trânsito.
Art. 2Q O aludido crédito será consignado ao Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem. que mediante delegação e por aplicação direta,
levará a têrmo a sua aplicação.
Art. 39 astc decreto entrará em vi':..
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Juarez Távor~

SETEMBRO

DE 3 DE
DE 1965

Aprova o Regimento Interno do Conselho
Nacional
de
Transportes,
criado pela Lei n9 4.563, de 11 de
dezembro _de 1964.
o presidente da. República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87 da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regimento
Interno do Conselho Nacional de
Transportes.
Art. 29 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçõea em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

CONSELHO NACIONAL DE
TRANSPORTES
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO 1

Das Finalidades e Competência do
Conselho
Art. 1Q O Conselho Nacional de
Transportes (CNT). órgão integrante
do Ministério da Viação e Obras PÚblicas, presidido pelo Ministro de Estado, .tem por finalidade estudar e
propor a política geral de transportes no País.
Art. 2~ Ao CNT compete:
1 - Definir bases para a política
geral de transportes no Pais.
2 :- Proceder à revisão periódica
do. Plano Nacional de vtacêo, coordenando os planos parcíaís. encaminha";'
dos pelos órgãos setoriais;
3 - Coordenar a execução do Plano
Nacional de Viaçâo;
4 Apreciar e aprovar, - previamente, os planos e programas de investimentos à conta de recursos orçamentários, de fundos específicos, de
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empréstimos públicos QU de auxilias
externos, relativos à implantação ou
melhoramehto de vias e termínaís.:
reequípamento de material e coordenação de sistemas de transportes;
5 - Estudar e propor medidas .jue
visem ao aperfeiçoamento dos meios
de transportes e de sua exploração
econômica;
6 - Propor medidas que asaégurem coordenação técnica. financeira
e econômica, na expansão e· exploração dos diversos sistemas de transportes;
7 - Deliberar sôbre questões referentes aos diversos sistemas de transporte" tendo em vista sua expansão
e exploração adequada:
8 Apreciar os orçamentos 'das.
entidades de exploração e dos órgãos
autárquicos e normativos de transporte, bem assim os balanços das
empresas particulares, quando subvencionadas pela União, e das estatais, encammnando-cs, com parecer,
ao Ministro de Estado ao qual .süverem subordinados:
9 -i.. Desíncumbir-se de todos os
referentes a assuntos de
encargos
transportes, que lhe forem cometidos
pelos Mínístroa de \Estado interessados;
10 - Coordenar, levantar ou atualizar e analisar. anualmente, as estatíaticas nacionais de transportes, especialmente em relação a tráfego.
pessoal, custos totais da operação,
fatores empregados na produção dos
serviços e investimentos executados
ou programados, tendo em vista apurar:
a) o resultado técnico e financeiro
da operação de cada meio de transporte;
/} I os custos totais de operação dos
sistemas de transportes. distinguindo
as parcelas pagas pelos usuários e as
suportadas pela coletividade. bem
como os dispêndios cambiais de cada
sistema;
c)
os tatôres empregados na produção de serviços de transporte;
d) investimentos executados ou programados.
11 - Conhecer e apreciar as prestações de contas das entidades estatais e dos órgãos de transportes, encaminhando-os, comparecer, ao Mí-

nistro de Estado, para remessa ao
Tribunàl de Contas, bem como conhecer e apreciar os relatórios das prestaçóes de contas dos órgãos de trans~
porte do Ministério da Aeronáutica;
12 - Manter atualizadas as ínformações sõbre caraotenstícas r.ecnícas,
situação e capacidade das vias, equípamentos. ínstalaçôes e meios do sístema nacional de transportes, bem
como sôbre os planos aprovados e os
programas em execução;
13 - Conhecer as resoluções dos
Conselhos
Setoriais submetidas a
aprovação ministerial;
14 - Opinar sôbre anteprojetos h
lei ou regulamentos relativos 4 trensportes;
15 - Traçar a política tarifária dos
diferentes meios de transportes;
16 - Propor o Regimento e o Qua,:"
dro do Pessoal do t?NT;
17 - Apreciar dúvidas de interpretação ou omissões da Lei nv 4.5-53 de
11 de dezembro de 1964.
Art. ·39 As recomendações, sugestões. pareceres ou resoluções do Conselho Nacional de Transportes, previstas nos itens 1. 2, 3. ,4:, 5, 7, 8.. 11,
14, 15, 16 e 17 ficam sugeítas à aprovação dos Ministros da víacao e
Obras Públicas ou da Aeronáutica.
na Parte relativa a seus assuntos espermcos.
Parágrafo único. Se dentro do prazo de trinta dias não houver pronunciamento, as resoluções serão consideradas aprovadas.
Art. 49 Os planos e programas referentes ao setor aeroviário terão por
base os programas particulares e especíncos. elaborados pelo Ministério da
Aeronáutica.
CAPÍTULO 11

Da Constituiçâo do Conselho

Art. 59 O Conselho Nacional de
Transportes, nos têrmos da Lei n'lmero 4.563, de 11-12-64. e do Decreto
53.957 de 9-6-64, é constituído dos seguintes membros, todos brasileiros natos:
a) o Presidente, que será o Ministro da Viação e Obras Públicas;
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z» um Representante do EstadoMaior das Fôrças Armadas;
c) o Presidente do Conselho Rodovíàrto Nacional;
d) -o Presidente do Conselho Perrovíárto Nacional;
e) o -Presidente do Conselho Naclonal de Portos e Vias Navegáveis;
1)0 Diretor _da Aeronáutica Civil
ou de órgão deliberativo que vier
substitui-lo;
g) o Presidente da Comissão de Marmha Mercante, ou de órgão deliberativo que vier substitui-lo;
h) um Representante do Ministério

b) Dar exercício aos Conselheiros;
c) Representar o Conselho nos atos
em que isto fôr necessário;
d) Distribuir
os processos pelos
Conselheiros;
e) Proclamar Os resultados das votações;
t) - Zelar pela observância dos praZOE regimentais e manter a ordem nos
debates;
g) Resolver as questões de ordem
suscitadas nas Reuniões;
h) Elucidar às matérfàs em debate
e votar, se necessário, para o efeito
de desempate;
da Fazenda;
i) Autenticaras Resoluções do Coni) - um Representante do Ministério
selho e assinar as Atas das Reuníões ;
do. Planejamento e Coordenação Ecoj) Baixar as instruções necessárías
nômtca:
.ao bom funcionamento dos
órgãos
1) um Representante _da contadocomponentes e serviços auxiliares do
ria Geral i," Transportes OU órgão
Conselho;
que a substituir.
k) Providenciar a elaboração do relatório anual dos trabalhos realízados.
S 19 Os membros do Conselho Nae submetê-tos à aprovação do Consecional de I'ransportes, correspondenlho, até o dia 15 de fevereiro do ano
tes as letras o, h, i e 1 dêste artigo.
imediato;
exercerão mandato por três anos.
1) Designar o, Conselheiro que o
§ 29 O Conselho Nacional de Tranadeva substituir em seus eventuais importes terá assessôres permanentes
pedimentos;
para assuntos Iígados aos seguintes
m) Exercer outras atribuições ineMinistérios:
.
rentes à presidência, não especificadas
do Trabalho _e Previdência Soneste artigo,
cíal:
Art. 79 Aos Conselheiros compete:
das Minas e Energia;
da Agricultura;
a) Comparecer às Reuniões e, deda I:qdústria e do comércio:
las participar segundo as normas dêse. eventualmente, a outros, Mi- te Regimento;
nistérios.
b) Estudar e relatar,
Individualmente ou em Comissão, os processos
§ 3º Para assegurar a continuique lhe forem distribuidos;
dade do funcionamento do Conselho.
c) Apresentar proposições sôbre as~
na contingência de impedimentos
eventuais, haverá para cada Conse- suntos da alçada do Conselho;
lheiro um suplente, observado o sed) Discutir e votar ás proposições
guínte:
em pauta, inclusive as suas próprias;
e) Propor ao Conselho que requeira
a) os suplentes dos membros naao Presidente a convocação de Retal" de órgãos <lo Ministério, da Viação
união Extraordínàría:
e Obras Públicas serão os respectivos substitutos legais; e
j) Participar de Comissões ou Grub) os -suplentes dos demais mempos de Trabalho. e realizar, isoladabros serão indicados pelos respectivos mente ou em grupo, viagens de msMinistros e pelo Chefe do Estadopeçâo -ou de interesse para as finaliMaior das Fôrças Armadas.
dades, do Conselho,
g) participar de tôdes as atividaCAPÍTULO nr
des atrrbuidas ao Conselho,. na forma prescrita pelas disposições legais,
Do Presidente e Conselheiros
admmístratrvas e regimentais;
h) Comunicar previamente a ID1Art, 6Q Ao Presidente do CNT compossibiüdade eventual de comparecipete:
mento às Reuniões;
i) Solicitar diligências, informações
a) Aprovar a Agenda das Reuniões
Ordinárias - Extraordinárias; convo- e outras medidas julgadas necessárias
ao desempenho de suas atribuições.
ca-las e presidt-Ias;
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CAPÍTULO IV

Da distribuição e estúdos dos
processos

Art. \89 Os processos submetidos à
apreciação do CNT serão encaminh~
dos através la Secretaria, ondeerao
Pl'otocolad~s,. inst~uidos, do ponto. de
vista admínístrativo, e, em. seguida,
após apreciação pelo Presidente, dlstríbuídoe aos Conselheiros relatores
por êste designados.
§ 19 Para a instrução do processo,
poderá o Secretario solicitar dos órgãos competentes os elementos julgados necessários.
§ 29 Para o fornecimento dos elementos referidos no parágrafo anterior, fica estabelecido o prazo máximo de oito dias.
§ 39 Nos casos de urgência oH alta
relevância, o Secretário deverá, antes de promover a instrução dos processas, submetê-los à apreciação do
Presidente, para as providências cabíveis.
§ 4Q A
dístrtbutçâo dos processos
obedecerá, 'salvo nos casos de urgência, à ordem cronológica de entrada
dos elementos finais de sua instrução.
Art. 99 O Relator terá o prazo de
15 dias para a apresentação de parecer, salvo em casos urgentes, a juizo do Presidente, quando será o prazo
reduzido a 8 dias.
§ 1Q Quando o processo, por solicitação do Relator, fôr rbaíxado em diligência, será aberto nõvo prazo.
§ 29 Salvo em casos especiais, a juteo do Presidente, o prazo máximo
para o atendimento da diligência será
de 10 dias.
S 3Q Quando tôr necessário, o Presidente poderá conceder prorrogação
de prazo.
Art. 10. O parecer do Relator será
apresentado por, intermédio da Secretaria.
Art. 11. Recebido o parecer, conforme o artigo anterior, o Secretário
incluirá .o processo na ordem do dia
da primeira reuníâo que ocorra pele
menos' quatro dias,. após a entrega,
salvo casos de urgência.
Parágrafo único. Será providenciada imediatamente a distribuição de
cópias do parecer. aos Conselheiros, de.

modo que possam êstes inteirar-se do
seu teor antes da reunião respectiva.
Art .: 12. O texto (do parecer de;erá
conter':
a) exposição resumida e precisa do
assunto:
b) aprecíaçao dos principais fatores relacionados com a matéria;
c) conclusão
redigida sob forma
sintética de Resolução, quando fôr o
caso.
Art. 13. A JUÍzo do Presidente, a
conaíderaçâo do assunto Incluído em
ordem do dia poderá ser adiada,
quando . forem convenientes outras
providências para o melhor esclarecimento da' matéria.
Art. 14. Antes ou depois da inclusão do processo em ordem do -üa,
poderá ser providenciada pela Secretaria a distribuição de cópias de suas
peças essenciais, pelos Conselheiros,
quando isto fôr aconselhável, para
melhor apreciação da matéria.
Parágrafo único. A distribuição
far-se-á por determinação do Presidente ou por indicação do Relator ou,
ainda por solicitação de qualquer
Conselheiro, deferida peta Preaídêneia.
Art~ 15. A Resolução, devidamente
autenticada pelo Presidente, sôbre
qualquer assunto, será anexada ao
processo, e imediatamente comunicada aos órgãos interessados.
Art. 16. Os pedidos de reconsideraçã-o das Resoluções do Conselho seráo distribuídos a" Relatores diversos
dos que houverem 'funcionado nos processos anteriores.
CAPíTULO V

Das Reuniões
Art. 17. O Conselho Nacional de
Transportes reunir-se-á ordtnàríamente pelo menos uma vez por quinzena, e extraordinariamente. sempre
qUE: convocado pelo Presidente.
Parágrafo único. As Reuniões do
CNT serão provísórtamente realizadas no edifício do Ministério da Via..
ção é Obras Públicas.
Art. 18. As Reuniões Ordinárias
serão convocadas pelo Presidente, com
antecedência nunca inferior a quatro
dias, devendo constar obrtgatõrlamen-
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te dos convites as matérias Incluídas
na respectiva pauta.
Art. 19. As Reuniões reaIizar-s.e-~o
sempre, com. a presença da maioria
dos oonscíberros-

Art. 20. As Reuniões Extraordinárias _serao convocadas por íniciatfva

de Presidente ou a, requerimento da
maioria dos Conselheiros, com a declaração expressa do motivo da convocação.
Parágrafo único. Quando a Reuníáo, convocada a requerimento da
maioria, não se realizar por falta de
quorum, o respectivo assunto será tratado na' Reumao Ordínàría seguinte.
Art. 21. As Reuniões terão caráter
reservado, exceto as solenes e as destinadas a comemorações ou homenagens especiais, observando-se o segumte:
a)
comparecerão normalmente às
Reuníóes, o' Secretário e o Chefe do
Departamento Técnico;
b) os assessôres e os assistentes
juncncos comparecerão quando convocados;
C) com previa anuência do Presidente, poderão comparecer às reuniões, eventualmente, autoridades eoutras pessoas cuja colaboração possa
interessar à matéria em pauta.
Art. 22. As Reuniões do CNT obedecerão à seqüência abaixo:
a) Leitura, discussão e votação da
Ata da Reunião .anterior, podendo a
leitura da minuta da Ata ser dispensada, quando a respectiva 'cópia houver sido dístríbuída aos membros do
Conselho;
b) Leitura do expediente e comunicações do Presidente e dos Conselheiros;
c) Ordem do Dia ~ que constará
da discussão e votação da matéria em
pauta; e
d) Assuntos de Ordem Geral.
Art. 23. Ressalvados os casos de
urgência, declarados- pela Presidente
ou pelo conselho, nenhum assunto
será discutido sem estar incluído na
Ordem do Dia.
Art. 24. Qualquer Conselheiro poderá requere, urgência ou preferência para dtecussáo dos assuntos da
Ordem do Dia, ou pedir adiamento
dá sua díscussâo para melhor esclarecímenco da matéria, justificando. em
ambos -os casos, a, necessidade das me-

didas, podendo o Conselho atendê-la
ou 'não'; após o final da. discussão,
poderá pedir vistas' do processo.
Parágrafo único. No caso do pedido de vistas, o Conselheiro deverá
restituir o processo no prazo de oito
dias, podendo ser este prazo prorrogado" a juizo do Presidente.
Art. 25. 8S Reuniões poderão ser
suspensas pelo Presidente, por conveniência de ordem, visitas de pessoas
gradas, falta de ·quorum para votação
ou por outros motivos ocasionais, que
imponham essa medida.
CAPíTULO VI

Dos Debates e da Votação

Art. 26. Os debates prccessar-se-âo
de acôrdo com as normas regrmentais, cuja mterpretação e aplicação
competem ao Presidente.
Art. 27. Os Conselheiros terão direito ao uso da palavra com as restrições constantes dêete 'Regimento,
não podendo, entretanto, falar sem
prévia autorização do Presidente, a
quem caberá conceder a palavra na
ordem das solicitações.
parágrafo único. O Conselheiro deverá ater-se à matéria em debate.
Art. 28. Os apartes somente serão
permitidos quando autorizados pelo
Conselheiro que estiver com a !,Jalavra.
Parágrafo único. Não serão permitidos apartes nas justificações de voto
e nas exphcaçóes pessoais.
Art .29. Quando da discussão da
matéria, o Conselheiro só poderá Salar
durante 15 minutos, 'prorrogáveis, a
JUIZO do Presidente, por mais 10 minutos.
'
,§ 19 O Autor do parecer ou de proposíçao poderá falar duas vezes. a ~e
gunda por 10 minutos no encerramento da discussau.
§ 29 Qualquer outra prorrogação aependera de oonsentímento do Presidente.
Art. 30. Esgotada a Ordem do DIa,
na fase de assuntos diversos, os Conselheiros poderão apresentar íncncacôes por escrito ou fazer usada palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, para tratar de assuntos inerentes às atividades do Conselho; tais
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indicações se fôr o caso serão díatribuidas. pelo Presidente a Relatores, .na forma usual, para consideração oportuna pelo Conselho.
§ Iv Excepcionalmente, em se tratando de' assunto de .alta relevância
e a juizo do Presidente, poderá a indicacão ser discutida, apreciada e relatada na mesma Reunião,. designando-se para isso um Relator que poderá apresentar, mesmo verbalmente,
o seu .parecer, concedendo-se-Ihe, para
isso, o tempo necessário, ocasião em
que a Reunião ficará interrompida.
§ 29 Reabertos os trabalhos, poderse-á chegar até a votação, aplicando"
se em todo o procedimento os dispositivos regimentais.
Art. 31. As pessoas presentes às
Reuniões, a que se refere o Art. 59,
somente usarão da palavra quando
autorizados pelo Presidente, não podendo fazê-lo, porém, durante a votação.
Art. 32. Os debates serão caquígrafados ou gravados.
Art. 33. Encerrada a discussão a
proposição será, submetida à votação.
Art. 34. As resoluções do CNT serão tomadas sempre com a- presença
do Conselheiro representante de órgão interessado, salvo em se tratando de matéria de interêsseda Segurança Nacional, quando só serão válidas se adotadas por maioria absoluta do Conselho.
Parágrafo único. Será dispensada a
presença do Conselheiro represcntante, quando o parecer do Relator .concordar com o do órgão interessado e
tal parecer tôr aceito pela maioria
dos Conselheiros presentes.
Art. 35. A votação será, em regra
simbólica, ou nominal quando a re'~
querímento de qualquer Conselheiro.
§ 19 Nas verificações, a votação será
sempre nominal, procedendo o Presidente à chamada dos Conselheiros
pela 'lista de presença e anotando o
Secretário os votos proferidos.
§ 29 Cabe ao Presidente voto de desempate.
§ 39 É vedado o voto por delegação
Art. 36. Qualquer Conselheiro po..
derá fazer justificação de voto, ao
término da votação por escrito, ou
verbalmente, dentro de 3 minutos, de-
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vendo constar da Ata o respecttvc
texto.
Art. 37. O Diretor de Aeronáutica
Civil e o Representante do EstadoMaior das Fôrças Armadas após recursos ao próprio Conselho e por êste
negado, de resoluções que afetam respectívamente os Interêsses da entidade que representar e a segurança nacional, poderão recorrer, com efeito
suspensivo, aos .cumstros r1~ aeronáutica e Chefe do Estado-Maior das
Fôrças Armadas, e êetes, se Iôr o
caso, ao Presidente da República.
Art. 33. A votação, em cada a3SUUto, será processada do seguinte modo:
a) Em primeiro lugar, o parecer' do
Relator, na sua integra, .com ressalva quanto às emendas apresentadas;
b) Em segundo lugar, se aprovado
a parecer, as emendas apresentadas
na ordem de sua incidência no texto;

ou

c) se rejeitado o parecer, as propostas substitutivas, na ordem .de sua
apresentação.
Art. 39. Das deliberações do Conselho' serão, quando fôr o caso, batxadas Resoluções, na forma dêste Regimento, salvo se fôr suficiente a consígnacão em ata.
Art. 40. Os trabalhos da Reunião
constarão de Ata, em íõlhas numeradas seguidamente, rubricadas pelo Secretário.
~ Iv Da Ata, que será concisa, deverá constar o local, a hora e data da
Reunião, indicação nominal dos Conselheiros presentes, numeração dos
processos julgados e resoluções tomadas.
.
§ 29 As Atas, uma vez aprovadas
serão assinadas pelo Presidente, pelo~
Conselheiros presentes e pelo Secre-

tano.

Art. 41. Qualquer Insercâo em Ata
com exceção de [uetifícaçâc de voto:
dependerá de aprovação do Conselho.
Art., 42. A retificação de redação
de Ata ou de Resolução será submetida ao Conselho, não podendo haver, em qualquer hipótese, alteração
da. matéria vencida.
Parágrafo único .. Cada Conselheiro poderá falar sôbre a Ata, durante
3 minutos, no' máximo.
Art. 43. O Secretário terá 5 dias
úteis para elaborar o expediente relativo _às Atas e resoluções do Plenárío, podendo ser dilatado êsse prazo por autorização do Presidente, na
ocorrência de moüvos relevantes.
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da Lei nv 4.647, de 31 de maio de

CAPíTULO VII

Das Resoluções
Al't. 44. As Resoluções, depois de

classificadas pela Secretaria, terão
numeração independente em cada ano,
com indicaçáp de' dezena e unidade

do' ano para cada uma, deverão ser
consignados os seguintes elementos:
a)

Número da Resolução;

Dia, mês, ano e número da,' Reunião, em que houver sido aprovada e
se o foi por maioria ou unanimidade;
b)

c)

Dispositivo legal ou regimental,

que tiver servido de base â Resolução
ou referência semelhante;
d) Texto com a ordenação em artigos, parágrafos, itens e alíneas, na
seqüência adequada.

Art. 45. As Resoluções serão publicadas no Diário Oficial da União.
S 19 Excetuam-se da publicação os
assuntos considerados pelo Conselho
como de. natureza sigilosa.
§ 2? O Conselho poderá propor e ·0
Presidente deliberar, em casos espe'cíais, sôbre a' transcrição integral do
parecer do Relator, quando fôr conveniente.
Brasília, 3 de setembro de 1965. Juarez, Távora.

DECRETO N? 56.839

ExECUTIVO

DE 3 DE
1965
Abre à Presidência da República, o
credito especial de
Cr$ 4.362.416,
para atender a despesas que especitíca, a cargo do Estado Maior das
Fôrças Armadas.
-r-.

SETEMBRO DE

1965, tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do artigo 93 do Regu-

lamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Presidência da
República, o crédito especial de cr$
4.362,416 (quatro milhões, trezentos e
sessenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros), para atender ao
pagamento de vencimentos de servidores civis da Escola Superior 'de
Guerra, referentes aos, anos de 1960,
1961 e 1962, em consequência do Decreto no 53.030, de 28· de novembrode 1963, que retificou o enquaôramento do Pessoal Civil do Quadro Permanente do Estado-Maior das Fôrças
Armadas e alterou o nível. dos servidores civis da Escola Superior de
Guerra.
Art. 2'? -O crédito de que trata esta
lei será registrado automaticamente
pelo Tribunal de Contas e dístrfbuído
ao Tesouro Nacional, observado o disposto no artigo 43, da Lei nc 4.320, de
17 de março de 1964.
Brasília, 3 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

O Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 19 ,

DECRETO

N9

56.840 -

Octavio Bulhões

DE

3

DE SETEMBRO' DE

1965

Retifico, a classificação dos cargos de nivel superior do Instituto Brasileiro
de Bibliograjiae Documentação, do Conselho Nacional de Pesquisas,
'.aprovada pelo Decreto n 9 55.099, de 19 de dezembro àe 1964, e dispõe
sôbre o enquadramento de seus, atuais ocupantes.

o Presidente da República, usando da .atnbutcão que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, e de acôrdo com o artigo 99 da Lei
nv 4.345, de 26 de junhoide 1964, e respectiva regulamentação, decreta:
Art .. 19 FICa retificada, na forma dos anexos, a õlassífteação dos cargos de rilvel superior do Quadro de. Pessoal - Parte Permanente - do
instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, do Conselho Nacional de Pesquisas, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 2Q. A retificação prevista neste decreto prevalecerá a partir de
19 de junho de' 1964.
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Art. 39. l'tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em "Contrário.
"Brasília, 3 de, setembro de 1965; 1449 da' Independência e '/7Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Os anexos a que se refere o-texto, inclusive a relação nominal do art. 19,
foram publicados no D. O. de 15-9-65.
DECRETO

N9

56.841 -

DE 6

DE

SETEMBRO DE 1965

Autoriza o cidadão
brasileiro Brmi
Ferrari Magalhães a pesquism l1ipsita, no município de Ararepina,
Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituiçâo e ')OS
têrmos do;Jecreto-lei nv 1.98'5. de 29de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ermi Perrarí Magalhães a
pesquisar gipsita em terrenos de propriedade de Theotônio Alves Pinto no
Imóvel denominado Fazenda Arrojado, distrito e município de Araraptna, Estado de Pernambuco, numa
área de seis hectares e cinco ares
(6,05 ha) , delimitada por um quadrado, com duzentos e quarenta e
seis metros (246 m) de lado, que tem
um vértice a duzentos e cinqüenta e
nove metros e trinta e cmco centímetros (259,35 m) , no rumo magnético de vinte e três graus e cinco minutos sudoeste (23 9Q5' SW) do canto
noroeste (NW) da casa de resídêneia de José Hortêncío da Silva e os
lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes rumos magnéticos: vinte
graus e seis minutos sudoeste (20 lJ06 '
SW) e sessenta e nove graus e cinqüenta e quatro minutos noroeste
(69'54' NW).

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova;
do pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de, Energ1a Nuclear.

pe~~~is~~9 ~etí;~~~ ~~:u~~~iz~E~~n~~:

.ca .dêste Decreto, pagará a taxa de

trezentos cruzeiros (ors 3{)O) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de setembro. de ~.965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.842 -

DE 6 DE

SETEMBRO DE 1965

Concede à Cerâmica Vaz Ltda. autorização para funcionar como em/présa de mineração.
<

o Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1-, da Constituição e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-lei
0 9 938, de 8 de dezembro de 1938. deereta:
Artigo único. E' concedida à oerâmicaVaz Ltda., constituída por
contrato arquivado sob nc 1.104 e alterações sob ns . 9, 93, 175, 218, 252
e 282, no Registro de Comércio, da
Comarca de Paraíba do Sul, Estado
do Rio de Janeiro, com sede na cidade
de paraíba do Sul, autorisacâo para
funcionar como emprêsa de minera-ção, ficando obrigada a cumprir integralmente as, leis e regulamentos em
vigor OU que vierem a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 6 de setembro de 1965:
144 9 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO .NQ 56.843 -

DE

6

DE

SETEMBRO DE 1965

Retifica disposições do Decreto número 55. 899, de 7 de abril de ...965,
que aprova o Quadro Geral de Acionistas da Companhia Nacional de

seguro Açricota;
o Presidente da República, usando
das atribuições que .lhe confere o artigo 22 da Lei nc 4.430. de 20 de ou~ 39
do artigo 22 da Lei n Q 2.168, de 11· de
janeiro de 1954, decreta:
Art. 19 Fica retificado, desde a publicação, o Quadro Geral de Acionistas da companhia Nacional de Seguro
Agrícola, de que trata o Decreto número 55.899, de 7 de- abril de 1965,

tubro de 19M, combinado com o

na parte referente aos acionistas relacionados de 1 a 10, cujas acões -ubscrttas, a subscrever e respectivos to-

tais são as constantes do Quadro aue
acompanham o presente Decreto,
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de -aua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de ... 965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Hugo

ae

Almeida Leme.

DECRETO N9 56.843-A SETEMBRO DE 1965

DE

6

.01:

Altera a redação de dispositivos do
Decreto n Q 21.854, de 26 de setembro de 1946.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo ·87, item I da Constituição, decreta:
Art. 19 Os' arts. 10, 13, 18 e 19 dõ
Regulamento da Ordem Nacional do
Mérito, aprovado pelo Decr-eto número 21.854, de 26 de setembro de
1946, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. A concessão dos cinco
graus de que se compõe esta Ordem
às pessoa" que, pelos seus merecír-ientos _ excepcionais preencham as condições previstas .no art. 1'?, deverá

considerar as .vagas existentes e, na
medida de possível, o seguinte critério:
Gra-Cruz - Aos Presidentes do ~
nado, da Câmara dos Deputados, do
Supremo' 'I'rrbunal Fe~!:al, Ministros
de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Almirantes, Marechais
Almirantes de Esquadra, .Generaís de
Exército, Tenentes Brigadeiros,
baíxadores e outras personalídades de
hierarquia equivalente.
Grande Oticuú - Aos Senadores e
Deputados Federais, aos Ministros dó
Superior Tribunal Militar e .Juíze.. de
Tribunais Superiores, Enviados Extraordinários e Ministros Plenípctencíárfos, Oficiais Generais das Fôrças
Armadas e Governadores de Estado,
Diretores Gerais das Sccretartas do
Senado e da Câmara dos Deputados,
Secretários Gerais dos Ministérios e
outras autoridades de igual graduação.
Ccmenâaâor - Aos Secretários aos
Governos Estaduais, Cônsules' Gerais,
Conselheiros de Embaixada e ...Jcgação, Oficiais das Fôrças Armadas. Capitães de Mar e Guerra. Coronéis.
Juízes de Segunda Instância, Professôres de Universidades, Presidentes de
Associações Literárias, Científicas, '11turaís ou Comerciais e Funcionários
de igual categoria no serviço público
federal, estadual ou muníctpaí.
Oficial - Aos Primeiros Secretários,
de Embaixada ou Legação, Côn.ules.
Prcressôres de Cursos Secundários,
Juizes de Primeira Instância, Promoteres. Públicos, Oficiais das - õrcas
Armadas, de Capitão de Corveta e
Major até Capitão de Fragata e Tenente Coronel, Cientistas, Escritores,
Artistas e funcionários do serviço público, federal, estadual ou municipal.
Cavaleiro - Aos Segundos e Terceiros Secretários de Embaixada '1
Legação, Vice-Cônsules, Oficiais das
Fôrças Armadas, de Patentes inferiores às acima citadas e funcionários do
serviço público federal, estadual ou
municipal.
Medalha - Aos Servidores do astado de menor categoria e às pessoas
cujos serviços possam ser equiparados aos por aquêles prestados"

"Art, 13. A Ordem constará de 45
Grã-Cruzes, 150 Grandes Oficiais, 350
Comendadores, 650 Oficiais e um
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mero ilimitado de Cavaleiros. Os. estrangeiros serão supranumerárícs"
"Art. 18. As nomeações para
Ordem, assim como ~s promoções, sei"O
feitas a 13 de maio, 7 de setemr rc e
facultativamente a 15 'de novembro de
cada ano, salvo em casos coasíona :
por ato do Grão-Mestre".
"Art. 19. O

Conselho da Ordem

proporá. anualmente, como prêmio aos

serviços prestados
Nação. _ nomeação ou promoção de funcionários públicos federais, estaduais ê .nunícípaía
até um máximo de 150 nas cdversas
classes, sem passar do grau de Co.à

merídador.
§ 19 A escolha, salvo em casos oca-

sionais a que se refere o Art. 18. será
reíte pelo Conselho da Ordem à vista
das propostas .que para êsse fim, lhe
forem submetidas pela Chan .eler ou
pelos 'Ministros da Justiça e Negocios Interiores e das Relações Exteriores Essas' propostas deverão t • encaminhadas até o fim dos meses de
março e de julho.
S 2° As reuniões ordinárias do Conselho deverão ser realizadas antes los
dias 15 de. abril e 15 de agosto
§ 39 As reuniões extraordínárías poderão ser convocadas, em qualquer
época, pelo Chanceler'
Art. 29 Fica restabelecída a vigência do Art. 17 do Regulamento da rdem Nacional do Mérito, apro , ado
pelo Decreto nv 21.854, de, 26 de etembro de 1946.
Art. 39 ·ltste Decreto entrará em VI-,:

na data de 'Sua publicação, revo",
gadas as disposições em contrárto.
b ...:

Brasília, 6 de setembro de ..965; 1449
da Independência
779 da República.
h. CASTELLO BRANCO

e

Miltrm

camooe

Vasco da Cunha

DECRETO N9 56,844 SETEMBBO

DE

DE' 8 úE

196f:l

Suprime cargo extinto

o presidente da Repubüca usando da atrfbuíçào que lhe contere O
artigo 87, item 1, da Oonsntulçao
Federal, e nos termos do artígo 19
alínea n, do Decreto nc 3.195 de 14
de abrf de 1941, decreta:
.
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Art. 19 Fica suprrmído um (l)
cargo de Asaíetente Jurídico, do
Quadro]
Parte Suplementar ""
do Ministério da Viação e .Jbras Publicas, vago em virtude na aposentadoria de Waldemiro Montenegrc
de Oliveira, devendo- a dotacar correspondente ser levada a crédito da
Conta-Corrente do mesmo QIl'ldro
do referido Ministério.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasüía. 8 de setembro de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO.~BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 56.845

DE ·9 Di:

SETEMBRO DE 1965

Cria a Comissão
Transportes do

do
Sul

Contrõte dos
do País -

CCTSP.

O Presidente da República

usan-

dL das atribuições que lhe confere o

artigo 87, inciso 1, da Constttuiçào
Federal,
Considerando as conseqüencíaa das
inundações que vêm assolando os Estados do Rio - Grande do SUl I Santa
Catarina, acarretando protunoas repercussões quanto à economia regional:
Considerando a grave crise de
transportes que se vertfíca no '110~
menta, no Sul do PaIS, een decorrência do mencionado tenõmenc cli....
màtíco:
Oonstderando caber ao Poder PUblico nessa emergência o rever de
adotar as provídêncras que
'ecomendam como cnecessána, ao restabel-cimento do íntercâmoío econõmico entre a regíao attnaida e os centras produtores e consumidores do
pais;
,

Considerando a urgência reclamads quanto à execução das medidas
tendentes a normanzar <:l situaçâu 'tigente / naqueles Estados SUlinos, decreta;
Art. 19 E' criada a Oomtesâo do
Oontrôle dos Transportes do Sul do
País - CCTSP ,- subordinada ao
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Ministro Extraordinário para ~ C?ordenação dos OrganismOs Regtonaia,
com a finalidade _de pr~mover, exe-

cutar e razer .erctíves todas as medidas necessárias a, assegurar o funcionamento dos meios de transportes
necessários ao intercâmbio econômico
dos Estados do Rio Grande do Sul e

senta Catarina com os demais centros produtores e consumidores do
país.
Art. 20;> A CCTSP, com o objetivo

mencionado no artigo anterior, supervisionará, coordenará e. controlará todos os meios de transportes rodoviários,

ferroviários. fluviais.

la-

custres, marítimos 8 aéreos, disponíveis na área dos' referidos Estados,
podendo usar tôda a legislação que
fôr aplicável ao cabal desempenho
de suas finalidades, inclusive a que
diz respeito à intervenção no domtnio econômico, praticando todos os
atos necessários,' seja através de ortcios, Ordens de Serviço, Portarias ou
Resoluções.
Art. 3Q A CCTSP terá como Prest ~
dente o Superintendente da Bupertntendência do Plano da Valorização
Econômica da Região da Fronteira
Sudoeste do Pais e será assim constdtuída:
Um Representante do Mínístérto de
Viação e Obras Públicas;
Um Representante do Estado do
Rio Grande do sul;
Um Representante do Estado de
Santa Catarina;
Um Representante das Classes Produtoras do Rio Grande do Sul;
Úm Representante da Diretoria de
Vias .e Transportes do Ministério da
Guerra;
,
Um Representante do IH Exército;
Um Representante da SUNA-B;
Parágrafo único. A CCTSP poderá
constituir Subcomissões específicas
para a sua .atuação.
Art. 49 O Presidente da CCTSP ae~
algnará .0 seu Substituto -Eventual e
<os Presidentes das Subcomissões que
vierem a ser constituídas.
Art. 5Q OS órgãos referidos no artigo 39 designarão seus Representantes dentro em '48 horas e a CCTSP
se instalará nas 48 horas subseqüentes, iniciando imediatamente suas
atividades.

Art. 69 A CCTSP terá sua sede em
Pôrto Alegre, Capital do Estado ao
Rio' Grande do Sul e exercerá suas
atividades até a normahzacão dos
transportes entre os dois referidos
Estados" e os demais Centros' do Pais.
Art. 79 A Superintendência do PIa;.
no de Valorização Econôm-ica da Região da Fronteira Sudoeste do Pais
dará todo o apoio administrativo necessário para o pleno funcionamento
da GCTSP.
.
Art. 89 O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1965;
144Q da Independência e 77Q da República.
H.

CAS:rELLO BRANCO

Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO

N9

56.846 - DE 9 DE
1965

SETEMBRO DE

outorga concessão à Rádio Liberdade
de Caruaru para instalar uma estação de raauuutusõo de sons.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .conrere o art.
87, ne 1, da Ccnatituíçáo Federal.
tende em vista o disposto no art. 59,
nv .8.11, da mesma Constdtuíçâo e o
que consta di Parecer no 310-65CONTEL, decreta:
Art. 19 Fica, outorgada concessão
à Rádio Liberdade de Caruaru, nos
têrmos do art. 28, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão. para estabelecer. na cidade de Caruaru, Estadc de Pernambuco, sem direito de
exclusívídad.', uma estação de radiodifusão de sons
Par ágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusuias que com êste baixam, rubrtcarías pelo Presidente do Conselho
Nacionar de J'eíecomumcaçóes. e t1p.vera ser ass ..nado dentro de 60 (sessentar dias, a contar da data da pubucaçac dêste decreto no Diário Oficial, ::;OlJ pena de ficar nulo, de pleno direito, o ato da outorga.
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Art. 29 Revogam-se as .díepostções
em contrário.
Brasilia, 9 de setembro de 1965; 1449
da Independência e 77'? da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N'? 56.847 - DE 9
SETEMBRO DE 1965

DE

Aprova o aumento de. capital'" eocuü
e alteração do artigo 7Q dos Estatutos Sociais da Rêde 'Ferroviária
Federal Sociedade Anônima.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem o
artigo 87, inciso I, da Constituição
Federal, 'e tendo. em vista o artigo
61, § 59, do riecrcto-rcí ne 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a resolução
da Assembléia-Geral Extraordinária
da Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima, realizada .a 27 de dezembro de 1963, que aumentou o seu
capital social para Cr$ 111.548.126.000
(cento e onze bilhões, quinhentos e
quarenta e oito milhões e cento e
vinte e seis mil cruzeiros) , e decorrentemente alterou o artigo 79 dos Estatutos Sociais aprovados pelos Decretos ns. 50.582, de 12' de mala de
1961, 1. 467, de 19 de outubro de 1962,
e 51. 901, de 18 de abril de 1963, que
passa a ter ~ seguinte redação:
"O capital social é de Cr$
.
111.548.126.000 (cento e onze bilhões, quinhentos e quarenta e oito
milhões e cento e vinte e seis mil
cruzeiros), dividido em 99.745.299
(noventa e nove milhões setecentos e
quarenta e cinco mil e duzentas e
noventa e nove) ações ordinárias ·e
11.802.827 (onze milhões, oitocentas e
duas mil e oitocentas e vinte e sete)
ações preferenciais no valor nomina, de Cr$ 1.000 <mil cruzeiros) cada
uma, nominativas e integralizadas."
Art. 29 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua- publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 9 de setembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da aepública.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO NQ 56.848 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1965
Prorroga o prazo a que se eterem os
arts. 29 do Decreto nÇ> 814, de 31
de março de 1962, e 19 dos Decretes
ns. i. 396. de 19 de
setembro de
1962,1:878, de 13 de dezembro ãe
1962, 51:863, 'de 25 de março de
1963, 52.148, de 25 de junno de 1963,
52.477, de 16 de setembro de 1963 e
54.286, de 14 de setembro de 1964.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, deereta:
~rt. 19 Fica prorrogado por mais
120 (cento e vinte)
dias o prazo a
que se refere o art. Iv do Decreto número 54.286, de 14 de setembro de
1964.
Art. 2Q O presente decreto entrará;
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília ,·'0 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 77Ç> da Repúbdca.
H. CASTELLO BRANCQ.

Milton Campos.

DECRETO NQ 56.849 - DE 10
SETEMBRO DE 1965

DE

Inclui localidade na alínea "c", do
inciso I I do art. 1Q do- Decreto número 54.466, c!e 14 de outubro de

1964.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo87, inciso 1; da Constituição Federal e tendo em vista o art. 32 da
Lei nc 4.328, de 30 de abril de 1964
(Código de Vencimentos dos Militares). decreta:
Art. 19 Fica incluída na alínea "c"
dr inciso rr, Categoria B, do art. 1Q
do Decreto número 54.466, de 14 de
outubro de 1964, a localidade de Laguna, nó Estado de Santa Catarina.
Art. 29 ltste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1965;
144·, da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísío
Arthur da Costa
Eduardo 'Gomes

e

Silva
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DECRETO NQ 56.850 -

DE

10

DE

SETEMBRO DE 1965

Cria Grupo ae Trabalho, [unte

ao

Ministério das Minas e Enerqià,
com' a incumbência de 161)67 a
Lei n9 4.452, de 5-11-64, e dá outras ,providências.

u Presidente da República, no
das atribuições que lhe confere o
tigc 87, inciso r da Constituição,
Considerando que a produção

-ueo
Ar ...
e
na-

cional de óleo cru apenas atende a
meTIOS de um têrço do consumo nacional;

Considerando que o reduzido nivel
de produção de óleo doméstico resulta; em grande parte, da insuficiência
dos recursos que têm sido atribuídos

aos trabalhos' de pesquisa e produção;

Consíderandc os graves riscos que
ameaçam a economia nacional, pela
sua dependência da importação de
ólec cru para atender às suas necessidades de consumo de· combustíveis líqüidos, lubrificantes e outros
derivados;
Considerando que a expansão do
.sístema rodoviário> financiado por via
de imposto sôbre os combuatíveís líqüidos e lubrificantes, tende a aumentar o consumo dêsses dertvados:
Considerando que é, pois, perf'ertamente justificável que uma parte dos
recursos gerados. pelo consumo -íêsses
derivados, que mcrementam fi importação de óleo cru, financiem lambem
a pesquisa e lavra do mesmo, a fim
de que a sua produção venha a reduzir, quando não suprimir, essas importações crescentes:
Considerando mais quanto consta
da Exposição de Motivos nv 42-65-GB

decreta:

Art. 19 ~ criado, junto ao Ministério das Minas e Energia, um Grupo de Trabalho com a incumbência
de rever a Lei nv 4.452, de 5-11-64,
propondo as medidas que
entender
necessárias e aconselháveis, no sentddt de, por via de impôsto único sôbrc combustíveis líqüidos e tubrrn-.
cantes, propiciar a Petróleo Brasileiro
S" A.
PETROBRAS os recursos
adicionais necessários à intensificaçâc
da pesquisa e lavra de petróleo
no território nacional;
Art. 29 O Grupo de Trabalho será
composto de um representante do
Ministério das Minas e Energia, um

do Ministério da Viação i é Obras Publicas, um do Ministério <lo Planejamento. um do Ministério da Fazenda
e um da Petróleo Brasileiro S A.
PETROBRAS, devendo funcionar sob
li presidência do representante do Mínístérío do Planejamento:
Art. 39 O Grupo de Trabalho" terá

o prazo de 80 rnoventa: dias para
conclusão de seus trabalhos. para a
execulSáo dos quais fica mveetioo dos
necessários podêres. para
reuuísrtar informações, dados e elementos
Q€ quaisquer órgãos da
admímsrraçãc pública. autarquias e sor'Iedades
de economia mista;
Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS apresentará ao, Grupo de Trabalho ora
criado, dentro do prazo de 60 rseasenta) dias contados ia publlcaçâc
dêste decreto, um programa acelerado de pesquisa e lavra. acompannado do respectivo plano de tínanciamento.
Art. 49 O relatório do Grupo de
Trabalho, consubstanciando as medídas de que trata o artigo primeiro,
será.. apreciado. em
conjunto pelos
Ministros das pastas no mesmo re~
presentadas, que submeterão ao Presidente da República a Minuta de
Projeto de Lei modificativa da Lei
nc 4.452. de 5-11-1964;.
Art. 59 aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1965;.
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CA8TELLO

BRANCO

oCtávio Bulhões
Juarez Távora
Mauro Thibau
Sebastião de Sant!Anna e SilVa

DECRETO N.9 56.851 - DE 10 DE
SETEMBRO -DE 1965
Cria Comissão Especial para os fins
que menciona e dá outras 1JTOVi-

âénciae.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Inciso I da Oonatlturcáo e
Considerando que a economia nacional depende da importação
de

ü3
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eêrca de dois têrços (2/3) do aetrôIeo que o Pais consome;
Considerando que essa Importação
se faz por extensas rotas marítimas,
às quais não pode a Nação oferecer
adequada proteção;
Considerando que os esforços que
se desenvolvem para elevar o cível
da produção de óleo doméatíco ao
do consumo nacional ainda dernandarão dilatado espaço de tempo para
estabelecer o desejado equilíbrio;
Considerando que se faz Imperroso,
a bem da segurança nacional, ter
presente a eventualidade de uma redução de suprimento de" óleo alienígena:

ciando 'as medidas de que trata o
Artigo 1.9.
Art~ 3,9. ~ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as dísposiçôas em contrário.
Brasüía, 10 de setembro de 1965,
1449 da Independência e 779 da Reptbhca,
H.

Octávio Bulhões
Mauro Thibau
Sebastião de Sant'Anna e Sil";Ja

Considerando que uma tal redução
impõe estar a Nação preparada para
enfrentá-Ia;
Considerando que, além da a~ele
ração dos trabalhos de pesquísa e
lavra no território nacional, outras
medidas devem ser contempladas para atender à conjuntura, decreta:
Art. l,Q E' ínstituida uma voomtssão Especial, diretamente
suburdínada ao Presidente da República, 'com
a incumbência de estudar. em .ooos
os seus aspectos, o problema do suprimento de óleo cru ao mercado
nacional e apresentar as
medidas
aconselháveis para assegurá-lo. cem
corno indicar as providências que
julgar necessàrto praticar no sentado
de precatar a segurança nacional na
hipótese de uma redução compulsória naquele suprimento.
Al't. 2.9 A Comissão Espectai é
composta dos Ministros das Minas e
Energia, jílxtraordmarío do Ptauejamenta e Coordenação Econõrmca da
Fazenda. das Relações Bxteriores e
do Secretário Geral do Conselho de
segurança Nacional e devera apresentar ao Presidente da Repunhca,
centro do prazo de 120 tcento F vinte) dias, contados da publicação dêste decreto, o relatório consutetanDECRETO N<:' 56.853 -

CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

DECRETO

N9

56.852 -

DE

.10

D:2

SETEMBRO DE 19135

Prorroga, por. mais 60 (sessenta) dias,
o prazo de que trata o artigo 4Q do
Decreto nO? 56.570, de 9 'de julho
de 1965.

o Presidente da República, considerando que o prazo fixado no artigo
9
4 do Decreto nc 56.570, de 9 de julho de 1965, se revelou insuficiente,
não obstante a diligência do conselho Nacional do petróleo;
Considerando, mais, o que propõe
o Ministro das Minas e Energia, na
Exposição de Motivos nv - 511-65, de
10 de setembro de. 1965, decreta:
Art. 19 Fica prorrogado, por mais
60 (sessenta) dias, o prazo fixado no
artigo 49 do Decreto nv 56,570, de 9
de julho de 1965;
ArL 2Q âate decreto entrará em vigor na data de sua publicação. re~
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 10 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DE

13

DE SETEMBRO DE

1965

Aprova o Orçamento do Instituto Brasileiro do Café

O Presidente da. Republtca, usando das atribuições que lhe confere.; o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107 da Lei nc ~. ')20,
de 17 de março de 1964 e, de acôrdo com o. disposto no Decreto nv 54.397,
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de 9 de outubro de 1964, alterado 'pelos. de ns. 55.534 e 55.535, de' li de
janeiro de 1965, decreta:

Art. FI Fica aprovado, conforme o Quadro anexo, o Orçamento para
.0 Exercício de 19$5 do Instituto Brasileiro do Café; entidade' federal vínculada ao Ministério da Indústria e do Comércio.

Art. 29 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1965; 1449 da Independência e77Q da
República.
H. CASTELLQ BRANCO

Daniel Faraca

INSTITUTO

BRASILEIRO

DO

CAFlê:

o EXERCÍCIO DE 1965
(Em milhares de cruzeiros)
Lei no 1.779, de 22 de dezembro de 19"52.
ORÇAMENTO l:'AiV\

LEGISLAÇAO

RECEITA

1. O.0.00 -- Receitas correntes

pARCIAL

TOTAL

crs

c-s

1.1.0.00 -

Receita triouturia

.

1.2.0.00 -

Receita patrimonial

.

163.820

1.4.0.nO -

Transferências corrcnses

.

61.057.557

1.&.0.00 -

Receitas diversas

.

15.000

67.071.377

.

5.000.000

5.835.000

Superavít do Orçamento corrente
2. O.0.00 2.2.0.00 2.3.0.00 2.4.0.00 -

Receitas de capital
Alienação de bens móceis e imóveis
Amornzoçao de cmnreeumoe .con-

38.550

cedidos . .

.".

50.000

.

10·.535.600

Transterencías de cu,pital.

1O.624.l50
15.u24.150

DESPESA

PARCIAL
Cr$

3.0.0.0 -

Despesas correntes

3.1. O,O 3.1.1.0 -

Despesas de custeio

Pessoal
.
3.1.2.0 - Material de consumo .
3.1.3.0- serviços de terceiros .
3.1.4. O -

Encargos diversos . . .
1) Ou tr os encargos

diversos

13.349.628
1.354.185
34.523.709
3.406.230

SUBTOTAL

ces

TOTAL

ors
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DESPESA

-

PARCIAL

Fundo de propaganda do café no
Exterior - Aplicação da Lei nv 3.302

3.1.5.0 -

Despesas de exercícios
anteriores . .
.

3.2.0.0
3.2.1.0
3.2.2.0
3.2.3.0
3.2.5.0
3.2.8.0

Transferências correntes
Subvenções sociais ....
Subvenções econômícas
Inativos
.

-:
-

Saláríc-jsamílía

'
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SUBTOTAL

TOTAL

5.590.000
664.000

58.887.752

88.314
1.324.420
452.690
1.080.210

.

Oontributçac de Previdência Social

237.9~

3.183.625

62.071. 377

Superávit .

5.000.000
67.071.377

Despesas de capital
Investimentos
Serviço em regime de
programação Especial.
4.1.3.0 - Equipamentos e .mstalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente}..

4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.2. O -

4.2.0.0 4.3.0.0 -

7.000.000
105.500
518.650

7.624.150

.
·

3.000.000
5.000.000

raeersões financeiras
'rramsierénctas de capital.

15.824.150
15.624.150

RESUMO

RECEITAS

I

Receitas e despesas correntes
Receitas e despesas de capital.
TOTAIS

DECREI'O NÇI 56.854 -

1

!
.

DESPESAS

Cr$

Cr$

67.071.377
10.624.150

62.071.377
15.624.150

77.695.527

77.695.527

pE 13 DE sETEMimo DE 1965

Aprova o Orçamento da Escola industrial de Belém.
tigo

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o ar~fI,item I, da Constttuíçâo, nos têrmoa do artigo.107 da Lei no 4.320~
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de 17 de março de 1964, e de acôrdc com o disposto no' Decreto nc 54.397,
de9 de outubro de 1964, alterado pelos de nss 55.534 e 55.535, de 11 de
jene.«. ele 19f:ji) decreta;

ALI, 1'"

ê'u-a

aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para o

exerc.ctc de 19Gb da Escola Inc ustríal de Belém, entidade federal vinculada
e Mínístérlo da Educação e Cultura.
'

An.. '2'" Es"!;e decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogauas as díspostçôes em C9ll1.rário.
Hl ..snie.
púbüca.
fi.

1~

de setembro

'1~, 1965;

1449 da Independência e 779 da Re-

CASTELLQ BRANCu

J!'trf,V20 de Lacerda

ESCOLA INDUSTRIAL DE BELEM

o EXERCÍCIO 'DE 1965
(Em MIlhares de Cruzeiros)

ORÇAMENTO PAR.-

i..E!GISLAÇAO: Lei nc 3.552, de 16 de fevereiro de 1959.

RECEITA

1.0.0.00 -

PARCIAL

Receitas Correntes

1.4:. 0.00 -

Transferências Correntes

1.4.8.00 -

Contribuições da Uníào

.

Superavit do Orçamento Corrente
:1.O.O 00 -

TOTAL

200:000

200.000

.

64.111

Receitas de Capital
i

64.111

DESPESA

3. O.O.O -

Despesas Correntes

~.La

Despesasae Custeio

O-

PARCIAL

â.." 1 O -

Pessoaj

3.1.2.0 3, J. .3. O 8. 1. 4:.O -

Materíal de Consumo.

serviços de Terceiros .
Encargos Diversos ....

3.2.0.0

Tramsterenctae Correntes

~

3.~.1.0 3.2.5.0 3.2.3.0 -

.

subvenções Sociais
Salário Família
.
Contribuições de Previríência Social
.

45.095
30.125
9.900
38.500

2.100
744
8.425

SUBTOTAL

123.620

TOTAf.J
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DESPESA

_3._.9.U -

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAI.

Diversas Transferências

Correntes

1.000

12.269

Superavít

135.389
64.111
200.000

4.0.0.0 -

Despesas àe Capital

4.J 0.0 -

investimentos

4.1.1 I; -

Umas Públicas

4.1.3.0 -

Equipamentos e Instalações '.
.
.

56.211
7.900

64.111.

64.111

RESUMO
1

RECEITAS

I.

DESPESAS

I
.

Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas de Capital

1
1

!

200.000

I
1
1

TOTAIS

I
DECRETO

N9 56.855
SETEMBRO DE

- 'DE 13 DE
1965

Dispõe quanto a pagamento de encorgos de Direção. Chefia. Assessoramento e Secretariado da Sumerín-:
tendência Nacional do Abastecimento, pela verba de Gratificação de
Representação de Gabinete.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, dã Constituição Federal e,
Considerando que a Supermtendên-oíe Nacional do Abastecimento (SUNAB) é órgão responsável pela execução do abastecimento do País e demais atos de intervenção no domínio
econômico.
Considerando que. na SUNAB. se
encontra em execução grande núme1'0 de planos, convênios e campanhas
visando
a assegurar o
abastecimento.

1

1

135 389

1

64.111

1

200.000

1
1

200.000

1

Considerando que qualquer; interrupcão que venha a ocorrer na execução daqueles planos poderá ccasíonar graves danos às citadas finalidades.
Considerando que as tabelas de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas ora em exame no Dapartamente Administrativo do Serviço PÚblico não foram ainda aprovadas.
Considerando que os encargos correspondentes vêm
sendo r-etrtbutdcs
pela Resolução nv l55 de 12 de novembrc de 1964, do Conselho' Deliberativo
dêste órgão publicada no Diário Oficial da União de 23 de novembro de
1964. até a aprovação das citadas tabelas.
"
Considerando que se impõe a permanência da equipe que ora vem se
desincumbindo da execução dos planos de inicio referidos. impondo-se
evitar o esvaziamento do corpo de
servidores pela ínexiatêncía de estí-
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.ulo financeiro _ correspondente à
m '01 repponsabilidade' d9S encargos
m~~cidOS eà maior duraçãoida [cr~~da de trabalho.
.
considerando que cumpre manter
a' hierarquia administrativa já obtida com a forma de retribuição aos
encargos de Direção. Chefia. Assesso-

ramento e Secretariado até aqui adotado.
Considerando que os Decretos numeros 56.597 e 5ô.598, pubríeados -nc
Diário Oficial da União de 22 de ju-

de 1965, fixam limites máximos
incompatíveis com a, escala de retrtbuição do ato do Conselho Deliberatívo desta SUNAB.
Considerando que
ditos decretos
dispõem expressamente para gratificação de representações de gabinete
propriamente dita, resolve:
Alrt. 19 Fica a Superintendência.
Nacional do Abastecimento autorizada a continuar efetuando o pagamento dos encargos de Direção, Chefia,
Assessoramento e Secretariado da autarquia sob a forma de gratificação
de representação de gabinete. conforme Resolução do Conselho Deliberativo do 'órgão;

Ih.,

Art. 29 Aplicar-se-á, onde couber,
à disposição do art. 29. inciso lI,
do Decreto nv 56.597-65, publicado no
Diár;o Oficial da União de 22 de julho de .1965, relativa aos elementos
não vinculados ao Serviço Público;
Art. ,39 zste decreto terá vigência a
partir' "de sua publicação, e vigorará
até a aprovação das Tabelas de Cargos em Comissão e Funções Gratíflcadas da 8UN AB, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de" ::'965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

N9 56.856 - DE
SETEMBRO DE 1965

DECRETO

13 DE

Abre, ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito "especiaZ de Cr$
6'5.000.000, para atender às despepesas decorrentes da visita ao Brasil
do Presidente da República Francesa.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4.471, de 12 de novembro de

1964, e tendo ouvido o Tribunal deContas nos, têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério
das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$ 6:>.OUO.000 «sessenta e
cinco -mühôes de cruzeiros) para,
atender .às despesas decorrentes da
visita ao Brasil de Sua Excelêncía
o 81'. General Charles De oaune,
Presidente da República Francesa.
Parágrafo único. O crédito' especial
que trata este artigo, serà vautomàtí-.
-cemcntc registrado pelo Tribunal de
Contas da União e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 29 &ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1965;
144 9 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhóes
Vasco da Cunha.

DECRETO N9 56.857 SETEMBRO DE

DE

13

DE

1965

Abre,.·pelo Ministério da Aeronáutica,
o crédito que especifica

O Presidente da República, usandoda atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, n« 1. da Constítuíçâc Fe-

deral, .da autorização contida no artigo 19 da Lei nc 4.304, de 2~ de dezembro de 1963, publicada. no DiárioOficial de 14 do mês seguinte, e tendo
ouvido o Ministério da fi'al~nda € o
Tribunal de contas, em cumprimento
ao que determina o art. 93 do Regulamento Geral de Ccntabüídade PUblica, decreta;
Art. 19- Fica aberto pelo Mmístértc
da Aeronáutica, o crédito especial de
ces 130.000.000 (cento e trinta mlIhões de cruzeiros), destinado a atcnder ao prosseguimento das obras do
Aeroporto Internacional de Corumbá,
Estado do Mato Grosso.

Atos
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Art. 29 lt5te. decreto entrará em
-vígor na data da sua' publicação, revogadas a15 disposições. em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da Repú'c'blica.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhões
Eduardo Gomes.

DECRETO

N9 56.858 DE 13 'DE
SETEMBRO DE 1965

Dá nova redação ao art. 19 do Decreto nº 54.029" de 17 de julho de

1964.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 19 do Decreto nú.snero 54.029, de 17 de julho de 1964.
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 Fica aberto à Presidência da República o crédito especial de Crg 80,000.000 (oitenta
milhões de cruzeiros) ríestdnado
à instalação e custeio das despesas com o Ministério Extraordinário para -a Coordenação dos Organismos Regionais,' nos têrmos
do art. 39 da Lei no 4.344, de 21
de julho de 1964".
Art. 29 Revogam-se as' disposições
.em contrárío.
Brasília, 13 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 77() da Repú-

.blíca,
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 56.859 -

DE

13

seguinte, e tendo ouvido o Ministério
da Fazenda e o 'I'ríbúnal de Contas,
em cumprimento ao que determina
o art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade pública, decreta:
Art. 1º Fica aberto pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de crs 278.690.500 (duzen tos e setenta e oito milhões, seiscentos e noventa mil "e quinhentos
cruzeiros), destinado a atender às
despesas de desapropriação dos imóveis necessários à ligação ferroviária
Belo Horizonte- Itabíra-Peçanha ,
Art. 29 âate decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1965;
144Q da Independência e 771;1 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
Juarez Tavora

DECRETO N9 56.860 -

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação âe terrenos, em '.::aicó-RN. aeetmoaoe ao
Ministério da Guerra.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e.:te acôrdo- com us arta. ~.165
e L 180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 c'ica o Serviço oo Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que fazem Maria das Neves Medeiros e outros, de dOIS terrenos. com áreas de 3.600m2 8 5.040m2,
localizados no Município de Caícó

RN.

DE

SETEMBRO DE 1965-

Abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 278.690.500, para o fim que
especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo 87, n» I, da Constituição Federal,
da autorização contida no art. 1º .da
Lei nc 4.479, de ia de novembro de
"1964, publicada no Diário Oficial de 17

llE14 DE

SETEMBRO DE 1965

.

Art.. 29 Os imóveis em aprêço, caracterízados no Processo nv 11.016-65
Gab MG, destinam-se' ao Mínístérío

da Guerra.
Art. 3Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposícôee em contrártc.
Brasília. 14 de setemnrc de 1965;
1441;1 da Independência e 17° da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arttuu da Costa e Silva
Qctavio Bulhões
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agosto de :1959, de uma área de ter-

.DECRETO NQ 56.861 --' DE 14 DE

reno medindo SOS.130,19m2, localizada

SETEMBRO DE 1965

naquele Mumcípto.

Autoriza o Serviço do Pat7~1nônio da

Art. 2Q O imóvel em apreço, caracterizado no Processo nc 11.018-65

União a aceitar a doaçao de um

terreno, em Cazco - RN destinado
ao MiniStério da Guerra

Gab MG, oestína-ae ao Milll:õLHÜ", da

o presroente da Repúbnca usando
da atrtbuicav que the ccontere o artagc 81. inC1SO 1 da Oonetrtuícào Federal, e de acordo com os arts . 1.165
.e l.180, do c.ódigo Civil, oecreta ;
Art. 19 Fica o Serviço do Patrt-

Art. 3Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua ounlícaçào,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía. 14 de setemorc de 1965:
1449 da Independência e ';7lJ da Repú-

Guerra.

blica.
fi CASTELLO BRANCO
Arttun da Costa e Silva,
Octavio Bulhóes

mórno da umao autorizado a aceitar

anícipar
.íoaçac que tal a
re Calco -

Prer-utur a MuRN. de acordo

com a Lei Municipal nv 221, de 6 de
DECRETO N9 5';. 862
Apr01JU

o

DE 14 DE SETE],iBRO DE 1965

-r-

o Orçamento do Conselho Superior das Caixas Econômzcas reaerass.
Presidente da Repúbdca, usando das atribuições que lhe contere

artagc

o

8rl, item 1. da Constn.uiçao nos ter-nos 'do artigo 107, da Leí núme320, de ~'( de março oe ~964 e de acordo com o disposto DiJ Decreto

ro <j,
nc .54.397, de 9 de outubro (1f; 1964, alterado pelos de números 55.5:H e
ca. ,');)<:1 ae J 1 de Janeiro ue 1965 decreta:

Art. F Fica aprovado. ccntorme o quadro anexo, o orçamt'nto nara o.
exercicío de 1965 do COt18Clho Superior nas caixas Econômicas -eôeraís,
cnnoaoe reoera.. vtncuraua a-. Miruaterio oe Fazenda.
Art. 29 â'ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação (revogadas as disposições emvcco crario
Brasília, 14 de setembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da Repunuca.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octávio Gouvéa de Bulhões
CONSSLHO SUPERIOR DAS CAIXAS ECONôMICAS
ORÇAMENlt... PARA

o

ExERCíCIO DE 1965

(Em milhares de cruzeiros)

t.eqístaçao: Decrete nc ;&4.427, de 19 de junho de 1934
PARCIAL
l.UU.uO

RECEITAS COR-REN'l'ES

1.10.00
1 z . u ..0'<.)

RECEITA THIBU'T AR.lA
RECEITA f-Al'J;UMONIAL

2.0.0.00 -

.
.

TOTAL

968.694
900

969.59~

SUPERA VIT DO ORÇAMENTO CORRENTE .....

7.100

RECEITA~

DE CAPl'l AL

1.100

4lI1

ATOSDQ PODER ExECUTIVO

DESPESA.

3.0.0.0 -

DESPESAS
DESPESAS
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.~,O Material de
3.1.3. O - Serviços de
3... 1. O. O -

PARClAL

COR,RENTES
DE CU8T.t.ab
,
,
Consume
'I'erceíros

.
.

26.74Q
50ü

Despesas de Exevcícícs 'Anteriores . .
.

3.2.0.0 -

TRANSFERENCIA5
RENTES

3.2.b.0 3..::UL O -

Oontrmuiçoes de Pr evídêncía

TOTAL

815 724
9.580

'

3.1.4.0 - Encargos Drveraos ........•
3.1.5.0

SUBTOTAL

3.700

856.244

COR-

Satarrc Famnía ....

18·.OüO

Social . . . , .... , ... , ....

88.250

1'Ü6.250

SUPERAVIT .

'i.IOO

969.ü94
4.0.0.0 4. 1. O.O -

DESPESAS DE CAPITAl.
INVESTl MENTOS

4.1.3.0 - Equtpamentos .e tnstaraçõea
4.1.4.0 - Material Permanente'
.

4.000
3.100

7.100

7.100

RESUMO
RECEITAS

DE:SPESAS

969.594

96::l.494

I

Receitas e Despesas Correntes .... 1
Receitas e Despesas de Capital
.1

7.100

1

I

TOTAIS

969.594

969.594

1
1

DECRETO NQ 56.863 Aprova o Orçamento

àa 'Caixa

DE

14

DE SETEMBRO DE

Econômica

reaenu

1965

do Rw de Janeiro

O Presidente da 'República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constdturçao, nos termos, do art. 107, da Lei nv 4.320, de
17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto nv 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro
de 1965, decreta:
Art. 1Q stca aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
€XerCIClO de 1965. da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, entidade
federal vinculada ·~,v Míntstértc du Fazenda.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1965; 144Q da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Vetamo Gouxéia de Bulhões
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CAIXA ECONôMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ORçArJffiNTO PAR<\ o EXERcíCIO DE

~Em

1965

milhares de cruzeiros)

Legislação: -

Decreto nl? 24.427, de 19 de junho de 1934.

_ ncoretc-t.eí ne 8.455, de 26 de dezembro de 1945.
RECEITA

PARCIAL

1.0.0.00 -

RECEITAS CORRENTES

1.3.0.00 1. 3. 0.00 1. 5. O.00 -

RECEITA PATRThIONIAL ..........•
RECEITA INDUSTRIAL . .
.
RECEITAS DIVERSAS. .
.

5.202.941
13.287.900
5.085.000 23.575.841

Superavít do Orçamento Corrente

2.0.0.00 -

TOTAL

;..

1.850.331

RECEITAS DE CAPITAL ................•........
1.850.331
DESPESA

PACIAL SUBTOTAL TOTAL

3.0.0.0
3.1. O.O
3 1.1.0
3.1.2.0
3.1.3;0
3.1.4.0
3.1.5.0

- DESPESAS CORRENTES
- DESPESAS DE CUS1 ElO
-r- Pessoal .
.
,
. 13.842.955
~ Material de Consumo
.
378.000
- Serviços de I'erceíro
. 1.037.354
- Encargos Diversos .. ,
.
501.300
- Despesas de Exercícios Ante500.000 15.359.510
riores . . .
.

3.2.0.0
3.2.3.0
3.2.5.0
3.2.8.0

- TRANSFERENCIAS CORRENTES
- Inativos .
100.000
- Salário-Família.
366.000
- Contribuições de Previdência Social . . . _..............
1.400.000

3.3.0 O -- Juros de
Depósitos

1.866.000

Movímentaçâc de
4.600.000

4.600.000 31.735.510

Superávit

1.350.331
23.575'.841

Superavtt . .

.

1.850.331

RESUMO

-----------"--Receitas e Despesas Correntes
.
Superavít . .
: .

RECEITAS
23.575.841

23.575.841

DESPESAS
21.735.510
1.850.331
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DECRETO

N.f! 56.864 DE
SETEMBRO DE 1965

14

DE

Altera os artigos 1:9 e 4Y do Decreto
nY 54.224, de 1.'fde setembro de
1964, que dispõe sôore G aproveitamento do Pessoal da Fundação
Brasil Central.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o arügu 87, item I, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 1.9,
letra t, da Lei n.c 4.344, de ,H de
junho de 1964, decreta:
Art. 1.9 Fica alterado o artigo 1.9
do Decreto n.954.224, de 1.9 de setembro de 1964, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1.9 Fica aprovado, na for.
ma do anexo que constitui parte
integrante dêste Decreto, o Quadro Provisório do Pessoal da Fundação Brasil Central, vinculado
ao Ministério Extraordinário para
a Coordenação dos Organismos
Regionais. '
Art. 2.9 O artigo 4Y do mesmo De-ereto passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4.9 O Setor de Pessoal do
Ministério .Extraordinário para' a
Coordenação dos Organismos Regionais expedirá portarias deolaratórias de aproveitamento do
pessoal da Fundação Brasil Central, beneficiado pelo art. 42 da
Lei n.c 4.242, de 1"1 de julho de
1963, observando, em cada caso, o
disposto no art. _188 e parágrafo
único da Lei n.c 1.711, de 28 de
outubro de 1952."
Art. 3.9 ~stê decreto entrará em vigor na data de sua-publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de setembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias.

DECRETO

NQ 56.865 '- DE
SETJ;:MBRO DE 1965

14

DE

Extingue Exatoria Federa·l em Vassouras e cria uma no Município de Miguel Pereira, ambas no Estado .do
Rio de Janeiro.

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

433

tigo 87, item I, da 'Constituição. e nos
termos 'do art. 10, § 49, da Lei no 4.503,
de 30 de novembro de- 1964, decreta:
Art. 19 Fica extinta, de acôrdo com
o art. 8 9 , do Decreto no 55.771, de 19
de fevereiro de 1965, a 2~ Exatoria,
Federal em Vassouras, no Estado do
Rio de daneíro.
,
Art. 29 É criada uma Exatoria Federal no Municipio de Miguel Pereira,
no Estado do Rio de Janeiro, de acôrdo com o art. 89, do Decreto no 55.771,
de 19 de fevereiro de 1965.
Art, 39 Os atuais ocupantes dos cargos de Exator e Auxiliar de Exatoria,
do órgão ora extinto, passam a integrar a lotação do nôvo órgão.
Art. 49 âíste decreto entrará em Yígcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de setembro 'de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Octavio Gouveia de. Bulhôes

DECRETO N9 56.866 - DE 14 DE
SETEMBRO DE 1965
Abre, pelo Ministério da Guerra, o
crédito especial" de 01'$ 3.000.000.000
(três bilhões de cruzeiros), para os
fins que eeoeanea.

O Presidente da República, .usando
da autorização contida na Lei número '4.550, de 10 de dezembro de 1964,
e tendo ouvido o J'nbunaí de Contas,
nos termos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto; pelo Ministério
da Guerra, o crédito especial de ....
eis 3.000.000.000 (três bilhões de
cruzeiros). destinado à aquisição c fabricação de munições, para atender
às .necessidades do exercito.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dtsposícôcs em contrário.
Brasília, 14 de' setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
octoeso Gouveia de Bulhões
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DECRETO N.9 56.86-1 - , DE 14

DE

::?ETEMBRQ DE 1965

Suspende

as

atmiaaaes

da

FerroDiários do Brasil -

União
Direto-

ria Reg.zonai da Recte .re Viação

parcna-Somtà Catarina.

1,

da Constáttncâo

H, CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

G Presidente da República. usando
da atrtnuiçac que lhe confere o .artígc 87, item

to Antônio", com sede em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.
Brasilía, 14 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

Fe-

deral, e tendo em vista O disposto no

DECRETO N9 56.869 - DE 15 DE
SETEMBRO DE 1965

art. 6.'->, parágrafo único, do Decreto-lei n.c 9.085, de 25 de março de
1946, decreta:

Concede reconhecimento ao curso de
Psicologia da Pontifícia Universidade católica do Rio
Jan6lTO.

Art. 1.9 Ficam suspensas as atívída;
dos da União dos Ferroviários do

O Presidente da Repúbnca, usando
da atrlbuiçào que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição e nos
têrmos do art. 23 do Decretu-Ieí número 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de jsicclogta da.
Pontificia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, situada no Estado da
Guanabara.
.
Brasília, 15' de setembro de J965;
1449da Independência e n 9 da aepúblíca,

Brasil - Drretcrfa Regíonar da Rede
de Viação Paraná-Santa Catarina.
Art. 2.1) O Ministério Público 1"edual, nos termos do art 6.'>', paràgra.,
fo único, do Decreto-lei n,v 9.085 de
25 de março de 19~,6_, nromoverá a disso'ucâo judicial da sociedade, dentro
de prazo estabelecido no artigo antenor.
Art. 3.9 :f:st.e decreto entrara em
vigor na data de sua pubncaçáo, revogadas as dísposíçôes em contrario.

Brasília, 14 ue setembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.

.ae

H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares Campos

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.870 - DE 15
SETEMBRO DE 1965

Milton Campos.

DECRETO N9 56.868 - DE 14
SETEMERO DE 1965

DE

Declara de uunaoae pública o "Ginásio Santo Antônio", com sede -em
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição Federal. e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. 51.072, de 1965,

decreta:

Artigo único. É declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o .art. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto 0 950,517.
de 2 de maio de 1961, o "Ginásio San-

DE

Concede reconhecimento aos cursos
da Escola de Sociologia e Política
da pontifícia Universidade Católi..
ca do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da oonsntuícãc, nos
têrmos "do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, e
tendo em vista o que consta do processo nc 3.113-65, decreta:
Artigo único. Ficam reconnecídcs
os CUl'SOS da Escola de Sociologia, e
Política da Pontifícia
Universidade
Católica dó Rio de Janeiro,sediada
no Estado da 'Guanabara.
Brasília, 15 de setembro de 1965;
1449da Independência e 779 da República.
H. 'C.ASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda
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DECRETO N9.,56.871 SETEMBRO DE

DE

15

DE

Dá nova redação aos § 19 do art. 59 e
ort, 85 do Regulamento das Colônias Militares de Fronteiro: na
Amazônia
ap/ovado pelo Decreto
n9 45.479, de 26 de fevereiro'de

1959.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 87, inciso I; da Constil.uiçâo, de
conformidade com a Lei nc ~.59'7, de
12 de setembro de 1955, decreta:
Art. 19 Os parágrafo 19 do art. 59 e
art. 85 do Regulamento das ooiorues
Militares de Fronteira da Amazônia,
aprovado pelo Decreto 'nc 45.479, de
26 de fevereiro de 1959 passam a ter
a seguinte redação:
"Art. 59
,
.
§ 19 No Estado-Maior do Exército
os trabalhos. na forma dêste artigo,
ncerao a cargo do Grupo de jcstuuos
da Amazônia (GEA) ," que deverá ser
integrado por representantes (te rodes
as Seções do Estado-Maior do Exército, sob a Chefia do 29 Subchefe do
Estado-Maior do Exército".
"Art. 85. As colônias Militares serão criadas pelo poder Executivo, por
proposta e nos. locais tndíca-Ios pelo
Conselho de Segurança Nacional.
parágrafo único. O comando Militar da Amazônia e 81). 'Região Militar, por intermédio do Estado-Maior
do Exército, sugerirá a criação das
Colônias Militares, previstas nos artigos 83 e 84 do RCMFA (Decreto número 45.479, de 2 de fevereiro de
1959), ou outras, em
regiões mais
adequadas ao seu
estabelecimento,
cabendo ao Ministro da Guerra submeter 'a proposta ao Conselho de
Segurança Nacional.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 77 Q da República.
H.

DECRETO N9 56.872, SETEMBRO DE

1965

DE 15 DE

1965

a

Prorroga
vigencia do Decreto número 55.812,· de 5 de março de 1965,
Que dispõe sobre o pessoal - mãode-obra' -"- de serviços ínâustruus e
comerciais do Mínistério da Guer-

ra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica prorrogada, até 31 de
dezembro de 1965, a vigência do Decreto nc 55.812, de 5 de março de
1965, que dispõe sôbre a retribuição,
mediante recibo, do pessoal - mãode-obra custeado pelos, recursos
industriais e comerciais das Seções
Comerciais dos Serviços Industrializados ou (ias Estabelecimentos Comerciais e Reembclsáveís do referido
Mínístérlo.
Parágrafo úntco.' Fica, igualmente.
autorizado o pagamento, mediante recibo, até 31 de dezembro de'1965, ao
pessoal da espécie, custeado pelos recursos indicados neste artigo ou por
economias próprias,
existentes nos
Arsenais, Fábricas. Hospitais, Enfermarias e Imprensa Militar do mesmo
Ministério.
Art. 2Q O Ministério da Guerra, no
prazo improrrogável de 120 (cento e
vinte) dias. submeterá ao exame do
Departamento Administrativo de Serviço Público as Tabelas de Pessoal
'I'emporarto destinadas ao aproveitamento do pessoal a que se refere êste
decreto e que vigorarão no exercício
de 1966.

Art. 39 gste decreto entrará em vtgnr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO N9 56.873 SETEMBRO DE

DE 15 DE

1965

Aprova .o Estatuto da Companhia Nacional de Seçuro Agrícola edá outras proniâéncias,

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa

e Silva

O Presidente da República, usanao da atribuição que lhe confere O
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artigo 22, § 39 'da LEÜ nc 2.168, de 11
de janeiro de 1954' e artigo 22 da
Lei nc 4.430, de 20 de outubro de

DEORETO N9 56.875 -

DE

15

DE

SETEMBRO 'DE 19ô5

1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Estatuto

Altera a retiação do artigo 3<) do .Deereto n? 54.003, de 3 de iulho de 1964.

da Companhia Nacional de Seguro

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 87, item l, da Constituição Federal, decreta
Artigo 19 O"' artigo 39 do "jecreto
nv 54.D03, de 3 de julho de 1964, passa a ter a seguinte redação:'
"A retribuição de encargos sob a
forma de recibo somente poderá ser
processada em casos excepcionais, de
necessidade inadiável."
Artigo 29 Este decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, Tevogadaa as disposições em, contrárto ,
Brasília, 15 de setembro de :965;
1449 da Independência e 77Q da República.

Agrícola, que acompanha o presente
decreto.
Art. ·2\l li:ste decreto entrará em viu
gor na data de sua publicação, - revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ,15 de setembro de 1965;
144º da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 56.874 SETEMBRO

Aprova

DE

DE

15 DE;

1965

alterações introduzidas

nos

Estatutos da Lince de Seguros Gerais S. A.} inclusive aumento do
'capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso l, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc a.063, de 7
de, março de. 1940, decreta:
Art. ic Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Lince '. de Seguros Gerais S. A., com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto nc 36.596, de 10
de dezembro de 1954, inclusive aumento do capital social de
.
ors 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros) para ors 20.000.000 (vinte
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 5 de outubro de 19B4.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 15 de setembro de 1965;
1441? da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

H.

CASTELLO BRANCO

Milton campos
Paulo BosÍSio
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Octávio Go'uveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo Leme
Flávio Lacerda
Arnaldo' Susse7cind
Eduarrio Gomes
Raymundo de Britto
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Sebastião de Sant'A.nna e Silva
Osvaldo Cordeiro de Fl1,rias

DECRETO N9 56.876 SETEMBRO

DE 16 DE

DE 1:965

Outorga concessão à Universidade Federal de Goiás, Estado de Goiás.
para instalar uma emissora de rcdiOdifusão de sons.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc 1 da Constituição Federal
e tendo em vista o disposto no artígo 59, no XII, da mesma Constituição, e o que corista do Parecer número 27 .de 1965, do Conselho Na-"
ctonal de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão
à Universidade Federal de Goiás nos
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têrmoa do Art. 28, do Regulamento
dos serviços de Radiodifusão, para estabelecer, na cidade de. Goiârría, Estado de Goiás, .sem direito de exclusividade, uma 'estação radiodifusora,
em ondas médias.
parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam rubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário Oficial, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
<r

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.877 - DE 16 DE
,SETEMBRO DE 1965
Conceâe à sociedade Westinghouse
Electric Company, S. A., -auiorização para continuar a funcionar na
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere.. o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do: Decreto-lei
119 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
'
Artigo único. E' concedida à sociedade westinghouse Electric Compa-'
ny, S. A., 'com sede na cidade de
Wílmlngton. Condado de New Castle, Estado de' Delaware, Estados Unidos da América, atorizada a funcionar no Brasil, através do Decreto
Federal nv 481, de 5 de janeiro de
1962, autorização para continuar a
funcionar; na República, com o capítal destinado às operações comerciais da filial brasileira, elevado de
Crg 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeíros), para Cr$ 6.840.279,60 (seis
milhões, oitocentos e quarenta .nn,
duzentos e setenta e nove cruzeiros e
sessenta centavos), por meio da correção monetária dos valôres do Ativo'
tmobüízado, nos têrmos da Lei número 4.357 de 16 de julho de 1964,
consoante resolução aprovada pela
Diretoria, em reunião realizada a 28
de setembro de 1964, bem como de-

4~7

claracâo do Representante lega] no
Pais,' firmado a 22 de março de 1965,
mediante as cláusulas que acompanham o precitado Decreto nv 4Rl, "de
6 de janeiro de 1962, assinadas pela
Ministro de Estado i da Indústria e do
Comércio, obrigando-se a mesma sOcíedade a cumprir integralmente 'as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham, a vigorar. sôbre o objeto' da
presente autorização.
Brasília, 16 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.878 -

DE 20 DE
SETEMBRO DE 1965

Autoriza a Sociedade Anônima Mi~
ner~ção de Amianto
a 'pesquisar
amianto no municipio de Uruaçú.
Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1. 985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
'Art. 19 Ftca autorizada a Sociedade Anônima Mineração de Amianto
a pesquisar amianto, em terrenos de
propriedade do Estado de Goiás, numa área de quinhentos hectares ...
(500 ha) , no lugar denominado Maranhões, distrito e munícípío de
Uruaçu, Estado de Goiás, delimitada
por um retângulo que têm um' vértice a quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m) , no rumo magnético oeste
(W) do canto sudoeste (SW) da residência de Darcy Martins' e os lados divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos maenéticos: mil metros (1.000 m) , sete~
ta e dois graus noroeste (729 NW)·
cinco mil metros (5.000 m) , dezoit~
graus nordeste (l89 NE).
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726 de 19. de rcvereíro de 1963 e da Resolução nv 3 de
30 de abril de 1965.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
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dêste Decreto, pagará a taxa de
Crg 5.000 (cinco mil cruzeiros) e será
válido por dais (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio

de Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
-Brasília, 20 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 56.879 SETEMBRO

DE

20 DE

DE 1965

Concede autorizaçao para funcionamento no curso de pedagogia, cta
Faculaade ae Filosofia e Letras de
JU'lZ de Fora.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçáo que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constrttnçao, e
nos termos do art. 23 do Decreto-lei
n.c 421, de 11 de maio de 1938, considerando os elementos constantes do
proc. n.v 5U -'SM-M, to Mímsterro da.
Educaçao e Cultura, decreta:
Artigo único. E' concerncía autoriza,
çao para o funcionamento CIO curso
de pedagogia, da L"aculdade de Filosofia E Letras de J'cíz de Fora, agregada a trmversioace de Juiz de
1"01'<3.•

Brasília, 20 de
setembro de UH)');
144.<" da Independência e 77.Ç da H,;-

pública.
H.

CASTELLQ

n.v 2:784, de

20 de

novembro

de

1940, decreta:

Artigo umco . E' concernda a sociedade Navegação Progresso Limitada,
corr sede na CIdade de' Porto Alegre,
Estado do RIO Grande do SUl, autorizada a runcronar pelos Decretos
ns. 19.847, de 22 de outubro de UJ45;
::30.684, de 28 de março de 1952; J2.267,
de 20 de revereiro de 1953; 35.442, de
30 de abril de 1954; 36.914, de 15 de
fevereiro de 1955; 38.771, de 24 de fevereiro de 1956; e 40.424, de 26 de
novembro de 1956,
autorrzacao para
continuar a funcionar como empresa
de navegação de cabotagem, com as
alterações contratuais apresentadas e
com o capital social elevado de crs
21. OOU. UOO cvmte .« um cntnces
de
cruzeiros) para o-s 301,387.000 (trezentos e um .nuhôes, trezentos ' oitenta e sete mil crUZeIrOS), por meio
da correçáo monctaría dos valores do
Ativo imobilizado, rios termos na Lei
n.v 4.357, de 16 de julho de HI64, capital esse dividido em 301. 3ln (trezentas e uma mil, trezentas e oitenta e sete) cotas, do valor- urntario de
Crê 1.000 (hum mil cruzeiros), oretrtbuidas com base na Lei n'' 2.180.
de 5 de fevereiro de 1954, consoante
instrumento particular de atteraçao
contratual, firmado a 12 de outubro
de ·1964, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vígorar, sobre O Objeto da.
presente autorização.
Brasíüa, 20 de setembro de 1965;
144.° da Independencía e

pública.
R.

CASTELLO

n. ç

da Re-

BRANCO

Daniel Faraco.

BRANCO

Flavio z.ccercc

DECRETO N Y 56.880 - DE 21.1 DE
SETEMBRO DE 1965
Concede à sociedade Navegaçào Progresso Lvmiuuta
autorização para
continuar a nmconor como empresa de navegaçao de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atrmuíçáo que lhe confere o artigo 37, inciso I, da Constitutçao Pederal, e nos termos do' Decreto-lei

DECRETO NY "6.881 SETEMBRO

DE 20 DE

DE 1965

Decuira ce utilidade pilblica o "Instituto Mana ce Tecnoíoçui", com
sede em São rtuuo, Estado ele Sào
Paulo.

o e'restdente da República, usando
etc atribuição que Ln€, contere o artigo 87, item 1, da Constitmçao Federal, e atendenuc ao que consta ao
processe M. J. N. 1. 50.279,- de rsss,
decreta:
Artigo único. E declarado de utilidade pública, nós termos do artigo
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1.<1 da Lei n5'91, de 18 de agosto de
:!.f;::I5 combinado com o art. L\
do
!1fl'!;ulamento aprovaoc pele Decreto
n.? 60.517, de 2 de maio de 1961 o
<·.'nE:,'.J"uto Maua ·vL .recnulogra", 'com
u ele .em São Paulo, restado ue Sao

poldo, e situada na cidade de Santos,
São Paulo.

Brasína, 20 de setembro ce 1965;
144'? da Independência e "17.~ da República.

Pau,e.

H.

setembro de 1965;
144.º da Independência c ri. 9 da República.

J.i'lavio Laceraa

jjrasüía, 20 de

H.

CASTELLO

BRANCO

Milton Soares ,-,o_mpos

DECRETO N.9 56.882 - DE 20
SETEMBRO DE 1965

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Jornalismo da Faculdade de Fuoeotía: e Letras de Juiz de Fora, MG.

( Presidente da Repututca, no uso
da ate-íbuíçào que lhe confere o artigo 87, item ./. da Oonstaturçao e
nos têrmos do arb. 2:1 -to Decreto-rei
n.v 42~, de 11 de maio de 19:18, decreta:
Art. 1.9 E' concedido reconhecimento ao curso de Jornalismo da FaCUldade de Püosorta e Letras de Juiz
de Fora, MG;
Art. 29 sste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1965;
1445' da Independência e 77.9 da República.
H. CA8TELLO BRANCO

Flavio r.ccereo

DECRETO NQ 56.883 - DE 20
SETEMBRO DE 1965

DE

Concede asuoneoçao aos cursos
ce
Geografia e História da Faculdaae
de Filosofia, CUmcias e Letras ce
Santos, São Paulo.

o Presidente 'la Repúbüca, usando
da atrtbuição que lhe confere o arttgo 87, item .r, da' Constítutçao, E' nos
termos do art. 23 do Oecreto-teí númer- 421, de 11 de maio de 19:18, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização aos cursos de Geografia e _Historra da Faculdade de Füosorta, Ciências e Letras J( Santos mantida
pela Sociedade VIsconde. de São Lec-
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CASTELLO BRANCO

DECRETO Nc 56.884' - DE 20 DE
SETEMBRO DE 1965
Concede a Emprêsa de Naoeçaçõo
Aliança S.A autorização para coatinuar a funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso 1, da Constítuiçào Federal,
e nos termos do Decreto-lei n Q 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único, E' concedida a Emprêsa de Navegação Aliança S.A"
com sede na cidade do Rio de aanerro,
Estado da Guanabara, autorizada a
funcional' pelos Decretoscna. 28.925,
de 4 de dezembro de 1950; 36.731; de
3 de janeiro de 1955; 40.698, de 31
de dezembro de 1956; 47.095, de 26 de
outubro de 1959; 49.726, de 31 de
dezembro de 1960; e 51. 992-A,ae " de
maio de 1963, autortzaçáo para contínuar a funcionar como empresa de
navegação de cabotagem, com a alteração eatatutarra apresentada e com
o capital social elevado de ." .......•
Cr$ 120,000.000, tcento e vinte míIhões de cruzeiros) para
.
crs 252.000 .. 000, (duzentos e cinqüenta e dois mítnôes de cruzeirosj ,
por meio da correçàc monesarta dos
valores do Ativo imobilizado, nos termos da Lei nc 4.357, de 16 de julho de
1964, capital esse dividido em 252.000
(duzentas e cinqüenta e dUas.nU)
ações ordmárras, nominativas, do valar unítarto de Cr$ 1.000, {hum mil
cruzeiros), dístrtbuídas com base 'na
LeI nv 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
consoante delíberaçào aprovada em
Assembléia Gera, Extraordtnaría, realizada e. 12 de novembro de 1964,
obrigando-se a mesma SOCIedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente

autortzaçâo .

Brasília. 20 de setembro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da Repúblíoa ;
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
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DECHETO NO? 56.885 -

DÉ

20

DE SETEMBRO DE

1965

Aprova .a alteração {ntroàuzida nos Estatutos da Brasil Companhia à&
Seguros Gerais) relativa ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando da atrfbuíçao que lhe confere o
artigo 87, inciso 1, da Constdtuíção, e no stêrmos do Decreto-lei nv 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. ·19 Fica aprovada a alteração introduzida nos Estatutos da Brasil
Companhia de Seguros Gerais. com sede na cidade de São Pauto.c Estado de
São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 5.3n, de 26 de novembro
de 1904,/relativa ao aumento do capital social de ·cr$ 240.000.000 (duzentos.
e quarenta míthões de cruzeírosj para crs 480.000.000 (quatrocentos e
oitenta milhões de cruzeiros). conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 14 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorízaçâo 'a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 20 re setembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel roraco

DECRETO N.9 56.886 SETEMBRO

DE 20 DE

DE 1965

Modifica aenommoção (te tnsuuuçao
do Departamento Nacional (te Eàucaçáo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que Ule confere c . . a rtigo 87, inciso, I, da Oonstrtmçáo,">e
Considerando que as atividades da
Campanha Nacional de Merenda Escolar, do Departamento vacíonaí de
Educação do Ministério da Iâducaçáo
e Cultura, se vem desenvolvendo não
só na distribuição de merenda, mas
em âmbito mais ampla de assrstencia e educação alimentar aos escolares
em todo" o território nacional, decreta:
Art. 1.9 Fica modificada para Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE) a
denominação da
Campanha Nacional de Merenda Escotar, do Departamento Nacional de
Educação do Ministério da Educação
e Cultura, ínstítuída pelo Decreto numero 37.106, de 31 'te março de 1955
e subseqüentes, acrescentando-se as
suas finalidades a faculdade de estender seus programas de assistência e
educação alimentar às, instituições
"gratuitas de educação pré-primária,
supletiva e de grau médio.
Art. 29 Os
convênios, acôrdos,
ajustes e demais atos e documentos

em que figure a Campanha com a denominação ora modificada contínuarão em pleno vigor.
Art. 39 aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em: contrário.
Brasíüa, 20 de setembro de 196;5;
144.9 da Independéncta e 77.9 da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

DECRETO N9 56;887, DE 20nE
SETEMBRO

Altera

DE J965

o Regimento da Comissão de
Classificação de, Cargos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o nrt. 87.
item I. da constituição, decreta:
Art. 19 O Regimento da Comissão
de Classificação de Cargos, aprovado
pelo Decreto nc 48.920, de 8 de setembro de 1960 e alterado pelo Decreto nv 50.668, de 30 de maio de -1961,
passa a ter a seguinte redação:
CAPíTULO I_

Da Finalidade

uArt. 19 A Comissão de Classificação de' Cargos (CCC), Instituída no
art. 36 da Lei nc 3.780, de 12 de
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fulhO de 1000" funcionará junto ao De-

anos de serviço público federal e reconhecida experiência em assuntos
ad.ministrativos ou jurídicos,
§ 19 Os atos de designação indicarão o presidente e o vice-presidente
CAPÍTULO 'u
da comissão.
§ 29 O Diretor da Divisão de ClasDa Competência da Comissão
sificação de Cargos do DASP será um
Art. 29 Compete à Comissão de dos membros da Comissão.
Classificaçâo de cargos:
§ 31" Com exceção do membro nato
I - Velar pela observár;'cia e pela
referido no parágrafo anterior, cs
aplicação do sístema . de classificação membros da Comissão terão o mane dos pI eceítos da Lei nv 3.780, de 12 dato. de quatro anos, podendo ser rede [uiho de 1960 e na respectiva re- conduzidos.
gUlamentação; .
§ 49 O
preenchimento de vagas
a - Estudar e coordenar, em caráocorridas no decurso do mandato, veriter permane.ite, OS meios de dar fiel
ficadas
no
caso
de morte, renúncia ou
execucao ao sistema de claesíffcaçào e
oropugnar pelo seu aperfetç-iamenb : dispensa corresponderá ao prazo res- J..L - Hxamínar as reclamações e tante do mesmo.
recursos suscitados sôbre a aplicação
§ 59 O não comparecimento, sem
da Lei nv '-::l.780. de Hqll bem como
causa justificada, a 115 das sessões
dc~ atos dela decorrentes;
mensais da cce acarretará, de plano,
IV - Prestar a colaboração solicita- a' perda do mandato.
da pelos órgãos públicos, nos assuntos
§ 69 A comissão poderá constituir
relacionados com as suas ac-íoutções:
V ....:.... Colaborar com o Ministério subcomissões para o estudo e solução
de assuntos específicos ou para a reaPúblico e cem os órgãos de defesa da
União, nas questões suscitadas peran- lização de verificações junto aos órgãos
te a Justiça relativamente à aplicação públicos.
da Lei n9-~.780.1~ 1960;
§ 79 Poderá, também, a Comissão
VI - Pronunciar-se, em caráter
constituir, com a finalidade do paráobrigatório e conclusivo sôbre os casos
anterior, Grupos de Trabalhos
de readactacão (art. 45 dê. Lei nú- grafo
presídídoa por um dos membros da.
mero 3.780, de- 1960):
Comissão
integrados por técnicos es"'II - Propor ou examinar- propos- . tranhos à emesma,
caso em que as contas de inclusão de funcionários no re- clusões
deverão' ser submetidas à deligime de tempo integral; .
beração do plenário.
VIII - Estudar e propor os atos
Art. 49' A cce terá uma Secreta-.
regulamentares necessários à perfeita
execução rio<: sistemas de classiftcacâo ria e seus membros terão Assessõres.
e remuneração; .
§ 19 A Secretaria terá uma Seção
IX -- Decidir sôbre o enquadramento dós órgãos e funções no sistema de Administrativa.
"
_
classificação;
§ 29 A Seção Administrativa subX -r- Propor a classificação e a. redívir-se-á em:
classificação de cargos;
I - Turma de Comunicações eXI - Opinar sôbre todos os"casos
relacionados com os sistemas de clas- Arquivo;
TI
- Turma de Mecanografia;
sificação e remuneração e estabelecer
IH - Turma de Expediente.
normas para a boa execução dos
mesmos;
§ 3.9 A Secretaria e a Seção AdmiXII - opinar sôbre os quadros de nistrativa
terão chefes e as Turmas,
Funcíonárlos, bem como as respectivas Encarregados.
.
alterações, dos órgãos de administração direta e indireta.
CAPÍTULO IV

partamento Administrativo do serviço
Público <DASP), como órgão de cúpula
do sistema de classificação de cargos.

CAPÍTULO. III

Da Organização

Do Funcionamento

Art. 39 A CCC compõe-se de cinco
(5) membros designados pelo Presidente da República," dentre funcionários civis da União, com mais de dez

Art. 59 A CCC reunir-se-á ordínàriamente ,no mínimo três' võscs por
semana .e éxtraordínàriamente quando
convocada pelo seu Presidente.
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§ 19 Qualquer dos membros da CCC

poderá, fundamentalmente, propor ao
Presidente a convocação de sessão extraordinária; declarando o assunto a

ser tratado.
§ 29 Quando 'a proposta de convo-:
cação de sessão extraordinária fôr
assinada por três membros, será. dispensada a tundamentacâo .
§ 39 O dia, a hora e o local das
reuniões serão fixados pelo presidente
e dêles deverão ser informados, no mínimo, vinte e ouatro horas antes, os
membros da CCC.
§ 49. Quando o dia fixado para a
realização de uma sessão for feriado
ou ponto facultativo, a Comissão se
reunirá no primeiro dia útil subseqüente.
§ 5° Em se tratando de reunião extraordinária, a comunicação de que
trata o § 39 dêste artigo deverá índí. car, também, o assunto a ser debatido.
Art. 69 As sessões da ecc só serão
realizadas COm a presença de, no mínimo, três membros.
§ 19 As deliberações serão tomadas
por maioria simples de votos dos membros presentes, tendo o Presidente
apenas voto de desempate, salvo na
hipótese de ser êle o relator da matéria.
§ 29 A votação será simbólica, ou
secreta, ou ainda nominal, segundo re~
solva a maioria da Comissão.
Art. 79 As sessões serão presididas
pelo Presidente da comissão e, em sua
falta ou ímpedlmento, pelo Více-Presidente ou, na falta ou impedimento de
ambos, pelo membro cujo mandato
termine em data mais remota, ou, no
caso de igualdade desta condição, pelo
mais idoso.
Art. 89 Poderão comparecer à Comissão a convite desta, autoridades e
funcionários para prestarem esclarecimentos ou debaterem assuntos
em
pauta, sem direito a voto.
Art. 99 Os processos serão dístrtbuídoa, na Comissão, pela ordem cronológica das respectivas entradas.
Parágrafo único. No case de matéria urgente ou de alta relevância,
poderá a mesma, a critério da Comissão, entrar imediatamente em diacussêo, ainda que não incluída na
Ordem do_Dia.
Art. 10. Os processos e assuntos
serão distribuídos aos' membros da
Comissão, -inclusive ao Presidente, mediante sorteio.

§ 19 O sorteio far-sa-á Indicando-se
primeiro o processo ou assunto e, em
seguida retirando-se de uma urna o
nome do membro da Comissão, que
será, assim, o relator da matéria.
§ 29 Após terem sido sorteados cinco processos ou assuntos, Os nomes
serão recolocadoa na urna, tepetdndose a operação até que estejam todos
distribuídos.
§ 3Q O Presidente poderá substituir
o relator sorteado a pedido' deste ou
por decisão da CCC.
Art'. 11. A seqüência dos trabalhos
das sessões será a seguinte:
I .- Verificação de presença e exístêncía de "quorum";
l i - Leitura, votação e assinatura

dan~~a_daL~rg~~~ ~nt~~~~~cho

do expediente;
IV - Sorteio dos processos e assuntos a serem distribuídos;
V - Ordem do Dia. compreendendo
leitura, discussão e votação de relatórios, pareceres e resoluções;
VI - Indicações.
Parágrafo único. Em casos de urgência ou de alta relevância, a cce
poderá alterar a seqüência e o "modua operande" estabelecidos neste
artigo.
Art. 12. O relator emitirá parecer
verbal, expendendo as considerações de
ordem prática ou doutrinárias que entender cabíveis a sua conclusão ou
voto, que constarão da Ata da sessão.
§ 1Q O relator poderá solicitar, a
qualquer tempo, o encaminhamento de
processo ou consulta à Secrétarfa da
Comissão, à Divisão de Classificação
de cargos do DASP ou a outros órgãos da Administracâo pública para
estudo, pesquisa, ou esclarecimentos
necessários à solução do assunto, que
lhe foi distribuído, bem como o comparecimento de quaisquer pessoas a
sessão ou outras providências que lhe
pareçam indispensáveis.
§ 2° Na hipótese de ser rejeitado o
parecer, o Presidente designará novo
relator para a matéria.
Art. 13. A ordem do dia será organizada com os processos apresentados para discussão e COm aqnêles cuja
discussão ou votação tiver sido adiada.
Art. 14. Após a apresentação do
parecer, o Presidente submeterá à discussão, dando a palavra aos membros
que a solicitarem.
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§ 19 O período para. a discussão de
cada matéria será fixado previamente
pelo presidente, cabendo a cada um
dos membros o mesmo espaço de
tempo máximo para debater õ as-.
sunto .
§ 29 Durante a discussão do parecer os membros da orio jioõerão propor providências para a boa Instrução do assunto em debate.
§ 39 As propostas apresentadas durante a sessão devem ser classificadas,
a critério do Presidente, em matéria
de processo ou de deliberação imediata.
§ 49 O membro da Comissão que
.não se julgar suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame
poderá suscitar diligências, pedir vista
do processo ou adiamento da discussão
ou votação.
§ 59 O prazo de vista será de 24
(vinte e quatro) horas, podendo a juizo
da Comissão, ser prorrogado, se necessário ao exame do processo, ou reduzido, em face da urgência do assunto,
§ 6 9 Se o prazo fixado na forma
do parágrafo anterior não fôr observado, o Presidente determinará a devoluçâo do processo, para inclusão na
ordem do dia da prim eira sessão a
realizar-se, salvo decisão em centrário da Comissão.
§ 7f! Quando a discussão
do assunto não puder ser encerrada em uma
sessão, ficará adiada para a sessão
seguinte.

Art. 15, Após o encerramento da
discussão, o assunto sará submetido à
deliberação do Plenário da Comissão.
§ 19 Qualquer membro da CCC poderá requerer preferência na votaçã-o.
~ 29 Para encaminhamento de votação, o presidente concederá a palavra ao membro "que a solicitar, pelo
tempo máximo de dez (10) minutos,
improrrogáveis.
Art. 16. De cada sessão éa oce o
Chefe da Secretaria lavrai-á uma ata
cem a exposição sucinta dos trabalhos, a qual será assinado pelos membros presentes e por quem a tiver lavrado, redigindo-se o têrmo, na lnpótese de não haver "quorum" para a
realização da sessão.
§ 19 Constarão,
obrigatoriamente,
da Ata da sessão, além dos pareceres
verbais dos relatores, os dos membros
'que dêles divergirem, com os respectivos fundamentos.

§ 29 As retificações à ata após a
aprovação pelo CCC serão consignadas
na da sessão seguinte,
CAPÍTULO V

Da Competência dos 6rgéos
Integrantes da Comis8ão

Art. 17. A Secretaria da Comissão
compete:
I - Anotar a resumo dos trabalhas
e discussões do Plenário da .Oomíssâo.
TI ~ Lavrar as atas das reuniões.
IH -'- Providenciar a distribuição
das cópias das atas aos membros da
Comissão que o solicitarem .
IV - Elaborar, sob a orientação do
Presidente, o relatório anual da Comissão.
V - Apresentar ao Presidente da
Comissão, até a dia 30 de janeiro de
cada ano, o relatório de suas atividades.
VI - Prestar os serviços de administração geral que se fizerem necessários à execução dos trabalhos da
Comissão.
'711 - Coligir, ordenar, classificar,
guardar e conservar os textos documentários, elementos estatísticos e
dados discriminatórios referentes às
atividades da Comissão e providenciar
a respectiva publicaçã-o.
vrn - Adquirir. registrar, classificar, conservar e manter atualizada
a documentação de Interêsse para os
trabalhos da Comíssâo.
IX - Receber. preparar e expedir
acorrespondêncis. oficial e o expediente da Comissão.
Art. 18. A Sessão Administrativa,
compete:
a) Através da turma de Comunicações e Arquivo:
I - receber, registrar, distribuir, numerar, expedir e guardar a correspcndêncía oficial e papéis relativos às aüvídades da CCC;
II atender ao públíco Em seus
pedidos de informacões sôbre a andamento dos papéis, bem como orientálo no modo de apresentar solicitações,
sugestões e reclamações;
TIl - lavrar certidões;
IV - provídenctar a publlcacão. no
Diário Oficial, do expediente da CCC;
V - controlar o movimento de r-apéis e processos, bem como as prazos
fixados:
b) Através da Turma de Mecanografia, executar, de modo geral, os
trabalhos dactflográfícos e mímeogr-áficos da CCC;'
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Através da Turma de Expedi-

I _ auxiliar o Chefe da secretaria
na lavratura das atas das reuniões da
Comissão:

II - providenciar a dístrtbuíçâo das
cópias das atas e .demais exnedtentes
aos membros da Comissão;
m _. artíoular-se com os demais
órgãos da COC e do DASP no sentido

de maior coordenação dos trabalhos da
Secretaria;
.
IV - controlar a freqüência dos
servidores em exercício na Comissão;
V - prestar os serviços de administração geral que se fizeram necessários à execução dos trabalhos da

ccc.

CAPÍTULO VI

Das Atribuições do pessoal

A!t. 19. Ao Presidente' compete:
I - Presidir as sessões da coe e
designar a respectiva ordem do dia.
n - Convocar sessões extraordinárias.
lI! -

Designar e dispensar' os
ocupantes de função gratificada, as.stm.: como os respectivos substitutivos eventuais.
IV - Requisitar
servidores de
acôrdo com as normas legais em
vigor.
V - Dar posse
aos funcionários
designados para exercer função gratificada, com exceção do Chefe da
Secretaria, que tomará posse perante a Comissão.
VI - . Estudar e relatar os processos e assuntos. que lhe forem distribuídos.
VII' - Lotar e movimentar o pessoal em exercício na Secretaria da
Comissão.
VIII - Designar servidores da Comissão para trabalho, missão ou es~
tudo' em qualquer parte do território nacional e,' mediante prévia
aprovação da COC e autorização do
Presidente da República, no exterior.
X Atribuir e fixar vantagens,
indenizações e honorários.
XI Autorizar a aquisição
de
material, requisições de transporte,
prestação de serviços e demais relacionadas com as atividades da Comissão.
XII - Expedir portarias, inatruções e ordens de serviço .
XlII - Cumprir e' fazer as deliberações do Plenário da Comissão.

XIV- Adotar tôda e qualquer
providência que se torne necessária
ao bom funcionamento da cce.
XV Representar a Comissão.
quando se fizer necessário.
Parágrafo único. Com a exceção
da indicada no item 1, deste artigo,
o .Presídente poderá delegar. o exercícío de atribuições de sua competência a outros membros da cce.
Art. 20. Aos membros da GOC
competem as atribuições de natureza deliberativa contidas no artigo.
2'? dêste Regimento e especialmente.
I ~ Comparecer às reuniões da

CCC.
TI -

.

Requerer a convocação de
reuniões extraordinárias, justificando a sua necessidade.
lU - Presidir às sessões na hípótese prevista no art. 7'?
IV "'-Estudar e relatar os processos e assuntos que lhes forem
distribuídos, emitindo parecer.
V - Tomar parte nas discussões e
votações
apresentar por
escrito
emendas ou substitutivos às conclusões dos pareceres, pedir vista de
processos e pareceres ou adiamento da discussão ou votação.
VI Requerer urgência para a
discussão e votação de processos ou
assuntos não incluídos na ordem do,
dia, assim como preferência nas votações ou para a discussão de determinado assunto.
. VII - Apresentar indicações e levantar questões de ordem.
VIII - Rever notas e resumos e
propor retificação .de .atas ,
IX Solicitar ao Presidente asmedidas que considerem necessártae
ao desempenho das suas atribuições.
'X - Assinar as Resoluções e Decisões da Comissão.
Parágrafo 'único. Das decisões doPresidente, caberá recurso ao Plenárto da Comissão.
Art. 21. Ao Vice-Presidente da
Comissão, além das atribuições pre-.
vistas no ítem anterior, compete
substituir' o Presidente nas suas taltas ou impedimentos eventuais.
Art. 22. Ao Chefe da Secretaria,
ao Chefe de Seção e aos "Encarregados de Turma compete:
I - Distribuir o pessoal sob suas,
ordens, de acôrdo com as cnecesstdades do serviço.
II - Distribuir os trabalhos: orientando, coordenando, fiscalizando 6:
revendo a respectiva execução.
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ITI
Despachar pessoalmente
com o respectivo chefe imediato.
IV,'~ zelar pela disciplina nos locais de trabalho.
V - Propor elogios e aplicação de
penas disciplinares.
VI -- Expedir boletins de merecimento.
VII - Propor a organização da escala de férias do pessoal.
'VIII Apresentar ao respectivo
chefe imediato o resumo mensal e
o relatório' anual das atividades do
órgão sob sua chefia.
§ 19., Além das atribuições especificadas neste artigo, outras poderão ser cometidas mediante ato expresso da autoridade superior.
§ 29. Ao Chefe
da Sécretarta
compete, ainda:
I - Secretariar as reuniões do Plenário da Comissão.
TI - 'Redigir as atas das reuniões
e respectivas retificações.
III Assinar juntamente com
os Membros da Comissão, as atas
das reuniões.
IV ~ Tomar as providências necessárias ao bom andamento das reuniões da CCC.
Art. 23. Compete aos servidores
em geral, com exercícío na Comissão,
executar com presteza os. trabalhos
que lhes forem cometidos, zelando
pela conservação e aproveitamento
dos materiais e' equipamentos utilizados.
CAPÍTULO

VII

Do Horário

Art. 24. O horário normal de
trabalho será fixado pelo Presidente,
daCo'lllissão, observado o número
de horas semanais estabelecido para
o Serviço Público Civil.
Parágrafo umco. Respeitado o
disposto na parte final dêste artigo,
poderá o Presidente estabelecer horários especiais de trabalho.
CAPÍTULO

VIII

Das Substituições

Art. 25. Serão substituídos, autcmàtícamente, em suas faltas ou
impedimentos eventuais:
I - O Presidente, pelo Vice-Pre~
sídente.
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II - O vtce-presldente, de acôrdo com o critério estabelecido no
art. 79.
I I I - O Chefe da Secretaria "pelo
Chefe da Seção Administrativa.
IV - O Chefe da Secão Administrativa por Éncarregàdo de Turma a êle subordinado.
V -- Os Encarregados de Turma
por servidores indicados pelos _mesmos e a êles subordinados.
Parágrafo único. Haverá sempre
servidores previamente designados
para as" substituições referidas nos
itens IH a V dêate artigo.
CAPÍTULO, IX

Das Disposições Gerais

AI:t. 26. Serão denominados "Resoluções" os atos normativos de caráter geral expedidos pelo Plenário
da Comissão e "Decisão" o resultado da votação de pareceres emitidos em casos concretos.
Art. 27. Denomínar-se-âo "Portaria" os atos emanados do Presidente da CCC no exercício de atrtbuições de sua competência.
Art. 28. Das decisões ou resoluções da OGe caberá ao Presidente
da República no prazo de noventa
(90) dias.
Parágrafo único. O prazo referido neste artigo contar-se-á da data
da publicação no Diário Ojicial.
Art. 29. Os membros da
coe
perceberão uma gratífícação de representação arbitrada pelo Presidente da República, de acôrdo com
o estatuído na § 79 , do art. 38 da
Lei nc 3.780, 'de 12 ae jumo de 19-60.
Art. 30. Os atos da Comissão
serão publicados no Diário Ottcuü
da União - Seção I - Parte I.
Art. 31. Exceto prévia autorização da Comissão, aos servidores com
exercício na mesma é vedado divulgar quaisquer dados relativos às suas
atividades ou ao seu ínterêsse ,
Art. 32. As sessões da CGC serão
públicas salve deliberação em contrário do Plenário.
Parágrafo único. Em
caso
de
sessão pública os assistentes não .poderâo manifestar-se sob pena de
serem -retirados do recinto, por determinação do Presidente.

ATOS no Pon:ii;R E4EcurIVO

446

Art. 33. Os casos omissos neste
Regimento serão resolvidos pelo Plenário da CCC".

Art.

2('. Revogam-se as disposi-

ções em contrário, entrando êste de-

creto em vigor na data de sua pu-

blicação.
Br-asflia, 20 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ

DE

C11a junção gratificada na Comissão
da Classificação de Cargos

O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item '1, da Constituição, e
atendendo ao disposto no art. 11 da
Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960,

decreta:
Art. 1Q • Ficam criadas e inclui ~
das entre as funções gratificadas de
que trata o Decreto no 56.095, de 26

abril de

ootaoio Gouveia' de Bulhões
DECRETO, NQ 56.890 - DE 20 DE
SETEMBRq DE 1965

BRANCO

DECRETO N9 56.888 - DE 20
SETEMBRO DE 1965

de

art. 9'?,da Lei ris 4.390, de 29 de
agôsto de 1964.
Brasília, 20 de setembro
1449 da Independência e 77Q
blica.
H. CASTELLO BRANCO

1965, 3

(três)

funções

gratificadas
de
Assessor, Símbolo
l-F.
Art. 2(>. A despesa com a execuçâo dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 3(>. :G:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 20 de setembro de 1965
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.889 - DE 20
SETEMBRO DE 1965

DE

Prorroga o 'prazo de que trata o ~ 2Q
do art. 99, da Lei n9 4.390, de 29
de agôsto de 1964.

o Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, .decreta.:
Fica prorrogado até 29 de agôsto de
1966, o prazo de que trata o § 29 do

Concede à Mineração Triângulo S, A.,
autorização para funcionar como
emqnésà de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc 1. da Constituição e nos
termos' do Decreto-lei nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único: E' concedida à Mineração Triângulo S. A., com sede na
Capital do Estado de Sáo .Paulo, sociedade anônima que se transformou
a Mineraçâo Ltda., por dehberaçào
de sua .aesembléta geral extraordínána de 20 de novembro de 1964, autorização para tunc.unar como empresa
dt mmeraçac, ficando obrigada a"
cumprir integralmente as leis f' regulamentos em vigôr ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 20 de setembro de 1965;
144'? da Independência e 'l'7Q da 'Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56..890-A
DE 2C
SETEMBRO DE 1965

DE

Autorzza o 1Y.lt1Wstro da p'azeneta a
dar garantia do Tesouro Vacional
a um tmancunnemo, a ser realiza,do pela centrais Bletrícae Brasileiras S. A." - ELETROBRAS.

O Presidente da República, usandó"
de suas atribuições. e nos têrmos do
parágrafo único do art.. 20 da Lei número 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
alterado pelo art. 3Q da Leí Ii9 4 400,
de 31 de agôsto de 1964, decreta:
Art. 19 É: o Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda autorizado a dar
a 'garantia do Tesouro Nacional. ao fi-

~TOS·

nanciamento até o montante de U5$
16,400.000 (dezesseis milhões e quatrocentos mil dólares) a ser contratedo entre a Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS e o
Banco Interamertcano de Desenvolvimento, destinado ao financiamento de
um programa de expansão e melhoria de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
e de assessoria técnica.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1965;
144 9 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.891 -

,SETEMBRO
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DE 22 DE

DE 1965

Dispõe sôbre relações entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário e o M inistéria da Agricultura.
O. Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artago 87. inciso I, dá Constituição Federal e tendo em vista a alínea "b",
do § 2Q: do art. 73, da Lei nc 4.504,
de 30 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 A coordenação dos meios de
assistência a que se refere a alínea
"b", do § 2Q, do art. 73, da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964,
será exercida pelo plenário da Comissão de Planejamento da Política Agrícola, do Ministério da Agricultura.
Art. 29 A programação anual do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário será aprovado pelo Ministro da Agricultura, ouvido o Plenário
da Oomíssâo de Planejamento da Política Agricola.
Art. 39 O Ministro da Agricultura,
ouvido o Plenário da Comissão de
Planejamento da Política
Agrícola,
estabelecerá normas visando à harmonização entre as atividades dos órgãos
do Ministério da Agricultura 'e do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário.
Art. 49 O Instituto
Nacional do
Desenvolvimento 'Agrário, sem prejuí-

zo das atividades extensionistas que
executará diretamente,
manterá os
convênios ou acôrdos atualmente existentes com entidades públicas ou privadas visando ao desenvolvimento da
extensão rural.
Parágrafo único. A movimentação
dos créditos e as prestações de contas relativas a acordos vigentes no
presente exercício serão processados
através dos órgãos próprios do Ministério da Agricultura.
Art. 5° Sempre que as circunstâncias aconselharem, seja por motivo de
economia, ou de deficiência de pessoal, _instalações e equipamentos. o
Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário exercerá suas atividades
nos Estados, através da rêde de órgãos
do Ministério da Agricultura. mediante ajustes com os Departamentos e
Serviços do Ministério da Agricultura.
Art. 69 A utilização dos meios de
assistência a que se refere o art. 73
da Lei nc 4.504, de 3'Ü de novembro de
1964, pelos órgãos ou entidades subordinadas ou vinculadas ao Ministério
da Agricultura,
processar-se-á. nos
Estados. de preferência, mediante planos integrados resultantes de convênios firmados pelo Ministro da Agricultura e o respectivo Govêrno Estadual.
Art. 79 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publieacão,
revogadas as oispostcõés em, contrário.
Brasilía, 22 de setembro de l!:165;
1449 da Independência e 7'7Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 56,892 -

DE

22

DE

SETEMBRO DE 1965

Prorroga prazo para apresentação de
relatório.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere' o artigo 87, inciso I, da Oonstítuiçâo Federal, decreta:
Art. 19 F i c a prorrogado por 180
(cento e oitenta) dias o prazo a que
se refere o art. 59 do Decreto número
55.819, de 8 de março de 1965.
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Art; 29 O presente decreto entrará
em vigor na/data de sua publicação,

revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 22 de setembro de 1965;
144:9 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

-_.DECRETO N9 56.893 -r-

DE

22

DE

SETEMBRO DE HH:Hj

Declara de utilidade pública, para tins
de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no
Município de Sdo José, Estado de
Santa Catarina.
o Presidente da República, usando
-da atríbuíçao que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei nú-

mero 3·.:W5, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nv 2.786, de 21

de maio de 1956, decreta:
Art. 1Q Fica declarada ele utilidade
pública, para rins de desapropríaçao
pelo Departamento Nacional de Es-tradas de Rodagem, a área de terreno com cêrca de 69.40S,OOm2 (sessenta
e nove mil quatrocentos e oito metros
quadrados), situada no Municípío de
São José, Estado de Santa_ Catarina,
·de propriedade de Max Hablitzel, representada na planta que corri. êste
baixa, devidamente rubricada pelo Direter da Divisão de Bstudos e Projetos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, necessária à construção da Rodovia BR-59-SC, trecho
Florianópolis-Tubarão ..
Art. 29' A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada
de urgência para efeito do art..15 do
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho
de 1941.
Art. 39 Este decreto entrará em vl·gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1965;
144 Q da Independência e 779 da Re'pública.
H. CAS'I'ELLO BnANcu
Juarez Távora

DECRETO N9 5-6.894 - DE 22 DE
SETEl\1BRO \DE 1%'5
Declara de utilidade pública, para. fins
de
desaprcprtação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Mea de terreno situada no
Municipio de Sabará - Estado ce
i\1inas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nc 2.786, de 21, de
maio de 1956. decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com 31.460,OOm2 (trinta e um mil,
quatrocentos
sessenta metros quadrados) situada entre as estacas 406
16,50 e 426 - 6,50, do trecho Rio
das Velhas - R. Novas, da BR-31
(Belo Horizonte-Vitória), de propriedade de Neuza Bezerra Waissman,
representada na planta que com êste
baixa, devidamente ,rubricada pelo
Diretor da Divisão de Estudos e Projetos do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, necessárias à
construção da Rodovia BR-31.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é consíderada de urgência para efeito do artágo
15 d.o Decreto-lei nc 3.3-55, de 21 de
junho de 1941.
Art.3 Q · este decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo; ~'e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 196'5;
1440 da Independência e 779 da República.
H. CÃSTELLO BRANCO
ê-

Juarez l'ávora
DECRETO NQ 56.895 - DE 22 DE
. . SETEMBRO DE 1965
Dispõe sôêre peculiaridades das instituições de previdência social, a que
se refere o art. 110 da Lei n Q 4.3'20
de 17 de março de 1964
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 110
da Lei no 4.320, de 17 de março de

19f:i4, decreta:
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Ai't. 1-" Nos orçamentos das Instituições de Previdência Social" as verbas 38 classificam em:
'I - Verbas de dotação estimável:
11 - Verbas de dotação fixa.
Art. 29 Verbas de dotação estímave! são as destinadas a atender
paB'amentos das seguintes despesas:
a) subvenções econômicas .a entidades de previdência social;
b) inativos e .pensíonístas da insti-

nnçàc:

salário família _de servidores, ínae pensionistas da instituição;
benefícios;
e) quotas de salário família do trabalhador;
n sinistros de seguros;
gJ impostos e taxas de, servtcos publicas;
~
tu prestação de assistência médica,
obeaecído o limite estabelecido pelo
êerviço Atuarial do Ministério do Trabalho -e Previdência Social, nos termos
d.o parágrafo único do art. 145 da Lei
Orgânica da previdência Social, calculado sôbre a receita de contribuições
segurados e empregadores efetivamente realizada no exercício;
v despesa de cuja eretuacâo dependa, diretamente, a realízação da receita, excluída tôda e qualquer retrt,buição a pessoal da instituição.
Art. 30 Verbas de dotação fixa são
as .representattvas de despesas não
compreendidas no artigo anterior.
"Parágrafo único. As despesas de as,sístêncía médica classificáveis na verba
de Pessoal são também de natureza
fixa, excluindo-se, portanto, do Iímíte
a que se refere a letra h I "in fine" do
artigo segundo.
VJ
tIVOS
d)

de

Art. 49 Na conformidade da conceituação adotada no artigo primeiro,
é obrigatória a observância das verbas
de dotação rixa, em reíacáo às quais
caberá suplementação orcamentárta.
Parágrafo único. Os excessos verificados em verbas de dotação- estimável serâo objeto de justificação nu
encerramento do exercício.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário ao presente decreto que
entrárá em Vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1965;
14.49 da Independêncía e 779 da
República.

DECRETO N9 56. 896
SETEMBRO DE

4.;9
~ DE

22

DE

19-85

Declara de utilidade pública, tiara trns
de desapropriaçao pelo, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, faixa de terreno situada no
Estado de Santa Catarina.

o Presidente da R-epública, usando
da atc-íbuiçâo que lhe contere o artigo 8'7, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos
do Decreto-lei
nv 3.385, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desaproprraçâo
pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, uma faixa de
terra, ao longo da rodovia BR-59 (Curitiba- Plortanópolis-Pôrto Alegre)
integrante do trecho Garuva- Itajaí da
mencionada rodovia e constante dos
desenhos números:
ST .158-55
ST .159.55
ST .16.0-55
ST .161-55
ST .162-55
ST. 163-55
ST.165-55
ST .179-55
ST .180;'55
ST.181-55
ST .183-55
ST. 184-55
ST.185-"55
ST .186-55
ST: 187-55
ST .188-55
ST .189-55
ST. 190-55
ST .191-55
ST,. Wb-55
ST. 219-55
ST . 220-55
ST . 221-55
ST. 222-55
ST. 224-55"
ST . 22~-55
ST.223··55
ST . 230-55
ST. 231-65
ST . 232-55
ST.233-55
ST . 234-55
ST . 235-55
ST.23S-55
ST.237-5S
ST.250-5S
ST.267-55
ST. 268-55
ST .269-55
ST.270-55 e T.271-55, que com êste
baixam, devidamente rubricados pelo
Diretor da Divisão de Estudos e Projetos do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, necessária' à
construção da rodovia.
Art. 29 A desapropríacâo a Que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941.

Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

H. CASTELLO BRANCO

H.

Arnaldo Sussekind

Juarez Távora

CASTELLO' BRAl'H':U
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DECRETO N ,9 56.897-

DE

23 'DE _SETEMBRO DE 1965

Aprova eúteracoes íntroUuzUlas nos rcuuutoe da comavmnui de Seguros Preniaencia do Sul, mcnunoe aumento ao caqnuü sccscz.

o Presidente da' Repúbítca, usando da atrmuiçao que lhe confere o (;1,1'ttgo 87, mcísc 1, da Constituição, e nos termos do Decreto-ter n.v 2.06:1, de
7 de março de 1940, decreta;
Art. 1.9 Ficam aprovadas as arteracoes íntroduzadas nos estatutos na
Companhia de Seguros e'i evicencía no Sul, com sede na Cidade de Pano'
Alegre. Estaco uo 'RiG Grande do SUl, autorizada a funcionar pelo

Decreto n.v o.136,de 10 de setembro de 19U6, InClUSIVe aumento do eapttai
social de Crg 135.üO('.llUG tcento E trinta e cinco münões de cruzeiros: para
CrS 405.000.000 <quatrocentos e cinco milhões de cruzetrosr , conrorme ncnberaçác de seus acíomstas em Assembtéía Geral nxtracrdme.na, reauzaca
em 10 de outubro de 1964.
Art. 2.'1 A Sociedade continuará integralmente SUJeita às íeis fi 8.0S
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sobre o objeto da auumzaçâo a que alude aquele Decreto.
Brasília, 23 de setembro de 1965; 144.9 da Independencía e '/7.9 da tze,
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraca

DECRETO N° 56.898 SETEMBRO DE

DE 23 DE
19,65

Aprova as especiticacóes da 1){ld1·0ni"
zaçâo das fibras da casca de coco
(COCOs nucitero L.), Vlsanaa ri, sua
cuiesüícução e à tísccuizaçao da ex-

pcrtaçao,
O Presidente. da Repúbnca, usando
da atrrbuíção que lhe confere o art.
87, inciso 1, da consunncao. e tendo
em vista o que dispõe o art.. 69 do
Decreto-lei n? d34, 'de 15 de narcc de
1938, e o art. 9'4 -:ioRegUlamenta
aprovado pelo Decreto nc :) 739 de
29 de maio de 1940, decreta:
Art. 1° Ficam aprovadas as -specrncações oatxadas por êste decreto
e expedidas pelo Ministro Jé Estado
dos Negócios da Agricultura, dispondo sobre a padronização das noras da.
casca do côco t cocos nucite.n L.).
visando à sua cíasstrtcaçac e à fiscalização da exportação.
I

Art. 2Qf:ste 'decreto entrara em vtgor na data de sua publícaçao
Brasília, 23 de setembro (I,:; 1965;
da Independência e 779 da
República.
44Çl.

H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

Especificações oe paôronízaçâo da
fibras em casca de COCa (C000S nuctfer t L.), visando a sua classificação
e fiscaltzaçáo -ía exportação aprovadas pelo Decreto nv 56.89'8, (11' 23 de
setembro de 1965, .m víntude de disposições contidas no Decreto lei número 334, de 15 de março Ie t933, e
do Regulamento aprovado neto Decreto nv 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 1Çl A fibra da casca de coco,
originária 'da urdidura do '-,o'!~idl fibrasa, será cíasstrícada em grupos,
subgrupos, classes e tipos, segundo c
processo de. desnbramento, comprimento e qualidade.
Art. 2Ç1 As fibras, segundo o PI'Ocesso de desftbramento. serão classificadas em 2 (dois) grupos assim
denominados:
I - Fibras penteadas.
II - Fibras emaranhadas.
§ 19 Enquadram ·se, no grupo 1,
fibras paralelízadas, penteadas -e
côr natural.
§ 29 Enquadram-se, no grupu 11,
fibras misturadas, emaranhadas e
cõr natural.

as
de
as
de

Art. 3° As ríbras penteadas, naturais ou cortadas, segundo u compn-

ATOS DO PODER ExECUTIVO

menta, serão classificadas em 2 (dois)
subgrupos, assim denominados:
I - Fibras longas.
11 - Fibras curtas.
§ 1"

Enquadram-se, no subgrupo I,

as fibras de comprimento acuna de
12 em (doze centtmetrosj .
§ 29 Enquadram-se, no subgrupo lI,
as' fibras de comprrmento até 12 em
(dozeeentimetrosl, constituurcc este
um osubgrupo único.
§ 3 9 O comprtmento serà medido
entre as partes extremas da amostra,
onde haja maior concentraçao de fibras, ou seja, o comprimento de maior
freqüência.
Art. 4(> As fibras emaranhadas. ainda segundo o comprímenio serão
claasíf'ícadaa em ;~ (três) .ubgrupos,
assim denominados:
I - Fibras longas.
n - Fibras curtas.
III - Fibras misturadas.
§ 19 O enquadramento, no subgrupo 1, será feito de acordo cem a predominância acentuada de r-ura , de
comprimento natural acima ~i.t' 12 em
(doze centímetrosi , .onstítumoo este
um subgrupo uníco.
§ 2(> O enquadramento, no sc.ngrupo
Ik. sera feito de ccõruo com :cl, predominância acentuada de ttbras df' comprimento natural, até 12 zm .doae

cenumetrosj , conscrtumdo

subgrupo úmco ,

este

um

§ 39 Enquadram-se, no .sungrupo
TIl, as fibras 'te comprtmenn. natural, longas e curtas, constttuíndo este
um subgrupo único.

Art. 59 Para li subgrupo dt:". ríbras
penteadas longas, ficam estaberecidas
2 (duas) classes asarm díscrtmmaoas:
Primeira.
Segunda.

10 Enquadram-se, na Prtmetra
classe, as fibras com comrmmcnt«
acima de 18 em (dezoito cenuruesrosj .
§ 29 Enquadram-se, na Segunda
classe, as fibras -om -o.nprrmanto
acima de 12 -m (doze centametrost .
,§

Art. 6(> Para (' subgrupo L'· tíbras
emaranhadas curtas. tícam cstabelectdas 2 classes, assim discrtmtnadas:

Prtmeíra.
Segunda.
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19 Enquadram-se, na Prrmetra
classe, as fibras com comn.. .Imentc
acima de 5 em (cinco cenumetrosi
até 12 em (doze centímetros:
§ 29 Enquadram-se, na Segunda
classe. as fibras com comprtmento até
5 em (cinco centímetros).
Art. 7° Para os subgrupos untcos
e para cada classe dos demais eubgrupos, segundo a qualidade, ficam
estabelecidos 2 (dois) tipos, assim
discriminados:
Tipo 1.
Tipo n.
§ 1" Tipo I - Será constttutdc por
fibras limpas, 'Ie cór natural, mais ou
menos uniforme, com teor de umidade que não exceda a 8% .ottc por
cento) e com perfeita desrtcramentc.
'I'oterõmcia - Diminuta .tuantádade
de partaculas aderentes (,U despreendídas, própr~as cc produto.
§ 29 - Tipo II - Será conetítuído
por noras limpas, de . côr natura.. maís
ou menos uniforme, com teor ,ir umidade que não exceda a 8% (oito por
cento) .
'l'olertincia - Algum defeito de desfíbramento e pequena quantidade de
parttcuías aderentes ou despreendídas, proprías do produto.
Art. 89 As fibras, que nao sausracam as exigencias das presentes especíncaçóes, serão ciassifícadas son a
denominação de abazxo do r-,tti.""ao.
Parágrafo único. Deverac constar
no Certificado de Crasstrtcaçac e r'-'isceuaaoao os motivos que feram rugar
à denominação abaixo do oa.troo,

,'Art.

f}O As sobras ou restos de tíbras .resuttantes do processo te benertcíamento serão classtfícadas com as.
segutntes denommaçóes:
I - Resíduo de benef'ícíamento,
II - Pó.
§ 1° O Resíduo ae oenetíctamento
será constituído de fibras que nào se
enquadrarem 110S grupos aesc-Itos e
provenientes das operações de cardagem e. ümpesa.
§ 29 O PÓ será constituído cte partacuias de casca provenientes -hs diversos processos te benertcíame-vro ,
Art .. 10. Beráo ctasstrtcacas. por
equívaiéncía, nos respectivos grupos,
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subgrupos, classes e tipos, as ttbras
suumetídaa a processos de alvejamento
e tintura, constando, obrtgatortamente, do certificado de Classiúeaçâo e
Fiscalizaçâo, a expressão "Classificação por eqnívaíêncía.".
Art.' 11.
verificando-se, em um
mesmo fardo, mts tura de tipos, a erassurcação será teíta pelo tíoo interior
nele encontrado.
Art. 12. No acondícíonamento das
fibras, serão observadas .as saguíures
normas:
a) As fibras penteadas, tongas e
curtas, aerác acondicionadas em mohos de cerca -tc 8 em coito centímetros) de diâmetro e amarradas,
O) AS fibras emarannauae, poderão
ser acondicionadas torcidas ,:; errcadas ou crespaôas em meada.
Art. 13. A embalagem .serú feita
nas seguintes condições:
a)
As fibras penteadas longas e
curtas cortadas serào embaladas em'
encepacos de tela de juta N' outro
material similar, prensadas e atadas
com cintas de >l,ÇO, corda ou ')71,,1'0 material que ofereça garantia, p- oteçào
e segurança ao produto, com o mtnímo de 8 (oito) cimas;
D) As fibras penteadas, cem como
ás emaranhadas, serão embaladas e m
fardos 'prensados e arados aum cintas
de aço, arame, corda. ou :JU~;J't.. maerrai que ofereça garantia, proteção
e segurança ao produto com o minimo de 8 cortei cimas;
c) Os tardas terao rnmensoes, forma, peso e densidade que tccuitem o
seu transporte. ~ armazenagem e que
nao prejuarquem as caraet msucas
tecnológicas e comerciars . da ttora.
Art. 14, Será aplicadav.on ..igatortamente, no fardo, POI baIXO, CB.-f. cintas, no ato do enrardamen ';,) toma
faixa de tecido de âimensôes mmrmas
-de 90 em (noventa cenum-rros: de
comprimento oor 30 em (trinta cen'tàmetros) de rargura. para -ecener as
seguintes indicações:
a) 'nome do produto;
b) "grupo, subgrupo, .classe e tipo da
libra,
.
c) número de ordem;
ct) número do lote;
e) peso;
f)
classificado por eqursaíêncía
(quando fôr o caso).

.'J) processo empregado no tratamento (quando Iôr o caso) .
Art. 15, Não será permitido o acondicionamento ~ embalagem, ecnstderando-eé traudes puníveis de acordo
com a legislação em vigor:
a) fibras com impurezas ou matênas estranhas ;
b) ttbras com excesso de .rmídade ;
C) noras de coloração detcttuosa .
Art. 16. O Certificado .1e Classrücação e' Píscaüzaçâo da fibra da casca de cõco será válido pelo nraso de
1 {um) ano, a contar da data de sua
emissão.
Art. 17. Os casos omissos serâc J e,·
solvidos pelo Serviço de Padronízaçâo
e ctasstncacac, mediante aprovação
do Ministério 'ia Agricultura. - Hugo

de Almeida Leme.
DECRETO NQ 56,899 SETEMBRO DE

DE

23

:ílE

19'65

Baixa Normas Técnicas Especiais
para a
Profilaxia da Doença de
Chagas e dá outras- ,providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artíeo 87 item I, da Constituição, resolve: '
Baixar as seguintes Normas Técmoas Especiais relativas à ~ Profilaxia
da Doença de Chagas no país, de
acôrdo com os arts. SO,26 e 131 do
Decreto n Q 49.974, de 21 de janeiro
de 1961:
Art. 1Q . 'A profilaxia da Doença de
Chagas será realizada através das se'gutntes medidas:
1) Jnquérttoa epidemiológicos preltminares;
2) Oomoate ao agente transmissor
pela aplícacão, nos domicilias de inseticidas 'de ação tóxtco-reaidual de comprovada "eücácta e, havendo indicação de medidas visando à eliminação
de animais domésticos reservatórios
do agente tnfectante:
3) Promoção de medidas para que
a habitação obedeça aos requisitos de
higiene tncüspensáveís . à proteção da
saúde e que visem não só ao desenvolvimento de hábitos
higiênicos,
como também a impedir a p-roliferaçâo de trtatomíneos no domicílio e peridomícílio;
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4) Educação sanitária, vísanao a
criar, entre as populações, a consciência da Importância desta endemia e
da necessidade" da colaboracão no seu
combate. a fim de que sejam obtidos
resultados eficazes e duradouros;
5) Inclusão, entre os critérios .de
seleção, dos doadores de sangue, da
reação sorológfca para a Doença de
Chagas, cooperando para sua realização o .órgâo federal responsável pela
profilaxia da Trípanossomíase,
6) Notificação à autoridade sanitária, obrigatórtamente nas áreas endêmicas:
7) Exames de contatos da fonte ae
infecção e de animais domésticos e
silvestres reconhecidos como reservatórios do "Schyzotripanum Cruzí".
Art. 2(1 As medidas previstas neste
Decreto serão exercidas
em todo o
território nacional pelo Ministério da
:::aúde.ati'avés do órgão responsável
pela. profilaxia da Doença de Chagas.
ATt. 3° Ao órgão responsável pela
profilaxia da Doença de Chagas compete também:
1) Organizar e, executar pesquisas
sobre epidemiologia, profilaxia, diagnóstico e terapêutica da Doença de
Chagas:
2) Estabelecer cursos de preparo e
especíalízaçâo de pessoal técnico e auxiliar destinado à execução do combate à Doença de Chagas.
Art. 49 No planejamento dos trabalhos de profilaxia, serão estanelecidos os seguintes critérios:
a) a escolha das áreas a serem trabalhadas através de inquéritos para
conhecimento
da distribuição dos
trtatomíneos e de seus índices de ínfeccão pelo "Schyzctrípanum Cruzá":
b) programação de maneira a permitir a progressiva ampliação dos trabalhosem áreas contíguas, assegurando-se, ao mesmo tempo, a efícíencía
dos resultados;
c) avaltacâo periódica dos resultados obtidos, a fim de adaptar as medidas profilátdcas à situação presente.
Art. 59 Os servidores do órgão responsável pela profilaxia da Doença de
Chagas terão sempre livre e imediato
ingresso a todos os locais, prédios e
habitacôes. tanto em suas dependências internas quanto externas, com o
fim de procederem a inspeções, inquéritos epídemíclógtcoa ou trabalhos profilátícoa.
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Art. 69 O órgão responsável pela
profilaxia da Doença de Ohagas poderá firmar convênios com outras entidades públicas ou particulares para
õ combate à Doença de Chagas ou
para o estudo de problemas relacionados com essa endemia.
Art . 7'? Serão elaboradas pelas autoridades sanitárias instruções para a
perfeita execução destas Normas.
Art. 8° Ficam revogadas as dispostções 8:n contrári?,
Art. 99 âste Decreto entrará em
vigor TIa data ,fle sua publicação.
Brastlía, 23 de setembro de 196'5;
1449 da Independência e 779 da ReJJública.
H.

CA3TELLO

BRANCO

Raymundo Brito

DECR,ETO N(1 56.900, ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DECRETO N'? 56. gOl SETEMBRO DE

DE 24 DE

1965

Dispõe sôbre as exposições de arte a
que se refere o Decreto n{J 53.g42,
de 3 de junho de 196~.
O Presidente da República, usando da arnbuicao que lhe confere o
artigo 87, Item 1, da Oonstrtuíçâc Federal, e considerando que, durante o
corrente ano, há acúmulo de EXposições de arte ccmemoratívas do IV
Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, dificultando a aplicação dos
cnapoartívos do Decreto nv M, !cN::J" de
~3 de junho de 1904, decreta:
Art. 1',> As exposições de arte re:feridas no Decreto ne 53.942, de 3
de junho de 1964, e previstas na Lei
nv 1.512, de 19 de dezembro de 1951,
serâc reausadas. no corrente ano, em
caráter excepcional, em local designado pelo Ministro de Estado da
Educação e Cultura.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na 'data da sua publicação, revogadas as disposições em contrano;
Brasília, 24 de setembro de 1965;
1449 da- Independência e 77Q da RePÚblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda
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DECRETO N9 56.9'02 ~ DE 24
SETEMBRO DE 1965

,DE

Declara de utilidade publica, para
Jins de desapropriação pelo, Departamento Nacional ele Obras Contra
1,8 Secas, area de terreno situada no
Municipio de Serra Talhada, no
Estado de Pe1·nambuco.

O presidente da República, usando
da atrnnnçâo que lhe confere o artigo 87, inciso' 1, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei nc 3.305,
de 21 de junho de 1941. modificado
pela Lei nc 2.786, de 21 de maio de
1965, decreta:
Art. te Fica declarada de utilidade
pubnca, para rins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terrena
Com 9.2Sõ.lrIl0 m2 (nove milhões duzentos e oitenta e seis mil e cem metros q li a d. r a dos), representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da, Divísáo do Material do Departamento
de Admímstraçâo do Ministério da
viacao
Obras públicas, necessária
à ionstrucàc ro acuda público "Cachoeira", no munícípío de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 39 sste decreto. entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

e

Brasília, '24 de setembro de

1965;

1449 da Independência e 779 da Re-

pública.
R .. CASTELLO BRANcu
Juarez Távora

DECRETO N9 56.903, ainda não foi
publicado no Diário Oficial.

Considerando a realiza.cão DO Bras11, no período de 18 a 26 dI" setembro próximo da Il Semana Mundial
de Alímentaçâo 'e Agricultura, ínstítuída pela Orgamzaçào de Agrtctutura e Atímentaçào das Nações Unidas (FAO) e patrocinada pelo G(}vêrno Brasileiro;
Considerando a importância do
acontecimento, de repercussão mternacional, e a necessidade de manter
a opinião pública informada a, respeito das realizações do Govêrno, naqueles setores, decreta
Art. 19 Fica constítutda junto ao
Ministério da Agricultura a Comissão Executiva das Comemorações da
Il Semana Mundial de Alimentação.
e Agricultura.
Art. 29 A Comissão será presidida
pelo Diretor do Escritório Regional
da FAO no Rio de Janeiro, Professor Pompeu Accíoly Borges, e integrada pelos seguintes membros:
Dr. Rufino de Almeida Guerra Filho, Oíretor do Serviço de Informação Agrícola, como representante do
Ministêrioda Agrrcutt.. ura.;'
Dl'. Antônio Mendes Monteiro, Presidente da -Comíssào Nactonal de Alimentaçào, como representante do, Ministério da Saúde;
General José Pinto Sombra, Superintendente da Campanha Nacíonal
de Merenda Escolar, como representante do Ministério da Educação e
Cultura, e
29 Secretário José Maria Díníz Ruía
de Gamoôa, da Divisã-o de Organismos Internacionais, uma representantedo Ministério das Relações Exteriores.
Art. 39 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 24 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.904 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1965
Constitui, junto ao Mínisterío da Agricultura, a Comissão Executiva das
Comemcracóes da 11 Semana M undial de Aiímentação 6 Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe -vmrcr e o Artigo 87, nv I, da Constítuícao, e

Hugo Leme

DECRETO N° 56.905 - DE 28 DE
SETEMBRO DE 19ú5
Retifica o Decreto nO 56.837 de 3 de
setembro de 1965, a fim de incluir
um art. 39.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar;'
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tdgo 87, inciso I, da Oonstdtníção Federal,
Conside:i.'ando o que dispõe o parágrafo único do art. 75 da Constituição
Federal,
Considero 11(10 -fue em conseqüência
de enchentes excepcionais, 'foram sinístradas pontes e rodovias integradas
à rede feceral, cuja imediata recuperação, por motivos de segurança, implicará na assunção, pelo Departamenta Nacional de Estradas de Rodagem de compromissos fmancetroe sem
a correspondente cobertura orçamentária,

decreta:
Art , 19 - Fica, de acorde COm o artigo 94 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, aberto ao Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito. extraordinário de Cr:;;;
.
2.500.080.000 (dois bilhões e quinhentos mtlhôea-de cruzeiros) destinados a
ocorrer às despesas com a -econstruçâode pontes sôbre o Rio Peíotas recomposicao em estradas .ecundartas,
remoção de barreiras, construcao e
retorce de pontnnões, reconstrucàc de
terraplenos e pavimento, construção
de variante inclusive iespesas efetuadas a titulo de antecipação correlacronadas ao imediato restabelecimento do
trânsito.
Art. 29. O aludido crédito será
consignado ao Departamento Naclonat
de Estradas de Rodagem, que mediante delegação e por aplicação direta
tevará a têrmo a sua apltcaçáo .
Art. 39. Ficam dispensadas as concorrências e autortzadas mediante
coleta de preços, as contratações de
serviços e obras bem como aquisições
de materiais e equipamentos.
Art. 49. Este decreto entrará iem
vigor .na data de sua pubücaçãc, revogadas as disposições em contrárto.
Brasrna. 28 de setembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da Repúblicablica.
H.

CASTELLO

BRANCO

Juarez Tavora

DECRETO Nv 55.906 -,- DE 28
SETEMBRO DE 1965

455
DE

Altera os artigos 4Q • 50 e la do Regulamento do Gabinete do Ministro
da Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n9 377, de 1'9 de dezembro de

1961.

o Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artígt, 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1° Os artigos 49, 59 e 10 do
Regulamento do Gabinete do Ministro da Aeronáutica, aprovado pelo
Decreto nv 377, de 19 de dezembro de
1961, passam a ter a seguinte redação:
Art. 4Q O Gabinete do Ministro tem
a seguinte organização:
a)

b)
c)

Chefia;
Secretaria;
Seções de Estudo e Informação.
1. Pessoal e Legislação (GM-l):
2. Informação e Segurança
(GM-2) ;
3. Operações,

d)

Organização
e
Instrução (GM-3);
4. Logística (GM-4);
5. Aeronáutica Civil (GM-5);
6. Finanças (GM-6);
Seção de
Relações
Públicas
(GMRP1;

Seção Administrativa (GMSA);
j) Consultoria Jurídica (GIVICJ);
g) Assessoria Parlamentar.
Art. 59 A Chefia do Gabinete
compreende:
a) Chefe;
b) Subchefes;
e)

Adjuntos;
Auxiliares.
Art. 10. O Gabinete dispõe do seguinte pessoal:
a) Chefe do Gabinete - Oficial-General de pôsto de Brigadeiro-da-Ar;
c)

d)

b) Subchefes do Gabinete Coronéis-Aviadores;
,
c) 'Chefes de Seção Coronéis ou
Tenentes-Coronéis- Aviadores, exceção
feita para a Seção de Estudo e Informação - Finanças (GM-6)'- cujo
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Chefe, será coronel OU 'j'eaente-Corc-

nel-rntencente:

d) Assessor Parlamentar.Coronel ou Tenente-Ceronel-AvIador;
e) Secretário do Gabinete Te-

nehte-Goronel ou Major-Aviador;

Adjuntos de Seção -

f)

coronéis ou

Tenentes-

Majores da Aeronáuti-

ca e civis designados em comissão;
g) Consultor e Assistentes .Iurfdicos, Bacharéis em Direito. de aoôrdo

com a legislação em, vigor;
h) Auxtüarcs
Offciaís e Subalternos da Aeronáutica e civis mandados servir no Gabinete.
Parágrafo
único. Fazem parte,
também, do Gabinete:
a) Secretário do Ministro Coronel ou Tenente-Coronel-Aviador;
o-.

b)

Ajudantes de ordens do Minis-

tro e do Chefe do Gabinete".
Art. 29 O presente Decreto entra..
rá em vigor na data de sua pubhóacão revogando o Decreto nc 51. 904 de
19 de abril de 19q3 e demais dispcsições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1965;
144? da Independência e 77? da República.
H. CASTELLo BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N0. 56.907 - DE 28
DE SETEMBRO DE 1965

Suspende a exigênçia do n 9 3 do parágrafo ú.nico do art. 77 do REPROMAER, na forma que menciona

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19. Pica suspensa, a partir
desta data, a exigência contida no
nc 3 do parágrafo único do artigo 77
do Regulamento de Promoções dos
Oficiais da !Aeronáutica da Ativa
(REPROMAER), aprovado. pelo Decreto mv 48.983, de 1? de outubro de
19'80, para os Coronéis do Quadro de
Oficiais Aviadores que já tenham
completado o interstício para promoção, referido na letra "b" do citado
art. 77 do REPROr..UER.
Art. 2? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as. disposições em centrário.
Brasília, 28 de setembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Gomes

APENSO
N'o "Apenso" àos volumes da "Coleção das Leis" figuram:
I _ Os diplomas legais que, expedidos €LU trimestres anteriores, foram publicados até o último dia útil do trimestre ao
qual corresponder o volume.

n __ As retífícações e reproduções publicadas durante o trimesire, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres
anteriores.
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DECRETO N9 51.391 -

DE

10 DE JANEIRO DE 1962

Classifica -prcnnsõriamente as funções gratificadas das Universidades
Federais e dá outras providências

(Publícadc nn Diário Oficial - Suplemento
Parte I, de 22-1-1962)

Seção I

Retificação

No 29 Quadro - Anexo IH, na página 5, referente à Universidade do
Brasil, correspondente à Escola Nacional de Educação Física e Desportos,
repita-se parte da publicação' "anterior relativa 'i a Funções Gratificadas
Chefe da Seção de Expediente Escolar, por ter saído com omissão:

SITuAÇÃO ANTERIOR

Número
de

funções

SITUAÇÃO NOVA

I

I

I

1

II

i

Número
de
I

Denominação

Chefe da Seção
de Expediente
Escolar .

_~u_n_ço_-e_8_1
I

1

FG-5

I

DECHETü .f:'.j9 54.909 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1964

Aprova oneraçoes
mr:roauziaas nQS
Estatutos ao. comromnui ae seouros
Latmo-Americasuz. mctuswe aumento do capztal social.
C President- da aeououca, usando da atnuurca. qUE lhe contere o
art. Wl, mCISO J da consuruicao, e
nos termos do Decreto-rei n.v :d.063,
Q<
~ de março ae J.!::14U, decreta:
Art. Lv Pícan aprovauas as 'alterações mtronuzadas ~lOS Estatutos da

Denominação

I1

I
I
da Seção I
Expediente

Chefe
de
Escolar . . .... -.1

Símbolo

_
lO-F

I
Compantua de Seguros c.auno- Americana, com sede na cío-oc de eeto
Horraonte. Estado de Minas Gerais,
autorrzaca H tuncionar nela Decreto
'" o 20.652. de 2:... de fevereiro íe 1946
mciusive aumente do caprtai SOCIal de
f 'r~

fi , 000.000 (seis milhões de cruzeiros) para Cr;,; 15.000. UOU tqumze
muhões de cruzeírosj , conforme deliiy "ao de seus acionistas em assem-

t» éía Geral rcxtraoromana, realizada
de setemoro de 1963.
.
.é rt . :d.'! A sociccaue continuara mt<'''~ '....n enie SUJeita as Iers e aos regulamentos vigentes, uu que venham a
en; 16
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vigorar, sobre o objete' da autortzaceo
que 'alude aq'léle -tecreto.
i::~';:"'3Hia, 4, ae
nOVembr?,. ~e 1964;
14;).'.' . da independenCIU e lo.· da Re~,

pubücu..
H. Cl'.STELLO BRA.L"'<CO

Daniel Faraco

DECRETO N° 55.001 - DE 13 DE
NOVEnIERO DE 1964,

zentos e quarenta metros (L 240 fi)
setenta e quatro graus noroeste (74~'
NVi!); dois mll trezentos e quarenta
metros (2.340 rm , um grau sudeste
t Iv SE); quinhentos metros (500 rm
setenta e Um graus sudeste (719~K':
~ 1'1 A
presente autorização de
pesquisa. Oca sujeita. além das- determmaoões do código de ;.. .t mas, ao previsto na Lei no 4.118, de '27 de agôsto
de 1962. e no seu Regulamento "Deereto ns 51.726 de 19 de fevereiro de
1950). caso sejam encontrados eleme-tos nucleares oU existência,
Art. '2" O titulo da autortzacâc de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto pagara a taxa oe dois
~~) mil
e quarenta cruzeiros (Cr$
2 04.0.00) e será valido pelo .orazo co
dois (21 anos a partir da data da
transcrição no Livro Próprio do RegIstrc das Autorizações de pesquisa.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 19ü4~
143Q da Independência e 769 da República.
I

Autoriza o cidadão brasileiro Simôa
Weitisky Dutter a, pesquisar úmenita
no município de Pommcçuá, Estado
do Paraná

o Presidente ela República, usando
da atribuição que lhe \ confere o
art. 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 19t10 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1
Fica autorizado o cidadão
brasileiro Simão Weitisky .nurter a
pesquisar nmentta, em terrenos de
propriedade de 'Edite da Costa, Lima,
no lugar denominado' Jtínguaçu :IH,
distrito e mumcípío de Paranaguà, Estadc do Paraná, numa área de duzentos e três hectares e oitenta ares
(203.8U halo delimitada' por um polígono irregular que tem um vertáce no
rína. da poligonal. que partindo do
centro da Pedra do Mero caía de
Paranaguá, assim se define. por seus
comprimentos e rumos verdadetrcs:
cento e cinqüenta metros (150 'TI),
trinta graus nordeste (3DQ NEl; seiscentos metros \600 m) , quarenta e
quatro graus nordeste (44" NE), mil
duzentos e oitenta metros (1.280 mj ,
treze graus trinta minutos noroeste
03 Q 30' N\V):, trezentos e vinte me ..
tros (320 m) , setenta. e três graus Sl1doeste 1739 SW); oitocentos e noventa
metros <890 fi), dez graus trinta minutos noroeste noº 30' NW): dois mil
e cinqüenta metros (2.050 m) sessenta e nove graus, trínta minutos
noroeste (69°· 30' NW); trezentos e
noventa metros <390 m) , sessenta e
quatro graus sudoeste (64Q 8W): mil
cento e vinte metros <1.120 mi . vinte
e quatro' graus nordeste (249 NE); a
partir dêsae vértice. a pottcona! envolvente da "área de pesquisa asstm se
define por seus comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil duzentos e vinte
e nove metros (2.229 m) , vinte e quatro graus nordeste (24~ NE) ;mll du-

º

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N,Q 55.227 -

DE

15

DE

DEZEMmio DE 1&64

Renova a conceeeõo outorgada à Rádio' Cultura da Bahia S. A., pelo
Decreto n.c 26.470-49.

O Presidente da República. usando
das atribuições, que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição Pederal, e tendo em vista o que consta
do Processo n.c 20-63. do Conselho
Nacional. de Telecomunicações,
decreta:
Ar-t. 1.9 Fica renovada, nos têrmos
do artigo 114, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, e coservada a Decisão n,c 5-64, do. mesmo
Conselho, publicada uo Diário Ctícuü
de 31 de março de 1964, a concessão
outorgada à Rádio Cultura da Bahia
S.A., ,pelo Decreto no'J 26.470. df' 16
de março de 1949, para estabelecer
uma estação de- radiodifusão. "em direito de exclusividade, <la cidade de
Salvador, Estado da Bahia.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta renovação obedecerá
as cláusulas que com êste eerxem,

,~61

ATOS DÓ PODER ExECUTIVO

rubricadas pelo Presidente do conselho Nacional, de ,Telecomunicaçó~s,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta> dias, a contar da data, ela
publicação dêste Decreto no Dicl,1.'io
Oficial, sob pena de se tornar nuro,
de pleno direito, o ato da outorga.
Art. '2.'-' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 1& de dezembro de 1964;
1439 da Independência e 76'? da República.
H"

CASTELLO BRANCO

DECRETO NQ 55.353 DEZEMBRO' DE

DE

31

DE

-itdade

1964

Concede à Mineraçáo Peõroea Ribeiro Ltda" autorização para funcionar como e!Uprêsa de mineração,
O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo
.87, nc L, da Constãtuícâo e nos têrmos
do Decreto nc 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 <Código ôe Minas), decreta';
Artigo. único: E' concedida a Mineração Pedroza Ltda .• constituída por
contrato arquivado sob nv 111.414 e
alteração sob nv 112.230. na Junta
Comercial do Estado de Minas' Gerais,
com sede na cidade de Belo Horizonte, autorização para funcionar como
empresa de mmeracáo, ncando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar aôbre o objeto desta
autorização,
.

Brasília, 31 de dezembro de 1964;
1439 .da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mau1'O Thibau

DECREI'O N9 55.411 - DE 31
DEZEMBRO DE 1964

29 de janeiro de 1940 (Código de Mi·
nas) decreta:
Art. 19 r'íca autorizada a Sociedade Brasí.eíra de Imoveís Ltda. a
lavrar mmér o dt rerro em rerrsncs
de sua proprredade na Fazenda Piraputanaas distrito de Albuquerque,
municipío' 'de Corumbá, Estado de
Ma-co Grosso, numa área de ue.ouncs
e oitenta e quatro hectares, setenta e
quatro ~"tre~ e otter-ta e sets -ennares
(384,7486 har . delimitada por um polígono trreguíar que tem um vértice
a dois mtl duzentos, (O; dezoito metros
(2 218m), ru. rumo vel"dadeiroJitentae u-ês graus e cin.'"'i;',~~'~_: ",'" "(;8
noroeste <839 50' NW),. do marco de
bronze e concreto, rccanzado na ex-

DE

.Autoriza a Soczeàacte Brasileira de
Imóveis Ltâa , c: lavrar minério de
ferro, no municzpzo de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1. da Constituição e (1\.IS
têrmos do Decreto-lei ri~ 1.985, de

-ste [SE)

ela

i mna

de

base do alto do Morro do Ijrucum e
os lados, a partir dêsse vértice, 0S
seguintes comprimentos e rumos ver-.
dadeíroa: dois mil setecentos e quarenta e cinco metros (2. 745m). um
grau e quarenta e dois muiuco., sudeste (19 42' SE); mil novecentos e
sessenta e oito metros (1. S68m) setenta e três graus e dois minutos
noroeste <739 2' NW); dois mil e ;rezentos metros (2 300m I coze ;fUUS
cinqüenta e quatro minutos nordeste (139 54' NE); mil treze» t.oa ~
quarenta metros (1. 340m) setenta e
cinco grau e doze minutos sudeste
C75l] 12' SE)" Esta autortzacàc é outorgada mediante as condições -onstantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arts . 32.
33, 34 e suas almeas. além -ías seguintes e de outras constantes do
mesmc Código não tõX,v I;.' .omeiité
mencionadas neste Decreto.
Paragraro único
A execucao da
presente' autorização fica sujeita às
estipulações do eeguremento aprovado pelo Decreto nc 51, '726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resot ..h;8.0
CNEM no 1-63. de 9 de janeiro de
1963. da Comíssâo Nacional de Energia Nuclear
Art.. 2Q O conceastonarto da autorização fica obrigado a recolher 'iOS
catres oúbhcos. na forma da ter. os
tributos que forem devidos :3 Umáo.
ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto no .art. 68 do
Código de Mínas.
art', 39 se o concessíonàrío da autorfzacâo não cumprir qualquer 'las
obrigações que lhe Incumbem a autorização de lavra será declarada CS·duca ou nula, na forma dos arts. 31
e 38 'do Código de Minas.
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Art. 49 As propriedades vszmnas
eatâo . s ujeitas as servidões de solo e
subsolo PU!'U fins de lavra. na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
A~'t. 59 O concessionário da autortzaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da j-roduçac M.inerai e gozará dos tavares díscr mu.

nados no art. 71 do _mesmo Oódígu.
Art; 6<) A autortzaçàc de lavra terá
por título êate Decreto, que será

transcrito no livro próprio de Reaistro das Autorrzacoes de Lavra. após
o pagamento da taxa de sete mil e
s-tecentos cruzeiros rc-s 7.700).
Art. 79 Revogam-se as dísposícôee
em cono-ario.
Braslna, 31 de dezembro de 1904;
1439 da independência e 76º da República.

ti.

dispõem os arts. 57 e 58 do Decrete
nv 51. nu de 19 de fevereiro de 1963,
fict. obrigado a entregar à Cormssâo
Nacional de Energia Nuclear tôdae as
substãnctas que forem extraídas que
sejam de mtcrêssé para a produção âe
energia nuclear, sem nenhum ônus
para aquela Comíssâo ,
Art. 29 O título da auterlzaçac de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, não fica sujeita a
pagamento da taxa prevista pelo artigo 17 do § 19 do Código de «nnas,
ex vi da Lei no 31.519 de, 30 dL dezembro de 1950 (Lei do Sêlor . e rá,
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no .ivro próprio
de Registro das Autortzacóes de Pesquisa
Art . .)0 Revogam-se as disposições
em contrár!o.
Brasília 8 de janeiro de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

H. CASTELLO BRANcO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 55.487 JANEIRO DE 1965

DE

8

DE

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a pesquisar itmeniui, nos municipios de Santo Amaro las Brotas e ~u,rj v dos Cc-iueiroe. Estado
de Sergipe.

O" Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87) nv I, da Constrtuícâo. e nos
térmos do Decreto-lei n 9 1. 985, de
2S de janeiro de .1.940 (Código de Minas' decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno
do Estado de Sergipe a pesquísat Ilmentta em terrenos de sua proprtecede situados nos distrtto e munícípios de Santo amaro ias Brotas e
Barra dos Coqueiros. Estado de Sergrpe. numa área de setenta t cinco
hectares (75 nar . compteendtda numa faixa de trtnta metros . ,~C;m' de
largura par. vinte e cinco mil metros
. (25 OOOUll de comprimento aorangend. .errr e margem: do Ca.13j Pomoríga, sendo a largura computada
Cu;
quinze metros \15m) para <tua
lado do eixo médio do Canal e. o comprimento de vinte E' cinco mil m8tros C25. 000 mr 'é contado pelo eixo
mediu do Canal a parti! do rio .Iaparatuba para .nontante
Parngrafo único O títuto desta s-utoríaação na conformidade .do que

DECRETO N.'" 55.575 JANEIRO

DE

DE

18 »s

1955

Conceae a socreccce Navegaçao
meTcio de teaaeros Pach6''':v
autorização para funcionar
empresa de navegaçao de

uuiem.

e

co-

Lraa.,
como
cabo-

O Presidente da Repubnca, osacoo

da atríbuiçao que lhe -onrere o artegc !:rl meISO i, da oonstituicac Pederaí. e nos termos .ro .Iect<::":',.>-ICJ numero 2 184 ce 20 de novembro de
194U, decreta:
Artigo único. E' concedido a SOf;Jedade Navegacao e Comercie ce Ma-

oeiras e'acneco r.tua.

C011)

sede na

CIdade de Presidente vencesrau t!:Rtaco de Sa(J t-auic auturtzaca- para
tuncionar 'com. empresa -íe caveg a
çao de 'aootagem 'om os 'd.'-'l!~ constítutrvos qUE' apresentou e com CUPItal SOCIal nxado na rmport.ancra de
CrS 3.0UO 000 t tres münoes de cruzeiros) orvrcndo em uu .sessenta r cotas
de varor umtarro W: C1'8 50 uuu .cmqüenta mil
crUZeIrOS)
dteu-inutoas
entre 4 .quatro i
cotistas, ctdacaos
brasileiro." natos consoante ust-u
mentes partacurares
de oonstuuicao
sociai. rtrmadoe a 2~ de janeiro C1e
HlM. za de junno de 1961 10 n- 00vembro

Qt

Hltil.

2~

Jt

.naiotce LV!)%',
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2 de agosto de 1963 e 28 -te novem tiro
de 1963, corrgando-se a -nesma ':L<eH'-

dade a oumprn mtegraimente ';j.~ tets
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar sobre o objeto da
presente autonzaçao.
Brasília, 18 de jeneíroôe 1965; 144,')
da mdependencía e 779 da Re;;JUQ

bhca,
fi. CASTELLO BRANCO

uoraec Faraco
DECRETO N° 55 582 - DE 18
JANEIRO DE 1965

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia Humaitá de
Seguros Gerais, inclusive aumento
do capital social.

Publicado no Diário Oficial de 3-3-65
Retificação

Na página 2.313: Art. 89) - Onde
se lê: A Díretorlá realizará sempre,
leia-se: A Diretoria realizará reuniões
sempre.
Na página 2.31,4: Art. 23°) - Onde
se lê: A Assembléia Extraordinária,
leia-se: A Assembléia Geral, 'sxtraordinária.
Na página 2.315: Ata da Assembléia
Geral Extraordinária de 25-6-64: Nas
li! nas 7 e 8, onde se lê: maís de dois
têrços de suas assinaturas no 'Livro
de Presença", leia-se: mais de dois
têrços do capital social, com direito
de voto, como tudo se verificou de
suas assinaturas no "Livro de presença" .
DECRETO

NQ 55.584 DE
JANEIRO DE 1965

18

DE

Concede à Sociedade Casimiro Filho,
Indústria e Comércio S. A. autorização para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r. da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de
1940, decreta:
Artigo único. É concedida à Sociedade Casimira Filho, Indústria e Comércio S.A., com sede na cidade de
Fortaleza, Capital do Estado do ceefá, autorizada a funcionar pelos De-

eretos ns. 36.497, de 26 de novembro
de 1954; 43.304, de 7 de março de
1958 e 178, de 20 de novembro de 1961,
autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação' de
cabotagem, com a alteração estatutária apresentada e com o capital social elevado de CrS 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) para
CrS 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros), consoante resoluções aprovadas em Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas a 5 de agôsto de
19-61 e 7 de novembro de 1961, e de
Cr'S 100.000,000.00 (cem milhões de
cruzeiros)
para Crg 800.000,000,00
(oitocentos milhões de cruzeiros), dividido em 800.000 (oitocentas mil)
ações ordinárias, nommaüvas, do valor unitário de CrS L 000,00 (hum mil
cruaeiros) , distribuídas entre acíonistas, cidadãos brasileiros natos, consoante resoluções aprovadas em Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas a 18 de outubro de 1963, 21 de
outubro de 1963 e 21 de novembro de
1963, obrigando-se a mesma sociedade
a, cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização,
Brasília, 18 de janeiro de 1965: 1448
da Independência e 77Q da República,
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Far'lCo
DECRETO N° 55.666
FEVEREIRO DE 1965

DE

1

DE

Concede reccmnectmettto a cursos do
Coneervatórío Musical
Estaac ele Sâo Paulo,

de

Santos,

O Presidente da República. no uso
da atrtbuicao que lhe 'onfere o art. 87,
item l, da Constatuiçào e nos termos
do art. 23 de Decreto-Ieí nv 421, de
11<fle maio de 1938, decreta:
Art. F' E' -oncecnno reconhecimento
ao Conservatório MUSIcal de Santos,
,,0 Esta-te de Sal Pauto com os cursos

oe Insc-umenuo

t Piano,

víottno. Fa-

gote, Trombone, orgao, Oboé, Clarineta, Saxor .me. J'rompa, Corno e
Pístâoi . Composíçao ~~ Regenera.
Art. 29 teste decreto entrara em vtgor na data da sua pubfícaçao .
Brastna, 1 de fevereiro de 1965;
1449 da Independência e '/7': da
República.
H. CASTELLO BRANCO

FULVio Suplzey

ue

Lacerela

At'os DO PODER

ExECUTIVO

DECRETO NQ 55.675 - DE 1 DE PEVEREIRO DE 1965
Apmva alteração intrcaueuui no~ Estatutos da Colúmb!a Compánhia Nacid;"
- nal de Seguros, (}eJals, retatina ao aumento do,capztal socuü,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, mcíso I, da Oonstàtuíção, e nos termos do Decreto-lei nc 2.06'3, de
7 de marco de 194v. decreta:
Art 10 Fica aprovada a alteração introduzida nos Estatutos da Oolúmbía
Companhia Nacional de Seguros Gerais, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto número
13.580, de 5 de outubro de 1943, relativa ao aumento do capital social de ....
l_'$ '11). uou. ooo,oq (quarenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 160.000,.000,00
(cento e sessenta muhóee de cruzeiros), conforme deliberação de seus "CIQnístaa em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro
de 191)4.
. Art. 2° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou qu ~ venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 1 de fevereiro de 1965; 1449 da Independência e 77 9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N.955. 714 - DE 2
FEVEREIRO DE 1965

(13 9 15' SE); duzentos e vinte metros
(220 m) , cinquenta e nove graus e

DE

Autoriza o cidadão brasileir.o Braz
Sabino Pereira a lavrar caulim e
feldspato, no municipio de Franco
da Rocha, Estado de São Paulo.

O .Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940
(Código de Minas), resolve:
Art. 1.9 Fica autorfzadc o cidadão
brasileiro Braz Sabmo Pereira a lavrar caulím e feldspato, em terrenos
de Ernesto Díogo de Faria, no imóvel denominado Sitio .rué, (Estrito de
Caíeíras, muntcípio de Franco da Rocha; Estado de São Paulo, numa área
de vinte e cinco hectares e noventa
e um ares (25,91 ha) , delimitada per
un; polígono irregular que tem um
vértice a cento e trinta e três metros
(133 m) , no rumo verdadeiro dezenove graus sudeste <l99 SE) do centro da soleira do portal da Capela da
Sítio .rue e .os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatrocentos me-o
tros (400 m) , vinte e seis graus ta-inta e seis minutos sudeste (26936' SE) ;
trezentos e sessenta metros (360 m)
treze graus e quinze minutos sudeste
I

quarenta e cinco minutos sudoeste
(599 45' SW); novecentos e dezoito
metros (918 m) , vinte e sete graus
e trinta e seis minutos nordeste ....
(27 9 36' NW); duzentos e vinte e dots
metros (222 m) , sessenta e oito graus
e dez. minutos nordeste (689 10' NE) ,
cento e sessenta e oito metros <168 m) •
cínquenta e quatro graus (545" SE).
Esta autorização é outorgada medíante as condições constantes do paragrafo único do art. 28 do Código cio
Minas e dos .artfgos 32, 34 ,e suas alíneas, além das seguintes e de "outraa
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 ce
fevereiro de 1963, e-da Resolução ...
CMEN n.v 1-63, de 9 de janeiro de
1983, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário da autorazaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Uníac,
ao Estado e ao Municipio, em cumprimenta do disposto no art. 68 do Código de M1nas:
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Art. 3.9 Se o concessionário da' autorização não' eumprtr qualquer -das
obrigações "que' lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma' dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 Âs propriedades víztnnas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de -lavra, na forma.
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorízaçâc será fiscalizado pelo Depaa
tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de 'lavra tél:á por título õstc Decreto, que será
transcrito no livro próprio de l\.egistro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros «ss 600,00).
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1965;
144 da Independência e 77 da República.
t

H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO

NI! 55.873 DE
MARÇO DE 1965

29

DE

Mauro Thibau
Renova a concessão outorgada para
execução de seroíço de radiodifusão.
O Presidente da República usando
das. atribuíçôes que lhe confere o artigo 87, item J da Constituição Federal, e tendo em vista o que consta
do Prccesso, nv 151-63, do Conselho
Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica revogada, nos' têrmoa
do Artigo 114, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, e observada a Decísâo nc 5-64, do mesmo Oonselho, publicada no Diário Oficial de
31 de março de 19$4, a concessão outorgada pelo Decreto nv 28.929, de 5
de dezembro de
1950, à Emtssoraa
Reunidas Rádio Cultura Ltda. pará
esclarecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão em
onda média na cidade de Caxias do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. O contrato de,corrente desta renovação obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo presidente da Conse-

selho Nacional de Telecomunicações,

e' deverá ser assinado dentro de 60

(sessenta) dias, a contar da data da
publicação, dêste Decreto no Diá1'io
Oficial, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrárfo.
Brasília,29 de março de 1965. 1449 'da Independência e 779 da República.
li.

CASTELLO BRANCO

DECRETO ,N9 55.936 ---,ABRIL DE 1965

DE

19

DE

Autoriza a cessêo gratuita do imónel
que menciona, situado no Alto do
Corcovado, Estado da Giumuoara,

O presidente da· República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o art.
87, item nc I, tia Constituição Federal,
e de acôrdo como § 39 do art. 64 e
arts. 125 e 126, todos do VI:lP, 'etc-Ieí
nv 9.760, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita à Mítra Arquíepíscopal do
Rio de Janeiro, de terreno sítnadc no
Alto do Corvocado, além do ponto termmal das linhas do "Corcovado Raílway", Estado da Guanabara, com a
área de 477,54 mz (quatrocentos e setenta e sete metros quadrados e cinqüenta e quatro decímetros quadrados), tudo de acôrdo cornos elementos constantes de processo protocolado no Ministério da Fazenda, sob o
nc 66.847, de 160.
Art. 2\1 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior '3, construção do pedestal da imagem de Cristo
Redentor e da Capela interna, no alto
do corcovado, tornando-se. nuta a cessão, . independentemente de ato especial, se fôr dado, no todo ou em parte, aplicação diversa da' que lhe é
destinada, ou, ainda, se houver inadimplemento de cláusula do contrato
que deverá ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrímônío da
União.
Brasília, 19 de abril de 1!}lh; 141Q
da Independência e 779 da Repú~.
blica.
H.

CAS'I'ELLO

BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhó3$
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DECRETO NQ 55; 949 --;
ABRIL DE 1985-

DE"

19

DE

ABRIL

Declara de utilidade pública· a Biblio-

teca

cultural

Aumo Arantes, com

'sede em Ribeirão Preto, Estac{o de
Elão Paulo.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição Fe-

deral, e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. nc 54.294, de 1964,

decreta:
Artigo único. 11: declarada de utilidade pública, nos têrmoa do art. 1Q
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo .Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a

Biblioteca Cultural Altino Arantes,
com sede em Ribeirão Prêto, Estado

de São Paulo.
Brasília, 19 de abril de 1965; 1448
da Independência' e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO NQ 55.961 ABRIL DE 1965

DE 20 DE

Autoriza estrangeira a adqúir-ir, em
regularização de aforamento, o domínio útil de fração ideal do terreno de marinha que menciona, no
Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o .artígo
87, inciso I da Constituição', Federal
e tendo em vista, o disposto no artigo
205 cio Decreto-Lei nc 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo úníco.. Fica Oarmelína Messiotti Zani, de nacionalidade .taliana,
autorizada, a . adquirir, em regularização do aforamento, o domínio útil
da fração ideal de 1/40 (um, quarenta
avos) do terreno de marinha situado
na Avenída Atlântica nv 2.334, no
Eetado vda Guanabara, conforme processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o nc 57.935, de 1964.
Brasilia, 20, de abrtl de 1965; 144º
da Independência e 77Q da República.
H.

DECRETO NQ 55.9'62

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de' Bulhões

-r- DE

20 DE

DE 1965

Autoriza a cessão. sob a forma de
utilização
gratuita de imóret que
menciona,
situado no Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso 1, da Conetttutcao P'ederal,
e de acordo com os arts. nos 125 e
126. do Decreto-lei no 9;760, de 5 de
setembro de 1946, decreta
Art. 19 Fíca autorizada a cessão,
Sal) a forma de utüízacào gratuita, à
Sociedade Beneficente ':3ao João tia
Cruz, do imover (prédio e terreno)
situado na rua Almirante aíexancmno nv 1. 538, em Santa I'ereza Estado da Guanabara, com a ' area de ..
1.4HI,'lM7 tmu quatrocentos 2 ete~
zenove metros quadrados e sete mil
quinhentos e quarenta e sete centímetros quadrados), tudo de acordo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o número 257. 7'65. úe
1964.
Art. 20,1 Destina-se o imóvel a que
se .refere o artigo anterior a ampliar
as atividades da obra que visa ao
amparo da criança auandcnaoa ela
juventude e da velmce desabrigadas,
~essalJ sern - .nreítornando-se nula
tu a qualquer índenízaçãc, se tõr dada
ao Imóvel, no todo ou em parte uulizaçao diversa, ou ainda, se nouver
ínadímptemento de clausura do contrato que devera ser .avruuc em nvrc próprio do Serviço do Patrimônio
da União.
J..
snta, 20 de abril de 1965;
1449 na Indepenuencía e '77Q da cl,t}pública.
(;t

H.

CASTELLO BRANCO

Octavto Gouveia fie Bulhões

DECRETO N9 55.964 ABRIL DE 1965

DE

20

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona; situado em Maceió, Estado de Alagoas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 87. inciso I, da Constituição Fe-
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deral, 'e de acôrdo com os, arts. 125
e, 126, do Decreto-lei nc 9.760, de 5
de' setembro de 1948, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita à Prefeitura Municipal de
Maceió, do terreno nacional situado
na Ladeira Rosalvo Ribeiro, em Maceió, Estado de Alagoas, com a area
de 2.246.3060 m2 (dois mil duzentos
e quarenta e seis metros quadrados e
três mil e sessenta centímetros quadros), tudo de acôrdo com o processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob o nc 311.787, de 1954.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de uma praça pública, onde
constarão uma balaustrada e' címento armado, jardins, pavilhão de exposição de esculturas e abrigo 'para
crianças abandonadas, com 'rrtesanato e escola primária, tornando-se nula
a cessão, independente de .ato especial, se lhe fôr dada, no todo ou am
parte, aplicação diversa da que lhe é
destinada, ou ainda se houver inadimplemento de cláusula de contrato
que deverá ser levado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Brasília, 20 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.

DECRETO 'N.'? 56.031 ABRIL DE 1965

DE

23

DE

Autoriza a S. A. Indústrias Reunidas
F.
M atarazzo a instala? çrupo«
termoetétricos nos Municipios de
São Paulo e São Caetanr. do sul,
Estado de Siio Paulo, para uso
exclusivo.

(Publicado no Diário O jicial
Seção I - Parte I - de 13-5-65).
Retificação

Na página 4.625, l.(). coluna, na
ementa, onde se lê:
. .. grupos, termelétrcos nos .,.
Leia-se:
. .. grupos termoelétrfcos ...
Na mesma página, 2.1,\ coluna, Ar"
tàgo 1'\ item 2 - No Distrito de
São Paulo, Município de São Paulo;
onde se lê:
c) 1 turbina Burmayster wain
de 595 HP
e) 1 turbina a vapor de 635 HP

Leia-se:
c) 1 turbina Burmayster -- Wain
de 595 HP

d) 1 turbina Mack de 600 HP
e) 1 turbina a .vapor de 1.635 HP

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO NQ 56.092 ABRIL DE 19\)5

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO

55.986 ~ABRIL DE 1965
N9

DE

22

DE

Outorga à Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia concessão para
distribuir energia elétrica.

(Publicado no Diário Oficial de
12-5-65)
Retificação

Na página 4.571, 31). coluna, no pre-

âmbulo, onde se lê: ... nos têrmos
do artigo õv do Decreto-lei nc 852, de
11 de novembro de 1936...
Leia-se:
. .. nos termos do artigo 59 do Decreto-lei n9 852, de 11 de novembro de
1938...

DE

26

DE

Autoriza o conaomnno Minérios do
J auru a pesquisar minério de cobre, no município de Cáceres, Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1° Fica autorizado o Condomínio Minérios do Jaurú, por seu Admínístraôcr, a pesquisar minério de
cobre em terrenos de propriedade do
referido cçndomínto, no lugar denominado Registro, distrito ~~ Pôrto
Espertdào, muníctpío de Càceres, Estado de Mato Grosso, numa área de
cem hectares (100 ha) , delimitada por
um quadrilátero de mil metros ....
(1.000 m) , de lado que tem um vértice a quatro mil metros (4.000 m i , no
rumo verdadeiro oitenta e três graus
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sudoeste (839 SW) do-ponto denomlnado Registro do Jaur.u, à margen:~ elo
rio Jaurí e os lados dívergentes desse
vértice os _rumos verdadeiros de oitenta ~ três graus sudoeste (83l) SW)
e quatorze graus sudeste (l4Q SE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de revcretro de 1963, e da Resoluçâc CNEN
nv -1-63, de 9 de janeiro de 1963, da-

Comissão Nacional de Energia Núcieer.
Art. 29 O título da autorizaçâc de
pesquisa, que será .uma .via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa de mil
cruzeiros

(Cr$ 1.000)

e será válido

por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 3° Revogam-se as díspostções
em contrário.
Brasilia, 26 de abril de 1965; 144(1
da Independência e 77(1 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DE

27

DE

ABRIL DE 1965

Aprova o Reçuiamento do Conselho
Nacional de Pesquisas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o disposto no artigo 32
da Lei nc 4.533, de 8 de dezembro
de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do Conselho Nacional de Pesquisas, que com êste baixa.
Art. 29 Dentro de 90 (noventa)
dias, a" contar da data da publicação
dêste Regulamento, o Conselho Nacional de Pesquisas encaminhará ao
Presidente da República, para aprovação, os projetos de Regimento dos
seus órgãos subordinados e de alteração dos Decretos de criação dêstes
últimos, para ajustá-los à orientação
da LeÍ n9 4.533, de 8 de dezembro de
1964.
Parágrafo único. Até a expedição
dos novos Decretos e dos respectivos
Regimentos os órgãos subordinados
coritínuarâo regidos pelos. atos exís-

tentes.

DEGRE1;'O N9 56.103
ABRIL DE

DECRETO N9 _56.122 -

DE

26 DE

1965

Declara de -utilidade pública uma faixa de terra destinada {t passagem
da linha de transmissão no Muni~
cípío de São Bernardo do Campo,
Estado de sao Paulo, ·0 autoriza a
São Paulo Light SiA a promover a
sua desapropriação.

(Publicado no Diário O {lcial ...;...- Seção I -- Parte I -- de 10-6-65).
Retificação

Na pág . no 5.489, 41). coluna, no
Art. 29, onde se lê:
... da Divisão de Aguas nv (ílegívelj ... ; leia-se:
da Dívtsão de
Águas no 3.820-60
.
Nas mesmas" página e coluna, no
Art. 39, onde se lê:
. .. na forma da <ilegível) vígenna forma da lete ... ; leia-se:
gíslaçâc vigente
.

Art. '39 1!::ste Decreto entra em vigor
na dat~ de sua publicação.
Art. 4(1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. 'CASTELLO BRANCO

REGULAMENTO DO CONSELHO
NACIONAL DE PESQUISAS
TÍTULO I

Dos fins e da competência do
" Conselho Nacional de
Pesquisas
CAPÍ'IULO I

Dos Fins

Art. 19 O Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq), criado pela Lei
nv 1.310, de 15 de janeiro de 1951,
alterada pela Lei nc 4.533, de 8 de
dezembro de 1964, tem por finalidade promover .e. estimular o desenvolvimento da investigação científica e
tecnológica em qualquer domínio do
conhecimento.

Aros DO PODER ExECUTIVO

§ 19 O CNPq, diretamentesubordinado ao Presidente da República, é
pessoa jurídica de direito público, com
autonomia técnico-científica, admtnistrativa e financeira.
§ 29 O CNPq entrará em entendimento direto com as autoridades federais, estaduais e municipais e com
entidades públicas e privadas, para
obter apoio e cooperação.
CAPíTULO II

Da Competência

Art. 29 Compete ao CNPq:
a) formular a política cíentífíoa e
tecnológica nacional e executá-la, mediante planos e programas, a curto e
a longo prazo, periodicamente revístos;
b) articular-se com Ministérios e
outros órgãos do Govêmo nas questões científicas e tecnológicas, de modó a assegurar a coordenação de programas e melhor aproveitamento de
esforços e recursos;
c) incentivar as pesquisas, visando
ao aproveitamento das riquezas potenciais do Pais, sobretudo as que mais
diretamente possam contribuir para a
economia, a saúde e o bem-estard) promover e estimular a realização de pesquisas cientificas e tecnológicas em instituições oficiais ou particulares, concedendo-lhes recursos
sob a forma de auxílios especiais;
e) promover a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos; organizar ou cooperar na organização de cursos especializados,
com a participação de proressôres nacionais ou estrangeiros; conceder bôlsas de estudo ou de pesquisa e promover estágios em instituições técnico-científicas e em estabelecimentos
industriais do Pais ou do exterior;
t) cooperar com as universidades e
os' institutos de ensino superior, no
desenvolvimento da pesquisa e na formação de pesquisadores;
g) manter entendimentos com instituições de pesquisa cientifica ou -"ecnológica do País, a fim de articularlhes as atividades para melhor -apro~
vettamento de esforços e recursos;
h) favorecer o intercâmbio de informações científicas ~ e tecnológicas,
mediante a participação em congressos, reuniões, exposições no Pais e no
exterior;
t) realizar, em cooperação com outros órgãos, o cadastro das. instituições de pesquisa e dos especíalístas,
bem como fazer o levantamento dos
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recursos naturais e promover estudos
relativos à pesquisa fundamental e
anlícada de Interêsse para o desenvolvimen to econômico do Pais;
1) promover· campanhas nacionais
que visem ao desenvolvimento cientifico-tecnológico;
k) manter entendimentos com os
adidos cientificas de representações
diplomáticas, para o melhor aproveitamento das oportunidades de intercâmbio técnico-científico e de assís-

têncía:

l) colaborar, especialmente com o
Conselho de Segurança Nacional e o
Estado-Maior das Fôrças Armadas,
na formulação do conceito estratégico
nacional nos aspectos que dependam
da ciência e da tecnologia;
m) cooperar com as organizações
industriais do País, facilitando-lhes
assistência científica e técnica;
n) contribuir, por todos os meios
a seu alcance, para o desenvolvimento, no Brasil, dos trabalhos de informação científica.
§ 19 Ao formular a politica científica e tecnológica nacional, o CNPq
procurará recolher sugestões da. Academia Brasileira de Ciências e de associações cientificas por ete credencíadas.
§ 2Q Nos casos previstos nas aüneas
d,e, t e g, deste artigo, o CNPq inspecionará o trabalho das instituições
e dos pesquisadores nas atividades por
êle assistidas.
§ 3Q Para efeito do que determina
a alínea "n", o CNPq exigirá de cada
beneficiário de bôlsa ou de auxilio a
entrega de três exemplares de todo
trabalho cientifico que vier a AJublical' em decorrência do beneficio.
Art. 39 Ao traçar o seu plano de
ação, o CNPq -tomará em consideração, sempre que possível, os programas dos órgãos de administração pública ou particular direta ou indiretamente relacionados com a pesquisa
cíentíríca ou tecnológica.
Art. 49 As atividades relacionadas
com as pesquisas de interêsse militar
ficarão sob contrôle do CNPq ou,
quando necessário, do Estado-Maior
das Fôrças Armadas ou de outro órgão que fôr designado pelo Presidente da República.
§ 19 Quando o CNPq reconhecer o
ínterêsse militar de uma pesquisa, solicitará ao Presidente da República a
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designação do órgão competente para
o contrôle da mesma.
§2 Q Das attvídades rel~aciona~~s
com as pesquisas de mteresse mílital' sob oontrôle do CNPq, serão remetidos relatórios periódicos ao Estado-Maior das Fôrças Armadas, por

Intermédio de seu representante no
Conselho Deliberativo, e somente serão divulgados com prévia autorização
daquele órgão militar.
TÍTULO

n

Da Organização do CNPq e

seus órgãos

dois (2) Assistentes e um (1) Secretário e o Diretor-Geral do DA· terá
um (1) Assistente e um (1) Secretário.
Art. 14. Os Diretores de Divisão e
os chefes de Serviço terão Secretários.
Parágrafo único. Para atender às
atividades auxiliares dos setores da
Divisão de Assistência à pesquisa haverá cinco (5) Encarregados de Expediente, distribuídos pelo Diretor da
referida Divisão, de acôrdo com as
necessidades do serviço.
CAPíTULO II

'CAPÍTULO I

Art. 5Q O CNPq tem a seguinte organização:
Presidência (Prj ;
Conselho Deliberativo (CD);
C) Procuradoria (P);

a)
b)

Departamento Técnico-Científi-

ã)

co

(DTe);

e)

Departamento de Administração

(DA) •

Art. 69 O Presidente e Vice-Presidente do CNPq são de livre escolha e
nomeação do Presidente da República.
Art. 7Q A direção do Departamento
Técnico-Cientifico e a do Departainentode Administração serão exercidas por Diretores-Gerais de livre escolha e nomeação do Presidente do
CNPq.

Art. 8Q As Divisões dos Departamentos e os Setôres da Divisão de Assistência à Pesquisa serão dirigidos
por Diretores de livre escolha e nomeação do Presidente do CNPq.
Art. 99 A tesouraria será chefiada
por um Tesoureiro.
Art. 10. Os serviços e as Seções terão Chefes; os Setôres de Preparo e
Pagamento e de Transporte terão Encarregados.
Art. 11. O expediente das Comissões Especializadas do Conselho Deliberativo será atendido por dois (2)
Encarregados.
Art. 12. O Gabinete da Presidência do CNPq terá seis (6) Assistentes
e dois (2) Secretários.
Art. 13. O Procurador-Geral terá
um (1) Assistente e um (1) Secretário; o Diretor-Geral do DTC terá

Da presidência

Art. 15. A Presidência é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um Gabinete.
§ 1Q O Gabinete terá organização
e atribuições definidas no Regimento
Interno do CNPq.
§ 2? O Presidente do CNPq poderá
conceder gratificações pela representação de gabinete a serem arbitradas
lia forma da legislação em vígor ,
Art. 16. O Presidente do CNPq
exercerá a direção superior do orgâo
e será responsável pela execução das
resoluções do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. O CNPq é representado por seu Presidente em. juizo
e fora dêle, ativa ou passivamente.
Art. 17. O Vice-Presidente auxiliará o Presidente na direção do CNPq,
substituindo-o em suas faltas e impedimentos.
Art. 18. O Presidente e o Vice-Presidente do CNPq tomarão posse perante o Ministro da .rusnca e Negócios Interiores.
Art. 19. Ao Presidente e ao vicePresidente do CNPq caberá, mensalmente, . uma verba de representação
fixada pelo Presidente da República,
a qual-uerá periodicamente revista.
CAPíTULO III

Do Conselho Deliberativo

Art. 20., Ao Conselho Deliberativo
(CD), órgão soberano de planejamento e orientação das atividades do
CNPq, compete:
I - Elaborar planos de pesquisa
científica e tecnológica;

Aros DO PODER ExECUTIVO'

l i - Examinar e aprovar a proposta orçamentária do CNPq;
.
TIl - Decidir sobre a discriminação
dos recursos necessários à execução
dos aludidos planos;
IV - Deliberar sobre os demais assuntos de interêsse do CNPq;
V - Reconhecer o ínterêsse militar
de uma pesquisa. para efeito do que
estabelecem o art. 49 e seu § 19;
VI - Credenciar associações cíen..'
tificas para efeito do. que estabelece
o § 19 do art. 29
Art. 21. O CD será constituido dos
seguintes membros, todos brasileiros:
I Presidente e Více-Presidente do
CNPq;
II Sete (7) membros, nomeados
pela Presidente da República, como
representantes dos Ministérios da
Agricultura, da Educação e Cultura,
da Indústria e Comércio, das Minas e
Energia, das Relações Exteriores e da
Saúde e do Estado Maior das Fôrças
Armadas;
lU Dezoito (18) membros, no"
máximo, representando um dêles a
Academia Brasileira' de Ciências e dois
eu outros, o .Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNOE) e
o órgão representativo da Adminístração Pública; escolhidos, os demais
dentre homens de ciência, professôres, pesquisadores ou profissionais técnicos, pertencentes a Universidade,
Escolas Superiores, Instituições Científicas, Tecnológicas e de alta cultura, civis ou militares, que se recomendem" pelo notório saber, reconhecida idoneidade moral e devotamento
aos ínterõsess do Pais.
§ '19 Os membros do CO serão no ..
meados _por decreto do Presidente da
República e suas funções consideradas de alta relevância.
.
§" 29 Os membros do CD, exceto os
referidos nos itens I e lI, exercerão
mandato por três (3) anos, que po..
derá ser renovado.
§ 39 A renovação do mandato _e o
preenchimento de vaga dos membros
referidos no item 11 ficam a critério
do Presidente da República.
Art, 22. No caso da representação
prevista no ítem III do artigo ante..
1'101', far-se-á a renovação anual de
um têrço dos membros.
§ 11,\ Em caso de vaga, o substituto
exercerá o mandato até o fim do periodo que caberia ao substituído.
§, 29 O CD, mediante eleíçao, organizará lista tríplice dos nomes para
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efeito da renovação do têrço ou de
preenchimento de vaga.
Art. 23. O CO, visando a salvaguardar o seu conceito e as instituições, poderá, por maioria absoluta de
votos, propor a exoneração de qualquer de seus membros.
Parágrafo único. Tal deliberação
somente poderá ser tomada em sessão
com a presença de dois terços de seus
membros em pleno exercício de suas
funções. O membro cuja exoneração
estiver em pauta poderá comparecer
ou nâo à sessão.
Art. 24. O membro do CD que fal,ta~, sem justo motive, a oito (8) sessões consecutivas oua dezesseis (16)
nac consecutivas, perderá, automàticamente, o mandato.
§ 11,\ O Regimento 'Interno do CNPq
disporá sôbre a justificação das faltas.
§ 29 Serão nulas as deliberações de
que participarem, com voto uecrsívo,
membros que tenham incorrido na
sanção prevista neste artigo.
Art. 25. O CO reunir-se-á quando
convocado pelo Presidente do CNPq
ou mediante requerimento subscrito, no
mínimo, por um têrço de seus membros.
§ 19 O Presidente do CNPq poderá
convocar o CO para sessões em .qualquer localidade do Pais.
§ 29 Para os membros aervtdores públicos, civis ou militares, as reuniões
do CD terão preferência sôbre suas
funções ordinárias, sem prejuízo dos
vencilnentos e vantagens do cargo ou
pôsto.
Art. 26. Os membros do ÇD farão
jus, por sessão a que comparecerem,
à gratificação pela participação em
órgão de deliberação coletiva, .ríxada
na forma da legislação em vigor.
Art. 27. Aos membros que não residirem no local onde se realizarem as
sessões do CO serâo concedidas pelo
CNPq, além do transporte, diárias
iguais a quarenta por cento (40%)
do maior salário-mínimo vigente no
Pais.
Art. 28. Os membros do CD reunirse-âo em 'Sessões plenárias ou em Comissões Especializadas.
Art. 29. As Comissões Especializadas, integradas, no mínimo, por três
membros do CD e presididas por um
dêles, eleito por seus pares, serão constituidas por decisão do Plenário.
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Parázrafo único. As Comissões EspeCiali:actas poderão ter caráter permanente . ou transitório, conforme a
natureza de suas atrlbulções,
Art. 30. O CD só poderá reunir-se

com o número mínimo de dez (lO)
membros e deliberar com o número
mínimo de quatorze (14) membros,
inclusive o Presidente. em ambos os
casos.
Parágrafo trnrcc. As' decisões do CD

serão' tomadas por maioria simples,
cabendo ao Presidente o voto de de-

sempate.

Art. 31. O CD -sõmente poderá deliberar, sôbre matéria omissa neste
Regulamento, com ,o número mínimo
de deeoíto (18) membros.
Art. 32. As sessões do cn serão
secretariadas por um (1) Assistente
do

Presidente do

CNPq, designado

para êsês fim.
Art. 33. O cn terá uma Secretaria,
cuja estrutura e atribuições serão fi ..
xadas no Regimento Interno do CNPq.
Parágrafo único. Ao Assistente, a
que se refere o art. 32, caberão as
atribuições de Chefia da Secretaria
do CD.

Art. 34. o CD, sempre que julgar
indispensável ao atendimento de seus
objetivos, promoverá acôrdos, ajustes, convênios, ou contratos com entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais.
Art. 35. O CO, com o propósito
de estimular o trabalho cientifico,
poderá instituir prêmios a autores de
contribuições 'de valor no domínio
da pesquisa pura ou aplícada ,
Art. 36. Os membros do cn tomarâo posse perante o Presidente do
CNPq.
CAPiTULO IV

Da Procuradoria

Art. 37. A Procuradoria, direta e
imediatamente subordinada ao Presidente do CNPq, compete o procuratório' judicial e a emtssãc de pareceres sôbre assuntos jurídicos, submetidos -a seu exame pelo Presidente.
Parágrafo único. A direção
da
Procuradoria será exercida por um
Procurador-Geral de livre escolha do
Prescidentedo CNPq.

Al't. 38. Os direitos e os Interêsses
do CNPq serão atendido e defendidos
em qualquer juizo, instância ou trfbunal,no Distrito Federal e no Estado da Guanabara, pela sua Procuradoria.
Art. 39: A Procuradoria,
ainda
compete:
I - Colaborar no estudo dos anteprojetos de lei, decretos e outros atos
normativos ou decisórios, ligados às
atividades do CNPq; ,
II - Velar pela uniformidade da
orientação jurídica do CNPq.
CAPíTULO V

Do

Departamento Técnico-Científico

Art. 40. O Departamento TécnicoCientifico (DTC) executará os planos
gerais de pesquisas e a programação
aprovados pelo Conselho Deliberativo, terá duas (2) Divisões e os Setores necessários ao atendimento de
suas atividades.
Art. 41. O DTC compreende Os
seguintes órgãos:
I - Divisão de Assistência à Pesquisa <DAP), constituída dos seguíntes Setores:
a) Setor de Agricultura (St . A);
b) Setor de Biologia e Ciências
Médicas

css.

BCM);

c) Setor de Ciências Sociais <St.
CS) ;

d) Setor de
Ciências da Terra
<st. CT);
e) Setor de Física e
Astronomia

(St. FAJ;

Setor de Matemática <st. M) ;
Setor de Veterinária' <st. V);
h) Setor de Quimica <st. Q);
i) Setor de Tecnologia <St. T).
Ir - Divisão Técnica (DT); constituida das seguintes Seções:
a) Seção de Auxílios (8. Aux. r :
b) Seção de Bõleas <SB);
c) Seção de Estatistica e Informaj)

g)

ção (SEI);

Seção de Expediente (SE).
Art. 42. A DAP compete:
I - Prestar asslstêncla na elaboração dos planos gerais de pesquisa
e na programação dos trabalhos técnicos e ctontincos do CNPq;
Ir - Promover a coordenação geral dos Setores de Pesquisa e dar
pareceres sobre questões cientificas';
d)

ATOS

lU -r-; Apreciar as prestações de
contas, no que diz respeito à. finalidade dos auxílios.
Art. 43. A DT compete a organização dos trabalhos do DTC, o levantamento de dados estatísticos de suas
atividades, a organização do cadastro
de pesquisadores e de instituições de
pesquisa. bem como .0 registro e o
contrôle de auxilias e de bôlsaa.
Art. 44. Os Diretores do Setor serão assessorados por
especialistas,
que poderão ser, quando necessário,
requisitados ou contratados na forma
do art. 19, parágrafo 25', da Lei número 4.533, de 8 de dezembro de
1964.
CAPÍTULO VI

Do Departamento de Admin'istração

Art. 45. O Departamento de Administração (DA) é encarregado das
atividades de administração
geral
destinadas a atender às atribuições
do CNPq e terá três (3), Divisões e
uma (1) Tesouraria.
Art. 46. O DA compreende: o
1,- Divisão de Contabilidade e Orçamento (DCO) , constituída de:
I - Serviço de Contabilidade (SO)
que compreende:
a) Seção Financeira (SF);
b) Seção Patrimonial (SP);
c) Seção de Tomada e Prestação
de Conta (STPC).
·TI - serviço de Orçamento (SO)
que compreende:
a) Seção de Execução, e Oontrôle
(SEC) ;
b)

Seção de Contas Correntes
.

Líquídaçâo (SCOL).
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2 - Divisão de Pessoal (DP) , constituída de:
r - Seção de Direitos e Deveres

IV - Seção de Mecanografia (SMec) ;
V' - Setor de Transporte (ST);
VI - Portaria e zeladoria (PZ).
4 Tesouraria.
Art. 47. A DCO compete controlar, orientar e fiscalizar:
r - as operações financeiras e patrimoniais;
TI - a aplicação de auxílios, subvenções,doações e outros recursos;
lI! - as tomadas e prestações de
contas;
IV - a elaboração da proposta orçamentária, a organização dos orçamentos analíticos e as demais operações correspondentes.
Art. 48. Compete à DP:
I - Orientar e fiscalizar a aplicação da legislação de pessoal;
Ir - Promover e elaborar os expedientes relativos ao .provimento,
preenchimento e vacância dos cargos e empregos;
III - Zelar pela aplicação e aperfeiçoamento dos prmcípíos da Administração de Pessoal.
Art. 49. .oompete à DSG controlar
as atividades relativas à importação,
material, comunicações, arquivo, mecanografia, transporte, portaria e zeladoria.
Art. 50. A Tesouraria compete efetuar pagamentos e recebimentos legalmente processados, bem como desempenhar quaisquer outras atívídades no âmbito de suas atribuições.
CAPiTULO VII

Dos órgãos

suborâ;:I~ados

(SDnJ ;

II - Seção de Movimentação e
Classificação de Cargos (SMCO);
ru - seção de Assistência Médica
e Social (SAMS);
IV - setor de Preparo de pagamento (SPP).
3 - Divisão de- Serviços Gerais
(DSG) , constituida .de:
I - Seção de Importação (SD;
II - Seção de Material (SM);
m - seção de Comunicações e Arquivo (SOA);

Art. 51. Para atender às suas finalidades, o 0N'2q é auto-ízado a promover a criação e ao organização de
laboratórios ou de institutos, que lhe
ficarão subordinados científica, técnica e administrativamente, mantida
a situação dos órgãos já criados com
base no art. 13 da Lei no 1.310, de
15 de janeiro de 19j!.
Art. 52. Os Regimentos dos órgãos
.subordínados serão aprovados por
Decreto do Pl'e·~idente da Repúblíca.
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TíTULO IrI

csetnn.c

1

Do Potcimcmo
Art.

53.

O Património do CNPq

será formado:
a) pelos bens e direitos por
ele
adquiridos ou que lhe forem doados;
b) pelos saldos de rendas próprias
ou de recursos orçamentários, quando transferidos para a conta pa-

trrmoníat.

Art. 54. A aquísíçâo de bens patrimoniais pelo CNPq Independa de

aprovação do Governo Federal, mas
a transferência ou a alienação dêases
bens somente poderá ser efetuada
quando especificamente autorizada
pelo Presidente da República.
CAPíTULO II

Da utilização
Os bens e direitos

Art. 55~
pertencentes ao CNPq somente poderão
ser utilizados. para a réalízaçâo dos
objetivos próprios às suas finalidades, permitida, porém, a aplicação dos mesmos para a obtenção de

.rendas.

TíTULO IV

Dos Recursos e da sua aplicação
CAPÍT.ULQ I

Dos Recursos

Art; 56. -os Recursos 'para a manutenção e o desenvolvimento
dos
serviços do CNPq e para conservaçãc.. renovação e ampliação de suas
instalações provirão de:
a) dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas pela União;
b)
produto de créditos especiais
abertos por lei;
c) subvenções, doações, legados e
outras rendas que eventualmente receber;
d) renda de aplicação de bens pa-

tnmontaís:

e), produto de venda de material
ou de alienação de bens patrimoniais.
Art. 57. A dotação global, correspondente a cada exercício financeiro,
constará do orçamento da União com
título próprio; será entregue ao
CNPq, no máximo em quatro parce-

ExECUTIVO

las e será depositada em conta corrente, em instituição oficial de crédito.
CAPÍTULO 11

Da Aplicação

Art. 58. O CD decidirá sôbre a
distribuição dos recursos e examinará, para a devida comprovação, as
demonstrações das despesas efetuadas.
Art. 59. A movimentação dos recursos .será feita mediante' assinatura conjunta 'do Presidente ou ~o Vice-Presidente do CNPq e do DiretorGeral do DA.
TíTULO V
CAPÍTULO

ÚNICO

Do Regime Financeiro

Art. 60. O Regime financeiro do
CNPq obedecerá aos seguintes preceitos:
a) o exercício financeiro coincidi..
rá com o ano civil;
b) Q a proposta do orçamento será
organizada pelo'CD e justificada' com
~.' indicação dos planes e, programas
de trabalho correspondentes.
Parágrafo único. A proposta
de
orcamento do CNPq será suomettda
à - aprovação do Presidente da Re..
pública.
Art. 61. Para a realização de planos cuja execução _possa exceder a
um exercício, as despesas previstas
serão aprovadas globalmente, oonsígnando-se nos orçamentos seguintes as
respectivas dotações.
AJ;t. 62. A prestação
anual
de
contas' ao Presidente da República
será feita até o último dia útil-do mês
de fevereiro e constará, além de outros,
dos seguintes elementos:
a) balanço patrlmotüaf
b) balanço econômico;
c) balanço financeiro;
d) quadro comparativo entre a receita estimada .e a receita realizada;
e) quadro cumparattvo entre a despesa fixada e a despesa realizada.
,? 19 A prestação de contes referen-

~;n~;n~oJ:Ç~6sTii~~~i~J:rb~~taie~:

União até o último dia útil do mês

de fevereiro, respeitando-se os assuntes considerados sigtlosoa-pelo CNPq.
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29 Até o último dia útil do mês
C~q apresentará os
SBUS balanços à Contadoria Geral da
Rept.blica para os efeitos Iegaia.
§

"de fevereiro, o

TlTur~O

VI

CAPíTULO ÚNiCO

Do Fundo Nacional de pesquisas

Art. 63. E' mantido o Fundo Nacional de Pesquisas, destinado a pesquisas cientificas e tecnológicas, administrado e movimentado pelo CD.
Art. 64. O Fundo Nacional de Pesquisas constituir-se-á de:
I - créditos e recursos, concedidos
para tal fim;
II - Saldos -de dotaçõea crçamentárias, de créditos especiais ou de quaisquer outras rendas ou receitas eventuais,
Art. 65. Os saldos de dotações 01'çamentáríase de quaisquer outras rendas' OU· receitas eventuais, de cada
exercício, quer do CNPq, quer dos Institutos e outros órgãos que lhe são
aubordmados, serão recolhidos ao
Fundo Nacional de Pesquisas e escríturádos em contas especiais.
Parágrafo único. Excetuam-se do
disposto neste artigo os .saídos das
doações condicionais.
Art. 66. O Fundo Nacional de Pesquisas poderá receber doações, com ou
sem finalidades determinadas.
Parágrafo único. A aplicação das
doações não condicionais será estabelecida pelo CD.
,Art. 67. Durante o exercício financeiro, desde que a necessidade dos programas e dos serviços o exijam, poderão ser feitos destaques à conta do
Fundo Nacional de pesquisas.
TITULO VII
CAPíTULO ÚNICO
Disposiçõe~

Gerais e Transitórias

Art. 68. a CNPq, no prazo de cento
e vinte (120) dias, contados da publicação dêste Regulamento, organizará o seu Regimento Interno a ser aprovado pelo CD.
Art. 69. O Quadro de .Pessoal do
CNPq será apreciado pelo CD e submetido à aprovação do Presidente da
República no prazo de cento e oíten-

ta

(180)

475

dias, contado da publicação

dêste Regulamento.

§ 19 A lotação de pessoal integrante do Ouadro a que se refere êste
artigo, será aprovada pelo Presidente
do CNPq.
§ 29 E' da competência do Presidente do CNPq a expedição dos atos
relativos a provimento, preenchimento e vacância dos cargos e funções do
Quadro de Pessoal.
Art. 70. Além dos servidores do
Quadro de Pessoal, poderá o CNPq
admitir pessoal temporário, requisitar
funcionários e contratar pessoal cíentifico ou técnico especializado, nactcnal ou estrangeiro.
Art. 71. Os trabalhos e os resultados das pesquisas realizadas por iniciativa ou sob o patrocínio do CNPq,
excluídos os casos que interessem à
Segurança Nacional, serão divulgadas
pela forma mais apropriada, trazendo
expressa referência à contribuição do
Conselho.
Art. 72. Qualquer pessoa a serviço
do CNPq. que, em virtude da função
exercida ou de .trabalho a seu cargo,
tiver conhecimento de matéria .julgada sígnosa, responderá pela. inobservância das disposições I e g a i s a
respeito.
Parágrafo único. O caráter sigiloso
e a sua classificação, quando ocorrer
a hipótese- deverão constar, expressamente, da resolução, da ordem de serviço ou do contrato a que se referir.
Art. 73. São isentos de impostos e
taxas os aparelhos, instrumentos,
utensílios de laboratório, produtos
químicos e quaisquer outros materiais,
sem similar nacional, que o CNPq ímportar para a execução de pesquisas,
e o' respectivo desembaraço alfandegário far-se-á mediante simples requisição ao Chefe da Repartição .competente, acompanhada da prova de
aquisição do material importado.
Art. 74. Os. atos jurídicos ou ínstrumentos do CNPq e órgãos subordinados gozam de ampla isenção trtbutária, e seus bens e rendas não .serâo
passíveis de penhora, arresto, seqüestro.
ou embargo.
Art. 75. O CNPq e os órgãos subordinados gozarão de franquia postal,
telegráfica e radiotelegráfica nas redes oficiais e nas que estejam obrigadas, por qualquer forma, a serviço oficial e, ainda, das facilidades de trans-
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porte terrestre. marítimo, fluvial e
aéreo, concedidas a serviço público federal.

Art. 76. Anualmente, até o último
Jia útil do mês de fevereiro, o Presidente do CNPq apresentará ao Presidente da República . relatório ·das
atividades do Conselho no exercícíc
anterior.
Parágrafo único. Depois -íe apresentado ao Presidente da República,
b Conselho enviará gratuitamente cópias do relatório ressalvadas as partes sigilosas que contiver, às instituíções de pesquisa e às universidades.
Art. 77.
Os órgãos subordinados
deverão apresentar ao CNPq. até o
dia 30 de janeiro, relatório de suas
atividades no ano anterior.
Art. 78. Os servidores optantes,
na forma do art. 40 da Lei ne 4.583,
de 8 de dezembro de 1964, serão aprc-

veitados em cargos de idêntica denominação, classe ou nível do Quadro de
Pessoal do CNPq.
§' 19 O aproveitamento do que trata êste artigo será efetivado no próprio ato que aprovar o Qu~dro do
Conselho.
§ 2Q OS servidores mencionados no
parágrafo 19 do art. 40 da Lei a que
se refere êste artigo serão aproveitados observando-se as atribuições que
lhes são cometidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
bem como a remuneração que lh~s é
paga pelo exercício daquelas atribuíções.
Art. 79. Será considerada como de
efetivo exercício de cargo em comissão a direção dos Institutos 'subordinados ao CNPq no período anterior
ao Decreto nv 40.975, de 15 de rcveretro de 1957.
Art. 80. As atividades da Procuradoria' continuarão sendo dirigidas e
exercidas pelo atual Ccnsultor-Jurfdíco efetivo do Conselho, até a vacância do cargo respectivo.
Parágrafo único. O Assistente e o
Secretário do Procurador-Geral servirão aoConsultor-Juridico enquanto
perdurar' a situação prevista neste artigo.
Art. 81. Enquanto não houver condíçôes para o seu funcionamento no
Distrito Federal, o CNPq continuará
instalado no Estado da Guanabara.
Art. 82: Os atuais membros do CD,
de que trata o art. 79, da Lei núme-

1'0 1.310, de 15 de janeiro de 1951, con-

tinuam a integrá-la até o término dos
mandatos em que foram investidos.
Art. 83. Os Setores do DTC poderão ser desdobrados, a critério do
CD, tendo em 'vista o desenvolvímen.,
to da ciência e da tecnologia, medíante expedição, de ato próprio e publicação no Diário Oficial.
DECRETO N9 56.126 ABRIL

DE 27 DE

DE 1965

Concede a Ford Motor no Brasil
A. autorização para" continuar
funcionar na República.

(Publicado
'Seção I -

s.
a

no Diário Oficial Parte I de 28.6.1965).
Retificação

Na página .6.003, 21} coluna, no
preãmbuto, onde se lê: ..• e nos 'termos do Decreto-Leí no 2.627, de 25
de setembro de 1940, resolve: •.•
Leia~se:

. .. e nos têrmos do Decreto-lei
no 2.627, de 26 dl>\ setembro de 1940,
decreta: ..•
DECRETO N9 56.131 -

DE

27 DI!:

ABRIL DE 1965

Concede à sociedade Bavegação Sion
Limitada autorização para tunctonar como emprêsa de navegação de
cabotagem.
Q. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituiçâo Federal e nos têrmcs do Decreto-lei
nv 2.784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. 11: concedida à SOCiedade Navegação Sion Limitada, com
sede na cidade de Belém, Capital do
Estado do Pará, autonsaceo para Iuncíonar como emprés de navegação de
cabotagem," com o capital destinado
às suas operações mercantis, fixado
na importância de o-s 15.000. OGO
tquinze .ilhões de cruzeiros) .. dividido em 15.000 (quinze mil) cotas, do
valor unítárro de Cr$ 1.000 (hum mil
cruxelros) dístrttn.rdas entre 3 (Crês)
constas. cidadãos brasileiros, na conformidade da Lei nv 2.130, de 5 de

L:l,

,;(f'iro

de

H.ió,::. consoante

O,~l"l'

mentes par-ticulares de constttu 'ção
social firmados a 30 de setembro de
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1963, obrtgando-se a mesma sociedade
a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o .objetc da presente
autúrlzação ..
Brasília, 27 dé abril de 1965; 144'?
da independência e -779 da República.
H.

CA8TELLO BRANCO

Daniel Famco

DECRETO N'? 56.134 ABRIL DE 19'85

DE

27

DE.

Concede, à The Prudential Assurance
Company Limited autorização para
aumentar o capital destinado às
suas operações no Pais.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r.. da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.063, de
7 de março de_1940. decreta:
Art. 19 É concedida à The Prudentíal Assurance Company Límíted, com
sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no Pais pelo' Decreto nO? 22.305, de 4 de janeiro de
1933, autorização para aumentara
capital destinado às suas operações de
seguros no Brasil, de ors 12.250.000
(doze 'milhões, duzentos e cinqüenta
mil cruzeiros) para Crg 105.500.000
(cento e cinco milhões e quinhentos
mil cruzeiros), conforme decisão da
Diretoria em reunião realizada em 19
de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita
leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar; sôbre
objeto da autortzação a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1985; 1449
da Independência e 779 da República,

às

°

H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECR.ETO N9 56.136 - DE 27 DE
ABRIL DE 1965
Concede à Tbe Yorksture lnsurance
Company Limited autorização para
aumentar o capital destinado
às
suas operações no País.

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

tdgc 87, in'Ciso I, da Constituição; e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de 'março de 1940, decreta:
Art. 1Q E' concedida à The Yorkshire Insurance Company Limited,
corri sede' em York, Inglaterra, autorizada 'a funcionar, no País, pelo Deereto nc 15.572, de 22 de julho de
1922, autorização para, -aumentar '0
capital destinado às suas operações
.
de seguros no Brasil, de cr$
28.000.000 (vinte e oito milhões de
cruzeiros) para Cr$ 329.304.000 (trezen tos e vinte e nove milhões, trezentos e quatro mil cruzeiros, conforme
decisões da Diretoria em reuniões realizadas em 15 de setembro e 12 de
novembro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis 'e aos regulamentos vigentes, ou quê venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965; 1441?
da Independência e 771? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.138 ABRIL DE 1965

DE

27 DE

Concede à Jequitibá Companhia de
Seguros Gerais autorização para
funcionar e aprova os seus Bstatu.tos.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. F' E' concedida autorização
para funcionar Jequitíbá Companhia
de Seguros Gerais, com sede na cídade de São Paulo, Estado de São Paulo,
representada por seus Diretores e
constituida em Assembléia Geral, realizada em 4 de dezembro de 1964,
que operará em seguros e resseguros
dos ramos elementares a que se refere o art. 40, nc 1, do Decreto-lei nv
2.063, de 7 de março de "1940, com o
capital inicial de Cr$:50.000;000 (cinquenta milhões de cruzeiros), ficando
aprovados os Estatutos adotados pelos
subscritores do seu capital.
Art. 2" A sociedade ficará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a vià
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gorar, sôbre o objeto da "autorização
a que alude o presente Decreto.
Brasília, 27 de abril de 1965;- 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Daniel Faraco

gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o presente Decreto.
Brasilta, 27 de abril de 1965; 144'"
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO N9 56.143 ABI).IL DE 1965

DE

27

DE

Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Companhia Sol de Seguros, inclusive aumento do capital social e extensão 'das operacéo ao
Ramo Vida.

(Publicado no D. O. de 12-5-1965)
Retificação

Nos Estatutos da companhia Sol
de Seguros, publicados à página 4.575,

logo após o artigo 18, acrescente-se:
Art. )9. A remuneração dos membros do Conselho Consultivo será fixada pela Assembléia Geral.

DECRETO Nv 56.144 - DE 27
ABRIL DE 1985 '

DE

Concede à Companh"a Tutelar de Seguros autorização para funcionar e

aprova os seus Estatutos.

o Presidente da República, usando
da atribúíção que lhe confere o artigo 87, inciSo r, da Constituição,de-

ereta

Art. lQ E' concedida autcrizacâo
para funcionar à Companhia TuteÍar
de, Seguros, com sede na cidade de
Blumenau, Estado de Santa .cataetna, representada por seu Incorporador e constituída em Assemblé.a Geral, realizada em 26 de junho de 1964,
retificada e ratificada pele de 15 de
dezembro de 1964, que operará em
seguros e resseguros dos ramos elementares a que se refere o art. 40,
nc 1, do Decreto-lei, nc 2.(163, de 7 de
março de ~940, COm o, capital inicial
de Org 50.(JOO.()OO rcinqüenta milhões
de cruzeiros), ficando aprovados os
Estatutos adotados pelos subscritores
do seu capital.
Art. 29 A SOCiedade ficará integralmente sujeita: às leis e aos re-.

DECRETO N9 56.174 ABRn. DE 1985

DE

29

DE

Autoriza a Campanha Brasileira de
Carbureto de
Cálcio a pesquisar
calcário, no município de Barroso,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .nv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Carbureto de Cálcio a pesquisar caícacto em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Praia e Capoeira Grande, distrito e munícípío de Barroso, Estado
de Minas Gerais, numa área de onze
hectares e trinta ares (11,3'0 ha) , delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a noventa metros (9Hm.), no rumo verdadeiro de
sessenta e oito graus nordeste
689 NE), da confluência dos córregos
Cana e Praia e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes ccmprtmentos e rumos verdadeiros; trezentos e
quatorze metros (314m), vinte e' dois
graus noroeste (229NW); cento e
qüenta e nove graus nordeste (599NE)
quente e nove graus nordeste (59ÇlNE)
quarenta metros (40m) , sessenta e
seis graus nordeste _. (669 NE); quarenta e quatro metros (44m), sessenta graus nordeste (809 NE); trinta
e seis metros (36m), cinco graus trinta minutos nordeste (S930'NE); vinte
e quatro. metros (24m), doze graus
nordeste 0"29 NE); sete metros (7m),
cinqüenta e dois. graus trinta minutos
noroeste (529 30' NW); setenta e nove metros (79m) , cinqüenta graus
sudoeste (509 SW);
setenta e oito
metros (7'8); trinta e oito graus sudoeste (389 SW); setenta e quatro
metros (74 mj , setenta e seis graus
trinta minutos sudoeste (769 3'Ü'SW);
quarenta e nove metros (49m) , dezesseis graus trinta
minutos nordeste
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<16Q 30'NE);, cento e dezessete metros

(117m), cinco graus noroeste (SQNO);
quarenta e dois metros (42m), doze
graus nordeste (l29 NE); cinqüenta
e oito metros (58), trinta e quatro
graus nordeste (349NE), cento e oito
metros (liJ8m) , trinta e três grau nordeste (339 NE); cento e cinqüenta, e
seis metros (56), quarenta graus noroeste (40NW); oitenta e sete metros (87m) , trinta e seis graus noroeste (369 NW); oitenta e quatro metros (34m), trinta e seis graus sudoeste
(369SW) ; sessenta e cinco metros
(65m) , quarenta e seis graus sudoeste
(469SW); sessenta e cinco
metros
(65), vinte e três graus sudoeste
(239SW) ; setenta e nove
metros
(79), seís graus sudoeste (6° SW);
cinqüenta e nove metros (59m) , crês
graus sudoeste (39 SE); duzentos e
quatro metros (204m), treze graus sudoeste 039 SE) trinta e oito metros
(38m), dezenove graus sudoeste ....
09°SE?; noventa e três metros (93m) ,
trinta e oito graus trinta minutos sudoeste (38Q , 30'SE); cinqüenta metros
(50m) , quarenta e seis graus sudoeste (46Q SE); setenta e sete metros
(7'7m) , três graus sudoeste (39 SE);
trinta e dois metros (32m), quatorze
graus sudoeste (l49SW); sessenta e
três metros (63m) dezessete graus sUdoeste (l7 9 SE); sessenta e dois metros (62m) , sete graus sudoeste ....
(79 SE); o trigésimo primeiro e último lado é o segmento retdlínio Que
une a extremidade do trigésimo lado,
descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita à
estipulações do Regulamento aprovado .pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN número 1-63, de 9 de janeiro
de 1963, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que . será uma via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorização de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 29 de abril de 1965; 144Q da
Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

M cero Thibau

DECRETO N9 56.175 ABRIL DE 1965

DE

29

DE

Outorga ao Departamento de Ag'/{-as
e Energia do Estado de remambuco concessão para tiietríõuir eaergia elétrica.

O presidente da Repúbnca usan.to
da catribuíção que lhe confere o artigo 87, íncíso I, da Oon.stItuiçã O, e

nos têrmos do art. 59 do Decrebo-let
nc 852, de 11 de -iovembro de 1938,
e do art. 89 do Decreto-lei no 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1<.'. E' outorgada ao Departamento de Aguas e Energia do Estado
de Pernambuco concessão para 'distribuir _energia elétrica no Murdcípío de
Correntes, ficando autorizado a construir os sistemas de transmissão e de
dístríbuíçâo que se fizerem necessários.
§ 1Q Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
característícas técnicas das instalações.
§ 29 A energia a ser distribuída será
fornecida pela Companhia Hidrelé..
teíca do São Francisco.
Art. 29 O eoncessíonário deverá sa,
tisfazer as seguintes extgêncías:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em trss
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a contar da date.
de publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e c.istr.i~
buíçâo.

II - Assinar o contrato discí'ol'nar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30)· dias, contados da ououcação do despacho da aprovação da
respectívã minuta pelo Mini.stro das
Minas -;é Energia.
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com OS projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministre das Minas
e Energte..
Art. 3Q. As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re,
vistas trienalmente pela DIVisão c-e
Águas do Departamento Nacícnal da
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-~o
Produção Mineral, com aproyaçao
Ministro das Minas e Energla.
Art. 4'" A presente «oncessâo vígcraré pelo prazo de trinta (30) anos.

Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os _bens e instalações que,
no momento, existirem em função (;'xclusíva e permanente dos serviços C::>Q4
cedidos reverterão à pnião.
Art. 6Çl O concessionário poderá I eK
querer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
se: estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Al't. 7Q ~ste Decreto entra em Vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de. abril de 1965; 144q
da jndependêncía e ~i7Q da 'República.
H. CASTELLO BRI\NCO

Mauro Thibau

DEORETO Nl) 56.176
ABRIL DE 1965

DE'

29

DE

outorga ao Município de Luiz Correia, Estado do Piauí, concessão
para distribuir energia elétrica.

O Presidente da Repúblics.,usand:o
da atribuição que lhe confere 0 artigo 87, inciso I, da Constitu1çáo,. e
nos têrmos dos arts. 10 do Decreto-lei
n Q 2.281, de 5 de junho 'de 1940,
e 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25
de outubro de 1941, decreta:
Art. 1ÇI E' outorgada ao Municíp10
de Luiz Correia, Esta{}o do Piauí, concessão para distribuir energia elétrica
em seu território, ficando .autorfzado
a montar usina termelétrtca e a cous .
truir sistema de dist!~lbuç_ão.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das Instalações.

Art. 2?' O concesstonárto deverá sa.,
nsreeer as seguintes exigências:
I ---, Submeter -à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro de prazo de cento
e oitenta (80)- dias, a contar da data
de publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relattvoe
aos sistemas de transmissão e distrtbuíçâo .

Assinar o contrato disciplinar
concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da pubücação do despacho da aprovação d%
respectiva minuta pelo Ministro (las
Minas e Energia.
IH ..:....- Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com OS projetos aprovados _e as modificações que
forem autorizadas.
parágrafo único. Os prazos referidos neste "artigo poderão ser' prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 Às tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela D1Visão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação 'do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo' de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e Instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dOS serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que Se
refere este artigo até sets (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendo-se, "e não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79. Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. '
Brasília, 29 de'lbril de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
II -

da

H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibãu
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DECRETO N" 56.177 ABRIL DE 1965

DE

29-

DE

outorga ao Departamento de Aguas
e Bnerç'a do Estado de Pernambuco concessão para dist't'ibuiJ' energia elétrica.

o Presidente da RepÚblic·a, usando
da atribuição que .he confere o artigo 87,- inciso 1., da "onstatuícâ'> t:
nos' têrmos dos arts. 5', do Decreto-lei
nc 852, de .11 de novembro de 1938,
e 89 do Decreto-lei n- 3.763, de 25
de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada ao Departamento de Aguas e Energia do Estado de Pernambuco concessão para
distribuir energia elétrica no Muni
cípic de 'r'orttema, ficando áutortsaco
a construir os sistemas de transm ~s
são .e de distribuição que se Ifzercm
necessários.
§ 19' Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das Instarações ,

A energia a Bel' distribuída será
fornecida pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Art. 2(1 O concessionário deverá satisfazer as seguintes cond.ções:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a conter da data
de publicação dêste Decreto, as estudos, projetos e 'orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e dist.!.'l:
§ 20;>

buícão .

ri - Assinar o contrato disciplmar
da concessão dentro do prazo de
trinta (3D) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia,
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovadas pelo
Ministro das Minas e Energi-a. executando-as de acôrdo COm os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mínas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re,
vistas trienalmente pela Divisão d~
Aguas do Departamento Nacional da
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Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas .e Energia.
Art. 4Q A· presen te concessão vígororá pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o prazo da concexsão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente ':l.üs serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que VIerem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar Com o pedido a que se
refere êste artigo ate seis (€) meses
entes de findar o prazo de vigência
do concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que nã-o pretende a renovação.
Art. 79 O presente decreto entra 13m
vigor na data de sua publicação, tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de ahnl de 1965; .:.44Q
da' Independência e nç da. República.
H. CASTELLO BRANCO

Mau1'o Thibau

DECRETO NQ 56.178 ABRIL DE 1965

DE

29

DE

Autoriza a Alumínio Minas Gerais
S. A. a lavrar bauxita, no município de Mariana, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, nc I, da- Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro -de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Alumínio
Minas Gerais S. A. a lavrar bauxita,
no 'lugar denominado Morro do Fra- ~
ga, distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana, Estado de Minas
Gerais, numa área de noventa e três
hectares e vinte e sete ares (93,27 na) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vórtice .a oitenta e dois
metros (82m), no rumo verdadeiro
setenta e um graus e trinta minutos
nordeste (71930' ~'l'E); do centro do
bloco de concreto a montante, do
boeíro da estrada Fundão-Santa Hita.
sôbre o córrego do Fundão e os lados, a partir dêsse vértice; os seguintes .comprimentos e rumos verdadeí-
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trezentos e oito metros (308m),
vinte um graus e quarenta minutos
sudoeste C21 Q40' SW); duzentos e setenta e nove metros (279m), vinte e
seis graus sudeste (269 SE); duzentos e sessenta e cinco metros (265m),
'quarenta graus e vinte e cinco minutos sudoeste C40Q25' SW); duzentos e
quarenta e dois metros (242m), um
grau e vinte e oito minutos nordeste
(1928' NE); cento e noventa e oito
metros (198m) , cinqüenta e um graus
e trinta minutos noroeste <51930'
NW); cento e setenta e cinco metros
(175m), trinta e quatro graus e vinte
e cinco minutos noroeste (34 925' NW) ;
duzentos e trinta metros 12:10m), setenta graus e trinta minutos noroeste
(70930' NW); cento e sessenta e tr~s
metros (l63m); onze graus e dez rmnutos nordeste (11010' NE); trezentos e
quatro metros (304m), treze graus :e
vinte minutos noroeste (13020' NW);
duzentos e cinqüenta e quatro metros
(254m), vinte e dois graus noroeste
(229 NW); duzentos e setenta e sete
metros (277m), vinte e cinco graus e
vinte e cinco minutos nordeste (259
25' NE); duzentos e trinta e um me-tros (231m), oitenta e seis graus e
oito' minutos sudeste (86908' SE);
cento e noventa e nove metros (199
m) , oitenta e sete graus e quarenta
e oito minutos sudeste (87°48' SE);
cento e noventa e quatro metros (194
m) , setenta e três graus e trinta e
cinco minutos nordeste (73°35. NE) ;
oitenta e quatro metros (84m) , sessenta graus e cinco minutos sudeste
(60905' SE); noventa metros rsenu ,
setenta e cinco graus e quarenta minutos nordeste (7&940' NE); cento e
quarenta e sete metros (147 fi); setenta e sete graus e trinta minutos
sudeste (77930' SE); cento e doze metros (112m), oitenta e um graus e
cinqüenta centímetros (81,50m), cítenta e um metros e cinqüenta centímetros (81,50m), oitenta e um graus
e quarenta e oito minutos sudeste
(81048, ,SE); duzentos e ci~co metros
(205 m) , treze graus e trinta e um
minutos sudeste U3931' SE); duzentos
e sessenta e cinco metros (265), sessenta e oito graus e quarenta minutos
sudoeste <68°40' SW); quínhen.cs e
quarenta e oito metros (M8m) , vinte
e quatro graus sudoeste (249 SW).
Esta autorfzação é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do artigo 28 do
Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
1'08:

mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
seguintes estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963, e da Resomçâo CNEN n 9 1-6J, de 9 de janeiro de 1963, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário da autorização nca obrigado a recolher aos
cofres públicos, - na forma da lei cs
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
'
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão, sujeitas às servidões de solo e
subsolo para ríns de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de mil novecentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ...
1. 980,00) .

Art. 7° Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1965: 1449
da Independência e 779 da República.
H .. CASTELLO BRANcO
Mauro Thibau

DECft.:8TO N9 56.191
ABRIL DE 1965

DE

29

DE

Concede à EmpTêsa de Mineração
Badin .Ltda. autorização para tuncionar como empresa de mineração.

o Presidente da República
da ata-íbuíçâo que lhe confere

usando
o artigo 87, nc r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Emprêsa de Mineração Badln Ltda., so-

ATOS DO PODER ExECUTivo

oíedade por cotas de responsabilidade limitada em que se transformou
por contrato particular de 8 de novembro de 1963, a firma Th. Badin
de Mineração Ltda.
autorizada a
funcionar como emprêsa de mineração pelo Decreto nv 20.724, de 13 de
março de 1946, com sede no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara,. autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto da referida autorização.
Brasília, 29 de abril de 1965; 144°
da Independência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

56.193
DE 29 DE
ABRIL DE 1965

N°

Autoriza o Departamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a construir linha de trensmissão deener{jia elétrica.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro dê 1938,
decreta:
Art. 1°. Fica o Departamento de
Aguas e Energia Elétrica do Estado
de São Paulo autorizado a construir
uma linha de transmissão, partindo
da subestação da Companhia Elétrica Caíuá, sita em Alvares Machado,
até à cidade de Alfredo Marcondes,
no Estado de São Paulo.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão fixadas as caracterrstícas técnicas da linha de transmíssao.
§ 29 A referida linha se destina ao
transporte do suprimento de energia
elétrica, feito pela Companhia Elétrica Cauá.
Art. 29 A concessionária deveráisatísraser ' as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministérto das Minas__e Energia, em três (3) vias, dentro do prazo de noventa (90) dias, a,

contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos,. projetos e orçamentos relativos à linha de transmissão.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que
forem fixados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados ou as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prctse
rogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publícaçao
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 29 de abril de 1.965; 144~
da Independência e 771( da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro· Thibau

DECRETO

N° 56.194
DE 29 DE
ABRIL DE 1965

Transfere ae- Carlos Germano Nitz
para o Município de Ajonso Cunuito
a concessão para produzir, trumemstir e distribuir energia elétrica no
Distrito .ae Serra Pelada.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do Código de Aguas (Decreto nv 24.643, de
10 de julho de 1940), 5° do Decreto-lei nv 852 de 11 de novembro de
1938, decreta:
Art. 1Q Fica transferida para o MUnicípio de Afonso Claudio a concessão para produzir, transmitir e dlstríbuír energia elétrica no Distrito de
Serra Pelada, Estado do Espírito
Santo, de que é titular Carlos Germano Nitz (em virtude do Decreto número 33.755, de 4 de setembro de
1953) .

Art. 2lf O concessionário deverá assinar o contrato disciplinar da concessão dentro de trinta (30) (lias contados- da publicação do despacho de
aprovação da respectiva minuta pelo
Ministro das Minas e Energia.
Art , 3° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re-

ATOS DO FODEF. ExECUTIVO

4S4
vistas

trienalmente pela Diyisão de

águas do D.epartamento Naclon.§Ll da
Produção Mmeral. com aprovaçac do
Ministro das Minas e Energia.

Art. 49 f:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECR~TO

DECRETO N9 56.197 ABRIL DE 1965

DE

30

DE

Autoriza Jasanias Ribeiro de Sousa
a comprar pedras preciosas

o Presidente da Pepúbhoa, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87. nv I, da Constdtuíoão Federal
e tendo em VIsta o Decrete-ler nc 466
de 4 de Junho de 1938, 'recreta:
Artigo único. Fica autorizado Jasanías Ribeiro de Sousa, residente em

;o~g'~rF~~;O:so'P~:~i~~~S d~o:~~~~o~

NO? 56.195

DE

29

DE

ABRIL DE 1965

Transfere de Valentim Huebra Semches para o. Município de Lajinha,

Estado de Minas Gerais, concessão
para produzir e distribuir energia
elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o actígo
87, inciso I, da Conatãtuíção, e nos
têrmos dos arts. 140 e 150 do Codigo

do Decreto-lei nv 466, de 4 de junho
de 1938, cumprindo-lhe observar integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização,
constituindo título da mesma. uma
via autêntica do presente decreto.
Brasiha, 30 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO BRANCO

Octavio Gouoeia de Bulhões

de Aguas (Decreto nv 24.643, de 10

de julho de 1934), decreta:
Art. 19 Fica transferida para o Municípío de .Lajínha, Estado de Minas
Gerais, a concessão para produzir e
distribuir energia elétrfca em seu território, de que é titular Valentim Huebra Sanches (em virtude do Decreto nv 10.684,. de 21 de outubro de

DECRETO N9 56.198 ABRIL DE 1965

DE

30

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
tramsteréncia de atcramenio, o domínio útil de terreno nacional interior qUe menciona, no Estado da
Guanabara.

1942) .

Art. 29 O concessionário deverá assinar o contrato disciplinar da concessão dentro de trinta (30) dias contados da publicação do despacho da
aprovação da respectiva minuta pelo
Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 este decréto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1965; ,1449,
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1. da' Consütuiçào Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 205 do Decreto-lei nv 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo umco
Fica Felix Gulías
Iglesías, de nacionalidade espanhola,
autorizado a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil do
terreno nacional interior, situadc na
Rua do Império, designado por lote
8 (oito) da quadra 1 (um), no Estado da Guanabara, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o no 18.773 de 1965.
Brasília, 30 Ide abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO

cotasno

BR.I~NCO

Gouveia de Bulhões

ATOS DO

DECRETO N' 56.199 'ABRIL DE 1965

DE

30

PODER

DE

Autoriza David Albert Selim Mizrahi,
a comprar pedras preciosas

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe- confere o artigo 87, ,nl? I, da Constituição Federal
e tendo em vista o Decreto-lei nv 466,
de 4' de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado David Albert Selim Mizrahi, residente
no Rio de Janeiro, Estado ca Guanabara, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-Lei nv _466,
de 4 de junho de 1938, obrigando-se
seu titular a cumprir. integralmente
as leis e regulamentos em vigor ou
que venham a vígorat sôbt e c objeto
desta autorização, constatuíndo título'
da mesma via autêntica do presente
decreto.
Brasília, 30 de abril de 1955: 14:49
da -Independêncía e 779 da República.
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EXECUTIVO

REGIMENTO INTERNO DA SEÇAO
DE SEGURANÇA NACIONAL DO
MINISTÉRIO DA SAúDE
CAPíTULO I

O

Da Finalidade

Art. 1Q A Seção 'íé Segurança Nacional (S. S N.) do Mlmstérto da
Saúde, órgão complementar d(, Conselho de Segurança Nacional (C. S.
N.), subordinada díretamcrue ao Ministro de Estado da Saúde, cem por
finalidade. nu que fôr rélactons do com
as suas atividades especifírus e em
estreita cooperação com 05 órgãos da
Secretaria Geral ao Consethc vde Segurança Nacional, participar no estabelécímentc do Conceito B:SI ratégico
Nacional ~ decc. -er te elabo-acào das
Diretrizes Governamentais e dos planejamentos do Fortalecimento do Potencial e da MO'li';zaç8v Nacional.
CAPÍTULO

H. CAS'I'ELLO BRANCO

Da Orçameação

Octavio Gouveia de Bulhões

:!

11

Funcionamento

Art.~Q A S. :3 N., eonstituida de
Secretarrx corpo ter-níco. Setor de
Informações e.Setor de Estudos e Pla-

DECRETO N' 56.202
ABRIL DE 1965

DE

.30

nejame-itos sere dí-igída por um Di-

DE

Aprova e manâa executa?' o Regimento Interno da Seção de Segurança Nacional, do ,Ministério da
Saúde.

o Presidente da 8.epública, usando
da .atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87 - inciso I, da Constituição.
decreta:
Art. 19 Fica aprovada-o Regimento
Interno da Seção de Segurança ,Na
cíonal, do -Mínístérto da Saúde, que
com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 29 zste decreto entrará em vi'gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 30 tlt abril de 1965; 144<,1
da Independência e 77Q da República.
M

H.

CASTELLO BRANCO.

Raymundo de Brito.

retor co-neado Çlu)' DC,C:'I'I" do Presidente da rcepúblice e escolhido dentre aervuíures de- IMiD;~ térto da Saúda
ou Iuncioz ários dvts -ou müu ares re··
quíaltados na. forma da legislação vi-

gente.
~ te A tndlcaçâo ..
Ic Diretor da Seção será feita, em lista u'Ipllce,'. pelo
Munstru de Estado.
§ 2(,> A Secretaria o Corpo r'õcutco
e os Setores da S. S. N. serão cheIrados -epectívam-nte por Secretario. Asstsu-rite re'-~nir'(, e Chefes de
Setor "le~Jf!n:-1 dos pele Mmístrc . de Estado e eei.olhidos centre serv.dores do
-Mtnistérto da Baú I;:;. mediante índlcação do Di
7etor 'ia Seção.
§

39 O Ministro de lsstado designa-

rá,por proposta -ío Diretor da S. S.
-N. servidores do Mm;,<::r·ério, de exemplar con.i-rta e compcténcía especíahzada. para ceren. exercício 'la Seção,
podendo requisita; nu forma da, legislação vigente. outros servidores civis ou mtlitet es p~r;t atuar como consultores ou prestar cooperação por
prazo certo, em serviços especiais.

ATOS DO PODIm EXECUTIVO

4.36

b) mecanografar os ôocumentoa da
'Seção;
c) manter 'em dia e em oi'élemJ
Arquivo Geral:
Art. 39 compete à 5. S. N. do Mid) desempenhar todos os demais
mstérfo da Saúde:
trabalhos
relativos à comunicações
i - Estudar e dar parecer sôbre as
arquivo e mecanografia que forem dequestões que lhe submeta o Ministro
terminados;
de Estado;
e) manter a BIblioteca-documentáIr - Prestar todas as Informações
rio;
.
que forem solicitadas pelos órgãos da
II - Através da Turma, de AdmiSecretaria Geral do Conselho de Segurança Naeíonai e Setviço" Nacional
nistração (T-2):
de tnrc-macõcs:
a) organizar 'J regístr (. do patrímõIII - Coordenar as atividades do
nío, anotando o valor depreciação ou
l'.Jinistérw dentro do âmbito do mesvalorízacâo em acôrdo à legtalaçâc vimo nos assuntos \ü~",dl.\s à segurança
gente; .
nacíonei,
b) manter em dia a sftnaçâo do
IV - Etaborar 0.5 planejamentos gomaterial 'te consumo da Seção;
vernamentais de pctencial nacional e
c) organizar os boletins de meredito execução da mobillzaçâo nacional,
CImento dos tuncíonarios em exerdecorrentes das d"',1 ..araes de execução
crcío na Seção;
relativas ao setor de suas atividades;
ai organizar e LD3t~·1.!ir os processos
administrativos em geral;
V Colaborar com a Secretaria,
e) manter em dia a escrituração reGeral do Conselho de Segurança Nagular dos recursos financeiros díscional na Confecção do' plano interno
tribuidos à Seção;
na parte referente à saúde do povo;
1) registrar a freqüência dos serviVI - Sugerir as medidas que dedores da Seção;
vam ser postas em orátdca pelo Mig) aplicar a- legislação referente ao
nistério da Saúde, no sentido de comovimentação e saída de
ingresso,
operar na obra de Segurança tanto pessoal;
em tempo de paz como rio 'de comoh)
apreciar questões relativas a dição intesuna.,
reitos, vantagens, deveres e responVII - Orientar a execução do plasabilidades dos servidores;
no a cargo do' Ministério da Saúde
i) coligir os elementos necessários a
para que se torne possível uma efipreparação da proposta orçamentária;
ciente colaboração
em
tempo de
j) providenciar o expediente de
guerra:
concessão de adiantamentos;
u registrar as entradas e sai das de
VIII - Manter entendimentos constantes com as instituições públicas' e . material;
m)
examinar as contas, recibos e
partdctnares com tnterêsses ligados à.
outros documentos que devam. ser ensaúde e eduoacac Sanitária coordennndo-as no sentia- de teerem couvecaminhados aos órgãos competentes;
nientemente utilizadas na obra de sen)
providenciar a guarda ordem e
gurança naciona..
asseio das dependências apupadas pela
IX - Elaborar o-ogramas para a
Seção.
realização' de conferências palestras ~
Art. 59 O Corpo t'ecníco (C'I') é
programas através da imprensa escriconstituido por membros designados
ta falada e televisa, .~.<l. que despertem
em portaria. por livre escôíha do Mio. ínterêsse dos se-vldc res do Minisnistro, dentre os Diretores de Detério pela história do Pata.e suas trapartamentos Nacional de Saúde, Nadições.
cional da Criança, Nacional de Endemias Rurais e de Adminístração, em'
Art. 49 A Secretaria, constituída pecomo Diretores de Divisões dos reslas I'urmas de axcocicnte e Administração, compete:
pectivos Departamentos e Chefes de
Serviços do Ministério da Saúde, toI - Através da Turma de Expedos sem prejuízo das suas funções
diente (T-l). que tem a seu cargo o
normais.
Arquive Geral, Oomunícações, Meca"
nograría e Bíblíoteca-documentárlo:
Parágrafo único. Ao Corpo Técnico,
a) processar a correspondência ofique se reunirá em sessões secretas,
cial recebida e expedida;
cabe:
CAPíTULO III

Da Competência

ATOS DO PODER EXECUTIVO

I - Desempenhar as funções de 61'gâo consultivo da S, S. N. nos assuntos a ela pertinentes;
II - Estudar as questões técnicoadministrativas de ínterêsse da segurança nacional;
Art. 69 Ao Setor de Informações,
especificamente, cabe:
I - Manter em dia todos os dados
e informações que interfiram 0U se relacionem no levantamento das posaibilidades e limitações do ,-->oder Nacional;
II - Apresentar sugestões e elaborar estudos conclusivos sôbre o resultado ip suâs pesquisas;
III Realizar investigações, em
casos especiaía;
IV - Ter a seu cargo o Serviço
Criptográfico
de
correspondência
quando tôr o caso;
V - Cooperar na organização da
Bíblioteca-documentárío ,
Art. 71) Ao Setor de Estudos e Planejamentos, especificamente, cabe:
I - Realizar estudos e avaliação
da Conjuntura Nacional no campo de
suas atividades;
II - .axecutar os trabalhos neeessãnos aos planejamentos do 29 grau
(Portalectmento elo Potencial Nacional e Mobilização Nacional);
III - Cooperar na organização da
Bíblío teca- documentário.
CAPITULO IV
Das atribuições dos eerotaoree
Art. 89 Ao Diretor incumbe:
I - Orientar, dirigir G fiscalizar os
trabalhos da Seção;
II - Estabelecer normas, diretrizes
e programe de trabalho;
IH - Distribuir os assuntos para
estudo, exame 0]1 parecer aos órgãos
competentes;
IV - Convocar, de ordem do Ministro de Estado, as reuniões do Corpo Técnico;
V --:- Baixar portarias, instruções e
ordens de serviço;
VI - Estabelecer, de ordem do
Mmístro de
,,0, grupos e subgrupos de trabalho dentro (1 Oo>o 'I'écníco, designando nos mesmos um de
seus membros para dirigi-los;
VII - Designar um funcionário
para serv-taríar o Corpo .recníco em
suas reuniões;
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VIII - Solicitar ao Ministro de Estado as providências imprescindíveis
à organív- - '"l, ao funcionamento e
das atribuições da
cabal desempen
Secão. mantendo-o
constantemente
informado sôbre as atividades da mesma;
IX - Entender-se, diretamente,
com entidades públicas' ou privadas
que exercerem atividades correlatas;
X - Assegurar estreita e permanente ligação da Seção com os órgãos da Secretaria Geral do Conselho de Segurança racional, do Estado Maior das Forças Armadas, do
.s8'"VÜ~O Nacional de Informações, Delegacias de Ordem Política e Social
dos Estados e Seções de Segurança
dos outros Ministérios;
XI - Solicitar, de ordem do Ministro do Estado, os dados, informes
e a: providências de que necessitar,
dos departamentos subordinados ao
Ministério;
XII - Distribuir, de acórdo com a
conveniência do serviço, . o pessoal
designado para a Seção;
XIII - Assinar o expediente da
seção;
XIV - Despachar, com o Ministro
de Estado, e submeter à sua apreciação, as deliberações da Seção que
tenham de ser aprovadas pelo Presidente da República;
XV - Elogiar e aplicar ou propor
penas díscíplínares, de acôrdo com a
legislação em vigor, ao pessoal lotado
na Seção;
XVI - Determinar a abertura de
inquéritos administrativos;
XVII - Autorizar a execução de
serviços externos;
XVIII Organizar, conforme as
necessidades do serviço, turmas de
trabalho com horários especiais;
XIX - Antecipar e .prorrogar o pe~
ríodo normal de trabalho;
XX - Aprovar a escala de férias
do pessoal que lhe fôr subordinado;
XXI - Entender-se, diretamente,
sempre que o interêsse do serviço O
exigír, com quaisquer autoridades;
XXII Apresentar, anuailmente,
ao Ministro de Estado o relatório das
atividades da Seção;
XXIII - Admitir e dispensar pessoal na formá, do artigo 23, da Lei
no 3.780, de 12 de julho de 1960.
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Aros

DO

PODER EXECU'l'IVO

Art. 9Q Ao Assistente Técnico compete:
I - substituir o Diretor nos seus
impedimentos:
II - Auxiliar o Diretor na orientação e fiscalização dos trabalhos
Inherentes à S.S.N.;
III - Relacionar os documentes
srgtlosos e ter sob sua guarda e responsatnüdade <J protocolo e arquivo
désses documentos.
Art. 10. Ao Secretário compete:

Art. 12. Aos Chefes de Setores in.
cumbe:
I - Dirigir. coordenar e fiscalizar
as, atividades de seu Setor;
Il - Submeter à consíderaão do
Diretor os assuntos de seus encargos;
IH - Praticar, em relação ao pessoal de Setor, os atos que recaírem
sob sua alçada;
IV - Estabelecer ínstrucõea 'e normas, de acôrdo com as diretrizes do
Diretor da S. S. N. para a realização
dos trabalhos 'e boa marcha dos serI - Dirigir o expediente diário da
viços;
Seçáó organizando e fiscalizando os
V - Exercer as atividades não' extrabalhos da Secrets.rla:
pressamente previstas ri-este Regimento e que lhe sejam determinadas peII - Executar estudos e trabalhos
lo Diretor:
-que lhe tenham sido confiados pelo
Diretor:
VI - Propor medidas para o bom
.andamento e aperfeiçoamento dos
lU - Trazer em dia o livro espe- trabalhos.
cial do históríc da Seção;
IV - providenciar· a escrituração
Art. 13. Aos auxiliares de Setor
das alterações ocorridas com funciocompete:
nários em' serviço ria Seção;
I - Tomar conhecimento das insV - Executar o servlco de prototruções que lhes sejam dadas pelos
colo geral controlando .a entrada,
respectivo- 'reres:
distribuição e expedição dos docuII - Tratar diretamente com o
mentos;
Chefe do setor sôbre as questões dísVI - orientar e físcalizar o sertríbuidas pelo mesmo:
viço de mecanografia, arquivo geral,
UI - Receber, estudar e pesquisar
documentação e biblioteca-documensôbre os assuntos que lhes forem contário;
fiados, dentro das instruções .íomeVII - Zelar pela boa ordem nas
cidas;
dependências da Seção.
I V - Procurar, fornecer e ídentdfiArt, 11. Aos membros do Corpo
cal" nos trabalhos fontes fiéis de consulta, 'nstruçâc e informação;
Técnico cabe:
I - ReaÚzar os trabalhos e estuV - Cumrmr o calendário estabedos que lhes forem atribuidos;
lecido, ou, na impossibilidade de se~
guí-lo, levar ao conhecimento do
1: - Comparecer às sessões quanchefe.
do convocados;
III - Emitir parecer nos processos
Art. 14. Aos Assessores, n númeque lhes forem distribuídos:
ro variável, de acôrdo com as necessidades do serviço, incumbe:
IV -, Cumprir as determinações que
ficarem estabelecidas nas sessões;
I - Cooperar nas atribuições dos
setores, quando designados;
V - Manter ligação com o Diretor
da Seção;
II - Executar os trabalhos que lhes
forem cometidos pelo Diretor ou CheVI - Distribuir ao Assessor ou Asfe imediato";
sessores, se tôr o caso, o material de
trr -' Assessorar, quando designapesquisa necessário aos trabalhos que
dos, membros .do Corpo Técnico nos
111e5 forem cometidos;
trabalhos e pesquisas que sejam atrrVII - Dal' prioridade, assim como
buldcs aos mesmos.
os seus assessores, aos trabalhos e
atividades da Seção sôbre os demais
Art. 15. O Ministro de Estado exencargos decorrentes 'de suas funções
pedirá Diretrizes ou Instruções Genormais;
rais que regulem o' funcionamento e
VIII - Fornecer, procurar e idenfixem a orientação das atividades e
trabalhos a serem desenvolvidos pela
tificar nos trabalhos rontes: fiéis ele
consulta, instrução e íntormáção.
S. S. N " nos campos específicos das

ATOS

DO PODER

responsabilidades de seu Mínisténio,
de modo a manter- atualizados os planejamentos e encargos de execução.
Art. 16. Os estudos e pareceres
que encerrem conclusão opinativa,
parcial ou não, e recomendação de
medidas a serem adotadas, só deverão
ser encaminhado» pela S, S. N, com
o "aprovo" do Ministro de Estado ou
pelo mesmo assinados,
~ rt. 17. Todos os membros e auxiliarcs da Seção' são obrigados ao ab-

soluto sigilo e reserva .sôbre assuntos e trabalhos da Seção, cumpríndo
as determínacões sôbre as classificações sigilosas, tomando conhecimento
da Lei que regula' sua manípulaçâo.
Art',
18, Tôdasas organizações
oficiais da União, as entidades autárquicas, paraestatais, concessionárias
ou usufrutuárias de serviço público' e
entidades subordinadas aos Mi ,tértos, em geral, são obrigadas a fornecer à Seção de d'égurança Nacional elementos e informações que lhes
sejam solicitados,
I - Os Estados, Municípios, emprêsas privadas ou individuas serão solicitados a colaborar, quando fôr o caso:
II - A utilízaçâo de dados, informações ou dooumentos n.re se encontrem na Secretaria ou em andamento processuai é prívatíva dá S,S N.

Art , 19, Ao. correspondência ofic . al
ca 8.8, N, gozará de trunquía pos-ar
p telegráfica.

Art. 20~ Os casos omnsoa serão resolvidos pelo Ministro de Estado dà
Saúde.
Art. 21. A 8.S.N. ;"-)'"a Instalação
própria e privativa nOfdificio-'S~de
do Ministério da Saúde, assim como
disporá de elementos cara guarda de
documentos sigilosos e os Indíspeusâveis ao funcionamento e movímentaçâo do servtco.
Art. 22. OS funcionários ou servidores públicos designados para servirem na -:.S. N. nãocarretal'ão":t,u ~
menta dos quadros a que pertençam.
Parágrafo único - O exercício na
8.S.N, do pessoal civil ou militar
será considerado, para (1'5 efeitos te..
gala, título de mevecímenrc na vida
funcional, não acarretando prejuízo
de qualquer vantagem de que goze o
servidor no seu cargo efetivo.

ExECUTIVO
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CAPÍTULO V
Da uotaçao
Art. 23. A Seção de Segurança 'qacíonal terá a seguinte lotação:
a) Um Diretor - ocupante de Cargo, em Oomíssâo, de direção superr. 11"
Símbolo 2-0
b) Um Assistente Técnico - ocuoau
te de Função
atífícada, Símbolo "2 .1'"
c) -rm Assessor - ocunante de Prmte de Função Gratificada, Sím-

bolo 2-F,
d) Um Secretário - ocupante de
Função Gratificada, Símbolo 9- F
e) Um Chefe de Setor de Informações
j) Um Chefe do Setor ele Estudos
e Planejamento.
g) Um responsável pela Turma de
Expediente (T-lJ,
h) Um responsável pela Turma de
Administração (T -2) .
Parágrafo único - Além 60S funcionários constante- ;'l$'l 'otacâo. a 'Se,;.
ção de Segurança Nacional poderá
admitir uessoal na forma do Art. 23.
da Lei
3.780, de 12 de julho de
1960.
CAPítULO VI

n9

Dp li orário
Art, 24, O horário de expediente
da S.S.N. será o normal f'xado para
o Ministério da Saúde.

CAPÍTTfT,{) VII
Das Substituiç,ées
Art. 25. O Diretor eerá substituído,
automàucamente, • f.ID suas faltas e
impedimentos eventuais, pelo Assls~
tente Técnico, Asaeas-» ec etatto ou
funcionário designado pelo Dlretor ,
CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 26, As reuniões da S.S.N"
como todos os seus trabalhos, terão
caráter -eservado, sendo vedada aos
servidores uttüzarem-se de r1~rl('\:--: tuformações e documentos existentes na
secretaria ou em an.lamento na c ~~
ção, para 'quaisquer obetlvos alheios
ao desempenho de suas atribuições.
Art. 27. Até ser criado, por ~ei,
o Cargo em Comissão, Símbolo 2~C.
de Diretor da Seção de Segurança
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Nacíonal 10 Minist6r)," n!l ~~{lrJ~. o
ocupante do cargo tem a Função Gratificada grmbolc. 1- F.
Art:28. Os casas omissos no presente .Reg'imerito, bem como as dúví.
das que possam susclfar em sua eXt:cução, serão resolvidos pelo Ministro

de Estado da Saúde.
-

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1965.
Raymundo ele Britto.

DECRETO NQ 56.220 -

DE

30

DE

ABRIL DE 1965

Concede à Matumbá - Minérios Ltda.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc T, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida à Matumbá - Minérios Ltda., constituída
por instrumento particular de 18 de
janeiro próximo passado, com sede na
Oídade do Rio de Janeiro, Estado -da
Guanabara, autorização para funcionar como emprêsa .de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasília, 30 de abril de 1965· 1449
da Independência e 779 da RepÚblica.
H.

CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

W:

56.221 -

DE

30

DE

foBRIL DE 1965
Autoriza -o cidadão brasileiro José
Joaquim Eugênio a pesquisar gipsita, no município de Ipubi, no Estado de Pernambuco.,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no -I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Joaquim gugênío a pesquisar gípsita, em terrenos de sua
propriedade, de Marcelino da Silva

Mudo, Antônio Mudo da Silva .e Juvenal Siqueira Mudo, no imóvel sitio
Barbosa, na Fazenda poço Verde, distrito e munícípío de Ipubí, no Estado
de Pernambuco, numa .área de dezenove hectares (19 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice no marco de pedra, com cs
iniciais J.J.E. situado à margem da
rodovia Ipubi-Curícurl, distante dois
mil e quinhentos metros (2. 550m) da
Cidade de Ipubl e -os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: duzentos e
cinco metros (205m), vinte e dois
graus trinta minutos sudoeste
.
(2'2 9 30' SW); cento e oito metros e
c i n q ti e n t,a centímetros OOB,50m)
trinta e três graus noroeste (339NW);
trezentos e quarenta e seis metros e
cinqüenta centímetros (346,50m). oeste
(W); duzentos e cinqüenta e cinco
tros (255m), vinte e sete graus noroeste (279 NW); quinhentos e setenta
metros (570m), setenta e um graus
nordeste (71 9 Nl!J).
Parágrafo úníco. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações . do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CN-EN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963', da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Ors 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1985; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

M aUTO Thibau

DECRETO N9 56.222
ABRIL DE 1965

DE

30

DE

Autoriza Th Badin de Minérios tsa«.
a pesquisar cassiterita nos municípios de Piatã e Rio das Contas, Estado da Bahia.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

ATOS DO PODER

87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de ja-

neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 19 l<'ica autorizada Th Badin
de Mínértos Ltda.. a pesquisar cassiterita em terrenos devolutas, nos distritos de Catolés, Abaíra, Oaraguataí e
Arapíranga, municípios de Piatâ e Rio
das Contas, Estado da Bahia, numa
área de trezentos e sessenta hectares
(360' ha) , compreendendo o leito e
margens do rio Água Suja, com o
comprimento de quarenta e cinco mil
metros (45.0'00 m) , por oitenta metros
(80 m) de largura, contados quarenta
metros (40 m) da confluência do rio
Agua Suja no rio das Contas e a terminar na concluência do riacho Mutuca, no mesmo rio Agua Suja.
Parágrafo umco . A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade pelo' Decreto uc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN .ns 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da' autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil .e seiscentos cruzeiros tora ....
3.600,00) ê será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrária.
Brasília, 30 de abril de 1935; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.223
ABRIL DE 1965

DE

30

neíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nestor de Agullar Souto a
pesquisar águas-marinhas em terrenos devolutos no lugar denominado
Bananal, distrito e município de Ataleia, -Estado de Minas Gerais, numa
área de duzentos e vinte hectares
(220 ha) , delimitada por um quadriIátero, que tem um vértice a mil quinhentos e dez metros 0.510 m) ; no
rumo magnético de vinte e três graus
sudoeste (239 SW), da confluência dos
córregos Bananalzmho e Bananal e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil trezentos e cinqüenta metros
0,350 m) ,sessenta e oito graus sudoeste (689 SW); dois mil metros
(2.000 m) , vinte 'e dois graus e trinta
minutos noroeste (22930' NW); oitocentos e cinqüenta metros (850 m)',
sessenta e oito graus nordeste (689
NE) j . dois mil e sessenta e cinco metros (2.065 m) , trinta e seis graus e
trinta minutos sudoeste (36930' SE).
Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da comissão Nacional de Energia Nuclear _
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil e duzentos cruzeiros (Cr$ .....
2.20ú,Ú'l)) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio' do Registro das AUtorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Nestor
de Aguilar Souto 'a 'iJesquisar águasmarinhas, no município de Ataléia,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, no I, da oonsütuiçãoe nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de ja-
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CASTELLO BRANcO

Mauro Thibau

DECRETO

N'?

56.225 1965

DE 30 DE

ABRIL DE

Autoriza a Emprêsa Brasileira de Engenharia s. A. a pesquisar ouro no
município de São Félix do Xirigu Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 87 nc I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de, 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Emprêea
Brasileil;a

de

Engenharia S. A.

a

pesquisar ouro, em terrenos devolutas
no vale do Igarapé Naja, distrito de
Gradaús, município de São Félix do

Xíngu, Estado do Pará, mima área de
quatrocentos e. noventa e nove hectares e oitenta ares (499,SO ha) , delimitada por um retângulo que tem um
vértice no final do caminhamento, que
paruíndo da. confluência 'da Grata
Garganta da Serra Ruim no igarapé
Naja, apresenta os seguintes comprimentos e Turnos verdadeiros: quinhentos e setenta metros <570 m) , quarenta~ e c~nco graus sudoeste (459 SW);
três mfl trezentos e trinta e três metros e vinte centímetros (3.333, 20in) ,
setenta e quatro graus sudoeste (749
SW); seiscentos metros (6üO m) dezesseis graus sudeste (l69 SE)' oS ladoa divergentes do retângulo, ~ partir
desse vertI?e, assim se definem, por
seus comprímentos e rumos verdadeiros: oito mil trezentos e trinta e três
metros (8.333 m) , setenta e quatro
graus nordeste (749 NE); seiscentos
metros (600 m) , dezesseis graus sudeste (l69 SE) .
Parágrafo uruco , A .execuçâo da
presente autorfzaçâe fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias ao
que sé 'refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste D_ecreto, pagará a taxa decinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro .própr!o
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; 1449 da
Independência e 77g da República.
H. CASTELLo BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 56.228 ABRil, DE 1965

DE

30

DE

Autoriza a Companhia Geral de Eletricidade a ampliar suas instalaçãés

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 inciso I, da Constituição e nos
têrmos dos artigos 19 e 29 do Decreto-lei nv 2.059, de 5 de março de 1940
e 59 do Decreto-lei ne 852, de 11 de
novembro de 1938, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Geral de Eletricidade a ampliar
e modificar suas instalações, mediante:
I - construção de uma linha ele
transmissão entre a Usina de Nova
Rezende e a cidade de .ruruaía, Estado de Minas Gerais;
II - eubstituiçâo de fios e isoladores na linha Juruaia - Muzambínho:
IH montagem de subestaçoés
abaixadoras que se fizerem necessárias ao fornecimento de energia elétrica a .Juruaía, e ao refôrço do que vem
sendo feito à sua zona de concessão:
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão fixadas
as características técnicas das linhas
de transmissão e das subestações abaíxadoras.
Art. 2Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da, Produção Mineral do Ministério das Minas
e Energia, em (3) três vias, dentro do
prazo de 1 (um) ano, a contar da
data de publicação .dêste Decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmíssão.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos ou
modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do MInistro das Minas e Energia.
Art. 39 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário:
Brasília, 30 de abril de 1965' 1449 da
Independência e ng da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

ATOS DO .PODER

DECRETO N9 56.229 ..,..... DE 30 DE
ABRIL DE

1965

Autoriza a Rio Light S.A. - Serviços
"ele EZetricidade a moaüicar instala-

ção elétrica;
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti'êo 87 ne 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 2.059, de 5 de
março de 1940, decreta:
Art; 1º Fica a Rio Lfght S.A.-Serviços de Eletricidade, autorizada a
modificar a sua atual êstação de manobra ele 88 kV, situada nas proximidades da cidade de Barra Mansa, no
Municlpío do mesmo nome, Estado do
Rio, de Janeiro, em estação receptora.
,§ 19 A finalidade desta modificação
é a melhoria das condições de fornecimento de energia elétrica ao referido município.
§ 29 As características técnicas das
instalações serão fixadas por ocasião
da aprovação dos projetos.
Art. 2\1 A concessionária deverá satisfazer às seguintes exigências:
I - Apresentar- à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas
e Energia, dentro do prazo de seis (6)
meses, .oa estudos, projetos e orçamentos relativos às instalações ora
autorizados.
II - Iniciar' e concluir as obras nos
prazos que forem fixados, executando-as de acõrdo 'com os projetos ou
modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos de que
trata o presente artigo poderão ser
prorrogados pelo Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3(1 O presente Decreto. entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspoaições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; 1449 da
Independência e' 77° da República.
H." CASTELLO BRANCO

Mauro Thioau.

DECRETO NÇ 56.272 MAIO DE

DE

10

DE

1965

Outorga à Companhia de Eletrificação
Centro-Norte do Ceará concessão
para distribuir energia elétrica,

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

EXECUTIVO

493

tígo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 150 do Decreto
.
ns 24.643, de 10 de julho de 1934, e do
artigo 59 do Decreto-lei nv 852, de 11
de novembro de 1938, decreta:
Art.- 1º E' outorgada à Companhia
de Eletrificação Centro-Norte do Ceará
concesaào para distribuir energia elétrica no muntcrpío de Carlré, Estado
do Ceará, ficando autorizada· a construir o- sistema de dístrfbuiçâo que for
necessário.
§ III Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após' a aprovação dosprojetos, serão determinadas as características técnicas da instalação.
S 29 O suprimento de energía para
distrtbuíçâo ao município de Cartré
será feito pela usina hidrelétrica dê
Araras, do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas.
Art. 21l A concessionária devera satisfazer as seguintes exigências:
:i - Submeter à aprovação -00 MInistro das Minas e Energia. em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e,
oitenta (180) dias, a contar da . datu
da publicação uêste decreto, os estudOS, projetos e orçamentos .relatívos ao
sistema de dístrtbuíçâo.
LI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da publicação do
despacho: da aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
LU - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem estabelecidos pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acordo com os projetos
aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rerendos
neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
ele energia elétrica serão ríxadas e revistas trienalmente pela Dívísão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Min3.-E e Energta.
Art. 41,) A o-esente concessão vígo"rai-a pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Píndc o prazo da concessao.
todos os bens 2 instalações que no momento exrstérem em roncao exclusiva
e permanente dos serviços concedidos,
reverterão a Umáo.
Art. 6Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
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mediante as condições que vierem a
ser estípuládas.
Parágrafo untco . A conceestonana
deverá entrar com o pedido a que se
retere cate artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não o rtser, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~ste decreto entra em VigOI
na data de sua publícaçáo, revogadas
us disposições em contrárto.
Brasília, 10 de mato de 1965;
da Independência e 779 da
República.
1449

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.273 MAIO ~E 1965

DE

10

Dl!:

outorga a Companhia Partmaenee ae
Energia Elétrica autorizaçéio- de estudos das jontes de energta

hidrâu~

liea existentes no alto rto Iguaçu e
seus afluentes, no Estado d<? Parana,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 87, inciso I, da Constítutção, e nos
termos dos artigos 9'? e 10 do DecretoleI no 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. I'? E' outorgada a Compannta
Paranaense de Energia Elétrica auto ...
rtzaçâo de estudos das .rontes de energla .hidráulica existentes no alto no
Iguaçu 'e seus afluentes' a' montante <te
Salto Grande, DO Estado do Paraná.
Art. 29 A interessada deverá apresentar a Dívísâo de éguas do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia,
dentro do prazo de dois (2) anos, contados da publícaçâo dêste decreto', os
estudos a que se refere a presenteautorização.
Parágrafo único. O prazo referido
neste artigo poderá ser prorrogado por
ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 mete decreto 'entra em Vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLQ BRANCO

MauTo Thibau

DECRETO N9 56.288 MAIO DE 1965

DE

17

DE

Aprova o Regulamento da Taxa de
Serviços Federais.

<Publicado

no

Diário

Oficial

-

de 14.6.65).
Retificação

Na pagma 5.570, 3\)0 coluna, no parágrafo único do Art. 59, onde se lê:
. " nos documentos que devem ser
apresentados ...
Leia-se:
... nos documentos que devam ser
apresentados ...
No Art. 69 onde se lê:
. .. de acumuladores invioláveis e
carregados pela .. ,
Leia-se:
'" de acumuladores invioláveis e
carregadas pela ...
Na página 5.57f, la coluna, no Capítulo lII, onde se lê:
99 Sem prejuízo ...
Leia-se:
Art. 99 Sem prejuízo
Onde se lê:
à multa de dez vêzes O valor da
taxa ...
Leia-se;
I - à multa de dez vêzes o valor
da taxa .. ,
Onde se lê:
à multa de Cr$ 5.000 ...
Leia-se:
II --.: à multa de crs 5.000
2ª" coluna
Onde se íê:
21 - Fotocópia de livro ou documento, autenticada, por folha de
dimensões até O,22xO,333m ...
Leia-se:
21 - Fotocópia de livro ou documento, autenticada, por fôlha de
dimensões até 0,22xO,33m '"
Na mesma .ccluna, Item IV, onde
se lê:
Atos do Departamento Nacional de
Saúde
Leia-se:
Atos do Departamento Nacional da
Saúde;
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19 DE MAIO

o
.>

DECRETO N.9 56.296 -

'DE 19 DE

MAIO DE 1965

Declara de utilidade pública o "Hospital Nossa Senhora da Conceição
de PaTá de Minas", com sede em
Fará de Minas, Estado de Minas
Gerais.

da

495,

Presidente da República, usando
atrfbuíçáo que lhe confere o ar-

tigo 87, item 1, da Constítuíçao Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. 16.435', de 1962,
decreta:
Artigo único. E' declarada de uundade pública, nos têrmos do art. 19 da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935,' combinado com o art. 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 50.517 de 2
de maio de 1961, o Hospital Nossa
gennora da Conceíçâc de Pará de
Minas", com sede em Pará de Minas
Estado de Minas Gerais.
Brasília, _19 de maio de 1965, 144\'
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Declara de utilidade pública o Centro dos Retalhistas, com, sede em
Fortaleza, Estado do Ceará"
o Presidente da Repúnltca, usando
da atribuição que lhe- confere o -artígo 87, item 1, da constituição Fe-

deral, e atendendo ao que consta do
Processo do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores 4.337, de 1964,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. L'?
da Lei n.c 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o art. 1.'-' do
Regulamento aprovado pejo Decreto
n.v 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Centro dos Retalhistas, com sede em
Fotaleza, Estado do Ceará.
Brasília, 19 de maio de 1965, ~44'?
da Independência e 779 da Repúbhca ,
H.

CASTELLO BRANCO

Milton

Soares

Campos

Milton Soares Campos

DECRETO N'? 56.298
MAIO

DECRETO N9 56.295

Declara de utilidade pública o Centro
Espírita João Moreira, com sede em
Capivari, Estado de São Paulo.
O Presidente da, República, usando

da atribuição que lhe confere o' artigo 87, item I, da Constituição Federal,
e atendendo ao que consta do processo M.J.N.I. 57.962, de 1962, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. I'? do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Centro
Espírita João Moreira, com sede em
Capívari, Estado de São Paulo.
Brasília, 19 de maio de 1965; 144 D
da Independência e 779 da República.
BRANCO

Milton Soares Campos

DE

19

DE

1965

Im 19 DE

MAIO DE 1965

H. CASTELLO

DE

Declara rje utilidade pública a "Sociedade Educadora Nossa Senhora da
Piedade", com sede no Estado da

Gtuuuioara,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oartigo 87, item 1, da constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. 44.553, de 1964,
decreta:
Artigo único. t!: declarada. de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961. a
"Sociedade Educadora Nossa Senhora
da Piedade", com sede no Estado da
Guanabara.
Brasília, 19 de maio de 1965; 144 9
da Independência e 779 da Repúblíca.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos
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19

DE

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. n? 28.406, de 1964,

decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Sociedade

Beneficente Beatriz Ramos, com sede
em Indaíal, Estado de Santa cata-

rlna ,

Brasília, 19 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO Nº 56.302
MAIO DE

DE 19 ra

1965

Declara de utilidade pública a Fundação Nilo Carvalho com sede em São
Paulo Estado de sõo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtoutção que, lhe contere o artigo
87, item I, -da Constituição Federal e
atendendo ao que consta do Processo
M, ,I. N, L 23,830, de 1963, decreta:
Artdgo único. E' declarada de utilidade pública, .nos têrmos do artigo
19 da Lei n» 91, de 28 de agôsto de
1935. combinado com o art. 19 do Re.:.
gulamento baixado pelo Decreto número 50.517, de z-oe maio de 1961 a
Fundação Nilo carvalho, com sede ~nl
São p,aulo, Estado de São Paulo.
Brasüia, 19 de maio de 196.5' i44~
da Independência e 779 da Rept1blica.
H.

CASTELLO

BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO Nº 56 . 310- DE 21 DE
MAIO DE

Declm'u de utilidade pública a "SOciedade Beneficente Hospital Beatriz
Ramos". com sede em Indaial, Es:'
tado de Santa Catarina

H.

E 4 ECUTI VO

1965

Autoriza a Cerâmica Mar tini Sociedade Anônima a 'pt'!$quisa1' argila, no
municípío de MogÍ' Gauç 7l , Estado de
São Paulo
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que me confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1.• ~85, de 29 de' janeiro de 1940 (Código de Mtnasr , decreta:
Art. 19 Fica autorizada n Cerâmica
Martdni S. A. a pesquisar argila em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Córrego da Onca. distrito
e município de Mogi caueu,' E·stado de
São Paulo, numa área de setenta e
oito hectares noventa e deis ares e
trinta e e cinco oentdares 178,9235 haj ,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértiee a cento e noventa metros (190 m), no l'U!110 verdadeiro de trinta e três graus trinta minutos sudeste (33930' SE) do marco número seis (6) do carnal dó Esptrfto
Santo do pinhal, da cía . Mogíana de
Estradas de Ferro e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentós e rumos verdadeiros: quatrocentos
e cinqüenta metros (450 111), setenta
e nove graus nordeste (79º NE); qui.nhentoa e quarenta e três metros
trinta e três graus trmta minutos sudeste (33930' SE); trezentos e quarenta e dois metros (342 m) . cinco, graus
trinta minutos sudoeste (5°30' SW>;
duzentos e noventa metros (290 m) ,
oitenta graus sudeste (80 9 SE) seiscentos e noventa metros (690 mr , vinte e 'três graus trinta minutos noroeste
(23930' NW); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) cinco graus nordeste (5 Q NE); seiscentos metros
(600 mj , trinta e cmr'o graus nordeste
(359 NE); mil quatrocentos e oitenta
e cinco metros (1.485 m) , setenta e
nove graus sudoeste (79º SW); seiscentos e sessenta metros (660 m) ,
trinta e' três -graus .trmta minutos sudeste (33º30' SE),
Parágrafo único. lJ. execução da presente autorização fica sujeita às estipulações . do Regulamente aprovado
pelo Decreto nv 51 7'Jfj. de 19 de fevereiro de 1963, e da' Resolucâo SNEN
nv 1-63, de 9 de janeiro dê .1963, da
Comissão Nacional de energia. Nuclear,
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Art. 2('1 O título ria. autcrízacáo de
pesquisa, que será urna via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa de setecentos e noventa cruaeu-os (Cr$ 79G,()O)
e será válido por doís (2) anos a contal' da data da trunscrfçao no livro
próprío de Regfstc das Autoízaoôes de
pesquisa.
At. 3('1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de mato de 1965;. 1449
ela Independência e 779 da República.
H.' CASTELLÓ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.311
MAIO DF 1965

DE 21 DE

Autoriza Cerâmica taarura S. .4. a
pesquisar argila. "],0 rn~micipio de
Mogi Guaçu, Estado de São Paulo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constítuíçâo e nos
têrmos d.J Decreto-lei ')9 1.985, 'de 29

de janeiro de 19'40 (Código de Minas),
decreta:

Art. 19 Fica autorlzadacn cerâmica
Martini S. A. a pesq.usar argila em
terrenos de sua propriedade nc lugar
denominado varjão na varzea do Purias ou Cachoeira de dalxo, no distrito e município de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, numa área de cento e dezenove hectares trinta' ares e
cinqüenta centiares (119,::lU50 na), delimitada por um polígono Irregular,
que tem um vértice no marco quilométrico número centc e sessenta e três
(km ·163) da rodovia estadual São
Paulo - poços de Caldas (ramal Vara
Mogi Guaçtü e os lados e partir desse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: oitocentos e noventa e cmco metros /8% mj • quinze"'
graus sudeste (I59 dE)' quínuentos e
cinqüenta metros ~55(J nu , oitenta e
nove graus sudoeste C89 lJ SW); quatrocentos e cinqüenta e oito metros
(459 mi , oitenta e um graus sudoeste
(81 9 SW); trezentos-e noventa e sers
metros (396 fi), trm-a e .três graus
quinze minutos SUdoeste f33?15 SW);
trezentos e sessenta ~ cinco melros
(365 m) , cinqüenta graus vinte mmutos noroeste (50920' "tT"W)· trezentos
e sessenta metros (360m) , trtnta e um

graus trinta minutos noroeste (3'1930,
NW); quatrocentos e se-tenta metros
(470 m) , quarenta e Dito graus dez
minutos nordeste (48910' NE);' cento
e quarenta metros (140 m) , cuínze
graus noroeste (159 N1JV)' cento e Sl'S~
senta e cinco metro~ {1f3 m) , oitenta
e quatro graus sudeste ,849 SE1; trezentos e setenta e quatro metros .. ,
(374 m) , setenta e seis gTD.11S nordeste
(769 NE); quínhentoa e trinta e dojs
metros (532rn), trinta p. quatro graus
nordeste (349 NE)" trezentos e .oítcnta e dois metros (.382 nu , cinqüenta
e quatro graus sudeste (fi4'? SE) .
Parágrafo único. A execução da presente autorização rtcn sujeita às cstípulaçôea do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.7::;;6. de 19 de fevereiro de 1963, e da Rcsolucâo CNEN
nc 1-63, de 9 de íaneíro de 1963 da
Comissão Nacional de Energia'.NU~
clear.
~
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste Decreto, pagara a taxa de mil
duzentos cruzeiros (Cr$ 1.200) e será
válido por dois ano a contar da, data
da transcrtçâo ,no ti ";:0 próprio de' Registro das Autorfzaçóes de PPsquisa.
Art. 39 Revogam -~e as disposições
em contrário.
Brasrlta, 21 de mala de 196'5; 14411 ca
Independência e 779 da República,
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56.312 MAIO DE 1965

DE 21 D:E

Autoriza Cerâmica Martini S. A. a
pesquisar argila, no município de
Mogi Guaçú. Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n 9 I; da Constituição- e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de ::;;9
de janeiro de 194'0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Cerâmica
Mai-tíní S. A. a pesquisar argila em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Estiva, distrito e muni...
cípio de ]\,'[ogi Guaçú,Estado de São
Paulo, numa área de noventa e cinco
hectares vinte e três ares e vinte e
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cinco centrares (~5,2325. ha) , deltmítarda por um polígono Irregular, que

tem um vértice a duzentos metros
(200m), no rumo verdadeiro de oitenta graus trinta minutos sudoeste (809
30' SW), do marco quilométrico numero noventa e, um (km 91) cravado
no pátio da Estação de Estiva da Cia.
Mogíana de Estradas de Ferro e os
lados a partir dêsse vértice, 0...<; seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
quatrocentos metros
GAOOm), seis graus e trinta e cinco
minutos noroeste (69 3'5' NW); quatrocentos e vinte metros (420m), oitenta e sete graus trinta minutos nordeste (879 30' NE); quatrocentos e
quarenta metros (440ro) , vinte e três
graus quarenta e .cinco minutos noroeste (239 4'5' NW); mil setecentos. e
trinta metros (l. 730m), cinqüenta e
oito graus sudoeste (589 SW); quatrocentos e trinta metros (430m)', quarenta e quatro graus sudeste (449 SE);
seiscentos e noventa metros (690m).
quarenta e oito graus nordeste (48l?
NE)· trezentos metros (300m), cinqüenta e três graus trinta minutos
sudeste (539 30' SE); novecentos e
quarenta metros (940m), três graus
sudoeste (39 SW); trezentos e noventa metros (390m), oitenta graus trinta minutos nordeste (80Q 30' NE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita ês
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2Q O' título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de novecentos e sessenta
cruzeiros (Cr$
960,00) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1ge5; 1449
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

lIfauro Thibau

DECRETO N9 56.317' :MAIO DE' 1965

DE

.21

DE

Autoriza Porcelana Real S. A. a pesquisar caulim, no municipio de São
Paulo, eetoao de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. lQ Fica autorizada Porcelana
Real S. A. a pesquisar caulim em
terrenos de
propriedade de Maria
Klein, Dolores xieín Domingues e Oscar Schunck Domíngues, no lugar denominado Bairro dos Parelheíros, distrito de Parelheíros, munícfpíc de São
Paulo Estado de São Paulo, numa
área de quarenta e nove hectares e oitenta e sete ares (49,87 ha) , delimitada por um polígono Irregular, que
tem um vértice a seiscentos e emqüenta metros (650 m) , no rumo
magnético de sessenta e nove graus
e quarenta minutos sudeste 0399 40'
SE) do marco do quilômetro. quarenta ~ um (Km 41) da rodovia São
Paulo-Engenheiro Marsilac e. os lados
a partir dêsse vértice, os segumtes
comprimentos e rumos magnétdcosc
duzentos e cinqüenta e seis metros
(2'56m), setenta graus e trtnta minutos sudeste (709 30'. SE); trezentos e
sessenta e seis metros (366m), trmta
e três graus e trinta minutos sudeste
(339 30' SE); cento e oitenta e qu~
tro metros <l84m)', quarenta e trêa
graus e vinte minutos sudeste (439 20'
SE); duzentos e noventa metros .
(290m) setenta e quatro graus e vm...
te e cinco minutos sudeste (74':1 25·
SE) ; cento e vinte dois metros (l22nü I
vinte e dois graus e dez minutos sudoeste (22Q 1,0' SW); cento e oitenta e
oito metros (l88m) , OItenta e alto
graus e quarenta minutos .11O~?este
(8SQ 40' NW); duzentos e ctnqiienta
e dois metros (252m), sessenta e sete
graus e dez minutos sudoeste (&7 Q 10'
BW)' cento e trinta e oito metros
038m.), cinqüenta e três graus c dez
minutos noroeste (53Q 10' NW.l: trezentos e sessenta e seis metros (366m).
setenta e cinco graus e quinze mínutos sudoeste (759 15' SW); quatrocentos e noventa e oito metros (49Sm),
vinte e cinco graus e quarenta minutos noroeste (259 40' NW); o d~c_imo
primeiro lado é o segmento retnmec
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SW); setecentos e sessenta e cíncc
metros (765 m) , quarenta e um graus
e trinta minutos sudoeste (419 30'
SW) o quarto lado é o segmento retilineo que partindo da extremidade
do terceiro lado, com rumo magnético de setenta e cinco graus sudeste
(75<:1 SE), alcança a margem esquerda
do rio Santa Catarina; o quinto e
.último lado é o trecho da margem
esquerda do rio Santa catarina, compreendido entre fi. extremidade do
quarto lado, descrito, e a barra do
córrego Sumidouro.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
comissão Nacional de Energia Nu";
clear,
Art. 29 O titulo da autorízação da
pesquisa, que será uma via autêntica
H. CASTELLO BRANCO
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros
.
Mauro Thibau
(Cr$ 340) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
DECRETO N9 56.318
DE 21 DE
MAIo DE 1965
Art. 39 Revogam-se as dísposíçõea
em contrário.
Autoriza o cidadão brasileiro FranBrasília, 21 de maio de 1965; 144~
cisco Ferreira da Cruz a pesquisar
da Independência e 779 da Repúquartzo, no município de Capeliblica.
'
nha, Estado de Minas Gerais.
H. CASTELLQ BRANCO
O Presidente da República, usando
Mauro Thibau
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código- de Minas)
DEORETo N9 56. :l20
DE 21 DE
decreta:
MAIO DE 1965
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Ferreira da Cruz Autoriza o cidadão brasileiro Tânus
Féres de Andrade a pesquisar caua pesquisar quartzo em terrenos de
Um, no município de uo«, Estado
sua propriedade no imóvel denominade Minas -Gerais.
.do Campo da Boa, distrito de São
Caetano, munlcípíc de Capelinha,
O Presidente da República, usando
Estado de Minas Gerais, numa área
de trinta e três hectares e noventa da atribuição que lhe confere o arares (33,90 ha) , delimitada por um tigo 87, no I, da Constituição e nos
polígono místilíneo que tem um vér- termos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
tice na margem esquerda .do rio 'de janeiro de 1940 (Código de Mi~
Santa Catarina, na ba'rra do Córrego nas), decreta:
Sumidouro, e os lados a partir. do
vértice considerado, têm os seguintes
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
comprimentos e rumos magnéticos:
brasileiro 'pânus Féres de Andrade a
duzentos e cinco metros (205 m) , pesquisar eaulím, em terrenos de prosessenta e nove graus noroeste (699 prtedade de Felício Antônio, no lugar
'NW); cento e vinte e cinco metros
denominado Córrego' do Burro, dís(125 mr , setenta graus sudoeste (709trito de Divino de Ubá, município de

que une a extremidade do décimo .lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único:
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento. aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da
jcesoluçâo
CNE:N nv 1~63, de 9 de janeiro de
19&3, da Comissão Nacional de jjnergía Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica,
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
'da Independência e 779 da República.
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Ubá, no Estado de ~inas Gerais, .numa área de dezessel~ ~ectares v~te
"ares (16,20 ha) , delimitada por ~
polígono irregular que tem um vertice a cento e oitenta :t;letros (180m),
no rumo magnético· vinte e quatro
graus sudoeste (259 SW) da oonfluêncía dos córregos Dedeco e Burro e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos -e setenta e quatro
metros (274m), cinqüenta e seis graus
sudeste (569 SE); duzentos e .dez metros (210m), doze graus sudeste (129
SE); cento e cinqüenta e três metros
(l53m) , cinqüenta e sete graus trinta
minutos sudoeste (579 30' SW); duzentos e sessenta e seis metros
.
(266m), setenta graus sudoeste (709
SW)· duzentos e cinqüenta metros
-(250m), trinta. e .quatro graus J?-ordeste (349 NW); quatrocentos e cinco
metros (405m), trinta e oito graus
nordeste (339 NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 19-63, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia NUclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagagá a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300,00) e será
válido por dois .(2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. -S9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NO? 56.321
MAIO DE 1965

DE

21

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
da.Motta Campos a pesquisar'
amianto. no município de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ,n9 I, da Constituição e nos

Mimos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Ç Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio da Motta Campos
a pesquisar amianto em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
Cavacudos, distrito e município de
Rio pomba, Estado de Minas Gerais,
numa área de dezesseis hectares e
sessenta e seis ares (16, 66 ha) delímitada por um polígono místüínec
que tem um vértice na margem direita do Rio Pomba a mil cento cinqüenta e três metros e noventa centímetros (1.153,90m) no rumo verdadeiro de sessenta e quatro graus e
onze minutos noroeste (640? 11' NW)
do apoio sudoeste (SW) da Ponte pa~
vacudos, e os lados a partir 'do vértice considerado, têm os seguintes
comprimentos e' rumos verdadeiros:
cento vinte e oito metros (l28m) , quarenta e quatro graus sudoeste (449
SW); duzentos quarenta e seis metros (246m), cinqüenta e oito graus
sudoeste (589 SW); duzentos quarenta
e dois, metros (242m). -trinta e um
graus trinta minutos noroeste (319 30'
NW) ;. vinte e sete metros e trinta
centímetros (27,30m), vinte e quatro
graus nordeste (249 NE) cinqüenta e
nove metros e' noventa centímetros
(59,90m), setenta e nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (790?
45' NE)' trinta e dois metros e oitenta centímetros (32,80m), quarenta
graus e quinze minutos nordeste (499
15' NE); quarenta "e nove metros e
setenta centímetros (49,70m), trinta e
sete graus e quinze minutos nordeste
(379 15' NE); oitenta e um metros e
quarenta oentímetros . (81,40m), trinta
graus trinta minutos nordeste (30930'
NE)' o nono (99) lado é o segmento
retili~eo que partindo da extremidade
do oitavo (89) lado, com rumo verdadeiro de vinte e nove graus nordeste
(299 NE), alcança a margem direita
do Rio Pomba; o décimo (l09) e último lado é o trecho da margem direita do Rio Pomba compreendido entre a extremidade do nono (90?) lado
e o vértice de partida, inicio do primeiro (l9) lado, descrito.
Parágrafo único. A' execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações de Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nv 1-63, 'de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de ,Energia. Nu"

clear,
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Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965: 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO· BRANCO

Mauro Thibau

1963, da Comissão Nacional de Ener~ia

Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre~
zen tos e oitenta cruzeiros (Cr$ ....
38{),OO) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 56.322 -

DE 21 DE

MAIO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro de
Aqumo Cavalcanti a pesquisar calcita, no Múnicípio de sertssua, Estado de Pernambuco.

DECRETO N9 56.323
MAIO DE

~

DE 21 DE

1965

Presidente da' República, usando

Autoriza o cidadão brasileiro custoaio
Netto -lr, a pesquisar aluviões au·
ríteros no Município de São Félix
do Xingú, Estado do Pará.

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro de Aquíno cavalcanti
a pesquisar calcíta em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Riacho do Matías, distrito de Algodões, Município de Sertânía, Estado
de Pernamouco, numa área de trinta
e oito hectares (38, ha) , delimitada
por Um paralelogramo, que tem um
vértice a dois mil metros (2.000 m) ,
no rumo verdadeiro de setenta e cito
graus e _dezesseis minutos sudeste
(78916' SE), do marco quilométrico
nc vinte e um (Km 21), da rodovia
Placa-Sertânía, e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos .verdadeiros: trezentos
e noventa e seis metros e sessenta e
cinco centímetros (396,65 m) , onze
graus e quarenta e cinco minutos nordeste (11 945' NE); novecentos e sessenta metros e cinqüenta centímetros
(960,50 m) , sessenta e nove graus e
dez minutos sudeste (69910' SE).
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita . às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1.-63, de 9de janeiro de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'7, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Custodio Netto Jr. a pesqutsar aluviões auríferos em terrenos
devolutas no lugar denominado Gratas da Serra Ruim e Igarapé Naja,
distrito de Gradaua, Munícípíc de São
Félix do Xingú, Estado do Pará, numa
area de uuatrccentos e noventa e .nove hectares, noventa e oito ares .,.
(499,98 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a dois
mil oitocentas e quarenta e oito metros e dez centímetros (2.848,10 m) ,
no rumo verdadeiro de setenta e nove
graus e trinta e quatro minutos nordeste (79 Ç34' NE) da barra da Grata
da Garganta da Serra Ruim com o
Igarapé Naja e os lados divergentes
desse vértice os seguintes. comprimentos e rumos verdadeiros: três mil metros (3.000 m) , dezesseis graus coroeste 169 NW): mil seiscentos e sessenta
e seis metros e sessenta centímetros
(l.036,60 m) , setenta e quatro graus
nordeste (74 9 NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

o

da atribuição que lhe confere o artigo
&7, nc T, da Constituição e nos têrmos do Decreto-ler no 1.985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
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do pelo Deereto nümerv 51.726, de!9
de fevereiro de 1963, e da. RespInçao

CNEN nv 1--63, de 9 .de janeiro de
1963, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2 g O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Crg 5.000,00) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes.quísa..

Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrario.

Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

do pelo-Decreto número 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no. 1~63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa "de três.
mil e trinta cruzeiros (Cr$ 3.030,00)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livropróprio do Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 144~'
da Independência. e 779 da República.

H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANco

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.324
MAIO DE 1965

DE 21 DE

DECRETO N9 56.332 MAIO DE

1965

DE

21

DE

Autoriza Industrial Extrativa Araruama S. A. a pesquisar conchas calcárias, no Município de Magé, Estado
do Rio de Janeiro.

Autoriza o Cidadão brasileiro Custodio
Netto Jr. a pesquisar aluviões auri/eras, no municipio de São Fel'ix.do Xingú, Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87,n9 I, da Constituição e nos' têrmos do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940. (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a 'Industrial
Extrativa Araruama S. A. a pesquisar
conchas calcárias em terras submersas
da Bahia de Guanabara (Domínio da
União) no distrito e município de
Magé, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de trezentos e dois hectares e trinta ares (302,30 ha) , delimitada por uma poligonal mistilinea
fechada cujo alinhamento retilíneo,
com o comprimento de seis mil e vínte e seis metros e cinqüenta centímetros (6.()26,50 m) , no rumo verdadeiro oitenta e cinco graus e trinta minutos .nordeste (85930' NE) parte da
foz do rio da Guia na extremidade
de sua margem esquerda, até o Cabo
Mata Fome; o alinhamento curvelineo
da poligonal segue prolongando a
praia no desenvolvimento do preamar
médio e está contido entre a foz do
rio da Guia e o Cabo Mata 'Fome
acima citados.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv l, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei .nc .1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Custodio Netto Jr. a pesquisar aluviões auríferos em terren~
devolutas. no lugar denominado Grotas da Serra Ruim e Igarapé Naja.
distrito .de Gradaus, município de São
Félix do Xíngú, Estado do Pará, numa
área de quatrocentos e noventa e nove
hectares e noventa e oito ares (499,98
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a dois mil cento e oitenta e dois metros e setenta centímetros (2.182,70 m) , no rumo verdadeiro de sessenta @ seis graus e quarenta e quatro minutos sudoeste
(66944' SW), da confluência da Grata
da Garganta - da Serra Ruim com
o Igarapé Naja e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil metros (3.000 m) , dezesseis graus noroeste (l69 NW); mil seiscentos e sessenta e seis metros e sessenta centtmetros (1. 666,60 m) , setenta e quatro
graus sudoeste (749 SW) .,

ATOS DO PODER

parágrafo único: A execução da presente autorizado fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução .JNEN
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será vá~
lido por dois (2) anos a contar da da.,
ta da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 7'l9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ 56.333
MAIO DE 1965

DE

21· 'DE

Autoriza o cidadão brasileiro Sivert
Francisco Bartholdy a lavrar ouro
no município de Diamu.ntina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. nc I, da Constituição e nos têrmos
dn Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sivert Francisco Bartholdy
a lavrar ouro em terrenos de .propríedade de Minas da Serrinha Ltda., no
imóvel denominado Fazenda da Cachoeira, distrito de .Inhaí, município
de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e 8etenta e três hectares (273 ha) , delimitada por um polígono mistilíneo que
tem um vértice na confluência do
córrego da Ponte do rio Jequitinhonha
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: novecentos e dez metros
(910m) cínquenta e dois graus noroeste' (52Q NW);' mil oitocentos .e
noventa e cinco metros (L. 395m), seis
graus nordeste (6Q NE); mil cento e
noventa e cinco metros (l.195m) , ses-

Súa
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senta e dóis graus trinta mtnutoa sudeste (629 30' SE); o lado místdlíneo
da poligonal é a margem esquerda do
rio Jequitinhonha, para montante e
contada da extremidade do último
lado retilíneo acima descrito e o vértice de partida. Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do. art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33. 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decrete.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução ...
CNEN 1-63, de 9 de janeiro de 1963;
da Comissão de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher ~tOS
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
CÓdigo de .Mínaa.
Art. 3Q Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorízação de lavra será declarada caduca ou nula, na- forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.'
Art. 49 As, propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5Q O concessionário da autorização será fiscalizada pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral
e gosará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Códígo.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de lavra, após o, pagamenta da taxa de -cínco mil quatrocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ '.'

5.460,00) .

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 56.335 - '

DE

21

DE

MAIO DE 1965'

Autortza o cidadão brasileiro Antônio
Ra'Ohael da Silva a lavrar minério
de"ferro, no município. de San,ta
Bárbara, Estado de Mtnas Gerats.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1. 985, de 29' de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

ereta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro António Raphael da Silva

a lavrar minério de ferro em terrenos
de sua proprteuade no lugar denomínado Quebra-Ossos, distrito de Catas
Altas, município de Santa Bárbara,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quarenta e nove hectares quarenta e seis ares (49,46 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a noventa e sete metros e
oitenta centímetros (97,aOm), no rumo
verdadeiro de sessenta e três graus quarenta e três minutos sudoeste (63943
SW), da ponte de pedra, existente em
terras da propriedade, sôbre o córrego
do .Engenho e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e trinta e
nove metros e trinta centímetros
(239,30); quatorze graus três minutos
sudeste (149 03'SE); setecentos e oitenta e quatro metros e trinta centímetros (784,30m), trinta e sete graus
dez minutos sudeste (37910'SE); duzentos e onze metros e cínquenta centímetros (211,50m) , oitenta e três
graus sudeste (83Q SE); duzentos e
trinta metros e quarenta centímetros
(230,40Y,'setenta graus quarenta e cinco minutos nordeste (70Q45'NE); cento e quarenta e. um .metros (141m),
três graus três minutos nordeste
(3903'NE); duzentos e quatorze metros e vinte centímetros (214,20m),
dez graus trinta e três minutos noroeste (1093WNW); quinhentos e cinquenta metros (550m), cinquenta e
cinco graus dezenove minutos noroeste (559 19' NW); duzentos e setenta
metros (270m), vinte' e oito graus dezenove minutos noroeste (28919'NW);
o nono e último lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do oitavo lado, descrito; ao vértice de partida. Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e

suas alíneas, além das seguintes e de,
outras constantes do mesmo Código,
nãe expressamente mencionadas, neste
Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita ás estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 1~ de teve;
reíro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1963, dai
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art: 29. O concessionário da autorização fica obrigado a recolher MS
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39. Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas ás servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59. O conccsstonarto da. auto':"
rização de lavra será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção
Mineral e gosará dos ravorea ütscrtminados no art. 71 do mesmo Código.

Art. 69. A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro' das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de
cruzeiros

mil

cc-s

1.000,00).
Art. 79. Revogam -se as disposições

em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449 da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NQ 56.336 MAIO DE 19&5

DE

21

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Altisonante Pereira Assumpção apesqutsar água mineral, no M,unicípio de
Anâpolis, Estado de Goiás.

o Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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gó87 nc r, da Constituição e .nos têrmOS do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) de-ereta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Altísonante Pereira Assumpcão a pesquisar água mineral em terrenos de sua propriedade encravados
no imóvel fazenda Brejo Grande ou
cabeceira de Sobradinho, tio distrito
e município de Anápohs, Estado de
Goiás. numa área de quatro hectares e oitenta e quatro ares (4,84 ha) ,
delimitada por 'um polígono místílírteo que tem um vértice inicial no
canto da cérca, no alinhamento da díreíta da antiga estrada de Anápolís
para .Iaraguá, no canto sudeste (SE)
do limite da propriedade do Senhor
acima citado COIJ.. terrenos de Abrão
Luiz de Freitas, e os lados sâo assim
descritos. O primeiro lado é um, segmento retilíneo, com trezentos e vinte e quatro metros (324m), que parte
do vértice inicial com rumo magnético de trinta e nove graus e dez nunuto.s nordeste (~9l,l10' NE); o segundo lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade dotprfmeíro
lado, com rumo magnético de cinqüenta e um graus e cinco minutos noroeste (51905' NW), alcança a margem direita do córrego Sobradin.h.o; o
terceiro lado é um segmento retdlíneo,
cóm cento- e quatro metros (104m),
que corre, sôbre a cêrca paralela à rodovia citada, e que parte do vértice
inicial com rumo magnético .de emqüéhta e um graus noroeste (519
NW); o quarto lado é um segmento
retilíneo, com cinqüenta e -nove metros
(59m), que parte- da extremidade ,do
terceiro Jade, com rumo magnético
de trinta e nove graus dez minutos
nordeste <3S Q10' NE); o quinto lado
é um segmento retilíneo com cento e
setenta e cinco metros, (175m). que
parte" da extremidade do quarto lado
descrito com rumo magnético de doís
graus cinqüenta minutos nordeste
(2Q50' NE); o sexto lado é o segmento retilíneo que partindo da extremídade do quinto lado, com rumo magnético de oitenta. e sete graus quarenta e, cinco minutos sudeste (8'7'145'
BE)' alcança a. margem direita do.
córrego Sobradinho"; o sétimo e últi1110 lado é o trecho da margem direita do córrego sobradinho compreendido entre as extremidades do segundo e do sexto, lados' descritos.
Parágrafo único. A execução da
presen~ autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento' aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19

de fevereiro de 196a, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
196~ da. comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorlzaçào .de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre:
zen tos cruzeiros (Cr$ 300,00) e sere
válido por dois (2) anos a conta! da
data da transcrição no livro proprro
de Registro das Autorizações de Pésquísa..
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 21 de maio de 19-65; 144'!
da Indepéndência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Th~bau

DECRETO

Nl?

56.337 196'5

DE

21

DE

MAIO DE

Autoriza Industrial" Extrativa Araruama S. A. a pesquisar conchas calcúnas, no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas);
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Induatríal
Extrativa Araruama S. A. a pesquisar conchas calcárias em terras
submersas da Baía de Guanabara
<Domínio da União) no distrito e murncípío de Magé, Estado do Rio de
Janeiro numa área de quatrocentos e
cinqüenta e três hectares. e. trinta e
oito ares (4'53,38 haJ, delímitada pt.r
um triângulo cujo primeiro lado é o
segmento retâíneo de seis mil e vinte
e seis metros e cinqüenta centímetros
(6.026,50 m) , no rumo . verda~eiro
oitenta e cinco graus .e trmta mmutos nordeste (85Q30' NE): contado a
partir da foz do rio da Guia, na extremidade de sua margem esquerda,
até o Cabo Mata Fome; o segundo
lado é o segmento retilíneo com o
comprimento de mil quinhentos ~ emqüenta metros <1.550 m) '. no r~mo
verdadeiro nove graus e trinta mmutos sudoeste (9930' SW) contado a
partir do Cabo Mata Fome e o terceiro lado é o segmento retilíneo de
cinco mil oitocentos e cinqüenta metros <5.850 m) , no rumo verdadeiro
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setenta e nove graus e trin~a minutos noroeste (791;>30'.NW), ligando _ a

extremidade do segundo lado, ao vertíoe de partida.
parágrafo único. A execução da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19
de fevereiro de 19-63, e da Resolução
CNEN no J-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma -vía autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quetro mil quinhentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 4.540,00) e será válido por
dois (2) anos a contar da 'data da
transcrição no livro próprio do Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio' de 196'5; 144?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

mil metros (3.000 m) , dezesseis graus
noroeste (169 NW); mil seiscentos _e
sessenta e seis metros e sessenta centímetros (1. 666,60 m) , setenta e quatro.
graus sudoeste (749 SW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado,
pelo Decreto no 51.726, de 19 de fevereiro de' 1963, e da Resolução CNEN
número 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear .
Art. 2º O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por" dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições.
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449da Independência, e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO.N9 56.338 -

DE

21

DE

MAIO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Custódio
Netto Jr. a pesquisar aluviões auríferos, no municipio de São Félix
do Xingu, Estado do Pará.

O, Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorízadoro cidadão
brasileiro Custódio Netto Jr., a pesquisar aluviões auríferos em terrenos
devolutas, no lugar denominado Grotas da' Serra Ruim e Igarapé Naja,
distrito de Gradaus, município de São
Félix do Xingu, Estado do Pará, numa
área de quatrocentos e noventa e nove
hectares e noventa e oito ares
.
(499,93 haj, delimitada -por um retângulo, que tem um vértice a quinhentos e setenta metros (570 m) , no
rumo verdadeiro de quarenta e cinco
graus sudoeste (459 SW), da barra da
Greta da Garganta da Serra Ruim
com o Igarapé Naja e os lados divergentes -dôsse vértice, 03 seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três

DECRETO N9 56.339 MAIO DE

DE 21 DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro CustódioNetto Jr, a pesquisar aluviões' auríferos, no município de São" Félix
do Xingu, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição ,e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Custódio Netto Jr., -a pesquisar aluviões auríferos em terrenas
devolutas, no lugar denominado ·Grotas da Serra Ruim e Igarapé Naja,
distrito de Gradaus, município de São
Félix do Xingu, Estado do Pará, numa
área de quatrocentos e noventa e nove
hectares e noventa e oito ares
.
(499,98 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice..a mil duzentos metros e trinta centímetros . '. .
(1.200,30 m) , no rumo verdadeiro de
oitenta e sete graus e dezessete minutos nordeste (879 17' NE) da barra
da Grata da" Garganta da 'Serra Ruim
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com o Igarapé Naja e os: lados dívergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três
mil metros (3.000 m) , dezesseis graus
noroeste (l6 9 NW): mil seiscentos e
sessenta e seis metros e sessenta centímetros (1. 666,60 m) , setenta e quetro graus nordeste (749 N,E).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de J..963, e da Resolução CNEN
número 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energfà Nuclear.

urbano da cidade de Mogi ouaca situado à margem da estrada cachoeira de Baixo e os lados a partir desse
vértice os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e setenta
metros U7üm),' oitenta e nove graus
nordeste (899 NE) ; quatrocentos e dez
metros (41Om) , doze graus sudeste
(l2 9 SE); sessenta e dois metros
(62m), setenta e nove graus -uríoeste
(799 SW): noventa e dois metros ..
(92m), seis graus noroeste (69 NW):
o lado mistilíneo da poligonal é o trecho do córrego Xírfca e compreendido
entre a extremidade do último lado
retilíneo acima descrito e o vértice de
partida.

Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cineo mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963", e da Resolução CNEN
ne 1-63, de 9 de janeiro de :963, da
Comissão Nacional de Energia Núclear.
Art, 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,O{}) e será
válido por dois (2) anos a contar da.
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1965; 144<?"
da Independência e 7'1Q da República.

H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.340
MAIO

DE

DE

21

DE

1965

Autoriza Cerâmica Martini S. A. a
pesquisar argila, no municipio de
Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

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

têrmo do Decreto-lei no 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de }.ii~
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Cerâmica
Martdní S. A. a pesquisar argila em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado ~ Fazendínha, distrito e
munícíplo de Mogi Guaçu, Estado de
São paulo, numa área de cinco hectares, noventa e sete ares e vinte
centíares (5,9720 ha) , delimitada por
um polígono mistífineo, que tem um
vértice a quatrocentos e setenta metros (470m), no rumo verdadeiro oítenta e nove graus sudoeste (89 q SW)
do marco no oito (8) do perímetro

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nt? 5'6.341 MAtO DE 1965

DE

.21

DE

Outorga ao Município de Cururusnc,
Estado do Maranhão, concessão
para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artego 87, inciso r, da Constituição, e
110S têrmos do art. 1() do Decreto-lei
ns 2.281, de 5 de junho de 1940, combinado com o art. 8° do Decreto-lei
nc 3.7\33, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art , 1'::' f: outorgada ao Munícfplc
de oururupu, Estado do Maranhão,
concessão para distribuir energia elé-

°
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tríca no seu território, ficando autorizado a montar usina geradora termoelétrica é a construir rêde de distribuição.

parágrafo único.
Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, por

ocasião da aprovação dos projetos,
serão "determinadas a potência () as
características técnicas das instalações.
Art. 29-O concessionário deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias. dentro do prazo de cento e
oitenta (I80) dias, a, contar da data
da publicação dêste Decreto, "os estudos, projetos e orçamentos relativos à
usina e ao sistema de distribuição.
TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publícaçâc
do despacho de aprovação da respentiva minuta pelo Ministro das c.Imas
e Energia.
lU Iniciar e concluir as obras
nos prazos .que .rorem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia.
Parágrafo único. Os prazos' referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re~
vistas trienalmente pela' Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Iânergfa:
Art. 49 A presente concessãovigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo 'da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Ar t. 69 O concessionário poderá re,·
querer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência

da concessão; entendendo-se, ce não
o fizer, ,que não pretende a renovação.
.

Art. 79 .sste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em .contrárto.
Brasília, 21 de maio de 1fJ65; 1449
da Independência e 779 da República,
H. CASTELLD BRANCO

Mauro "Thibau

'DECRETO NQ 56.349
MAIO DE

DE

24 DE

1965

Aprova alterações introduzidas, nos Es,,:,
tatutos da Sociedade Anônima de
Seguros Gerais Lloyd Industrial Sul
Americano, relativas à extensão ccs
operações de seguros e resseçuros ao
Ramo Vida e ao aumento do capita.t
social.

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o arti-.
go 87, inciso 1, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de ,7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da Secíedade Anônima de seguros Gerais
Lloyd Industrial Sul Americano, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorízada a funcionar pelo Decreto nv Iti ,;)48. de 2
de fevereiro de 1922, relativas a extensão das operações de seguros e resseguros ao .Ramo Vida e ao aumento do
capital social de o-s ~20 0JO.íJOO -oento e vinte milhões de cruzeh-osj para
o-s 6üO .000 .000 {seiscentos milhões de
cruzeiros}, conforme deliberação de
seus acionistas em Assemclàía Geral.
Extraordinária, ceauzada em 8 de ou..
tubro de 19-64.

Art. 29 A Sociedade continuara integralmente sujeita as J.eis e aos regulamentos vigentes, ou -que Venham
a vigorar, sôbre o objeto. da autorização a que alude aquele Decreto.
Brasília, 24 de mate de 1965; 1449
da Independência e lrl~ da República.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel FarçLCo
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DECRETO N() 56.350 MAIO DE

DE 24 DE

1965

concede à. Navegação Minuano S. A.
autorização para ,continuar a tuncionar como emoréea de navegação
de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmcs do Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de
1940, decreta:
Artigo único. Jl:: concedida à Navegação Mínuano S.A., com sede na
cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a funcionar
pelos Decretos ns. 39.577, de 13 de
julho de- 1956; 48.893, de 26 de-agõsto de 1960;, 842, de 4 de abril de 1962'
fi 54.305, de 25.. de setembro de 1964'
autorização para continuar a funcio~
nar como emprêsa de navegação de
cabotagem, com o capital elevado de
cr$ 61.920.000,00 (sessenta e um milhões, novecentos e vinte, mil cruzei'cosi para Cr$ 123.840.000,00 (cento e
vinte e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzeiros), por meio da reavaliação do Ativo imobilizado nos'
têrmos da Lei nc 3.470, de 28 de novembro de 1958, consoante resolução
'aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, realizada a 8 'de junho de
1964, e de crs 123.840.000,00 (cento
e vinte e três milhões, oitocentos e
quarenta mil cruzeiros) para Cr$ ....
185.760.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões, setecentos e sessenta mil
cruzeiros), por meio da correção monetária dos valores do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei no 4.357, de
16 de julho de 1964, bem como por
incorporação de reservas, capital êsse
dividido em 185 760 (cento e oitenta
e cinco mil, setecentas e sessenta)
ações ordinárias, nominativas, do valor unitário de crs 1.000,00 (um mil
cruzeiros), distribuídas com base na.
Lei nc 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
consoante resolução aprovada em-o Assembléia Geral Extraordinária, realizada a 21 de setembro de 1964, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vi..
gorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Brasília, 24 dê maio de 1965; 1449
da Independência- e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DanieZ Faraco
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DECRETO

N9 56.352 MAIO DE 1965

DE

24

DE

Aprova atteraeõee {ntroduziãas nos
Estatutos da ~ Companhia União de
Seguros Gerais, inclusive aumento
do capital social e extensão das
operações de seguros ao Ramo
Vida.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.063,
.de 7 de março de 1940, decreta;
Art. 19 Picam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia União de Seguros Gerais,
com sede na. cidade de Pôrto Alegre,
Estado do RIO Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo Decreto número 14.266, de 21 de julho de 1920,
inclusive extensão das operações de
seguros ao Ramo-Vida e aumento . do
capital social de Crg 60.000.000 (sessenta milhões de cruzeiros) para Cr$
240.000.000 (duzentos e quarenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 30 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade
continuará
integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto -da
autorização a que alude aquêle "reereto.
Brasília, 24 de maio de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Daniel Faraco.

DECRETO

N9 56.353 -DE 24 DE
MAIO DE 1ge5

Aprova alteração introduzida nos E,<I~
tatutos da' Joraquà - Comqxinhía
relativa ao
de Seguros
Gerais,
aumento do capital social.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-Lei nv 2.C63,
de --7. de março de 1940,.decreta:
Art.-19 Fica aprovada a alteráçâc
introduzida nos Estatutos da Jaraguá
- Companhia de seguros Gerais, com
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sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, autcrízada a funcionar
pelo Decreto nv 38.164, de 31 de
outubro de 1955, relativa ao aumento
do capital social de Org 60.000.000
(sessenta milhões de cruzeiros) para
Cr$ 100.000.000 (cem milhões de
cruzeiros) , conforme deliberação de
seus acionistas em Assembléia-Geral
Extraordinária, realizada em 14 de
'outubro de 1964.
Art. 2 9 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às Ieís e aos
regulamentos vigentes, OU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 24 de maio de 1965; 144Q
.da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DElGRETO No;> 5
:MAIO DE 19'fj.5
16.3'56

DE

24

DE

Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Companhia Paulista de
Seguros, inclusive aumento do capital social.

(Publicado no Diário Oficial I -

Parte I -

Seção

de 3-6-65)

Retificação

Na página 5.262, 21). coluna, art. 13,
da Ata; onde se lê: art. 1'3 - A remuneração da Diretoria dos Acionistas ... leia-se: Art. 13 - A remuneração da Diretoria será fixado anuallente pela Assembléia-Geral Ordinária dos Acionistas, - ...

Daniel Faraco
DECRETO N9 56.375 -

DECRÉTO··N9 .56.355 MAIO DE

DE

24

DE

1965

Concede à Visconde de Itaboraí
Companhia de Seguros Gerais autorização para funcionar e aprova
os seus Estatutos.

o presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 87. inciso r, da Constituição, deereta:
Art. 19 E' concedida autorização
para "íuncíonar à Visconde de Itabo.raí Companhia de Seguros oeraís,
com sede' na cidade de Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, representada por seus Incorporadores e
constituída em Assembléia Geral, realizada em 14 de outubro de ] 964. que
operará em seguros e resseguros dos
ramos elementares a que se refere o
.arb. 40, ns 1, do Decreto-lei nc 2.063,
de 7 de março de 1940, com' o capital
inicial de Org 50.()OO.OOO (oínquenta
.mnnões de cruzeiros), ficando aprovados os Estatutos adotados pelos
subscritores de seu capital.
Art. 29 A Sociedade ficará Integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente Decreto.
Brastlía, 24 de maio de 1965; 1449
.da Independência e 779 da República.
H. GASTELLQ BRANCO

Daniel

raraco

MAIO DE

DE 31 DE

1965

Outorga 'concessão à Rádio Educa.dora de Piracicaba Limitada para;
estabelecer uma estação de radiodifusão.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
S7, item I, da Constituição Federal, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 2.720-64, do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada 'à concessão
à Rádio Educadora de Piracicaba Li. mitada, nos têrmos do art. 28 do Regulamento dos Serviços de Radioditusão, para estabelecer, na Cidade de
Piracicaba - Estado de São Paulo,
sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão com a freqüência
, de 1.360 ~c/s.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta' concessão obedecerá as
cláusulas que com êste ba.íxem.vrubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário Oficial,
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato de outorga,
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 31 de maio de 1965; 1449 da
Independência - e 779 da República.
H. CASrELLO BRANCO
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DECRETO N9 56.382
MAIO DE 1965

DE

31

DE

DECRETO !'il"9 56.386 JuNHO DE 1965

DE

tv

DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, os imóueis .que
menciona

Aprova o enquadramento dos cargos,
funções' e emprêgos do Quadro de
Pessoal do Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da, Constituição Fe·
deral, nos têrmos do Decreto-lei número 3.365, 'de 21 de junho de 1941, e
nos têrmos da Lei n Q 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Ficám declarados de utili..
dade pública, para fins de desapropriação, os terrenos e respectivas benfeitorias, situados no Município de
Santos, Estado de São Paulo, abaixo
discriminados:
Imóveis, situados à rua Almirante
'Tamandaré ns. 14, 16, 18, 20, 22; 24

(Publicado no Diário Oneua - seção
I - Parte I, de 18 de junho de 1965
(Suplemento) e retificado no D. O.
de 19 de julho de 1~65)
Retificação

Na página 1, 2r). coluna, artigo 69,
onde se lê:
. .. devassa ou inquérito administrativo ..•

reía-sc:
. .. devassa ou inquérito admínístratívo .'.

Nos quadros anexos ao Decreto:
Na pãglna 8, no quadro correspondente à Série ue Classes de Coletor,
e 26; e
Códígu AF~306, na Situação Nova.
Imóveis situados à Avenida Conse- coluna "Denomínaçâo", por terem sí..
lheiro Rodrigues Alves ns. 9, ·11 e 25. do omitidos, acrescentem-se um este ..
Art. 2 9 Os imóveis a que se' refere, risco em seguida às classes A, B, C
e D de Coletor, e, no final da eoíuo artigo anterior, são necessários a
na, a seguinte observação:
uma via de ligação entre a rua Almi." Exator. Federal a partir de V'
rante Tamandaré e a avenida Consede janeiro de 1965, observado o díslheiro Rodrigues Alves, para ampliar
posto nos arts. 12 e 22 da Lei númea faixa portuária
e permitir fácil 1'0 4.503, de 3 de novembro de 1964.
acesso ao cais do Macuco naquele
Na página 9, no quadro corresponpórto.
dente à Série de Clasaes de Esccívão
de Coletoria, Código 3F-307, na SiArt. 3Q Fica a Companhia Docas tuação Nova, coluna "Denominação",
por terem sido omitidos, acrescentede Santos, concessionária do pôrto de
Santos, autorizada a promover essas se um asterisco em seguida às elasdesaproptrações correndo as respecti- ses A, B e C de Esca ívão de coretoria, e, no final da coluna, a seguínvas despesas à conta dos recursos do
t.e observação;
Fundo de Melhoramento do Pôrto de
Santos.
" Exator Federal a partir de l.~
Art. 49 As desapropriações a que
de janeiro de 1965, observado o disse retere o presente decreto são conposto nos' arts. 12 e 22 da Lei numestderadas de urgência para efeito do 1'0 4.503,- de 3 de novembro de 1964.
art. 15 do Decreto-lei n Q 3.365, de 21
Na mesma' página, no quadro COl'~
de junho de' 1941.
respondente à Serre de otessse de
Auxiliar de Coletoria. Código AF-30B,
Art. 5Q aste decreto entrará em
.v1gor na data .de sua publicação, re- na Situação Nova, coluna "Denominação", republtca-se a "Observação"
vogadas as disposições em contrario.
por ter saído pouco legível.
Brasílta, 31 de maio de 1965; 1449 da
Q
Independência e 77 da República.
Obs.: Foram supr1lnidas 600 (seíscentas) funções vagas para atender
H. CASTELLO BRANCO
ao limite de 1.400, fixado para a séJuarez Távora
rie pela Lei n.c 2.584-55, com as at ..
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terações decorrentes ido Decreto número 50.361-61, que . tranaferru
27

funções para a série de EscreventeDactil6grato.

Os anexos a que se refere esta reLífícação foram publicados no D. O.'
de 13-6-65 e retificados nos D. O.
de 19 e 27 de julho e 22 e 28 de setembro de 1965.

DECRETO N9 56.400 -

DE

3

DE

JUNHO DE 1965

Autoriza Bauxita Santa Rita
BAUXISA

Ltda.

a pesquisar bauxita,

fevereiro de 1963, e da Resnlucão
CNE~, no 1-63, dé" 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear .
Art. 29 'O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois anos (2) a contar da
data da transcrição rio 'livro próprio
de Registro das Autorizações de Pea'guisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ ÉRANCO

Mauro Thibau

no município de Porímtins, Estado
do Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'art.
87, nv 1, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) de-

ereta:
Art. 19 Fica

autorizada

Santa Rita Ltda. -

Bauxita
BAUXISA a pes-

DECRETO N9 56.401 - '
JUNHO DE

DE

3

DE

1965

Autoriza Bauxita Santa Rita Limitada - Bauxisa a pesquisar bauxita, no mumícipio de Nhamundá
Estado do Amazonas.
'

o Presidente da República, usando
quisar bauxita em terrenos devolutas
da atribuição que lhe confere o aro,
no .Iugar ,denominado Serra do Pariu ~
tígo 87, nc I, da Constituição e nos
tins, distrito e munícípío de, Parintins,
têrmoa do Decreto-lei nc 1 985, de 29
Estado do Amazonas, numa área de
de janeiro de 1940 (Cád.go de Miquatrocentos e noventa e nove hecnas). decreta:
tares e doze ares (499,12 ha) , delimitada por um pentágono irregular,
Art. 1Q Pica autortráda Bauxita
que tem um vértice a quatrocentos e
Santa Rita Ltda. - Bauxísa a pessetenta metros (470m, no rumo verquisar bauxita em terrenos devoíucos
dadeiro de oitenta e quatro graus norno lugar denominado Sa-ra do Madeste (849 NE), da confluêncíavdo
tias - Serra' do Matiã, ãist-íto e muIgarapé da Valéria com o rio Amanicípío de Nhamuudá. Estado do
zonas e os lados a partir dêsse . vérAmazonas. numa à) e1. de quatrccentice, os seguintes comprfmentos: e rutoa
noventa e nove hectares e nomos verdadeiros: mil trezentos e dez . venta e nove ares Z499,f'9 na>. delimetros (1. 310m), setenta e seis graus
mitada por um hexágono irregular,
nordeste (769 NE); três mil trezenque tem um vérttc- 2, seis mil quizentos e vinte metros (3.320m), cinnhentos e trinta metros í6 530 mj ,
co graus quarenta minutos nordeste
no rumo verdadeírc de cinqüenta e
(5940'NE); mil seiscentos e dez meum graus quarenta nÜnl,!T.CS noroeste
tros (1. 61Om) , setenta e seis 'graus
\519 40 NW) fi"!. con-n.êrcía do Igasudoeste' (769 SW); três mil e vinte
rapé do' Anju, com o Lago do Faro e
metros (3. Q20m) , cinco graus quaos .ados a partir dêsse vertdoe os serenta minutos sudoeste (5(140' SW);
guintes comprimentos c rumos vertrezentos e quarenta e cinco metros e
dadeiros: set ........ ~ (,LI,'~ ~ vinte metros
sessenta centímetros (345,60m), qua(720 m) . trinta e seie ' gl':' us trmta
renta e nove graus dez minutos suminutos noroeste (379 30' NW); mil
deste (49910' SE).
e oitentue se-e i"'~11'uS (1.Q8'l m) ,
Parágrafo umco . A execução da oitenta e cinco grB,US trinta minutos
S\I "oest- (859 30 SW'J, mil e setenta
presente autorização fica sujeita às
e deis metros '"6 clnque nta e cinco cenestipulações do Regulamento' aprovatírr.etrcs u .072,55 m) trinta 'e sete
do pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de

513

ATOS DO PODER ExEcUTIVO
~'·fUUS trinta minutos r.oroeste (37930'
NWi; mil "setecentos e oito metros
(1.703 mj . cinqüenta t dois
graus
mnta minutos sucocsre (529 30' SW);
dOIS mil tre-zentos e vítenta e quatro
metros e otcema cenüme tros (2,.384,80
m) , trinta e sete graus tnnta minutos sudeste (379 30' SE); dois mil
seiscentos e vinte metros (:1.1:$20 m) ,
omquenta e dois grat.s trtnta minutos nordeste (321,) 30' NE) .
Parágrafo único. A exec"Ucão· da
presente autorização ftca .:),,,-Jeita às
e-típulaçóes rio H.e.J\ re n er.tc aprovado pelo Decreto nc 51.716, de 19 de
fevereiro de ...963, (' da Resolução
CNEN nc l~b3, de 9 de Janeiro de
1963, da -Jcmíssãc :N~c10nal de Enerr-ia Nuclear.
:6..rt
29 O títi..lo da autorizaçâo de pesquisa; ~W será uma VIa
autentica dêsue ceei etc pagará a taxa
de cinco mil crus erros (Cr$ 5.000,00)
E será válido t'or dois (~) anos a
contar da c ara da taanscríçâc no livro próprio de Re g'j"tro das nutortaaçôes de Pesquisa.
A~t
39 Revvqe.m-se as disposições
em contrario.
Brasília, 3 de junho de 1965; 1449
da .rnoepenrtenc.a c '";'19 da República.

H,

CASTELLO BRANCO.

1.;,1 caro T hiba'u,

DECRETO

N9

56.402
1965

DE 3 DE

JUNHO DE

Autoriza Bauxita Santa Rita Limitada - Bauxisa' a pesquisar bauxita, no, município de Ntuunamâã,
Isetaâo do Amazonas.

o Presidente da República. usando
da atribuição que Ih . . confere o artigo _87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decrete-lei nc 1 91:05, de 2::)
de janeiro de 1940 (CÓdigo de Mi-

nas) decreta:
Ar-t. 19 Fica autorizada Bauxita
Santa Rita, Ltda. - Bauxísa a pesquísai bauxita em terrenos oevolutos
r~o lugar denominado Serra do Matias, distrito e munícípío de Nhamundá, Estado do Amazonas, numa área
de quatrocentos e setenta e quatro
hectares e noventa e dois ares , .....
(474,92 ha) , delimitada por um pen-

tágono Irregular que tem um vértice

a quatro mil quinhentos e cinqüenta
metros (4.550 m) , no rumo verdadeiro de setenta graus noroeste (70 9
NW), da confluência do Igarapé Arijú com o Lago do Faro e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
e duzentos metros (1. 200 m) , quatro
graus quarenta minutos nordeste
(49 40' NE); mil seiscentos e vinte e
nove metros (1,629 m) , trinta e sete
graus trinta minutos noroeste (37 9
30' NW), dois mil seiscentos e vinte
metros q. 620 mj , cinqüenta e dois
graus trinta minutos sudoeste (529 30'
SW); oitocentos e setenta e cinco
metros (875 m) , trinta e sete graus
trfnta minutos sudeste (379 3D' SE);
dois mil quatrocentos e quarenta e
sete metros noventa e oito centímetros (2.447,98 m) , oitenta e cinco
graus vinte minutos sudeste (859 20'
SE) .

Parágrafo único. A execução da
presente autorização flca sujeita às
estipulsçôes do itt'gl.·..areento aprova~o pelo Decreto nc 51.726, ce 19 de
fevereírde 1863 e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963 da Comissão Nacional, de Enerr-ia Nucícar ,
Art.
zaçâo

2° O tHilJ da autoripesquisa, (jcr será uma via,
autcnnca dêste c {'CJ f to, pagará a taxa
de quatro mil e oitocentos cruzeiros
(Cr$ 4.800,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcriçâo no' livre próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art.: 3} Revogam-se as disposições
en: contrário.
Brasílía. 3 de junho de 19{;5; 1449
da Independência e 779 da Repu-

dê

L11(:a.

H. (~ASTET.; Bnazrco .
Maur( 'l'hibau.

"--DECRETO N9 56,403 JUNHO DE 1::1'65

DE

3

DE~

Outorga à .Companhirl Estadual de
Energia Elétrica do Rio Gratuie do
Sul, concessão para distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso r. da Constituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-Ieí número 852, de 11 de, novembro de 1938
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e do art. 89 do Decreto-lei nv 3 763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Oompannia
Estadual de Energia jí.íétrtca do Rio
Grande do sui concessnc Data distri-

buir energia elétrica no Municii,Jio de
Jaguari, ficando autorizada a construir os sistemas de transmíssáo e de

distribuição que se rtzerem necessá-.
rios.
parágrafo único.. Em portaria do
Ministro das' Minas E: El1ergia, após a

aprovação dos projetos, serão deteri.nnadas as características téenícas das
instalações.
Art. 29 A concessíonàría deverá satisfazer às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia. em três
(3) vias, dentro' do prazo de cento e
oitenta (180) dias, fi contar da data
da publícaçâo dêste Decreto, OS estudos, .projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministre das Minas e
Energia.
Hf - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem aprovados pelo Ministro das Minas e gnergia executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações qU8 forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rerendos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Míntatro das Minas e
Energia.
Art. 39 AS tarifas de tcrnecrmento
de energia elétrica cerâo fixadas t' revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamenrc Nacional da
produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas l'; Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trmtu (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
codoa os bens e tnsralacôes que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que -víerem a
ser estipuladas.
Parágrafo único: A concessionária
deverá entrar com Q pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses

antes-de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7tJ zste Decreto entra em vigor
na. data de sua pubüeaçâo, revogadas
as disposições em contrárto.
Brasília, 3 de junnc de 1965; 1449
da Independência e 77': da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.404

DE

3

DE

JUNHO DE 1955

Concede à Violani &- Cia. Ltâa, autorização paTa funcionar corno em
R

1J'i'ésa de

mmemçao,

O Presidente da ttepúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Oonstítutçâo e nos

têrmos do Decreto-lei nc 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo úníco . E' concedida á Víolaní
& aia. Ltda. constituída por contrato
arquivado sob nc 50.806 na Junta Co-

mercial de 'Estado do Paraná, com
sede na cidade de Ourittba autortzaçâo
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e -egulamentos
em vigor ou que venham a vigorar sõbre o objeto desta autorização.
Brasília, 3 de, junho de 1965; 144.9
da Independência .e 77Ç da República.
H. CASTELLO BRANcO

Mauro Thibau

DECRETO N9

56.40~

JUNHO DE

-

DE

3

DE

1.965

Concede a Manoel Fra-ncisco Pereira
&Cia. Ltâc, auiorizaçóo pam funcionar como enuprésa de;r/.ineração.

O Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n« 1, da oonstttuíoão e nos termos
do Decreto-lei nc 938, de ,8 de dezembro de 19;)8, decreta:
Artigo único. E' concedida a Manoel Francisco Pereira &. Cia. lJtda,,'
constatuida por contrato arquivado sob
nv 98.659 e alteração sobno 30.992 110
Departamento Nacional. do Registro
do Comércio, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, EStad,) da ouenebare,
autorização' para tunclcnar corno-emprêsa de mineração ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham. a.
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da por um polígono místilíneo, que
tem um vértice no final da linha de
amarração que partindo do Passo la
Concelcâc que
o ponto onde a rcdovia que liga Pedras Altas a Bagé atraH. CA8TELLO BRANcO
vessa o Arroio Oandíctínha, tem os
Mauro Thibau
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; novecentos e cinqüenta meDECRETO N9 56.406 - DE' 3 DE
tros (950m) , trinta oito graus noroeste
JUNHO DE 1965
(38" NW); oitocentos metros (800 m) ,
Concede à Pedreira Copacabana Litrinta e rrés graus sue.oeste (339 SW)
mitada autorização para. funcionar
e 0S lad/I", do polígono místílíneo, os
como emorésa óe mine? cçoo.
seguintes comprlmentos, e rumos verdadeiros oitocentos metros (800 mj ,
O Presidente da República; usando
trinta e três graus nordeste (339
da atribuição .que lhe confere o ar.
NE) :
quinhentos e noventa e oito
tigo 87, nv I. da Constttuição e nos
metros (59b mr, tn-na: e oito graus
termos de Decreto-lei o" 938 de 8
noroeste (38Q NW); seiscentos e node dezerr.bro de- lS3~, decreta:"
venta m~;L1O:5. <690 In) cinqüenta' e
Artigo único. E' concedida à Pedoís graus e trinta minutos noroeste
dreira Copacabana Limitada constí(529 30' N W); seiscentos e oitenta e
tuída por contrato arquivado sob núnove mNr02 ~68D mj . trinta e .dois
mero 11.156 e alteração sob númegf aus noroeste (32 9 NW.l; duzentos e
oitenta metros' (280 m) , cinco graus
ro 18.388 a 30.327, no Departamento Nacional do Registro de Comér-. . e dez minutos noroeste (59 10' NW);
dois mil setecentos e trinta metros
cio, com sede na cidade do Rio de
(2 730 m) , cinqüenta E' cinco graus
Janeiro, Estado da Guanabara, autosudoeste (55\> SW); o sétimo lado é
rização para funcionar como emprêsa
a . margem direita do arroio Candíode mineração, ficando. obrigada
a
tinha da extremidade do sexto lado
cumprir integralmente as leis e redescrito ao vértice de partida.
gulamentos em vigor ou que venham
Parágrafo único. A execução da
a' vigorar sôbre o objeto desta autopresente autorização fica sujeita às
rização.
estipulações do Regulamento aproBrasília, 3 de junbo de 1965' 1449
vado pelo Decreto nc 51.726, de 19
da Independência e 779 d~ Repú-de fevereiro de 1963, e da Resolução
blica.
CNEN n? 1--63, de 9 de janeiro de
H. CASTELLO BRANCO.
1963, da Comissão Nacional de EnerMauro Thibau.
gia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
DECRETO, NQ 56.407 - DE 3 DE
pesquisa, que será uma via autêntica
JUNHO DE 1965
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil setecentos e sessenta cruzeiAutoriza a Companhia, Cimento Braros (Cr$ 4.760), e será válido por
sileiro a pesquisar calcário, no mudois (2) anos a contar da data da
nicípio de Pinheiro Machado, Es··
transcrtção no livro próprio de, Retado do Rio Grande do Sul.
eíst-o das Autorizações de Pesquisa.
O Presidente da República, usando
Art. 39 Revogam-se as disposições
da atribuição que lhe contere o arem contrário.
tigo 87, 1.1(,> I, da Constituícâo e nos
Brasília, 3 de junho de 1965' 1449
têrmos do Decreto-lei no 1.935, de
da Independência e 779 da Repú29 de janeiro de 1940 (Código de Miblica.
nas), decreta:
vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 3 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

Art. 19 Fica autorizada a companhia Cimento Brasileiro.: a pesquisar
calcário em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Passo da
Conceição, dietrno 'te Pedras Altas,
rr.uníc'pío de Pinheiro. Machado, Estade do Rio Grande de Sul, numa
área de quatrocentos e setenta e cinco hectares sessenta ares e oitenta e
sete centíares (4:75,6087 ha) , delimita-

é

H.

CASTELLQ

BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO NQ 56 408 - DE 3 DE
JUNHO DE 1965
Altera 0, art. 19 do Decreto número
55.397;' de 31 de dezembro de 1964.

O Presidente da Repúoüca, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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)1 0 1, da oonsutmcão e nos
termos do Decreto-lei 1.985, de 29 de

ligo 87,

janeiro de 1940 (Código de Minas)..

decreta:
Art. 1<;> Fica alterado o art. lQdo
decreto número cinqüenta e cinco mil
trezentos e noventa e sete (55.397),
de trinta e um (31) de dezembro de
mil novecentos e sessenta e quatro
(1964), que passa a ter a seguinte redação: Fíca autorizado o cidadão
brasileiro. José Maria Borges de Almeida, na qualidade de sucessor de
Julieta Guimarães Rell Liszkowski a
lavrar calcário rosrátrco, em terrenos
de sua propriedade, no distrito e municipiode Cubatâo, Estado de São
Paulo, numa área de trinta e seis
hectares (36 ha) , 'constituída
pela
parte norte da Ilha Santa Helena e
delimitada por um polígono mistilíneo .que tem como sua base retilínea,
o alinhamento de oitocentos e trinta
e três metros e cinqüenta centimetros
(833,50 m). no rumo verdadeiro este
- oeste (E-W) que passa pelo canto
da casa sede da mesma ilha, contados setecentos e quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros (742,50m>
a oeste (W) e noventa e um metros (91 m) a leste (E) desta mesma
casa. O alinhamento místílíneo da
poligonal é constituido pelos limites
naturais da parte norte (N) da Ilha
Santa Helena, compreendido o baixão
do Rio Cubatão e o rio Naná até os
Iímités do mesmo alinhamento retílineo acima descrito. Esta autorização
é outorgada mediante 'as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e .dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras' constantes
do mesmo código, não expressamente
mencionadas. neste Decreto.
Parágrafo único. A execução ua
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19
de fevereiro de :"963, e da Resolução
CNEN nc 1~63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
Art. 2Q A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamentoda taxa prevista pelo Código. de
Minas e será transcríta no livro próprlo de Registro das Autorizações de
I

Lavras.

Art.. 39 .Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1965' 144Q
ela Independência e 77'" da Rep~"
blica .
H.

CAS:rELLO BRANCO,

lV/aUTO

Thibau.

DECRETO NQ 56.416 J'IDlHO DE 1965

DE

4

DE

Autorízo o cidadão
brasileiro José
Pinto dos Santos a pesquisar quart20 e mica, no municipio de São José
da Safira, Estado de .Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o artigo
87, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. "IQ" Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Pinto dos Santos a
pesquisar quartzo e mica em terrenos
devolutas no lugar denominado Safirâo, distrito e munícípío. de São José
da Safira, Estado de Minas Gerais,
numa área de nove hectares sessenta
e dois ares e cinqüenta centdares
(9,6250 ha),. delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice a
quatrocentos e quarenta metros (440
metros), no rumo magnético de sessenta e dois graus quinze minutos
noroeste (62'?l5'NW), da confluência
dos Córregos Aricanga e Coringa e os
'lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: -duzentos e quarenta metros
(240m), quarenta e um graus trinta
minutos noroeste (41<:'30' NW); .seís"centos e oitenta metros (680m), sete
graus trinta minutos sudoeste (79 SO'
'SW); cinqüenta metros (50m) , oitenta e dois graus -trinta minutos noroeste (82930'NW); novecentos e dezenove
metros (919m), quatro, graus quinze
minutos nordeste (4 Q )5' NE); quatrocentos e sessenta e oito metros (463
metros)', quarenta e um graus trinta
minutos sudeste <419 30' SE); cento
e treze metros (113m), quarenta e oito
graus trinta minutos sudoeste (489 30'

SW).

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita. às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Décreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1/63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de ,Energia Nuclear .

ATOS

DO, PODER

Art. 29 O titulo da autorização 'de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autortzações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República"
H. CASTELLO BRANCO
Ma:tro Thibau

DECRETO N9 56.418 -

DE

4

DE

JUNHO DE 1965

O. Presidente da República, usando da atrlbuiçào que lhe confere o
artigo 87, Inciso I da Constituição
Federal e tendo em vista o disposto
no artigo 205 do Decreto-Lei numero 9.760, de 5 de setembro de 194'6,
decreta:
Artigo· único. Fica Ricardo Lamas Garcia, de nacionalidade espanhola, autorizado a adquirir, em
transferência de aforamento, o domínto útil da fração ideal de 3/59 do
terreno de acrescido de marinha SItuado na Rua osório de Almeida
uv 62, correspondente a.. apartamento nc 302, no Estado da, Guanabara,
conforme processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número
50.976, de ISDS.
Brasília, 4 de junho de 19$5; 144'"
da Independência e 77{/ da Republica.
CASTELLO BRANCO

cctosno Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 56.419 -
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tigo 87, item I da Constituição, deereta:
Art. 1Q Ficam cedidos ao Govêrno
do Estado '10 Ceará, pelo prazo de
cinco anos, 0S imóveis e instalações
do Ginásio Agricola "Capitão Plácido", localizado em Santana do ~ Cariri e subordinado à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário.
~ 19 A cessão dos referidos estabelecimentos far-se-á mediante entrega
de todos os bens que .ielea 3e encontram. devendo, para tanto; ser procedido o arrolamento dos imóveis,
materiais e semoventes, por comissão
designada pelo Ministério da Agri-

curtfira.

,

2Q O Governo do Estado deverá
manter em perfeitas condições de funcionamento e conservação os bens que
lhe forem entregues pelo Ministério
da Agricultura.
§ 3\1 O 'pessoal existente no Ginásio
será localizado em outrasrrepart.içõee
do Ministério da Agricultura.
Art. 2Q O Govêrno do estado deverá, obrfgatõrtamente, instalar no local cedido uma Penitenciária' Agrícola
Ar-t. 39 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília. 4 de junho de 1965; 144"
da Independência e 77\1 da República.
§

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
transferência de aforamento, o domínio útil de fração ideal do terrena. de marinha que menciona, no
Estado da Guanabara.

R,

ExECUTIVO

DE

4:

DE

JUNHO DE 1965

Cede, ao Govêrno do Estado do Ceará, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os
imóveis e instalações do Ginásio
Agrícola "Capitão Plácido", localizado em Santana. do Cariri, para o
fim que espedfica~'

O Presidente "da República, usando

das atríbuíções que ,lhe confere o ar-

H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 56.423

~

DE 7 DE:

JUNHO DE 1965

A.ntoriza Ferrosul Limitada a pesquiser minérios de ferro e de manganês no município de Joinvile. Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando
ria atribuição que lhe confere, o artttgo 87, nc L da Constituição e nOS
têrmos do Decreto-lei ne 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas). decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Ferrosul
Limitada a
pesquisar minérios de
ferro e de manganês em terrenos de
propriedade de Paulo João da Silva
Medeiros, nos lugares
denominados
Bupeva, Paranaguá Mirim, no distrito
e município de .Joínvlle, Estado de
Santa Catarina, numa área de vinte
e nove hectares e cinqüenta e Quatro

ares (29,1;4 na) > delímítada por 1ll1\
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polígono irregular que tem um vértice a cinco metros, (êm) no Turno
magnético olnqüénta e nove graus
quarenta minutos nordeste (59Q 40'
NE) do cruzamento do ribeirão da
Estrada com a estrada da Mina e, os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e trinta metros
(330m). trinta graus vinte minutos
noroeste (309 20' NW); oitenta e um
metros e' vinte centímetros (81,20m),
cinqüenta e nove graus quarenta minutos nordeste (59Q 40' NE); cento e
dezessete metros e dez centímetros
(1l7,lOm), trinta e cinco graus 'sete
,minutos nordeste (35Q 07' NE); oiten-

ta e nove metros e noventa centíme-

tros (89,90m), setenta e oito.i.graus e
nove minutos nordeste (78'? 09' NE);
cento e treze metros e sessenta centímetros (113,60m) cinqüenta e três
graus dezesseis minutos sudeste (53<;>
16' SE); duzentos e quatorze metros
e cinqüenta centímetros (214,50m),
cinqüenta e um graus cinqüenta e seis
minutos sudeste (519 56' .sE); duzentos e dezoito metros (218m), dez graus
cinqüenta e dois minutos sudeste (109
52' SE) ; quatrocentos e setenta e nove
metros e cinqüenta centímetros (479.50
metros), um grau trinta e nove mtnutoa sudeste (1<;>39' SE); cento e dezesseis metros 016m), um grau vinte
e sete minutos sudeste (19 27' SE);
setenta e três metros e noventa centímetros (73,90m), quarenta e nave
graus cinqüenta e oito minutos sudoeste (499 58' SW); cinqüenta, e cinco
metros trinta centímetros (55.30m)
cinqüenta e seis graus vinte e quatr~
minutos sudoeste (569 24' SW); trinta
e seis metros (36m), setenta e seis
graus quarenta e dois minutos sudoeste (76Q 42' SW); trinta e três 'me~
tros e vinte centímetros (3320m)
quinze graus quarenta e sete minutos
nordeste 059 47' NW); sessenta metros (60m), sete graus dezenove mtnutosnoroeste (79 19' NW); trezentos
e noventa e sete metros e trfnba centímetros (397,30m), oito graus vinte e
e nove minutos noroeste (8 Q 29' NW)'
trezentos e trinta e quatro metros é
oitenta centímetros (334,aOm), trinta
graus quarenta minutos noroeste (30Q
40' NWl:

Parágrafo único. A execução .da presente autorização fíca sujeita às estipulações do Regulamento, aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução. CNEN
nc 1/63, de 9 .de janeiro de 1963, da

Comissão Nacional de Bnergía Nuclear.
Art. 29 O título da autorrzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a cantar da
data da transcrição no livro próprto
de Registro das Autorfzaçôes de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, '7 de junho de 1965; 1440
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Ua!J,ro Thibau

DEC'RETO N9 56.424 JUNHO fiE

DE

7- DE

1965

Concede à Companhin Atiruitica de
Seguros autorização pam aumentar
o capital destinado às S'!1ds operações
de seguros no Brasil.

O, Presidente da República, tzsando
da atribuição que lhe contere o' artigo
87, inciso 1, da Constituição, 'e nos
térmos do Decreto-lei nc 2.053, de '1
de março de 194ú, decreta:
Art. 19 E' concedida à Companhia
Adriáticade segul''Js,com sede em
Milão, Itália', autorizada a íuncíonar.
no pais, pelo Decreto nv 18.669, de
27 de março de 1929, autorização para
aumentar o capital destinado S.S sua-s
operações de seguros no Brasil, de ..
40.000.000 (quarenta milhões de cruzeiros) para CrS 600.000.000 (seiscentos milhões de cruzeiros), conforme
resoluções de seu Conselho .Administrativo em reuniões 'realizadas em 2
de abril de 1963, 27 de maio e 9 de
novembro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos - regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar sôbre o objete da autorizacão a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 7 de junno de 196'5; 1449
da independência e 77Q, d"" República.
H. OAsTELLo BRANCO

Daniel Faraco

ATOS

DECRETO NV 56.425
JUNHO DE 1965

DE

DO PODER

7

DE

à socreccce PILKINGTON
BROTHERS·. (BRAZIL) Ll1~llTEJ)

Concede

autorização para continuar a funcionar na Republica.

o Presidente da Repúnlíca, usando
da atrrbuição que lhe contere o artígc 87, íncíso 1,. da Constrtuícac Pederar, e nos termos dL Oecreto-rer
nv 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único. K concedida a sociedade PILKINGT.QN B R O T H E H S
(BRAZIL) LIMlTED, com sede em
Líverpcoí, Inglaterra, autorizada a
funcionar no Brasu pelo Decreto .....
nv 15.805, de 11 de novembro de 1922,
autorrzaçao para continuar a tuncionar na Repúoucx com o iapítai 'destinado às operacoes .da tüiar orasrleíra,
elevado de Crg 4'j .J'JLÔ55,6h rquarenre
" sete milhões, -erents e um mu. seíscentos e cínqüeoc- e ctnoo crusetros e
sessenta e cmco ~enijav()g) para ..... '
crs 58.207.216,15 (cinqüenta e oito
-ec mu duzentos
milhões, duzentos
:; dezesseis cruzeiros e jumze centavos), por meio na cor-ecao monetária
dos Valores uc auvo tmobtuzaoo nos
termos da Lei 09 4.35'1, oe 16 de julho
.tc 1,964, consoante -esoiucac aprovaaa
pets Diretoria. em -euntáo .eanzada a
14 de outubro .1e1964 mediante as
cláusulas que'):· -see acompanham.
assinadas pela ~\11nlstro 1.F Estaco da
Indústrta e do~rmérC\o obrigando-se
a mesma soctedaoe a cumprtr integralmente as ters l'> -erruts.mentos em
vigor, ou que, venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente a.nonseçào,
Brasília. ,] ae junno de 1965;
1449 da Independência e 77Q da
República.
fi. CASTELLD BRANCO

Daniel Faraco

D!ECRETO NQ 56.426
JUNHO DE 196&

DE

1

DE.,

A.p1"Ova alteração introduzida nos Estatutos da Vera Cruz Companhia
Brasileira 'de Seguros, relativa ao
aumento do capital social,

O Presidente da República usando
da atríbutção que lhe confere o artd-
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gc 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:

Art. 1.9 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Vera
Cruz Companhia Brasileira de Seguros, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a funcional' pelo Decreto .,
.
nv 38.170, de 31 de outubro' de 1955,
relativa ao aumento do capital social
de crs 60.000.000 (sessenta milhões de
cruzeiros) para Cr$ 100.000.000 (cem
milhões de cruzeíros) , conforme deliberação de- seus acionistas em Assembléia Geral Extraordtnárra, realizada
em 14 de outubro de 1964.
Art. 2.9 A Sociedade contmuará Últegralmente sujeita às leis é aos regulamentos vigentes, ou quo: venham
a vigorar, sôbre o objeto da. autori..
zaçãc a que alude aquele Decreto.
Brasília, 7 de junho de 1965' 141 Q
da Independência e 77." da 'R~ptiblíca.

.

H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO'N.9 56.427 JUNHO DE

DE 7 DE:

1965

Concede à Companhia de Navegação
Marítima Netumar autorizaçáo para continuar a funcionar como em-préea de navegação de cabotagem.
O

Presidente da República, usando

ela atribuição que lhe confere o arbíso 87, inciso I, da Constituição Fe-

deral, e. nos têrmos do Decreto-lei nv
2.784, de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia de Navegação Marítima Netumar, com sede na Cidade do Rio de
.janeiro, Estado da Guanabara autorizada a funcionar através dos Decretos números 44.408, de 28 de agõsto de 1958;' 48.891, de 26 de agôsto de
1960 e 50.630, de 19 de maio de 1961,
autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de
cabotagem, com as alterações estatutárias apresentadas e cem o capital
social elevado de Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros) para ... ,
Cr$ 1. 600.000.000,0

(hum

bilhão e

seiscentos milhões de .cruzeíros) , por

A'l'OSPO Fomm EXECyTIVO

meio da correçáotn~1:?-etária dos veIôre 40 Ativo jmobíüzado, em confor~idade com a Lei .TI5' ~.357,. d:e
16 de julho de 1964, capital e~sse dl\~'l
dido em 1.600.00_0 (hum I?lll1~O e seiscentasmil) açoes nominativas, do
valor unitário de Cr$ 1.000,00 (hum
mil cruzeiros), sendo 1.152.000 (hum
milhão, cento e ctnquenta e duas mil)
ações ordinárias e 4.48.000 (quatrocentas e quarenta e oito mil) ações
preferenciais, consoante r e s o I u ç o
aprovada em Assembléia Geral" Extraordinária de acionistas, realizada
a 12 de outubro de 1964, obrigando-se
a mesma - sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o 'objeto da presente autorização.
Brasília, 7 de junho de 1965; 144....
da Independência e 77.9 da República.

DECRETO NQ 56.430 JNNHO DE

DE

8

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Walter
Johann Dreuer a pesquisar bauxita,
no município de Itanhandu, Estado
de Minas Gerais.

'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8~{} nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv ....985, de 29 de janeiro de '1940 (CÓdigo de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Walter , Johann Dreyer a
pesquisar bauxita em terrenos de propriedade de Albert Heilmann no lugar denominado Fazenda Santa Tereza das Posses, distrito e munlcípâo
de Itannandu, Estado de Minas GeH .CM;iTELLQ BRAffCO
rais, numa área de cento e dezoito
Daniel Faraeo.
néctares e cinqüenta e quatro ares
(1l8,54ha), delimitada por um lJoligono irregular, que tem um vértice a
três mil cento e noventa e cinco metros (3. 195m) , no rumo verdadeiro
de cinqüenta e seis graus dezesseis
minutos sudoeste (56916'SW), do mar;
Aprova alteração introduzida nos Esco do quilômetro trinta e três
tatutos da companhia de Seguros
tKm·33) da BR-58 (cinqüenta e cite
Argos Fluminense, relativa ao aue os lados a partir dêsse vértice, os
mento dos' honorários da Diretoria.
seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: novecentos e trinta e oito
o Presidente da República, usando metros e setenta centímetros
.
da atribUição que lhe confere o ar(933,'/Om), cinqüenta e três graus e
tigo 87, inciso I, da Constituição, e
cinqüenta e oito minutos sudeste
nos 'têrmos do Decreto-lei n? 2.063,
(53ÇJ5í:),SE); quarenta e sete metros e
de 7 de março de 1940,'decreta:
cinqüenta centímetros l47,50m), sessente e sete graus e trinta e dois miArt.\ 1Q Fica aprovada a alteração
nutos sudeste (67\'32'SE); cinqüenta e
introduzida nos Estatutos da Oompaoito metros e quarenta e cinco cennhía de Seguros Argos Fluminense,
timetros (58,45m) ; oitenta. graus
com sede na Cidade do .Río de Jaquatorze minutos sudeste (S0914'SE);
neiro, autorizada a funcionar pelo
duzentos e noventa e três meDecreto nv 2.079, de 16 de janeiro de
tros e sessenta e oito centímetros
1858, relativa ao aumento dos honorários da Diretoria, conforme delíbe(293,6Bm) , quarenta e três graus
ração de seus acionistas em Asseme vinte e seis minutos sudeste
bléia Geral Extraordinária, realizada
1.43 Q26'SE) ; quatrocentos e setenta e
em 30 de dezembro de 1964.
três metros e trinta centímetros
Art. 2Q A Sociedade contínuará Tn- (473,30m), vinte e dois graus, e trinta
e oito minutos sudoeste (22Q38,SW);
tegralmente sujeita às· leis e eos xegulamentos vigentes, ou que venham quinhentos e sessenta metros e vtnte
e cinco centímetros (560,25m), oitenta
a vigorar, sôbre o objeto da autorie nove graus e onze minutos sudoeste
zação a que alude aquêle decreto,
W9Q11'SW);' quatrocentos e cinqüenta
Brasília, 7 de junho /de 1965' 1449
e nove metros e noventa centímetros
da Independência .e 779 da RepÜblica.
(459,90m), sessenta e um graus e um
minuto noroeste '(61901'NW); seiscenH. CASTELLO BRANCO
tos
trinta metros e vinte centímeDaniel Faraco
tros (630,20m), sessenta e, .sete graus
â

e
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trinta

e

cinco

minutos

'noroeste

C67º35'NW); o nono lado é o segmen-

to retilíneo que une a extremidade do
oitavo lado descrito, ao vértice de
nartida ,
Parágrafo único. ,A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726" de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de 1!;l63,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de mil
cento e noventa cruzeiros (Cr$ 1.190)
e será válido por dois (2) anos a contal' da data da transcrição no' livro
próprtc de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se' as disposições
e,» contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTF.LJ..O BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56 . 431 -

DE

8

DE

JUNHO DE 1965

Renova o Decreto n 1 2.'146, de 22 de
janeiro de 1963.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
oc-janeíro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um ano nos têrmos
da letra b, do art. 19 . ' do Decreto-lei
9 .605, de 19 de agôstó de 1948, a autorização conferida ao cidadão brasíIeíro Alberto de Lemos Monteiro da
Silva pelo decreto 2.146, de 22 de janeiro de 1963, para pesquisar água de
mesa, em -Jacarepagúá, Estado da
Guanabara.
Art. 29 A pr-esente 'renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
:pagará a taxa- de trezentos e sessenta.

cruzeiros ccrs 360) e será transcrito
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965, 1449 da
Independência e 77f! da. República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.432
JUNHO DE 1965

DE

8

DE

Autoriza Toledo e Duarte Mineração
Lida. a pesquisar minério de' manganês, no municipio -Óconeeinesro
Lafciete, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, no l, da Constituiçâo e nos
termos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizada Toledo e
Duarte. Mineração Ltda. a pesquisar
mínérío de manganês, em terrenos de
propriedade de João Caetano Filho e
outros, no lugar denominado Tapera.
distrito e município de Conselheiro
Lafaiete. Estado de Minas Gerais,
numa área de vinte e seis hectares
vinte e sete ares e oitenta e dois centlares (26.2782 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice 8, duzentos e noventa e otto
metros e quarenta centímetros (298,4:0
metros) , no rumo magnético sete
graus vinte e dois minutos sudeste
(7922' SE) da extremidade sudeste
(SE) da casa sede da Fazenda do
Amaral e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqüenta e doís
metros (52 m) - dezenove graus sudeste (199 SE); sessenta e três metros
e cinqüenta centímetros (63,50 mj ,
sul (S); quarenta e dois - metros
(42 m) , trinta graus sudoeste (30Q
SW); cento e setenta metros (170 m) ,
cinqüenta e dois graus trinta minutos sudoeste (52 930' SW); cento e
trinta c' sete metros (137 m) , oitenta
e quatro graus trinta minutos sudoeste (84930' SW); quarenta metros
(40 li), oitenta e oito graus noroeste
(889 NW); cento e setenta e cinco
metros (175 m) , setenta e dois graus
noroeste (729 NW); cinqüenta e dois
metros (52 m) , seís graus trintamí'"
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nutos noroeste (G930' N'V); cento e
-doís metros - 002 m) , cine? graus tr~n
ta minutos noroeste (5930 NW); trm-

ta e três metros (33 m) , treze graus
nordeste (lSQ NE); cento e oito metros (108 m) , nove graus noroeste (90
NW); duzentos e trinta cinco metros
(235 m) , seis graus trinta minutos
nordeste (6930' NE); oitenta metros
(80 m) , setenta e quatro graus trinta

minutos

nordeste

(74°S0' NE);

se-

tenta e três metros (73 m) , -oitenta
graus trinta minutos sudeste <80930.
SE); cinqüenta e nove metros (59 m) ,
sessenta graus nordeste (609 NE);
quarenta e sete metros (47 m) , oitenta e nove graus sudeste (899 SE);
cento e sessenta metros (160 m) , quarenta e nove graus sudeste (49Q SE) ;
cento e trinta e seis metros (l36 m) ,
dezoito graus sudeste (lS!? SE); cento
e treze metros (113 m) , trinta e um
graus sudeste (319 SE); trinta e sete
metros (37 m) •. dezessete graus trinta
minutos sudeste U7Q30' SE).
Parágrafo único. A execuçêo "da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
]963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de, trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da
data' da transcncêo no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
'Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H, CASTELLQ BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 56.433
JUNHO DE

DE

8

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
waljrido Pereira a pesquisar calcário, no município de Ttumirim, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos termos

do Decreto-lei ns 1.935. de 29 de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas), deereta;
Art. 19 Fica autorizado o. cidadão
brasileiro Antônio Walrrtdo Pereira
a pesquisar calcário em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
Vargem das pedras, distrito e município de Itumírfm. Estado de Minas
Gerais, numa área de dois hectares
oitenta ares e oitenta e três centrares
(2,8083 ha) , delimitada por um decégano irregular, que tem um vé rtice
a trezentos setenta ~ quatro metros e
cinqüenta centímetros (374,50m), no
rumo magnético de sessenta e três
graus e cinqüenta e cinco minutos
nordeste (63955' NE), da extremidade
do valo divisório, confluente com o
·Rio Grande, entre as propriedades de
José Bernardino de .Oarvalno e de
Anerálía e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: sessenta e dois
metros ({l2m) , setenta e seis graus
noroeste (7€9 NW); duzentos e vinte
e três metros e cinqüenta centímetros
(223,50 m) , dez graus sudoeste (10(l
SE) ; cento e sete metros 007 m) ,
quarenta e cinco graus e, trinta minutcs sudoeste (4'5930'8W ) ; setenta
metros (70 mi , trinta e três graus sudeste (330 SE).; cinqüenta metros (50
m) , sessenta e um graus sudeste ($19
SE): oitenta e sete metros (87 m) . setenta e cinco graus nordeste (75ÇlNE)
cinqüenta metros (50 m) , sessenta
graus nordeste (609 NE); noventa e
quatro metros e sessenta centímetros
(94,60 m) , oitenta f' seis graus sudoeste (869 SW); centre e trinta metros
(130 m) , cinco graus ~ quarenta e
c'nco mtnutoa nordeste (5 045' NE):
cento e noventa e', cinco metros e quarenta centímetros (195,40 m) ; nove
graus noroeste (99 NW) .
Parágrafo único. ./>" execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 72-6, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nl} 1~63, de 9 de.janeírc de 19{13,
da Comissão Nacional de Energia NUclear.
Art. 29 O titulo da autcrisacêo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) c ;,~ ... <'t ,:àlido por dois (2) anos a contar da

Aros DO PODER

data da transcrição no Itvro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-setas disposições
em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965; 1449, da
Independência e 779 da Repúblícà.
H.

CASTELLO BRANCO

N9

56.434 DE 1965

Mauro Thibau.

DE 8 DE JUNHO

Autoriza a E7nprêsa de Caolim Limitada a pesquisar caulim, no município de Lntunima, no Estado de
Minas Gereis,

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto..lei nc 1.985, de ,2.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Emprêsa
de Oaolim Limitada a pesquisar cauIim, em terrenos de propriedade de
João Luiz de Freitas, no lugar denominado -Vargem da Tapera, distrito
e município de Inhaúma. Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e
três hectares e quarenta e cinco ares
(23,45 ha) , delímiatada por um retânauto que tem um vértice a quinhentos e sessenta e dois metros (562m),
no rumo magnético trinta e oito graus
vinte minutos sudeste (389 2()' SE)
da extremidade sudeste (SE) da casa
de João Luiz de Freitas e' os lados,
divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e. rumos magnétdcoa- quatrocentos e trinta e .sete metros e cinqüenta centímetros
.
(437,5'Om). leste (E); quinhentos e
trinta e seis metros C536m) , sul (8).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização. fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de' fevereiro de 1963, e da Resolução CNEM
número 1-63, de 9 de janeiro de 19ô3,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CiS 300) eserã váO

lido por dois (2) anos a contar da
data da tra:qscrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de pes~
quísa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1965; 144Q
da Independência e 77Ç1 da República.
H. CASTELLO BI{ANCO

Mauro Thibau

DECRETO

ExECUTIVO

DECRETO

Nº

JUNHO

56.435
DE 1965.

DE 8 DE

Promsuça a conmercão de Viena sóore Relações ntptomatícos:

(Publicado no

Diário

Oficial

de

11.6.65) ,

Retificação

Na convenção anexa ao Decreto,
Na página 5.539, 3a. coluna, Artigo 7, onde se lê:
dos artigos 59, 89, 99 e 11., ...
Leia-se:
· .. dos 'artigos 5, 8, 9 e 11,
Na mesma coluna, Artdgc 8, onde

se te:

.. do Estado creditante
Leia-se:
do Estado acredítante ..
Na éa. coluna, Artigo 9, parágrafo 2, onde se lê:
... nos termos do parágrafo 19
deste artigo ...
Leia-se:
· .. nos têrmos do parágraf-o 1 dêste artigo ...
Na pagina 5.540, la. coluna, Artigo
15, parágrafo 1, onde se lê:
· .. 1. A procedência dos oheies
Leia-se:
• .. 1. A, precedência dos Chefes ...

Na

ze.

coluna, Artigo 27, parágrafo

3, onde se. lê:
· .. não poderá ser abertura

Leia-se:
· . .nao poderá ser aberta .. ,
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Na página 5.541, la. coluna. onde
se lê:
... Artigo 38 -:1. 'I'ôda. pessoa que tenha direito
a mesmos a partir do momento em
us privilégios e imunidades gozará
dos entrar, no território do Estado
acreditado para assumir o seu nõs(o ...

Leia-se:
... Artigo 39 1. Toda pessoa que tenha direito
a privilégios e imunidades gozará dos
mesmos a partir do momento em
que entrar no território do Estado
acreditado para assumir o seu oõsto

...

Ns za. coluna, ainda da mesma
página, Artigo 43,
Onde se lê:
... de agente díplomátíco termínarão, "ínteeua": , ...
Leia-se:
· . . de agente rüptomático termínarác, inter-alia:
Na 3a. coluna da página citada,
Artigo 48,
Onde se lê:
· .. dos Estados Partes o Estatuto
da Corte ...
Leia-se:
· .. dos Estados Partes no Esw,tuto
da COrte ...

DECRETO

N9

56.437 -'
1965

DE

3

Dfi:

JUNHO DE

Concede à 'Companhia Ilhéus .ãe Seguros autorização para funcionar e
aprova os seus Estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que . lhe confere o artigo 37, inciso 1, da Constituição, decreta:
Art. 19 lt concedida autorização para
funcionar à Companhia Ilhéus' de Seguros, com sede na cidade do Salvador, Estado da Bahia, representada
por seus Incorporadores e constituida em Assembléia Geral, realizada -em
20 de agôsto de 1964, retificada- e ratificada pela de 13 de abril de 1965, que
operara em seguros e. resseguros dos
ramos elementares a que se refere' o
art. 40, n? 1, do Decreto-lei 119' 2.063,
de 7 de março de 1940, com o capital

inicial de Cr$ 50.000.000 (cinqüenta
milhões dEl eruzeíros) , ficando apro-

vados os Estatutos adotados. pelos
subscritores do seu capital.
Art. 2Q A Sociedade ficará integralmente sujeita ás leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o presente Decreto.
Brasília, 8 de junho de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H. CASI'ELLO BRANCO.

Daniel Faraco

DECRETO N° 56.44:2 -

DZ

9

DE

JUNHO DE 1965

Concede à Navegação Cosuüima S.A.
autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atrtbuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, c . nos têrmos do Decreto-lei
nc 2.7B4, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Navegaç-ão Costalima S. A... com sede na
cidade de' Fortaleza, Estado do Ceará,
autorizada a funcionar pelos Decretos
ns. 41.363, de 23 de abril de 1957: e
71. de 24 de outubro de 1961, uutortzaçâo para continuar a funcional' como emprêsa de navegação de cabotagem, com a alteração estatutária apresentada que compreende o aumento
do capital social de Cr$ 100.090.000,
(cem milhões de cruzeiros) para ....
Cr$ 890.000.000, (oitocentos e noventa
milhões de cruzeiros), em virtude da.
correção monetárte dos valôres do
Ativo ímobüízado, nos têrmos da Lei
nv 4.357, de 16 de julho de 1964, capital êsse dividido em 890.000 (oitocentas e noventa mil) ações orcünánías,
nominativas, do 'alor unitário de
Cr$ 1.000, (hum -míl cruzeiros). distribuídas com base na Lei nc 2.130,
de 5 de fevereiro de 1954, consoante
.resolução aprovada em Assembléia
Geral Extraordinária. realizada a 12
de outubro de 1964, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em vigor. ou que venham a vigorar, sõb-e
o objet-o da presente autorização.
Brasflia, 9 de de junho de 1905; 144<:>
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
r)ani~l ,farac.o
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de dezembro de 1962, autorização para
continuar _ a funcional' na República.
com o capital destinado às -suas operações 'mercanüs, elevado de .. , ...
Concede. sociedade anônima W. 'M.
crs 142.000.000,00 (cento e quarenta
Jackson, Inc. autorização para coee dois milhões de cruzeiros) para ....
tmucr a [umcionar na República.
crs 349.850.000.00 (trezentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e cinO Presidente' da República, usando
qüenta mil cruzeiros), por meio da
dos valôres do
da atribuição que lhe confere o artigo correção monetária
A tívo Imobilizado, !lOS têrmos da Lei
87, inciso I, da. Constituição Federal,
nv 4.~57. de 16 de julho de 1964, cone nos termos do Decreto-leí. número soante resolução' aprovada por sua Di2.627, de 26 de setembro de 1940, deretoria, em reunião .realizada a 14 de
setembro de 1964, e declaração do -seu
ereta:
representante legal no' País, datada de
Âl'tig:o único. É concedida à socie29 de setembro de 1964, mediante as
dade anônima W. M. dackson, Inc.,
cláusulas que acompanham o aludido
com sede em New York, Estados UniDecreto nv 312, de 7 de dezembro de
dos da América, do Norte, autorizada
1961, assinadas pelo Ministro de Esa funcionar no Brasil por fôrça dos
tado da Indústria e do Comércio, obrtDecretos Federais ns , 1. 733, de 23 de
gando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente' as leis e regulaJunho de 1937; 17.426, de 27 de dezembro de' 1944; 21.342, de 24 de jumentos em vigor. ou que venham a
nho de 1946; 25.763, de 4 de novem-' vigorar, sôbre 'o objeto da presente
autorização.
bro de 1948; 30.271, de 13 de dezembro de 1951; 3G. 736. de 3 de. janeiro
Brasília, 9 de junho de 1965; 1449
de 1955; 39.491, de 3 de julho de 1956;
da Independência e 77i;J da República.
40,602: de 27 de dezembro de 1956;
42.899, de 27 de dezembro de 1957;
H. CAS'I'ELLO BRANCO
43.651, de 7 de maio de 1958; 312, 'de
7 de dezembro de 1961; e 1.934, de 20
Daniel Faraco
DECRETO N9 56.443
DE 9 DE
JUNHO DE 1965
ã

DECRETO N<;) 5-6.444 -

DE 9 DE JUNHO DE 19'35

Concede à The Tokio Marine & rsre lnsuramce Company tsmuea autorização para aumentar o capital destinado às suas operações de seguros no
Brasil.

O Presidente da República, usando da atribuição Que lhe confere '-l artigo 87, inciso I, da constituição, e nos termos do Decreto-lei nv 2,063, dé 7
de março de 1940, decreta:
Art .. jv 11: concedida à 'I'ne Tokio Marine & Fire Insurance Company
Lnníted, com sede em '1'01\:io, Japão, autorizada a tuncíonar, no pais, pelo
Decreto nv 46.::l3-6, de 17 de dezembro de 19509, autorrzaçào para aumentar o
capital destmado às suas operações de seguros, no Brastl, de Cr$ W.OOO,OQO
(vinte mímóes de cruzeiros) para Cl'S 4-3.349.000 (quarenta e três mnnões,
trezentos e quarenta e nove mü cruzeíros) , por força ds .Let nO 4.3'57,de
16 de nuno de 19;64.
Art. 29 'A Sociedade contdnuuará Integralmente sujeita às leis e aos reguíamentos Vigentes, ou que venham a vigorar, sobre o objeto da autorízaçàc
a que alude aquele Decreto,
Brasília, 9 de junho de 1965; 1449 da Independência e 77\> da República.

fi.

CASXELLO BRANCO

lJamel 'Jt'araco
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DECRETO NQ 56.44:;' -

DE

9 DE JUNHO DE 1965

Concede à Guardian Assurance Company Ltmited autonzaçáo para aU'men-t'ar o' capital I destinado as suas operaçôes de seguros no Brasil

o' Presidente da Repúbüca, usando uá atrmuiçao que lhe contere -'
artigo 37 inciso I da Constdtuíçâo, e nos térmos do Decreto-lei nv 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida cl, Guarrüan Assurance Company Límtted, com

sede em Londres! Inglaterra, autcnzaoa a funcionar, no Pais, pelo Decreto
nv 6.448, de 30 de dezembro de um:; autórtzaçao para aumentar o caprtat
destinado às suas operações de seguros, no Brasil, de crs 6.000.000 vseís
munoes de cruzeiros) para ors 41.~~l.OUO (quarenta e um ml1hges novecentos 'e oitenta e dois mil cruzeíros) , por [orça da LeI nv 4,357, de 16 de
julho de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuara integralmente sujeita às 1CIS e ,1lJS
regulamentos vigentes ou que venham a vigorar,"s6bre o Objeto da autorazaçâo a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 9 de Junho ue 1965; ,114,1 da Jndependencia e 77Y da Repuauca .
H, CASTELLO BRANCO

Daniel

rorooo

DEORETO NQ 56.446 JUNHO DE 1965

DE

9

DE

Concede à Alliance Assurance Company Limited autorização para aumentar o capital destinado às suas
operações de seguros no Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 87, inciso I, da Constrtutçâo, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida à Alliance
Assurance Company Limited, com sede
em Londres, Inglaterra, autorizada a
funcionar no País, pelo Decreto número 8.864, de 2' de agôato de 1911.
autorização para aumentar o capital
destinado às suas operações de seguros no Brasil, de Cr$ 5.000.000 (cinco
milhões de cruzeiros) para Cr$ .....
41.065.000 (quarenta e um milhões,
sessenta e cinco mil cruzeiros) conforme decisão da Díretorta em reuníão realizada em 14 de outubro de
1964.

Art. 2Q A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham

a vigorar, sôbre .c objetivo da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, '9 de junho de 1955; 144Q
da Independência e 77Q da República
H. CA$TELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.448
JUNHO DE 1965

DE

9

DE

Autoriza a S. A. Mineraçâo Jerônimo
Rosado a lavrar gipsita, no município de nortoeo, Estado de Pernam-

buco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? 1, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a S. A.
Mineração .Jerônímo Rosado a lavrar
gípsíta em terrenos de propriedade de
Francisco Siqueira de Oliveira, no
imóvel denominado Sítio Sombrio,
distrito de Feitoria, município de Bo-
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docó, Estado de Pernambuco, nu.na
área de vinte e três hectares sessenta e dois ares e oitenta e três centdares (23,6283 ha) . delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a cento e noventa e sete metros
e cinqüenta centímetros (197,50 m) ,
no rumo verdadeiro trinta e um graus
noroeste (31Q NW) da cumíeíra da
casa de propriedade de Antonio Francisco Siqueira e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: cento e vinte e
cinco metros (125 mj , oitenta e cínco graus e quinze minutos sudeste (85 Q
15' SE); duzentos e sessenta e cinco
m-etros e sessenta centímetros (265,60
mj , setenta e oito graus e trinta minutos sudeste (78º 30' SE); quínhentos e trinta e dois metros e cinqüenta centímetros (532,50 m) . oitenta e
quatro graus e trinta minutos sudeste (84(1 30' SE); duzentos e onze metros e setenta centímetros (211,70 m) ,
três graus e trinta minutos sudoeste
e3Q 30' SW); quatrocentos e vinte e
oito metros e setenta centímetros
(427,70 m) , oeste (W); quatrocentos
e cinqüenta e quatro metros (454 m) ,
oitenta e seis 'graus e cinqüenta minutos noroeste (86 9 50' NW); trezentos e quinze metros (315 m) , quatro graus e cinqüenta minutos noroeste (4º 50' NW). Esta autorização é
outorgada ' mediante as condições.
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e SU8,S alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do meemo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto;

Parágrafo único. A execução da
nresente autorízacâo rica sujeita às
estipulações do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 51 726, de 19 9-e
fevereiro de 1963, e da Resoluçao
CNEN nv 1-63, de' 9 de janeiro de
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos c~
rres públicos, na forma da lei. _os trtbutos que forem devidos à União, ":0
Estado e ao Município, em cumpramento do disposto no art. 68 do Código de Minas,
Art. 3Q Se o concesisonário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.

Art. 49 As propriedades
vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para -fins de lavra na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5<,> O concessionário da autortzaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos iavares discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6Q A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio :11:" Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600) .

Ar-t. ~79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasilía, 9 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO NQ 56.450 -

DE 9 DE

JUNHO DE 1965

Restringe a zona de concessão da prefeitura Municipal de l-porá e outorga à Centrais Elétricas de Goiás
S. A. - CELG, concessão para distribuir energia elétrica no Município de Jaupaci, Estad') de Goiás,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.go 87, inciso I, da constituição, e nos
têrmcs do art. 150 do Código de
Águas (Decreto nv 24,643. de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 10 • Fica excluído o Muntcípío
Jaupaci, Estado de Goiás, da zona de
concessão de que é titular a Prefeitura
Municipal de Iporá, em virtude do
Decreto n? 33.400, de 28 de julho de
HJ53.

Art. 2º É outorgada à Centrais Elétricas de Goiás S. A, -' CELG, concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Jaupaci, Estado de
Goiás, ficando autorizada a construir
c sistemas de transmíssâo e dístrtbuíçâo que forem necessários.
Parágrafo único. Em porta-Ia do
Ministro das Minas e Energia, epôs
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a .aprovação dos projetos, serão determinadas as características
técnicas
das instalações.
Art. 39 A concessionária deverá- satisfazer as seguintes condíçôes:
I - submeter à aprovação do Mínistro das Minas e gnergaa, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (1S0) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os projetos e orçamentos relativos ao aproveitamentc hidrelétrico e aos sistemas
de transmissão e de distribuição.
II - 'Iniciar e concluir as obras,
nos prazos que forem estabelecidos
pela Ministério das Minas e Energia,

executando-as de acôrdo com 08 pro-

jetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 41) As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
.éguas, do Departamento Nacional da.
produção Mineral, com aprovação do
Ministro 'das 'Minas e Energia.
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta '(30) anos.
Art. 6Q Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em Junção exclusiva e permanentes dos serviços concedidos, reverterão a União.
Art. 79 A concessionária poderá requerer que seja renovada a concessão,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
retere êste artigo até 'seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se; se não
o tizer, que não pretende a renovação.
Art. 81) li:ste. Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 19135; 1449
da Independência' e 779 da República.
H. CASTELLO BRANcO

Mauro Thibau

DECRETO N\' 56.451
JUNHO DE

~

DE 9 DE

1965

Autoriza o Cidadão- brasileiro Fernando Ribeiro do Vale a pesquisar argila e areia quartzosa, no MuniCÍpio de São Simão, no Estado de São
PauZo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que' .lhe confere o artigo 8'1, nv 1, da Constituição e nos termos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de lViinas),
decreta:
Art. te Fica autorizado o cidadão
b..asíleírc Fernando Ribeiro do vaie
a pesquisar argila e areia quartzosa,
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Fazenda Barreiro,
DIStrito e Município de São Simão,
no Estado de São Paulo, numa área
de duzentos e- vinte e seis hectares,
cinqüenta e dois ares e cinqüenta
centáares (226,5250 ha) , delímítada par
um polígono mtsnunec que tem um
vértice na confluência do córrego Palestino com o rto Tamanduá e os lados, a parti!' dêsse Vértice, os seguintes comprímentos : e rumos magnéticos: duzentos e setenta e cinco metros (275 m),. vinte e um graus cinqüenta minutos noroeste (219 50'
NW); duzentos e oitenta metros ..
(280 m) , dezoito graus dez minutos
nordeste (18'? 10'.NE); novecentos e
cinqüenta metros (950 m) , cinqüenta
e nove grau vinte e seis minutos sudoeste (59'? 26' SW); dois mil quatrocentos e noventa metros (2.490 m) ,
trinta e um graus dez minutos sudoeste (319 10' SW); setecentos e
quarenta e cinco metros (745 m) , cinqüenta e um graus dez minutos sudeste (519 10' SE); mil oitocentos
e cinqüenta metros (1.850 m) , quarenta graus quarenta minutos nordeste (409 40' NE)-; trezentos e vinte
e dois metros (322 m) , vinte e um
graus dez minutos noroeste (21. 0 10'
N.W); o lado mistilíneo da poligonal
é a margem esquerda do rio Tamanduá e compreendida entre a extremidade do último lado retilíneo acima
descrito no vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita a estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n Q 1/63, de 9 de janeiro de 1963, da.
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comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
ríêste Decreto,. pagará a taxa de dois
mil, duzentos e setenta cruzeiros ..
«ns 2.270). e será valido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.453 JUNHO DE 1965

DE

9

DE

Autoriza Metais de Minas Gerais S.A.
- METAMIG a lavrar argila e
areia quartzosa no Município de
Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc. 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Metais de
Minas Gerais S. A. - METAMIG a
lavrar argila e areia quartzosa em
terrenos de propriedade do Estado de
Minas Gerais, localizados na Serra do
Jatobá, no lado da margem esquerda
da estrada de Piedade do Paraopeba
para Belo Horizonte, Distrito e Munícípío de Belo Horizonte, Estado de
Mínas Gerais" numa área de cento e
doze hectares e sessenta e um ares
(112,61 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
seiscentos e oitenta metros (680 m) ,
no rumo verdadeiro de seis graus quarenta minutos nordeste (6Q 40' NE);
do entroncamento das estradas de
Piedade de Paraopeba e Ibirité e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600m), vinte
graus nordeste (209 N); trezentos e
cinqüenta metros (350 m) , vinte e três
graus nordeste (239 NE); mil e duzentos metros (1.200m), setenta graus

sudoeste (709 SW); mil cento e cinqüenta e cinco metros (1. 155m) , dez
graus sudoeste (l09 S\V); o sexto e
último lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do quinto lado
descrito ao vértice de partida. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constante do
parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1/63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da eutorízaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a 'autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código d~ Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 59 O concessionário da autorização de lavra será fiscalizado pelo
Departamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste
Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após o
pagamento da taxa de dois mil duzentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ....
2.260,00) .
Art. 79 Revogam-se as disposições

em contrário.
BrasHia, 9 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELto BRANCO
Mauro Thibau
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DECRETO NQ -56.454

DE

no PODEi! ExECUTIVO

9

DE

JUNHO DE 1965

Autoriza a S. A. Mineração Jerommo Rosado a lavrar gipsita, no
Município de Bodocó, Estado de
Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc _l, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei nv 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizada a S. A.
Mineração Jerônimo Rosado a lavrar
gtpsíta, em terrenos de propriedade
de José Pereira Nunes, no imóvel .Fazenda Olho d'Agua, Distrito de Feito-

ria, Município de Bcdccô, Estado de

Pernambuco, numa área de sessenta
e sete hectares, trinta e três. ares e
sessenta centíares (67,3360 ha) , delimitada por um paralelogramo que
têm um vértice a duzentos e trinta
metros (23rQ fi), no rumo verdadeiro
vinte e um graus e quarenta minutos
noroeste (21940'NW) da cumíeíra da
casa de José Pereira Nunes e os lados, a partir dêsse vértice, Os seguintes comprimentos e rumos verdadeiTOS; novecentos metros (900 m) , oitenta e sete graus. sudeste (879 SE);
setecentos e cinqüenta metros (750m),
um grau sudoeste (19 SW). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes dó
parágrafo
único-do art. '28 do Código de Minas e dos, arts. 32, 33" 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código
não pressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado, pelo Decreto nc 5J. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963,-da Comissão Nacional de Energla. Nuclear.
Art. 29', 0 concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres .públicos, na forma da lei, os
tributos 'que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em, cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a au-

torízação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Côdígc de
Minas.
Art. 59 O conceseíonárto da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral. e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de mil trezentos. e sessenta cruzeiros (Cr$ 1.360).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da. República.
·H.

CASTELLo BRANCO

Maúro Thibau

DECRETO N9 56.456 JUNHO DE 1965

DE

9

DE

Outorga à Centrais Elétricas do Rio
das Contas S. A. concessão para
distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe. confere o artigo 87 inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de
1938 .e do art. 29 do Decreto-lei
nv 3.763, de' 25 de-outubro de 1941.
decreta:
Art. 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas do Rio d2S Contas S. A.
concessão para distribuir energia elétrica no Município de Ibicui, Estado
da Bahia, ficando autorizada a Construir os sistemas de transmissão e
de dístrtbuíção : que forem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações..
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Art. 2Q A concessionária
deverá
satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro, do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta' pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 31? As tarifas de fornecimen-to de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela Divisão
de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral, com aprovação do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art . 51? Findo o prazo da concessão, todos 08 bens e instalações que,
nó momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 6 Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis -C6) meses' antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendo-se, se
não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 aete Decreto entra em vigor na data da sua publicação, re-
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vogadas as disposições, em
rio.

contrá-

Brasííta, -9 de junho ·de 1965; 144Çl
da Independência e 779 da Repú.
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N<;>

56.459 - DE 14 'DE
1965

JUNHO DE

Concede autorização aos cursos de
Geografia e História da Faculdade
de Fílosojia, Ciências e Letras àe
Santos, São Paulo.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, .e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421; de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autor!':'
zaçâo aos cursos de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, mantida pela
Sociedade Visconde de São Leopoldo
e 'situada na cidade de Santos, São
Paulo.
Brasília, 14, de junho de 19-65; 1449
da Independência e 77<;> da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio -Lacerda

DECRETO N'

ss.eei

DE

14

DE

JUNHO JlE 1965

Concede reconhecimento ao curso de
bacharelada' da Faculdade "de Direito "Clóvis Beviláqua"da univer_
saaae Católica de Pelotas.

O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, item- I, da constituição e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei
nv 421, de- 11 de maio de 1938, Ije_

ereta:

Artigo único. E' oor.cedído reeonhecimento ao curso de nacharelaôn da
.Paeuldade de Direito "Clóvis BeY11áqua", da Universidade Católica de
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Pelotas, situada na cidade do Rio
Grande, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Brasilia,l.f de junho de 19,65; 144Q
da Independêncía e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

DECRETO N9 56.46.5 -

DE

15

DE

JUNHO DE 1965

Dá nova organização e designação à

Comissão

Executiva

iBelém-Brasília -

da

Rodovia

(RODOBRA).

(Publicado no Diário O jicial 16 de junho de 1965) .

de

Retificação

Na página 5.654,

4~

coluna, Art. 29,

parágrafo 69, onde se lê:
· .. e salários e gratificações fixadas pela Ministro
Leia-se:
· .. e salários e gratificações ríxados pelo Ministro ...
'Na página 5-.ti55, 21)- coluna, Art. 12,

Onde se lê:
· .. em execução a serem executa-

dos_...
Leia-se:
· .. em execução e a serem executados ...

DECRETO N' 56.467 -

DE

15 DE

JUNHO DE 1965

Estabelece normas a serem observadas 'pelos Conselhos Regionais ·do
Trabalho Marítimo na elaboração da
regulamentação wcal do trabalho
dos vigias portuários e dá outras
providências.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arti4'
gu 87, item s, da Constituição, do
ereta;
Art. FI O serviço de vigilância das
mercadorias nas operações de carga e
descarga. das embarcações nos portos

organizados, compete aos vigias portuários matriculados nas respectivas
Delegacias do Trabalho Maritimo, de
preferência sindicalizados, integrantes
da categoria constante do 4<;1, Grupo
do Plano da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes
Marítimos, Fluviais e Aéreos, aplicando-se aos mesmos, por fôrça da Lei
nc 2.162, de 4 de janeiro de 1954, as
disposições da Lei nc 1.561, de 21 de
fevereiro de 1952.
Art. 29 Entende-se por serviço de
vigilância das mercadorias nas embarcações em operação de carga e
descarga, o policiamento da movimentação dessas mercadorias, nos conveses e outros locais à crítérlc do comandante, armador ou seu agente,
para evitar o seu roubo ou extravio.
§ 1Q O serviço dos vigias será executado conforme instruções do comandante, armador ou seu agente.
§ 29 São respeitadas as atribuições
especificas dos tripulantes, previstas
em leis e regulamentos.
Art. 311 A duração do trabalho dos
vigias não excederá o tempo de serviço contínuo previsto nas leis e o
horário será regulado pelo disposto no
artigo 278 da Consolidação das Leis
do Trabalho, atendidas as peculiaridades do serviço de vigilância.
Art. -411 O comandante, armador ou
seu agente quando desejar contratar
a vigilância das mercadorias, escolherá livremente o pessoal necessário,
dentre os matriculados de preferência
sindicalizados.
Parágrafo único . Quando o serviço
de vigilância das mercadorias fôr realizado simultânea ou sucessivamente
por mais de um vigia o comandante,
armador ou seu agente poderá indicar o vigia chefe que será o responsável pela execução do trabalho dos
vigias.
Art. 59 A remuneração dos vigias,
no serviço de vigilância das mercadorias nas embarcações, será cobrado
nos conhecimentos, de embarque por
meio de taxas fixadas pela Comissão
de Marinha Mercante, consoante artigo 2<;1 da Lei nc 4.127, de 27 de agôsto de 1962, quando o comandante, arma-dor ou seu agente julgar conveniente executar a vigilância das mercadorias.

AtOS DO PODER ExECUtIVO

Art. 69 A vigilância dós navios" e
das embarcações auxiliares atracadas,
ou ao-largo, nos portos organizados em
operaçâo, ou não, de carga e/ou descarca de mercadorias, quando não fór
realizada pelos próprios tripulantes a
critério do comandante, armador ou
seu agente, poderá, também, ser feita'
pelos vigias portuários de que trata o
artigo 19 dêste Decreto.
§ 19 Os Conselhos Regionais do
Trabalho Marítimo, na conformidade
das normas expedidas pelo Conselho
superior do Trabalho Marítimo baixarão instruções reguladoras dêsse
serviço, competindo ao comandante,
armador ou seu agente, escolher lívremente os vigias que irão executar
o trabalho e dar-lhes as instruções
necessárias.
§ 29 Os conselhos Regionais do 'rrabalno Maritimo fixarão a remuneração dos vigias empregados na vígflânoía. das embarcações, seus horários,
duração do trabalho.
Art. 79 O vigia -portuário será selecionado em prova de habilitação prestada perante comissão examinadora,
especialmente designada pela Delegacia do Trabalho Marítimo, de' que farão parte um representante indicado
pelo Sindicato de empregadores, outro
pelo Sindicato de empregados e os
mais que forem necessários. Nessa
prova serão exigidos conhecimentos
básicos de Português, História do Brasil e noções de Aritmética.
§ 19 São condições para inscrição
na prova de, habilitação:
a) ser brasileiro maior de 21 anos
e menor de 45 anos;
b) apresentar atestado de saúde,
passado por médico de instituição oficial ou autarquia;
c) apresentar atestado de bons antecedentes, passado por autoridade
policial e declaração de boa conduta,
assinado por duas pessoas de notória
idoneidade;
d) prova de quitação com o serviço
militar.
§ ! 2<;1
Os Conselhos Regionais do
Trabalho Marítimo expedirão ínstruções reguladoras da prova de habilitação e as farão publicar no Diário
Oficial da União e jornal de grande
circulação no pôrto.
§ 39 Pelo menos três dias antes da
realização da prova de habilitação, os

candidatos serão avisados por edital,
publicado no Diário Oficial da União
e jornal de grande circulação rio
pôrto ,

§ 49 Do resultado da prova caberá
recurso, em primeira instância para
o Conselho Regional do Trabalho Ma":,,
r'íbímo dentro do prazo de trtnta dias,
a contar da data da publicação de sua
homologação.
Art. 89 O número de vigias portuários será fixado anualmente no mês
de junho pelos Conselhos .Regionais
do Trabalho Marítimo tomando para
o cálculo a quantidade de vigias empregados nos doze meses, anteriores ao
mês acima citado e comparando com
a quantidade de horas efetivamente
trabalhadas, de modo a caber a cada
homem em média, 240 horas de trabalho mensais.
Art. 99 A remuneração dos vigias
para os serviços extraordinários obedecerão as seguintes normas:
a) para os serviços à noite, em dias
úteis, o salário do dia correspondente,
com 25 por cento;
b) os serviços nas horas de continuação, o salário-hora do respectivo
período, COm 20%;
c) para os serviços nas horas de refeição, o salário-hora do referido período com 100%
d) para os serviços aos domingos o
salário dos dias úteis, com 50%;
e) para os serviços nos feriados o
salário dos dias úteis, com 100 %'
Parágrafo único. O vigia chefe perceberá a remuneração de vigia acrescida de 50%.
Art. 10. Ao VIgIa que, na data da
publicação dêste Decreto, estiver exercendo a profissão de acôrdo com a regulamentação do pôrto respectivo, fica
assegurado o direito de continuar a
exercê-la, conservando a respectiva
matricula. independente de qualquer

formalidade.

Parágrafo único. As Delegacias do
Trabalho . Maritimo regularizarão a
matrícula dos vigias em exercício,
dentro do prazo de 90 (noventa) días,
a contar da data da publicação do
presente decreto.
Art. 11. As Delegacias do Trabalho
Marítimo requisitarão ao Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Em-
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pregados- em TraiLsportese Cargas que
submeta o 'vigia, em período não excedente de dois anos, a exame de seude que comprove a sua habilitação
nstca para -o exercício da profissão.
Art. 12. Em cada Delegacia do TJ'a-

balho Marítimo, o respectivo Conselho fará publicar 'dentro de noventa
dias, DO Diário Oficia' da União ou
jornal local de grande circulação, as
instruções reguladoras, do serviço dos
vigias portuários.
Art. 13. :t!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, '15 de junho de 1965; 144Q

artigo 87; item l, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
artigo 48 da Lei ne 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificado,· na forma
dos anexos, o enquadramento dos cargos, funções e empregos do Conselho Nacional de Estatistica, do Instituto Brasileiro de Geografia -e Estatística, aprovado pelo Decreto número 51.367, de 11 de dezembro de
1961 e alterado pelos Decretos números 51.680, de 22 de janeiro de 1963,
52.014, de 17 de maio de 1963, 52.101
de 11 de junho de 1963, 52.419, de 29
de agôsto de 1963 e 55.572, de 22 de
dezembro de 1964, a saber:

<f,a Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
111 oacyr VeUoso Cardoso de

Oliveira

DECRETO NQ 56.468-

DE

16

DE

JUNHO DE 1965

Retifica o Decreto n/I 52.794, de 31
de outubro de 1963, que aprovou o
enquadramento
definitivo do Ministério da Educação e Cultura.

<Publicado no Diá~io Oficial Seção ~ - Parte I - de 28.6.1965).
RetZjicaçáo

Na página 6.006, llJo coluna.
se lê:
23 - Merceto Moreira
Leia-se:
23 - Mercêdo Moreira
Na mesma página e coluna,
!29; onde se lê:
. .. a partir de 14 de julho de
Lei-9.-se:
. .. a partir de 19 de julho de

onde

Art.
1960.

1960.

PECRETO NQ 56.469 - DE 16 PE JUNHO
DE 1965
Retifica o enquadramento de cargos,
junções e empregos do Quadro Permanente de Pessoal do Conselho Nacional de Estatística, 'ao lnstitu-to
Brasileiro de Geoçratia e Estatís-

tica.

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

Art. 29 Os valôres dos níveis ce
vencimentos e respectivas referências
constantes dos anexos a que se refere
o artigo anterior, são os previstos no
Anexo. III - Tabela de retribuição
- da Lei no 3.780, de 12 de julho 'de
1960, reajustados, a partir de 19 de
dezembro de 1960, de aoôroo com a
Leí nc 3.826., de 23 de novembro de
1960, a partir de 19 de abril de 1962.
de acôrdn com a Lei nc 4.069, de 11
de junho de 1962, a partir de 19 de
junho de -1963, de acôrdo com a Lei
nc 4.242, de 17 de julho de 1963, e a
'partir de 19 de junho de 1964, de
acôrdo com a Lei n9 4.345. de 26 de
junho de 1964.
Parágrafo único. A partir de 19 ce
dezembro de 1960, fica alterada a Iocalízaçãc dos servidores indicados na
relação nominal, obedecidos' os critérios' fixados no art. 21 da Lei 3.780,
de 12 de julho de 1960, devendo ser
lavradas as competentes apostilas pelo
órgão de pessoal respectivo; com rundamento no art. 29 "in fine", da Lei
nc 3.826, de 23 de novembro de 1960.
Art. 39 As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias do
referido órgão.
Art. 49 As alterações introduzidas
não prejudicarão as readaptaçôes já
consumadas, devendo ser expedidas
portarias declaratórias sôbre as alterações havidas relativamente à denominação do cargo -rue foi transformado e à classe e nivel em que foi
colocado o funcionário atingido pela
readaptaçâc,
Parágrafo único. Nos casos em que
as. alterações introduzidas importem
em revisão de readaptação je decre-
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tada, O órgão de pessoal do Conselho
/Nacional de Estátística tomara as
necessárias providências para a correçáo, por intermédio da Comissão de
Classificaçâo de Cargos.
'
Art. 59 As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de 19
de julho de 1960.
Brasüia, 16 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da Republica.
H. CASTELtO BRANCO

Os anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no Diário Oficial
de 1 e retificado no de 8· de julho
de 1965.

DECRETO NO 56.470 - DE 16 DE
JUNHO DE 1965
Retifica o enquadramento a« Universidade de Minas Gerais, aprovavado pelo Decreto n 9 51.359, de 24
de novembro de 1961. ••.. • • • • •.

no Diário Oficial Parte I - de 28.6.1965).

(Publícadc

Na

págtna

... (legível) -

Receita Patrímoníal

• •• (ilegível)

Superavit do orçamento Corrente
(ilegível) ...
Leia-se:
... 1.1.0.00 - Receita Tributária
'"

57.000
1.2. 0.00 500

Receita Patrimonial '"

.

Superavit do Orçamento Corrente
'"

Osvaldo Cordeiro dfb Farias

Seção I -
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4.550· ...
Na 2r). coluna, onde se lê:
· .. (Ilegivel) - Despesas Correntes ...
· .. 3.1.4. O - Encargos Diversos
". 2.700 . 'C' (Ilegível) •.•
,,~.2.9.0 Diversas Transferências
Correntes '" 19.000
· •• (Ilegível) ... 54.450 ...
Leia-se:
.•. 3.0.0.0 Despesas oorren..
tes ..•
3.1.41.0 Encargos Diversos ...
2.700 .•• 35.450 '"
3.2.9.0 - Diversas -Transferências
Correntes
19.000
19.000 ...
54.450 ..•

Retificação
6.006, l{1o coluna; no

preâmbulo, onde se lê:
· .. em vista ao disposto
Leia-se:
· '. em vista o disposto
DECRETO N9 56.471 JUNHO DE 1965

DECRETO NQ 56.472 JUNHo DE 1965

DE

16

DE

Aprova os Orçamentos dos Conselhos
Regionais de Medicina dos Estados
do Rio de Janeiro e Guanabara.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte r: de 25 de junho de
1965) .

Retificação

Na página 5.954, 1!!- coluna, nos
Quadros anexos ao Decreto, onde se
lê:
· .• (Ilegível) - Receita Tributária
• .. .(ilegível)

DE

16

DE

Autoriza o Minisltério' da Fazenda a
emitir, até Cr$ 100.000.000,00 em
títulos do Dívida Pública Interna
Fundada, para' ísuienizaçôee a súditos do Eixo.

O Presidente da República, usando
a autorização concedida ao Poder
Executivo pelo artigo 12 da Lei número 1.224, de 4 de novembro de
1950, resolve:
Art. 19 Fica o Ministério de. Fe..zenda autorizado a emitir. até o limite
de cem. milhões de cruzeiros •.......

rcrs 1QO.OOO.OOO.OO). apólices da Di-

vida Ativa pública Interna Fundada,
do valor unitário de Um mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00). ao portador, destínadas especialmente a ocorrer aos
pagamentos da restitUição de bens
de súditos alemães e japonêsea se-
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qüestrados em .vtrtude da legislação
de guerra do Brasil no último' eontüto mundial, que hajam sído liberados
por fôrça do que prescrevem OS artigos 19 e seus parágraros, 29 e 39 da
Lei nv 1.224, de 4 de novembro de
1950, e os bens de súditos italianos

que venham a ser liberados pela forma estabelecida no artigo 59 daquele
diploma legislativo.
Art. 29 Esses títulos vencerão o juro
anual de 7% (sete por cento). pago
por ano vencido, correndo o pagamen.,
to à conta das dotações consignadas

nos orçamentos para pagamento -de
juros dos títulos da Dívida Pública
Interna Fundada.
Art. 39 Os títulos objeto dêste De-

creto serão resgatados, dentro do Pra-

zo de 20 (vinte) rt.UOS a contar . €to
exercício seguinte ao de sua emissão,
em parcelas anuais de 5 % 'cinco por
cento). de seu valor nominal e sua
emissão obedecerá a sistemática determinada pela Lei nv 4.009, de 11 de
junho de 1962.
Art. 4Q Este Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadae as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1965; 1449
da Independência e 77Q da Repúblíca.
H. CASTELLo BRANCO

DE

18

JUNHO DE 1965

Ap1"oVa alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Seçu-:
TOS Marítimos e Terrestres Pelotense, inclusive aumento do capi~
tal social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso t, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.063, de
7 de marçoJie 1940, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Marftímos e
Terrestres Pelotense, com sede na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar pe""lo Decreto n.c 5.450, de 29 de outubro de 1873, inclusive aumento do
capital social de Crg 24.000.000. (vínte e quatro milhões de cruzeiros)
para Cr$ 48.000.000 (quarenta e oito
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 23 de julho de 1964.
Art 2.9 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes. ou que venham
a VIgorar, sõore o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 18 de junho de 1965; 144.9
da Independência e 77.9 da Repú~

Octavio Gouveia. de Bulhões

DECRETO W" 56.477 -

DECRETQ N5' 56.478 :- DE 18 DE

blíca.
H.
DE

JUNHO DE 1965

CASTELLO BRANCO

Daniel Famco.

MOdifica a denominação de estabelecimento de ensino.

DECRETO N9 56.479 -

o

Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I -da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo
nc 5.667-65, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Artigo único. O Instituto Municipal
de Belas Artes de Bagé, Rio Grande
do Sul, fundado em 10 de abril de
,1921, passa a denominar-se Instituto
Municipal de Belas Artes Professôra
Rita Jobim Vasconcellos.
Brasília, 18 de junho de H165; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Flavio Lacerda

DE

18

DE

JUNHO DE 1965

Concede à sociedade Transportes Marítimos Araújo S. A.
autorização
para continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição 'Fe~
deral, e nos têrmos do Decreto-lei número 2.784, de 20 de novembro de
1940, decreta:
Artigo único. ~ concedida' à socíedade Transportes Marítimos Araújo
S. A., com sede na cidade do Rio de

ATOS DO PODER· ExECUTIVO

Janeiro, Estado da Guanabara, autor-izada a "uncíonar pelos Decretos números 24.415, de 29 de janeíro de 1948;
29.889, de 14 de agôato de 19'51; 4Ú.422,
de 26 de novembro de 1956; 40.980,
de 15 de fevereiro de 1957; e 48.394,
de 26 de agôsto de 1960, autorização
para continuar a funcionar como emprêsa de navegação
de cabotagem,
com o capital social elevado de Ors
12.000.0no,oo (doze milhões de cruzeiros) para Cr$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de cruzeiros), por meio da
correção monetária dos valôres do
Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei
nc 4.357, de 16 de julho de 1964, bem
como pela utilização de reservas econômicas, capital êsse dividido em ... '
fiO.OOú (sessenta mil) ações ordinárias,
nominativas, do valor unitário de Cr$
1.000,00 (hum mil cruzeiros), dtstribuídas entre 8 (oito) acionistas, cidadãos brasileiros natos, consoante resolução adotada em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada a 28 de se~
tembro de 1964, obrigando-se a mesma.
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 18 de junho de 1~65; J.44l?
da Independência e 77l? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 56.481
DE 18 DE
JUNHO DE 1965
Concede a sociedade E. C. de Witt &
Co. Ltd. autorização para continuar a funcionar na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
119 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único, E' concedida a sociedade "-E. C. de Witt & Co. Ltd., com
sede em Croydon, Surrey, Inglaterra,
autorizada a funcionar no Brasil _)elos Decretos ns. 19.338, de 16 de setembro de 1930; 16.364, de 15 de agõsto de 1944; e 1.950, de 26 de dezembro de 1962; autorização para continuar a funcionar na República, com
o capital destinado às operações da
filial brasileira, elevado de Cr$ ...
7.783.572 (sete milhões setecentos e
oitenta e três mil, quinhentos e setenta e dois cruzeiros) pata Cr$.
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27.662.592 (vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros), em
virtude da correção monetária dos
valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei nv ,4.357, de ... 6 de .ilho
de 1964, consoante resolução aprovada em Assembléia de acionistas, realizada a 23 de outubro -de 1964, mediante as cláusulas que acompanham
o precitado Decreto nc 1 950, de 26
de dezembro de 1962, assinadas pelo
Ministro de Estado da Indústria e do
Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sõbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 18 de junho de 1965; 144?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DECRETO

N9 56.482
JUNHO DE

-

DE

18

DE

1965

Declara ,de utilidade pública o "Instituto Maria", com sede em Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais.

°

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I. da Constituição Federal
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N.I. 19.371, de 1964, decreta:
.
Artigo único. :É: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art.
19 da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do' Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o "Instituto Maria", com sede em Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 18 de junho de 1965; 144l!
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares campos

DECR?!,O Nv 56.486 JUNHO DE 1965

DE

18

DE

Declara de utilidade pública a rundação Bienal de Sáo Paulo, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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87 item r .da constituição Federal, e,
atendendo' ao que consta do Processo
MJNI 54.656. de 1965, decreta:
Artigo único .. t!: declarada de utili-

-dade pública, nos têrmos da Lei nc 91,
de 28 de agôsto de 1935, combinado

com o artigo 29 do Regulamento 'aprovado pelo Decreto nc 50.517, de 2 de
maio de 1961, a Fundação Bienal de
São Paulo, com sede" em São Paulo,
Estado de São Paulo.

Brasília, 18 de junho de 1965· 1449

da Independência e

n? da

República.

H. CASTELLQ BRANCO

Milton' Soares campos

DECRETO N9 56.487 -

DE

18

DE

JuNHO DE 1965-

Renova concessão. de serviço de radiodifusão a Rádio Iracema de Fortaleza S. A.

E:xECUTIVO

DECRETO N9 56.488 JUNHO DE

DE 18 DE

1965

Declara de utilidade pública a "Conferência de São Vicente de Paulo
de Goiânia", com sede em Goiânia,
capital do Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal,
e atendendo ao que consta do Processo M,J.N;I. 52.489, de 1962, d.eereta:
.
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da ·Lei 91, .de 28 de agôsto' de 19~5,
combinado'com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto 50.517,
de 2 de maio de 1961, a "Conferência
de São Vicente de Paulo de Goiânia", com sede em Goiânia,' capital
do Estado de Goiás.
Brasília, 18 de' junho de 1965; H4?
dá Independência e 779 da República.

H. CASTELLO BRANCO
O Presidente da República;" usando das atríbuíçóes que lhe confere o
Milton Soares Campos
artigo 87, nc 1 da Oonstitulçác Federal,e tendo em vista o 'que consta do
Processo nc 167-63, do Conselho NaDECRETO N9 56.489 - DE 18 DE
cional de Telecomunicações, decreta:
JUNHO DE 1965
Art. 19. Fica renovada, conforme
disposto no art. 33, § 39, do Código Declara de utilidade pública a SocieBrasileiro de Telecomunicações e Dedade Beneficente Sopa dos Pocisão nv 5/64, do Conselho Nacional de
bres, com sede em Juiz de Fora, Es'relecomunicações,a concessão outortado de -Minas Gerais.
gada à Rádio Iracema de Fortaleza
S. A. pelo Decreto no 21.927, de~' de
o Presidente da República, usando
outubro de 1946, para estabelecer, na da atríbuíção que lhe eonrere o art.
cidade de .jrortareza, Estad( do Ceará. 87, item I, da Constituição Federa), e
sem _direito de exclusividade, uma esatendendo ao que consta do processo
tação de radíoditusàc em ou-ta média.
M.J.N.I. 11.014, de 1963, dec:t:et a :
Parágrafo único. O contrato decorrente desta renovação obedecerá às
Artigo único. lt declarada de utilieláusuías que com êste naíxam, rubrt- dade pública, nos têrmos do art. 19
cacas pelo Presidente do Conselho Na- da Lei no 91, de 28 de agôstc de 1935,
cional de 'J'elecomuntcações, e deverá .combinado com o art. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto númeser assinado dentro. de se "sessenta:
dias, a contar- ta ààta da punhcaçâo ro 50.517, de 2 de maio -íe 1961, a
deste Decreto no Diário Oficial, sob Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres, com sede em Juiz de .s'ora, Espene. de. se tornar nuro, de pleno ditado de Minas Gerais.
reito, o ato da renovação.
Brasflía, 18 de junho de 1,965" 14~o
Art. 29. Revogam-.."" as rnspcsída Independência e 779 da Repúem contrário.
blica.
Brasilia, 18 de junho de 1965; 1449
H. CASTELLO BRANCO
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos
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DECRETO NO? 56.493

DE

21
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DECRETO NO 56.495 -

Dl;':.

DE 21 DE

JUNI!O ''-DE, 1965

JUNHO DE 1955

Declara de utilidade pública o "Hospital de Caridade e Benetíeéncus de
Cachoeira do Sul" COm sede em Ca
cncesra do Sul, Estado do Rio Grande do Sul'

Declara de .utilidade pública o Lar
São Joaquim, ·com sede no Muntc/,pio de vaunnoe, Estado de São
Paulo.

M

o Presidente da República, usando
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arblgo da atribuição que lhe confere o art. 87.
87, item I, da Ocnsututcao ,Peeteral, e' item I, da Constituição Federal, e
atendendo ao que consta do Processo
atendendo ao que consta ao Processo
M. J. N. 1. 35.457-64, decreta:
lV... J.N.I. 29.367, de 1964, decreta:
Artigo único. 11: declarado de utdliArtigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19 dade pública, nos têrmos do art. 19
da
Lei 91, de 28 de ágôsto de 1935.
da Lei 91; de 28 de agôato de 19'35,
combinado com o art. 19 do Regulacombinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto núme- mento baixado pelo Decreto 50.517,
TO 50.517, de 2 de maio de lS61, o.
de, 2 de maio de 1961, .o Lar São J 03.
"Hospital de Caridade e aenencenquim, com sede no Município de Vaela de Cachoeira do SUl", com sede
linhos, Estado de São Paulo.
em Cachoeira do Sul, Estado do Rio
Brasilia, 21 de junho de 1985; 1449
Grande do-Sul,
da Independência e '179 da Repúblíea.
Brasílfa, 21 de junho de 1965; :1.449
da Independência e77Q ãa República.
H. CASTELLO BRANCO
M

Milton Soares Campos

H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares campos

DECRETO NQ 56.494 - DE
.TUNHO DE 1965

DECRETO NO 56.496
21 DE

Declara de utilidade pública o "Colégio Nossa Senhora Auxiliadora",
com sede em Ribeirão Préto, setaao
de sõo Paulo.

o Presidente da República, ueancc
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal,
e atendendo ao que consta do Proces..
so M.J.N .1. 32.169 64, decreta:
Artigo único. E' declarado . . de utilidade publica, DOS têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de ,1935,
combinado com o art. 19 do Regula.
menta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o "CO·
légío Nossa Senhora Auxilíadora",
com sede em Ribeirão Prêto, Estado
de São Paulo.
Brasília, 21 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúbltca.
M

JUNHO DE

DE 21 DE

1965

Declara ae utilidade pública a Santa
Casa de Caridade de eaee, com sede em Baçé, Estado do Rio Grande
do Sul.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constdtuíção Federal, e

atendendo ao que consta do prOCf::S30
M. J. N. 1. 43.027, de [964, decreta:
Artigo único. E' declarada de utlHdade - 'Pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc st. de <l8 de agõstc ce 1935,
combinado com o art. 19 de R.egUlamenta aprovado pelo Decreto número' 50.517, de 2. de maio de 1961, a
Santa Casa de Caridade de Bagé. COm
sede em Bagé, Estado do Rio Grande
do Sul.
Brasília, 21 de junho de 1965; 144(1
da Independência e 779 da República.

H. CASTELLQ BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campo~

Milton Soares campos
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DECRETO N5' 56.497- -'- DE 21 DE
JUNHO DE 1965
Declara de uWidade_pública a "Associação de Educação Familiar e Social do Rio Grande do Sul", com
sede em Põrto Alegre, Estado do
Rio Grande 'do Sul.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.

87, item I, da Constituição Federal e
atendendo ao que consta d- Processo
M.J.N.I. 58.666 de 1964, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de mato' de 1961, a "Associação de Educação Familiar eSoeíal do' Rio Grande do SUl", com sede
em Põrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Brasilia, 21 de junho de 1965; 144 9
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO N9 5ü.501 -

DE 23 DE

JUNHO DE 1965

Abre eo Poder Judiciário - Justiça;
do Trabalho ~ Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região, o
crédito especial de Org 373.372.000,
para o fim que específica.

(Publicado no Diário Oficial de 24
de junho de 1965).
Retificação

Na pág. nc -5.907, 2~ coluna, no Art.
19. onde se lê: ... (trezentos e sessenta e três milhões, trezentos e setenta e dois mil cruzeiros) , ... ; leiase: ... (trezentos e setenta e três milhões, trezentos e setenta e dois mil
cruzeiros) ...
DECRETO N9 56.502 -

DE

24

DE

JUNHO DE 19~5

-'Dispõe sôbre o horário de trabalho
para o pessoal da Polícia portuária
da Admínistraçáo do eõrto do Rio
de Janeiro (APRJ).

(Publicado no Diário Oficial Seção I - Parte 1 -, de 28.6.1965).

Retiticaçáo

Na página 6.000, 2f) coluna, Artigo 39, onde se lê:
.. _ e parágrafo único acrescido
Leia-se:
,
. .. o parágrafo único acrescido
DECRETO N9 56.505- JUNHO DE 1965

DE

25

DE

Fixa o valor das gralittcaçoes de re,,::
presentação de Gabinete Vura ateri~
der, pronísõriametite, aos encargos
de direção. chefia e assessoramento
da Superintendência âo Desenvolvimento da Pesca (SVDEPE), edá
outras providências.

(Publicado no Diário Ot1CZal -'- Seção
1 - Parte I - de 28-6-65)
Retificação

Na Tabela anexa ao Decreto, na página 6.007, 1~ coluna, na parte correspondente à, - Número de Ocupantes
- Denominação do Encai go - valor
Mensal da Gratificação .- Or$, onde
se lê:
2 - Chefe da Secao de
Administração
do
Hospital Regional
225.000
Leia-se:
2 - Chefe da seção de
Administração
do
Hospital Regional
255.000
'Onde se lê:
2 - Encarregado de pôsto
de Recepção de Pescado

150.000

Leia-se:
12 - Encarregado de Pôstc
de Recepção de Pescada.................
DECRETO N9 56.507 -

lW.OOO

DE '2B DE

JUNHO DE 1965

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar à doação do terreno que menciona, situcâo no Município de Pirapora, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, vsando
da atribuição que lhe confere o artigo -87, inciso r, da Constituicâo Fe~
deral, e de acôrdc com os arts 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que o Muntcípío de Pírapora,
'Estado de Minas Gerais, quer fazer à

ATOS
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Art. 29 Destina-se o terreno a que
se .rcrcre o artigo anterior à construção da sede da Delegacia do Trabalho
Marítimo em Pírapora.
Brasília, '28 de' junho de 1965; 144?
da Independência e 779 da República.

União Federal~ de conformidade com
a Lei Municipal nc 417, de 28 4.64,
retificada pela de nc 435, de' 23.12.64,
do terreno com .a área de 822. 576C m2
(oitocentos e vinte e dois metros quadrados e cinco mil setecentos e ses~
senta centímetros quadrados). situado na Avenida Governador Valadares,
naquela Cidade, tudo de acôrdo _com
os elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n 9 285.472, de 1963.

H.CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões.
1lIoacyr venceo Cardoso de

neira,

DECRETO N9 56.508 -

ou-

DE 28 DE JUNHO DE 1965

Aprova o Orçamento do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Eco-

nomiários

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei nc 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto nc 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art: 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício: de 1965 do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economíários, entidade federal vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 2(t ~te Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1965; 1449 da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Otávio Gouveia de Bulhões

SERVIÇO DE ASSISTJ!:NCIA E SEGURO SOCIAL DOS ECONOMIARIOS
ORÇAMENTO PARA

o

EXERcíCIO DE 1965

(Em Milhares de Cruzeiros)

LEGISLAÇAO:

Lei no 3.149, de 21 de maio de 1957.

RECEITA

1 ~ O.0.00 -

1.1. 0.00 -

1.2.0.00 1.3.0.00 1. 5. 0.00 -

Receitas Correntes
Receita Tributãria
.
Recetta Patrimonial
.
Receita Industrial •.................
Receitas Diversas
.

TOTAL

5.360.000
70.500
2.579.200
52.100

Superavit do Orçamento Corrente ..
2. O. 0.00 -

2.2.0.00 2.3.0.00 -

2.5. 0.00 -

Receitas de Capital
Alienação de Bens Móveis e Imóveis
Amortização de Empréstimos concedidos
.
Outras Receitas de Capital
.

8.061.800
3.378.930

1.500
1.020.000
3.005.500

4.027.000
7.405.930
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PARCIAL

3.0.0.0' -

Despesas Correntes

3.1.0.0 -

Despesas de Custeio

3.1.1.0 -

Pessoal..

.

.

3.1.2.0 :::.... Material de Consumo
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos ....•
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.8.0 ~ Contribuição de Previdência Social .........•

SUBTOTAL

804.500
125.800
388.700
109.000

1.428.000

3.254.870

3.254.870

Superavit ...•..

TOTAL

4.682.870
3.378.930
8.061.800

4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.1.0 -

4'.1.3.0 -

Despesas de Capital

Investimentos
1.125.000

Obras Públicas

Equipamentos e Instalações
'. ...•
4.1.4.0 - Material Permanente
4.1.5.0 - Participações Financeiras
.
4.2.0.0 -

243.750
116.250

Inversões Financeiras

2.400.000

3.885.000

3.125.000

3.125.000

Superavit ......

7.010.000
395.930
7.405.930

RESUMO
RECEITAS

DESPESAS

Receitas e Despesas correntes . •...

8.061.800

4.682Al70

Receitas e Despesas de Capital

.

4.027.000

7.010.000

S li P e r a _v i t

.

TOTAIS

..

395.930

12.088.800

12.088.800

DECRETO N9 56.509 -, DE 28 DE JuyHO DE 1965
Declara prioritária ao deS6n'volvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taaas e ímooetos federais a -importação dos equipamentos
novos, sem sirnila~ nacional 1 egistrado. neste desCritos e consignados à
firma "Artefato' de Borracha. Mucambo Lida.", de- Salvador (Bahia).

o Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, Item J, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
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nc 3.692, de 15 d,~ dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberattvo da Superíntendêncía ' do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resoluçâc IW 974, de 3 de setembro de 1964, aprovou parecer da Secretat'Ia Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como prtorttár ía para o~.eseIlvolvimento da regíão, para efeito de íaenção de impostos e taxas federais, a
importação dos equipamentos novos,
sem almüar nacíonai l'egistrad.., neste descritos e a serem importados pela
firma "Artefatos de Borracha Mucambo Ltda.". de Ilhéus, Estado da Bahia,
e destinado" à ampliaçâc de sua fábrica de artigos de borracha, principalmente materiais círúrgtcos,
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim o maís que consta da Exposíção de Motivos em
que (l Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão. decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais? a importação
dos equipamentos novos, sem símüar nacional registrado, a seguir descritos
e consignados à firma "Artefatos de Borracha Mucambo Ltda .", de Ilhé1J..s
(Bahia) .

Item -

I
.
I
I Quantidade I
I
a ser
I

Especificação

I importada

.

I

1 - Fôrmas de porcelana. para luvas \
cirúrgicas, marca General PorcelainMFG Co. País de origem: I
USA. Pêso bruto: 2.167,000 kg. I
Pêso líquido: 1.961.280 kg ..... .j Pares 1.200
2 - Fôrmas de porcelana para Iu-]
vas domésticas crespas, marcai
e fabricante: General Porcelain MFG Co. País de origem:
USA: Pêso bruto: 646,376 k g
Pêso líquido: 581,120 kg
Pares 270
3 - Fôrmas de porcelana para luvas]
domesticas lisas. Marca e fabri-]
cantes: General Porcelaín MFG]
Co. Pais de origem: USA. Pêso \
bruto: 1.134,718~ kg. Pêso líqUi-1
do: 1.026,895 kg.
Pares 460
4 - .Chapinhas para prender fôrmas
de porcelana nas bancas. Marca
e fabricante: General porcelainl
MFG. Co. País de origem: USA.
Pêso bruto: 112.875 kg . Pêso li-I
quido: 102.150 kg
1
5.000
5 - Parafusos com p.orcas para pren-I
der as fôrmas nas bancas. Marca e fabricante: General Porce-]
lain MFG. Co. País de origem: I
USA. Pêso bruto: 627,087 kg·1
Pêso liquido: 567,300 kg ....... 1
10.000

.!
I

Total.

.

II

I
I
I
I
I
I
I

Valor

1I

Total

CrF

\

US$

6.373

.I

\

\
I
I
I
I
.I

l
I
I
I
I
I

I

4.111

2.899

679

I
I

I
I

865

I

I

·1

I

14.927
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Art. 2<; Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaa es disposições em contrário.
Brastüa, 28 de junho de 1965; 1448 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Oswaldo Cordeiro. de Farias
octavio Bulhões

DECRETO N9 56.510 JUNHO de 1965

DE

28

DE

Aprova o Regulamento Geral do DeR
partamento Federal de Segurança
Pública.

o Presidente
das atribuições
tigo 87, item r,
acôrdo. com o

da República, usando
que lhe confere o arda Constituição, e de
disposto no § 29 do

art. 16 da 'Lei nc 4.483, de 16 de

nQ,ve~bro

de 1964, decreta:
Art .. 19 ~ aprovado o Regulamento
Geral do Departamento Federal de
Segurança PÚblica, que com êste
baixa, assinado pelo Ministro da Justiça e N egócíos Interiores.
Art. 29 :Ê'ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rícando revogadas as díspostcões em
contrário.
Brasilia, 28 de junho de 1965; 144l?
da Independência e 779 da República.
H.

CAS~ELLO

BRANCO

Milton· Campos.

REQULAMENT'O

GERAL 1)0 DEFEDERAL DE
SEGURANÇA'PúBLICA
PARTA~IENTO

CAPí'l'ULO I

DEFINIçõES GERAlS

Art. 19 O Departamento Federal
de
segurança Pública . (DFSP) ,
diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e com sede no Distrito Federal, tem por encargo em
todo o território nacional:
I - A superintendência dos serviços de policia marítima, aérea e de
fronteiras;
TI - A fiscalização nas fronteiras
terrestres e na orla marrtíma;

In - A apuração, com a cooperação dos órgãos competentes do Míníetérto da Fazenda e em colaboração com as autoridades dos EStados,
dos ilícitos penais praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da união;
IV - A apuração, em colaboração
com as autoridades dos Estados, dos
crimes que, por sua 'natureza, caractertstícas ou -amplitude, transcendam
ao âmbito de uma unidade federada
ou que, em virtude de tratados ou
convenções internacionais, o Brasil se
obrigou a reprtmtr;
V - A investigação e a' apuração,
em colaboração com as autoridades
dos Estados, de crimes praticados
contra agentes federais no exercício
de suas funções ;
VI - A censura de diversões publicas e, em - especial, a referente a
r i-I m e s cinematográficos, quando
transponham a âmbito de um Estado;
VII - A execução, em. colaboração
com as autoridades' dos Estados, de
medidas tendentes a assegurar a in ~
columtdade física do Presidente da
República, de diplomatas e visitan..
tes oficiais estrangeiros, bem como
dos demais representantes dos Podêres da República. quando em missão oficial;
VIII - A coordenação e a interll..
gação, no pais, dos serviços de ídentífícação dactíloscóptéa, civil e criminal;
IX - A formação,
treinamento e
a especialização profissional de seu
pessoal, e, quando solicitado, de ínte..
grantes das Policias dos Estados, Dis..
trito Federal e Territórios;
,X - A prestação de assistência
técnica e crentiríca, de natureza policial, aos Estados, Distrito Federal
e Territórios, quando solicitada;
XI - A cooperação, no pais, com
05 serviços policiais, relacionados com
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a criminalidade ínterríacíonal ou interestadual;
XIi ...:.- A supervíeão e a colaboracao no policiamento das rodovias federais;
XIII
A execução de outros serVIÇOS ele policiamento. atribuidos à
União, de conrormtdade com a legislação em vigor ;
XIV ~ A apuração dos crimes nas
condições previstas no art.. 59 do
Código Penal, Quando solicitada pe··
las autoridades, estaduais ou aCOiTeI'
mterêsse da União;
XV - A apuracao de crimes contra a vida ou contra comunidades
silvícolas no PaIS, em cclaboracão
com o Serviço de Proteção aos Indins.
art. 29 -- Para desmcumbír-se das.
obrigações que lhe sito atribuídas no
artigo anterior, empregará o DFSP,
através dos órgãos que o compõem,
todos os recursos técnicos e materiais
de que disponha, exercitando, inclusive, em sua plenitude, a policia judiciária.
Art. 39 O DFSP será dirigido por
um jjiretor-Geral, da livre escolha do
Presidente da Repiíblica, e nomeado
em comissão, após aprovação pelo Senado Federal.
CAPÍTULO II

DO DIRETOR-GERAL

Art. 49 Ao Diretor-Geral incumbe:
1 ~ Dirigir, coordenar e fiscalizar,
em todo o território nacional. os trabalhos do DFSP e representá-lo em
suas relações externas, correspondendo-se para o desempenho de suas
funções, diretamente, com os Governos dos Estados e Territórios Federais, os Tribunais, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, os
Ministros de E stado, o Chefe do
Serviço Nacional dê Informações. as
Fôrças Armadas e as organizações
policiais in ternactonaís;
rr - 'Cumprir e fazer cumprir as
ordens e instruções emanadas do Ministro da Justiça;
III - Despachar pessoalmente com
a autoridade referida no item antertor:
IV - Presidir O Conselho Superior
de Policia;
V - Ordenar o emprego dos créditos abertos para o DF8P;
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VI ~ Apresentar ao Ministro da
Justiça o relatório anual das atividades do DF8P;
VIl - Elogiar e aplicar as penas
de natureza administrativa que sejam de sua arcada. representando à
autoridade competente para aplicação das demais:
VIII
Baixar portarias, ínstrucóes e ordens de ser-viço:
IX - Promover a remoçao de servidores do DFSP para as Delegacias
Regionais ou destas para a sede do
Departamento, movimentando-os de
acôrdo com os Interêsses da adminístração, para qualquer região do país,
em caráter transitório ou permanente;
X - Determinar a ínstauraçao de
processos admmístrattvoa e de Inquéritos poncíais. podendo atribuir a
feitura dêstes últimos a qualquer
autoridade pohcial:
Xl
A vocal' qualquer inquérito
instaurado no DF,sP e bem assim
exercitar diretamente tôdas as atribuições cometidas aos chefes dos órgãos integrantes do Departamento;
\ XII - Representar ao Presidente
da Repúbüca sôbre a exoneração dos
ocupantes de cargos em comissão,
afastando-os, preventivamente, de
suas funções, até decisão do Executivo;
XII! - Designar servidor do DFSP
para responder pelo cargo em comíssâo, enquanto perdurar o afastamenta do seu titular, ou não fôr êle
provido;
XlV - Despachar com os dirigentes dos órgãos que lhe sã-o diretamente subordínados e com os chefes
das divisões e serviços integrantes da
Polícia Federal de Investigações e Policia Federal de Segurança;
XV Reunir, perrõdicamente. 0::chefes dos órgãos mencionados no
item antertcr para discutir e aventar
providências relativas aos serviços:
XV! - Estabelecer as normas doutrinarias dos serviços policiais e de
segurança pública a serem realizados
pelo DFSP;
X"VIJ
rrítar e fixar normas de
ação, administrativa e policial, para
vigorar nas Delegacias Regionais e
Subdclegacías que a estas estejam
subordinadas;
XVIII - Opinar em todos os assuntos dependentes de solução de autoridades superiores e resolver as penais;

MB
XIX _ Designar e dispensar os
ocupantes de funções
gratificadas.

bem' como seus substitutos eventuais;
XX - Baixar instruções fixando
adequados crrtértos para o preenchimento dos boletins de merecimento
dos funcionários;

XXI -' Baixar instruções que re~
gulem a organização das escalas de
férias do pessoal;

XXII
Determinar os norárfos
normais .e os especiais do trabalho
diário, 'bem como
antecipá-los ou
prorrogá-los; consoante as necessidades do serviço;
.
XXIII ....;. Aplicar a verba destinada

a diligências reservadas;
XXIV

~

Requisitar, através do Mi-

nistro di Justiça e Negócios Interiores, os funcionários pertencentes a
outros órgãos que, no tnterêsse do
serviço do Departamento Federal de
Segurança Pública, se tornem necessários;
XXV - Submeter, até o dia 15 de
dezembro de .cada exercício, à apreciaçã-o do Ministrada Justiça e Negócios Interiores, plano de vapltcacãc
das verbas consignadas no orçamento
do ano seguinte:
XXV1
Manifestar-se sôbre as
medidas ou providências que lhe sejam sugeridas pelas Delegacias Regionais em suas respectivas áreas JUrisdicionais, aprovando-as ou não, inclusive no tocante à requísícâo de
funcionários;
XXVI]
Examinar as informações que periodicamente lhe sejam
encaminhadas pelos Delegados Regionais, para verificar a maneira de
atuação em. suas jurtsdtcôes. colocando-as sob correição. no caso de
irregularidades;
XXVIII - Determinar, sempre que
necessário, ao Corregedor do DFSP
a inspeção em qualquer parte do território nacional, das Delegacias Regionais, Subdelegacías e demais órgãos do Departamento;
XXIX - Autenticar o Boletim de
Servico:
.
'xxx' - Examinar, aprovando-os ou
não, os relatórios anuais que lhe sejam encarrrínhados pelas Delegacias
Regionais e Diretores de órgãos que
lhe sejam diretamente subordinados;
XXXl - gxamínar o plano -de anücação das verbas destinadas às Dele-

gacias Regionais e que lhe sejam- encaminhadas por seus respectivos Delegados, aprovando-o ou não;
XXXII' - Convocar as sessões extraordinárias do conselho Superior de
Policia;
.
XXXII1 - Aprovar as decisões do
Conselho Superior de Polícia, proferidas em matéria disciplinar, ou exercer sôbre elas o direito do veto;
XXXIV ~ Manifestar-se sõbre os
programas a serem ministrados nos
diferentes cursos da Academia Nacional de Polícia:
XXXV - Aprovar e, gratificação a
ser paga aos que devam lecionar no
estabelecimento de ensino técnicoprofissional, referido no item anterior;
XXXVI - Homologar os concursos
realizados na Academia Nacíonal de
policia;
XXXVII ~ Fixar, em todo o território nacional, as áreas de jurisdição 'das Delegacias Regionais e respectivas Subdelegactas:
XXXVII] - Alterar, para restringir ou ampliar, essas jurtsdícões,
criando, outrossim, novaa isuooeíegncias, de conformidade com os mterêsses da Administração;
XXXIX - Sugerir, ao, Presidente
da República, nomes para o previmenta dos cargos em comissão;
XL :.,,-- Dirigir-se diretamente ao
Presidente da República, para comunicações que envolvam a segurança
do Estado ou obriguem medidas de
caráter excepcional:
.
XLI - Firmar convênios com os
Governos dos Estados e outras entidades de direito público ou privado,
tendo em vista a melhor harmonia
e movimentação -dos serviçoa-a serem
prestados pelo DFSP, no piano nacional;
XLH - Regular as atividades dos
órgãos componentes da. Policia Técnica, tendo em vista o melhor atendimento da Polícia Judícíárta:
XLIll - Estabelecer as normas de
funcionamento dos órgãos administrativos, de sorte a obter o maior rendimento do organismo policial;
XLJV - Regular, nos seus justos
limites, as atividades descentralizadas
das Delegacias Regionais, disciplinando e definindo suas atribuições funcionais.
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DA COMPOSIÇãO DO DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 5Q O Departamento Federal de
Pública se compõe de:
I Gabinete do Diretor-Geral

Segui;anç~

(GD a!;

II - conselho Superior de Polícia
(C SP);
In -

Divisão de operações (D O) ;

IV -

Polícia Federal de Investiga-

cões '(P F 1) ;
• V - Polícia Federal de segurança

(PFS);
•
VI - Instituto Nacional de IdentíIícacâo (l N 1) ;

vít - Instituto Nacional de Criminalística (I N C) ;
VIII - Academia Nacional de Policia (A N P);
IX - Divisão de Administração
<DA) ;

X ...:.... Divísâo de Serviços Gerais

(DSa! .
Seção I -

Do Gabinete do DiretorGeral

Art. 6Q Ao Gabinete do DiretorGeral, incumbe:'
'
1 - Estudar e preparar todo o expediente a ser despachado pelo Diretor-Geral ~
,
II - Elaboraras ordens e instruções de serviço determinadas pelo Diretor-Geral;
'IH - Resolver todos os assuntos
admlnístrativos que não sejam de decisão privativa do Diretor-Geral;
IV - Zelar pelas boas relações púbhcas internas e externas do D F S P,
através de todos os meios de divulgação de que disponha ou que possa
recorrer;
V - Receber, distribuir, controlar
e expedir a correspondência reservada,
confidencial, secreta e ultra-secreta do
Departamento;
VI - Manter-se atualizado com o
planejamento e a execução de todos
os serviços do DF S P, particularmente com os de ordem administrativa, para, sempre que solicitado, informar com precisão ao DiretorGeral;
VII- Providenciar pela imediata
divulgação de tôdas as determinações
e ordens de serviço emanadas da Di-
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reçâo-Geral e que, por sua natureza
e fins, devam ser logo conhecidas;
VIII - Manter contato permanente com as Delegacias Regionais.
Art. 79 O Gabinete será dirigido
por um Chefe de Gabinete, nomeado
em comissão pelo Presidente da República, por indicação do DiretorGeraf..

Art. 89 Áo Chefe de Gabinete,
compete:
I - Coordenar e dirigir os serviços
do Gabinete ~
II - Executar e fazer cunmrtr to"
das as ordens e instruções que receber do Diretor-Geral, ínteírando-se
dos serviços. do DFSP, bem como
dos assuntos a serem submetidos ao
conhecimento daquela autoridade, para apresentá-los à sua decisão, ou de
ordem e em seu nome, resolvê-los;
lI! - Abrir a corresponuencía, estudar, preparar e encaminhar todos
os papéis e processos que lhe forem
dístríbuídos pelo Diretor-Geral, bem
como despachar o expedíente que lhe
rôr determinado;
IV - Participar do Conselho Superior de Policia;
V - Substituir o Diretor-Geral nos
seus impedimentos eventuais até 30
(trinta) dias:
VI - Despachar todo o expediente
administrativo e funcional que prescinda de decisão do Diretor-Geral;
VII - Manter contato permanente
com os dirigentes de todos os órgãos
que integram o DFSP;
VIII - Fazer cumprir tôdas as determinações emanadas da DireçãoGeral do DFSP;
IX - Regular e manter um 'perfeito sistema de relações públicas que
consulte. interna ou externamente, os
elevados propósitos do DF8P;
X - Provocar o pronunciamento
da Assessoria Técnica consultiva, sempre que necessária e conveniente !I;.
sua audiência.

'Subseção I - Da composição
do Gabinete do Diretor-Geral
Art.
-

I

com:

9° O Gabinete compreende:
Gabinete propriamente' dito,

Corregedor;
Seis Oficiais de Gabinete;
Assessoria -Jurídíca (AJ)'
III - Secretaria;
,
IV - Serviço de Relações Públícaa,
com:
a)

b)

TI

-
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Planeja-

mento,
_

Seção de Dtvulgaçâo e Relações.
V - Setor Fmanceíro.

Subsecúo II -

Do Gabinete,

própriamente àito

Art. 10. Ao Corregedor, nomeado
em comissão pelo' Presidente da República, por indicação do Diretor-Geral, compete proceder, pertódícamente
ou por determinação do Diretor-Geral,
li

correições em todos os órgãos do

DF'SP, inclusive nas Delegacias Re-

gionais, não só no que. diz respeito
aos serviços da Polícia Judiciária, co-

mo nos demais por êle executados.
Art. 11.

Aos Oficiais de Gabinete

serão atribuídos todos os encargos necessários ao melhor funcionamento do
Gabinete, devendo, entretanto, para
fins específicos, ser designados:
! Dois, para as ügaçoes administrativas e operacionais a serem estabelecidas com as Delegacias Regionais;
11 - Um, para as Iígaçôes administrativas e operacionais a serem estabelecidas com os Institutos: de Polícia -Técníca e Academia Nacional de
Polícia;'
In - Um, para, as ligações a serem
estabelecidas com as Divisões de Administração e de Serviços Gerais;
IV - Um, para estudo e sugestões
de todos os problemas administrativos e operacionais da Polícia Federal
de' Investigações;
V - Um, para estudo e sugestões
-de todos os problemas .administrativos e operacionais da Policia Federal'
de Segurança;
parágrafo único. Cada Oficial de
Gabmete contará com um auxiliar,
ficando dois, dêstes últimos, à disposição do' Chefe do Gabinete para to{los os fins necessários.
Subseção 111 - Da Assessoria
Juruiica

Art. 12. A Assessoria Jurídica, órgão de consulta e assessoramento do
Diretor-Geral, é integrada por cinco
Assistentes Jurídicos, que lhe são di-

retamente subordinados, competindolhe:
1 - Emitir pareceres sôbre ques:"
tôes jurídicas submetidas ao seu exame pelo Diretor-Geral;
II - Colaborar com o Diretor-Geral, quando. solicitada, no estudo de
aspectos jurrdicos de anteprojetos de
leis, decretos e outros atos normativos;
. III - Assessorar o Diretor-Geral, e,
por sua determmaçào, quaisquer outros órgãos em assuntos de natureza
jurtdíca ligados as atríbuíçôes do Departamento;
IV - Desempenhar outras atribuições de natureza jurtdíca que lhe forem cometidas pelo Diretor-Geral:
V informar /w/)eas C01"1JUS e
mandados de segurança impetrados
contra atos do Diretor-Geral;
VI - Pronunciar-se sobre assuntos
de natureza jurídica que envolvam as
Delegacias Regionais.
Art. 13. Para o desempenho de
suas atribuições contará a Assessoria
Juridica (AJ) com uma Secretaria e
Biblioteca.
Art. 14. A Secretaria incumbe:
I - Secretariar os trabalhos da Assesscría Juridica, mantendo em dia O
expediente;
II - Atender as pessoas que procurem os Assistentes, levando-lhes ao
conhecimento os assuntos a tratar;
IH - Remgtr a correspondência que
lhe ror determinada;
IV - Realizar outros encargos de
natureza administrativa que lhe forem cometidos pelos Assistentes;
V - Regtstr.ar a movimentação dos
processos;
VI - JExecutar trabalhos de dactdIoararía:
VII ~ Cotectonar e arquivar os pareceres e demais expedientes da Assessoria.
Art. 15, Ao Bibliotecário incumbe:
a) Organizar as' fichas de íegtslação
e jurisprudência, mantendo-as em dia;
b) Catalogar os livros da Biblioteca, zelando pela sua conservação.
Art . 16. Os processos e assuntos
de natureza jurídica somente poderão
ser submetidos a exame da Assessoria Juridica, através do Diretor-Geral,
ao qual cabe julgar da conveniência
e oportunidade de ser ouvido êsse
órgão.

ATOS

subseçao IV -

Da Secretaria
do .Gabinete

Art. 17. A Secretaria do Gc.bíncte, diretamente subordinada ao Chefe
de Gabinete, compete:
1 - Receber, sob protocole próprio!
todo o expecnente a ser apreciado pelo
Diretor-Gerai;
li - Preparar o expediente a que
se retere o item anterior, encaminhando-o imediatamente, para o Gabinete do Diretor-Geral;
IH - Anotar, em rtcha especial,
todos os dados .atínentes ao expediente despachado, inclusive a solução
dada ao mesmo e o seu destino;
IV -r- Preparar LOdo o expediente,
inclusive a correspondêncía oficial,
interna e externa do Gabinete, incumbindo-se de sua imediata dístribuícâc e en trega.;
V - Organizar o arquivo da dooumentacão do Gabinete, inclusive das
cópias de correspondencía expedida,
em forma discriminativa, por assunto, procedência e destino, obedecendo
à ordem cronológica;
VI Encaminhar imediatamente
ao Gabinete,' sob protocolo especial e
íntata.. tôda a correspondência, secreta, confidencial e reservada;
VII ~ Informar aos interessados
sôbre a tramitação do expediente, desde que não tenha sido dado ao mesmo caráter sigiloso;
VIII ~ Realizar todo o serviço dactüograf'íco relativo às normas contidas nos itens anteriores;
IX ~ Manter em serviço, sem prejuizo do horário normal de expediente. o pessoal ímprescíndível ao atendimento das necessidades do Gabinete, enquanto nêle permanecer o Diretor-Geral ou o Chefe de Gabinete.
Art. 18. A Secretaria será dirigida
por um Chefe, integrante do "Serviço
- Administração, Escritório e Fisco"
do DFSP, designado pelo DiretorGeral,
Subseção V -
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Do Serviço de Relações
Públicas

Art. 19. Ao Serviço de Relações
Públicas \S R P), compete:
I - Divulgar informações úteis às
atividades do Departamento Federal
de Segurança Pública;
II - Orientar o público nos seus
contatos com o DFSP;
In - Coligir de tôdas as fontes as
criticas,
sugestões, solicitações ou

quaisquer outras notas e publicações
referentes aos serviços do DFSP,
encaminhando-as, através dos Diretores dos órgãos, ás autoridades do Departamento, que possam prestar a
respeito os necessários esclarecimentos, para apreciação da medida a adotar, relativamente a opíníao pública;
IV - Promover, em mtíma colaboração com a Academia Nacional de
Policia, conferências e entrevista; que
se relacionem com o aspecto doutrinário e informativo dos problemas de
policia, seus métodos e sua organização;
V - Manter
Diretor-Geral informado sõbre 3,S relações internas e externas do DFSP;
VI . - Ortencar e assistir as relações
públicas do DFSP, em todos os seus
aspectos, inclusi.veestabelecendo intercâmbio com serviços similares das
demais repartições públicas civis ou
militares, ou de instituições privadas,
Art. 20. O Serviço de Relações
Públicas, dirigido por um Chefe da
livre escolha do Diretor-Geral, compreende:
- Seção de Estudos e Planejamento;
- Seção de Divuígaçáo e Relaçôes .

°

Subseção VI -

Do Setor Financeiro

Art. 21. Ao Setor Financeiro, dirigido por um 'I'esoureírc-Auxüíar, da
livre escolha do Díretor-Gsttu, compete a escrituração, fi, guarda, o contrôle e a prestacâo de contas da verba
de diligências e de qualquer fundo especial, que venha a ser posto à disposição do DFSP"
CAPiTULO IV

DO CONSELHO SUPERIOR
DE POLíCIA

Art. 22. O Conselho Superior de
Polícia (C S P i. presidido pelo DiretorGeral, é órgão consultivo, normativo
e opinativo, para os assuntos de policia em geral, para o estudo e julgamento do melhor emprego dos diversos órgãos do DFSP e para as
questões de pessoal, relativos à avaliação de merecimento.
Parágrafo único. O Conselho Superior de Policia, em casos especiais
previstos no Estatuto; se reunirá, extraordínàrtamente e por convocação
do seu presidente, como Tribunal de
Ética.
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Art. 23. São membros do Co?selho
Superior de polícia,. além do Díretor-

Geral:
1 _' O Chefe de Gabinete;

'n -:- O Diretor da Divísãc de Ope~
rações;
li l - O Diretor da Polícia Federal
de jnvestígaçôesf
IV - O Diretor da Polícia Federal
de Segurança;
V - O Diretor da Academia Nacional de Polícia;
VI - O Diretor do Instituto Nacional de Identificação;
VII - O Diretor do Instituto Nacional de Crímínalístdca:
VIII - O Diretor da Dívísão de Ad-

mtntstração:
IX. -

O Diretor da Dívísão de Ser-

viços Gerais.
§ 19 Além dos acima mencionados,
poderão ainda participar eventualmente' do Conselho Superior de Polícia, a convite de seu presidente, sem
direito a voto, os Delegados Regionais
ou outras autoridades. integrantes do
DFSP ou a êle estranhos.
§ 29 O Presidente do Conselho Su.pertor de Policia, se julgar conveniente, designará Assistentes Jurídicos para assessorá-lo durante as reuniões.
§ 31? O Conselho Superior de Policia se reunirá estando presente 2maioria absoluta dos seus membros,
sendo as decisões tomadas, em caráter secreto, pela maioria.
Art. 24. O Conselho Superior de
Polícia se reunirá por -convocação de
seu presidente, sempre que houver assuntos relevantes a depender de exame ou solução.
·Parágrafo único. O presidente designará, para secretariar as sessões do
Conselho Superior de Policia, funcionário do DFSP, que ficará com o
encargo de arquivar a documentação
do órgão.
Art. 25. ~ órgão do Conselhó a
"Comissão Permanente de Díscíplfna".
§ 19 os membros da Comissão referida neste _artigo, no período em
que, para feitura de processos administrativos, a estiverem compondo, ficarão agregados ao Conselho Superior
de Polícia, sem Integrá-los, contudo,
e dispensados de outros encargos.

~O

§ 29 A agregação cessará, automãtdcamente:
a) Pelo encerramento dos trabalhos
da Comissão, para todos os seus membros;
zn Por desligamento da Comissão,
qualquer que seja o motivo.
CAPiTULO V

DA DIVISA0 DE OPERAÇOES

Art. 26. A Divisão de Operações
é o órgão executivo da direção
geral dos serviços de policia e de' segurança, competindo-lhe:
1 - Planejar a ação das Delegacias
Regionais e órgãos que lhe estejam
subordinados;
~ II Traçar as normas 'operacionais, a serem desempenhadas pelas
Delegacias Regionais e respectivas
Subdelegacías, nas suas atividades rotdneiras:
, III -Fiscalizar, por iniciativa própria, ou por determinação do DiretorGeral, as atividades dessas Delegacias
e Subdelegacias, no tocante ao atendimento dos planos de ação e normas
operacionais, cuja execução lhes tenha sido confiada;
IV ~ Acionar a Interpol, que lhe
diretamente subordinada, para' o fim
de centralizar, coordenar e difundir
informações referentes à criminalidade no""ambito nacional e internacional, promovendo medidas para a sua
prevenção e repressão:
V - Baixar normas e instruções
gerais aos órgãos centrais, visando o
funcionamento harmônico das diversas atividades dos· órgãos de Policia
Judiciária.
Art. 27. A Divisão de Operações
será dirigida por um Diretor, nomeado em comrssãó pelo Presidente da
República, por indicação do DiretorGeral.
Art. 28. Ao Diretor da Divisão de
Operações, compete:
1 - Superintender e orientar todos
os serviços da Divisão;
II - Assinar a correspondência expedida pela Divisão;
lU
Designar substituto para
atender às necessidades da Divisão,
em suas ausências eventuais;
IV - Prestar ao Diretor-Geral do
DFSP tôdas as, informações que lhe
forem solicitadas, em assuntos da sua
competência;
(DO)

é
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v - Requisitar" dos órgàosrcomponentes do' DFSP o auxílio necessário à complementação do estudo ou
planejamento de operações;
VI - Apresentar anualmente ao Diretor-Geral relatório minucioso dos
trabalhos realizados pela Dívísáo de
operações, sugerindo medidas tendeutes ao poservel aperfeiçoamento -do
órgâo:
VII -

,

Editar ou fazer editar, por
conveniência do, serviço, circulares internas, informativas;
Vilr .:.:- Indicai ao Diretor-Geral. do
DFSP os servidores que devam chefiar a Secretaria e 'os servícos componentes da Divisão de Operações.
Seção I -

Da Composição da Divisão
de Operações

Art. 29. A Divisão de Operações
compreende:
I - Secretaria;
n - Serviço de Planejamento;
TIl
Serviços de Operações;
IV - Serviço 'de Informações.

(DO)

Seção II -

Da Secretariá da Divisão·
de Operações

Art. 30. A Secretaria, além de suas
obrigações normais, compete:
I Propor ao Diretor da -nivssêo
de Operações (DO) as providências
relativas a 'pessoal e material necessários ao desempenho de suas atdvidades;
TI - Coligir slstemàtícamente os
elementos necessários à feitura dos
relatórios' a serem apresentados pela.
Divisão;
DI -Manter a dírecâo da Divisão
de operações seguram-ente 'informada dos serviços por ela realizados;
IV - Providenciar o preparo de tôda a correspondência externa da Divisão de Operações;
V - Orientar, coordenar e controlar os expedientes que lhe sejam encaminhados pelo Diretor da Divisão
de Operações;
VI - Redistribuir os processos para
o Diretor da Divisão :de Operações e
demais serviços a ela subordinados.
conforme a rotina de encaminhamento, instruindo-os, devidamente, para o
despacho final;
VII - Organizar o expediente a ser
assinado pelo Diretor e providenciar

sôbrea sua imediata .e conveniente
distribuição;
VIII - Manter um serviço -de fichário .para contrôle da entrada e
saída de papéis e processos;
IX - Manter rigorosamente atualizado, o arquivo de côpías de correspondência assinada pelo Diretor da
Divisão de Operações;
X --:.. . Receber. catalogar- e distribuir
aos serviços da Divisão o que emanar do Diretor da Divisão de Operações;
XI - Receber, catalogar e distribuir ao Diretor da Divisão de Operações o expediente originário dos
serviços integrantes da Divisão;
xn - Apresentar ao Diretor da
Divisão de Operações a relação dos
servidores subordinados à Divisão.
faltosos ao serviço;
XIII - Apresentar ao Diretor da
Divisão de Operações, para aprovação, a escala de férias dos servidores
nela lotados.
Art. 31. A Secretaria será dirigida por um Chefe, integrante do "Serviço - Admlnistraçâo, Escritório e
Fisco", do Departamento Federal; de
segurança Pública, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Direter-Geral.
Seção LI I - Do Serviço
Planejamento

de

Art. 32. Ao Serviço de Planejamento, compete:
I ,Estudar as áreas territoriais
das Delegacias Regionais, de sorte a
conhecê..las aprofundadamente, objetivando os planos operacionais a serem nelas desenvolvidos;
II - Estudar, planejar e propor ao
Diretor da Divisão de Operações 8criação ou extinção das Delegacias,
para ampliar ou reduzir as suas áreas
jurisdicionais:
/III- Planejar as operações collcíais e de segurança pública, quando
envolvam mais de uma jurisdição regional;
IV - Planejar as operações a serem executadas. pelas Delegacias Regionais, resultante de deliberacôes do
Conselho Superior de Polícia:
V ,- Organizar e manter atualizados os mapas, gráficos. e outros meteríaíe atinentes à topografia e meios
de comunicação dopais;
VI - Estudar a organização e propor os métodos de trabalho mais efi ~

552

ATOS

no

PODER ExECUTIVO

cientes para o' melhor desenvolvimento dos órgãos integrantes do DFSP;
VII - ' Estudar e elaborar C1'S,u::\,lhos, inclusive sobre normas gerais,
medidas de recomendações tecnícas,
em coordenação com as Delegacias
Reg"ionais e Secretarias de Segurança 'Pública dos ss taocs cu OUtl'<1,S eno

tidades néíes mteressaclas, para serem apreciados e debatidos, conjuntamente, nas reuniões do Conselho Supcrtor de Polícia.
Art. 33. O Serviço de Planejamen-

to será dírtgído por um Chefe, Agente- de Policia Federal, indicado pelo
Diretor da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral.
Subseção I
Serviço

de

Da Compnsiçâo de)'
Planejamento

Art. 34. O Serviço de Planejamen-

to compreende ~
I -

II -

Seção de Planejamento Geral;
Seção de Planejamento Re-

gional.
Subseção II - Da Seção de
Planejamento Geral

Art.: 35. A Seção de Planejamento
Geral compete:
1 - O estudo e planejamento de
operações que envolvam mais de uma
Delegacia Regional;
u - Estudar e planejar, no âmbito geral; as questões relativas a
coordenacáo de movimento operacional das "uetegacías Regionais, fixando normas para o seu perfeito' entrosamento;
lU - Estudar e planejar, no . mbito geral,' as questões relativas à
coordenação de movimento operacícnal dos órgãos centrais .
Art. 36. A Seção de planejamento
Geral será dirigida por um Chefe,
Agente Auxiliar de POlicia Federal.
indicado pelo Diretor da Dívísão de
Operações e designado pelo DiretorGeral.
à ..

Subseção III - Da Seção
de Planejamento Regional

Art. 37. A Seção de Planejamento Regional, compete:
I - O estudo e planejamento das
operações que envolvam uma única
Delegacia Regional e repartições a

ela subordinadas, sem extravasamente .de jurtsdícâc:
Ir' - Estudar e planejar as questões relativas à coordenacào de movimento operacional de uma úníca
Delegacia e repartíçôes a ela supor. dmadas .

Art. 38. A Seção de Planejamento Regional será dirigida por UYn
Chefe, Agente Auxiliar .de Polícia Federal, indicado pelo Diretor da Divisão de Ocernções e designado 0(;1u
Diretor-Geral.
~ Do Serviços
de Operações

Seçdo IV

Art. 39. Ao Serviço de . Operações ,
compete:
1
Conduzir operações policiais
que envolvam mais de um órgão do
DFSP;
.
n
Conduzir as atividades doa
órgãos do DFSP, quando empenhados em operações que contem com
a colaboração de organismos a êle
estranhos;
111 - Fiscalizar as atí vídades da
Polícia Federal. de modo a ser ern
corrigidas as ralhas existentes e colhidos, pelas observacôes fej~ ,. subsídios para operações ruturas:
IV - .Conduzir operações policiais
de órgãos do DFSP, quando assim
fôr determinado pelo Diretor-Geral.
Art. 40. O Serviço de Operações
será chetfado por um agente de PuIicía Federal, índicado pelo Diretor
da Divisão de Ooeracôes e desígnaüo
pelo Diretor-Geral.
Art. 41. Ao Chefe do Serviço de
Operações, compete:
1 Superintender e orientar as
atividades peculiares ao Ser-vice e
Seções que o integram:
n - Cumprir e fazer' cumprir as
determinações do Diretor da Divisão
de Operações;
Hf ~ Verificar os elementos operacionais de que disponham os órgãos
do DFSP quando devam ser empenhados em operações conjuntas, ou
das quais venham participar outras
organisações, para suprir-lhes as possíveis deficiências nessas ocasiões,
traçando-lhes, outrossim, as normas
atuacionais a serem adotadas;

ATOS

TV Provldencíar. junto aos órgãos descentralizados do DFSP, os
meios necessários à realização
de
opel'flçÕeS polictats que em qualquer
p:'lJ'r? no te-t-tró-ío nar-tonal. Ih" (~_
jam determinadas pelo Diretor-Geral;

V - Coletar, dados sobre as 0-:;8raéões realizadas pela Policia
Fe-'
àenl.1. remetendo-os ao Diretor da Divísâo: de Operacões, a üm de aer-m
(\yfl,7Yl i " " do.<;
1'1:,,10 Servtco de Plane-

jamento, quanto a possíveis falhas

Operações e designado pelo DiretorGeral, competindo-lhe:
1 - Promover os meIOS necessártos
ao desenvotvímento de atívídades poIícíaís que não extra vasem a Iuns .
dícâo de uma Delegac:a Regional:
Ir - Remeter ao Diretor da Divisão de Oucracôes os dados coletaclos nas operacôss poücraía a que
alude o item I deste artigo,
para
fms de estudo pelo Serviço de Pla-

nejamento ,

nelas vertflcadss, de sorte que, :::'l,108
estudes realizados, resultem subsidies
objetívondo sua não repetícâo em
operações futuras.
'
Subseção I do 'Serviço
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Da Compos!çüa
de Operações'

Art. 42. O Serviço de Operações
compreende:
Seção de Contrôle Geral;
Seção de Contrôle Régíonal ,
Subseção 11- Da Secâo
de Controle Gera:'

Art. 43.
A Seção de Contrôle Geral será dirigida por um
Onere,
Agente Auxiliar de Policia Federal,
indicado pelo Diretor da Divisàc de
Operações e designado pelo DiretorGeral, competlndo-Ihe;
I - Promover os meios necessários
ao
desenvolvimento das atividades
policiais das Delegacias Region~ls,
quando empenhadas em operacoex
conjuntas ou de que devam partícípar
outras organizações;
I1 - Remeter ao Diretor da Divisão de Operações os dados coletados nas operações 'realízadas. na rorma prevista pelo item anterior, para
fins de estudo pelo serviço de Planejamento;
In - Providenciar junto aos órgãos
do DFSP, para a obtenção dos meios
necessários à. realização de düígáncías
póllctais, quando determinadas pelo
Diretor-Geral.
Subseção 111 - Da Seção
de Contrôte Regional

Art. 44. A Seção de Oontrôle Regional será dirigida por um I Chefe,
Agente Auxiliar de Policia Federal,
indicado pelo Diretor oa Divisão de

Seção V - Do Serviço
de írctornuicõee

Art. 45. Ao Serviço de Informações (SI), compete:
I,
Centralizar. coordenar e difundir, através 'da Interpcl, informacõcs terei-entes à crfmmalldadé, no
âmbito nacional e internacional. promovendo medidas para a captura de

criminosos;
II
dos

- Coletar atra 1!('8 de qualquer
órgãos integrantes do DFSP
ou a ela estranhos. e usando para
tanto os meios adequados, todos os
dados necessários as ínformacôes de
caráter administrativo ou operacional solicitadas à Divisão.
I

Subsecâo I -

Da Commcsicão

do 88TViço de Informações

ArL 4'3. O Serviço de Informações,
dirigido por um Chefe, Agente de
Polícia Pederal, in clicado pelo Diretor da Divisão. de Operações' e desígnado pelo Diretor-Geral, compreende:
I - Seção de Estudos;
II - Seção de Informações.
Subseção Il -

Da Seção de Estudos

Art. 47. A Seção ele Estudos, compete:
1 - Estudar os assun tos que lhe
sejam encaminhados pelo Chefe do
Serviço, apresentando, em trabalho
escrito, as soluções adequadas a carta
caso;
I1 Sugerir. medidas e elaborar
planos concernentes às atividades do
Serviço.
Parágrafo único. A Seção de Estudos será dirigida por um Chefe,
Agente Auxiliar de Policia Federal,
indicado pelo Diretor da' Divisão de
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v - Coordenar e supervisionar, em
caráter geral, a prevenção e repressão à sonegação de impostos e outros
crimes praticados em detrimento da
subseção Il1 - Da Seção
Fazenda Nacional;
de In/armações
VI - Coordenar e supervisionar, em
caráter geral, a' prevenção e represArt. 48. -A Seção de Informações,
são ao tráfico <ilegal de pessoas;
eompete:
VI! - Coordenar e supervisionar,
I ~ Coletar dados para prestar, com
eficiência e fidelidade, as informações em caráter geral, a prevenção e repressão ao tráfico e à produção de
solicitadas ao Serviço;
tóxicos e entorpecentes.
II - Estabelecer, sempre que necessário, e diretamente, pelos meios de coArt. 50. A Policia Federal de Incontatos
municação mais rápidos.
vestigações (PFD será dirigida por
com os órgãos da admínístraçâc pú-. um Diretor, nomeado em comissão
blíca, federal, estadual e munícípaf, pelo Presidente da República, por Inpara a obtenção das informações .que dicação do Diretor-Geral.
deva prestar;
Art. 51. Ao Diretor de Policia
In - Preservar o sigilo dessas informações, quando tenham êsse cara- Federal de Investigações, incumbe;
ter.
I - Cumprir e fazer cumprir as diretrizes e normas
regulamentares
Parágrafo único. A Seção de Informações será dirigida por um Che- baixadas pelo Diretor-Geral;
Il - Dírtgír, orientar e coordenar
fe, Agente Auxiliar de Polícia Federal,
indicado pelo Diretor da Divisão de todos os trabalhos da Polícia Federal
Operações e designado pelo Diretor- de Investigações;
lU - Ligar-se a organismos ou auGeral.
toridades federais, estaduais ou municipais, tendo em vista os crimes cuja
CAPÍTULO VI
prevenção ou repressão incumbe prtvatdvamente à Polícia' Federal de InDA POLíCIA FElDERAL
vestigações;
DE INVESTIGAÇõES
IV - Despachar, diretamente, com
Diretor-Geral do Departamento
Art. 49. A Policia Federal de In- oFederal
de Segurança Pública;
vestigações . (PFI) , do DepartamenV - Apresentar, no fim de cada
to 'Federal de Segurança Pública, di- exercício
e com fundamento nos eleretamente subordinada ao Diretor- mentos que
hajam sido proporcionaGeral, é órgão central com funções dos pelos órgãos,
sob a sua subordinapreventivas ,e repressivas, no que
ção, relatórios das atividades admítange às atividades de policia marínístratívas e operacionais do órfão;
tima, aérea e de fronteiras; ao conVI - Elaborar os expedientes .protrabando e ao descaminho; à polícia
vindos dos diferentes .órgâos que lhe
fazendária; à produção e ao tráfico
sejam
subordinados e que devam ser
de tóxicos e entorpecentes e ao tráfico
submetidos à apreciação do Diretorde pessoas, compete:
Geral;
I - Coordenar e supervisionar, em
VII - Solicitar ao Diretor-Geral,
caráter geral, a movimentação, entra- fundamentadamente, a realização das
da, permanência e saída de estran- medidas que julgar convenientes à
geiros no pais;
"
normalidade e melhoria da Polícia
II - Coordenar e supervisionar, em "Federal de Investigações;
caráter geral, o registro de estranVIII. Atender, com exatddâo e
geiros;
presteza, às informações que lhe seIn ~ Coordenar e supervisionar
jam solicitadas;
em caráter geral, a entrada e saída
IX ---: Manter atualizados os trabade transportes aéreos, marítimos ou lhos sob sua responsabilidade;
X - Manifestar-se sôbre modificaterrestres:
IV - Coordenar e supervisionar, em· ções a serem introduzidas na Polícia
caráter geral, a prevenção e represPederal de Investigações, ouvindo.
quando conveniente, os diversos .ôrsão aos crimes de contrabando, descaminho e assemelhados;
gâos que lhe sejam subordinados';
Operações e designado pelo Diretor-

Geral.
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XI - Proporcionar- dados objetivos
para a elaboração do programa das
atividades a serem cumpridas pela
polícia Federal de Investigações, bem
corno- dos meios orçamentários à sua
execução;
XII - Opinar sôbre normas de serviço de sua competência, adotando
manuais de diversos níveis, para a
utilização dos diferentes órgãos que
lhe sejam subordinados, objetivando
conferir-lhes maior incentivo e produtividade;
XIII - Representar à autoridade
competente para
a. instauração de
contra
processos "adminístrativos
qualquer servidor da polícia Federal
de Investigações;
XIV - Manifestar-se. sôbre a qualidade do material a ser adquirido
para a Polícia Federal de Investigações;
XV - Opinar, quando consultado.
sôbre a criação, extensão e modificaç â c da
área de jurisdição! ou transferência de subordinação, das Divisões pertencentes à Polícia Federal de
Investigações:
XVI - Integrar o Conselho Superior de Polícia.
Parágrafo único. Para o desempenho de seus encargos, o Diretor da
Polícia Federal de Investigações disporá de Assessor, por êle indicado e
designado pelo Diretor-Geral.
Seção I - Da Composição drt Policia.
Federal de Investigações

Art. 52. A Polícia Federal de Investigações compreende:
I - Secretaria;
TI , - Divisão de Polícia Marítima,
Aérea e de Fronteiras (DPMAF);
ITr - Divisão de
Repressão ao
Contrabando e ao Descaminho ....
{D R C D);

IV - Divisão de Policia Fazendárfa
<DPF) ;
V - Serviço de Repressão, a Tóxi-

cos e Entorpecentes (8 R T E);
VI - Serviçp de Repressão ao Tráfico de Pessoas (8 R T P ) ,
Secão Il - Da secretaria da polícia
~
Federal de Investigações

Art. 53. A Secretaria de Polícia Federal de Investígaçôea, compete:
I - Receber, em protocolo próprio,
todo expediente, destinado .ao Diretor
-da Polícia Federal de Investigações;'

II - Preparar o expediente a que
se refere o item, anterior, encaminhando-o, imediatamente, aos órgãos
a que se destinam;
IH - Anotar, em ficha especial, todos os dados atinentes ao .expedíente
despachado, S0U andamento, destino
e solução dada;
IV - Preparar todo o expediente,
inclusive á correspondência oficial interna da Polícia Federal de Investigações, incumbindo-se de sua imediata
distribuição;
,
V - Organizar o tombamento de
todos os documentos da Polícia Pederal . de Investigações, inclusive das
cópias da correspondência expedida,
em forma díscrtmínatíva, por assunto, procedência e destino, atendendo
à ordem cronológica;
VI - ' Encaminhar ao Diretor- da
Policia Federal de Investigações, por
protocolo especial e interno, tôda a
correspondência normal, confidencial
ou sigilosa, dirigida ao órgão;
VII - Informar aos Interessados,
sõbre a tramitação do expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo o caráter de sigiloso;
VIII - Redigir todo o serviço dactflográfíco da repartição, mantidas as
normas mencionadas nos itens anteriores.
Parágrafo untco A Secretaria será
dirigida por um Chefe, integrante do
"Servíco - Administração, Escritório
f.' Fisco". indicado pelo Diretor da Policia Federal de Investigações e de ...
stgnado pelo Diretor-Geral.
Art. 54. A Secretaria da Polícia
Federal de Investigações contará com
uma Portaria.
Seção lI! - Da Divisão de Policia
Iâoritíma, Aérea e de Fronteiras

Art. 55. A Divisão de Polícia Marítima,
Aérea e
de . Fronteiras
(D P M AF) , compete:
I - Superintender, em todo o território nacional, do ponto de vista
doutrinário e normativo, as atividades
de polícia marítima, aérea e de fronteiras, a serem desempenhadas pelo
órgão central e pelos demais serviços
descentralizados das Delegacias Regionais;
II - Baixar portarias e instruções
definidoras e reguladoras de tôdas as
atividades operacionais a serem de-
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sempenhadas pelo órgão central e
pelos serviços correspondentes das Delegacias Regionais;
,
III - Cumprir e fazer cumprir, em
todo o território nacional, as leis,
convenções e tratados internacionais
relativos à imigração e ao-tráfico marttlmo e aéreo, e, bem assim, as legislações de cabotagem marítima e
aérea;
IV - Fiscalizar, na orla martttmu,
nos portos. nos aeroportos, na fronteira terrestre c, bem assim, nos rios
e lagos navegáveis, todos os meios de
transportes, .nacícnaás e estrangeiros;
V - Exercer a fiscaliza cão dos

passageiros. nacionais e estrangeiros,
procedentes do exterior, ou que se
ausentem. do Pais;
VI Exercer a fiscalização dos
passageiros, nacionais e estrangeiros,
nas linhas de cabotagem marítimas
e aéreas;
VIl - Exercer a fiscalização dos
tripulantes, nacionais e estrangeiros,
nas linhas, marítimas, aéreas de longo
curso e de cabotagem. bem como a
dos empregados de empresas terrestres, nas fronteiras do País;
VIU - Proceder ao registro _geral
de estrangeiros entrados no pais, por
via marítima, aérea, ou pela fronteira terrestre;
IX - Promover a apresentacâo dos
extradâtandos ao Supremo Tribunal
Federal;
X - Providenciar a expulsão de
estrangeiros;
XI - providenciar a deportacâo,
quando inexeqüível o repatrtamentc
"de estrangeiros não sujeitos à expulsão:
XII - Proceder ao registro geral
das emurêsas de transportes marítímos, aéreos e terrestres, nacionais e
estrangeíras, que operem no País;
XIII - proceder à expedição e revalidação de passaportes comuns para
brasíleíros ~
XIV - Proceder à expedlçãó e revalídacâo de passaportes comuns para
estrangeiros;
xv - Conceder vistos policiais de
saída, aos titulares de passaportes
brasileiros e r estrangeiros;
XVI - APurar irregularidades sôJ:lre entrada e estada, permanência e
saída de passageiros e de tripulantes:
XVII....,... Colhêr, nas devidas fontes,
os óbitos de estrangeiros, registrando-os e comunicando-os aos órgãos

correla tos das Delegacias Regionais e
aos Consulados estrangeiros no Pais;
XVIII - Visar as guias de emoarquede cadáveres, para o exterior e
para OU~l'Os pontos do Pais;
XIX - Exercer a policia. preventiva e judiciária, nas áreas portuárias, fluvíaís. lacustres, nos aeroportos, estações rodoviárias e ten-ovtarias
de transito internacional, e [las n-ontet-as relativamente às suas atividades especificas.
Art. 56. A Divisão de Policia Marítima. Aérea e de Fronteiras será.
dirigida Dor um Diretor Delaeadc ou
Inspetor de Policio. Fed~ral, ~omeado
em comissão pelo presidente da República, por indicação do DiretorGeral, competindo-lhe:
I - Orientar e fiscalizar em todo
o território nacional os serviços da
Divisão, do ponto de vista doutranárro e normativo;
II - Baixar portarias, definindo e
regulando todas as atividades a serem desempenhadas pelo órgão central e pelos 'serviços correspondentes
das Deleeacías Ree-ícnaís:
IH ----.:.""" Assinar'" a cor~'espond-2ncía
expedida .pela Divisão;
IV - Díatrrbuír funções às autorida,fies e funcionários lotados na Divisão;
V - Designar a autoridade que deva
substitui-lo em seus impedimentos
eventuais;
.
VI - Despachar com o Diretor da
Policia Federal de Investigações;
VII - Despachar com ' o DiretorGeral;
VIII - Prestar às autoridades das
Delegacias Regionais da Policia Federal tôdas as informações que lhe
forem solicitadas, sôbre assunto de
sua competência;
IX - Emitir pareceres em assuntos
de sua competência;
X Aplicar as penas disciplinares' da sua alçada, representando ao
Diretor da Polícia Federal de Investigações, para a imposição das que,
de acôrdo com os preceitos estatutários, escapem à sua esfera de atribuições;
XI - Registrar diárias, ajudas de
custo ou quaisquer outras' vantagens.
para os funcionários da sua Divisão
que, a serviço, se devam deslocar da
sede;
XII - Expedir certidões e prestar
informações, relativamente aos cometimentos que lhe são próprios;
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XIII - Prestar, através do DIretor da Policia Federal de Investigações, as informações que lhe ferem
solicitadas pelas autoridades do Pais,
em assuntos da sua competência,
, XIV - Fazer iden trncar e pr ontuartar os suspeitos da prática de
inftaçge~ ~atinentes. à competência da
sua Dtvisâc:
XV - Apresentar ao Diretor da
policia Federal de Investigações relatório anual: das attvídades da Divisão, sugerindo medidas tendentes
ao aprímoramento dos seus serviços;
XVI - Providencial' para que sejam realizados todos os atos e serviços de natureza processual e administrativa, que incumbem à Divisão;
XVII ',- Providenciar as medidas
necessárias para a apresentação dos
extraditandos ao Supremo Tribunal
Federal;
XVIII - Exercer, em sua plenitude,
observando ainda o disposto nos artigos 88 e 91 do Código de Processo
Penal, as atividades da Policia Judiciária no Distrito Federal, avocando,
quando as circunstâncias o recomendarem, a apuração de fatos ocorridos
na jurisdição das Delegacias Regionais.
subseção I Da composição da
Divisão de Polícia Marítima; Aérea e
de Fronteiras
'

Art. 57. A Divisão de Policia Marítima, Aérea e de Fronteiras compreende:
Secretaria;
I
Serviço de Registro de EsII
trangeiros;
III - Serviço de Passaportes:
IV - Serviço
de
Fiscalização
Aérea;
V - Serviço de Fiscalização Marítima:
VI - serviço de Fiscalização de
Fronteiras;
Delegacia de Estrangeiros;
VII
Arquivo.
VIII
Da Secretaria da
Subseção II
Divisão de Policia Marítima, Aérea.8
de Pronteims

Art. 58. À Secretaria da Divisão de
Policia Martttma. Aérea e de Pronteíras, compete:
I - Receber, em protocolo próprio,
todo o expediente destinado ao Diretor da Divisão;
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II - Preparar o expediente a que
se refere o item anterior, encaminhando-o imediatamente aos órgãos
a que se destinam;
In - Anotar em ficha especial
todos os dados'<.atinentes ao expediente despachado. seu andamento,
destino e solucâo dada;
IV -- Preparar todo o expediente,
inclusive das cópias de correspondência oficial interna da Divísâo. incumbindo-se de sua imediata distribuição;
V - Organizar o tombamento. de
todos os documentos da Divisão. inclusive das cópias de correspondência
expedida, em forma discriminativa,
por assunto,
procedência e destino,
atendendo à ordem cronológica;
VI - Encaminhar ao Diretor da
Divisão, por protocolo especial e interno, tõda a correspondência normal,
confidencial ou sigilosa, dirigida ao
órg-ão;
VII Informar aos interessados
sôbre a tramitacão do expediente,
désde que não tenha sido conferido ao
mesmo caráter sigiloso; .
VIII - Redígtr todo o serviço dactilográfico da Divisã-o, mantidas as
normas mencioriâdas nos itens anteriores.
Parágrafo umco. A Secretaria será
dirigida por um Chefe, integrante do
"Serviço - Administração, Escritório
e Fisco". indicado pelo Diretor' da
Divisão e designado pelo DiretorGeral.
SUbseçáo 111 - Do Serviço de!
Registro de Estrangeiros

Art. 59. Ao Servíco de Registro de
Estrangeiros, compete orientar, ordenar e fiscalizar. em todo o território
nacional. a execução dos serviços de
registro de estrangeiros, executandoos, outrossim, no Distrit9 Federal.
Parágrafo único. O Serviço de Registro de Estrangeiros será dirigido
por um Chefe. Agente Auxiliar da
Policia Federal, indicado pelo Diretor
da Divisão e designado pelo DiretorGeral.
Art. 60, O gervico de Registro de
Estrangeiros compreende:
I - Seção de Permanentes;
II
Seção de Temporários;
!II - Seção de Vistos de
Saída,
Infrações, Multas e óbitos.
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Art. 61. A Seção de Permanentes,

dirígída por um Chefe, ~ge.~te AU~i
lfar de policia Federal, Indicado pelo

Diretor da tnvísão e -designado' pelo'
Diretor-Ger-al, compete fiscalizar o
cumprimento das normas relacionadas com a execução dos serviços de
registro, inscrição de permanentes e
a expedição e revalidação de carteiras modêlo 19.
Art. 62. A Seção de Temporários,

dirigida por um Chefe, Agente Auxiliar de Policia Federal, indicado pelo

Diretor da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral, compete fiscalizar o
cumprimento das normas relacionadas com a execução dos serviços de
registro e expedição de carteiras especiais de estrangeiros entrados no
pais, em caráter temporário.
Art. 63.' A Seção de Vistos de Saída,
Infrações, Multas e óbitos, dirigida.
por um Chefe, Agente Auxiliar de
policia Federal, indicado pelo Diretor
da Divisão e designado pelo DíretórGeral, compete fiscalizar o eumprá.mentc das normas relacionadas com
a concessão de vistos 'policiais de
aatda, e aplicaçã-o de multas,' e. bem
assim, registrar os"óbitos de estrangeíroa ocorridos no país.
súbseção IV - Do Serviço de
Passaportes

Art. 64. Ao Serviço de Passaportes, .compete fiscalizar a execução dos
serviços relacionados com a. expedição e prorrogacâo de passaportes comuns para brasileiros e estrangeiros,
bem como a concessão de vistos policiais de saída solicitados pelos portadores de taís documentos.
Parágraro único O Servtco de Passaportes será dirigidp por um Chefe.
Agente Auxiliar de Polícia Pederal,
indicado nele Diretor da Divisão e
designado "peto Diretor-Geral.
Art 65. O Serviço de Passaportes
compreende:
1 - Seção de Passaportes;
II - Seção de Vistos 'de Saida.
Art. 66. A Seção de Passaportes,
dirigida por um Chefe, Agente Auxiliar de Policia Federal. indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral. compete fiscalizar a concessão e prorrogação de
passaportes comuns para brasileiros,

bem- como a expedição, na forma da
lei, de tais- documentos para estrangeiros.
Art. 67. A. Seção de Vistos de Saída,
dirigida por um Chefe, Agente Auxiliar de Policia Federal, indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral, compete fiscalizar
a concessão de' vistos de saída para
brasileiros.
Subseção V -

Do Serviço de
Aérea

FiscaZiza~ão

Art. 68. Ao Serviço de Fiscalízacão
Aérea, compete orientar, coordenar e
físcaltzar. a execução dos serviços de
policiamento aéreo, nos aeroportos do
País.
Parágrafo único. O Serviço de
Fiscalização Aérea será dirigido por
um Chefe, Agente" Auxiliar de Policia Federal, indicado pelo Direto?
ela Divisão e deaígnado pelo DiretorGeral.
Art. 69. O Serviço de Fiscalização
Aérea compreende:
1 - Seção de Passageiros e 'I'rí. pulantes:
II - Seção de Aeronaves.
Art.. 70. A· Seção de Passageiros
e Tripulantes, .dírígtda por um -Chere, Agente Auxrlíar de Polícia Federal,
indicado pelo Diretor da Divisão e
designado oek, Diretor-Geral, compete exercer o contrôle geral de passageiros e tripulantes, nacionais e estrangeiros, nas linhas aéreas de longo
curso e de cabotagem.
Art. 71. A Seção de Aeronaves, dirigida por um Chefe, Agente Auxiliar de Policia Federal, indicado pelo
Diretor da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral, compete realizar o
controle geral dos registros e dos serviços de fiscalização de entrada e
saída de aeronaves que operem no
país, nas linhas de longo curso e de
cabotagem.
Subseção VI - Do Serviço de
Fiscalização Marítima

Art. 72. Ao Serviço de Fiscalização
Marítima, compete orientar. coordenar e fiscalizar a execução dos serviços de policiamento marítimo. na
orla marttíma e nos portos do pais.
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Parágrafo único. O Serviço .de fi'iscalízaçãc Marítima será dirigido por
um Chefe, Agente Auxiliar de Policia Fede.ral" indicado pelo Diretor da
Divisâo e designado Pelo Diretor...
Geral.
Art. 73.
Serviço de Fiscalização
Marítima compreende:
l
aecão de Passageiros e Irjpujantes:
II - Seção de Embarcações.
Art." 74. 8 Seção de Passageiros
e Tripulantes, dirigida por um Chete, Agente Auxiliar de Policia Ei'ederal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral,
compete exercer o contrõle geral dos
serviços de fiscalização de passageiros 'e tripulantes. nacionais e estrangeiros, nas linhas marttímae de
longo 'CUl'SO e de cabotagem
Art. 75. A Seção' de Embarcações,
dirigida por um Chefe, Agente Auxiliar de Policia Federal, tndtr-ado
pelo Diretor da Divísâo e designado
pelo Diretor-Geral, compete exercer
o coritrôle geral dos registros e dos
serviços de fiscalização de entrada
e saída de embarcações, nas linhas
maritdmas de longo curso' e de cabotagem.

°

Subseção VII. - Do Serviço de Fiscalização de Fronteiras
Art, 76. Ao Serviço de Fiscalização
de jeronteirae. compete orientar, coordenar e fiscalizar a execução dos
serviços de policiamento, nas frcnteiras terrestres do país.
Parágrafo úníco. Oi.Serviço de Fiscalização de Fronteiras será dirigido por um Chefe, Agente Auxiliar
de Polícia Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral.
Art. 7'7. O Serviço de Fiscalização
de Fronteiras compreende:
1 - aecüo de Transeuntes:
Il - Seção de Transportes.
Art. 78. A Seção de Transeuntes,
dirigida por um Chefe, Agente Auxiliar .de Polícia Federal, indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral. compete exercer
o contrôle geral dos serviços de fiscalízacâo de passageiro:':'. transeuntes
e empregados de emprêsas terrestres,
procedentes do exterior ou que se ausentem do país, pelas fronteiras.
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Art. 79. A sseçâo de Transportes,
dirigida por um \ Chefe, Agente Auxiliar de Policta' Federal, .indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral, compete o contrôle de saída dos meios de transportes terrestres, nacionais e estrangeiros, que transitem pelas fronteiras
do país.

Subsecão VIII - Da Delegacia de
Estrangeiros
ArL 80. A Delegacia de Bstrangeíros, dirigida por, um Inspetor de

Polícia Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 Executar os serviços 'de policia marttíma, aérea e de fronteiras..
no Distrito Federal;
II - Apurar os crimes e contravenções praticadas nos meios de
transportes aéreos e terrestres, excetuando-se os ilícitos, cuja prevenção
e repressão incumba privativamente
fi,
outros órgãos do Denartamente
Federal de Segurança Pública;
UI - Organizar os processos. do
repatríamento, deportação. extradição e expulsão de estrangeiros.
Art. 81 'A Delegacia de Estrangeiros compreende:
1 - Seçâó 'de Investigações;
U - Seção de Registro de Estrangeiros:
'
III - Seção de Passaportes:
I't - Seção de Fiscalização Aérea
e Lacustre;
V - Cartório.
Art. 82. A Seção de Investigações,
dirigida por' Um Chefe, Inspetor de
Polícia Federal, indicado pelo Diretor
da Divisão e designado pelo DiretorGeral, compete:
1 - Executar os serviços de investigações que lhe sejam determinados
pelo Diretor da Dlvísâo, pelo titular
da Delegacia, ou pelas autoridades
responsáveis pelas seções que a compõem;
Il - Exercer a .custódia de pessoas que. no interêsse da investigação, devam permanecer à dísposíçâo
das autoridades espectrtcedas no item
anterior.
lU - Fiscalizar os passos de eatrangeíros, em liberdade vigiada.

MO
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Art. 83. Aos Agentes, lotados ~a
Seção de Investigações da Delegacia,

incumbe:
1 _ Proceder, com máxtmc sigilo
e "exação", M investigações de que
sejam encarregados;
Il - Intimar, para os atos processuais da Divisão, todos os indi-

ciados ou testemunhas chamaelos a
depor;

UI -

Executar os mandados de

busca e apreensão que lhes sejam
distribuídos, por determinação elas
autoridades de polícia judiciária da
Divisão;

IV -

Prender em flagrante, na

forma da lei, os infratores da lC;5"i5Jacâo específica à competência da

Divisão, apresentando-os às autoridades;

V ~ Elaborar relatórios circunstanciados das diligências ou investigações procedidas.
Art. 84.

A Seção de Registro de

Estrangeiros, dirigida por um Inspetor de Policia Federal, indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 Registrar e inscrever os estrangeiros da Capital da República;
II Fiscalizar a movimeutacão
e controlar a estada E' permanência
de estrangeiros, na forma da lei;
III - Proceder às sindicâncias necessárias à instrucâo dos processos
de permanência e naturalização.
IV - Conceder vistos policiais de
saída aos estrangeiros, domiciliados
na Capital da República.
Art. 85. A Secão de Passaportes,
dirigida por um "rnspetor de Policia
Federal, indicado pelo Diretor da
Divisão e designado pelo DiretorGeral, compete cumprir as disposições legais atinentes aos passanortes
comuns para brasileiros e estrangeiros, bem como a expediçâc de vistos
policiais de saída, em tais documentos .:
Art. 8$. A Seção de Fiscalização
Aérea e Lacustre, dirigida por um
Inspetor de Polícia Federal. índtcádo
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral, compete exercer
o serviço de policiamento aéreo e
lacustre no Distrito Federal, rem
como, ° regfsta-o.. contrôle e fiscalização de passageiros, tripulantes.
aeronaves e barcos.

Art. 87. Ao Cartório da Delegacia
de Estrangeiros; dirigido por um Escrlvâc de Policia Federal" indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Preparar os autos de sindicáncias, inquéritos e processos sõbre
crimes e contravenções, cuja apuraçâo caiba
à Delegacia;
11 - Organizar o mapa estaüstico
anual da Delegacia;
IH - Ter o serviço convenientemente em dia para poder prestar informações exatas e vápídas:
IV - , Controlar a freqüência do
pessoal do Cartório;
V - Organizar a escala de serviço
do pessoal da Delegacia, submetendo-a à apreciação da autoridade respectiva;
VI - Zelar para que não sejam
devassados os autos de ínquérttos,
slndieânciaa e processos, bem como
de quaisquer documentos sob a guarda do Cartório;
VII
Não permitir que sejam
dadas informacões de qualquer natureza, sem ordem da autoridade respectiva;
VIII -' Requisitar o material de
expediente que se fizer necessário;
IX - Registrar e anotar os inquéritos, sindicâncias e processos contravenctonaís, em livros e fichas
apropriadas;
X ~ Expedir as certidões que sejam requeridas ao Diretor da Divisão,
depois do deferimento dêste e do
visto da autoridade da respectiva
Delegacia.
Subseção IX - Do Arquivo da Divisão de Polícia Marítíma, Aérea e
de Fronteiras

Art. 88. Ao Arquivo, dirigido por
um Chefe, Arquivista, indicado pelo
Diretor da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
I. - Manter em dia e sempre atualizado, um fichário de jurisprudência
específica:
II ~ Manter em dia e semp}'e
atualizado, um fichário de legíslaoâo
específica;
.
TI! - Manter em dia e sempre
atualizado. fichário de estrangeiros.
especialmente dos que se encontram
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respondendo a processos de expulsão,
ou suspeito;; de atividades vutneradoras das normas legais que à Divisão cumpre preservar.
parágrafo único. O Arquivo compreende:
1 - Setor de Legislação;
II - Setor Nominal.
Seção IV ao

Da Divisão de Repressão

Contrabando

e

ao

De§caminh9

Art 89. A Divisão de Repr essâo
ao Contrabando e ao Descarrílnho
(D R C D).

diretamente

subordina-

da à Policia Federal de Investigações, compete:
1 - Superintender. em todo o território nacional. do ponto de vista
doutrmárto e normativo. tôdas as
.atívídades de prevenção' e repressão
ao contrabando e' ao descaminho. a
serem desempenhadas pelo órzâo
central e pelos demais descentralizados nas Delegacias 'Regionais.
II - "Baixar portarias e Instrucôes
definidoras .e reguladoras de. Melas
"3,S atividades operacionais a serem
desempenhadas pelo órgão central e
pelos serviços correspondentes das
Delegacias Regionais;
IH - Realizar a apuração do crimede contrabando e descaminho definido no art. 334 do Código Penal
e dos que lhe são assimilados em decorrência de legislação especial,
IV - Prevenir, em seu campo específico, os' íltcítos penais definidos
no inciso anterior;
V - Orientar e fiscalizar todos os
trabalhos relativos às atividades da
Divisão, em todo o território nacional;
VI - Exercer, em sua plenitude,
as atividades da. Polícia Judtciár-ía
no Distrito Federal, avocando. quando. as circunstâncias o recomendarem,
a apuracàc de fatos ocorrádos -ia jurisdição das Delegacias Regtonais
Art 90 . A Divisão de Repressão
ao Contrabando e ao Descaminho
(D R C D)
serjá dirigida por um
Deleeado ou Inspetor de Polícia 1'''ederal, nomeado em comissão pelo
Presidente da República, por indicação do Diretor-Geral, competindo-lhe:
1 - Superintender e orientar todos
os serviços da Divisão:
.
TI
Assinar a correspondência
expedida pela Divisão:
TIl Distribuir funções às autoridades e demais funcionários de
sua Divisão;
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IV - Delegar podêres às autoridades da Divisão, em matéria de 'ma
exclusiva competência;
V Despachar com o DiretorGeral:
VI -,- Despachar com o Diretor da
Policia Federal de Investigações:
VII - Distribuir inquéritos e sindicâncias às autoridades de sua Divísâo. avocando-os quando [ulaar
conv-eniente:
.'
VIU - Prestar, às autoridades das
Delegacias Regionais da Policia Pe.deral. tôdas as tnformacôes que lhe
forem solicitadas. sôbre assuntos relativos B. sua competência:
IX - Prestar ínformacôes (" etnítil' pareceres sôbre assuntos de sua
competência;
~
Aplicar as penas dísctnnnar-s
de sua alçada, representando ao Diretor da Polícia Federal de Investigacôes para a imposição das que,
d" acôrdo com preceitos estatutários.
escanem à sua competência:
XI
Reouísttar diárias a tudas
de custe 011 qualsouer outras vanta-ens necun'ártas para os vunctonártos de sua Divisão que. a servieo.
se devam afastar da sede:
Xj I -

8:11"1;:ar tiortat-ias e fiar tns-

trucôes para o bom andamento do
Sp,l'vi"n nn Divisâ o bem. corno visar
~1~ certidões expedidas pelo Cartório
e prestar ínformaoôes relativas aos
cometimentos Que lhe são próprios:
J\III - Requisitar, dos órgãos competentes da Polícia Federal. exames,
perícias. análtses e laudos oue iulgar necessértos para o esclarecimento
de' crimes e contravenções rip sua
comoetêncía
XIV ~. Prestar, através do Diretor
da Policia Federal. de Investigacóes,
as informações que lhe forero solicitadas pelas autoridades do pais em
assuntos de sua comnetêncía
XV - Fazer ídentirtcar e prontuartar os indivíduos suspeitos ou acusados da prática de crimes de contrabando. descaminho ou a êles conexos:
XVI -

Apresentar, ao Diretor da

Pclrcía Federal de Investigações, 1'e-

Jatério anual das atividades da Divísâo, sugerindo medidas tendentes
ao aprimoramento dos seus serviços;
XVIl. ~ Providenciar para qüe sejac: realizados todos os atos e serviços de .natureza processual e admtmsu-atíva que incumbam à 'Divisão'
XVIII - Requisitar, por escrito, os
pret-os que se encontrem à sua dísposição.
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Subseção I - Da pomposição da Di'visâo de tceoressao. ao Contrabando
e ao Descaminho

Art.

91.

A Dívlsâo de Repressão

ao contrabando
compl'eende:
I - Secretaria;

,8

ao Descaminho

II - Delegaclá:
11..:
Seção de Estudos;
IV - Arquivo.
flubseçêw 11 ~;isã,·

Da Secretaria tia Di-

de ncoreseao ao Controbaauio
e ao Descaminho

Art. 92. A Secretaria, compete:
1 - aeceoer, em protocolo próprio,
todo o expediente dirigido à Divisão,
preparando-c e dando-lhe' imediato
encaminhamento ao respectivo Diretor:
11 - Anotar em ficha especial to"
dos os dados atinentes ao expediente
.dcspachado, seu andamento. destino
e solucâo dada;
!Ir - Preparar todo o expediente,
tnclueíve correspondência ofícia.t interna ;;: externa, incumbindo-se de
S110. distrfbuíçâo e entrega;
IV··· Organizar o tombamento dos
documentos da Divisão, inclusive das
cópias de correspondência expedida
em forma discr-iminativa, por assunto, procedência e destino, obedecendo
á, ordem cronológica;
,
V
Encaminhar ao Diretor da
Dívtsâo. sob 'protocolo especial, e intacta, tôda a correspondêncià seereta. confidencial e reservada que
lhe s-eja dirigida;
VI
Informar aos interessados,
sónre A tramitação do expediente,
desde oue não tenha sido contertdo
ao mesmo caráter sigiloso, OU enquanto prevalecer a necessidade cesse
sigilo
VII - Redigir todos os trabalhos
c1acf:i1oO'di,ficos relativos à~. normas
mencionadas nos itens anteriores;
Parágrafo único. A Secretaria será
dirigida por um Chefe, integrante do
"Serviço
Administração. Escritório e Fisco", indicado pelo Diretor
da Divisão e designado pelo DiretorGeral.
Subseção III - Da Deleg(J.,cia da Divisão de Repressão ao Contrabando
e ao Descaminho

Art. 93. A Delegacia, dirigida por
um Inspetor de Policia Federal, in-

dícado pelo Diretor da Divisão e designado 'pelo Diretor-Geral, compete:
1 ~ Procedera todos os trabalhos
de policia judiciária, relativos ao
setor específico da Divisão;
Ir - Propor ao Diretor da Divisão
a abertura de novos inquéritos ou
sindicâncias, . bem como novas diligências, em decorrência de fatos ou
informações que cheguem ao conhecímento . da Seção;
III - Solicitar ao Diretor da Divisão todos os ' recursos em homens
ou material necessários ao desempenha de missões de relevância ou
extraordinárias;
IV - Fazer o movimento estatistíco mensal do serviço a seu cargo;
V - Remeter ao Arquivo da Divisão todos os dados relativos. aos
indiciados e suspeitos e de tôdas
as informações correlacíonadas com
os processos instaurados.
Art. 94. A Delegacia compreende:
I - Seção de Investigações;
TI - Cartório.
Art. 95. A Seção de Investigações,
dirigida por um Chefe, Agente de
Polícia Federal, indicado pelo Diretor
da Divisão e designado pelo DiretorGeral, compete:
I - Executar os serviços de investigações que lhe sejam determinados pelo Diretor da Divisão, ou
pelo titular da Delegacia;
II - Exercer a custódia das pessoas
que, no interêsse da investigação crtmínal, devam permanecer à disposição da autoridade policial competente;
ITI - Realizar as diligências determinadas pelo Diretor da Divisão,
em matéria de sua competência.
Parágrafo único. Aos Agentes, lotados na Seção de, Investigações da
Delegacia, incumbe:
I Proceder, com o máximo sigilo e exação, às investigações de que
sej am . encarregados;
II - Intimar, para os" atos processuaís da Divisão, todos os indiciados ou testemunhas chamados a
depor;
III - Executar os mandados de
busca e apreensão que lhes sejam
distribuídos, por determinação das
autoridades de polícia judiciária da
Divisão;
IV ' - Prender em flagrante, na
forma da lei, todos os infratores à
legislação especifica, da alçada da Di-
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VISaD, apresentando-os às autoridades
competentes;
V - Elaborar relatórios circunstanciados das diligências ou investigações procedidas.
Art. 96. Ao Cartório, dirigido por
um Chefe, Escrivão de Poltcáa Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral,
compete:
I - Preparar os autos de sindicâncias, inquéritos e processos contravencíonaís, sôbre crimes e contravenções, cuja apuração caiba à Divisão reprimir;
II - Organizar o mapa estatdstdco
anual da Divisão, de acõrdo oom os
mapas mensais que lhe forem enviados pelas diversas seções;
DI - Ter o serviço con vcntea.,
.emente em dia, para poder prescu,
informações exatas e rápidas;
IV Controlar a freqüência do
pessoal do Cartório, apresentando,
diàríamente, à autoridade competente,
a relação dos faltosos que, sem autorização, se ausentarem durante o expediente;
,
V - Organizar a escala de serviço
do pessoal da Delegacia, submetendo-a à aprovação da autoridade;
VI - Zelar para que não sejam
devassados os autos, sindicâncias e
papéis a seu cargo;
VII Não permitir que sejam
dadas informações de qualquer natureza, sem ordem expressa da autoridade competente;
,
VIII - Registrar e anotar os in ~
quérítos, sindicâncias e processos contravencíonaís, em livros e fichas apropriados;
IX - Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
Expedir as certidões que
X sejam requeridas ao Diretor da Dívisão, depois do. deferimento dêste e
do visto do titular da Delegacia.
I

Subseção IV - Da, Seçâo de Estudos
da Divisão de Repressão ao Contrabando e' ao Descaminho

Art. 97. A Seção de Estudos, chefiada por um Inspetor. de Polícia Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo' Diretor-Geral,
compete:
1 - Proceder ao levantamento das
'regiões geo-econômicas do país, tendo
em vista as localidades de maior incidência do contrabando, de entrada
ou de saída, e, bem assim, os centros
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de 'maior poder aquisitivo com elas
relacionados;
Ir Organizar e manter atualizada uma mapoteca especializada;
III - Requisitar, para estudos, do
Arquivo da Divisão, todos os dados
sôbre processos nem instaurados, bem
conto residências ou localização de
indívíduos ou firmas suspeitos;
IV ~ Remeter, ao Arquivo da Divisão, todos os dados que, por qualquer forma, cheguem ao conhecimento da Seção e que interessem à Divisão;
V - Analisar, à luz da legislação
vigente. documentos fiscais ou bancários, que lhe tenham sido remetidos
pelo Diretor da Divisão, sugerindo as
medidas adequadas a cada caso;
VI - Traçar planos de diligências,
no setor específico do contrabando
ou descaminho,. sugerindo ao Diretor
da Dívíaâo as medidas que por ela
devam ser executadas ou operações
gerais, a serem referendadas pelos
órgãos superiores da Polícia Federal;
VII. - Manter contato permanente,
por intermédio do Diretor da Dívíaào,
com tôdas as autórtdades do Ministério da Fazenda, e das Carteiras do.
Banco do Brasil (FIBAN, CACE2(,
SUMOC e outras autarquias, como o
IBC), diretamente interessadas, no
plano administrativo, na repressão ao.
contrabando ou descaminho,
Parágrafo único. Serão requisitados, para servirem na Seçàc de Estudos, um Agente Fiscal do Impôsto
Aduaneiro, um Agente Fiscal do Impôsto de Consumo, um funcionário
da FIBAN e um funcionário da
CACEX, 'por indicação do Diretor da
Divisão,
Subseção V - Do 'Arquivo da tnvisão de Repressão ao Contrabando
e ao Descaminho

Art. 98. Ao A.rquivo,. di:i'igido_ por
u1? Chefe, ~rqU}Vlsta. índícado pelo
Diretor da DlVISao e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia e atualizado
um fichário de Iegfslaçâc específica;
II - Manter em día e atualizado
1!~ fichário de jurisprudência específíca ;
rII - Manter em dia e atualizado
um fichário de indiciados e suspeitos
compreendendo nomes, firmas indi~'
viduais ou razões sociais;
IV - Manter em dia e atualizado
um fichário de todos os servidores do
Ministério da Fazenda.
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Parágrafo único. O Arquivo compreende:
I ~ Setor de Legislação;
Ir .:-

setor Nominal.

Seção V -

Da Divisão de Polícia
Fazendária

Art. gg. A Divisão de Polícia Farcndáría (D P F) , diretamente subordinada à Polícia Federal de Investigações, compete:

1 - Superintender, em todo o ~er
rttórto nacional, do ponto de vista
doutrinário e normativo, tôdas as atívidades de prevenção e repressão rela tívas à Polícia Faaendáría, a serem
desempenhadas pelo órgão central e

pelos demais descentralizados nas Delegacias Regionais;
XI - Baixar portàrías e instruções

definidoras e reguladoras de tôdas as
atividades operacionais a serem de-

sempenhadas pelo órgão central e
pelos serviços correspondentes das De-

legacias Regionais;
UI ~ Realizar a apuração de todos
os ilícitos penais subjacentes à sonegação de tributos e de todos os demais que. de modo direto ou indireto,
praticados por particulares ou funcionários federais e autárquicos, atentem contra bens, serviços ou ínterêsses da União .e, em especial, contra
os do Tesouro e da administração fazendária;
IV - Prevenir, no seu campo especifico, os Ilícitos penais a que alude o item . anterior;
V - Orientar e fiscalizar todos os
trabalhos relativos às atividades da
Dívísâo, em todo o território nacional;
VI ~ Exercer, em sua plenitude, as
atividades de polícia judiciária no
Dístríto Federal, avocando, quando as
circunstâncias o recomendarem, a
apuração dos fatos, ocorridos na jurisdição das Delegacias Regionais.
Art. 100. A Divisão de Policia Fazendária será dirigida por um Delegado ou Inspetor de Polícia Federal, nomeado em comissão pelo Presidente
da República, por indicação do Díre-'
ter-Geral, competindo-lhe:
1 - Superintender e orientar, em
todo o território nacional, todos os
serviços da 'Divisão;
II - Assinar a correspondência ex'pedida pela Divisão;

TIl ~ Distribuir funções às autori...
dades e demais funcíonártos da
sua Divisão;
IV - Delegar podêres às autoridades da Divisão, em matéria de sua
exclusiva competência;
V - Despachar como o Diretor-Geral;
VI - Despachar com o Diretor da
Polícia Federal de Investigações; .
VII ~ Distribuir inquéritos e sindícâncías às autoridades de sua Divisão, avocando-os quando julgar convenientes;
VIII - Prestar, às autoridades das
Delegacias Regionais da Policia Federal, tôdas as informações que lhe
forem solicitadas, sóbre assuntos relativos a sua competêncíar
IX -Prestar informações e emitir pareceres sôbre assuntos de sua
competência;
X - Aplicar as penas disciplinares
de sua alçada, representando ao Diretor da Polícia Federal de Investigações para imposição das que, de
acórdo com preceitos estatutários, escapam à sua competência; .
XI - Requísrtar diárias, ajudas de
custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias, para os funcionários de
sua Divísâo que, a serviço, se devam afastar da sede;
,
XII - Baixar portarias e dar instruções para ') bom andamento, do
serviço da Divisão, bem como visar
as certidões expedidas pelo Cartório
e prestar ínformacôes relativas aos
cometimentos qué lhe são próprios:
XIII - Requisitar, dos órgãos competentes da Polícia Federal, os exames e perícias que Julgar necessários
para o esclarecimento de crimes e
contravenções de sua competência;
XIV - Prestar, através do Diretor
da Policia Federal de Investtgaçôea,
as informações que lhe forem solteitadas pelas autoridades do pais, em
assuntos de sua competência;
XV ~ Fazer 'identificar e prontuariar os individuas suspeitos ou acusados da prática de crimes, cuja apura-ção seja da alçada da Divisão;
XVI
Apresentar ao Diretor da
Policia Federal de Investigações relatório anual das atividades da Dívisão, sugerindo medidas tendentes ao
aprtmoramento dos seus serviços;
XVII ~ Providenciar para que sejam realizados todos os atos e serviços de natureza processual e administrativa, que incumbem à Divisão;
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XVIII - Requisitar, por escrito, os
presos que se encontrem à sua disposição.
Subseção I - Da composição da
Divisão de Policia Fazendária

Art. 101. A Divisão de Policia Fazendária compreende:
1 Secretaria;
,
n - Delegacia de Crimes contra o
Tesouro;
!II - Delegacia de Crimes contra a
F:azenda;
IV - Seção de Estudos;
V -

Arquivo.

Subseção II - Da Secretaria da
tD4vZsão de Polícia. Fazendária

Art. 102. A Secretaria, compete:

Receber, sob protocolo próprio,
todo o expediente dirigido à Divisão,
preparando-o e dando-lhe imediato
encaminhamento ao respectivo Diretor;
II - Anotar em ficha especial todos os dados atinentes ao expediente
despachado, seu andamento, destino e
solução dada;
UI - Preparar todo o expediente,
inclusive a correspondência oficial,
interna e externa, incumbindo-se de
sua distribuição e entrega;
IV - Organizar. o tombamento dos
documentos da Divisão, ínclusív« das
cópias de correspondência expedida,
em forma discriminativa, por assunto, procedência e destino, obedecendo
ii ordem cronológica;
V - Encaminhar ao Diretor da Divisão, sob 'protocolo especial, e intacta, tôda a correspondência secreta, conrídenctat e reservada que lhe
seja dirigida;
VI - Informar, aos interessados,
sôbre a tramitação do expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso .ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse
sigilo;
VII - Redigir. todo o serviço, dactilográfico relativo às normas mencionadas .10S itens anccríores.
Parágrafo único'. ti Secretaria será
dirigida por um Chefe, integrante do
"Serviço - Administração. Escritório
ê
Fisco" indicado pelo Diretor da
Divisão e designado pelo DiretorGeral.
1 -
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Subseção 1II - Da Delegacia de
Crimes contra o Tesouro

Art. 103. A Delegacia de Crimes
contra o Tesouro, dirigida por umInspetor de Policia Pederal, indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral, compete;
I Instaurar' inquéritos e sindicâncias relacíonados com os. fatos delituosos subjacentes à sonegação de
tributos ou com ela relacionados;
II - Instaurar inquéritos sôbre os
crimes de moeda falsa ou que lhe sejam assimilados, os de talslfícaçào
de titulas ou papel, de documentes,
de sêlo ou sinal, públicos.
Art. 104. A Delegacia de Crimes
contra a Fazenda, dirigida por um
Inspetor de Pohcta Federal, indicada
pelo Diretor da Dívísáo e designado
pelo' Díretor-rjaraj. compete instaurar
inquéritos, ex ojjicio ou por determinação de autoridade superior, 1}OS
quais figurem, como Indiciados em
crimes funcionais contra a administração fazendária, servidores públicos
tederuís GU autárquicos.
Art. 105. A Delegacia de Crimes contra o Tesouro compreende;
1 - Seção de Investigações;
II - Seção de Rendas;
III - Seção de Moeda Falsa;'
IV - Cartório.
art. 106. A Seção de Investigacoes da Delegacia de Crimes contra
c Tesouro, dn-ígfda por um Chefe,
Agente de Policia. Federal. indicada
pelo Diretor da Divisão e designado
pejo Diretor-Geral, compete:
I -- Executar os trabalhos de ínveetlgacões que Ine sejam determínados pelo Diretor da Divisão iJU
pOI qualquer das autoridades da 'De..

legada;

TI - Exercer a custódia das pessoas que. no Interêsse da tnvestrgação criminal, devam permanecer. à
dts'oosícão da autoridade
pohctal
competente;
UI - Realizar as diligências 11e_
terminadas pelo Diretor da, Divisão
ou por qualquer das autoridades colidais em matéria de sua competência.
.
Art. 107. Aos Agentes, lotados
na Seção de Investigações da """)e-

566

ATOS DO !'GDER ExECu'rrvO

Iegacía de Crimes contra o' Tesouro,
íncumbe:

1 -

Proceder.. com o máximo 3t-

gflo e exação, às investigações de

que sejam encarregados;
Ir -

Intimar, para os 'atos preces-

suais da Divisão, todos os índicia-

dos

ou

depor;'

testemunhas

chamadas

a

ITr - Executar 08 mandados de
busca e apreensão que lhes sejam

distribuídos por
autoridades;

determinação

das

rv - Prender em flagrante, na.
forma da lei, todos os infratores à
legislação específica da alçada da
Delegacia, apresentando-os às autoridades competentes;
V - Elaborar relatórios circunstanciados das diligências ou investigaGóes procedidas.
~
Art. 108. A Seção de Rendas, da

Delegacia de Crimes contra o Tesouro, dirigida por um Inspetor de Polícia Federal, indicado. pelo Diretor
Ja Divisão ~ e designado pelo DiretorGeral, compete promover síndtcáneiae e instaurar inquéritos destinados a apurar os fatos delituosos subjacentes' à evasão de rendas e com
ela relacionados.
Art. 109. À Seção de Moeda Falsa,
da Delegacia de Crimes contra o Tesouro, dirigida por um Inspetor de
Policia Federal, indicado pelo Diretor
da .Dívísâo <.: designado pelo DiretorGeral. compete instaurar inquéritos
sôbre os crimes de moeda falsa, ou
a êles assimilados, e os crimes _de
falsificação de títulos e outros papéis
públicos. da falsificação do "sêlo. sinal ou documento públicos, da falsificação, fabricação ou alteração
de marca ou sinal empregado pelo
Poder Público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, bem como o uso de
marca ou sinal dessa natureza. faleíffcado por outrem, fabrico, aquíercêo, fomecímento. POSSe ou guarda
de objeto especialmente destinado a
falsificação de qualquer dos papéis,
til ulos ou documentos acima mencio-iados .

Art. 110. Ao Cartório da Delegacia
de Crimes contra o Tesouro, dirigido
por um Escrivão de Polícia -Federal.
indicado pelo Diretor da 'Divisão e

designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 .~ Preparar os autos de síndlcàncías, inquéritos e processos contravencíonais aôbre crimes e contrnveneôes cuja apuração caiba à
Delegacia;
[j organizar o mapa estatístico
anual da Delegacia;
,
In - Ter o servico - convenientemente em dia para- poder prestar
informações exatas e ráoídas:
IV - Controlar a freqüência do
pessoal do Cartório;
V - Organizar a escala de serviço
de pessoal da Delegacia, submeteodo-a à apreciação da autoridade -espectiva;
VI -'- Zelar para que não sejam.
devassados os autos de ínquérttoe,
sindicâncias e processos, bem como
de quaisquer documentos sob a guardo do cartório:
,lU ---..,. Não permitir que sejam dadas Informações de qualquer natureza, sem ordem expressa da autor!da de respectiva;
VTTr - Reaistrar e anotar os mquérttos, sindicâncias e processos admínístratdvos em livros e fichas apropriados;
IX - Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
X - Expedir as certidões que sejam requeridas ao Diretor da Divt88,0. depois do deferimento dêste e
do visto da autoridade da respecttva Delegacia.
Subseção IV - Da Deleoacíà de
Crimes contra a Fazenda

Art. 111. A Delegacia de Crimes
contra a .Fazenda compreende:
1 - Seção de Investigações;
TI - Cartório.
Art. 112. A Seção de Investigações,da Delegacia de Crimes contra
a Fazenda. dirigida par um Ch7:fe,
Agente de Policia Federal. indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor Geral, compete:
1 - Executar os trabalhos de mvestigacão que lhe sejam determinados pelo Diretor da Divisão ou por
qualquer das autoridades 'da DelegRcia:
n - Exercer a custódia das pessoas que. no tnterêsse da tnvestígaçâo criminal, devam permanecer à
ddsoostcâo da autoridade
políctal
competente;
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III - Realizar as diligências deternlinadas.pelo Diretor da Divisão ou
por qualquer das autoridades P?lidais em matéria de sua competênda,

parágrafo único. Aos Agentes lotados na Seção de Investigações da
Delegaeia de Crimes contra .li Fuzenda, ~ incumbe:
1 - proceder, com o máximo sígí11') e exação às investigações de que
_sejam encarregados;
I1 - Intimar, para os atos 1,llJCeSsuaís da' Divisão, .o tos co indiciados
ou testemunhas ch.unados a depor ;
!II - Executar 0.5 mandados de
busca -e apreensão qUE' lhes sejam
distribuídos, por determinação das
autoridades;
IV Prender em flagrante, na
forma da lei, todos os ínfratoree à
legislação especifica da alçada _da
Delegacia, apresentando-os às autorldades competentes;
V - Elaborar relatórios circunstanciados das diligências ou' ínvestteacões procedidas,
Art', 113. Ao Cartório da D;elegaeía de Crimes contra a Fazenda,
dirigido por um Escrivão de _Paliem
Federal. indicado pelo Diretor da
Divisão e _designado pelo -Diretor-Geral, compete:
1 - Preparar os autos de sindícânclas, inquéritos e processos contravencionaís sôbre crimes e contravenções cuja apuração caiba à Delegada;
II Organizar o mapa. estatístico anual da Delegacia;
TIl - Ter o serviço convenientemente em dia para poder prestar informações exatas e rápidas;
IV Controlar a freqüência do
pessoal do Cartório;
V - Organizar a escala de serviço
do pessoa] da Delegacia, submetendoa à apreciação da autoridade respectiva;
VI - Zelar para que não sejam devassados os autos de inquéritos, sindicâncias e processos, bem 'como de
quaisquer documentos sob a guarda
do Cartório;
VII - Não permitir que sejam dadas informações de qualquer natureza. sem ordem expressa da autoridade respectiva;
VIII - Registrar e anotar os inquéritos, sindicâncias e processos con-

travenclonais em livros e fichas apro..
pníados:

IX - Reouísítar o material de expediente quê se fizer necessário;
X _. Expedir as certidões que se.,.
jam requeridas ao Diretor da Divisão, depois do deferimento dêste e do
visto da autoridade da respectiva Delegacia.
Subseção V - Da Seção de Estudos
da Divisão de Policia Fazendária

Art. lI·L A Secâo de Estudos, dirigida por um Chefe, Inspetor de Polícia Federal, indicado pelo Diretor
da Dívtsâo- e designado pelo DiretorGetal, compete.
1 - Proceder ao levantamento das
regiões geo-econômícas do pais. tendo em vista as Iocalídades de maior
incidência da sonegação de tributos
e outras figuras da criminalídade especifica a cargo da Divisão, fazendo
nêle figurar os órgãos locais de repressão, policiais e fa endários:
II - Organizar e manter atualizada uma mapoteca especializada;
lU - Requisitar, para estudos. do
Arquivo, todos os dados sobre processos já instaurados na Divisão, bem
corno residências ou localizações de
individuas ou firmas suspeitos;
IV - Remeter, ao Arquivo, todos os
dados que, de' qualquer modo, cheguem ao conhecimento da Seção e
que interessem à Divisão;
V
Analisar documentos fiscais
ou bancários; á luz da legislação vigente, que lhe tenham sido remetidos pelo Diretor da Divisão, suge-rtndo-Ihe as medidas adequadas a
cada caso;
VI - Traçar planos de diligencias,
no setor específico do combate aos
crimes ligados à sonegacâo de tributos e outros delitos da competência
da Divisão, sugerindo ao resoectávc
Diretor as medidas que devam ser
executadas no âmbito da Divisão ou
em operações gerais. estas últimas a
.serem referendadas pelos órgãos supertores da Policia Federal;
VIl - Manter contato permanente,
por intermédio do Diretor da Dívísâc,
com tôüas as autoridades do Ministério da Fazenda e dos diversos órgãos
do Banco do Brasil (FIBAN, CACEX,
8UMOC. Casa da Moeda) diretamente interessadas, no plano admínistrative. na cepressâc à sonegação e à
moeda falsa;

ATOS DOPCDER ExECUTIVO

VilI - Manter contato permanente, por intermédio .do Diretor da Divisão com autarqmas como o lEG. o
IAA 'e outras, diretamente' ínteressada's, no plano -administrativo, .na repressão de 'qualquer -procedímento
fraudulento contra a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Serão requisitados,
para. servirem na Seção de Estudos
da Divisão, um Agente Fiscal do Impôsto 'sôbre a Renda, um Agente Fiscal do Impôsto de Consumo, um funcionaria da FIBAN. um funcionário
da CAOEX e um tuncíonário -da Casa da Moeda, por indicação do Diretor da Divisão.
Subseçào VI - Do Arquivo da nivisão
de Polícia Fazendária

Art. l Ib . Ao Arquivo, dirigido por
um Chefe, Arquivista. indicado pelo
Diretor' da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral, compete'
1
Manter em dia e sempre atualizado um fichário de legislação específica;
11 ~. Manter em dia e sempre, atualizado um fichário de [uríspnudêncía específica;
In
Manter em dia e sempre
atualizado um fichário de Indícta-.
dos e suspeitos processados ou não
pela Divisão. abrangendo nomes. firmas individuais e razões sociais;
TV
Manter em 'dia e sempre
atualizado um fichário de todos os
servidores do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único, O Arquivo compreende:
I - setor de Legislação;
II" - Setor, Nominal.
Seção TV - Do Serviço de Repressão
a 'Tóxicos e Entorpecentes

Art. 116. Ao Servico de' Repressão
a Tóxicos e Entorpecentes (SRTE),
diretamente subordinado à Policia Federal de Investigações, compete:
1 - Superintender, em todo o território nacional, do ponto de vista
doutrinário e normativo, tôdas as atividades de prevenção' e repressão, relativas a tóxicos e entorpecentes, a
serem desempenhadas pelo órgão centraI e pelos demais desceutralizados
nas Delegacias Regionais;

II - Apurar o crime de -ímporta-,
çâo. exportação, venda. exposicao a
venda, fornecimento ainda que a título gratuito. transporte. porte. guarda. mínístnacâo. entrega. produção e
cultivo de substâncias tóxicas e entorpecentes, definido no artigo 221
do Código Penal e todos os demais
previstos em legislação especifica ou
correlata bem como acuêles que o
Brasil. por acôrdos ou convenções internacionais. se tenha obrigado a reprimir;
.
ITr - Prevenir. em seu campo específico, os Ilícitos penais defínídos
no inciso anterior:
IV
Orientar e fiscalizar todos os
trabalhos relativos as atividades do
Servíco. em todo o território nacional;
,V - Exercer. em sua plenitude. as
atividades de polícia judiciária no
Distrito Federal. avocando. quando as
círcunstâncías ( 1 ' recomendarem. a
apuracão de fatos ocorridos nas 'iurísdícões das Delegactas . Regionais.
Art. 117. Ao Chefe do Serviço de
Repressão a Tóxicos e Entorpecentes,
nomeado em comissão pelo Presidente
da República. por índícacão do Diretor-Geral, compete:
1
Superintender e orientar em
todo o território nacional tôdas as
atividades do Serviço;
I'l - Assinar a correspondêncía expedida pelo Serviço;
In - Distribuir runcões ás autoridades e demais funcíonáríoa;
! V - Delegar podêres às autoridades que lhes são subordinadas, em
matéria de sua competência exclusiva'
V ' - Despachar com o Diretor-Geral;
VI - Despachar com o Diretor da
Polícia Federal de Investigações;
VII - Distribuir inquéritos e sindicâncias às autoridades do Serviço,
avocando-os quando julgar conveniente;
vm - Prestar às autoridades das
Delegacias Regionais da Policia Federal, tôdas as informações que lhe
forem solicitadas, sôbre assuntos de
sua competência;
IX - Prestar informações e emitir
pareceres sôbre assuntos de sua competência;
X - Aplicar as penas disciplinares
de sua alçada, representando ao Díretor da Policia Federal de Investiga-
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ções, para tmpostcão das que, de acôrdo com preceitos estatutârios, escapem à sua competência;
XI - Requisitar diárias, ajudas, de
custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias para os funcionárias do
serviço que se devam afastar de sua
sede;
XII - Baixar portarias e dar .nstrucôes para o bom andamento .....os
trabalhos afetos ao órgão que dirige:
XIII - Requisitar dos órgãos competentes daPoUcia Federal exames
e pertctas que julgar necessários para
o esclarecimento de crimes e contravencões .de sua competência;

XIV' - i-restar. através do Diretor
da .Polícia ~ederaJ de Investigações,
as ínformacôes que lhe forem solicitadas pelas autoridades do país, em
assuntos de sua competência;
XV - Fazer identificar e prontuariar 'os indivíduos suspeitos ou acusados da prática de crrmes cuja apuração seja da alçada do órgão que dirige;
XVI . . ,. . Apresentar ac Diretor da
Polícia Federal de Investigações relatório anual das atividades do órgão
que dirige, sugerindo medidas tendentes ao seu aprimoramento;
XVII - Providenciar 'para que sejam realizados todos os atos e tarefas de natureza processual e administrativa, que incumbam ao órgão;
À""VIIl - Requisitar, por escrito. os
presos que se encontrem 2. sua disposição;
XIX - Baixar portarias e instruções definidoras e reguladoras de tôdas as atividades operacionais a serem desempenhadas pelo órgão central e pelos eervícos correspondentes
das Deleaacías Regionais.
Subseção. I Da Composição da
Serviço de Repressâo a Tóxicos

e Entorpecentes
Art. 118. O Serviço de Repressão

a Tóxicos e Entorpecentes compreende:
I II

Secretaria;
Delegacia de Entorpecentes;
In - Arquivo.
-r-

ba secretaria do
Serviço de Repressão a Tóxicos

Subseção II

e Entorpecentes
Art. 119. A Secretaria do Servrccde Repressão a Tóxicos e Entorpecentes compreende:
I --,- Receber em protocolo próprio
todo o expediente dirigido ao serviço, preparando-o e dando-lhe imediato encaminhamento .ao respectivo
Chefe;
TI - Anotar, em ficha especial, to"
dos os dados atinentes ao expediente
despachado, seu andamento, destino e
solução dada;
UI - Preparar todo o expediente,
inclusive correspondêcia oficial, interna ,e externa, incumbindo-se de sua
distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento de
documentos do Serviço, inclusive das
cópias da correspondência expedida.
em forma discriminativa, por assunto.
procedência e destino, obedecendo ~
ordem cronológica;
V ~ Encaminhar ao Chefe do Serviço, sob protocolo especial e intata,
tôda a correspcndêncía secreta. confidencial e reservada, que lhe seja dirigida;
VI
Informar aos Interessados;
sõbre a tramitação do expediente,
desde que _não tenha sido confertdo
ao mesmo caráter sigiloso, ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse sigilo";
VII Redigir todos os serviços
dactüográfícos relativos às normas
mencionadas nos itens anteriores.
Parágrafo único. A Secretaria será
dirigida por um Chefe, integrante do"Servíco - Administração, Hscrttório
e Fisco". indicado pelo Chefe do Serviço e designado pelo Diretor-Geral.
Subseção 111 - Da Delegacia
de Entorpecentes

Art. 120. A Delegacia de Entorpecentes, dirigida por um Inspetor de
Polícia Federal, indicado pelo Chefe
do Serviço de Repressão a Tóxicos e
Entorpecentes e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Proceder a todos os trabalhosde policia judiciária relativos ao se-
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ter específico. de prevenção e repres- toridades de polícia judiciária do Ser.são a tóxicos e entorpecentes;
viço de Repressão a TÓxicos e' Entorpecentes;
II ~ Propor, ao Chefe do Serviço,
a abertura de novos inquéritos ou
IV - Prender em flagrante, na forsindicâncias, bem como novas dili- ma da lei, todos os infratores à legências. em decorrência de fatos ou gislação especifica da alçada do Serinformações que cheguem ao conheci- viço de Repressão a Tóxicos e Entormento da Délegacla:
pecentes, apresentando-os às autori!lI - Solicitar, ao Chefe do Serdades competentes;
viço, todos os recursos em homens e
V - Elaborar relatórios circunstanmaterial necessários ao desempenho
de missões de relevância ou extraordi- ciados das diligências ou investigações
procedidas.
nárias;
IV --,-- Fazer o movimento estatíattArt. 124. Ao Cartório, dirigido por
~(J mensal do serviço a seu cargo;
Um Chefe, Escrivão Auxiliar de PoltV Remeter ao' Arquivo todos 0S
da Federal, indicado pelo Chefe do
dados .relatívos aos indiciados e sus- Serviço e designado pelo Diretor-Gepeitos e de tõdas as informações cor- cai. compete:
relacionadas com os processos ou sinI ...,.. Preparar os autos de sindicândicâncias instaurados.
Art. 121. A Delegacia de antor- cias, inquéritos e processos contravencíonaís sôbre crimes e contravenpecentes compreende:
ções cuja 'apuração caíba cao Serviço
I - Seção de Investigações,
reprimir;
II - Cartório.
IX - Organizar o mapa estatistico
Art. 122. A Seção de Investiga.. anual do serviço de acôrdo .com os
cões. dirigida por um Agente de Pomapas mensais que' lhe forem enlícia Federal, indicado pelo Chefe do viados pelas diversas seções;
Serviço e designado pelo Díretor-GeIII - Ter o serviço convenienteral, compete:
mente em dia para poder prestar informações exatas e rápidas;
I - Executar os serviços de investigações, que lhe sejam determinados
IV Controlar a freqüência do
pelo Chefe do Serviço de Repressão pessoal
do Cartório, apresentando.
.a Tóxicos e Entorpecentes 'ou pelo ti- díàríamente, a autoridade competente,
tular da Delegacia;
a relação dos faltosos ou dos que, sem
II - Exercer a custódia das' pesautorização, se ausentarem durante o
soas que, no interêsse das .fnvesti- expediente;
gações criminais, devam permanecer
V ...,.. Organizar a escala de serviço
à disposição da autoridade policial
do pessoal da Delegacia, submetendo-a
.
competente;
à aprecíaçãc da autoridade;
III - Realizar as diligências deterVI -Zelar para que não sejam
minadas pelo Chefe do Serviço de Re,pressão a Tóxicos e Entorpecentes em devassados os autos, sindicâncias e
papéis a seu cargo;
matéria de sua competência.
VII - Não permitir que sejam daArt. 123. Aos Agentes lotados na
das informações de qualquer natuSeção de Investigações do Serviço de
Repressão a Tóxicos e Entorpecentes, reza, sem ordem expressa da autoridade competente;
incumbe:
VIII - Registrar e anotar os inI - Proceder com o máximo sigilo
e exação, às investigações de que se- quéritos, sindicâncias e processos conjam encarregados;
travencionais em livros e fichas aproII - Intimar, para os atos preces- priados;
.suats do Serviço de Repressão a TóIX - Requisitar o material de exxicos e Entorpecentes, todos os indi- pediente
que se fizer necessário;
ciados .ou testemunhas chamados a
depor;
X - Expedir as certidões que sejam
Executar os mandados de
IH requeridas ao Chefe do Serviço, debuscas e apreensões que lhe sejam pois do deferimento deste e do visto
distribuídos, por determinação das eudo titular da Delegacia.
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subseção IV - Do Arquivo do serviço
de Repressão a Tóxicos
e Entorpecentes
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VI ~ Exercer. em sua plenitude, as
atividades de policia
judiciária no
Distrito Federal, avocando. quando as
círcunstânclaa
o recomendarem, ao
apuração de fatos ocasionados nas ju
Art. 125" Ao Arquivo, especíaltsado, dirigido por um Chefe, Arquírisdicões das Delegacias Regtonats .
vista, indicado pelo Diretor da DiviArt. 127. ,Ao Chefe do Serviço de
são e designado pelo Diretor-Geral. Renressâo ao Tráfico de Pessoas,
compete:
nomeado em comissão pelo presidente
I Manter em' dia e atualizado
da República, por indicação do Direum fichário de legislação: específica;
tor-Geral, compete:
TI' Manter em dia e atualizado
I Superintender e orientar, em
um ftchárío de mdiciadoa e suspeitos;
todo o território nacional, os serviços
III - Manter em dia e atualizado
Serviço de Repressão ao Tráfico de
um fichário de jurisprudência espe- do
Pessoas;
cífica;
_
II - Assinar a correspondência exIV - Manter em dia uma subsecao
pedida pelo Serviço de Repressão ao
de .recortes das principais publicações do país, sôbre assuntos relaciona- 'I'ráffco de Pessoas;
dos com a competência de seu órIn - Distribuir funções às autortdades e demais funcionartos:
gM.
parágrafo único. O Arquivo comIV - Delegar podêres às autoridades que lhe são subordinadas. em
preende:
matéria de sua competência exclusiva;
1 - Setor de Legislação;
II -" setor Nominal.
V - Despachar com o Díretor-Geral;
VI - Despachar com o Diretor da
Seção VII - Do Serviço de Repressào
Policia Federal de Investigações;
ao Tráfico de Pessoas
VII - Distribuir inquéritos e sindíArt. 126. Ao Serviço de aepressao
cânctas às autoridades do Serviço,
eo Tráfico de Pessoas (SRTP). direavocando-os quando julgar convetamente subordinado à . Polícia Fe- niente;
deral de Investigações, compete:
VIII - Prestar às autoridades das
I ,- Superintender, em todo o ter- Delegacias Regionais de Polícia Federal tôdas as informações que lhe
ritório nacional, do ponto de vista
doutrínarto e normativo, as atividades forem solicitadas, sôbre assuntos de
de prevenção e repressão, relativas ao sua competência;
tráfico ilegal de pessoas. a, serem deIX - Prestar informações e emitir
sempenhadaa pelo órgão central e pe- pareceres sôbrc assuntos de sua comlos demais serviços descentralizados petência:
das Delegacias Regionais;
X - Aplicar as penas disciplinares
TI - Apurar o crime de tráfico de de sua alçada, representando ao Dimulheres, previsto no artigo 231 do retor da Policia Federal de InvestigaCódigo Penal e outras figuras delituo- ções para imposição das. que, de acôrdo com dispositivos legais, escapem
aes a êle correlatas;
á sua competência;
TIl - Prevenir o tráfico de pesXl - Requisitar diárias, ajudas de
soas, quando executado para os mescusto ou quaisquer outras vantagens
mos fins do item anterior;
pecuniárias para os funcíonártos do
IV - prevenir. e reprimir os Ilícitos
Serviço que se devam afastar da sua
penais que, de modo direto ou indisede:
reto, atentarem contra a vida ou inXII - Baixar portarias e dar íns..
columidade física dos silvícolas e suas truções para o bom andamento dos
comunidades. ou que violarem as nor-" trabalhos afetos ao óreâo que dirige;
mas previstas na legislação especial
XIII - Requisitar dos órgãos comde proteção aos indígenas;
petentes da Polícia Federal exames
V - orientar e fiscalizar todos os e perícias que julgar necessários para
trabalhos relativos às atividades do o esclarecimento de crimes e contraServiço, em todo o território nacional;
venções de SU~ competência:
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XIV- Prestar, através do .nir~tor
da policia Federal de Investlgaç?e~,
as informações que lhe forem .SOhCltadas pelas autoridades do pais, em
assuntos de sua competência;
XV - Fazer identificar e prontuariar os índívíduos suspeitos ou acusados de prática de crimes cuja apuração seja da alçada do órgão que dírtge:
XVI - Apresentar ao Diretor da
polícia Federal de Investigações relatório anual das atividades do órgão
que dirige, sugerindo medidas tendentes ao se-i aprimoramento;
XVII -- Providenciar para que se·
jam realizados todos os atos e tarefas
de natureza processual e administrativa que incumbam ao órgão que dirí-

ge;
XVIII -

Requisitar, por escrito, cs
presos que se encontrem à sua disposição;
XIX - Baixar portarias e instruções ríeftnidoras e reguladoras de tôdas as atividades operacionais a serem desemoennadas pelo órgão central e pelos serviços correspondentes
das Delegacias Regionais,
Subseção I" - Da composição da
Serviço de Repressão ao Trafico
'de Pessoas

Art. 128.

O Serviço de Repressàc

ao Tráfico de, Pessoas compreende:
I

---'-

Secretaria;

n -- Delegacia de Tráfico de PesSOt\S;

IH -

Arquive.

Subseção 11 - Da Secretaria
do Serviço de Repressáo ao Trájicp
de Pessoas

Art. 129. A Secretaria: do Serviço
de Repressão ao Tráfico de Pessoas,
compete;
! ~ Receber, em protocolo próprio,
todo o expediente dirigido ao Serviço, preparando-o e dando-lhe imediato encaminhamento
ao
respectivo'
Chefe;
I1 - Anotar, em fícna
especial,
todos os dados atinentes ao expediente despachado, scu: andamento, destino e solução dada;
III - Preparar todo o expediente,
Inclusive correspondência oficial, interna e externa, incumbindo-se de sua
.dístrtbuíçâc e-entrega;

IV - Organizar o tombamento dos.
documentos do serviço, inclusive das
copias de correspondência expedida,
em forma discriminativa, por assunto, procedência e destino, obedecendo
à ordem cronológica;
V - Encaminhar ao Chefe do Serviço, sob protocolo especial e intata,
tôda a correspondência secreta, confidencial e reservada, que lhe seja
dirigida;
VI - Informar aos interessados sôbre a tramitação de expediente, desde
tenha sido' conferido eo
que não
mesmo caráter sigiloso, ou enquanto
prevalecer a necessidade dêsse sigilo;
vn - Redigir todos os serviços
dacttlográficos relativos às normas
mencionadas nos itens anteriores.
Parágrafo único. A Secretaria será dirigida por um Chefe, integrante
. do "Serviço - Administração, Escritório e Fisco", indicado pelo Chefe
do Servlço e designado pelo DiretorGeral.
Suoseçéo III - Da Delegacza
de Tráfico de r-essoes
Art. 130. A -Delegacía de Tráfico
de Pessoàas, chefiada por um Inspetor de Policia Federal, indicado pelo
Chefe do Serviço e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
1 - Proceder a todos os trabalhos
de -polícia judícíárra relativos ao setor especifico do Serviço;
H - Propor ao Chefe do Serviço
a abertura de novos inquéritos ou sindicâncias, 'bem como novas dilígênctas. em decorrência de fatos ou informações que cheguem ao conhecimento do Servrcc:
UI ~ Solicitar ao Chefe do Serviço todos os recursos em homens e
material necessários ao desempenho
. de missões de relevância ou extraordinárias;
IV' - Fazer o movimento estatístico
mensal do serviço a seu cargo;
V - Remeter ao Arquivo todos os
dados relativos aos indiciados e suspeitos e tôdas as ínformaçôes correlacionadas com os processos ou sindicâncias instaurados.
Art. 131. A Delegacia de Tráfico
de pessoas compreende:
1 - Secao de Investigações;
II - Cartório.
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Art. 132. A Seção de Investígaçôes
dirigida por um Chefe, Agente AUXIliar de polícia Federal, indicado pelo
Chef'e do Serviço de
Repressão ao
TráfiCo de Pessoas e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
1 - Executar tarefas de investigações que lhe sejam determinadas pelo
Chefe do Serviço, ou por qualquer
das autoridades da Delegacia;
n .: Exercer a custódia das pessoas
que, no ínterêsse das investigações
cX'Hnimüs, devam permanecer à disposição da autorídade policial competente;
III - Realizar as diligências determinadas pelo Chefe do Serviço ou autoridades da Delegacia, em matéria de
sua competência.
Art. 133. Aos Agentes, lotados na
seção de Investigações, incumbe:
1 - Preceder com o máximo sigilo
e exação, às .tnvestígacôes de que se,jam encarregados;
H - Intimar, para os atos precessuaís do Serviço. todos os indiciados
ou testemunhas chamados a depor;
Fff Executar os mandados de
buscas e apreensões oue lhe sejam
dlstríbuídos, por determínacão das
autoridades de Polícia Judiciárta do
Serviço;
TV - Prender em flagrante, na forma da lei, todos os infratores à le-gislação específica da alçada do Serviço, apresentando-os às autoridades
competentes,
V -,- EJIaborar relatórios circunstanciados das díligêncías ou ínvestígações procedidas.

Art. 134. Ao Cartório, dirigido por
um Chefe, Escrivão Auxiliar de Poliela Federal, indicado pelo Chefe do
Serviço de Repressão ao Tráfico de
Pessoas e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Preparar os autos de sindicâncias, ínquérttos e -processos contravendanais sôbre crimes e contravenções
cuja apuração caiba ao Serviço reprimir;

n - Organizar o mapa estatístico
anual do Serviço, de acôrdo com os
mapas mensais que lhe forem enviados pelas diversas Seções;
Ur - Ter o serviço convenientemente em dia para poder prestar ínformações exatas e rápidas;
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TV - -Controlar a freqüência
do
apresentando,
pessoal do - Cartório,
díàríamente, à autoridade competente,
a relação dos faltosos que, sem autorização, se ausentem durante o expediente;
V - Organizar a escala de- serviço
do pessoal do Serviço, submetendo-a
à aprovação do respectivo Chefe;
VI - Zelar - para que não sejam
devassados os autos, as sindicâncias
e papéis a seu cargo;
VII - Não' permitir que sejam da-

~:~ ~~:r~:J~~s ~iPl~~~~~U~~ ~~t:~=
dade competente;
VIII - Registrar e anotar os inquéritos,
sindicâncias
e processos
contravencíonaís em livros e' fichas
apropriados:
IX - Requisitar o material- de expediente Que se fizer necessário;
X - Expedir as certidões que sejam
requeridas ao Chefe do Serviço, depois do deferimento dêste.

Subseção IV ~ Do Arquivo do Serviço
de Repressão ao Tráfico de Pessoas

Art. 135. Ao Arquivo, especializado, dirigido por um, Chefe, Arquivista,
indicado pelo Chefe do Serviço e designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Manter em dia e atualizado um
fichário de legislação específica;
II - Manter em dia e atualizado
um fichário de jurisprudência específica;
UI - Manter em dia e atunüzacío
um fichário de indiciados e suspeitos;
IV - Manter em dia uma SUbseção
de recortes das principais publícaçóea
do pais, sôbre assuntos relacionados
com a cómpetêncía de seu órgão.
Parágrafo único. O Arquivo compreende:
1 - Setor de-Legtstação;
II Setor Nominal.
CAPITuLo Vil

Da Policia Federal de Segurança

Art. 136. A Pólicia Federal de Segurança (P1;i'S) . do Denarte m en to
Federal de Segurança Pública, direta..
mente subordinada ao Db-ezcr-Oerat
órgão central .com funções preventivas e repressivas, no que tange às
atividades da Policia Pol1tica e Social; da Censura de Diversões PÚ-
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bl1cas; de Policia Rodoviária e orten-

tadora

para

diligências

especiais.

compete:

1 - Coordenar e supervisionar as
medidas tendentes à preservação da.
ordem poütíca e segurança do ,Estado;

II - Orientar e fiscalizar, em caráter geral, as medidas assecuratórias
à incolumidade rísíca do Presidente
da República, diplomatas, visitantes

estrangeiros oficiais e representantes dos demais Podêres da República,
quando em míssâo oficial;
In - Coordenar e supervisionar,
em caráter geral, os trabalhos de
Intercámbío com os organismos de
segurança da ordem política e social,
nos Estados e Territórios;

IV Coordenar e supervrsíonar,
em caráter geral, os trabalhos de polícia

preventiva

ou

judiciária,

nu

campo especifico da organízaçâo do
trabalho;
,
V - Coordenar e supervisionar, em
caráter geral, os trabalhos .de polí-·
cía preventiva ou judiciária aos ilícitos penais que atentem contra a 01'ganízaçêo polttíco-partddáría e aos
dispositivos do Código Eleitoral;
VI Coordenar e supervisionar.
em caráter geral. a ríscanzação õe fabricaçâo, movimentação e' comércio de
explosivos, armas e munições;
VII - Coordenar e supervisionar,
em caráter geral, os trabalhos doa
Censura de Diversões Públicas;
VIU - Coordenar e supervisionar,
em caráter geral. os trabalhos de polícia rodoviária federal;
IX - Coordenar t;! supevísíonar, em
caráter geral, as diligências especiais determinadas pelo Diretor-Geral.

Art. 137. A Policia
Federal de
Segurança será dirígída por um Diretor, nomeado em comíssâo pelo Presidente da República, por indicação
do Diretor-Geral.
Art. 138. Ao Diretor da Policia Federal de Segurança, incumbe:
L - Cumprir e fazer cumprir as
diretrízes e normas regulamentares.
baixadas pelo Diretor-Geral;
TI - Dirigir, orientar e coordenar
"todos os trabalhos da Polícia Federal
de Segurança;
UL Ligar-se a organismos ou
autoridades federais, estaduais ou

municipais, visando os crimes cuja.
prevenção ou repressão Incumba à
Policia Federal de Segurança;
IV '- Despachar diretamente com
o Diretor-Geral;
V - Apresentar relatório, em cada
fim de exercício e com fundamento
nos elementos que hajam sido proporcíonados- pelos órgãos sob e sua
subordínaçào;
VI - Elaborar os expedientes provindos dos diversos órgãos que lhe
são subordinados e 'que devam. ser
submetidos à apreciação do DiretorGeral;
VII - Solicitar ao Diretor-Geral,
de modo fundamentado, a realízaçàc.
de medidas que julgar convenientes à
normalidade é: melhoria da Policia
Federal de Segurança;
VII! - Atender com exatidão e
presteza as informações que lhe sejam solicitadas;
IX - Manter atualizados os trabalhos sob sua responsabilidade;
X - Manifestar-se sóbre modificações a serem introduzidas na Polícia Federal de Segurança, oUVU1d~
quando necessário, os diversos órgâos a ela subordinados;
Xj - Proporcionar dados' Objetivos
para a eíaboraçao .de programas de
atividades a serem cumpridas pela
Policia Federal de Segurança, bem
como dos meios orçamentários necessários à sua execução:
XIl - OpInar sôbre normas de
serviço de sua jurisdição, adotando
manuais de diversos níveis, para a
utíbzaçao dos diferentes órgãos que
lhe forem subordinados, objetivando
proporcionar-lhes maior incentivo e
produtividade;
XIII - Representar à autoridade
competente para a ínstauraçác de
contra
processos
administrativos
qualquer servidor da Policia Federal
de Segurança;
XIV - Manifestar-se sõbre a qualidade de material a ser adquirido
para a Policia Federal de Segurança;
XV - Opmar, quando necessarro,
sõbre a criação, extensão e mornncação da área de jurisdição ou transrerenéta de subordinação, das Divisões pertencentes à Polícia Federal de
Segurança;
XVI - Integrar o Conselho superior de Polícia.
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parágrafo único. para o bom desempenho de seus encargos, disporá o
Diretor da Polícia Federal de Segurança de Assessor por êle indicado e
designado pelo Diretor-Geral.
Seção I - Da Composição da
Polícia Federal de Segurança

Art. 139. A Policia Federal de Segurança compreende:
I - Secretaria;
II - Dívísão de Ordem Política e

Social (DOPS);
In - Serviço de Censura de DIversões Públicas (SCDP);
IV - Serviço de Polícia Rodoviária Federal (SPRF);
V - Serviço de Diligências Espe.
ciais (SDE).
Seção Il -

Da Secretaria da PFS

Art. 140. A Secretaria da Policia Federal de Segurança Pública,
compete:
I - Receber, sob protocolo próprio.
todo o expediente destinado à Policia
Federal de Segurança;
II - Preparar o expediente a que
se refere o' item anterior, encaminhando-o imediatamente aos órgãos
a que sejam destinados;
III - Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes ao expediente despachado, seu andamento.
destino e solução dada;
IV - Preparar todo o expediente,
inclusive a correspondência oficial,
interna A externa, incumbindo-se de
sua imediata distribuição e, entrega;
V - Organizar o tombamento de
todos os documentos da Polícia Federal de Segurança, inclusive das cópias de correspondência expedida, em
forma discriminativa, por assunto,
procedência e destino, atendendo a
ordem cronológica;
VI Encaminhar ao Diretor da
Polícia Federal de Segurança, sob
protocolo" especial e intata, tôda a
correspondência normal, confidencial
e reservada, dirigida ao órgão;
V11 Informar aos interessados
sôbre a tramitação de expedientes,
desde que não tenha sido conferido
aos mesmos caráter slgüoso ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse
sigilo;
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VIII - Redigir todo o serviço daetüográfico, mantidas as normas -rencíonadas nos itens anteriores.
Paràgraro uníco . A Secretaria será dirigida por um chefe, integrante
do "Serviço - Admíntstraçâo, Jâscrítório e Fisco", indicado pelo Diretor da
Policia Federal de Segurança e designado pelo Díretor-Geral ,
Seção l Il Da Divisão de Ordem.
Politica e Social

Art. 141. A Dívísão de
Ordem
Política e Social, diretamente subordinada à Policia Federal de Segurança, compete:
1 - Superintender, em todo o território nacional, do ponto de vista
doutrinário e normativo, as atividades de Ordem Política e Social a serem desempenhadas pelo órgão central e pelos demais serviços descentralizados das Delegacias Regionais;
II - Supervisionar e. fiscalizar os
trabalhos da Divisão, em todo o território nacional, traçando-lhe as normas de atividades' preventivas e repressivas;
!lI - Supervisionar, orientar, fiscalizar e executar, em todo o território nacional, as medidas tendentes.
, a' assegurar a incolumidade física do
Presidente da República,' diplomatas,
visitantes estrangeiros e representan...
tes dos demais poderes da União,
quando em missão oficial;
IV - Supervisionar, oríentar ": fiscalizar, em todo o território nactonar;
os trabalhos de policia preventiva ou
judiciária; referentes à Ordem Polítdca e Social;
V - Supervisionar, orientar e fiscalizar em- todo o território nacional, o comércio, fabrico e movimentação de armas, munições, explosivos,
produtos químicos, agressivos -e matérias correlatas;
VI - Supervisionar, orientar e fiscalizar, em todo o território nacional,
a prevenção e repressão ao aliciamento de trabalhadores de um local
para outro do pais, ou para fins deemigração;
VII - Manter, sob o mais rigoroso
contrôle, os arquivos especializados da
Divisão, no que tange às atividades
que lhe são especificas;
VIII - Exercer, em sua plenitude.
no Distrito Federal, as atividades depolicia preventiva e judiciária, da Di..
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visão, avocando, quando as

.eaactas

O

cirClln~

recomendarem, a apuraçao

de fatos ocorridos na jurisdição das
Delegacias Regionais.
Art. 142. Ao Diretor da Divisão de

Ordem política e Social, nomeado em
comíssâo pelo Presidente da República, por indicação do Diretor-Geral.

compete:
I - Superintender e orientar em
todo o território nacional os serviços
da Ddvísão:
. H. - Assinar, a correspondência expedida pela Dívisâo;
III - Distribuir funções às autortdades e demais funcionários;
IV -

Delegar podêree às autorida-

des que lhe são subordinadas. em matérias de sua competência exclusiva;
V - Despachar com o Díretcr-Gerei:
VI - Despachar com o Diretor da
Policia Federal de Ségurança.;
VII - Distribuir inquéritos e síndí-

câncías às autoridades da Divisao.
avocando-os quando julgar conveniente;
VIU - Prestar às autoridades das
Delegacias Regionais da Polícia Federal tôdas as ínformaçóes que lhe
forem aolícítadae, sôbre assuntos te
sua competência;
!X - Prestar informações e emitir
pareceres sôbre assuntos de sua competêncía:
X - Aplicar as penas disciplinares
de sua alçada, representando ao Diretor da Policia Federal de segurança
para imposição das que, de acôrôc
com dispositivos estatutários, escapem
à sua competência;
XI - Requisitar diárias, ajuda de
custo ou' quaisquer outras vantagens
pecuniárias para os funcionários da
Divisão que, a serviço, se devam afastar de sua sede;"
XII - Baixar portarias e dar ínsta-uçôes para o, bom andamento dos
trabalhos afetos ao órgão que dirige;
XIII - Requisitar dos órgãos competentes da Policia Federal exames
e perícias que julgar necessários para
o esclarecimento de crimes e contravenções de sua competência;
XIV - Prestar, através do Diretor
da Policia Federal de Segurança, as
informações que lhe forem- solicitadas pelas autoridades do país, em assuntos de sua competência;

xv - Paaer identificar e prcntuariar os indivíduos suspeitos ou acusados da prática de crimes cuja apuracâo seja da alçada do órgão que dirige;
XVI - Apresentar ao Diretor aa
Polícia. Federal de Segurança relatório anual das atividades do órgão
que dirige; sugerindo medidas tendentes ao seu aprimoramento;
XVII - Providenciar para que sejam realizados todos os atos e tarefas
de natureza processual e administrativa relativos ao órgão que dirige:
XVIII - Requisitar, por escrito, os
sua dispresos que se encontrem
posição:
XIX Manter contatos com as
Secretarias de Segurança dos Estados,
nos assuntos pertinentes às atividades da Divisão;
XX - Determinar, por íntermédío
de qualquer dos órgãos integrantes da
Divisão, a reahzaçâo de diligências
reservadas ou de relevãncta, em qualquer parte do território nacional;
XXI - Baixar portarias e instruções definidoras e reguladoras de tôdas as atividades operacionais a serem desempenhadas pelo órgão central e pelos serviços correspondentes
das Delegacias Regionais.
à

Subseção I - Da Composição da
Divisão de craeni Política e Social

Art. 143. A Divísáo de Ordem Politíca e Social compreende:
I - Secretaria;
II - Delegacia de Ordem Poutdca.;
III - Delegacia de Ordem Social;
IV - Servícc de Informacões ;
V - Serviço de Operações ILspecia1s;
VI - Serviço de Armas e jtxplostvos:
,
VII - Arquivo.
Subseção II - Da Secretaria da
Divisão ele Ordem Politica e Social

Art. 144. A Secretaria da Divtsào
de Ordem Politica e Social, compete:
I ,- Receber, em protocolo proprto,
tôda a correspondência dirigida à Di ~
visão de Ordem Politdca e Social, preparando-a e dando-lhe imediato encaminhamento ao respectivo Diretor:
II - Anotar, em ficha especial, todos os dados atinentes aos expedien-
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tes,despachados, seu andamento, desnno e solução dada;
lU - Preparar todo
expediente,
inclusive correspondência oficial, ínterna e externa, incumbindo-se de
sua dístrfbutçáo e entrega;
IV' - Organizar o tombamento da
documentaçao da Dívísac de Ordem
politica e Social, inclusive cópias, de
correspondência expedida; em roima
discriminativa por assunto, procedência e destino, obedecendo à ordem
cronológica;
V - Encaminhar ao Diretor da Divísâo de Ordem Política e Social, ,sob
protocolo especial e intata, tôda a
correspondência secreta, confidencial
e reservada, que lhe seja dirigida;
VI - Informar aos interessados,
sôbre a tramitação do expediente,
desde que nâo tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso, ou eu...
quanto prevalecer a necessidade dêsse
sigilo.
Parágrafo unrco.
A
Secretaria
será dirigida por um chefe, ínte ...
grante do "Serviço - Admínístraçâo,
Escritório e Fisco", indicado' pelo Diretor da Divisão de Ordem Política e
social e designado pelo Diretor-Geral.

°

suoseçao III - Da Delegacia de
Ordem Política

Art. 145. A Delegacia de Ordem
Política, dirigida por I um Inspetor de
Pcllcía Federal, indicado pelo Diretor
da Dívísâo e designado, pelo DiretorGeral, compete:
1 - instaurar sindicâncias e tnquéritos a respeito de infrações previstas
na legislação eleitoral em vigor e outros ilícitos penais, que atentem contra a organízaçâo político-partidária'
Ú - Velar pela estabilidade das
instituições nacionais;
In - Determinar a realízaçào de
diligências que visem prevenir a crimínalídade específica da competência
da Delegacia;
IV - Assegurar o direito de reunião, na forma da lei.
Art. 146. A Delegacia de Ordem
Política compreende:
I - Seção de Investigaçõ-es;
II - Cartório;
!II - Seção de Custódia.

Art. 147. A Seção de Investigações da Delegacia de Ordem Política,
dirigida por um chefe, Agente de
Policia Federal, indicado pelo Diretor da Dívísâo e designado -pelo Diretor-Geral, compete:
I - Executar trabalhos de investigações que lhe sejam determinados pelo titular da Delegacia;
II -'- Infiltrar, por determinação da
autoridade policial, nos dírerences setores da atividade pública e privada,
Agentes especializados para a coleta
de 'informações:
lU - Realizar as diligências deter~ minadas pela autoridade policial em
matéria de sua competência.
Art. 148. Aos Agentes, lotados no
Serviço de Investigações da Delegacia de Ordem Política, incumbe:
I - Proceder, com o maxímo sigilo e exação, às investigações de
que sejam encarregados;
!I - Intimar, para os atos processuais a serem realizados na Delegacia, todos os indiciados ou testemunhas chamados a depor;
UI - Executar, os mandados de
busca e apreensão que lhes .sejam .dístrfbutdos, por determinação da autoridade'
IV'- Prender em flagrante, na forma da lei, todos os infratores da Iegíslação especifica à alçada da Dele ...
gacía. apresentando-os às autoridades
competentes;
V - Elaborar relatórios circunstanciados das diligências ou ínvestígações procedidas.
Art. 149. Ao Cartório da Delegacia
de Ordem Política; dirigido por um
chefe, Escrivão de Policia Federal.
indicado pelo Diretor da Divisão e
designado pelo Diretor-Geral, compete:'
I - Preparar os autos de ínquérltos, sindicâncias oü processos contravencíonaís sõbre crimes e contravenções cuja apuração caiba
Delegacia
reprimir;
11 - Organizar o mapa estatístico
da Delegacia, de acôrdo com os dados coligidos;
lU - Ter o serviço convenientemente em dia para poder prestar informações exatas e rápidas;
IV - Controlar a frequência do
pessoal. do Cartório apresentando.
diariamente, à autoridade competenà
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dica da propriedade, da familia e do
trabalho, à organização' e ao funcionamento dos serviços públicos ou dos
serviços de Interesse coletivo, aos direitos e deveres das pessoas de direito público, para I com os indivíduos e
rectprocamente;
n - Proceder aos inquéritos conVI Zelar para que não sejam
devassados os autos de inquéritos e cernentes a crimes dessa natureza;
lU ~ Acompanhar as atividades
sindicâncias e outros papéis a seu
cargo;
do setor sindical, estudantil, portuáVII -. Nào permitir que sejam da- rio, agrário, ferroviário e outros que
das Informações de qualquer natureza, possam ocasionar eventuais perturbasem expressa autorização da autori- ções na Ordem Social.
dade competente;
Art. 152. A Delegacia de Ordem
VIU - Registrar e anotar 08' inquerrtos, sindicâncias e processos con- Social compreende;
travencíonaís em livros e fichas aproI - Seção de Investdgaçôes;
priados;
II - Cartório;
[X - Requisitar o material de exIII - Seç ão de Custódia,
pediente que se fizer necessário;
153. A Seção dé Investigações
X - Expedir as certidões que sejam da Art,
Delegacia de Ordem Social, dírtrequeridas à autoridade, depois do degtda por um chefe, Agente de Poncta
ferimento desta.
Federal, indicado pelo Diretor da DiArt. 150. A Seção de custódia da
visão e designado pelo Diretor-Geral,
compete;
Delegacia de' Ordem Política, compete:
f - Executar trabalhos de investiga1 - Efetivar a detenção de tôdaa ções que lhe sejam determinados pelo
as pessoas que devam permanecer à
titular da Delegacia;
disposição da autoridade competente,
11 - infiltrar, por determinação da
no Interêsse da investigação criminal;
autoridade policial, nos diferentes seR
II .- Manter uma sala especial para
teres da atividade pública e privada,
custódia das pessoas referidas no ar- Agentes especializados, para a coleta
tégo 295 do Oódtgo de Processo Penal
ue ínformacôes:
e jeíe posteriores;
111 - Realizar diligências determílU - Manter um registro discriminadas pela autoridade policial em manativo de tôdas as pessoas sob custó- téria de sua competência,
dia, indicando o dia, hora, local e
Art. 154. Aos _Agentes, lotados no
motivo determinante da medida; ,
Serviço de Investigações da Delegacia.
IV - Manter um registro dos objetos encontrados em poder dos custo- de Ordem Social, incumbe:
ôiados .
I -r- Proceder, com o máximo sigilo
e exação, às investigações de que sejam
Parágrafo único. A Seção de Custódia será dirigida por um Agente Au- encarregados;
xiliar de Policia Federal,. indicado pelo
Il - Intimar, para os atos procesDiretor da Divisão e designado pelo suais a serem realizados na Delegacia,
Diretor-Geral.
todos os indiciados e testemunhas
chamados a depor;
Subseção IV - Da Delegacia de
UI - Executar os mandados de busOrdem SociaZ
ca e apreensão que lhes sejam dístrtbuídos, por determinação da autoriart. 151. A Delegacia de Ordem Sodade;
cial, dirigida por um Inspetor de PoIV - Prender em flagrante, na forlícia Federal, indicado pelo Diretor
IDa da lei, todos os infratores da leda Dívisâo. e designado pelo Diretorgislação específica à alçada da DeleGeral, compete:
gacia, apresentando-os- às autoridades
1 - Prevenir os crimes contra a Or- competentes;
dem Social estabelecida pela Constítuíçáo e pelas leis, relativamente aos,
V - Elaborar relatórios circunstandireitos e garantias individuais ~ sua ciados das diligências ou .investigações
proteção civil e penal, ao. regime jurí- procedidas.

te, a relação dos faltosos que, sem
autorízacêo, se. ausentarem durante
O expedíente;
V. - organizar a escala de serviço
do pessoal da Delegacia, submetendoa ao aprovação da autoridade competente;
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Art. 155. .Para execução dos servicos .que lhe são atinentes contará a
pelegacia de Ordem Social com um
cartório.
Art .. 156. Ao cartório da Delegacia
de Ordem Social, dirigido por um
chefe, Escrivão de Policia Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Preparar os autos de ínquérttos,
sindicâncias ou processos ccntravendanais sobre crimes e contravenções
cuja apuração caiba à Delega aia reprimir;
,
11 - Organizar o mapa estatístico
anual da Delegacia, de acôrdc com
cs dados coligidos;
lI! - Ter o serviço convenientemente em dia para poder prestar informações exatas e rápidas;
IV --'-- Controlar a freqüência do
pessoal do Cartório, apresentando, diàríamente, à autoridade competente, a
relacão dos faltosos que, sem autorízaçáo, se ausentarem durante o expediente;
V - Organizar a escala de serviço
do pessoal da Delegacia, submetendoa à _apreciação da autoridade competente;
VI - Zelar para que não sejam devassados os autos de inquéritos, sindí-'
cãncías e outros papeis a .seu cargo;
VIl - Não permitir que sejam dadas informações de .qualquer natureza,
sem expressa autortzaçào da autoridade competente:
VI!] - Registrar e anotar os tnquéritos, sindicâncias e processos contravenctonaís em livros e fichas apropriados;
IX - Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
X - Expedir as certidões que sejam
requeridas à autoridade, depois do
deferimento desta.
Art. 157. A Seção de Custódia da
Delegacia de Ordem Social, compete:
1 ..- Efetivar a detençac de todas
as pessoas que devam permanecer 'à,
disposição da autoridade competente,
no ínterêsse da ínvestígaçáo criminal;
n
Manter uma saía especial
para custódia das pessoas referidas no
art. 285 do Código de Processo Penal
e leis posteriores:
111 ~ Manter um registro díscrumnativo. de t6das as pessoas sob' custodia, indicando o dia, hora, local e
motivo determinante da medida;
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IV - Manter um registro dos objetos encontrados em poder dos custodíados.

Parágrafo único, A Seção de Custódia será dirigida por um Agente Auxüíar .de Policia Federal, índícado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral.
Subseção V - Do Serviço de - Informações da Divisão de Ordem POlltica e Social.

ATt. 158. Ao Serviço de Informações
da Divisão de Ordem Política e Social.
dirigido por um chefe, Inspetor de
Policia Federal, indicado pelo Diretor
da Dívísâo e designado pelo DiretorGeral, compete:
I - Elaborar planos de coleta permanente de informes de segundo grau
que, ,de modo geral, mteressem à Divisão, visando complementar ,os trabalhos de investigação das Delegacias;
11 - Infiltrar, nos díferentee setores
de atividades públicas ou privadas,
Agentes especializados para a coleta
de informações;'
III - Manter, de modo absoluta";
mente sigiloso, agências de informações com os informantes "extra-quedrcs" que se fizerem necessários;
IV - Analisar os dados informativos que, por qualquer forma, cheguem
ao conhecimento do Serviço;
V - Manter informado o \ Diretor
da Divisão de ordem Politicae Social, através de relatórios círcunstan-:
dados, a respeito de tudo quanto interesse à repartição.
Art. 159. O Serviço de informações
da Divisão de ordem Política e So.cíal compreende:
I ..:... Seção de Busca;
H - Seção de Elaboração;
III - Seção de Dítusâo,
Art. 160. A Seção de Busca, compete:
1 - Manter rnrntracos, nos setores aíndical, estudantil, agrário, portuário, ferroviário e em outros, de interêsae permanente ou eventual da Divisão, Agentes de
Policia Federal,
objetivando complementar' as investigações das Delegacias, a pedíde destas
ou por determinação do Diretor da
Divisão;
(l Controlar o trabalho de agêneras de informantes "extra-quadros".
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Parágrafo úníco.. A Seção de Busca
será dirigida por um chefe, Agente
de Policia Federal; .índícado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral.
Art. 161. A Seção de Elaboração,

compete:
1 - Elaborar planos para coleta
permanente de informes de segundo
grau, nos setores sindical, estudantil,
agrário, portuárto, ferroviário e em todos os outros cujas atividades, em caráter permanente ou eventual, possam, por qualquer forma, interessar à
Divisão;
I1 - Analisar os dados informativos
que, por qualquer forma, cheguem ao
conhecimento do Serviço.
Parágrafo único. A Seção de Elaboração será dirigida. por um chefe,
Agente de Policia Federal, indicado
pelo DIretor da Divisão e designado

pelo Diretor-Geral.
Art. 162. A Seção de Difusão, compete:
T - Redigir os relatórios que devam
ser encaminhados permanentemente
ao Diretor da Divisão;
Il - Encaminhar ao Diretor da Di'visão e, por seu intermédio, às autoridades competentes, Os relatórios reservados de seu ínterêsse especíüco.
§ 19 Para o efetivo desempenho de
suas atividades a Seçáo disporá de recursos de impressão gráfica.
§ 29 A Seção de Difusão será dirigida por um chefe, Agente de Policia
Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Díretor-Geral ,
Subseção VI - Do Serviço de Operações Especiais da Divisão de ordem Política e Social.

Art. 163. Ao Serviço de Operações
Especiais, dirigido por um Inspetor de
Polícia Federal, indicado pelo Diretor
da Divisão e designado pelo DiretorGeral,' compete:
I - Planejar o' policiamento de
itinerários e locais a que devam comparecer ou onde devam permanecer o
Presidente da República, visitantes
oficiais estrangeiros e representantes
dos demais
Podêres da República,
quando em missão oficial;
li - Assegurar os meIOS para . a
execução dos serviços previstos no
item anterior;

III - Traduzir documentos apreendidos em diligências efetuadas pela
Dívísâo e cujo fiel conhecimento interesse às atividades por ela exercidas;
IV - Cifrar e decifrar documentos
que, por qualquer forma, tenham chegado ao poder da Dívtsâo, e elaborar
códigos para correspondêncía sigilosa
da Divisão e contrôle desta;
V - Manter um serviço permanente de escuta e gravação, naquilo que
rõr de interêsse das. atividades operacícnais da Divisão.
Parágrafo único,
O Serviço
de
Operações Especiais será dirigido por
um Inspetor de Policia Federal. mdícada pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral.
Art. 164:. O Serviço de Operações
Especiais compreende:
I - Seção de Planejamento;
II ..- Seção de Segurança;
Ir! - Seção de Traduções e Criptografia;
IV - Seção de .Escuta e Gravação.
Art. 165. A Seção de Planejamento,
compete:
1 Organizar uma mapoteca dos
Estados, das .Capitais do Brasil e de
suas maiores cidades;
11 - Organizar uma coletârria de
guias de vias públicas 'das Capitais
de pais e de suas maiores cidades;
III - Organizar um cadastro completo dos telefones de hotéis; estações
ferroviárias, rodoviárias e aeroportos:
nacionais e internacionais do pais;
IV - Planificar o esquema de segurança a vigorar, antes e durante
a permanência dos Chefes de Estado, em visita oficial ao pais;
V - Planificar o esquema de segurança. do Presidente da República, em
seus deslocamentos pelo território nacional, ou em Viagens de caráter oficial ao estrangeiro.
Parágrafo único. A Seção de Planejamento será chefiada por um Agente de Polícia Federal, indicado pelo
Diretor da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral.
.;:' Art. 166. A Seção de Segurança,
compete:
1 .- Selecionar e manter à sua disposícêo homens especialmente treinados para os serviços de segurança
a serem prestados aos Chefes de Estado, diplomatas em missão especial
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e representantes dos Podêrea da.
União;
II - Escalar, segundo as peculiaridades do serviço, os Agentes que devam executá-los.
parágrafo único. A Seção de Segurança será dirigida por um Chefe,
Agente Auxiliar de Polícia Pederal..
indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral.
Art. 167. A Seção de Traduções e
criptografia, compete:
I ...:... Traduzir os documentos que
lhe sejam encaminhados pelo Serviço;
Il - Cífrar e decifrar documentos
que lhe' sejam encaminhados pelo
Serviço;
UI - Cifrar e cêcirar mensagens
recolhidas pelos diferentes órgãos da
Policia Federal;
IV - Elaborar códigos pata correspondência sigilosa do Departamento
Federal de Segurança Pública e seu
efetivo contrôle,
Parágrafo único. A, Seção de Traduções e Criptografia será dirigida por
um chefe, Agente Auxiliar de Policia
Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Diretor-Geral
Art. 168. A Seção de Escuta e Gravação, compete;
I - Proceder à escuta permanente
dos programas radiofônicos e de teIevísâo, no que ccncerne a assuntos
que interessem às atívídades da' Divísao ;
II - Estabelecer contatos com' o Departamento dos Correios e Telégrafos
para fins de, escuta de transmissões
por estações de radioamadores, procurando localizar as de caráter clandestino que se sirvam dêste meio para
a difusão de noticias alarmantes ou
por qualquer forma atentatórias à segurança do Estado;
Hf - Proceder a escuta de todos os
demais meios de comunicações, quando circunstâncias excepcionais o reccmendarem;
IV - Efetuar a gravação das transmissões mencionadas nos itens anteriores, preservando-as quando se apresentarem bastantes para servir como
prova criminal;
V- Encaminhar à Chefia do Serviço as gravações que tenham as caracteristicas previstas na parte final
do ítem anterior, para os devidos fins,
acompanhadas de relatórios ceemografados, especificando dia, hora e

local da transmissão e demais elementes elucidativos.
Parágrafo único. A, Seção de Escuta
e Gravação será' chefiada por um
Agente de Polícia Federal, indicado
pelo Diretor da Dívísão e designado
pelo Diretor-Gera}.
Subseção VIl -

Do Serviço de Armas

e Bxptosinos da Divisão de Ordem
Política e Social.

Art. '169. Ao Serviço de Armas e
Explosivos, dírtgido por .um chefe,
Inspetor de Policia Federal, indicado
pelo Diretor da Dívísàc e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
. 1,. -promover sindicâncias para
apurar írregulartdades:
a) na instalação de fábricas de armas, munições, explosivos; produtos
qutmícos, agressivos e matérias correlatas;
b) no comércio, transportes e trânsito de armas, munições, explosivos e
demais produtos sujeitos à fiscalizaqao.
Il - Determinar a realização de
diligências para a localização de depósitos clandestinos de armas, munições e materiais explosivos;
III - Manter o contrôle das firmas
que transacíonam com armas, munições e explosivos;
IV .."... Proceder ao registro das armas destinadas à caça, defesa pessoal,
ou coleções, providenciando-lhes a
apreensão quando não permitidas;
V - conhecer dos oedídos de porte
de armas, encaminhando-os, após a
realização de diligências que. comprovem a idoneidade/do requerente e a
razoabilidade do atendimento, ao Diretor da Divisão, para decisão final;
VI - Tomar as meeídas adequadas
à cassação do registro, pelo Diretor
da Divisão, ocorrendo motivos que justifiquem a medida.
Al't. 170. O Servícc de Armas e
Explosivos compreende:
I - Seção de Diligências;
II
Seção de Registro de Armas;
TIl - Seção de Munições e Explcsivos.
Art. 171. A Seção de Diligências,
dirigida por um chefe, Agente Auxiliar de Policia Federal, indicado pelo
Diretor da Divisão e designado pelo
Diretor-Geral, compete proceder às
sindicâncias e diligências determina-
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das pelo Chefe do Serviço, apresentando, dos seus resultados, relatório
circunstanciado.
Art. 172. A Seção de Registro de
Armas. dirigida por um chefe, Agente
Auxiliar de Polícia Federal; indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
I - Preparar o expediente' próprio
ao registro de armas, examinando a

documentação para apurar a sua pro-

VII - Manter em dia uma Subseção de recortes das principais publicações do país, sôbre assuntos relacionados com a competência do órgão
§ 19 Conferir-se-á o caráter de
secreto, comportando, em consequênda, codificação reservada, a tôdas as
atividades e setores do Arnuivo.
â
2<> O Chefe do Arquivo deverá
possuir certificado de conclusão de
curso de arquivista, realizado na Academía Nacional de Polícia.

priedade e 'forma de aquisição;

TI -' Preparar o expediente próprio
à concessão de portes de armas, encaminhando-o, devidamente instruído,

ao Chefe do Serviço.
Art. 173. A Seção de Munições e
Explosivos, dirigida por um chefe,
Agente Auxíllaa de Polícia Federal,
indicado pelo Diretor da Divisão e

designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Fiscalizar o comércio de armas,
munições, explosivos e demais produtos 'sujeitos à fiscalização, mantendo-o
sob contrôte:
JI - Fiscalizar o transporte e trânsito de armas, muníçõe- e demais produtos referidos no item anterior.
Subseção VIII - Do Arquivo da
Divisão de Ordem Política e Social

Art. 174. Ao Arquivo, dirigido por
um chefe, Agente de Policia Federal,
indicado pelo Diretor da Divisão e
designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - .Manter em dia um fichário de
legislação específica;
II Manter em dia um fichário
de jurisprudência específica;
TIl - Manter em dia um fichário
das pessoas suspeitas ou indiciadas
em inquéritos, ou respondendo a processos pela prática de crimes cuja
prevenção e. repressão caibam à Divisão;
IV - Manter um fichário de pessoas que por qualquer forma tenham
praticado atos, cuja prevenção e repressão estejam na esfera de competência 'da Divisão;
V - Colecionar relatórios sôbre as
atividades de indivíduos ou grupos,
exercidas nos setores sindical, estudantil, portuário, ferroviário, agrário
e outros Que Interessem de moda especial à Divisão:
VI - Manter em dia e atualizado
um fichário de armas' e seu respectivo porte;

Seção IV - Do Serviço de Censura
de Diversões Públicas

Art , 175. Ao Servico de Censura de
Diversões Públicas (SCDP) , diretamente subordinado à Policia Federal
de Segurança Pública, compete:
I '--- Coordenar, em todo o terrttório nacional, do ponto .íe 'lista doutrinário e normativo, as atividades
inerentes à Censura Federal, a serem
desempenhadas pelo órgão central· e
pelos demais descentralizados nas Deleeacías Reaíonaís:
II - Unificar' a orientação da Censura Federal, em todo o território
nacional;
In - Cumprir e fazer cumprir as
diretrizes e normas regulamentares
baixadas pela Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança PÚblica;
IV - Orientar os trabalhos dos
órgãos subordinados, corrigindo suas
falhas e promovendo meios para
maior produtividade do serviço,
Art. 176. Ao Chefe do Serviço de
Censura de Diversões Públicas, nomeado, em comissão pelo Presidente
da República. por indicação do Diretor-Geral, compete:
I -'-- Coordenar e orientar em todo
o território nacional os serviços de
Censura Federal de Diversões Públicas:
II - Baixar portarias e instruções
definidoras e reeuladoras de tôdas as
atividades operacionais. a serem desempenhadas pelo órgão central e
pelos serviços correspondentes:
III - Expedir certificados de censura, cínematográfíca. com validade em
todo o terrjtórto nacional:
IV ~ Delevar. cuando se fiOf:pr necessário, a competência especifica no
item anterior aos chefes das Seções.
de Censura das Delegacias Regionais;
V - Delegar nodêres outros. atínentes aos serviços. às autoridades que
lha são, subordinadas;
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VI Ge1'al;

Despachar com o Diretor-

VII -" Despachar com o Diretor da
policia Federal .de Segurança;
VIII - Prestar às autoridades das
Delegacias Regionais da Policia Federal tôdas as ínformacôes que lhe
forem solicitadas, aôbre assuntos de
sua competência;
IX - Prestar informações e emitir
pareceres de sua competência;
X - Aplicar penas disciplinares de
sua alçada, representando ao Diretor
da Pclicía Federal de Seguranca,
para imposição' das que, de acôrdo
com dispositivos legais, escapem à sua
competência;
Xl - Requisitar diártas. ajuda de
custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias, para, os funcionártos do
Serviço, que se devam deslocar da
sede:
XII - Baixar portarias e instruções para o perfeito andamento dos
trabalhos afetos ao órgão que dirige;
XnI--" - Prestar, através do Diretor
da Policia Federal de Segurança as
informações que lhe forem solicitadas pelas autoridades do pais, em assuntos de sua competência;
XIV - Apresentar ao Diretor da
Pólícía Federal de Segurança relatorio anual das atividades do órgão que
dirige;
XV - Despachar os requerimentos,
de acôrdo com a ' egfslacâo em vigor;
XVI - Avocar, para os efeitos de
serviço, qualquer matéria afeta à deliberação dos censores, tnclusíve a já
censurada;
XVII - Solicitar às demais autortdades policiais as providências que
julgar convenientes, para o fiel cumprimento das. deliberações da Censura,
bem como o perfeito funcionamento
dos Serviços de Censura de Diversões
Públicas;
XVIII - Aprovar ou não as multas aplicadas pelos fiscais, no campo
de Censura Federal no cinema, rádio,
teatro, televisão, clubes e outros campos de diversões.
Subseção I - Da composlçao do
Serviço de Censura de Diversões
Públicas

Art. 177_ O Serviço de Censura de
Diversões Públicas .compreende:
1 - Secretaria;
n - Seção Je Censura:
m - Seção de Fiscalização:
IV - Arquivo,
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Subseção 11 - Da Secretaria do
Seroiço de Censura de Diversões
Públicas

Art. 178. A Secretaria do Serviço
de Censura de Diversões Públicas,
compete:
1 - Receber, em protocolo próprio,
tôda a correspondência dirfgtda ao
Serviço de Censura de Diversões PÚ~
blicas, preparando-a e dando-lhe ímediato encamítihamento ao respectivo
chefeII '- Anotar, em ficha esnectal,
todos os dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento,
destino e solução dada;
III - Preparar todo o expe-üente,
inclusive correspondência oflcíal, interna e externa, incumbindo-se de sua
distribuição e entrega:
IV - Organizar o tom bamentc de
documentação do serviço, inclusive das
cópias de correspondência expedida,
em forma discriminativa por assunto,
procedência e destino, obedecendo à
ordem cronológica,
V - Encaminhar ao Chefe do Se1'víco de Censura de Dfversôes Públicas, sob protocolo especial e intata,
tôda a correspondência secreta, confidencial e reservada recebida:
VI - Informar, aos interessados,
sôbre a tramitação do expedíente. desde que não tenha sido conf-u-ído ao
mesmo caráter sigiloso, ou enquanto
prevaleça a necessidade dêste sigilo;
VII - Redigir todo o serviço dactilográfico, relativo às normas meneionadas nos itens anteriores
Parágrafo único. A Secretaria será
dirigida por um chefe, integrante do
"Servico - Administração, Escritório e FisFco", indicado pelo Chefe do
Serviço de Censura de Diversões PÚblicas e designado pelo' Diretor-Geral.

Subseção III -

Da Seção de Censura

.A1't, 179. A Seção de Censura,
compete:
I - Efetuar as censuras em caráter normal, que lhe forem atribuídas
pelo Chefe do Serviço;
II - Efetuar as censuras prévias
determinadas diretamente peioChefe
do Serviço;
m - Efetuar a censura em teatro, cinema, rádio, televisão,. clubes,
bailados e outros, inclusos no campo
de censura de diversões públicas:
IV - Remeter relatório dos trabalhos realizados à chefia do Serviço.
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Parágrafo umco . A Seção de Oensura será dirigida por um chefe,
Censor, indicado pela chefia e .deslenado pelo .Diretor-Geral.

Art. 180. Para um melhor desempenho "das atribuições que lhe são
cometidas a Seção de. Censura contará:
I - Turma de Censura Cinematográfica;

II . . :. . Turma de Censura de Teatro
e Congêneres.

Subseção IV -

Da Seção de

Fiscalização
Art. 181.

ExECUTIVO

II -

Manter em' dia um fichário

de legislação específica;
UI' - Manter em" dia um fichário

de firmas produtoras de filmes, nacionais e estrangeiros;
IV - Manter em dia um fichário
de firmas proprietárias de casas de
espetáculos.
Parágrafo único,' Para um melhor
atendimento das missões que lhe são
cometidas, terá o Arquivo a seguinte
divisão:
I - Seção' de Legislação;
II -:- Seção Nominal.
Seção V -

A Seção de Físcalízaçâo,

compete:
I - Exercer a fiscalização nas casas
de espetáculos públicos, em t-u-mas ou
separadamente, visando o cumprimento das instruções baixadas pelo Chefe
do Serviço:
II - Fiscalizar, em caráter permanente, as estações de rádio' e televisão
no campo da censura federal;
In '- Aplicar as multas previstas
no regulamento interno do Serviço,
promovendo os meios para o recolhimento daquelas aos cofres da Tesouraria do Departamento Federal de
Segurança Pública;
IV - Cientificar o referido no item
anterior ao Chefe ":0 Serviço;
V Remeter relatório diário dos
trabalhos da Seção à Chefia do Serviço.
Parágrafo único. A Seção de Ftucalizaçâo será dirigida por um Agente
de Polícia Federal, indicado pelo Chefe do Serviço e designado pelo Dire-

ter-Geral.
Art. 182. Para um', melhor desempenho da missão que' lhe é atribuída,
a Seção de Ftscalízação contará:
I - Turma de Fiscalização Normal:
II - Turma de Fiscalização Permanente.
Subseção V - Do Arquivo do Serviço
de Censura de Diversões Pft,blicas

Art. 183. Ao Arquivo, dirigido. por
um Arquivista, indicado pelo Chefe do
Serviço e designado pelo Díretor-Geral, compete:
I - Manter em dia um fichário de
jurisprudência especifica;

Da Polícia Rodoviária
Federal

Art. 184. Ao Serviço de Polícia
Rodoviária Federal CSPRF) , diretamente subordinado à Policia Federal
de Segurança, compete:
I - Supervisionar, em todo o território nacional, no ponto de vista doutrinário e normativo, as atividades da
Policia Rodoviária Federal, do De-partamento Federal de Segurança Pública;
.
II - Coordenar, em todo o território nacional, os serviços da Policia
Rodoviária executados pelo Departamenta Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), no que, por qualquer
forma, possa interessar às diferentes
atividades de caráter preventivo' e repressivo, atribuídas por lei ao Departamento Federal de Segurança PÚ.;.
blica;
In - Exercer, em caráter transitório e excepcional, ocorrendo situação
de calamidade pública ou convulsão
interna, o controle geral das atividades do Departamento Federal de Segurança .'Pública.
Art. 18-5. O Serviço de Policia
Rodoviária Federal será dtrlgtdc por
um chefe, - Delegado ou Inspetor de
Policia Federal,. nomeado em comissão pelo Presidente- da República. por
indicação do mretor-oerer, eompetindo-Ihe:

I _ orientar, em caráter geral, a
ação da Polícia Rodoviária Federal,
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no que. tange às
ações que possam interessar à Polícia
Federal de' Investigações e Polícia Federal de Segurança;
Il - Elaborar planos de ação a serem desempenhados, sempre que necessário, pela Policia Rodoviária Fe-
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deral, no .ca~po' da: pr~venção e repressão crtmínal, prtveüva do DepartamentoFederal de Segurança PÚblica;
IH - Promover, mediante convênio
com o órgão competente - DNER,
medidas que possibilitem a execução
do previsto nos itens anteriores;
IV - Baixar portarias e instruções
definidoras e reguladoras de tôdas as
atividades operacionais a serem desempenhadas pelo órgão central e
pelos serviços correspondentes das Delegacias Regtonaís:
V - Apresentar ao Díreton-Gerat,
por Intermédio da Polícia Federal de
segurança, estudo de convênios a serem firmados com o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
para maior desenvolvimento do 8.e1'viço;
VI - Despachar- com o Diretor da
policia Federal de Segurança;
VII - Despachar com o DiretorGeral.
Subseção ] - Da composzçao do
Serviço de Policia Rodoviária Federal

Art. 186. O Serviço de Policia Rodoviária Federal compreende:
I - Secretaria;
II - Seção de Estudos;
lU - Seção de Coordenação;
IV - Arquivo.

Subseção II -

Da Secretaria

do SPRF

Art. 187. A Secretaria da Polícia
Rodovíjría Federal, compete:
I - Receber, em protocolo próprio,
tôda a correspondência dirigida ao
Serviço de Policia Rodoviária PedeTal, preparando-a e dando-lhe imediato encaminhamento ao respectivo
Chefe;
TI. - Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento,
destino e solução dada;
III -r- Preparar todo o expediente,
inclusive correspondência ofícíal, Interna e externa, incumbindo-se de
sua distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento de
documentação do Serviço de Policia
Rodoviária Federal, inclusive das cópias de correspondência expedida, em
forma discriminativa, por assunto,
pror-edêncía e destino, obedecendo a
ordem cronológica;

V :- Encaminhar ao Chefe da voIícla Rodoviária Federal, sob protocolo especial e intata, tóda a C01'respondêncía secreta, confidencial e
reservada. que lhe seja dirigida:
VI - Informar, aos interessados,
sôbre a tramttacâo do expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso ou en ..
quanto prevalecer a necessidade dêste sigilo;
VII - Redigir todo o serviço dac
tilográfíco, relativo ás normas mencionadas nos itens anteriores.
Parágrafo único, A Secretaria será
dirigida por um chefe. integrante l10
"Serviço Admíntstraçâo. Escritório e Fisco", indicado pelo Chefe do
Serviço da Polícia Rodoviárta Federal
e designado pelo Diretor-Geral.

Subseção I 11 -

Da Seçao de

Estudo~

Art. 188. A. Seção de Estudos, dirigida por um chefe. Agente Auxiliar
de Polícia Federal, indicado pelo
Chefe do Serviço e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
I - Manter mapoteca atualíaada
do Plano Rodoviário Federal;
II - Manter mapoteca atualizada
dos Planos Rodoviários Estaduais;
UI - Realizar estudos tendentes a
um melhor entrosamento com as Polícias Rodoviárias Federal e Estaduais;
IV r: Propor medidas tendentes a
um maior rendimento no pclícíamento das rodovias federais, em matérta
que interesse aos demais órgãos do
Departamento Federal de Segurança
Públíca ;
V - Analisar os dados fornecidos

pela Turma de pesquisas, objetivando a sua aplicação operacional;
VI Analisar, em proveito das
atividades dos diferentes órgãos do
Departamento p'ederal : de Segurança
Pública, os percursos rodoviários passíveis de sua atuacâo. preventiva ou
repressiva:

VII - Encaminhar, ao Chefe do
Serviço, elementos para' a elaboraçâo de convênios no interêsse do Departamento Federal de Segurança
Pública.
Subseção IV - Da Seção
de Coordenação

Art. 189. A Seção. de Coordenaçâo, dirigida por um chefe, Agente
Auxiliar de Polícia Federal, indicado
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pelo Chefe do . Serviço e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
I - Coordenar, com base nas informações que lhe são prestadas pela
Secãode Estudos, as atividades da
Policia Rodoviária Federal, do . De-

partamento Nacional de Estradas de
Rodagem, naquelas áreas de ínterêsse geral para o Departamento Federal de Segurança Pública:
TI - Coordenar planos de acâo a

serem exercidos pela Polícia Rodoviária Federal, nos momentos em
que, caracterizada a sítuacão de calamidade pública ou convulsão interna, convenha o exercício dêste contrôle:
HI - Manter contato. através dos
órgãos descentralizados das Delecacias Regionais, com a Polícia RodoViária do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, no que tange
ê. complementação do mencionado
item anterior;
IV - Manter contatos com as Polícias Rodoviárias Estaduais, no sentido de melhor atender às necessidades do Departamento Federal de Se-gurança PÚ.blica;
.v - Encaminhar ao Chefe do Serviço elementos para e elaboração
de convênios de interêsse do Departamento Federal de Segurança Publica.
Subseção V -

Do Arquivo do ',sPlJ-F

Art. 190. Ao Arquivo. dirigido pOI
um Arquivista, indicado pelo Chefe
do Serviço e designado pelo DiretorGeral, compete:
I Manter em dia fichário de
legislação específíoa:
I ! - Manter em dia fichário de
[urtsprudésicia especifica:
IT! - Manter em dia fichários dos
Postos de Fiscalização da polícia Rodoviária do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, com suas
respectivas lotações.
Seção VI -

Do senJiço de Diligénclas
Especiais

Art". 191. Ao Serviço de Dilígênelas Especiais, compete:
I - Realizar, por determinacâo do
Diretor-Geral, as díltgêncías que, face
0. natureza dos fatos a serem nelas
apurados e para o seu êxito, se devam resguardar pelo mais absoluto
sigilo;

II ~ Instaurar inquéritos pa.ra
apuracao dos crimes funcionais praticados .por servidores .federais, respeitada a competência :.;rivativa da
Dívísâo de Polícia Fazendária da Po ..
Iícía Federal de Investigações;
lI! - Prevenir em seu campo específico os ilícitos penais aludidos
TIo item anterior;
IV - Avocar, quando as circunstánctas O recomendarem, a apuração
de fatos ocorridos na jurisdição das
Delegacias Regionais.
Art. 192. P.o Chefe do Serviço de
Diligências Especiais, nomeado em
comissão pelo Presidente da República, por Indicação do Díretor-rjeraj, compete:
! Orientar, em todo o terrttório nacional, as atividades das Seções que, nas Delegacias 'Regionais,
lhe sejam correlatas;
II - Assinar a correspondêncta
expedida pelo Serviço;
IH - Distribuir funções às autoridades e demais funcionários .lotados
no Serviço;
IV ~ Despachar com o DiretorGeral;
V ~ Despachar com o Diretor da
Polícia Federal de Segurança;
VI - Distribuir inquéritos e atndícânclas às autoridades lotadas no
Serviço, avocando-os quando conveniente:
Vil - Prestar, às autoridades das
Delegacias Regionais, informações
sôbre assuntos de sua competência,
que, por determinação superior, não
estejam sob recomendação de sigilo;
Vilr -- APlicar as penas disciplinares de sua alçada, representando ao
Diretor da Polícia Federal de Segurança para imposição das que, d-e
acôrdo com preceitos estatutários, escapem à sua esfera de atribuições,
IX - Requisitar diárias, ajuda de
custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias para os Iunctonártos do
Serviço que devam se afastar da sede,
em diligências;
X - Emitir pareceres sôbre assuntos .de sua competêncta:
XI ~ Baixar portarias e ínstruções para o bom andamento dos trabalhos afetos ao Servtco:
XII - Requisitar, dos órgãos competentes da Polícia Federal, os ~X3,
IDes e perícias que julgar necessártoa
para o esclarecimento de ilícitos que
lhe cumpra apurar;
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XIII - Apresentar, ao Diretor da
Polícia, Federal de Segurança, relatório anual das atividades do Serviço;
XIV' - Providencial' para que sejam realizados todos os atos e ta-cras relativas ao Serviço.
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viço - Administração, Escritório e
Fisco" indicado pelo Chefe do Serviço e designado pelo Diretor-Geral.

Subseção tu - Da Seção
Processante

Art. 195. A Seção Processante, in..
cumbe o exercício da Polícía Judiciária, na apuração daqueles crimes
funcionais -que, .praticados por servlArt. 193. o Serviço de Diligências dores federais, não sejam da compeEspeciais compreende:
tência privativa da Divisão de PoHcía Fazendária,
I - Secretaria:
Il - Seção Processante:
Parágrafo único. A polícia judtTI! - Seção de Díngêncías Espectàrta será realizada pelo Chefe do
cíets:
Serviço de Diligências Especiais.
IV - Arquivo.
Art. 196. Para a execução dos serSubseção II - Da secretaria do Ser- viços que lhe são atinentes, contará
a Seção Processante com um Cartcviço de Diligências Especiais
rio,
Art. 194. A Secretaria do Serviço
Art. 197. Ao Cartório, confiado a
de Diligências Especiais, compete:
um Escrivão Auxiliar de' Polícia Federal, indicado pelo Chefe do SerI - Receber, sob protocolo próprio,
todo o expediente destinado ao Ser- Viço e designado pelo Diretor-Geral.
compete:
viço;
TI Preparar o expediente refeI - Preparar os autos de inquérirido no item anterior, enoamtnhnn- tos sindicâncias ou processos, sôbre
do-o, Imediatamente, aos órgãos a que
ilícitos penais cuja apuração caiba
sejam destinados;
.
ao Serviço reprimir;
TI - Organizar o mapa estatístico
In - Anotar em ficha especial todos os dados atinentes ao expediente anual da Seção, de acôrdo com os
despachado, seu andamento, destino dados coligidos;
e solução dada;
UI - Manter em dia as suas tarefas, para poder prestar InformaIV - Preparar todo o expediente,
inclusive das cópias de correspondên- ções exatas e rápidas;
TV Controlar a freqüência do
cia oficial interna do Serviço, íncumpessoal, apresentando díàrtamente ao
bíndc-se de sua imediata distribuiChefe do Servico a relação dos falção;
V Organizar o, tombamento de tosos, ou dos que, sem autorização,
todos os documentos do Serviço, in .. se tenham ausentado durante o ex,
clusíve das eópías de correspondên- pediente;
V - Organizar a escala de serviço
cia expedida, em forma discrimina-'
do pessoal lotado na Seção, submettve, por assunto", procedência e destendo-a à aprovação do Chefe do
tino, atendendo à ordem cronológica;
Serviço;
VI - Encaminhar, ao Chefe
do
VI - zelar para que não sejam
Serviço, sob protocolo especial e in- devassados os autos de inquéritos,
terno, côda a correspondência nor- sindicâncias, 'ou papéis a seu cargo;
mal, confidencial ou sigilosa, dirigida
VII - Não permitir que sejam daao órgâc:
das informações de qualquer naturaVII - Manter um serviço de inza, sem expressa autorízacâo do Cheformações aos interessados, sôbre a fe do Serviço;
tramitação de expediente, desde .que
VIII - Registrar e anotaras innão tenha sido conferido ao mesmo
quéritos, sindicâncias e processos, em
·0 caráter de sigilo;
livros e fichas apropriados;
VIII - Redigir todo o serviço dacIX - Requisitar o material de expediente que se fizer necessárío ;
tdlográfico, mantidas as normas contidas nos itens anteriores.
X - Expedir as certidões que seParágrafo único. A Secretaria será jam requeridas ao Chefe do Serviço,
'dirfgtda por um integrante do "Se1'- depois de por êle deferidas.
Subseção 1
Da 'Composi;çao do
Serviço de' Diligências Especiais
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Subeecão IV - Da. Seção
de Diligências Erpeciais

Art.

198.

A Seção de Diligências

Especiais, compete:
I - Realizar. sob o maior
as diligências de caráter
confiadas .ao Serviço;

si~~lo,

especial,

II - 'Elaborar relatórios oonífden-

dais, sôbre o resultado das diligências referidas no item anterior, en-

caminhando-os,

nesse

caráter,

'Chefe do serviço;

m

-

ao
.

Zelar para que não seja

quebrado o sigilo das diligências) nem

violados os relatórios
item anterior.
§

referidos nu

19 Pela quebra do sigilo serão

responsabilizados os servidores que,
de qualquer forma, tenham concorrído para êsse fato;
§ 29 A Secâo de Diligências Especíaís será dirigida pOJ um Agente
de Polícia Federal, Indícadc pelo Che-

fe do Serviço e designado pelo DITetor-Geral ,
Subseção V - Do Arqusvo do ServIço
de Diligências Especiais

Art. 199. Ao Arquivo, especializado, compete:
I - Manter em dia um fichário das
atividades do Serviço;
II - Manter em dia um fichário
de legislação relativa às atividades
da policia judiciária do Bervtço: I' •
III - Manter em dia um flChano
de jurisprudência específica às atividades do Serviço.
CAPITULO

VIII

DO INSTITUTO NACIONAL
'DE IDENTIFICAÇãO

Art. 200. Ao Instituto Nacional de
Identificação UNI), diretamente subordinado à Diretoria-Geral do Departamento Federal de Segurança
p'ública, compete:
I - centralizar os prontuários criminais do pais;
Ir - Centralizar dados e fichários
dactíloscópícos dos tdentifícados para
fins CiVIS e militares no Brasil;
ITI - Atender aos -pedidos de antecedentes individuais, quando feitos
pelas competentes aurorfdadea POlIetaís, judiciárias e militares;

IV -Proceder, privativamente, no
Distrito Federal, à Identífíoacâo Civil,
à identificação criminal obrigatória
prevista no inciso VIn 'do art. f)9 do
Código de Processo Penal Brasileiro,
e á ídentífícaçâo dos estrangeíroa sujeitos a registro;
V - Fornecer, privativamente, no
Distrito Federal, a requerimento do
Interessado. Cédula de- Identidade,
Atestado de Bons Antecedentes e Pôlha -Oorrrda:
VI -..:- Manter e desenvolver permuta de fichas e informações com
seus congêneres nacionais e estrangeiros;
VII - Planejar, estudar, pesquisar,
metodízar e executar trabalhos tecnícos e técníco-cíentífieos correlatos
com a identificação;
Viril Propagar, por todos osmeios de divulgação, as suas finalidades, bem como a ímnortâncía da

Iden tífícaçâo:
IX - Identificar. pelas individuais

dactiloscópicas que lhe forem enviadas. os suspeitos de crimes ou con-

travencões:
X .,...... Indicar, às autoridades competentes, nomes .e . demais dados sôbre suspeitos de infrações penais,
com base em defeito físico e outras
caracteristicas;
.
XI - Colaborar com os órgãos de
identificação estaduais e dos Territóriosorientando-os em métodos de
trabalho, sistemas de arquivos e 'Organização de serviços;
XII - colecionar e analisar dados
estatísticos, em bases nacionais, sobre crimes e contravencões penais. e
assistir as políticas estaduais e dos
Territórios sôbre êsses assuntos;
XIII - Centralizar as impressões
digitais dos estrangeiros que se tdontifíquem no Brasil para qualquer fínalidade;
XIV - Efetuar perícias dactüoscópícas, desde que solicitadas por autortdade competente;
.
XV - Corresponder-se- diretamente
com as autoridades policiais judiei áfias e militares, do pais e do estrangeiro, sôbre assuntos referentes a seus
objetivos e à identificação em geral.
XVI - Fazer convênios com os Governos Estaduais e' dos Territórios,
objetivando a consecução de seus
fins.
Art. 201. O Instituto Nacional de
Identificação será dirigido por um
Diretor, nomeado em comissão pelo
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Presidente da República, por indicação do Díretcr-Geral ,
Art. 202. Ao Diretor do Instituto
Nacional de Identificação, compete;
1 - Superintender e orientar, em
todo o território nacional, os traba-'
lhos do Instituto;
.
Il - Assinar' a borreapondência e
documentos expedidos pelo Instituto;
IH - Despachar com, O" DiretorGeral;
IV - Prestar às autoridades policiais e judiciárias tôdas as informaçôes que lhe'forem solicitadas em
matéria de sua competência;
V - Prestar informações e emtttr
pareceres, em processos,' sôbre assuntos de sua competência;
VI - Aplicar as penas disciplinares de sua competência, representando ao, Diretor-Geral' para imposição
das que, de acôrdo com os dispositívos estatutários, escapem à sua alçada;
VII Requisitar diárias, ajudas
de custo ou quaisquer outras vantagens pecuniárias para os funcionários
do jnstttuto que, a serviço, se devam
afastar da sede;
VIU - Baixar portarias e dar instruções definidoras e reguladoras de
tôdas . as atividades operacionais do
órgão;
IX - Apresentar ao Diretor-Geral
do Departamento Federal de Segurança Pública o relatório anual do órgão
que dirige, sugerindo medidas tendentes ao seu aprimoramento;
X Orientar e supervisionar os
trabalhos técnicos atribuídos ao Instituto Nacional de Identificação;
XI - Aprovar a escala de férias
dos' funcionários do Instituto, por
proposta dos Chefes de Serviço; alterando-a ex otficic ou a pedido, se conveniente aos ínterêsaes do serviço;
XII ~ Conceder licença aos funcionários do Instituto, observadas as normas do Departamento Federal de Segurança Pública;
XIII - Integrar o Conselho Superior de Polícia;
XIV - Alterar ° horário estabelecido para o Departamento Federal de
Segurança Pública, no que concerne
ao-xnstttuto, podendo estabelecer -trabalho em dois ou mais turnos;
XV - Delegar aos Chefes de Serviço total ou parcial competêncía para
-o exercício de suas atribuições específicas;
XVI' - Designar substituto para
seus impedimentos eventuais;
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XVII - Representar o Departamento Federal de Segurança Pública
em Congresso ou reunião relacionados
com identificação.
Seçào 1 - Da Composição
do l.N.l.

Art; 203. O Instituto Nacional de
Identificação compreende:
1 Secretaria;
Il - Serviço Administrativo;
III - Serviço Técnico;
IV - Serviço de Arquivos e Preparaçâc ;
V - ' Serviço de Processamento.
Secõa 11 - Da secretq,ria
•
do I.N.l.

Ai't , 204. A Secretaria do Instatuto Nacional de Identificação, compete:
1 - Receber, em protocolo próprio,
tôda a correspondência dirigida à Direção do Instituto, preparando-a e
dando-lhe imediato .encaminhamento
ao respectivo Diretor;
,
II - Anotar, em ficha especial, to~
dos os dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento, destino e solução dada;
III - Preparar todo o expediente,
inclusive correspondência da Díretc-.
ria, interna, externa e oficial, incumbindo-se de .sua distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento da
documentação da Administração do
Instituto, inclusive cópias de correspondência expedida, em torma discriminativa por assunto, procedência
e destino, obedecendo à ordem cronológica;
V - Encaminhar ao Diretor do Instituto, sob protocolo especial e Intata, tôda a correspondência secreta;
confidencial e reservada Que lhe seja
dirigida;
VI - Redigir todo o 'serviço dactdIográfíco relativo às normas mencionadas nos itens anteriores.
seràgraro. luUCO. A ésecretarta será
dirigida por um 'chefe, Integrante do
"Serviço - Administração, Escritório
e Fisco", indicado pelo Diretor do
Instituto e designado pelo DiretorGeral.
Seção III - , Do Serviço
Administrativo

Art. 205. Ao Serviço Adrntnístrattvo do Instituto 'Nacional de Identüi-
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cação, dirigido por .~ chefe, -índlcado
pelo .Diretor do Instituto e desígnadc
pelo Diretor-Ger,l,1, compete ~

1 -

Organizar um ficharia comple-

to do quadro de Iuncíonáríos do tns-

Subseçâo 1 - Da composição
do Serviço Administrativo

Art. 206. O Serviço Admíntstratí.,
vo do Instituto Nacional de Identificação comprende:
I - Seção do Pessoal;
II - Seção de Contrôle;
IH
Almoxarifado;'
IV - Portaria.

tttuto;
II -t- Anotar faltas, licenças, rérras,
movimentação, eficiência, elogio e puníções dos funcíonáríos do instituto,
em correspondência com o SErviço do
Da Seçâo do Pessoal
Pessoal da Divisão de Administração . Subseção 11
do Departamento .Federat de SeguranArt. 207. A Seção do Pessoal, diça Pública;
rigida por um chefe, indicado peloDiretor
do Instituto e designado pelo
Hf - Receber, classificar, distri- Diretor-Geral,
compete:
buir, expedir a correspondência ope1 - Organizar um rícnàrío compreracional do Instituto, excetuada a de
seu Diretor, a qual estará afeta à Se- to dos funcionários do Instituto;
II - Anotar faltas, licenças, férias,
cretaria;
movimentação, eficiência, elogios e
TV - Efetuar o suprimento de ma- punições' dos funcionários do Instituterial aos órgãos estaduais e territoto, em correspondência com o Serviço
riais com os quais o Instituto mante- do Pessoal Lia Divisão de Admíníetranha convênios,
ção do DFSP;
IH - Preparar, em coíaboraçào com
V - Controlar a entrada de rormuláríos, por Estado ou Território os chefes de Serviço, o plano de rérias dos funcionários, submetendo-o
contribuinte de informações crímíao Diretor do Instituto;
naís, de modo a conhecer da necessiIV - Efetuar o treinamento, em
dade de nova remessa de material aos
seu
campo de açao, dos membros dos
ôrgâos estaduais ou territoriais de
organismos
nacionais e estrangeiros
ídentífícaçâc:
de identificação que venham ao InsVI - Confeccionar reíatonos sôbre
tituto para. aperteíçoar os seus conheo movimento do Instituto;
cimentos, em virtude de convênios
firmad 1:; ou solicitações deterídas pelo
VII - Manter um almoxarifado, o
qual receberá, guardará e distribuirá Diretor do Instituto ou pelo Diretoro material permanente e de consumo Geral;
V - Colaborar no estudo, planejado Instituto, anotando sua movímenmento e pesquisas. do Instituto, em
tação e controlando seu estoque;
assuntos de Identifícaçâo.
VIII - Executar o serviço de .límpesa e de vígrláncía das dependênSubseção UI - Da Seção de Contrõle
cías do Instituto;
Art. 208: A Seção de Contrôíe, diIX - Montar e manter uma cantina para atendimento, em horários rigida por um chefe, indicado pelo
determinados, aos funcionários do Ins- Diretor do Instituto e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
tituto;
I - Receber, cíassíttcar, distribuir
X - Efetuar o treinamento, em seu e expedir a correspondência operaciocampo de ação, dos membros de or- nal do Instituto, excetuada a de seu
ganismos nacionais e estrangeiros de Diretor, a qual estará afeta à Secreidentificação que venham ao Instituto taria;
para aperfeiçoar os seus conhecimenII -. Anotar o suprimento de matos, em virtude de Convênios firma- terial
feito aos órgãos estaduais e
dos ou por solicitações deferidas pelo
territoriais de. identificação com os
Du-etor: do Instituto ali pelo Diretor- quais o Instituto mantenha ccnvêníos;
Geral;
UI - Controlar a entrada de forXI - Colaborar no estudo, planejamulários, por Estado ou Território
mento e pesquisas do Instituto, em contribuinte de informações crimiassuntos relacionados com a identi- nais, de modo a possibilitar o -onheficação.
cimento, da necessidade de nova re-
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messa de material aos órgãos estaduais ou tcmtoaíara de tdentífícaçâo:
IV ~ Preparar, com os dados de
entrada e saída, de expediente operacional, tantos relatórios quantos sejam
determinados pelo Diretor do Instituto;
V ~ Efetuar o treinamento, em seu
campo de ação, dos membros de organismos nacionais e estrangeiros de
identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DíretorGeral;
VI - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos de identificação.
Subseção .IV -

Do Almoxarijado

Art. 209. Ao Almoxarifado, uírrgtdo por um chefe, Almoxarife, indicado
pelo Diretor do Instituto e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 Receber, guardar, distribuir o
material permanente e de consumo
do 111S ti tuto;
II ~ Manter um livro-carga de todo
e material permanente do Instituto;
III - Anotar, em livro-carga, o
material permanente distribuído às
dependências do Instituto;
IV - Anotar e controlar a movimentação do material permanente e
a distribuição do material de consumo às diversas dependências do Instituto;
V - Manter, em trenas próprias,
o contrôle atualizado do estoque de
material sob sua guarda;
VI ~ Efetuar o suprimento de material aos órgãos estaduais e terrttoríaís de identificação com os quais o
Instituto mantenha convênio;
VII - Encaminhar, ao Diretor do
Instituto. relação do material em estoque "mímmo" ou em falta;
VIII - Efetuar o treinamento, em
seu campo de açào, dos membros de
organismos nacionais e estrangeiros
de identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus conhecimentos. em virtude de conventos
fírmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral;
IX - Colaborar no estudo. t-'laneJa~
mento e pesquisas do Instituto, em
assuntos de identificação.

Subseçao V -

Da Portaria

Art. 210. A Portaria, dirigida por
um chefe, Chefe de Portaria, indicado

pelo Diretor do Instituto e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Executar ris trabalhos de limpeza .do Instituto;
l i - Proceder à Vigilância das dependências do Instituto;
III - Atender aos que procurarem
o Instituto, segundo as normas internas de trabalho;
IV - Executar, coordenar e rrmgtr
os trabalhos relacionados com limpeza, trato e cuidados com a área externa do Instituto;
V - Executar os demais trabalhos
que lhe sejam determinados;
Seção IV

Do Servtço Técntco

Art. 211. Ao Serviço Técnico do
Instituto Nacional de Identüicação,
dirigido por um Dactdloscopísta Policral, indicado pelo Diretor do Instituto e designado pelo Diretor-Geral,
compete:
1 - Classificar e subclasstftcar as
individuais dactíloscópícas enviadas ao
Instituto, utilizando o método de Vucetích, com as inovações introduzidas
no Manual de Subclassificação do Instituto:
H - Organizar e manter atualizado
um arquivo dactüoscópíco dos estrangeiros identificados no Brasil a qualquer titulo, em estreita colaboracâo
com a Divisão de Policia Marítima,
Aérea e de Fronteira;
UI - Organizar e manter atualizados os arquivos dactíloscópícos do
Instituto, dentro do critério estabelecido no Manual mencionado no item
anterior;
IV - Pesquisar, junto aos arquivos
dactüoscópícos, as individuais chegadas ao Instituto, após sua classificaçáo e subclassificação;
V - Executar as perícias solicitadas pelas autoridades competentes;
VI - Promover estudos e pesquisas
sôbre identificação, com o fito de
aprimorar cada vez mais os conhecimentos desse ramo técnico-científico;
VIl - Orientar os orgaos nacionais
e estrangeiros tnteressados no estudo
do método utilizado no Instituto;
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VIII _ Promover o treinamento de
membros de mstítutcões nacícnaís ou
estrangeiros de identificação, tanto na
sede do Instituto como, se com~emen
te e solicitado, junto aos próprios 6rgãos interessados.
Subseção I -

Da comqioeíçãa
do Serviço Tecnico"

Art., 212.

O

Serviço

Técnico

do

rnstítuto Nacional de Identificação
compreende:
I - Seção de Classificação;
II -

Seção de Pesquisa;

IH ..,.... Seção de Perícias e Estudos

Subseção II -

Da Seção

são entregues, para verificar a exístêncía de idênticas "nos arquivos do
Instituto;
IV - Efetuar o treinamento, em seu
campo de ação, dos membros de erganízacôcs nacionais e estrangeiras de
identificação que venham ao Institu.to para- aperfeiçoar os seus conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral;
V - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos relacionados com a identificação.
Subseção IV -

de Classificação

Art. 213. À Seção de Classificação,
dirigida por um chefe, Dactíloscopís-

ta Pclícíal, indicado pelo Diretor do
Instituto e designado pelo DiretorGeral, compete:
1 - Classificar e subclassíftcar as
individuais dacüloscoptcas chegadas
ao Instituto;
l i - Recusar as individuais dactiIoscopícaà que se apresentem com deficiências nas impressões digitais, devolvendo-as à origem, para nova coleta;
IH - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, dos membros de
organizações nacionais e estrangeiras
de identificaçâo que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral;
IV - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos relacionados com a Identi'rícação.

Subseção III :- Da Seção de Pesquisas
Art. 214. À Seção' de Pesquisas, dírtgfda por um chefe, Dactiloscopista
Policial, índícadc pelo Diretor do Instituto e designado pelo Diretor-Geral,
compete:
1 - Organizar os arquivos dactiloscopícos do INI, segundo o critério do
Manual de Subclassificação do Instituto'
II' - Manter atualizados os arquivos mencionados no item anterior;
III - Pesquisar as individuais erasstrtcadas e subclassificadas que lhe

Da Seção de Perícias

e Estudos

Art'. 215. A 'Seção de Perícias e
Estudos, dirigida por um chefe, Dactiloscopista Policial, indicado pelo Di ~
retor do Instituto e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Efetuar as períctas solicitadas
por autorídade competente;
II - Desenvolver estudos e projetos
com a finalidade de aprimorar os métodos de identificação; .
III - Orientar e coordenar, esses
estudos no próprio Instituto, em estreita colaboração com instituições
congêneres no pais e no estrangeiro;
IV - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, dos membros de
organizações nacionais e estrangeiras
de identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral.
Seçâo IV -

Do Serviço de ArquiVOS
e Preparação

Art. 216. Ao Serviço de Arquivos
e Preparação, dirigido por um chefe,
indicado pelo Diretor do Instituto e
designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Preparar as fichas de tndíce
nominal dos identificados ou prontuárfados no Instituto;
,
II - Organizar e manter atualizado o arquivo de índice nominal;
IH - Organizar e manter atualizados os arquivos de prontuáríoa civis e
criminais, do Instituto;
IV -r Proceder, privativamente, no
Distrito Federal, à identificação civil;
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v - Expedir, no Distrito, Federal,
a requerimento do interessado, privativamente, cédulas de identidade, satestados de bons antecedentes e fôlha
corrida;
VI -. Proceder no Distrito Federal,
privativ~ment~,
ídentífícaçâo c:riminal obngatóna, prevista no íncíso
VIII do. art. 6!? do Código de Processe Penal Brasileiro;
VII - Proceder
ídentificacão dos
estrangeiros sujeitos a registro, no
Distrito Federal;
VIII - Organizar e manter atualizado um cadastro da população fixa
e da população móvel do Distrito Federal;
IX - Organizar e manter atualízado um arquivo fotográfico para auxílio na identificação de suspeitos ou
criminosos no Distrito Federal;
X - Preparar o relatório de antecedentes criminais dos identificados
no Instituto;
XI - Montar, orientar, coordenar,
dirigir, fiscalizar e assistir os Postos
de Identificação do Distrito Federal,
em número. determinado pela necessidade do Serviço;
XII - Preparar as informações solicitadas pelas autoridades competentes e relativas à identificação ou
prontuaríados no Instituto;
XIII - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, dos membros de
organizações nacionais e estrangeiras
de identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral;
XIV - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos relacionados com identificação.
á
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do pelo Diretor do Instituto e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I '" Classificar as fichas de índice
nominal correspondentes aos individuas identificados para fins civis ou
criminais;
II .. -,.. Organizar e manter atualizado o arquivo de índice nominal;
lU - Pesquisar no índice nominal
os nomes chegados ao Instituto, para
verificar a existência de idênticos nos
seus arquivos;
IV - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, dos membros de
organizações nacionais e estrangeiras
de identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus. co:"
nhecímentos, em virtude de convênios
firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral;
V - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos relacionados com identificação.
Subseção III - Da Seção
de Protituárícs
.J:l.r~. 219.
À Seção de Prontuários,
dtrtgtda por um chefe, indicado pelo

Art. 217. O Serviço de Arquivos e
Preparação compreende:
I Seção de índice Nominal;
II - Seção de Prontuários;
lI! - Seção de Dactilografia;
IV - Seção do Distrito Federal.

Diretor do Instituto e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
I - Arquivar e guardar os documentos e pastas contendo os documentos e informações relativas aos
identificados ou prontuarfados no
Instituto;
II Atribuir números aos registros,
medida que isso se torne necessário;
III - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, dos membros de
organizações nacionais e estrangeiras
de identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral;
IV - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos relacionados. com identificação.

Subseção Il .:...- Da Seção de indice
Nominal

Subseção IV Da Seção
de Ductiloçratia

Art. 218. A Seção de índice Nominal, dirigida por um chefe, indica-

Art. 220. A:.. Seção de Dactilografia, dirigida por um chefe, indicado

i

Subseção I -

Da composzçao

do Serviço de Arquivos e rreiaraçõo

à
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pelo Diretor do Instituto e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Preparar o relatório dos antecedentes criminais dos índívíduos
identificados no Instituto;
II ...:.- Dactüografar os cartões do índice nominal;
.
IH - Reproduzir das matrizes constantes dos prontuários, quando solicitado pelas autoridades competentes,
a fóll1a de antecedentes criminais dos
identificados nó Instituto;
.
. IV- Dactüografar e preparar as
cédulas de ídentídade requeridas ao
Instituto, efetuando sua conferência;
V - Dactdlografar e preparar as
fôlhas corridas e os atestados de bons
antecedentes requeridos ao Instituto;
VI - Daotdlograrar todo o material
que lhe fôr distribuído;
VII - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, 'dos membros de
organizações nacionais e estrangeiras
de identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar os seus conhecimentos, em virtude de convênios
firmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral:
VIIi -

Colaborar no estudo, planejamento, e pesquisas do Instituto,
em assuntos relacionados com identificação.
Subseção V - Da Seção
do Distrito Federal

Art. 221. A Seção do Distrito Federal, dirigida por um chefe, indicado pelo Diretor do Instituto e desígnado pelo Diretor-Geral, compete:
I orientar, dirigir, coordenar,
fiscalizar e assistir os Postos de Identificação distribuídos pelas diversas
áreas do Plano Pilóto e Cidades Satélites do Distrito Federal;
IX - Proceder à laminação das cédulas de identidade expedidas pelo
ünstdtuto:
III --.:.. Organizar e manter um arquivo fotográfico, para auxílio na
identificação de suspeitos ou criminúSos;
,
IV - Organizar e manter um csdastro das populações fixa e móvel
do Distrito Federal, utilizando-se de
formulários próprios e cartões de registro de hóspedes;
V - Manter permanente nscanzação junto aos hotéis, pensões e casas de cômodos do Distrito Federal,
para consecução dos objetivos visados no item anterior;

VI - Efetuar o treinamento, em
seu 'campo de ação, dos membros
de organizações nacionais e estrangeiras de identificação que venham
ao Instituto 'para aperfeiçoar os seus
conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo Diretor do Instituto ou pe~
lo . Diretor-Geral;
VII - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto,
em assuntos relacionados com íden ~
tífloação ou cadastramento de populações.
Art. 222. A Seção do Distrito "rederal compreenderá uma Subseção
de Cadastro e tantos Postos de Identificação quantos sejam necessários.
Parágrafo único - O Cadastro e
os postos de Identificação serão dírígtdcs por um chefe, indicado pelo
Diretor do Instituto e designado pelo
Diretor-Geral.
Seção V -

Do serviço de Precessarnento

Art. 223. Ao Serviço de Processamento, dirigido por um chefe, Técnico de Mecanização, indicado pelo
Diretor do Instituto e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
I - Organizar CÓdigos de infrações
penais, profissões, nacionalidade, neturalídade e caracteristicas
físicas,
para sua utilização' em "equípamentu especíàlízadc;
n - Codificar as Informações
chegadas ao Instituto, relativas às
infrações penaís e aos infratores;
m .- Transpor, para cartões perfurados, as informações recebidas;
IV - Organizar e manter arquivos específicos de cartões perfurados;
V - Operar o equipamento mecanizado do Instdtutoj
VI ~ Coletar e fazer a análise
estatística das informações recebidas
no Instituto;
vn - Fornecer, desde que solicitado pelos Estados e Territórios, em
virtude de convênios firmados, reproduções dos cartões perfurados e
dor" respectivos Códigos, para seu em~
prego pelos órgãos estaduais de' identificação;
VIU - Preparar, periàdicamente,
mapas estatísticos sôbre crimes e cri-
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mínalidade, a fim de capacitar às
autoridades competentes o planeja'mento de suas atividades;
IX - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, dos membros de
organizações nacionais e estrangeiras de identificação que venham '3.0
Instituto para aperfeiçoar os seus
conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo Diretor do Instituto ou pelo
Diretor-Geral;
X - Colaborar, no, estudo, planejamento e pesquisas do -Instituto, em
assuntos relacionados com' identificação.
Subseção 1 --:- Da composição do
Serviço de Processamento

Art. 224, O Serviço de Processa...
mente compreende:.
I - Seção de Codificação;
n - Seção de Perfuração;
UI - Seção de Processamento;
IV - Seção de Estatistica.
Subseção 11 -

Da Seção de Codifi-

cação

Art. 225. A Seção de Codificação,
dirigida por um chefe, Técnico de
Mecanização, indicado pelo Diretor
do Instituto e designado pelo Diretor-Geral, compete1 - Organizar os códigos de crimes,
contravenções e demais infrações à
lei, de profissões, de nacionalidade,
de naturalidade' e de características
físicas, bem como os que se fizerem
necessários ao trabalho mecanizado
do Instituto;
II - Codificar, segundo os cócãgos elaborados, as informações chegadas ao Instituto;
In - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação dos membros de
organizações que venham ao Inatituto para aperfeiçoar os seus conhe..
cimentos, em virtude de convênios flrmados ou solicitações deferidas pelo
Diretor do Instituto ou pelo DiretorGeral;
IV - Colaborar no estudo; planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos de identiiicação.
Subseção 111 -

Da Seção de Perfuração

Art. 226. A Seção de Perfuração,

drrígtda por um Técnico de Meca.-q.i-
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aecão, indicado pelo Diretor do Instituto e designado pelo mretor-oeral; compete:
I - Perfurar, em cartões próprios,
as informações chegadas ao Instituto'

:ir - Reproduzir, para remessa aos
Estados e Territórios se determinado
pelo Diretor do Instituto, os cartões
perfurados;
lU Efetuar a reprodução de
tantas vias dos cartões perfurados,
quantas selam necessárias para -rrgantaaçâo tios arquivos pretendidos
pela Seção de processamento;'
IV - Efetuar o treinamento, em
seu campo de ação, dos membro;
das organizações nacionais e estrangeiras de identificação que venham
ao Instituto' para aperfeiçoar os seus
conhecimentos, em virtude de convênios firmados ou solicitações deferidas pelo Diretor do Instituto ou
pelo Diretor-Geral;
V - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos relacionados com a tdenüncacâo.
Subseção IV -

Da Seção de Processamento

Art. 227', A Seção de Processamento, dirigida por um chefe; Técnico
de Mecanização, indicado pelo "nretor do jnstltuto-e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Classificar os cartões perfurados com as informações chegadas
ao Instituto;
II - Organizar e manter tantos
arquivos subdivididos quantos sejal?necessários aos ínterêsses do Instítuto, interpretando e intercalando
03 cartões perfurados:
III - Efetuar pesquisas, manuais
e mecânicas, utilizando os cartões
'perfurados, no sentido de Identlítcal' suspeitos, na natureza da violação da lei "modus operandi" ou
quaisquer outros elementos forneci,
dos ao Instituto;
IV - Operar o equipamento de
Processamento de dados;
V - Analisar e interpretar os dados contidos nos cartões perfurados:
VI - Executar o processamento
pretendido pela Seção de Estatística do Instituto;
VII - Organizar listagens e mapas analíticos dos crimes e da cri..
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mínalídade, em bases local, estadual
e .nacíonal:
VIII _ 'Executar qualquer precessarnento de dados que lhe seja determinado pelo Diretor do Instituto, a - fim -- de colaborar- com _ 'JS demais órgãos do Departamento Federal de Segurança pública, da Po-

licia. do Distrito Federal e dos organismos policiais dos Estados e 'Lerrttórtos:
IX - Efetuar treinamento, em seu
campo de ação, dos membros das orgenizações nacionais e estrangeiras
de identificação que venham ao Instituto para aperfeiçoar seus conhecimentos, em virtude de convênios
firmados ou solicitações deferidas pclo Diretor do Instituto ou pelo Dire-

Exsctrrrvo

IX ..;..- Efetuar a análise estatística
dos assuntos que lhe sejam -íeeerminados ou submetidos pelo Diretor
do Instituto;
X Efetuar o treinamento, etn
seu campo de ação, dos membros
de organizações nacionais e estrangeiras de identificação que venham
ao Instituto para aperfeiçoar os seus
conhecimentos, em virtude de con ~
vênias firmados ou solicitações derendas pelo Diretor do Instituto ou
pelo Diretor-Geral:
XI - Colaborar no estudo, planejamento e pesquisas do Instituto,
em assuntos relacionados com identificação e estatística.
CAPíTULO

tor-Geral;

X ,...- Colaborar rio estudo, planejamento e pesquisas do Instituto, em
assuntos de identificação e eatatística.
Subseção 17 -

Da Seção de Estatística

Art. 228. A Seção de Estatística
dirigida por um chefe, Estatístico,
Indicado pelo Diretor do Instituto e
designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Coletar e analisar estatâstdcamente as informações chegadas -::LO
Instituto e constantes dos cartões
perfurados;
II Planejar asestatisticas a
Serem processadas no Instituto;
III - Indicar as íntormacôes que
julgar necessárias -para, melhor pro·
cessamento estatístico;
IV Efetuar pesquisas e estudos sôbre crimes e críminalídade, em
base local, -estadual e nacional;
V - Publicar: perlôdlcamente, es~
tatístdcas criminais que interessem
~ps organismos policiais do pais;
VI - Confeccionar estatísticas sôbre o movimento policial de todo o
pais;
VII - Elaborar estatísticas sôbre
o movimento de Varas Criminais e
Tribunais do país, possibilitando providências que aprimorem seu funcionamento;
VIII - Planejar e confeccionar estattstícas sôbre quaisquer assuntes
relacionados com o crime e a crimtnaltdade, no sentido' de posstoílri '13'
aos órgãos próprios um melhor 8';;tudo de suas condições de tunctonamento e de SUas necessidades;

IX

DO INSTITUTO NACWNAL DE
CRIMlliALíSTICA

Art. 229. Ao Instituto Nacional de
Ortmlnalístíca (INe) , diretamente
subordinado ao rnretor-oétet do T)e~
partamento Federal de Segurança,
pública, 'compete:
1 - Coordenar, em todo o território nacional, do ponto de vista
normativo e doutrinário, as atividades inerentes à Orímtnalística a se··
rem desempenhadas pelo órgão centraf ;

Ir - Realizar, no Distrito p'ederal,
os exames periciais, avaliações e arbitramentos que, implicando na direta apreciação de vestígios matertaís resultantes de infrações penais,
forem requisitados pelas autoridades policiais, judiciárias e membros
do Ministério público;
In - Assistir as autoridades policiais e judiciárias dos Estados, em
estudos e pesquisas, ou na efetuacão de serviços, quando para tal solicitado e por determinação do Diretor-Geral do Departamento Federal
de Segurança Pública;
IV ~ Desenvolver projetos e programas de estudos e pesquisas, no
terreno da Oríminalística, dlvulgancio os resultados obtidos através de
publicações adequadas;
.V
Oferecer estágios "de treinamento e especialização aos técnicos
das instituições congêneres, nacionais
e estrangeiras.
§ lQ. Não compete ao Instituto Na~
cícnal de Crrminalistíca a realização
de exames que, por legislação outra"
devam ser efetuados por serviços rederads, estaduais ou municipais, pa.r-

I
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ra tanto especlficamente aparelhados, ressalvada a hipótese de' contraperícia, quando determinada ou 30licitada por autoridade
judiciária
competente,
§ 29. As solicitações de exames da
alçada do Instituto Nacional de Criminalística serão feitas diretamente ao órgão pelas autoridades interessadas, devendo ser ainda encaminhado ao Instituto, devidamente acautelado e ídentíücado.vtodo o material a.
ser pertcíado, inclusive, .quando for
o caso" os autos de inquéritos em
que o mesmo se encontre anexado.
§ 39 O Instituto Nacional de Crimínalístdca, mediante autorização ou
por expressa determinação do Diretor-Geral, poderá destacar seus técnicospara operar em Estados que
solicitem tal cooperação,
inclusive
com o deslocamento concomitante do
equipamento que se fizer necessário.
§ 48. As perícias efetuadas pelo
Instituto Nacional de Críminaltattca
terão, quanto à sua execução, caráter sigiloso, só sendo permitido acompanhá-Ias, além da autoridade requtsttante e membros do Ministério r-ablícc, pessoa expressamente autoriza..
da pelo Diretor-Geral.
Art. 230. Ao Diretor do Instituto
Nacional de Orimtnalfstíca, Perito
criminal, nomeado, em comissão, pelo
presidente da República, por indicação do Diretor-Geral, compete:
I - Superintender e orientar, em
todo o território nacional, os trabalhos do Instituto;
II - Assinar a correspondência
expedida pelo Instituto;
III - Despachar com o DiretorGeral;
IV - Prestar às autoridades .00"
liciais tôdas as informações que Ihc
forem solicitadas em matéria de 'ma
competência;
V - Prestar informações e emitil' pareceres, em processos, sôbre assuntos de sua competência;
VI - Receber, em livro próprio, o
compromisso dos Peritos. Criminais e
policiais lotados no Instituto, para
o desempenho das mencionadas funções' ., ficando, em conseqüência, os
referidos servidores, desobrigados de
tal formalidade no resto dos autos;
VII - Orientar e supervisionar os
trabalhos técnicos atribuídos eo- Instituto;
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Baixar portarias e ínstrudefinidoras e reguladoras, para o
bom andamento dos serviços afetos
ao órgão que dirige;
IX - ' Designar os peritos que devam efetuar os exames requisitados
ao Instituto, bem como funcionar como perito, quando, para tanto, designado por autortdade competente ou
a seu critério;
X - Visar os laudos e pareceres,
e autenticar os documentos reprodualdos no Instituto;
XI - Aplicar as penas discipllnàres de sua competência, representando ao Diretor-Geral para a Imposição das que, de acôrdo com os dispositivos estatutários, escapem à sua
alçada, bem como. elogiar os servidores que lhe sejam subordinados;
XU - Reunir, periodicamente, os
Peritos criminais e Policiais lotados
nc Instituto, a fim de debater novastécnicas e procedimentos do trabalho ou de fixar, sôbre determinado assunto, o ponto de vista doutrinário
do Instituto Nacional de Orfmínalística;
XIII - Coordenar, diretamente, os
trabalhos do Serviço de Pesquisas
Orlmínalfstícas:
XIV - Requisitar diárias, ajudas
de custo ou quaisquer outras vantagens pecuniárias para os funcionár-ios do Instituto que, a serviço, se
devam afastar da sede;
XV - Apresentar ao Diretor-Geral o relatório anual do órgão que
dirige, sugerindo medidas tendentes
ao seu aprimoramento;
XVI - Designar substituto para
seus impedimentos eventuais;
xvn Integrar o Conselho Superior de Polícia;
XVIII - Representar o Departamenta Federal de Segurança Pública em reuniões e congressos, nacionais
e internacionais, referentes à Criminalistica..
ções

Seçâo 1 -

Da composição do Insti-

tuto Nacional de Criminalística

Art. 231. O Instituto Nacional de
Críminalístíca 'compreende:
I - Secretaria;
TI - Seção de Adininistração;
In - Serviço Pericial;
IV - Serviço de Pesquisas cnmtnalísticas;
V - Museu de criminalistica.
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Da Secretaria do Insti..

tuto Nacional de' Criminalística '

Art. 232. A Secretaria, compete:
I -, Receber, em protocolo próprio, . tôda a correspondência dirigi-

da ao Instituto, preparando-a e dando-lhe imediato encaminhamento ao
respectivo Diretor;
TI - Anotar, em registro especial,
todos os dados atinentes aos expe...
dientes despachados, seu', andamento, destino e solução dada;
Itr - Preparar todo o expediente, 'inclusive correspondência oficial,
interna e externa, incumbindo-se de
sua distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento
da documentação do Instituto, inclusive cópias de laudos, pareceres e correspondência expedida, em forma discriminativa, por assunto, procedência
e destino, obedecendo à ordem cronológica;
V Encaminhar ao Diretor do,
Instituto, sob protocolo especial e intata, tôda a correspondência secreta, confidencial ou reservada que
lhe seja dirigida;
VI Informar aos interessados
sõbre a tramitação do expediente.
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso ou enquanto. prevalecer a necessidade, dêsse
sigilo;
VII - Redigir todo o serviço dactiIográflco relativo às normas mencionadas .nos itens anteriores.
Parágrafo único - A aecretarte
será dirigida por um chefe, tntegrante do "Serviço - Administração,
Escritório e Fisco", indicado pelo
Diretor do Instituto e designado pelo
Díretor-Geral..
Seção 111 -

Da Seção de Administração

Art. ,233. A Becâo de Administração do Instituto Nacional de Crírrunalística, dirigida por 'um chefe, indicado pelo Diretor do Instituto io
designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Organizar fichários completos do quadro de funcionários do
Instituto;
.
Ir '--- Anotar faltas, licenças, .rérias, ,movimentação, eficiência, elogios e punições dos funcionários do
Instituto, em correspondência com

o Serviço do Pessoal da Divisão de
Departamento
Administração,
do
Federal de Segurança Pública;
UI - Receber, classificar, distribuir e expedir as correspondência
operacional do Instituto, excetuada
ri de seu Diretor, a qual estará afeta ~ Secretaria;
IV Efetua!: o suprimento de
material aos órgãos estaduais e territoriais com os quais o Instituto
mantenha convênios.
Art. 234. A Seção de Administra...
çâo contará com uma Portaria e um
Almoxarffado .

Art.

235. A Portaria, compete:
proceder à cobertura e fe ..
chamento dos prédios do Instituto,
mantendo sob vigilância aquêlea setores que, por necessidade dos -erviços, devam permanecer contínuamente abertos;
II- - Encaminhar as partes e tnteressados aos setores ou funcionários que procurem, vedando o ecesso
aos locais em que seja proibida a
permanência de estranhos aos - serviços do Instituto;
III - Zelar pela limpeza e COU"
servacão dos edifícios do InstituI

-

to.

Parágrafo único -

A Portaria se-

rú dirigida por um chefe de Portaria, indicado pelo Diretor do Insti-

tuto e designado pelo Diretor-Geral ,
Art. 236. Ao Almoxarifado, compete:
to;ad-; oM~~i:~iaf~~uc~~~~~tees~~:

cial, destinado aos trabalhos do Ins-

tituto, tal como O material fotográ,..
fico, drogas e produtos químicos;
II - Providenciar sôbre a requisição, em tempo útil, do material de
consume que esteja a esgotar-se,
inclusive do destinado aos serviços
burocrátícos e de conservação e límpesa.
parágrafo único. o Almoxartíado
será chefiado por um Almoxarife,
indicado pelo Diretor do InSUt11to e designado pelo Díretor-Gcr al ,
Seção IV -

Do Serviço Pericial

Art. 237. Ao Serviço Pericial, dirigido por um chefe, integrante do
"GrU1;)o Ocupacional PF - 300 Perícia Federal", indicado pelo .Dí-
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reter do Instituto 'e designado pelo
Diretor-Geral; compete:
I Efetuar pertcías que ímpüquem na utilização e emprêgo de
equipamento especializado, montado
e instalado em laboratórios
para
tanto apropriados;
11 .- Efetuar exames periciais em
locais externos, nos quais se vise
constatar a exístêncía de infrações
penais e os meIOS e modos pelos
Quais foram perpetradas;
III - Proceder as perícias contabeís, em todos os seus ramos,' naquilo que seja dé interêsse da JUs",
tiça e da investigação criminal;
IV - Realizar trabalhos de fotografia. e mícrofotografía, bem co.no
desenhos, plantas, e croquis, necessários à ilustração e complementação dos serviços efetuados pelo Instjtutc.

Subseção

1 -

Da composição do
Serviço Pericial

Art. 238.
O Serviço Pericial
compreende:
I - Seção de perícias de t.abora-

tortos:

Il - Seção de Perícias Externas;
In Seção de Perícias Contá-

beis;
IV nho.

Seção de Fotografia e Dese-

Subseção 11 - Da Seção de perícias
de Laboratório
.

Art. 239. A Seção de Perícias de
Laboratório,' chefiada por um tntegrante do "Grupo Ocupacional FF
- 300 - Perícia Federal". indicado
pelo Diretor do Instituto e designado
pelo' Díretor-Oeràl, compete:
I - Realizar exames e perícias sôbre armas brancas e de fôgo, peças
de munição, pólvoras, explosivos.
agressivos químicos, máquinas infernais e objetos em geral;
TI - Proceder a, pesquisas micros..
côpícas e realizar exames sôbre vestígios materiais diversos, como manchas, pêlos, fibras, poeiras e detritos;
-nr - Proceder à análise química,
mineral ou orgânica, especial ou aplicada. bem como a determlnaçôes fisico-químicas;
IV - Efetuar exames documentoscópícos e grafotécnícos em qualquer
material gráfico manuscrito. dactilografado ou impresso, bem como em

selos, estampilhas, papel-moeda e papéis de crédito;
V - .Efetuar exames em moedas
metálicas;
VI - Proceder a avaliações diretas
e indiretas em materiais e objetos,
bem como a constatações em apetrechos e acessórios de jõgo 'e material
utilizado para a prática de estelionato·
.
VrÍ - Efetuar as verificações e
exames que se fizerem necessários
em mercadorias e material correlato,
para fixação de infrações' à Lei de
Economia Popular.
Subseção IH -

Da Seção de Pericias
Externas

Art. 240. A Seção de Perícias Externas, chefiada por um integrante
do "Grupo Ocupacional PF - 300,
Perícia Federal". indicado pelo
Diretor do Instituto e' designado pelo
Diretor-Geral, compete:
1 - Realizar exames em locais de
morte violenta;
II - Realizar exames em locais de
acidentes de tráfego com vítimas;
rn .- Realizar exames em locais
de violências contra coisas. como
arrombamentos, infrações e danos dolosos de quaisquer naturezas;
IV - Realizar exames em locais
de incêndios, desabamentos e explosões:
V' Proceder a exames e vistorias em veículos e em maquinarias;
VI - Proceder a exames em todo
e. qualquer local, visando caracterizar
a prática de crimes e contravenções
penais;
VII - Efetuar o levantamento das
impressões papilares encontradas em
locais -de infração penal.

Subseção IV - . Da Seção de Perícias Contábeis

Art. 241,

À

Seção de Perícias Con ~

tábeis, chefiada por um integrante

do "Grupo Ocupacional PF - 300 _
Perícia Federal", indicado pelo Di ...
reter do Instituto e designado pelo
Diretor-Geral,. compete:
I - Realizar perícias relativas à
contabilidade pública, empresarial ou
bancária;
II - Proceder a estudos e verificações destinados à caracterização
de fraude, em escritas contábeis ou
lançamentos correlatos.
-
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Subseção V ' - Da Seção de Fotografia e Desenho

Art. 242. A Seção de Fotografia
e Desenho, chefiada por um integrante do "Grupo Ocupacional P 500 - Cinematografia e Fotografia",
indicado pelo Diretor do Instituto e
designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Realizar os .servtços de fotografia e mícrorotograrta especializados, destinados à ilustração dos laudos produzidos no Instituto, bem
como necessários aos trabalhos de
pesquisa nêle desenvolvidos;
II - Proceder à reprodução de
documentos, por meio de fotografia
ou fotocópia;
,
IH - Efetuar a confecção de desonhos, plantas e croquis, necessários à ilustração dos laudos e demais serviços efetuados pelo Insti-

tuto.

Seção V -

Do Serviço de Pesquisas

crtmíeauencoe

Art. 243. Ao Serviço de Pesquisas
Criminalísticas, dirigido por um integrante do "Grupo Ocupacional PF
- 300 - Perícia Federal", indicado
pelo Diretor do Instituto e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 Planejar, desenvolver e executar estudos, e projetos de pesquisa.
pura, no terreno da Crtmínaustíce,
visando estudar problemas e estabelecer normas de ação técnica e de
assistência às investigações;
II - Organizar e manter coleções
de, publicações técnicas, indispensáveis ao desempenho de seus encargos.
Subseção 1 - Da composição do Serviço de Pesquisas Criminalisticas

Art. 244. O Serviço de Pesquisas
Crlminalístdcas. compreende:
1 - Seção de Métodos Biológicos;
II - Seção de Método's FísicoQuímicos;
III - Seção de Documentao..âo.
Subseção II -

Da Seção de Métoàos
Biológicos

Art. 245. À Seção de Métodos
Biológicos, chefiada por um Integrante do "Grupo Ocupacional PF
- 300~' - 'Perícia Federal", indicado

pelo Diretor do Instituto e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 Planejar, desenvolver e executar estudos e projetos relacionados
com:
à) a imunologia de sangue, em
suas aplicações no terreno da Crímtnalístíca:
z» a bioquíníca, no campo da investigação criminal;
c) . a fauna mícrobiana transportada pela pessoa humana;
d) os pêlos humanos, visando sua
individualização.
.
II pesquisar e desenvolver projetos de qualquer natureza, que direta ou indiretamente possam interessar à Crlminalíatica e sejam abrangidos pelas atividades especificas da
Seção.
Subseção III Da Seção de M étodos Físico-Quím·icos

Art. 246. A Seção de Métodos Físicos-Químicos, chefiada por um integrante 'do "Grupo Ocupacíonal vêp'
- 300 - Perícia Federal", Indicado
pelo Diretor do Instituto e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
I - Planejar, desenvolver e executar estudos e projetos relacionados
com:
a) a crematografla, em qualquer
de seus tipos, aplicada à Crimínalística;
b) a espectrografia e espectrofotometria, especialmente no campo
dos vestígios materiais mínimos;
d) as pesquisas envolvendo a utilizacão de métodos' ínstrumentaís de
anéiíse, aplicadas ao estudo dos microvestígios. _
n - Pesquisar e desenvolver projetos outros de qualquer natureza,
que direta ou indiretamente possa interessar à Crímínalístdca e sejam
abrangidos pelas atividades específicas da Seção.
Subseção

IV -

Da Seção de Documentação

Art. 247. A Seção de Documentação, chefiada por um Bíbltotecárto,
indicado pelo Diretor do Instituto e
designado pelo Diretor-Geral, compete:
.
I - Organizar e .manter coleções
de publicações técnicas indispensáveis ao desempenho dos encargos do
Instituto;
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n - Promover a difusão dos trabalhoa técníco-cíentíncos, de caráter
geral ou doutrinário, executados pelo
Instituto;
UI - Manter Intercâmblo com organizações congêneres, nacionais ou
estrangeiras.
Seção VI -

Do Museu de crnntnalistica

Art. 248. Ao Museu ele Criminalistica, dirigido por um integrante. do
"Grupo Ocupacional - PF -300
- Perícia Federal", indicado pelo Diretor do Instituto e designado pelo
Diretor-Geral, compete colecionar e
classificar, com caractertstícas essencialmente dinâmicas. todo e qualquer material que. no terreno da
Crtmínalístíca, possa servir como vestíglos e padrão de confronto, para
melhor orientação das investígações.
Parágrafo único - Para a consecução. de tal objetivo, o Diretor do
Instituto poderá entrar em contato
com as fontes detentoras ou produtoras de tais materiais. no sentido
de obtê-los por doação ou de promover sua aquisição dentro das disponibilidades existentes.
Subseção I - Da composição elo
Museu de. Criminalística

Art. 249. O Museu de Crim1nalístdca compreende:

I - Seção de Merceologta;
II - Seção de Cadastro.
Subseção II -

Da Seção de Merceo~ogia

Art. 250. À Seção de. Merceologia,
chefiada por um integrante do "Grupo Ocupacional PF - 300 - Pericia
Federal", indicado pelo Diretor do
Instituto e designado pelo DiretorGeral, compete:
I - Coletar e classificar o material que possa servir como vestígios
e padrão de confronto:
II - Organizar tais coleções de
maneira que permitam rápida identificação, inclusive quanto à origem,
dos espécimes confrontados.
Subseçáo ll! - Da Seção
de Cadastro

Art. 251. A Seção de Cadastro,
chefiada por um integrante do

"Grupo Ocupacional PF - 300 Perícia Federal", indicado pelo Di ~
retor do Instituto e designado pelo
Diretor-Geral, compete:
I - -Classfflcar, utilizando fichas
próprias ou outros recursos, todos Os
espécimes colecionados pelo Museu;
II - Manter um fichário, destinado ao registro dos dados técnicos
do "mcdus-operandt" daquelas infrações penais ocorridas em tempo
e local diferentes, mas' que possam
traduzir unidade de. ação.
CAPÍTULO X

DA ACADEMIA NACIONAL DE
POLíCIA

Art. 252. A Academia Nacional de
Policia (ANP) , do Departamento
Federal de Segurança Pública, diretamente subordinada à Diretoria
Geral, é órgão central, destinado à
formação, ao treinamento e
especialização de seu pessoal e, quando
solicitado, de integrantes das Poli-o
cías dos Estados, Distrito Federal e
Territórios, competindo-lhe:
I - Realizar os concursos de habilitação à matrícula, nos diferentes
cursos
formação profissional específica, exigidos para o ingresso na
"Classe Policial";
11 - Promover os cursos de rormação dos servidores policiais do
Departamento Federal de Segurança
Pública;
III - Promover diligências, no
sentido de apurar os antecedentes
dos candidatos à matrícula nos concursos a que alude o item anterior,
bem como, no que tange aos demais
requisitos exigidos para ingresso na
"Classe Policial";
IV -. Proceder aos cursos ou concursos internos, .destínados aos funcionários que, por . acesso, devam
passar de uma classe para outra;
V' ....;... Realizar cursos de aperfeiçoamento e treinamento para os servidores do Departamento Federal de
Segurança pública;
VI - Conferir diplomas relativos
a cada curso;
VII - Proporcionar o treinamento
e o constante aperfeiçoamento do
pessoal dos serviços policiais do
país, de sorte a mantê-los sempre
atualizados, com novas técnicas
adotadas na repressão à crfmlnalidade, em seus múltiplos aspectos;

de
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vm Realizar planos. estudos e
pesquisas que visem ao estabelecimento de doutrina orientadora, em
alto nível, das atividades policiais do
país;

IX - Promover a difusão de matéria doutrinária, informações e. estudos, sôbre a evolução dos serviços
e técnicas policiais;
X _. Conceder bôlsas de estudo e
prêmios, pela realização de trabalhos
policiais de características técnicocientíficas;
XI ~ Estabelecer intercâmbio com
as escolas de policia do país e organizações congêneres estrangeiras. visando ao aperfeiçoamento e à especialização dos servidores policiais;
XII - Assistir os demais órgãos
do 'Departamento Federal de Segurança Pública, com os elementos
técnicos da sua estruturação.
Art. 253. A Academia Nacional de
Policia' <ANP) será dirigida por um
Diretor, nomeado em comissão pelo
Presidente da- República, por índtcação do Diretor-Geral.
Art. 254. Ao Diretor da Academia
Nacional de Policia, incumbe:
I - Cumprir e fazer cumprir as
diretrizes e normas baixadas pelo
Díretcr-Geral:
TI - Dirigir, coordenar, orientar e
fiscalizar / tôdas as atividades da
Academia no setor .técníco-cultural,
administrativo e disciplinar;
li! - Baixar portarias, ordens .de
serviço, instruções e editais;
IV - Despachar diretamente com
o Diretor-Geral;
V Conceder e cancelar matriculas, eliminar candidatos e alunos
em qualquer fase do concurso ou
curso e impor penas disciplinares aos
membros de corpo discente;
VI - Decidir de recursos interpostos por interessados em concursos,
cursos e demais atividades da Academia Nacional de Policia;
VII -: Propor a anulação, parcial
ou total, de concursos., bem assim,
anular, interromper, suspender ou
suprimir cursos de aperfeiçoamentos;
Vil! - Designar fiscais de provas,
fixando·\hes, se rôr o céso, a gratificação;
IX - Designar examínadoresj.
X"- Reduzir ou _prorrogar os períodos -de duração de cursos ou quaisquer outros processos de treinamento;

XI Suspender as aulas, ocorrendo motivo 'excepcional;
XII - Assinar diplomas e certificados;
XIII - Pronunciar-se sôbre a concessão de bôlsas de estudo, regulando
as condições e requisitos a serem
atendidos pelos que a elas se candidatem;
XIV -'- Conceder prêmios;
XV - Aprovar visitas e viagens de
instrução;
XVI - Abonar, a seu critério,
faltas e atrasos de alunos;
XVII - Aprovar inscrições nos
concursos, cursos e quaisquer outros
processos de treinamento;
XVIII - Decidir quanto às normas
propostas pela Divisão de Ensino:
XIX
Substituir protessôres.
quando necessário;
XX ~ propor ao Diretor-Geral a
lotação básica do pessoal indispensável ao melhor funcionamento da
Academia;
"
XXI - Designar e dispensar professõres;
XXII
Submeter ao DiretorGeral, até o dia 31 de outubro, o
plano de atividades da Academia
para o ano seguinte;
XXIII - Apresentar, anualmente,
ao Diretor-Geral, o relatório das atividades da Academia;
XXIV - Aprovar programas, condições de matriculas, de habíütação,
aprovação nos concursos, cursos e
estágios, submetendo-os à consideração do Diretor-Geral;
XXV - Autorizar, a seu critério,
quando ocorrerem razões relevantes,
a realízaçâo de provas em segunda
chamada;
XXVI - Desdobrar, em setores ou
turnos, os órgãos integrantes da
Academia, sempre que conveniente
ao serviço;
XXVII - Movimentar o pessoal
pelos diversos órgãos da Academia;
XXVIII - Aprovar ou alterara
escala de férias;
XXIX Fixar os horários de
funcionamento dos órgãos integrantes da Academia, de acôrdo com as
suas peculiaridades;
.xxX - Antecipar ou prorrogar o
expediente normal dos servidores;
XXXI - Autorizar despesas e ordenar pagamentos correspondentes
às atividades especificas da Academia, 'dentro dos créditos orçamentários a ela consignados;
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Y:o.XXII .-

Reunir, periodicamente,

os servidores da Academia visando

ao melhor rendimento das suas atividades;
XXXIII - Reunir protessõres e
alunos;
XXXIV - Propor ao Diretor-Geral a contratação de professôres e
jécnícos,- nacionais ou estrangeiros,
para a realização de cursos e conferências;
XXXV
Manter intercâmbio
com as escolas de policia do país e
estabelecimentos similares no estrangeiro, antecedido de prévia ciência do
Díretor-Geral;
XXXVI Detenninar a realização de diligências que objetivem
apurar, em 'profundidade, os antecedentes dos candidatos ao concurso
de habilitação à matricula na .Academia Nacional de Polícia, para a
realização dos cursos destinados ao
ingresso na "Classe Policiar';
XXX'VTI - Examinar o resultado
dessas diligências para, segundo as
informações proporcionadas, decidir,
em despacho fundamentado, sôbre os
pedídcs de inscrição ou concurso-referido no item anterior, deferindo-os
ou não:
XXXVIII - Aplicar as penas disciplinares da sua alçada, representando ao Diretor-Geral, para tmposlçâo das que, de acôrdo com os. precettos estatutários, escapem à sua
esfera de atribuições;
xxxrx - Manifestar-se sobre a
qualidade do. material a ser adquirido para a Academia Nacional de
Polícia;
XL - Encaminhar, ao Diretor da
Divisão de. Administração, os nomes
dos servidores do Departamento Federal de Segurança Pública que sejam matriculados na Academia Nacional de polícia, tãci logo isso
ocorra, comunicando-lhe, ainda, mensalmente, a freqüência dêsses servidores aos cursos que estejam oumprindo e, para anotação em suas respectivas fôlhas de assentamentos
funcionais, observações sôbre 11. conduta mantida e notas alcançadas,
especificando a ordem de classificação;
XLI -Promover, por solicttação
das Secretarias de Segurança dos
Estados ao Diretor-Geral, a seleção,
formação, treinamento e aperfeiçoamento, do pessoal dos serviços de
policia do país;
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XLII - Representar a Academia
Nacional de Policia em congressos e
seminários;
XLI.!! - Delegar podêres a servidor do Departamento, Federal de
Segurança Pública, lotado na Academia, 'em cargo de chefia, que deva
substitui-lo em seus impedimentos
eventuais, até 30 dias;
XLIV - Integrar o Conselho Buperlor de Policia.
Seção I - Da comp,osição àa
Academia Nacional de Policia
Art, 255. A Academia Nacional de
Policia compreende:
I - Secretaria;
l i - Serviço Administrativo;
In - Dívísâo de Ensino;
IV ....:. Dívísão de Cursos e Seleção;
V Serviço de Adestramento e
Meios.

Seção II -

Da Secretaria da A.N.P.

Art. 256. A Secretaria da Academia Nacional de Policia, compete:
I - Receber, em protocolo próprio,
tôda a correspondência dirigida à
Academia Nacional de Polícia, preparando-a e dando-lhe imediato encaminhamento ao respectivo D'iretor;
li Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento,
destino e solução dada;
f i - Preparar todo o expediente',
inclusive correspondência oficial, interna e externa, íncumblndc-se de
sua distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento da
documentação da Academia, inclusive cópias de correspondência expedida, em forma discriminativa, por
assunto, procedência e destino. obedecendo à ordem cronológica;
V - Encaminhar ao Diretor da
Academia, sob protocolo especial e
intata, tôda a correspondência secreta, confidencial e reservada que
lhe seja. dirigida;
VI - Informar aos interessados
sôbre a tramitação do expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso, ou enquanto prevaleça a necessidade 'dêsse
sigilo;
VII - RedIgir todo o servico dactilográfico relativo às normas mencionadas nos itens anteriores.
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Párásrrafo único. ,A Secretaria será

dirigid~ por um chefe, integrante do

"Serviço --: A~~nistração, ~s~ritó
rio e Fisco", índícado pelo DIretor
da Academia e designado pelo Diretor-Geral.

Seção IH -

Do Serviço

Administrativo

Art. 257. Ao Serviço Admínístrativo, dirigido por um chefe, I'écníco
de Administração, indicado pelo Di-

reter da Academia e designado pelo
Díreton-Geral, compete:
I - Proceder, segundo orrentaçâo
do Diretor 'da Academia, à .movimentaçâo do pessoal em exercício nesse
órgão:
.
TI Instruir ou fazer instruir
convencionalmente todo o expediente
processado pelo serviço e que .deva
ser submetido à decisão ou despacho
do Diretor da Academia;
TIl Atender aos proressôres,
alunos' e servidores; sôbre matéria
administrativa;
IV - Zelar pela disciplina no âmbito da Academia;
V - Propor, ao Diretor da Academia, o que lhe parecer conveniente
aos tnterêsses do órgão;
VI - Manter sempre atualízado,
no serviço administrativo, os dados
pertinentes às suas atividades;
VII - Providenciar a lavratura
das atas e têrmos, registrando, em
livro próprio, o resultado de provas
e exames;
VIII - Expedir certidão e atestados. 'da competência do serviço;
IX, - Planejar, 'colhidos' os nados
necessários, a proposta orçamentária
da Academia;
X - Cumprir e fazer currmrlr os
encargos que lhe forem cometidos
pelo Diretor da Academia;
XI Propor a organização e a
alteração subseqüente da escala de
férias do pessoal subordinado;
XII - Atender aos encargos administrativos gerais da Academia.
Subseoão l - Da composicãn do
Serviço Administrativo

Art. 258. O Serviço Admlnístrativo compreende:
r - Seção do Pessoal;
II - Seção de Protocolo e Arquivo;
DI - Seção de Material e Patrimônio;
TV - Portaria e Zeladoria.

Subseção 11 -

Art.

compete:

Da Seção' do Peseotü

259. A Seção do

Pessoal,

I - Preparar as ordens de serviço,
portarias, editais e avisos relativos à
matricula, desligamento, cancelamento, mudança de professôrea e outras,
a tinen tes à realização dos cursos e
concursos, e promover suá. divulgação;
II - Preparar os prontuários individuais dos servidores lotados na
Academia, professôres e alunos. onde
serão anotados todos os dados a êles
referentes;
li Estudar os problemas de
administração, especialmente 013 relacionados com pessoal, orçamento e
relações administrativas, propondo soluções adequadas;
IV Opinar, quando solicitada,
em todos os assuntos relativos a
pessoal, orçamento e relações administrativas;
V - Elaborar o projeto de proposta orçamentária da Academia;
VI - providenciar a confecção de
fôlhas de freqüênêcía do pessoal,
professôres e alunos;
VII - Preparar as listas de .orovas
e de presença, para a realização de
provas e exames;
VIII - Preparar e confeccionar
diplomas e certificados;
IX Preparar, mensalmente, a
fôlha de estudos, para o devido encaminhamento.
Parágrafo único. A Seção 10 PessoaI será dirigida por um chefe, integrante do "Serviço - Administração, Escritório e Fisco", 'indicado
pelo' Diretor da Academia e designado pelo Diretor-Geral.
Subseção LlI - Da Seção âe
Protocolo e Arquivo

Art. 260. À Secão de Protocolo e
Arquivo compete: ~
I - Escriturar, em livros ou fichas,
todo o serviço interno;
II
Apurar dados estatísticos
para a confecção de relatórios;
IH - Preparar certidões e atestados;
IV - Arquivar, ao fim de cada ano
escolar, os assentamentos dos cursos
realizados, bem. como os prontuários
de professôres e alunos;
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v - Arquivar, catalogando e classificando, tôda a documentação conelusa, mediante. despacho da autoridade;
VI - Executar tôdas as demais
tarefas que lhe forem atribuídas pela
direção da Academia Nacional de
polícia.
parágrafo único. A Seção de Protocolo e Arquivo será dirigida por
um chefe, Arquivista, indicado pelo
Diretor da Academia e designado
pelo Diretor-Geral.
Subseção IV -

e

Da Seção de Material
Patrimônio

Art. 261.. A Seção de Material e
patrimônio, compete:
I - Promover a coleta e organizar
os dados técnicos, para aquísíeâo de
material especializado;
II - Organizar e encaminhar aos
órgãos abastecedores as requisições
de material necessário às atividades
da Academia;
m - Fazer estimativa e orçomento das requisições a serem enviadas
aos órgãos abastecedores;
IV - Organizar e manter, devidamente acautelado, em almoxarifado
e depósitos, o material estocado para
uso da Academia;
V - Controlar a existência, uso e
estado de conservação dos bens
móveis da Academia, recolhendo o
material inservivel, em desuso, obsoleto, ímprestávelou desnecessário;
VI - Manter em dia o inventário
dos bens móveis;
VII - Propor normas para a apltcacâo e consumo do material;
VIU - Distribuir ou redistribuir
o material em estoque nos almoxarifados de acôrdo com as necessi.dades
do serviço;
IX - Fornecer os elementos técnicos e os dados necessários à realização de inventários e registros das
operações relativas a material;
X
Controlar, distribuindc e
mantendo em estoque, para atender
às requisições dos demais órgãos da
Academia, o material de uso mais
freqüente, fazendo as devidas escríturações;
XI- Estudar os problemas de administração. especialmente os relacionados com materi ar e rec ursos
nnanoetros; propondo soluções adequadas;
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XII - Opinar, quando solicitado,
sôbre assuntos relacionados com material e respectivo orçamento;
XIll Organizar o inventário
anual dos bens da Academia;
XIV - Providenciar o consêrto e
a conservação do material da Academia.
Parágrafo único. A Seção .re Material será dirigida por um chefe,
indicado pelo Diretor da Academia
e designado pelo Dtretor-Geral,
Subsecão V - Da Portar-ia e
~
ZeZadoria

Art. 262. A. Portaria e Zeladoria,
compete:
1 - Providenciar a manutençâo do
edifício, suas dependências e instalações, em boas condições de conservação, promovendo os reparos que se
fizerem necessários;
II - Providenciar a limpeza interna e externa do prédio e suas dependências, inclusive de sua área de
cercania;
II! - Manter em perfeito r-melonamentc as instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas e de gás:
TIr - Promover vigilância, diurna
'e noturna;
V - Superintender os serviços de
Interêsse interno, como sejam, la"andarias, bar, restaurante e barbearia'
VI - Zelar pela conservação de
todo :o mobiliário, utensílios, pertencentes à aparelhagem instalada nas
diversas dependências, providenciando sua preparação;
VII - Manter o chaveiro geral do
edifício, dependências, móveis, etc.;
VIII - Manter o serviço de Portaria, com os encargos de:
a) Prestar informações ao público
sôbre a localização das dependências
da. Academia, bem como sôbre o local em que trabalham seus servidores:
b) Receber e entregar a correspondência geral da Academia;
c) Proceder à limpeza e conservação das dependências;
d) Providencial' a remccãc do lixo
das diversas dependências;
e) Exercer vigilância permanente
nos lugares de entrada e saída, principalmente nos setores de maior
contato com .o público;
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1) Executar outros serviços correlatos com suas atividades, que lhe

forem atribuídos.

parágrafo

umco,

A

Portaria" e

Zeladoria serão dirigidas -por um
Chefe de portaria, indicado pelo Di-

retor da Academíe, e designado pelo
Diretor-Geral.
Seção IV -

Da Divisão de Ensino

Art. 263. A Divisão de
compete:

Ensino,

I - Fixar as diretrizes básicas das
atividades didáticas, visando u solução, formação e aperfeiçoamento do
policial;

Il - Difundir matérias de natureza doutrináxia;
'!lI Promover a concessão de
bôlsas de estudo;
IV - Organizar programas para os
cursos e concursos a serem realizados na Academia;
V - Promover viagens e visitas de
instrução e de estudos.
Art. 264. A Divisão será dirigida

por um chefe, funcionário do Departamento Fê'deral de Segurança
Pública, indicado pelo Diretor da
Academia e designado pelo DiretorGeral.

Subseção I -

Da Composição

da Divisão de Ensino

In
Proporcionar mientação
sôbre a bibliografia a ser adotada e
consultada nos düerentes cursos da
Academia;
IV - Observar OS· resultados obtidos durante os cursos, provas e exames, objetivando possíveis mcdífíca;
ções. nos métodos aplicados;
V _. Promover a realização de semínártos.
Parágrafo umco. A Seção de
Didática será dirigida por um chefe,
funcionário público, com habilitação
própria, indicado pelo Diretor da
Academia e designado pelo DiretorGeral.
Subseção 111 - Da Seção de
Intercâmbio

Art. 267. A Seção de Intercâmbio,
compete:
I - Manter intercâmbio cultural e
bibliográfico com as escolas de poJí~i~'e~~ri:i~ir~: organizações similares,
~I - Estudar e propor a realização
de convemos e projetos de íntercâmbío, para fins técnico-culturais. com
os .organismos referidos no item anterior;
~II - Sugerir programas de aperfeíocamento e especialização fie servidores, em entidades conzêneres
nacionais e estrangeiras;
,
IV -t- Estabelecer os contates necessários
efetivacão das viagens e
visitas de ínstrucâo, planejadas pela
Divisão de Ensino;
V. - Organizar e divulgar a Reviata da Academia mantendo atualizada sua publicação;
VI - Organizar e dar execução a
festas e solenidades acadêmicas, de
caráter, cultural, social ou esportivo;
VII - Manter atualizado o cadastro dos bolsistas. dando-lhes tôda a
assistência;
VilI - Promover a divulgacâc das
oportunidades e vantagens que o serviço policial oferece, planejando e
implantando processos e práticas
tendentes a atrair e orientar candidatos.
Parágrafo único. A Seção de Intercâmbio será dirigida por um
chefe, funcionário público, com habilitação própria, indicado pelo Diretor
da Academia e designado pelo Diretor-Geral.
.à

Art. 265. A Divisão de Ensino compreende:
1 - Seção de Didática;
TI - Seção de Intercâmbio:
In - Seção de Planejamento e
Pesquisas.
Subseção II -

Da Seção de Didática

Art. 266. A Seção de Didática,
compete:
1 - Planejar a estrutura dos díferentes cursos a serem realízadcs
pela Academia e métodos de ensino
a serem nêles aplicados;
TI - Planejar a criação de cursos,
ou a introdução de novas matérias
nos já existentes, objetivando manter os servidores do Departamento
Federal de Segurança Pública atualizados com as. mais modernas técníeas de investigação criminal;
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Subseção IV - Da Seção de
Planejamento e Pesquisas '

Subseção 11 - Da Seção de
Cursos de Formação

Art. 268. À Seção' de Planejamento e Pesquisas, compete:
I - Realizar estudos que cojettvem proporcionar elementos infor~
matdvos à dífusâo de matéria doutrt-

Art. 272. À Seção de Cursos de
Formação, compete:
I Manter cursos, de natureza
teórica e prática, objetivando à formação técruco-profíssíonal, daqueles
que, habilitados em concurso para
matricula na Academia e a ela admitidos, preparam-se para ingressar na
"Classe Policial";
Ir - Atender no cumprimento dêsses cursos às normas doutrinárias ditadas pela Divisão de Ensino e aprovadas pelo Diretor da Academia;
III --'- Proporcionar à Divisão de
Ensino, todos os dados que, para fins
de pesquisa e planejamento, sejam
por ela solicitados.
Parágrafo único. A
Seção de
Cursos de Formação será dirigida por
um chefe, funcionário público, com
habilitações próprias, indicado pelo
Diretor da Academia e designado pelo
Diretor-Geral>

nária:

II - Elaborar trabalhos estatísticos concernentes ao planejamento,
às pesquisas e ao contrôle do' rendimento do ensino ministrado nos diferentes cursos da Academia;
III --. Elaborar, antes do ímcío de
cada ano letivo, /Q plano de horário
das aulas;
IV - Planejar a organização dos
horários .te provas e exames e respectivas nancas exammadorasV - Promover r- onentar .a realização de viagens de estudos e observações, no pais ou no extertcr visando ao aperteíçoamento e especialização dos servidores.
Parágrafo único. A Seção :tI"! Planejamento ~ Pesquisas será dírfgrda
por um chefe, funcionário público,
com habilitação própria, indicado
pelo Diretor da Academia e designado pelo Diretor-Geral.

Seção V -

Da Divisão de Cursos
e Seleção

Art. 269. A Divisão de Cursos e
Seleção, compete:
I - Organizar e planejar os processos a serem empregados na seleção dos candidatos à matrícula na
Academía.;

II - Organizar os diferentes cursos
a serem realizados na Academia objetivando à formação e ao aperfeiçoamento do pessoal.
Art. 270. A Divisão de Cursos e
Seleção será dirigida por um chefe,
indicado pelo Diretor da Academia e
designado pelo Diretor-Geral.

Subseção I - Da Composição da
Divisão de Cursos e Seleção

Art. 271. A Divisão de Cursos e
Seleção compreende:
1 - Seção de Cursos de Formação;
II - Seção de Cursos de Revisão;
III - Seção de CurSOS de Aperfeíçoamento;
IV - Seção de Seleção Psicótécníca ,

Subseção 111
Da Seção de
Cursos de Revisão

Art. 273. A Seção de CUl'SOS de
Revisão, compete:
I Realizar cursos de natureza
teórica e prática, destinados 'a numter atualizados os servidores policiais
do Departamento Federal de Segurança Pública, em técnicas e métodos
de prevenção e repressão à críminaIídade em suas diversas formas;

n - Promover. com o mesmo sentido, em caráter periódico, a freqüência obrigatória, palestras e conferências para 03 servidores polícíaís do
Departamento Federal de Segurança
Pública;

In - Manter permanente contato
com os servidores pohcíaís do Departamento Federal de Segurança PÚblica, através da difusão de apostilas e publicação, sôbre novos métodos de investigação criminal ou qualquer assunto pertinente às atividades
polícíaía;

rv - Proporcionar à Divisão de
Ensino. todos os dados que, para fins
de pesquisa e planejamento de Interêsse da Seção sejam por ela solicitados.
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Parágrafo único. A Seção de Curso
de Revisão será dirigida por um chefe, funcionário público, com habilitação próprtc, indicada pelo Diretor
da Academia e designado pelo Diretor-Geral.
Subseção IV - Df!' seçõo de
Cursos de Aperjezçoamento

Art. 274. À Seção de Cursos de
Aperfeiçoamento, compete:
I - ' Organizar cursos de alto nível,
a serem cumpridos em regime de se-

minário, com freqüência obrigatória
aos que nêles se matricularem e apresentação de monografias, resultantes
de, trabalhos individuais ou de equipe,
sôbre assuntos jurídicos, técnicocientíficos, além de outros, sempre
pertinentes às atividades policiais,
qualquer que seja o setor de sua
atuação ou influência;

II - Promover, com freqüência
obrigatória aos alunos dos cursos de
aperfeiçoamento e para amplo debate, conferências e palestras sôbre os
assuntos a que alude o item anterior;
In - Distribuir, durante o período de duração dos cursos, trabalhos
sõbre as matérias nêles debatidos e
das que tenham sido objeto das conferências e palestras;
IV - Promover viagens e visitas de
ínstrucâo. cobrando dos alunos doa
cursos -relatórios sõbre as observações
feitas em tais oportunidades;'V Proporcionar, à Divisão de
Ensino, todos os elementos que, para
'fins de pesquisas, planejamento e
programação de cursos, sejam por ela
solicitados.
.
Parágrafo único. A Seção de Cursos
de Aperfeiçoamento será dirigida por
um chefe, funcionário público, com
habilitações próprias, indicado pelo
Diretor da Academia e designado pelo
Diretor-Geral.
SuoseçãoV - Da Seção de
Seleção Peicotécnicà

Art. 275. A Seção de Seleção Psícotécníca, compete:
I - Realizar pesquisa no campo de
seleção profísslonal, visando ao aperfeiçoamento contínuo dos processos
de recrutamento e seleção;

II - Aplicar as técnicas que Se
mostrem mais eficientes ao recrutamento e seleção dos servidores;
III Estabelecer contacto com
órgãos da administração pública, capazes de colaborar na efetivação de
suas atividades;
IV - Manter, para fins de aperretçoamento da técnica de seleção,
intercâmbio com órgãos especializados em trabalhos dessa natureza, nacionais e estrangeiros;
V - Realizar estudos e' pesquisas
relacionados com a formação, o aperfeiçoamento e a especialização do
servidor policial:
VI - Realizar a aferição palcotécnica e orientação profissional, a
definição qualificativa da personalidade e seu ajustamento às atividades
funcionais, pretendidas, ou exercidas,
organizando e controlando os respectivos prontuários;
VII Organizar .e planejar as
provas e métodos a serem aplicados
nos exames de seleção;
VIII Organizar e planejar as
análises prcnssiográticas das funções
e carreiras policiais;
IX - Organizar. planejar e realizar estudos estatísticos sôbre as
provas aplicadas e sôbre todo O material colhido;
X -r- Realizar estudos sôbre o programa da readaptaçâo e da formação
profissional, consideradas as tendênctes; o temperamento e os demais
dados observados;
XI - Organizar baterias de testes
e provas especíalizadas ;
XII -, Colecionar material destinado à feitura de testes, com fichamenta dos resultados por êlea proporcionados nos processos de seleção;
XIII
Manter arquivo próprio
para o material referido nos itens
anteriores.
Parágrafo único. A Seção de Seleção Psicotécntca será dírígída por
um chefe, funcionário público, com
habilitações próprias, indicado pelo
Diretor da Acàdemía e designado
pelo Diretor-Geral.
Seção VI - Do Serviço' de
Adestramento e Meios
Art; 276. Ao Serviço de Adestramento e Meios, compete:

I - Promover o preparo físico, a
instrução de defesa .pessoal, o ensino
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i10 uso e treinamento dos diferentes
'tipos de armamento policial, de acôrdo com a especíalfdade dos seus di-

versos setores operacionais;
II .:.:... Ativar relações com orgàníamOS simtlar-:s, promovendo certames;
lU -- Dífurdir e aplicar os princípios da educaçâc físIca;
IV ~ CO!1Sel'Var e preservar o armamento destinado à instrução, mantendo-o em perfeito estado de funcionamento;
V

-r-;

Provldcncíar o muníciamento

necessárto 8.3 armas destinadas ao
.preparo dos alunos ela Academia e
que se, encontrem sob sua guarda;
VI ~ Supervtsícnar e preservar os
estudos de

tíro .

Parágrafo único. O Serviço de
Adestramento e Meios será dirigido

por -um chefe, tuncíonát-ío- público,
com habilitacôes próprias, indicado
pelo Diretor da Academia e designado pelo Diretor-Geral.
Subseção I - Da composição do Serviço de Adestramento e 111 cios

Art . 277. 0- Serviço de Adestramento e. Meios compreende:
1 --'-- Secào de EducaçáoFísica;
II - Sacâo "de Armamento e Tiro;
IH - Seção de Meios Audiovisuais;
TV ~ Labmatório;
V ~ Biblioteca;
VI - Museu .
Subseção 11 - Da Seção de
í<Jducação Física

Art.. 278. A Seção de Educação
Pieica, compete:
1 .,. . - Promover o preparo tístcc e a
instrucâc de defesa pessoal, de contormídade com a especialidade opera;
eíonal dos diversos contingentes;
11 :- Ativar relações com organismos similares, promovendo certames;
III Difundir e aplicar os principias de Educação Física;
IV - Prestar socorros de urgência
no campo da medicina despor-tíva:
V - Coordenar e supervisionar as
atividades desportivas do Departamenta Federal de Segurança Pública;
Parágrafo único. A-Seção de Educação Física será dirigida por um
chefe, Professor de Educação Física
do Departamento .Federal de Segu-

rança Pública. indicado. pelo Diretor
da Academia e designado pelo..Diretor-Geral,
Subseção 111 - Da Seção de
Annam.ento e Tiro

Art..

279,

À

Secão de Armamento

e Tiro, compete: 1 - Promover o preparo técnico do
W;Q e manejo dos diferentes tipos de
a-mamento policial;
Ir '-- Conservar e preservar o armamento, munição e petrechos desUna dos à instrução. mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento;
TIl
Providenciar ajmarnento,
munição e / petrechos necessários à
instrução dos diversos contingentes;
IV ~ Supervisionar e preservar os
estandee de tiro.
Parágrafo único. A Seção de Armamento e Tiro será dirigida por
um chefe, Agente de Policia Federal,
indicado pelo Diretor da Academia
e designado pelo Díretor-Geral ,
Subseção IV ~ Da Seção de
Meios Iludiovisuais

Art. 280. À Secâo de Meios Audiovisuais, compete:
I ---:.. Organizar, manter e conservar
mapoteca, discoteca, filmoteca, arquivos de microfotografía e mostruários didáticos especiais;
I I - Propor a aquísícâo de aparelhes e instrumentos de auxilio audiovisuais, catalogá-los e conservá-los;
IH ~ Auxiliar os proressôres na
aplícaçâo de instrumentos e aparelhos'
audiovisuais;
IV -- Preparar. sob a orlentaçãc
da Seção de Didática e dos vprofesS61'e8, o material necessário à movimentação das aulas ;
V - Promover a execução dos trabalhos mecanográfícos de súmulas,
apostilas, cadernos. provas. testes e
outros que forem atribuídos;'
VI ~ Providenciar a confecção de
murais, cartazes e dispositivos' similares;
VII ~ Manter estoque suficiente de
súmulas e apostilas utilizáveis para
cada curso, no respectivo ano escolar.

Parágrafo urnco
A Seção
de
Meios Audiovisuais será dirigida por
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um chefe,' mncíonárto público; com!
habilit2.ções· próprias, indicado pelo
Diretor da Academia e designado pelo

Diretor-Geral.
Subseção V -

Do Laboratório

Art. 281. A Academia manterá
laboratórios para introdução ao conhecimento das técnicas, suprindo-se,
subsídíàriamente, das instalações é

apropriados, a indicação de obras necessárias às respectivas disciplinas;
IX -. Manter em dia coleções de
leis básicas, nuas, para atender 'ao,
fornecimento de exemplares durante
a efetuaçâo de provas e exames.
Parágrafo único, A Biblioteca será
dirigida por um chefe, Bibliotecário;
indicado pelo Diretor da Academia edesignado pelo Diretor-Geral.

aparelhagem dos órgãos especializa-

dos do Departamento, visando ao
aperfeíçoamento de apücação e aos
trabalhos de pesquisa pura ou aplicada.
Parágrafo unico , O Laboratório
será dívígído por um chefe, funcionário pública, com habilitações próprias, indicado pero Diretor da Aca-

demia
Geral.

e

designado

Subseção Vi -

Art. 282.
I

~

À

pelo

Diretor-

Da Biblioteca

Biblioteca, compete:

Promover a aquisição, .regístro,

classificação, guarda, conservação,
restauração e permuta de obras nacionais e estrangeiras de ínterêsse
para o ensino policial;
n - Franquear, a alunos e proressôres. o acesso às estantes de livros
e revistas;
III - Preservar os livros e revistas,
impedindo que -nêles se façam anotacõea e marcas;
IV- Diligenciar para que seja .índenizada a Academia por danos causados aos livres e revistas consultados;
\ ' - Manter em principio malterável que a indenização referida no
item anterior se processará sempre
em avaliação atualizada e- abrangerá
a obra inteira, mesmo que se com-.
ponha de diversos volumes e só um
dêles tenha sido danificado;
VI - Fazer empréstimos de publicações mediante carga e em atendimento a prévias instruções de serviço;

VII - Organizar anualmente catálogo de referências bibliográficas para
as disciplinas dos cursos da Academia, remetendo-o à Seção de Didática;
VIII - Solicitar anualmente aos
professôres, através- de formulários

Subseçáo VII

~-

Do Museu

Art. 283. Ao Museu, compete:
Fazer a montagem de todo o
material que lhe rôr encaminhado,
depois de preparado, relacionado,
classificado e modelado;
Il - Receber os instrumentos de
crimes que lhe forem remetidos pelas
autoridades judiciárias, na conformidade da legislação em vigor, 'podendo
aceitar doações de ínterêese do Museu;
III - Zelar pelo material que lhe
fôr entregue, a qualquer título;
IV - Fazer o histérico de cada
peça que lhe tôr enviada, procedendo, para completá-la, às investigações que se fizerem necessárias quanto à sua origem, emprêgo e efeitos
produzidos, precisando nomes, datas
e tudo quanto a ela se relacione, com
relévo dos fatos que possam ínteressar ao policial ou aos alunos da Academia;
V Distribuir, P:1l1 exposiçáo, o
material que lhe fôr remetido, a qualquer titulo;
VI - Controlar e guardar todo o
material do Museu que lhe fôr
confiado, zelando por sua permanente
conservação.
Parágrafo único. O Museu será
dirigido por um chefe, Conservador
de Museu, indicado pelo Diretor da
Academia e designado pelo DiretorGeral.
I -

CAPiTULO XI

DA DIVIS_Jio DE ADMINI8TRAÇAO

Art. 284. À Divisão de Administração (DA). do Departamento Federal de Segurança Pública, diretamente subordinada ao Diretor-Geral,
órgão central de
admtntstraçêc
geral, com a finalidade de superintender, planejar e executar

ATOS Da

PODER

têdas as atívrdades relativas a pessO,al,material,' orçamento, arquivo, relações administrativas e tesouraria,
exercidas nas repar ticões do DFSP.,
inclusive nas Delegacias Regíonaís.
compete:
I

-

Coordenar e supervisionar

3S

medidas relativas a assuntos de ad-

míriístração:
II - orientar e fiscalizar, em CB,ráter geral.' as medidas relativas a
pessoal;
H'l - orientar e fiscalizar, em caráter geral, as medidas relativas li.
previsão, aplícação e obtenção de verbas orçamentárias ou de outras ns.turezas:
IV - Oriental' e fiscalizar em C8,ráter geral, as medidas relativas à,
aquístção, distrfbuíção e uso de material;
V - orientar e fiscalizar, em caráter geral. as medidas relativas ao
recebimento, preparo, tramítacâc e
expedição de papéis, documentos e
processos;
VI - orientar e fiscalizar, em caráter geral, as medidas relativas. ao
pagamento e recebimento 'de importâncias:
VII - Orientar e fiscalizar, em caráter geral, as medidas relativas à
guarda, conservação e arquivo de papéis, documentos e processos.

Art. 285. A Divisão de Admtrustração será dirigida por Um. Diretor, indicado pelo Díretor-rjeral e
nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.
Art. 2,86, Ao Diretor da Divisão
de Administração, incumbe:
I - Oumprír e fazer cumprtr as
diretrizes e, normas regulamentares,
baixadas pelo Diretor-Geral;
II - Dirigir, orientar e coordenar todos os trabalhos da Dtvísão de
Admímstraçâo,
IIr - Despachar diretamente com
o Diretor-Geral;
IV - Apresen tal', em cada tím de
exercício e com fundamento nos elementos que hajam sido proporcionados pelos órgãos sob sua subordina-
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çâo, relatório das atividades da Di-

vísâo de Administração;
V - Elaborar os expedientes provindos dos diversos órgãos que lhe
são subordinados e que devam ser
submetidos à apreciação do DiretorGeral;
VI Solicitar ao Díretcr-Oeraí,
de modo fundamentado, a reanzaçãc das medidas que julgar ccnvemente a normalidade e metnorta da
Dívísào de Administração;
VII - Atender, com exattdao e
presteza, as informações que lhe sejam sotícítadas:
VIII - Manter atualizados os trabalhos sob sua responsabilidade;
IX - Manifestar-se sõbre modítícàçôes a serem introduzidas na Divisão de Administração, ouvindo,
quando -necessárto, os diversos órgãos
a ela euoordínados;
X - Despachar com os Chefes de
Serviços da, Divisão de Admínístraçâo,
XI - Antecipar ou prorrogar C)
perrodo normal de trabalho;
XII ~ Requisitar pasasgens. trensport-es de pessoal e de suas baga":
gene. em tôdes as empresas estatais
ou privadas. de acõrdo com R. despesa previamente empenhada;
XIII - Ordenar pagamentos e autorizar concessão de suprímen tos de
numerário, à conta de crédítoa da
Departamento Federal de Segurança
Pública, destinados as Delegacias Regfcnaís:
XIV ~ Solicitar ao Mmísterto da
Fazenda os «estaques de dotações e
as aberturas de contas, relativas aos
créditos atrtcuídos ao Departamento;
XV ~ Requisitar ao Ministério era
Fazenda os suprimentos à conta de
dotações orçamentartas ou adícionaís
concedidos ao Departamento;
XVI
Reconhecer dtvtdas de
"exercícícs findos", ate o limite de
Crg tü.üüü.üea {dez münóes (;.C cruzeiros) contraídas pelas repartições
elo Deparfamentc:

XVII - Prorrogar por 30 (trinta)
dias o prazo a que se refere o artigo 50, § 2Q da Lei nv 830, de 23
de setembro de 194'9, para a com-
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provação de despesas custeadas por

adiantamento

quando

êste

tenha

sido aplicado' nos Estados e Territó-

rios;
XVIII - Proporcionar - dados objetivos para a etaboração vdo pro-

grama de atividades da Divisão de
Administração, bem como dos meios

orçamentários necessários à sua execução;
XIX - opinar sabre normas de
serviço de sua jurisdição, adotando
manuais de diversos níveis,. para a
utilizacão dos diferentes órgãos que
lhe forem subordinados, objetivando
proporcionar-lhes maiores íncentívc e
prcdutívídade:

XX - Representar à autoridade
competente para a instauração de
processos
admínístratívos
contra
qualquer servidor da Divisão de Admínístraçâo:
XXI
Manifestar-se sobre a
qualidade de material a ser adquirido para o Departamento Federal
de' Segurança Pública;
XXII - Integrar o Conselho Superior de Policia;
XXIII - Aprovar as mínutaa de
contratos e ajustes e autorizar a celebração dos mesmos para o fornecimenta de material, execução de obras
e prestação de serviços de terceiros,
nas repartições do "Departamento;
XXIV ...:...-' Interpor pedidos de reconsíderaçâc e recursos no Tribunal
de Contas da União;
XXV Elogiar e aplicar penas
disciplinares aos, servidores da Divisão de Admínístraçâo até o grau d.e
'30 (trinta) dias de, suspensão, de
acôrdo com a Lei ns 1. 711, de 28
de outubro de 1952, art. 189;
XXVI
Ordenar a suspensão
preventiva de funcionários do Departamento até 30 (trinta) dias;
XXVII Autorizar ou determinar a execução de trabalhos fora da
sede;
XXVIII
Conceder licença ao
Chefe do Serviço do pessoal;
Parágrafo único - O Diretor de
Adminisração poderá delegar aos
Chefes de Serviço, total ou parctat
competência para execução' das atribuições .prevístas nos itens XII, XIII,
XIV, XV e XXIV.

Seção I - Da crnnposiçao àa
Divisão de Aâminietração

.Art. 287,. A Divisão de Administração compreende:
I - Secretaria;
II Serviço de Pessoal;
III - Serviço de Material;
IV - Serviço de Orçamento;
V - Tesouraria;
VI - Seção de Relações Adrrunístratâvaa:
VII - Arquivo,

Da Secretaria da DA

Art. 288, A Secretaria da Divisão
de Administração, compete:
I - Receber, so b protocolo próprio,
todo o expediente destinado ao Diretor da Divisão de Admínístração.
II - 'Preparar o expediente a que
se refere o item anterior, encanunhando-o, imediatamente, aos ortràos
a' que sejam destinados:
III - Anotar, em . ficha especial,
todos os dados atinentes ao expediente despachado, seu andamento,
destino e solução dada;
IV - Fazer a revisão de todo o
expediente submetido a despacho
do Diretor da Divisão de Administração;
V
Redigir a correspondência
pessoal do Diretor da Divisão de Administração;
VI - Atender às pessoas que procurarem o, Diretor de Dívísac de Administração, dando-lhe conhecimento
do assunto' a tratar;
VII - Encaminhar ao Diretor da
Divisão de Administração, sob protocolo especial e intacta, tôdava correspondência sígüosa que lhe tôr
dirigida;
VIII - Informar aos interessados
sôbre' a tramitação de expediente,
desde que não tenha sido contendo
aos mesmos caráter sigiloso, ou enquanto prevalecer a necessidade desse sigilo.
Parágrafo único - A Secretaria
sera dirigida por um chefe, integrante
do "Bervíco - Administrativo, Escritórtc e "Fisco", . indicado pelo Diretor da Divisão de Administração e
designado pelo Diretor-Geral.
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SEÇÃO III ...:'- Do Serviço do Pessoal
Art. ~ 289, Ao Servfço do pessoa!
(SP) , diretamente subordinado à Divisão de.Administração, compete: '
I - Executar rodas as atividades
relativas a pessoal;
II - Processar o provimento e <l,
vacância de cargos e funções gratific'adas;
IH - Dar posse nos cargos e funções gratificadas:
IV - Elaborar fôlhas de pagamenta . de vencimentos e vantagens
pacuníáa-ías;
V - Processar e apreciar a con ~
cessão de licenças e demais casos
de afastamento regular do Serviço:
VI - Fiscalizar e anotar 8. movimentação e .remoçâc de servídores:
VII - Opinar sôbre direitos e de-veres dos servidores;
VIII - Opinar. em todos os assuntos que, devam ser submetidos à
apreciação do Diretor da Dívrsác de
Administração e que sejam da sua
alçada,

Art. '29-6. O Serviço do Pessoar
será dirigido por um chefe, íntegrante do "Serviço - Administração,
Escritório e Fisco" indicado pelo Diretor da Divisão de Administração e
designado pelo Diretor-Geral.
Art. 291. Ao Chefe do Serviço do!
Pessoal, incumbe:
I Dirigir e orientar tôõas as
atividades do Serviço do Pessoal;
11 - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Administração;
lI! - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens. cemgindc as falhas e sugerindo ao Diretor 'da Divíaâo de Admíntstraçào
medidas tendentes a melhorar (I
rendimento dos mesmos.
Subseção I - Da composição
do S P
Art. 292, O Serviço do Pessoal
compreende:
r - Seção de Movímentaeac:
II _ Seção de Direitos e Deveres:
lU -: Seção de Cadastro;
IV - Seção Financeira.

Su-bseção 11 -

Da Seção de

Iâouimentaçôo
Art. 293, Ã Seção de Movimentação, dirigida por um chefe, integrante do "Serviço - Administração, Escritór!o e Fisco", mdícaco pelo)
'Diretor da Divisão de Administração e designado pelo Diretor-Gerai,
comuete:
I _ Organizar e manter atuanzados os cadastros e fichários de cargos, funções gratificadas e de tetacão de pessoal;
II - Apreciar questões reiatovas a
colocação e mcvímentacac do pessoal;
UI Instruir os processes relativos a provimento e vacância de
cargos e funções, lavrando os atos
resnectívos:
pi-eparar os expetnentes de
posse nos cargos e tunçóes gratificadas;
V _ Instruir os processos de remoção de servidores, Iavranco O~
atos respectivos;
VI _ Organizar e manter cruaüaados os elementos necessartos ao 1'1'0-;
cessamento das promoções e acessos;
VII - Elaborar quadros estatístícos da movímentàçâc do pessoal.

,n,- -

Subseção Il I - Da Seção de Direitos
e Deeeres
ArL 294, A Seção de Direitos e
Deveres, dírtgtda por um cnere, 111tegrante do "Serviço _ Administração, Escrttorto e Fisco", índícado pelo
Diretor da Dívísão de Administração e designado pelo Diretor-Geral,
compete:
I - Emitir parecer sôbre a aplicação, em casos concretos, da legislação de pessoal, referente a direitos, vantagens, deveres, responsabilidades e ação disciplinar;
II - Examinar os processos administrativos submetidos à sua apreciação e opinar sôbre as penalidades
e providências propostas pela comissão instituída para apurar os
fatos;
III - Apreciar os pedidos de reconsideração e recurso de' ato ou dec-isão administrativos, que versem
assunto de sua competência;
IV - Preparar os atos executôrros
das sentenças judiciais que beneficiarem servidores ocupantes de car-
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gos controlados pelo Serviço do Pessoal;
,
V - ooo-eeosr os elementos para
a prestação de mrormaçôes solicitadas pelo Poder Judícíàrto, tendo em
vista o julgamento de mandados de
segurança e ações crdtnárías em
que sejam partes servidores ocupantes de cargos controlados pelo Serviço do Pessoal;
. VI .- Realizar pesquisa sôbre atrtbuíçóes dOSC8XgOS e funções grattt'ícadas, bem como seus titulares, a
fim de propor a sua ctassífícacâo ou
reclassificação à Divisão de Crussíttcação de Cargos do DASP;
VU - Manter fichários de Iegts-

Subseção V -

Art. 296. A Seção Financeira, diri~
glda por um chefe, Técnico de Contabilidade, indicado pelo Dtretor da
Dívlsào de Administração e designa-

do pelo Diretor-Geral, compete:
I - Escriturar os créditos orcamentàrtos e adicionais destmacos - as
despesas de pessoal,
II ~ Elaborar as tabelas de dístrtbuiçâc e redistribuição de crécutos;
III - Organizar e manter em día
a ficha financeira individ~al;
IV - Elaborar as rôjhas de pagamento de vencimentos e demais

lação e jurisprudência.
Subsecãa IV -

Art. 295.

vantagens pecuniárias;
V ~ proceder à averbaçao

Da Secao de Cadastro

nas
fichas
ftnanceíras dos descontos
obrigatórios e autorizados, exercendo
rigoroso contrôle contábil sôbre os
respectivos valôres:

Seção de Cadastro, dirãgída por um cnete, integrante do
"Serviço - Administração, Escritório e P'ísco", indicado pelo Diretor
da Divisão de Admíntstraçáo e designado pelo Diretor-Geral, comÀ

VI -

funcionário-s;

V -

Elaborar a matéria atinente
ao Servíco do Pessoal. para puhlícacão no Boletim de Servíco:
VI - Er:n"ltir carteira tunclonat;
VII -- Instruir os processos de concessão de licença, especial e de gratificacâo de tempo de serviço, me-

diante apuracão dos dias de serviço
efetivamente prestados:
VIII _ Averbar e expedir certidões
de tempo de serviço, com autortaação
do Chefe do Serviço do Pessoal:
12;: _- Controlar o boletim de 1"1'eqüência:
X ~ Expedir cópias de pastas de

assentamentos individuais de servidores transferidos ou nomeados para
outros cargos públicos;

Efetuar, mensalmente, o le-

vantamento dos pagamentos às autoridades consignatárias das ímportãnelas descontadas em taver das mesmas;
VII - Estudar e opinar sobre suprimento de numerários a serem remetidos aos Servícos Admmísttattvos
das Delegacias Regionais para pagamento de vencimentos e demais vantagens dos servidores;
VIII - Examinar e opinar sobre
os pag-amentos, à conta de verba de
pessoal, realizados pelos serviços Admínístratívos das Delegacias Regionais, propondo, ou não, sua aprova-

pete:

r _ Manter em dia. o assentamento'
individual dos servidores, mediante
a transcrição de todos os atos referentes à vlda funcional;
II ~ Organizar e manter o cadastro das concessões de salàrfo-famüta;
lIr - Fornecer, às demais seções,
elementos informativos dos retoe vegístrados no assentamento índtvtdual
e entregar diretamente aos servidores atestados ou declarações de situacao tunctonar, para comprovação
em outras repartacões:
!V - Matricular no I? ASE os novos

Da Seçtía Financei.ra

I

ção:
IX -

Manter os necessários contatos com a Contadorta eeciocar
junto ao Departamento Federa! de
Segurança pública, para efeitos da
contabilização das despesas de pessoal;
X - Colaborar na etauoracae e estudos da proposta orçamentária cem
relação às despesas, com o custeio
do pessoal integrante dos quadros
do Departamento;
Xl - pstudar os pedidos de paga-,
mento por verba de exercícto tíndo
e elaborar o expediente para reconhecimento da dívida;

XI1 - Atenôervàs partes interessadas e manter o serviço de protocolo dos processos e papéis entrados
na seção,
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Subseção 1 -'- Da comiceieão do S IV!

Art. 297. Ao Servtco de Materrat
(SM), diretamente subordtnauo a
Divisão' de ôdmíntstracãc. compete:

Art. 302. O Serviço de Material
compreende:

Seção IV -

1 - Executar todas as auvrcaoes
relativas a material:
II - Providencial' e procei:isar a
:aquisiçao de material para o Depar-

tamentc' Federal de Segurança Pública;
' ITI -

..
Guardar, distribuir e redistribt~ir o material adqutrtdo:
x.V - Escriturar os créditos orçamentáriós e adicionais para aquisição

de material;
V -

Elaborar

a

proposta orça-

mentrr.ria, no que tange aos assuntos
"relativos a material;
VI - Manter atualizado o cadastro
geral de todo o material do Departamento Federal de seeurence PÚblica;
VII --- pj «mover e examinar ociancet-s puurmoníaís periódicos das DeIegacías Regionais e realizar, ums vez
por ano, o balanço patarmonía! do De-

pnrtamento
Art. 29,8. Quando a ação do Ser'viço de Material se realizar em pon10 do Te! ví-órío Nacional em que C1
mesmo r-âc dísnonba de órgào adequando poderá incumbir outros órgãos
do Serviço Público ou servidores federads da execucão das medidas que
julgar convenientes.
Art , ::':89. O Serviço de watertn.l
manterá almoxarifado, armazéns e

depósitos destinados a abastecer as
repartíçôes do Departamento.
Art. 300. O Serviço de Material será dirigido por um chefe. integrante
do "Serviço -

Administração, Escrr-

tórto e Fisco", indicado pelo Diretor
da Divisão de Administração e designado pelo Dlretor-Geral .
Art. 301. Ao Chefe do Serviço de

Material, incumbe.
I - Dirigir e orientar tõnas as atividades do Serviço de Material:
Ir ~ Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Di1'is50 de Admínístracâo:
IH Píscalízar as "atividad2s de
cada órgão sob Sl18,S ordens, corrrgtn-do as falhas e sugerindo ao Diretor
da Divisão de Administração medidas
tendentes a melhorar o rendimento
dos meSI'10S.

i

-

n

-

Seção de Compras;'
Seção de Abastecímento ;

III -

Seção de .Crérntos:

IV -

seção de Patrimônio.

Subseção II -

Da Seção de ",'ornpras

Art. 303. À Seção de compras, dirigida por um chefe, integrante do
"Grupo Ocupacional - Administracão de Matertal", indicado pelo .)jretor da Divisão de Admínístração e
designado pelo Diretor-Geral, COCO,-

pete:
1 -

proceder aos trabalhes de expediente relativo às concorrências e
coletas de preços para aquístçáo ou
alienação de material ou amda prestaçâo de serviços que competirem ao
Serviço de Material, lavrando os respectivos atos;
II' - Lavrar os termos de ajuste.
acordos, contratos, convênios e quais(mel' outros atos relatrvos à aquístcào.
:~ Iíenação, cessão, cermuta e baixa de
material ou prestação de serviços, bem
como locação de imóveis que competirem ao Serviço de Material;
IH - Examinar, do ponto 'de vista
legal, as questões relativas ao materíal ;
IV - Organizar e manter em em a
inscrição dos fornecedores:
li - Proceder aos exames do aspecto legal das contas;
. VI - Examinar o aspecto lega! da

aplicação dos suprimentos de numerárto concedidos às Delegacias Regíonais. à conta de créditos para despe8GB de ou com material;'
VII - Propor ao Chefe do Serviço
a aplicação de penalidades aos. fornecedores que hajam incorrido 13m fal-

ta.
Subseção lU - Da Seção de
Abastecimento

Art. 304. A Seção de AbastecimcnC.:;lC;Ú.\, mtegrante
do "Grupo Ocupacicna! -- Aclrncustração de Material", indicado pelo
Diretor da Divisão de Administrado
e designado pelo Diretor-Geral, compete:

to, dirigida- por um

I - Organizar e processar as' requisições de materiais necessários ao

615

A'TOS

DO

PODER ExECUTIVO

serviço, providenciando 'quanto à sua
aquístçáo:
,
II __ Orientar os órgãos de material

e repartições do- Departamento.. quanto à maneira de formular :JS !)e,dl I10 f ;
In - Rever tôdas as requíei -ôcs do

ponto de' vista da nom-ucíarurn. das
especificações e das unidades, solicitando, às repartições e outros órgãos, quaisquer dados julgados necessários para melhor caracterizar o
matei-íal pedido;
IV ~ DIstribuir ou redistríbulr o
material em estoque ,nos almoxarifados ou depósitos do eçrvico de Materíal, 08 .acôrdo com a : necessidade e
com a utortzação do Chefe do SerVIço;
V - Fornecer os elementos tecnícose os dados' necessários à realização de inventários e registro das operações relativas a material;
VI -~ Examinar o merrto das aqursíçôes realizadas pelo Serviço de. Materiar. mesmo quando nas Delegacias
Regionais, cu outras repartições do
Departamento, propondo ao Chefe do
Serviço medidas que defendam os íntercsscs da Fazenda Nacional e a observáncia das normas em vigor; ,
VII - Fazer estimativas do orçamente de pedidos de matertal ;
VIII - Fornecer à Seção de Compras as especificações e dados necessártcs às concorrências e coletas de
L

preços;
IX -

, .'

Prestar às repartições do Departamento quaisquer ínformacôes
que interessem ao abastecimento de
'matcríal:
X. - Colaborar na organísacâo da
nomenclatura e padronização do materfal. de- acôrdo com as normas que
forem expedidas;
XI - Comunicar à Seção de Compras- qualquer infração em que hajam incorrido os fornecedores;
XII - Orientar os trabalhes dos almoxarifados e depósitos de material;
XIII Colaborar na elaboração
e estudos da proposta de orçamento, na parte referente ao material;
XIV - Examinar, do ponto de vista técnico-adminísta'atívo, a aplicação
dos suprimentos de numerário, à conta das verbas sob contrôle do Servíco
de Material, concedidos às Delegacias
Regionais, propondo, ou não, a sua
aprovação e indicando sempre as ir.ezularldades constatadas,

Subseção IV -

Da Seção de Créditos

AI-t, 305, A Seção de Créditos, dirigida por um chefe, Técnico' de Oon,
tabílídade, indicado pelo Diretor da
Divisão de Admímstracão e designado
pelo Diretor-G~ral, compete:
I - uscruu-er os créditos orçamen,
táríoc. e. adicíonaís para aquisição de
material e prestação de serviços que
competirem ao Servicc de Material
de acôrdo com as normas em vigOr;'
Ir -- Preparar as tabelas de distribuição e redistribuição de créditos de
material, enviando copia ao 'Serviço'
de Orçamento:
III - Extrair guias de recolhimento de caução e os empenhes de despesas por conta de créditos movimentados pelo Serviço de Matertal:
IV - Processar despesas e providenciar sua liquidação, bem como a
entrega de suprimento de numerário
para despesa ele ou com material, solicitado pelas Delegacias 'Regionais;
V - Preparar demonstrativos mensais do movimento dos créditos, de
acordo cem as ínstrucóes da Contadoria-Geral da República, enviando cópia. ao Serviço de Orçamento;
VI - Manter atualizada a contacorrente dos almoxartres. armazeutstas e demais responsáveis pela guarda
de bens móveis e semoventes do Departamento, promovendo as suas tomadas de contas;
VIl - Examinar, do ponto de vista contábil, os processos de aplicação
de suprimentos ou adiantamentos -te
numerário à conta de créditos sob
ccntrôle do Serviço de Material. concedidos às Delegacias Regionats .
Subseção V - Da Seção de
Patrimônio .

Art. 306, A Seção de Patrímônio,
dirigida por um chefe, integrante do
"Grupo Ocupacional Administração de Material", indicado pelo Diretor da Divisão de Admtnístracâo e
designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter sempre atualizado o
cadastro geral de todo o material permanente do Departamento, através da
fichas próprfas, que registrem a procedêncía, valor. Iocallzacâo e responsável por cada item, bem como tôdas
as suas características:
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II - Verificar a 'existência, uso e
tríbuicôes que decorram da prestação'
de serviços pelo Departamento ou que
estado de conservaçac dos bens capiresulte de tíscalizacâo pelo mesmotais do Departamento, exercendo, sôtire êste aspecto, rigoroso conbrôle;
exercida, e propor alterações na elasUI ~ Propor ao Chefe do Serviço
sificaçâo da receita ou da despesa Fede Material o recolhimento do matederais:
rial mservível, em desuso, obsoleto,
1\1 ~ Orientar e assistir as repartíçôes no preparo de suas propostas
[mprestàvel. .desnecessário ou que. se
encontre nas reparuíçôas, além das
orçamentárias parciais. proceder acquantidades normais estabelecidas, "estudo destas propostas e elaocrar e
providenciando, depois de autorrzáda
justificar a proposta anual do Dea medida;
partamento, dentro dos programas deIV - Examinar e submeter a aprotrabalho aprovados pelo ntretor-Gevação do Chefe do Serviço as prot-al do Departamento Federal Ó~ Segurança Pública. remetendo-as ao'
postas de baixa de responsabüídade.
Departamento Admínístratdvo do Serou baixa por acidente, ínutiltzacâo.
víco Público:
cessão, doação e alteuacáo de maV - .\companhul', em todas as S~Ht::;
terial;
fases, a eíaboracão do orçamento 'da
V - Propor ao Chefe do Serviço
de Material, por convemêncía ou paUnião. velando pela concessão dos rera atender a ínterêssc das repartições
cursos necessários ao Departamento
do nepartamento. a venda, permuta
Federal de Segurança Pública;
cessão ou baixa ele materta! em coVI -- Acompanhar, junto a03 01'suao. ímprectavel. ríesnccessarto. t,O:1
gâos competentes, o registro dos crêcomo a aprovacâo dos têrmos de bardites orçamentários atribuídos ao Dexa decorren tes;
partamento;
VII ~ Manter atualizado o cadasVI - Exammar os inventários dos
tro das dependências orçamentárias
bens móveis :) semoventes, sôbre os
do Departamento, bem como a doquais emitira parecer;
cumcntaçâo atinente às normas. legaisVII
Promover e examinar narelativas às diversas rubricas da doslancetes patrfmonials periódicos das
pesa Federal:
Delegacias Regionais e realizar urna
VIII -- Examinar e encaminhar osvez por ano o: balanço patrímonía! -ío
pedidos de créditos adicionais e fazer
Departamento;
a dístrtbuícâo e redistribuição dês teso
créditos. bem como as arteracôes 01'Seção V - Do Serviço de OrC}arilcnto
cementártas:
.IX - Dar parecer sõbre planos de
Art. 307. Ao Serviço de Orçamenaplícacáo, inclusive o requerido peloto (80). diretamente subordinado à
parácrato 2". Ar-t. 9 9 da Lei númeroDivisão de Adminintraçâc. compete:
'1.-lE3-64~
X
Promover a abertura de co»
1 - Proceder à estímativa HNW.1
tas attner.tes a .creditos orcamcntndas rendas públicas cujas fontes es··
rios 011 adicionais atribuídos ao Detejam SOb a jurisdição 'do Departapartamento. mantendo sempre atualimonto, manter o registro dessas renzada o registro do movimen to ~
das, físcaüznr Lt SUH arrecadaoâo, proXI - Guinar nos casos de destaqueceder à tornada de ~ontas dos responsáveis pelas mesmas e organizar dede dotacâo E' nos de autortzacào pamonstrutívos peviódlcos c de exercira movimentação de crédito sob regíme especial. bem como sóbrc as' concio da receita arrecadada:
n -- Proceder ,~"t~1d,)s sôbre- o cor!"
cessões, quando delas decorrer receifronte dentre a previsão fettà e a
ta ou despesa nova para o Departaefetiva arrecndacâo das rendas públimenta;
XIJ
Examinai' as minutas de
cas cutas fontes estejam sob a .i'I;'!Scontratos. convênios, acôrdos ou ajusdtcâo do Departamento. no objetivo
de toent.íücar as causas provaveís VC~
tes à conta de créditos orcameutários
rlficaüas nos desajustes e sugerir as
ou adicionais sob o contróle do Serviço do Orçamento e mediau te automedidas adequadas 8 perfeita atrerízacão do Diretor-Geral. assinar. êscadacão dessas rendas;
ees "atos, providenciar o seu registroIII '-- Opinar sôbre questões relativas à criação, alteracâo 01.1 supressão
e o vpagamentcvdas .despesas decorde Ü1Xc\S, emolumentos e outras con..
rentes dos mesmos. riecalizar a sua,
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to. quando tal providência não deva

Art. 309, Ao Chefe do Serviço de
Orçamento, incumbe:
1 - Dirigir e orientar tôdas as atividades do Serviço de Orçamento;
I1 - 'Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Dívísão de Administração;
III - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrtgándo as falhas e sugerindo ao Diretor
da Divisão de Admíntstraçáo medidas
tendentes a melhorar o rendimento
dos mesmos,

ser tomada pelo órgão titular dessa
dotação e proceder à con tabilízacâo

Subseção -

exécucâo e as respectivas prestações
de contas, quando não haja 'conveniência de que tais providências tt.quem a cargo dos próprios órgãos titulares de tais créditos;

XIU -

Examinar e promover o
supra.mento, à conta de créditos orçamenatendimento dos pedidos de

tários ou adicionais sob a jurisdição

do serviço de Orçamento, destinados
às Delegacias Regionais;
XIV - Movimentar as dotações sob
'a jurtsdíçâo do Serviço de Orçamen-

das despesas decorrentes;
.
XV - Promover o relacionamento
-do "restos a pagar" e o, reconheci.mento das respectivas
dívidas nos
exercícios encenados, à conta de dotação sob a jurisdição do Serviço de
Orçamento e processar a sua Iiquidação:
XVI - Promover o encaminhamen-to, ao órgão competente, dos processos de dívidas relacionadas;
xvn - Manter, com nase no registro das dotações que movimenta e nos
balancetes mensais e demais documentos enviados pelos Serviço do Pessoal,
Serviço de Material, Delegacias Re-,
gionais e demais órgãos que movi-mentam créditos, escrituração contábil centralizada de todos os créditos,
.orçamentáríos e adicionais, bem co'mo de tôdas as operações financeiras
realizadas -pelo Departamento e organizar demonstrações periódicas ou
de exercícios da movimentação dêstes
créditos;
XVEl ~- Promover a coordenação
de todos os elementos estatísticos das
atividades orçamentárias do Departamento, relacionados com a receita,
-a despesa e o custeio das diferentes
atívídedes ou serviços;
XIX

~

Realizar. quando julgar ne-

-cessário ou mediante ordem da autoridade superior, Inspeções junto às
dependências orçamentárias do Departamento, com o objetivo de vertrtcet a boa aplícacâo 10B créditos concedidos, a execução dos planos de tra-balho, a economia e eficiência nos
'gastos respectivos e a arrecadação de
receitas públicas.
Art. 30B. O gervíco de Orçamento
será dirigido por.. um' chefe, Contador
-ou Economista, indicado pelo Diretor
da Divisão de Admmístracâo e desíg-

nado pelo Diretor-Geral:

Da composição do S O

Art, 310, O Serviço de Orçamento
compreende:
1 ~ Seção de Previsão:
II ~ Seção de Execução;
III - Seção de Coordenação,
Subseção II -

Da Seção de previsão

.àrt , 311. A Seção de Previsão, dirigida por um chefe, Técnico de Contabilidade, indicado pelo Diretor da
Dívísão de Administração e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 -- Manter o registro das rendas
públicas cujas fontes estejam sob a
jurtsdíçâo do Departamento e ríscruiear, quando julgar necessário ou mediante determinação superior, a arrecadação dessas rendas, no objetivo de
evitar a sua evasão ou a sua indevida
aplicação direta pelas repartições arrecadadoras;
II

~

Elaborar e justificar a pro-

posta de previsão anual das rendas
públicas sob a jurisdição do Departamento, a ser remetida ao órgão
competente:
In - Preparar, Com bases nos boletins mensais remetidos pelas repartições e Delegacias Regionais, demonetrações períódícas das remias
públicas arrecadadas sob a jurisdição do -Departamento;
IV - Proceder a estudos fundamentados relativamente ao confronta
entre a previsão feita e a efetiva arrecadação das rendas públicas, cujas
fontes estejam sob a jurisdição do
Departamento, no objetivo de identificar as causas prováveis das variações verificadas e conduzir ao aperfeiçoamento a arrecadacâo dessas
rendas;
-
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v -- Opinar sôcre as questões reà crtacào, alteração, ou sunressao de taxas, emolumentos - ou
êontribuiç6es outras que decorrem da
lativ~s

prestação de serviços pelo Departa'D1ento ou que resultam de rtscanzaçau
pelô mesmo exercida:
VI Propor as alterações que
julgar convenientes na política orcamenttvria' do Departamento ou na
classificação de sua receita ou despesa;
VII - Processar as tomadas de
contas dos responsáveis pela arrecadação do Departamento e preparar
-os expedientes de encaminhamento
das mesmas aos órgãos competentes;
VIII - Orfentar e assistir as repactições do Departamento no preparo
anu['J de suas propostas parciais de
orçamento, 110 -objetívo de que os seus
programas de trabalho se traduzam
em perfeitas condições técnicas e eco ..
nômícc-Iínanceíras naquela proposta;
IX - Proceder ao estudo das propostas parciais de orçamento apresentadas pelas repartições e Delegacias .R2;'Íonais do Departamento, ven-.
ficando se os planos de trabalhos
constantes das mesmas Incluem-se de
rato, no programa de P1'e;,:h:lJ~õ~r:' de
.servíços aprovado pela Diretor-Geral
do Departamento Vr<",')j.'ft: ele S~:::u
ranca Pública, se guardam ccntoruu-.
dada I com os Objetivos dos crgâos e
se apreeentam boas cCDd,;,-.::ô:::s técrucas e econômico-financeiras;
Z. -- Elaborar e justtftcar a pro-o
palita anual de orçamento do Depa:'tamento com base nas propostas parciais, apresentadas pelos órgãos integrantes do Departamento, dentro
dos programas de trabalho aprovaoos
respeitando as instruções baixadas
pelo Departamento Admíntstratívo ao
Servicc Público;
XI - Acompanhar as diversas ra'se'>

ô~:'

etaccrncco do

O:\~1HD~nf.D

li,,,"

ral (h União velando. tunto aos dtra-

rentes órgãos elaboradorca. pela manutenção dos programas de trabalho
do Departamento e concessão do>; cró'ditos propostos para o, seu custeio:
XII ~ Manter o regtstro dê tôdas
as fases de elaboracão do orcamento
do Departamento é, bem assim, o
cadastro atualizado das suas díferentes dependências orçamentárias e a
documentação atinente às normas
1egais relativas às diversas rubricas
·de despesa da União;

6J9

Xl:ll----=- Proceder ás dístrfbuíções.
redtstrfbuicóes e anulações de crecntos que forem necessários aos diver-

sos órgãos do Departamento. no decorrer do cxercicio financeiro,
XIV -- Examinar os pedidos
de
créditos adicionais e de alteracões do
orçamento formulados pelos díferentcs órgãos do Departamento e providenciar quanto a efetívacâo dessas
medidas;
XV - Examinar' os pedidos de destaque de dotação e de autorização
para movimentação de créditos,sob
regime especial, e preparar 03 expedientes respectivos;
XVI - Dar parecer sõbre os pedidos de suprimento de numeráríu
destinados às Delegaeías Regionais;
XVII - Proceder aos levantamentos estatístdcos das atividades do Departamento relacionados com a elaboração orçamentarta e a receita do
Departamento.
Subseçã.o lí I - Da Seção de
. Execução
Arb. 312, À Seção de Execução, dirigida por um chefe, Técnico de Contabilidade, indicado pelo Diretor da
Divisão de Administração e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
I Movimentar as dotações a
cargo do Serviço de Orçamento promovendo 01.1' pratícando todos os atos
que forem necessários para êsse rím:
Ir ~ Elaborar o plano de aphcacáo
de verbas de acôrdo com o parágrafo
20, Art. 9Q da Lei 4,483-64;
UI - Examinar os pedidos de suprimentos à conta de dotações sob
oontrôle do Serviço de Orçamento e
preparar os expedientes respectivos;
IV ~ Examínnr os pedidos de dtspensa de concorrêncía e preparar os
,
expedientes respectivos;
íJ - Examinar ou elaborar as minutas de contratos, acôrdos, ajustes
ou convênios que devam processar-se
por intermédio do Servtco de orcemente preparar os expedientes necessártos à assinatura" registro e tíscahzaçâo dêsses Instrumentos: examina;'
es respectivas prestações de conta" ,~
prcnor o $81.1 enccmtnhamcnto ;'1 ,,-;",1:(0vagão da autcrtdade competente:
VI -- Processar os relacionamentos
dos "restos a pagar" à conta de dotações sobre contrôle do Serviço de
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Ól'(,:3.m<lnto e preparar e encaminhar
os respectivos expedientes de paga-

mento;
VII - Propor o reconhecimento das
dívidas de "exercícios findos" à conta
das dotações sob contrôíe do Serviço
de Orçamento, e preparar e encarmnhar os respectivos
pagamento;
VIU

expedientes ue

-- Preparar o éxpedíente de

encaminhamento dos processos de di-

vidas. relacionadas;

IX - Manter atualizado o registro
de movrrnerítacâo dos crédítos consignados ao Departamento, através dos
balancetes e relatórios fornecidos por
todos os órgãos que movímen tarem
créditos no Departamento Federal de
Segurança pública:

IV - Prestar informações, atínen,
tes ao seu trabalho, às demais seções.
do Serviço de Orçamento, bem corno
às repartições cio Departamento;
V - Manter permanente açac nsca.
hzadora sôbre diversas contas cio Departamento. levando ao connecnnento.
do Chefe do Serviço de Orçamento
quaisquer' irregularidades verificadas;
VI - Proceder ao exame oe aplicação de suprimentos concedidos as
Delegacias Regionais pelo . Serviço de
Orçamento;
VII ~ Realizar balancetes mensau,
e o balanço geral anual do Departamenta, tecendo comentárics sôbrc os
.eeus aspectos maâs relevantea.

.

X - Organizar demonstrações periódicas e de exercícios da movtmentaçâo orcamentárfa do Departamento:
XI - Realizar. quando julgar uecessárto ou a mando da autoridade
superior, . inspeções junto às dependências orçamentarías do Departamenta. com. o objetivo de vertfícar ~
boa' aplicação dos créditos concedidos
a execução dos planos de trabalho.
a economia e eficiência nos ~ gastos
respectivos e a arrecadação de rendas
públicas;
X...II - 'Proceder aos levantamentos
estatísticos das atívídades orcamentárias do Departamento, relacionadas
com a despesa e com o custo das euvídades ou, serviços.
Subseção IV- Da Seção de

Ooorâencção
Art. 313. A Seção de Coordenação,
dirigida por um chefe, Técnico de
Contabilidade, indicado pelo Diretor
da Divísão de Administração e 'dcsí(~'
nade pelo Dír etor-Geral, compete:
,r -- Elaborar e manter atuaíízada
a escrituração geral do movimento t·;·,
nanceiro realizado em tôdas as dependências do Departamento, através
da documentação enviada mensalmente pelas repartições ou responsáveis por essas operações;
Il - Proceder a. escrituração geral
do patrimônio do Departamento fê:
realizar o seu balanço anual;
III - Organizar e manter atuati-.
zados os cadastros dos responsáveis
diretos pela realização de operação
financeira. de qualquer natureza, à
conta de .qua.íaquer créditos concedidos ao Departamento;

SeçãoVl -

Da Tesouraria

Art. 314, A Tesouraria (T), díree
temente subordinada à Dívisáo de

Admímstraçâo, compete;

1 - Aceitar, receber e guarda, todo
o numeraria entreguevao Depart.amenta Federal de Segurança Pública,
quer. seja provindo de créditos orçamentártos ou adicionais, de arrecada,
,;8-0 feita sob a jurisdição do Dopartamento 'ou ainda. dê recolhimentos
de cauções ou qualquer outro tipo de
depósito transitório;
I1 -- Efetuar iodos-os pagamentos
que lhe forem atribuídos, inclusive 05
vencimentos e dema's vantagens pecuniárias do. pessoal do Departa..
menta;
IH ._- Manter rigoroso contrôle contábll de toda seu movimento, através
de um eficiente sistema de escrituraçâo;

IV
Manter, sempre atuaozado.
o reztstro de todos depósitos bancártos
em nome do Departamento Federal
de Seguranca Púbüca. nem como de
outras disponibilidades sob o contróle (la 'I'esouraria:
V .- gncamtnbar ao Servtcc de 0"-

çamento, .díàriamentc, uma cópia 'do
balancete dtárto do movimento registrado no livro "Caixa";
VI Manter em seu cofre, em
moeda corrente, quantia não superior
a cem vêzes o maior salário-mínimo
vigente; ,
ArL::;1')

~ T'PR'O:'J"<:lt';~l S"'l'~ (--Jil'~~';da

por um Tesoureiro Chefe, 'I'esoirfelro-

Auxiliar do Departamento Pederaf de
Serruranca Pública. indicado pelo Di",d'~,~'

rl8

Dh'''fi,n

""P

Admtnfstracàc

designada pelo Diretor-Geral.

E'
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Art. 31G. Ao Tesoureiro Chefe, íncUll1be;

1 - Dirigir e orientar tôdas as attvidades da Tesouraria;
I! - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Administração;
In Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens.' corr-ígmno as falhas e sugerindo ao' Diretor
da Divisão de Administração medidas
tendentes a melhorar o -rendímento
dos mesmos.
Subseçâo 1 - Da composição do
T esouraría
Ai't.. 317. A Tesouraria compreende:

6~1

n - Realizar, de acôrdo com os
documentosteuvíados pela Seção Financeira do Serviço do Pessoal, os
descontos sôbre os vencimentos dos
servidores, providenciando quanto ao
seu Imediato recolhimento aos óraâos
ou entidades consignatárias;
-.
IXI - Elaborar a escrituração de todos (lS pagamentos e manter atualizado o quadro analítico dos mesmos;
IV - Exigir, receber e manter arquívados os recibos ou outros documentos que provem o recebimento.
.DOl' parte dos interessados das qaantias pagas pela Tesouraria:
Subseção IV ~ Da Seção de ccaurae
das Deíeçaciae Regionais

Art. 320. A Seção de Contrôle
das Delegacias Regionais, dirigida por
um chefe, Tesoureiro-Auxiliar, indicado pelo Diretor da Divisão de Ad'ministração e designado pelo Diretor-Geral, compete:
Subseção I I - Da Seção de
I - Anotar .todos os créditos orçaRecebimento
mentários distribuídos às Delegacias
Regionais, de acôrdo com as tabelas
Art.,318: A Seção de Recebimento,
fornecidas;
dirigida por um chefe, Tesoureiro Auxiliar, indicado pelo Dtretorcda DiII - Promover a remessa ou transvísâo de Adtllinistração e designado
feréncía de numerário para as Dele.pelo Diretor-Geral, compete:
gacias Regionais, quando autorizada
pelo Diretor da Divisão de AdminisI ---'- Receber e escriturar os valô-.
tração, executando cada uma delas,
res e numerários oue lhe forem enlevando em conta a rubrica orçamentregues, através de- lançamentos que
tária;
registrem a fonte, o local e demais
informações sôbre o elemento arrecal i - Fazer o controle dos prazos
dador;
de aplicação e impedir que sejam remetidos mais de dois suprímentos,
TI .,. . . Elaborar; e manter sempre
sem que o primeiro dêles tenha sido
atualizado um quadro analítico de
quitado, em cada rubrica orcamentátodos Os recebimentos feitos;
ria;
lTI - Encaminhar ao Servi(l,o de
IV - Fiscalizar e escriturar o reOrçamento o resumo díàrto de todos
colhimento de saldos de suprimentos
os recebimentos,
e de exercícios por parte das Delegacias Regionais;
Subseção III - Da Seção de
Paqamento
V - Fazer o exame dos balancetes
das Delegacias Regionais e dar-lhes
Art. 319. A Seção de Pagamento,
quitação;
dirigida' por um chefe, 'I'esoureíroV~ - Solicitar quaisquer informaAuxiliar, indicado pelo Diretor' da
ções, a fim de esclarecer os balanços
Divisão de Administração e desige balancetes das Delegacias Regionado pelo Diretor-Geral, compete:
nais;
r -.c. Realizar' todos os pagamentos
atrfbuídos à Tesouraria, ínclusíve os
VII - Examinar o balanço anua i
do movimento financeiro de cada Dede vencimentos e demais vantagens
pecuniárias de pessoal do 'Departalegacia Regional e propor sua apromento;
vação,
Seção de Recebimento;
II - Seção de Pagamento;
UI - Seção de Contrôle das Dele-gacias Regionais.
I

I ·

62:2

Seção V11 _

Da Seção de Relaçõe3

Administrativas
Al't. 321. À Seção de Relações Admínístrattvas (Sc_' RA), diretamente

subordinada
Dívlsâo de Administração, compete:
á

I -

Receber, registrar, distribuir e

expedir tõda a correspondência, processos e papéis do Departamento;
Il - Formar processo, de acorde
com as normas em vigor;
III - Promover e zeíar ' pela ccncessão das franquias concedidas pelo
art _ 12 da Lei 4.483-64;·
IV - Manter protocolo dos documentos que tramitem no Deoartamente, de maneira que possa- informai.'
de imediato sôbre sua localização;
V - Manter contato com as Delegacias Regtonaís, a fim de que possa
registrar o movimento· numértcc e
por assunto das mesmas.
Art. 322, A Secão de Relaoôes Administrativas será dirigida por um
chefe, integrante do "Serviço - Ad-·
ministração, Escritório e Fisco". indicado pelo Diretor da, Divisão de Admínistraçâo .e designado pelo DiretorGeral.
Art. 323 _ Ao Chefe da Seção de
Relações Adnunístràtívas, incumbe:

1 - Dirfgtr e oriental' todas as atividades .da Seção:
I1 - Cumurlr e tazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Administração;
UI - jeíscalízar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, cor~'igin
do as falhas e sugerindo ao DIretor
da Divisão de Admtnístracáo medidas
tendentes a melhorar o rendimento
dos mesmos.

Subseção } -

Da compcszçào

da Sc.

RA

Art. ;324_ A Secâo de Relações Administrativas compreende:
I - Subseção de Recebímento
(SScR) ;

II

--' Subseção de

Expédíçâo

(SScEJ;

IH -

SUtlSr:Çâ3 de Controle (SSc:C"l_

Art. 325. A Subseeão de Recebimento. dirigida por um chefe, in te··
l~Tar..te do "Serviço Admínístraçâo,

Escritório e Fisco", indicado pelo Diretor da DIvisão de Administração e
designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Receber, numerar, Itcnar cías.,
sífícar e autuar requerimentos, processos, oficios, telegramas e outros
papéis, e formal' processos;
11 - Organizar e manter atualizados os fichários nomínaísv nurnérien,
e de classtttcacâo de processos;
IH - Encaminhar à Subseção de
Contrôle todos os papéis e 'documen-

tos a serem expecüdos:
IV - Processar separadamente os
documentos rotulados com os dizeres
Secreto, Reservado cu Pessoal, encaminhando-os à SUbS2Çiw de Expedição, com destaque destas condições:
V - Dar prioridade aos documentos que contenham a palavra Urgente,
processando-os separadamente e encaminhando-os prontamente à Subseção de Expedíçâo.

Art. 32,S. À Subseção' de Expedição
dirigida por um chefe, -integrante do
"Serviço ~ Admíníatracâo Escritório
e Fisco", indicado pelo Diretor da Divisão de Administração e designadapelo Diretor-Geral, compete:
I -- Fazer a triagem da documentação a ser expedida;
II -' Distribuir ou expedir todos os
papéis, processes e correspondência
encaminhados pela Seção de Relacões
Administrativas por meios próprios ds
comunicação ou através de servícos

postais e telegxáf'ícos:
III - Organizar e manter, através
de fichas ou .Iívro próprio, um sistema de comprovantes .do recebímentc
dos documentos. papéis, oficios, processos e correspondências entregues
pela Seção, fazendo constar o nome
da Repartição destinatária, da pessoa
que recebeu, bem como a data e 110ra
da entreg-a;
Iv - Fazer os necessários entendimentos com os órgãos competentes a
fim de que seta observado com todo
rigor o que dispõe o art. 12 da Lei

nv 4 A83-'{j4 ,

Art. 327. À Subsecâo de Oontrôre,
dirigida por um chefe, integrante ~o\

"Servico -

Admíntstracáo. Escrttóno

e Fisco", indicado pelo Diretor da Divisão de Admíntstracâo p designado
pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Manter o registro da distribuição e tramitação dos expedientes 1'8-

ATOS
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cebidos pela Subseção de Recebimento de maneira a informar, de imediasôbre sua localização;
TI ~ Orientar as Seções cu Turmas de Relacôes Adminístrauivaa
das Delegacias Regionais, para que
sejam observadas as mstruçôes e
normas de trabalho, a fim de obterse identidade de funcionamento e
unif01'midade da numeração, registre,
fichamento e classificação de documentos sob sua responsabílídade:
ITI -Fazer levantamentos e estudos ectaúsücos sôbre as atividades da
Seção de Relações Admíntstratívas:
IV - Orientar o público com relação aos assuntos da alçada do Departamento, habilitando-se a resolver os
casos de seu interêsse ;
'V - Atender e prestar informações
aos interessados sôbre o andamento
e rocaneacêo de processos;
VI ~ Organizar e manter atualizado, para ínfcrmacões. um fichário
com os nomes, endereços e telefones,
das autoridades, servidores e' órgãos
do Departamento e da alta administração do pais, bem como um fichário de outros elementos informativos
de ínterêsee geral.

to,
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visada pelo Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública.
Art. 320, o Arquivo será dirtgído
por um chefe, Arquivista, indicado;
pelo Diretor da Divisão de Admmístração e designado pelo Diretor-Geral.
Art. 330.
Ao Chefe do Arquivo,
incumbe:
1 .: Dirigir e orientar tôdae as atividades do Arquívo:
Ir Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Administração ,I
.

,

CllpITULO xII

DA DIVISA0 DE SERVIÇOS
GEgAIS

Art. 331. À Divisão de Serviços Gerais (DSG) , do Departamento Federal de Segurança Pública, diretamente subordinada ao Diretor-Geral, órgão central de coordenacão dosserviços gerais, com a finalidade de
superintender, planejar, executar e
eugertr medidas atinentes à demanda
de transportes, obras, serviços gráricos, serviços médicos, adminístraçâo
dos edifícios e serviços de comunicações do DFSP, compete:
Art. 3~g, Ao Arquivo (A), diretaI - Ortcn tal' e fiscalizar. em carámente subordinado à Divisão de Adter geral, tôdas as atividades relativa"
ministração, compete:
a transportes ou com êles relacionadas'
.
1. - Guardar e conservar os livros,
li ~ Orientar e fiscalizar, em carádocumentos e processos do Departater geral, tôdas as atividades relatimento Federal de Segurança Pública,
VRS a obras ou com elas relacionadas:
considerados conclusos, mediante desIH - Orientar e fiscalizar, em caj.achc da autoridade;
ráter geral. tôdas as atividades relaH - Manter o registro numérico
tivas a serviços gráficos ou com êles
nominal, por repartição e por assunrelacionadas;
to de todos os documentos arquivaIV - Orientar e fiscalizar, em cados;
ráter geral. tôdas as atividades relaIH
Atender às requisições de
tivas a serviços médícos. ou com êlcs
processos sob sua guarda, quando . relacíonadas:
emanadas de autoridade competente;
V - Orientar e fiscalizar, e111 caráIV ~ Dar vistas aos mteressaocs.
ter geral, tôdas as atividades relatíem local reservado e sob vigilância,
"as à administração dos edifícios ou
de processos e documentos arquivados,
com éles relacionadas;
mediante prévia autorízacâc do Ohere
VI - Orientar e fiscalizar, em cado Arquivo:
.
ráter geral, tôdas as atividades relaV - Expedir certidões de documentivas a ccmumeacôes ou com elas retes e prQC:~SSO~; arcu'vados quando
lacionadas,
.,
deferidas por autoridade competente;
Art. 332, A Dtvísão de Servíccs GeVI -~ Proceder à incineração de
documentos, papéís e processos julgarais será dírígtda por um Diretor, indos sem valor pelo Chefe do Arquivo.
dicado pelo Diretor-Geral e nomeado.
em comíssâo, pelo Presidente de
mediante expressa autorização do
Diretor da Divisão de Adrnímetraçâo, República.
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Art. 383.' Ao Diretor da Divisão de

[Serviços Gerais, incumbe:
I _ Cumprir e fazer cumprir as di-

retrizes e normas regulamentares, baixadas pelo Diretor-Geral;
II Dirigir, orientar e coordenar
todos os trabalhos da Dívísão de Serviços Gerais;

~')eçi.io 1', -

Da composição da Divisão

de Serviços Gerais

Art. 334. A Divisão de Serviços
Gerais compreende:
r
Secretaria;
Fl . -- Serviço de Comunicações;
UI - Serviço de Transportes;
IV - Serviço de Obras:
'0-

III - Despachar, diretamente. com
O Diretor-Geral;

V - Serviço Gl'át'ico;
VI - Servíco Médico:

IV - Apresentar, em cada Tím de
exercício e com fundamento nos elementos que hajam sido proporcionados pelos órgãos sob sua subordinação, relatório das atividades da Divisão de Servícos Gerais;
V Elaborar os expedientes provindos dos diversos'. órgãos que lhe
.sâo subordinados e que devam ser
submetidos à apreciacâc do DiretorGeral;
VI - Solicitar ao Diretor-Geral, de
modo fundamentado. a realtaacáo das
medidas queiulg'a, ,convenientes à

dos Edifícios;
VIII - Almoxarifado.

normalidade e melhorta da Orvisâo ;

VII - Atender. com exatidão e
presteza, às ínformacôes que lhe sejam solicitadas;
VIII· - Manter atualizados os trabalhos sob sua responsabilidade;
IX - Manifestar-se eôbre modificações a serem introduzidas na Divisão de 'Serviços Gerais. ouvindo,
quando necessário, os diversos órgãos
a da subordinados;
X _. Proporcionar dados objetivos
para a elaboração do programa de
atividades da Divisão de Serviços :Geraís. bem como dos meios orçamentários necessários 'à sua execução;
XI - Opinar sôbre normas de serviço de sua jurisdição, adotando manuaia de diversos níveis. para 'a utilização dos diferentes órgãos que Ih8
forem subordinados, objetivando proporcionar-lhes major incentivo e produtívídade:

XII ~ Representar }J. autoridade
competente para a Instauração ele
processos admínístrativos contra qualquer servidor da Divisão de Serviços
Gerais;
XIII - Manifestar-se sõbre a qualidade de material a ser adquirido
para a Divisão;

XIV - Integrar o Conselho Supea-íor de Polícia.

VII -

Serviço

Seção 1L -

de

Administ!'açüo

Da Secretaria da

Divis~lo

_de Serviços Gerais

Art. 335. A Seêrerarta da Dtvlsào
de .Serviços Gerais, 'compete:
I - Receber, sob. protocolo próprio,
todo O expediente destinado ao Diretor da Divisão de Serviços GeJ'ais;
II ~ Preparar o expediente a que
se refere o item antertor. encaminhando-o, ímerítatamente. aos órgáo.s
a que sejam destinados;
H'I -- Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes ao expediente despachado. seu andamento.
destino e solução dada;
IV· - Fazer a revisão de todo o
expediente submetido ao despacho do
Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
V -

Redigir

2.

correspondência pes-

soal do Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
VI -- Atender às pessoas que procurarem o .D'íretor da Divisão de Serviços Gerais, dando-lhe conhectmento
do assunto a tratar;
VII - Encaminhar ao Diretor da
Divisão de Servícos Gerais, sob protocolo especial e intata, tôda a .correspondéncía sigilosa que lhe for dirigida;

Informal' aos interessados
tramitação de expediente,
desde que não tenha sido conrerrdo
aos mesmos caráter sigfloso. ou enquanto prevalecera necessidade dêssa
VIII-

eôbte

a

sigido.
Parágrafo único.

'

A Secretaria será
dirtgída por um chefe, integrante do
"Serviço - Admínistraçáo. üscrttonc
e Fisco", indicado pelo Diretor da Divàsào de Servícos Gerais e designado
pelo D'retor-Geral .

ATOS

625

DO PODER E."{ECUnVO

Seção In - Do Serviço
de Comunicações

Art. 336. Ao Serviço de ComunicaÇóes, diretamente subordinado à Divisão de Serviços Gerais, compete:
I - Executar privativamente tcdas
ee tarefas relativas às comunicações
do Departamento, como instalações e
consertos técnicos especializados, parte operacional compreendendo racíotelegrafia, telefonia e teletdpía:
II Supervisionar a manutenção
de equipamento existente, propondo
medidas relativas à melhoria do serviço e providenciando peças to acessórios, através de pedidos mensais ao
Almoxarifado, para que esteja a ...,Lema correspondente em condições Je
proporcionar ao Departamento trabalho de recuperação útil e tecnicamente perfeito;
lI! - Provídênciar para que o pessoal especializado, mantenha constante intercâmbio técnico com a indústria eletrônica e escolas especializadas, freqüentando seus cursos, através de providências do Departamento,
sugeridas pela Divisão;
IV - Estudar, planejar é executar
a instalação de rêde de telecomunicações, de acôrdo com o programa de
trabalho aprovado pelo Diretor-Geral ~
V - Operar a rêde de telecomunicações do Departamento, através de
Seções especializadas;
VI - Zelar pelo material de alta
tecníca confiado à guarda e aplicaçâo
das Seções, fiscalizando-os de
modo continuo e eficaz;
VII - Cumprir e taser, cumprir as
normas técnicas elaboradas pelos rabrícantes dos equipamentos, bem c.cno
as Leis, Regulamentos e Instruções
que regem o Serviço de Comunicações;
VIII Guardar rigorosamente o
sigilo e a segurança das comuníoacões:
Ds, Apurar e comunicar ao Diretor da Divisão, qualquer violação
do sigilo das comunicações, indicando
o responsável;
X - Obedecer rigorosamente às
normas de emprêgo das comunica-o
ções, coibindo, pronta e severamente,
qualquer abuso, levando o fato ao conhecimento do Diretor;
XI - Organizar e ter sob- sua responsabilidade uma biblioteca de livres
técnicos;
XI!
Colaborar com os demais
órgâos- do Departamento, nos setores

que exigem interferência do Serviço
de Comunícaçôesçquando solicitado e
com. prévia autortzacâo do Diretor da
Divisão;
.
xrn - Manter rigorosa vigüância
sôbre o seu pessoal, para que não seja
feito nero-um serviço de caráter particular';
XIV - Remeter mensalmente fi, IJjvisão de Servicos Gerais os dados
estatísticos deisuas atividades;
XV - Requisitar do Almoxarifado
o material necessário ao cumprimento de suas tarefas normais e extraordinárias, -através da Seção Administrativa e autorizado pelo Diretor
da Divisão;
XVI - Remeter, mensalmente, ,'l,
Divisão de Servícos Gerais mapa discriminativo de sues atividades;
XVIl -- Apresentar ao Diretor da
Divisão, até 30 de dezembro de cada
ano, relatório completo de suas atividades durante o ano a findar-se,
Art. 337. O Serviço de Comunicaçôes será dirigido por um chefe, Inspetor ou Técnico de Telecomunicações, indicado pelo Diretor da Divisão
de Servícos Gerais e designado p(':10
Du-etor-Geral
Art. 338. Ao Chefe do Servlçc de
Comunicações, incumbe:
I - .Dn-iglr e orientar tôdas as atividades do Serviço de Comunícac..-ôes:
II - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
III - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sou vsuas ordens, corrrgmdo as falhas e sugerindo ao Diretor da Divisão de Serviços Gerais.
medidas tendentes a melhorar o rer.dímento dos mesmos.
Subseção· 1 Da composição
do Serviço -de Comunicações

Art. 339. O Serviço de Comunicações compreende:
I - Seção de Consertos:
II - Seção de Operações;
III - Secâo de 'I'eletípía:
IV - Seção Administrativa.

Subseção Il -

Da Seção

de Consertos

Art. 340. A Seção de Consertos, dirigida por um chefe, integrante do
"Grupo Ocupacional -r- Eletricidade
a Telecomunicações", indicado pelo
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Diretor da Divíaâo de Serviços Gerais
e designado pelo Diretor-Geral. compete:
I - Manter em dia' o Hvro-carga
da Seção;

II - Organizar e manter atualizado o cadastro e fichário do seu pessoal. bem .como um quadro-pecúlio,

onde constarão o nome, fotografta e
enderêço do, servidor;
!li - Supervisionar e executar serviços técnicos especializados referentes à reparação, reforma e revisão
dos aparelhos de telecomunicações,
rádiotelegráfícos, telefones e telex,
bem como inspecionar e executar rtrabalhos de instalaçôesvtelegt-áücas, te~
Iefônícas e de telecomunicações em
geral;

IV .- Para melhor eficácia' dos trabalhos. a Seção ficará subdividida em

setores de oficina, de testes, de estoques, de inspeção e instalação;
V - O setor de oficinas encarregar-se-á de todo o serviço de recuperação, reforma, revisão e limpeza dos
aparelhos, mediante programa de produção eleborado pela Seção Administrativa e aprovado pelo Diretor
da Divisão.
,
VI - O Setor de Testes executara
os serviços de verificação, não só dos
aparelhos provenientes das oficinas.
como também dos que estão em uso,
providenciando o recolhimento daqueles que precisarem de reparos;
vn - O Setor 'de Estocagem é o
responsável pelo abastecimento de
peças e acessórios necessários às oficinas, providenciando, sempre que fôr
preciso, pedido regular ao Almoxartfado, não podendo reter em depósito
quantidades de artigos, mas o estritamente indispensável para sanar as
necessidades ocasionais;
VIII - Inspecionar trabalhos técnicos de conservação, instalação, telegráficas e telefônicas, bem como trabalhos técnicos de telecomunicações,
em geral, e radiotelegrafia;
IX - Executar trabalhos de montagem, reparos, instalações e recuperação de equipamentos de telecomunicações;
X - Fornecer, mensalmente, à Seção Administrativa, dados estatísticos
relativos ao movimente da Seção;
XI -, O Chefe 'da Seção
o responsável pela carga do material permanente à mesma distribuído;
é

Ex-rcU'IlVU

XII,-' Assessorar autoridades superiores em assuntos de- sua especían,
dade.

Subseção IH - Da Seçâo
de Operações

Art. 341. A Seção de Operações, dirigida por um chefe, Técnico de Telecomunicações, indicado pelo Diretor
da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia o üvro-ccrga
da Seção;
,
II - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal
bem como um quadro-pecúlio, onde
constarão o nome, 'fotografia e enderêço do servidor;
III '- Supervisionar, organizar e
operar com aparelhos de radiotelegrafia, radiofonia, telefonia e equipamentos de terecomunícaçóes em
geral;
'IV' - Supervisionar os setoves de
radiotelegrafia, radiofonia, telefonia e
equipamentos de telecomunicações;
V - Operar, POl' intermédio do setor de radiotelegrafia, os aparelhos
radiotelegráficos, sob supervisão Imediata, mantendo comunicação constante com o seu correspondente das
Delegacias Regionais, bem como com
as Policias e Governos Estaduais, facilitando as comunicações das estações entre si, e, ainda, comunicando-se
com a sede da Interpcl em Paris,
França;
vr - Operar, por intermédio de
setor de radiofonia os aparelhos radíorõnícos. de acôrdo com as ordens emanadas da Chefia NO Gabinete do T}j_
reter-Geral, cabendo-lhe cooperar com
os demais setores do Serviço c1.e Comunícaçóes ;
VII - Opera!', por intermédio do
setor de telefonia com a Central Telefônica instalada no edlífcío-sede,
fazer as ligações urbanas e interurbanas devidamente controladas e por
ordem superior, e, providencial', por
ordem expressa do Diretor-Geral. ligações internacionais;
VIII ~ Acompanhar, por intermédio do setor de equipamento de telecomunicações, a instalação de aparelhos, providenciar sua conservacào
e operar, quando os equtpamentcc e:;tiverem em funcionamento, r0"<;i,\;jl:i~
supervisão do Chefe do Servíco de
Comumcaqóes ;
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'IX _. Receber e transmitir as mensagens da Presidência da República
e Ministérios, quando enviados via
DFSP.;
X - Fiscalizar a utilização' e emprêgo das comunicações, tomando medidas ao seu alcance para coibir abusos, e observar .rtgorosamente o sigilo
das mesmas;
XI - Apurar as causas de danos
causados ao equipamento e instalação
'Sob sua guarda, indicando os responsáveis e solicitando providências do
Chefe do Serviço de Comunicações;
XII - Manter sob constante ttscalízaçâo e contrõle as instalações telefônicas do f) '" -tamento, comumcando à Divisão qualquer avaria em
sua rêde para pronta reparação:
XIII - Organizare manter em dia
fícharíos e registros índispensaveis ao
funcionamento da Seção;
XIV - Fornecer. mensalmente, dados estatísticos
Seção Administrativa relativos ao seu movimento; .
XV - Responder pela carga do .ma:terial permanente à mesma distrí.à

buído .
Subseçáo IV - Da Seção
de Teletipia

Art. 342. À Seção de 'I'eletdpía, dirigida por um chefe, Telegrafista,
indicado pelo Diretor da Divisão de
Servícos Gerais e designado pelo Direter-Geral, compete.
I - Manter em dia o livro-carga
da Secâo:
II ~ Organizar e manter atualizados
o Ca(~9.b~1 u p uchàrto do seu pessoal.
bem como um quadro-pecúlio, onde
constarão o nome, fotografia e endereço do servidor;
In - Supervisionar e operar com
aparelhos de telex, organizando e selecionando equipes hábeis para se
revezarem 24 (vinte e quatro) horas
por dia, de maneira a prestar serviço
útü. eficiente e funcional, tendo em
vista a Importâncía dos trabalhos a
executar;
IV ~ Subdividir a Seçãd em setôres de mensagens recebidas, mensagens transmitidas e arquivos para melhor eficiência do serviço;
V - Selecionar, por intermédio do
setor de mensagens recebidas, a documentação, registrarem livro próprio, conetando hora e. nome do operador, destinatário e estafeta íncumbído de taaer entrega dameama.;
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VI - Operar, por intermédio. dó
setor de mensagens expedidas. o aparelho de teletipia, receber da Chefia
da Seção. o expediente prêvíamente
selecionado, -destínado a localidades
de difícil tráfego radiotelegráfico ou
qué, por sua natureza, seja determinado pelo Chefe do Gabinete do Diretor-Geral:
VIl - Arquivar, por intermédio do
setor de arquivo, em armários apropriados, o expediente que transitar
pela Seção e que nela deva permanecer' organizando fichários e livros
adequados aos seus misteres;
Vln - Guardar absoluto sjgtlo 86.bre as mensagens recebidas e transmitidas, responsabilizando-se por qualquer divulgação que houver dos documentos oficiais e oficiosos;
IX - Organizar e operar a rêde
interna de teletípía, ligando as diversas dependências policiais com a Chefia do Departamento, segundo o programa de trabalho determinado pela
Divisão;
X - Fornecer, mensalmente, dados
estatísticos à Seção Administrativa
relativos ao seu movimento;
XI - Responder pela carga do materia1 permanente à mesma dlstrtbuído .

S'I.lbsecão V - Da Seção
Administrativa

Art. 343. A Seção Administrativa.
.dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Administração, Escritório
e Fisco" , indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga da
Seção;
n ~ Organizar e manter atualizados o cadastro e fichãrio do seu pes.
soa! bem como um quadro-pecúlio.
ond~ constarão o nome, fotografia. e
enderêço do servidor; .,
III - Responsabilizar-se pela execução dos trabalhos burocráticos do
Serviço. dactilografando, arquivando e
protocolando os documentos ao mesmo destinado. bem como executando
os encargos de expediente das Seções;
IV - Organizar um setor de mecanografia. que terá por incumbência
dactdlografar o expediente da Seção;
V - Organizar um setor de documentaçâo e estatística, objetivando
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arquivar documentos recebidos. ou
Emitidos, o respectivo registro no
chárío. bem como a coordenação dos
dados ,estatísticos recebidos das Seções para remessa ao Diretor;
VI ' - Organizar e manter atualizado fichário do material de consumo
utüízado pelo Serviço;
VII - controlar e encaminhar [:,0
Almoxarifado, pelas vias competentes.
pedidos mensais de consumo e permanente 'necessáriOs ao bom funcíonamento do Serviço de Comunicações;
VIII - Organizar fichário individual do pessoal do' Serviço, com fotografias, onde serão .escrtturadas tôdas
as alterações ocorridas com o servidor;
.
IX - Executar o serviço de confecção de mapas-é relatórios determinados pelo Chefe do Serviço de _Ccmumeações:
X - Responsabilizar-se pela carga
do material permanente de sua Seção.
ü-

seção IV'- Do Serviço de
Transportes

Art. 344. Ao Serviço de Transportes,
diretamente subordinado à Divisão de
Serviços Gerais, compete:
1 - Executar tôdas as tarefas 'que
lhe forem atrfbuidas com referência
a viaturas do Departamento;
II - Províderiéiar a vlgtlânota sôbre os galpões onde permanecem as
viaturas prontas para o Serviço;
III - Diligenciar para que, mensalmente, seja remetido ao Diretor da.
Divisão de Serviços Gerais um mapa
discriminativódas viaturas dtsponíveís e não dísponíveís da frota em
uso;
/
IV - Remeter, mensalmente, ao
Diretor da Divisão de Serviços Gerais o mapa 'de consumo de combustíveís:
V -, Remeter ao Diretor da Dívísâo
de Serviços Gerais, com antecedência
mínima de 30 <trinta) dias, o pedido
de combustiveis e lubrificantes;
VI - Fiscalizar o uso e emprêgo
das viaturas do Departamento;
VII Verificar, díàríamente, o
funcionamento dos postos de Serviços
de LubrlficaçJ!o e Abastecimento;

ExECUTivo

VIII - Providenciar para que seja
mantida em dia a. caderneta de manutenção no que se referir a gasohna
óleo, lubrificantes e pneus;
,
IX, Diligenciar no sentido de
que as orícinas mantenham ritmo de
produtividade capaz de proporcionar
ao Departamento um índice satísratório de viaturas em funcionamento;
X Fiscalizar as atividades do
pessoal das ottcínas. diligenciando"
para que os mecânicos freqüentem, na
época oportuna. os cursos de especíaIízação que são pl'oporcionadospelas
fábricas de automóveis;
Xl - Providenciar e supervisionar
os trabalhos de recuperação de peças.
acessórios e tudo que fôr utuízávcj
devolvido pelo Almoxarifado para
ap-oveitamento:
XII t Supervisionar o contrôle das
viaturas, provtdencrandc para que.
dtàrtamente, seja enviada ao DJn~
ter da Divisão relação dos carros que
não pernoitarem na garagem;
XIII .- Diligenciar a permanência
de viaturas de plantão, de acôrdo
com as necessidades, para atender aos
casos de emergência. que são determinados pelo Gabinete do DiretorGeral;
XIV - Superintender a parte administrativa relativa ao setor de expediente .das Delegacias Regionais, de
modo a manter sempre em dia a ligacão entre o Serviço de Transportes
e o órgão correspondente das Delegacias Regionais;
XV - Controlar e fiscalizar as atividades da Seção de Transportes das
Delegacias 'Regionais.
Art. 345. Ao Chefe do Serviço de
Transportes, funcionários do DFSP
com habilitações apropriadas ao cargo, indicado pelo Diretor da Divisão
de Serviços Gerais e designado pelo
Diretor-Geral, incumbe:
1 -:- Dirigir e orientar tôctas as atívrdades do Serviço .de Transportes;
Il - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços Gereis;
,IIl - Fiscalizar as atividades de
cada . órgão sob suas ordens, corrtgíndo as falhas e sugerindo do DÜ'eter da Divisão de Serviços Gerais
as medidas tendentes a melhorar o
rendimento dos mesmos.
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Subseção I ~- Da composição do
Serviço de Transportes

Art. 346. O Serviço de Transportes
compreende:
1
Seçâo de Transportes',
r!
Seção de Manutenção;
UI
IV

Séçâc de Ccntrôle:

Seção Administrativa.

Subseção 11 .~ Da seção de
Transportes

Art. 347. A Secâc de Transportes,

dírímda por um chefe. funcionário
Diretor
do DFSP, índtcado pelo
da Divisão de Serviços Gerais e de-

signado pelo Diretor-Geral. compete;
1 .: Manter em dia o livro-carga da
Seção;
.
II - Organizar P. manter atualizados o cadastro e ficharia dos motoristas, bem como um quadro-pecúlio
devendo constar o nome, fotografia
e lotação dos mesmos;
III - Organizar e manter atualizados o cadastro e fichário das viaturas. onde constarão todos os detalhes sôbre o veiculo servindo em
Brasília:
IV - Providenciar o recolhimento
da viatura à Seção de Manutenção,
quando fõr o caso, acompanhada da
respectiva ficha de serviço. na qual
constarão todos os detatnes rela üvos
8.0 consêrto a ser providenciado;
V - Propor medidas que julgar
necessárias para o emprêgo e lU;G das
viaturas, e, quando fôr o caso, sugerir transferência de veículos;
VI -, Providenciar e físcahxar a
limpeza diária das viaturas. a, ser
feita pelo próprio motorista. bem
como abastecimento de gasolina, óleo,
água e reparos "de lQ escalão:
VII ~ Escalar motoristas para dirtgtr aa viaturas do Departamento,
evitando trocas constantes, a fim de
que S8 possa vertficar qual o servidor
que melhor zela pelo seu carro;
VIII - Escalarcdlàrfamente motoristas de plantão permanente. para
atender aos casos urgentes;
IX - Escalar vigias para os galpões de viaturas. responsáveis por
qualquer irregularidade constatada.
na viatura, pejo re-spectivo motoneta:
X - Escalar viatura de plantão.
com motorista; pg,ra. atender aos ca~os urgentes;
.
!
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XI - Determinar o funcionamento
dos postos de lubrificação e abastecimento de combustíveis, diligenciando para que não haja falta nos res-.
pectdvcs' tanques-depósitos:
XII ~ Providenciar o pedido de
gasolina, 61eo e graxa. com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
XlII - Providenciar o escalonamento de viaturas para lavagem e lubrifícaçâc, organizando' escala prioritária;
XIV ....:. Escalar, nos dias não úteis,
pessoal para trabalhar nos postos de
lubrfflcacâo e abastecimento de combustíveis:
XV - Fiscalizar o comparecimento
diário do seu pessoal:
XVI -- Fornecer dados para elaboração do quadro-estatístico relativas
à garagem e' ao setor de combustíveis
e Iubrtfícação:
XVII ~ Responsabilizar-se
pela
carga da Seção de Transportes.
Subseção 111 -

Da seção de

tüamuencão

Art. 348. A Seção de Manutenção.
dirigida por um chefe, funcionário do
DFSP, . com
habilitações apropriadas ao cargo, indicado pelo Diretor
da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral," compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção:
II - Organizar c manter atualizados o cadastro e fichário do pessoal das oficinas, bem como um quadro, no qual constarão os nomes, fotografias e Iotacão 'dos. mesmos;
rIr - Organizar um setor de ferramentas cujo responsável RS distrtbutr-á. no início do .expedíente, .ao mecânico que soücttar. recolhendo-as ao
término' dos trabalhos;
íV - Receber da Sccào de Trar-sportes a. viatura para conserto, devolvendo-a devidamente reparada' e·
testada, mediante recibo;
V - Determinar. através das oficíuas de ajustagem, lanternagem.
rerradorta. pintura. eletríctstas. capoteíro. mecântca. borracheiro 'e de
instrumentos técnícos. o ccnsêrto da
viatura, passando-a de uma para outra oficina, na medida em que o
carro fôr sendo consertado, quando f9f
Q caso;
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VI -" Providenciar através da Seção Administrativa o pedido de pe-

ças e acessórios para as viaturas em
'reparo. mediante a entrega da que
t'ôr substituída, quando rÓI' ~ caso;
vtr - Escalar mecânicos rvrra ~f'T'_
viço extraordinârio,. em dias não uteía,
da equipe de mecânicos, para atender
aos casos de pane ocorridos. após o
fim do expediente;
VIII -' Organizar um setor especializado para a recuperação de peças
aproveitáveis, depois de previamente
selecionadas no Almoxarifado:
IX -'- Restituir as peças recupera:'
das ao Almoxarifado, para redistribuição;

X -

Fiscalizar o comparecimento

diário do seu pessoal;

XI - Fornecer -dados para elaboração do quadro-estatístico relativo à
Seção de Manutenção;
XII - Responder pela carga da
Seção de Manutenção.
Subseção IV

~

Da Seção de

Contrô~e

Art. 349. ASeçã,o de Contrõle, dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Administração, Escritório
e Fisco", indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e deaígnado pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II - Organizar e man ter em dia
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadrado qual constarão nomes, enderêços e fotografias de
cada servidor;
rI1 -:-- Organízar:e manter atuahzados o cadastro e fichário de tõdas as
viaturas pertencentes ao Departamento, .íncluslve as que servem às Delegacias Regíonaís. nos Estados;
IV - Controlar,' através de .fichas e
mapas. o percurso, desgaste, consumo
de combustíveis e de pneus das
viaturas do Departamento;
V - Escriturar e' manter em dia
o livro de vida da viatura, onde-ffcará
registrada tôda e, qualquer ocorrência
com o veículo;

vi: - Controlar" através do regíatro
(;specitl.-l; a tm1dE!, e entre:t1a da. via-

I"ra na grM'!\il.m,

~~!!'t

oam. p'Gvl~~n·

ciar a entrega da ficha do motol'ista
onde será escriturado pelo próprio
percurso diário do seu carro. sendo
restituída ao controüsta. por ocasião
de recolher o veiculo ou quando Com.
parecer à garagem para reabasts.,
cer-se;
Vil - Responsabíhzar-se pelo contrôle geral da freqüência do pessoal
do Serviço de Transportes;
'VIII ~ Organizar, mensalmente.
mapa discriminativo das viaturas dísponívcis e nâo dlepontveís da frota
em uso;
IX - Controlar o consumo diário
de combustíveis com o objetivo de
organizar mapa mensal para remessa
ao Chefe do Serviço de Transportes:
X - Controlar o funcionamento dos
postos de lubrificação, através de fichas e mapas de produção;
XI - Providenciar o contrôle das
viaturas reparadas pela Seção de
Manutenção, através de fichário adequado e mapas mensais. discriminando
o material empregado, peças substituidas e custo de mão-de-obra;
XII - Fazer o contrôle, por intermédio de fichas e mapas, das peças
e acessórios recuperados pelo setor
responsável;
XIII - Organizar os setores especializados para contrôle de viaturas,
motoristas, combustíveis e reparos;
XIV
Fiscalizar o comparecimento diário do -seu pessoal;
.xv - Organizar o quadre-estatístíco do SerViço de Transportes com
os elementos recebidos das outra:'>
Seções;
XVI
Responsabilizar-se pela
carga da Seção de 'Controle.

t

SUbseção V - Da Seção
Administrativa

Art. 350. A' Seção Administrativa>
dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Admínlstracâc, Escritório
e Fisco". indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e desígnado pelo Diretor-Geral, compete;
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II - Organizar e manter em dia o
cadastro e fichário do seu pessoal,
bem corno um quadrô-pecúlto onde

con,tarM nórné, ondé'tl!c;o e
11~

de

eail~

serVldar;

tot~~ra'
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I l I - Responsabilizar-se pela conrecçàc de' todo o serviço burocrático

do Serviço de Transportes;
IV - Organizar o livro de pro tocolo de documentos recebidos e expedídos ;

V - Organizar um setor de mecanografia onde será feito o trabalho
dactilográfico do Serviço;
VI - Organizar um setor de documentaçáo e estatistica por onde se
fará o arquivamento de documentos
recebidos ou emitidos pelo Serviço de
Transportes, o respectivo registro em
fichário próprio, bem como coordenar os dados estatísticos recebidos
das outras Seções para serem encaminhados à Diretoria da Divisão de
Serviços Gerais;
VIr - Organizar e' supervisionar um
setor de expediente, por onde rarse-à todo serviço de Secretaria, flchário de documentos em trânsito, e
tudo que fôr necessário em beneficio
do serviço:
VII1 ~ Organizar e manter atualizado um fichário geral de viaturas
dtsponíveís, viaturas baíxadas. consumo de combuatíveís. movimento dos
postos de lubrificação, peças e acessórios novos empregados nas viaturas, peças usadas recolhidas ao Almoxarifado e peças recuperadas;
IX
Organizar fichário Indívtdual. do pessoal do Serviço, com fotografia, onde serão escrituradas tõdas as alterações que se derem com
o servidor;
X - Organizar um setor de expediente das Delegacias Regíonais, por
onde se fará o contrôle da Secâo de
Transportes, que é um órgão ínte,
grante da Dívísáo:
XI - Responder pela carga 'do ma-

terial permanente;
XII - Providenciar a apresentaçác ao Diretor da Dtvísâo, até 30
(trinta) de dezembro de cada ano,
de um relatório completo das atividades do Serviço durante o ano a
findar-se.
Seção V -

Do Serviço

de- Obras

Art, 351. Ao Serviço de Obras,
diretamente subordinado
Divisão
de Serviços Gerais, compete:
! - Executar projetos de qUalquer
natur... que forem (lg Intml... do
à

O~mento;

.
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Il - Executar cálculos, orçamentos
específícaçôes de obras;
IH - Executar obras novas, inclusive elaborar especificações;
IV - Promover trabalhos de repa1'OS e conservação de bens imóveis;
V - Providenciar o funcionamento
das mstarações hidráulicas, elétricas e
esgotos dos bens imóveis;
VI - Recuperar móveis e ínstaía-'
ções de madeira;
VII ~ Representar o Departamento
junto aos poderes públícoa do Distrito
Federal. para o fim especial de aprovaçâo de projetos, obtenção de licenças de construção e medidas complementares;
VIU - Executar laudos técnicos,
avaüaoôes e demarcações de interesse do Departamento;
[X
Apresentar à Diretoria da
Dtvísâo de Serviços Gerais relatórtos
mensais e anuais das atividades do
Serviço de Obras;
X - Prestar
esclarecimentos de
natureza técnica aos demais óraâos
do Departamento, quando solicitado,
através do Diretor da DiViSa0;
XI - Encaminhar, através do Diretor da Divisão. ao Conselho Regfonar de Engenharia e Arquitetura
(CREA) da 12\1 Regfáo e a Prefeitura do Distrito Federal e manter
atualizada relação dos servidores habilitados, de- acordo com o Decreto
nc 23.5-69, de 11 de dezembro de 1933,
a executarem trabalhos técnicos;
XII -- Supervisionar o funcionamento da carpintaria, providenciando para que o maquinário instalado
esteja sempre em boas condições de
uso, bem como diligenciando junto a
autoridade superior. no sentido de
manter operários em número suficiente para atender ao Departamenta;
Xln - Provídencíar no seritido de
Que o pessoal de trabalho externe.
isto e, pedreiros, pintores, bombeiros
hidráulicos e eletricistas. esteja sempre pronto e com ferramenta adequada, a atender ao serviço que esteja sob sua direção:
XIV - Requisitar do Almoxarffado
todos os materiais necessários ao
cumprimento de suas tarefas normais e extraordínànas:
XV - Apresentar ao Diretor da
DIVl.llo. até 3D (trinta) d. el• •embro
de cada anQ, relaMl10 completo ele
8
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suas atividades durante o ano a
fíndar-se.
Art. 352. O Serviço de Obras será
dírtgtdo por um chefe, Engenheiro,
indicado pelo Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo. Di-

retor-Geral.

Art. 353. Ao Chefe do Serviço de

Obras, incumbe:
1 - Dirigir e

orientar

tôdas

as

atividades do Serviço de Obras;

II Cumprir e fazer cumprh' as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
In - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrigindo as falhas e sugerindo ao. Diretor
da Divisão as medidas tendentes a

melhorar o rendimento dos mesmos.
Subseção I ~ Da Composição
do Serviço de Obras

Art. 354; O Serviço de Obres compreende:

1 - Seção de Projetos;
II - Seção de Obras;
III - Seção de Cálculo e Orça-

mento;
IV -

Seção Admíntstratíva..

Subseçã9 II '- Da seçao
de Projetos

Art.. 355. À Seçâc de Projetos, dirigida por um chefe, Desenhista, Indicado .pelo Diretor da Dívísão de
Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral; compete:
I ~ Manter em dia o üvro-carga
da Seção:

n - 'Organízar e manter àtuàhzado o cadastro e fichário do seti. pessoal, bem' como um quadro-pecúlio
devendo constar nome, fotografia e
endereço do servidor;
)11 --.:.. Executar, através da, turma
de, desenho, o .trabalho que, lhe é .pecunar, com relação a' todos os crufetos de obras do Departamento, não
sendo permitido sob qualquer hípótese fazer serviços estranhos .ao
D.F.S.P.;·
IV ...... B:xecutar,através da turma
de' copistas, os trabalhos . hellográficos_~,.,de tnterêsse do
Serviço . de
O.bras;:

v

-~.

Manter

em

armarias

ade-

quados o arquivo dos originais e cópias helíográtfcas de maneira tal, que
seja fácil de ser consultado e oreservado dos insetos daninhos;
Organizar, mensalmente,
VI
mapa díscrtmintívo dos trabalhos
feitos, remetendo-o à Diretoria da
Divisão - de Serviços Gerais .pelos
meios competentes:
VII - Requisita-r do Almoxarifado,
por Intermédio do Chefe do Serviço
de Obras e com autorízacáo do Diretor ela Dívísâo. material necessário.
às suas atividades;
VIII - Fornecer, mensalmente, a
Secào Adrrfinistratlva' dados estatísticos refauivos a sua Seção:
IX - Responsabílízar-se pela carga
da Seção de Projetos.
Subseção 111 - Da -Seçõo
de Obras

Art. 356. À Seção e Obras, dirtgída por um chefe, Mestre de Obras.
indicado pelo Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo Direter-Geral, compete:
1 Manter em dia o livro-carga
ela Seção;
II .,.- .Orgamzar e manter atualtzado. o cadastro e fichário do seu pesscal. bem' como um quadro-pecúlio.
'devendo constar nome, fotografia e
endereço do. servidor;
III - Executar, através do setor
de trabalhos externos e sob a dtreçâo
do Mestre de Obras B., os serviços
relativos à- pintura de, paredes, alvenarra e hidrelétrica, elo ínterêsse do
Departamento e segundo um progra.. ~
ma de' trabalho aprovado "pelo Dil'e'!;-cn·
da Divísãc:

IV - Supervísíonar os trabalhos cio
setor externo, agindo como fiscal de
obras;
V - Supervístonar o serviço de
carpmtarta e marcenaria, segundo um
programa de trabalho previamente
aprovado pelo Diretor da Divisão;
VI
Supervisionar os trabamoe
de Eletrícista-Instalador, de acôrdo
com as necessidades do Departamento.
VII -r Requisitar 0.0 Armcxanrado,
por íntermédío do Chefe go Serviço
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de Obras e _com autorização do Diretor da Divisão, material necessário
M suas atividades;
VIII - Fornecer, mensalmente,
::ie'ção Administrativa dados estatdaucos relativos ãsua Seção;
IX - Responsabilizar-se pela carga
da Seção de Obras.
ã

Subseção IV - Da Seção
de Cálculo e Orçamento

\Art. 357. A Seção de Cálculo e
Orçamento, dirigida por um chefe,
Engenheiro, indicado pelo Diretor da
Divisão de Servíçôs Gerais e designado pelo, Diretor-Geral, compete:
I - 'Manter em dia o Iívro-carga
na Seção;
H - Organizar e manter atualízado o cadastro e fichário do seu pessoal, bem como um quadro-pecúlio,
devendo constar nome, fotografia e
endereço do servidor;
lI[
Executar os trabalhos _de
cálculo de estrutura e especificações
de obras, em estrita colaboração com
a Divisão de Administração, para o
fim de tomadas de preços e concorrência pública, através do Diretor da
Divisão;
IV - Provídenctar orçamento de
obras, quando solicitado pela Dívísâc
de Administraçáo através do Diretor
da Divisão;
V - Requisitar do
Almoxarifado,
por intermédio do Chefe do Serviço
de Obras. e com autorização do Diretor da Dtvísâo.vmatertal necessário
:1.<; suas atividades;
VI ~ Fornecer, mensaJmente.àSe..;.
cão Administrativa dados estattsttcos
relativos à sua Seção;
VII - Responsabilizar-se pela carga.
da Seção de Cálculo e Orçamento."
Subseção V . - Da, 'Seçâo
Admini3tmtiva

Art. 353. A Seção Administrativa.
dirI3'ida por um chefe integrante do
Administração, E..scrit6~
"Serviço rio e Fisco", indicado pelo Diretor
da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Diretor.Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II - Organizar e mau ter em dia
(1 cadastro e fichário do se» pessoal,
bem como um quadro-pecúlio' onde

633

constará nome, endereço é fotografia de cada servidor;
III - Confeccionar os trabalhos
burocráticos do serviço,
recebendo
das seções o material necessário:
IV - Organizar livro de protocolo
de documentos recebidos e expedidos:
V - Organizar o setor mecanográfico, onde ter-se-a o trabalho dactflagráfico do Serviço;
VI - Providenciar. através do setor
de documentação e estatística, o arquivamento de documentos -recebidos
ou emitidos pelo Serviço de Obras, o
respectivo registro em, fichário adequado, bem como coordenar os dados
estatísticos recebidos das seeôes para
encaminhamento à Diretoria da Di':'
visão de Serviços Gerais;
VII - Organizar e supervisionar
um setor de expediente, por onde
será feito o serviço de secretaria, rt-.
cando os documentos em trânsito e
providenciando tudo que Iôr necessário t-ara a eficiência da Seção;
VIII - Organizar fichário" individual do pessoal do -Serviço com ro..
tografias, onde serão escrituradas tôdas as alterações constantes do Bo.letím e relativas ao seu servldor;IX - O Chefe da Seção é o responsável pela carga do material permanente.
Seção VI -

Do Sernicc Grático

Art. 359. Ao Serviço Gráfico, díretamenté subordinado à Dtvísão de
Serviços Gerais, compete:
I - organízar.e dirigir o Serviço Gráfico do Departamento, propcn,
do
medidas racionais e eficientes,
tendo em vista a maquinaria de alta
técnica de que é. dotado o órgão e os
objetivos a atingir;
II - Supervisionar a oficina de
preparo de material audíovísual com
capacidade de produzir eficientemente
tudo quefôr exigido. neste setor, fiscalizando constantemente o trabalho
do pessoal técnico especializado;
II! - confeccionar programa mensal de produção, que será submetido
à aprovação de Diretor da Divisão;
IV - Providenciar o fornecimento
do material. técnico para ensino policial no país, segundo um programa
mensal a ser submetido à aprovação
do Diretor da Dívísâo;
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v - Supei-mtender a execução dos
servíços gráficos de várias naturezas,
tais como: impressão, fotografia e

encadernação:
VI -

Colaborar com demais órgãos

do Departamento, atendendo seus pedidos, após prévia autorização do
Direto, da Divisão;
·VIl - Determinar a impressão díá.

ria do Boletim de Serviço, após receber da Secretaria do Gabinete' do

Diretor-Geral a matéria devídamente concatenada, cuja revisão ficará
a cargo exclusivo da referida Secretaria;
VIII - Manter rigorosa vigilância
sôbre o seu pessoal, a fim de que não
seja feito nenhum trabalho no serviço
gráfico de cunho particular:
IX - Providenciar, periodicamente,
o aperfeiçoamento do pessoal técnico
em centros especializados, através de
providências sugeridas ao Direto}' da
Divisão.

X -

Remeter, mensalmente, à Diretoria da Divisão de Serviços Gerais, dados estatísticos de suas ativíaades:
XI - Requisitar ao Almoxarifado
todo o material necessário ao cumprimenta. de suas' tarefas normais e ex,
traordínàrías, - através da Seção Ad-·
míntstrativa e devidamente autorizado pelo Diretor da Divisão;
XII - Diligenciar para que mensalmente seja remetido à Diretoria da.
Divisão de Serviços Gerais um mapa
discriminativo de suas atividades;
XIII '- Apresentar ao Diretor, até
30 de dezembro de cada ano, relatório completo de suas atividades durante o ano a findar-se.
Art. 360. O Serviço Gráfico será
dirigido por um chefe, reparador de
Texto, Documentarfsta GU Revisor, ín,
dícado pelo Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e desígna-sn pelo Diretor-Geral.
Art. 3-51. Ao Chefe elo Serviço Gráfico, incumbe:
I - Dirigir e oriental' tôdas as atividades do Serviço Gráfico;
Ij; - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços n,erais;
III -- Fiscalizar as atividades de
ca-da órgão sob suas ordens, corrfgindo as falhas e sugerindo ao Diretor
da Divisão de Serviços Gerais &3 me.
(lidas tendentef. a melhorar o i'~)n(H"'
fihmto l';l'.)s meai'rtêij,

ExEÇUTIVO

Subseção I

-- Da composição

do serotoo Gráfico

Art. 362? O Serviço Gráfico compreende:
I - Seção Redatorial:
IX - Seção de Impressão:
III
Seção de Labofoto;
IV
Seção de gncademaoâo ;
V - Seção Administrativa.
Subseção II

Da Seção Redatorial

Art. 363. A Seção Redatorial, dirigida por U11) chefe, Preparador de
Texto ou Documentartsta, indicado
pelo Diretor da Divisão de Serviços
Gerais e.desígnado pelo Diretor.Geral.
compete:
1- - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
H - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fíchárío do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio, devendo constar o nome, fotografia e
endereço do servidor:
UI - Executar os trabalhos que
lhe forem determinados relativos à
redacâo, revisão,
desenhos técnicos
especializados e não especificados;
IV - Supervisionar as turmas de
redação, de revisão e de audiovisual;
V - Receber e examinar, por intermédio da turma de redação, os trabalhos procedentes das partes interessadas, excetuando-se o Boletim do
Departamento, que ficará sob exclusiva responsabilidade da Secretaria
do Gabinete;
VI
Revisional', por intermédio
da turma de revisão, os trabalhos
gráficos inerentes ao Serviço Gráfico,
bem como todos e qualquer serviço
proveniente de outras partes, exceto
o Boletim de Serviço;
VII - Executar, por intermédio da
turma de audiovisual, oa trabalhos ele
sua
especialidade,
principalmente
desenhos arquitetônicos à mão livre,
cartazes e letreiros;
VIU - Fornecer, mensalmente, 0,
Seção Administrativa, dados estatísticos relativos ao movimento da
seção;
IX - Responder pela carga do

material permaneute dist,rltmido ao

5131.1 órgê,Cl,

Aros
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Da Seção

de Imptessão
Art. 364. A Seção de Impressão
dirigida por um chefe, Compositor,
Compositor Mecânico ou Impressor,
indicado pelo Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do . seu pessoal,
bem como o quadro-pecúiío, devendo
constar o nome, fotografia e enderêço do servidor;
ITI - Executar os trabalhos de
composíçaote impresâo que lhe forem
determinados, obedecendo a um programa de produção feito pelo Chefe
do Servçio Gráfico e aprovado pelo
Diretor da Divisão;
IV - Supervisionar as turmas de
impressão e mímeografia,
V
Solicitai' ao Almoxarifado.
através da 'Seção Administrativa e
com o autorizo do Diretor da Divisão, o material necessário ao seu
funcionamento,
mediante
pedidos
mensais;
VI Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa, dados estatísticos relativos ao movimento da
Seção;
VII
Responsabilizar-se pela
carga do material permanente da
sua Seção.
Subsecóo IV

-

Da Secão

- de Looototo

~

Art. 365. A Seção de Labofoto, dirigida per um chefe, Fotógrafo,. indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo DiretorGeral, compete:
1 - Manter em dia o livro-carga
da Seção:
II ......, Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal.
bem como o quadro-pesúlío, devendo
constar o nome, fotografia e enderêço do ~(Irv1àor;
.
IH Executar os trabalhos especializados que lhe forem determinados, obedecendo a um programa de
produção feito pelo Chefe 'do Serviço Gráfico e aprovado pelo Diretor
da Divisão;
IV - Supervisionar as turmas de
foto, de cínematogratía e de preparação de cnapas:

ExECUTIVO

v _. Executar, por Intermédio da
turma de foto, os trabalhos de foto ...
grafia do Serviço Gráfico, colaborando de maneira integral com a
Seção Offset e. bem assim, cumprindo as demais determinações constantes do programa de produção;
VI - Operar, por intermédio da
turma de cinematografia, o equipamento para produção de dispositivos
em série. prêto, branco e colorido, e
cumpriras demais exigências do programa de produção;
VII - Operar, por intermédio da
turma de preparação de chapas centrtfugadoras. granuladora e reveladora que serão acionadas por servidores especíahzados, responsáveis pela
conservação das mesmas;
VIII - Solicitar do Almoxarifado,
através da Seção Administrativa e
COm autorização do Diretor da Divisão, o material necessário ao seu
funcionamento,
mediante
pedidos
mensais:
IX _ .. Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa dados estatísticos relativos ao movimento da
Seção;
X - Responsabilizar-se pela car~a
do material permanente de sua
Seção.

Suoseçôo V -

Da Seção de
Encadernação

Art. 366. -A Seção de Encadernaçâo,
dirigida por Um chefe, Encadernador,
indicado pelo Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Manter em dia o livro-carga
da Seçáo;
II - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário de seu pessoal,
hem como um quadro-pecúlio. devendo constar o nome, fotografia e
enderêçc do servidor;
IH - Executar os trabalhos espe
cíalízados que lhe forem determinados, obedecendo ao programa mensal
de produção, elaborado pela chefia
do Serviço Gráfíco: e aprovado pelo
Diretor da Divisão;
IV - Supervisionar as turmas de
encadernação completa e de blccagem ;
V - Executar, por intermédio da
turma de encadernação completa, os
trabalhos de encadernação a couro.
encadernação de brochuras, encadernação de folhetos e demais encargos
w

constantes do

dttçâoj

programa

de

pro",
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VI _ "Efetuar, por intermédio, da
turma de blocagern, o serviço de co-

lagem, alceamento, costura. e perfu-

ração, relativa ao material proveniente da Seção de Impressão para
acabamento da obra. bem como
oriundo da 'Seção Administrativa:

VII - Executar, por intermédio da
Seção de Encadernação, serviços de
encadernação a couro. para servidores, a critério do Diretor-Geral, que
baixará instruções a respeito;
VIII ~. Solicitar do Almoxarifado,
através da Secâo Administrativa e
com autorização do Diretor da Divísác. o material necessário ao seu
mediante
pedidõa
funcionamento,
mensais;
Fornecer, mensalmente, à
IX
Seção Administrativa dados estatistícos, relativos ao movimento da
Seção;
X - Responsabilizar-se pela carga
do material permanente da sua
Seção.

Subseção VI - Da Seção
Administrativa

Art. 367. À Seção Administrativa,
dirigida por um- chefe, integrante do
"Serviço -

Administração, Escritório

e Fisco", indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e desig...
nado pelo Diretor-Geral, compete:
I Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II - Organizar e manter atualizado

o cadastro e fichário de seu pessoal,
bem como um' quadro-pecúlio, devendo constar o nome, fotografia e
enderêço do servidor;
~'II1 Responsabilizar-se pela exe..,
cuçâo do expediente interno de
órgãos congêneres, dactilografande,
arquivando e protocolando os documentos destinados ao Serviço Gráfico:

IV - Organizar um setor de mecanografta por onde será feito todo
trabalho de dactdlografia, Inclusive
aquêles que se destinam à Seçã-o de
Impressão:
V -:.... Organizar um setor de documentação e estatística,' por onde
se far-á o .arquívamento dos documentos recebidos ou emitidos, o respectivo registro no fichário, bem como
a coordenação dos elementos estausucos enviados pelas Seções para
remessa ao Diretor da Dlvtsâo:

VI - Organizar uma turma de expediente, através da qual ter-se-à a
entrega mediante guia da produçâo
das oficinas especíalízadas:
Vll ~ Organizar uma turma de
contrôle, objetivando fiscalizar, através
de fichário. mapas mensais e outros
processos, a produção industrial elo
Serviço Gráfico;
VIn -- Oraanízar e manter atualizado fichário geral do material de
consumo utilizado pelo Serviço;
rx - Controlar e encaminhar eo
Almoxarifado .pedídos mensais .de
material utilizável pelo Serviço Gráfico;
X - Organizar fichário individual.
de pessoal do Serviço, com fotografia.
onde serão escrituradas tôdas as alterações ocorridas com .0 servidor;
XI - Responsabilizar-se pela carga
do material permanente de sua Secâo.
Seção VII -

Do Serviço 11:1 édico

Art. 368. Ao Serviço Médico, díretemente subordinado à Divisão de
Serviços "Gerara, compete:
1 - Organizar e dirigir o Serviço
Médico do Departamento, propondo
medidas e sugerindo providências no
sentido de dotar o órgão "de con(lições de .Iuncíonamento capazes de
atingir ao fim colímadc:

II - Executar laudos técnicos c
tudo o mais que- se refertrrà parte
de medicínn que fôr do interêsse do
Departamento;
In - Representar o Departamento
junto aos Podêres Públicos do Distrito
Federal, para internação de doentes
em hospitais especializados;
IV - -Apresentar, a Diretoria da
Divisão de Serviços Gerais, relatórIOS mensais e anuais das atcvídades da.
sua chefia; .
V - Apresentar esclarecimentos de
natureza técnica aos demais órgãos do
Departamento', quando solicitado, e
por íntermédío do Diretor da Divisão:
VI - Manter intercâmbio com os
órgãos médicos da Policia de Brasília,
através do Diretor da Divisão;
VIl -

Providenciar a especíalizaçáo

de pessoal técnico nos cursos abertos

pelos centros médicos do país, através
de providências do Departamento:
VIII - Pro-videnciar a remessa a
Diretoria da Divisão de Serviços Gerais dos dados estatísticos, mensalmente, de suas atívldades ;
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IX - Proceder o exame de inspeção
médica do pessoal do Departamento,
para cumprimento das exlgêncías estatutárbs de posse e licença;
X - Providencial' para que a ínspeçào médica funcione na sede do
ServiçO Médico e no horário a ser fixado em Boletim de Sei-víço pelo seu
Chefe, através do Diretor' da Divisão;
XI - Requisitar do Almoxarifado
todos os materiais e medicamentos necessários ao cumprimento de suas taretas normais e extraordinárias.
Art. 369 O Serviço Médico será
dirigido por um chefe, Médico, índicada pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Diretor
Geral.
Art. 370. Ao Chefe do Serviço Médico, incumbe:
1 - Dirigir e orientar tôdas as atívídades do Serviço Médico;
II - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor dá Divisão de-Servíçoa Gerais;
rI! - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrigindo
as falhas e sugerindo ao Diretor da
Divisão de Serviços Gerais as medidas
tendentes a melhorar o rendimento
dos mesmos.

1 -

com-

Seção de Clinicas;

II III

Seção de Hospítaliraçáo:
Seção de Odontocltníca:
IV - aecào Administrativa.
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medlcamentosie material clínico, que
será atendido pelo Almoxarifado mediante autorização do Diretor;
IV - Organizar e dirigir os seguintes setores especializados: de clínica e pronto socorro, de curativos e
pequena cirurgia. traumatologia e serviço de Raios X;
V - organizar e supervisionar c
funcionamento de uma rarmácia.. que
terá por objetivo principal atender aos
casos de doentes internados, socorrer
os servidores de categoria inferior e
os de família numerosa, previamente
comprovado;
VI - Remeter mensalmente ao Diretor da Divisão, por intermédio do
Chefe do Serviço, mapa-contrôle do
movimento clínico;
VIl - Remeter mensalmente ao Diretor da Dívísão, por intermédio do
Chefe do Serviço, mapa do consumo
de medicamentos;
VIU - Proceder ao exame pslcotécmco, anualmente, nos motoristas do
Serviço de Transportes, o que será
obrigatório para que o motoneta possa
dirigir viaturas do Departamento, sob
pena de sancôes disciplinares;
IX - Providenciar, através do Setor
de Raios X, as radiografias e exames
radiológicos que se fizerem necessários;
X - Providenciar o arquivamento
das chapas radiológicas e dos respectivos relatórios.

Subseção 1 - Da composição
do Serviço Médico

Art. 371. O Servíco Médico
.preendé:
-

ExECUTIVO

Da Seção de Clínica

Art. 374. À Seção de Cltníca, dirigida por um chefe, Médico, indicado
pelo Diretor da Divisão de Serviços
Gerais e designado pelo Diretor-Geral,
compete:
I - Manter em dia o livro-carga da
Seção;
II - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do pessoal do
Departamento que se utilizar da Se
çâo;
'lU Providenciar, mensalmente,
através do Serviço Médico, pedidos-de
4

Subseçáo III - Da Seção
de -Hospitalizaçâo

Art. 373. A Seção de Hospitalização, dirigido por um chefe, Médico,
Indicado pelo .,Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do pessoal que
transitar pela Seção, em tratamento;
III - Providenciar, quando se tornar
necessário, pedido de medicamentos e
material cirúrgico, ao Almoxarifado
da Divisão de Serviços Gerais, mediante autorização do Diretor;
IV - Organizar e dirigir o setor
de enfermaria-isolamento para quatro
leitos, setor de enfermaria para 16
leitos, setor de cirurgia e setor de
exames e visitas domtoníares:
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v - Atender aos chamados de servidores, quando doentes na reaídêncía:

VI -

Prestar assistência médica à

família do servidor;

VII - Fazer exame pré-natal da
servidora gestante, bem como' da .espôsa do servidor, sempre que para isto
jôr solicitado;
VIII - Treinar e instruir equipe de

vísitadoree sociais, com objetivo de
prestar assistência e cadastrar farm,
lias dos servidores do Departamento:
IX - ,- Remeter, mensalmente, ao
Diretor da Divisão, por intermédio do

Chefe do _Serviço, mapa-contróle do
movimento da Seção;

X - Remeter, mensalmente, ao Diretor- da Dívíaáo, por intermédio do
Chefe do Serviço, mapa do consumode medicamentos.
Subseção IV - Da Seção
de Odontoclínica

Art. 374. A Seção de Odontoclínica,
dirigida por um chefe Círurgtêo-Dentasta, indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga da

Seção;
•
I1 - Organizar e manter atualizado

o cadastro e fichário do pessoal do

Depai-tamento no que se referir à parte

odontológica;
\
III - Providenciar, mensalmente,
através do Serviço Medico, pedido de
medicamento e material odontológico
ao Almoxarifado da Divisão de SerVIÇOS Gerais, com autorização do Diretor;
IV - Organizar e supervisionar os
setores especializados de' clínica odontológica e tratamento dentário;
V - Providenciar junto à Seção
Clínica, sempre que necessário, exame
e radiografia bucal;
VI - Dirigir o serviço protético, com
auxilio de um servidor para isto trelnado;
VII - Prestar assistência odontológica à família do servidor.
VIIi - Proceder ao exame bucal,
pelo menos uma vez por ano, obrigatoriamente, em todo servidor do Departamento, registrando o resultado
em fichas próprias .e comunicando o
fato ao Diretor da Divisão através do
f3t;rviço Médico;

IX - Remeter, mensalmente, ao Dí.,
reter da Divisão, por intermédio do
Chefe do Serviço, mapa-contrôle do
movimento cltntco;
X - Remeter, mensalmente, ao Oiretor da Divisão, por intermédio (lo
Chefe do Serviço, mapa de consumo
de medicamentos;
Subseçâo V - Da Seção
Administrativa

Art. :3'75. - A Seção Admimati-a.,
tíva, dirigida por um chefe, integrante
do "Serviço - Admíntstraçác, Escrt,
torro e Fisco", indicado pelo Diretor
da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Diretor-Geral, compete:
1 Manter em dia O livro-carga
da Seção;
Il - Responsabilizar-se pela confecçáo -do serviço burocrático do Serviço Médico;
IH - Organizar livro de protocoío
de documentos recebidos e expedidos;
IV - Receber as partes interessadas,
registrando em livro próprio a guia
médica e encaminhando o servidor à
seção competente;
V - Organizar um setor de mecanografia, por onde será feito todo o
serviço dactilográfico do Serviço Médico; •
VI - Organizar um setor de documentaçâo e estatística por onde se
fará o arquivamento dos documentos
recebidos ou emitidos, o respectivo registro no fichário, bem como -a coordenação dos elementos estatísticos
enviados pelas seções para remessa ao
Direto- da Divisão;
VII -- Organizar um setor de expedíente por onde será feito o registro
de protocolo de laudos, o encaminhamento dos mesmos aos órgãos requísítan tes e a expedição de todos os decumentos emitidos pelo Serviço Médíco:
VIII -- Organizar e manter atualizado um fichário geral de medicamentos e produtos farmacêuticos. recebidos, anotando "a respectiva distribuição individual;
IX - Organizar fichário individual
do pessoal do Serviço; com fotografia,
onde serão escrituradas tôdas as alteraçóes com o servidor;
X - Responder pela carga do material ~)ermanente
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Secão VIl! Serviço
de Ãdrninistração de Edifícios

Art. 376. Ao Serviço de Adrotnístração de Edifícios, diretamente subordinado a Divisão de Serviços Gerais,
COIDp'8te:
I - Executar trabalhos de zeladoria,
portaria e vígtlâncía dos edifícios do
Departamento Federal de Segurança
pública;
II - Supervisionar O pessoal subordinado, fiscalizando o serviço de cada,
secao, de maneira a proporcionar maior
eficiência' dos seus encargos;

lI! - Providenciar para que' nada
falte ao pessoal escalado para missões predeterminadas, principalmente material de limpeza;
IV ~ Diligenciar para que as seções
componentes possuam nos edifícios,
bem como no edífícío-sede da Administração Geral, servidores devidamente treinados e organizados em equipes
para limpeza, serviços correlatos a
porteiros e vigilância, sempre prontos
,1 atenderem solicitações da Chefia;
V - Remeter. mensalmente, à Diretorla da Divisão de Serviços Gerais,
relatório sucinto de suas atividades,
contendo dados estatísticos:
VI - Remeter, mensalmente, à Diretoria da Divisão de Serviços Gerais,
mapa do material de consumo utilizado
pelo Serviço;
Remeter à Diretoria da' Divisão de Serviços Gerais, com antecedenc'a mrnima" de 30 (trinta) dias,
pedido de material de consumo;
VIII - Remeter à Diretoria da Divisão de Serviços Gerais, até 1° de dezembro de cada ano, mapa do material
necessário às suas atividades para o
ano a iniciar-se;
IX - Supervisionar a parte administrativa do Serviço de Admintstr-o-.
cão de Edifícios, de maneira que todo
expediente das seções seja confeccionado pela Seção Administrativa, abolindo qualquer burocracia de parte .dos
órgãos subordinados, que apenas flC~
râo com a responsabilidade da escnturação do livro-carga competente;
,X - Apresentar ao Diretor da Divisão até 30 de dezembro de cada ano.
relatÓrio completo de SllOS atívtdades
dur- nte o ano.
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.... , 377. O Serviço de Administração de Edificios será dirigido por um
chefe, integrante do :'Grupo OCl:lP~~
cional - Adminlstraçao de Material
indicado pelo Diretor da Divisão ~e
Serviços Gerais e designado pelo DIretor-Geral,
Art.. 378, Ao Chefe do Serviço de
Administração de Edifícios, incumbe:
I - Dirigir e orientar tôdas as atividades do Serviço;

nt - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
III. - Fiscalizar as atividades de
cada órgão, sob suas ordens, corrigindo
as falhas e sugerindo ao Diretor da
Divisão de Serviços Gerais as medidas
tendentes a melhorar o rendimento
dos mesmos.
Subseçáo I - Da composiçáo do
Serviço de Administração de Edifícios

Art. 379. O Serviço de Administração de Edifícios compreende:
I - Portarfac
II - Zeladoria;
III
Seção de Vigilância;
IV - Seção Administrativa'.
Subseçáo II -

Da Portaria

Art. 380, À Portaria, dirigida por
um chefe, Chefe de Portaria, indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo DiretorGeral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga da
Seção;
II - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio devendo
constar ') nome, Iotografía e enderêco -:'0 servidor;
In - Execl1+"" os trabalhos relativos à manutenção da ordem e disciplina internas, o contrôle da entrada
e sarda cio material e pessoas, os contatos iniciais com o público, o receb'mento, expedição de correspondência
e monsas-eus e a circulação interna do
expediente;
IV - Supervisionar os setores de
portaria e de mensageiros;
V - Executar. por intermédio do
setor de portaria, os trabalhos perta-
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ttnentes

ao..seu cargo, tais

como:

providenciar a abertura e fechamento
dos portões e portas de acesso ao edi-

oficio; controlar a entrada e saída
de pessoas, evitando o ingresso daquelas não autorizadas; dar ínformaçoes

ao público; determinar consertos necessános: controlar o consumo de ener
gía elétrica e o abastecímen to de água
no prédio; requisitar material neces-

rio ao serviço de portarias; providenciar medidas a serem tomadas em
caso de incêndio ou qualquer outro
acidente; supervisionar os serviços- de
portaria, comunicando à Administraçâo as irregularidades havidas; orga-

nizar a escala de serviços de seus
subord tnadoa: providenciar o hasteamenta do pavilhão' nacional; executar
outras tarefas semelhantes, que forem
determinadas, organizar equipes do
setor para funcionar nos-diversos edíücíos do Departamento, quando fór o
caso:
VI - Responsabilizar-se, por intermédio do setor de mensageiros, pelo
recebimento, expedição de correspondência e mensagens, a circulação interna do expediente e atendimento às
repartições onde estiver lotado, de
pequenas incumbências compatíveis
com O cargo que exerce;
VII Fornecer,' mensalmente, à
Seção Administrativa dados estatísticos relativos ao movimento da Seção:
VIII - Responder pela carga do
material permanente, distribuído ao
seu órgão.
.
Subseção III -

Da Zeladoria

Art. 381. A Zeladoria, dirigida por
um chefe, Chefe de Portaria ou P-orteu-o, indicado pelo Diretor da Divisão
de Serviços Gerais e designado pelo
Diretor Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
11 - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio devendo
constar o nome, fotografia e enderêçc
do servidor;
III - Executar os serviços correspondentes à limpeza externa e interna
dos edifícios e suas dependências, inclusive cortinas, tapetes, víõracaria,
janelas, toldos, venezíanas, - revestimentos metálicos, enceramento de
assoalho,' Instalação sanitária, lavanderia, passadorta, copa, arrumação e
limpeza de refeitórios, dormitórios e

enrermartas:
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IV - Supervisionar os setores delimpeza, das repartições, de limpeza de
utensüios e de limpeza diversa;
V - Fazer, por intermédio do setor
de limpeza .das repartições, a limpeza
grossa, isto é, varrer, espanar, recolher
o lixo das salas dos gabinetes, seções
e corredores respectivos, bem como o
enceramento do assoalho, uma vez por
semana;
VI - Bxecutar.i pcr intermédio do
setor de limpeza de utenstlíos, a limpeza diária da vidraçaria; cortinas,
tapêtes, janelas;' sanitários e móveis;
VII - Executar, por intermédio do
setor de limpeza, os serviços relativos
a lavanderia, passadorfa; copa, arrumação e limpeza de refeitórios, dormitórios e enfermarias;
VIU - Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa dados estatísticos relativos ao seu movimento.
Subseçâo lV -

Da Seção de Vigilânc'ia

Art. ;J'82. A Seção de Vígilância,
díragma por um Cüe:1:Z, chefe de 1Jo1'tarta ou Porteiro, indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e
designado pelo Diretor-Geral, com-

pete.
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
, 11 Organizar e manter atualizado o cadastro e fichário do seu pessoal, bem como um quadro-pecúlio.
devendo constar o nome, fotografia
e enderêço do servidor;
In -- 'Responsabüízar-se pelo serviço de guarda e vigilância dos cdífi cios do Departamento, inícíandc o
trabalho após o término e findando
quando tem começo o expedíen te,
permanecendo em regime de 24 (vinte
e quatro) horas nos sábados, domingos' e feriados;
IV - Supervisionar as turmas de
vigilância do edifício-sede e de vigilância dos edíficíos do setor policial;
V - Vigiar, por intermédio da turma de vigilância do edifícíc-aede, os
andares, salas e compartimentos, com
servidores aptos e treinados para ()
mister, responsabilizando por qual';'
quer ocorrência, durante as horas de
serviço que houver no local em que
estiver sob sua guarda;
VI - Executar, por intermédio da
turma de vígflância dos edifícios do
setor policial, os mesmos trabalhos da
outra turma, tendo também tguaís
responsabilidades quanto ao extravio
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de material, ficando subordinado ao
mais graduado dos responsáveis nos
pl'ódios onde houver serviço constante
ou que ficar aberto durante a noite
por fôrça de suas atividades;
VII - Escalar os vigias para o.';
dias não úteis, organizando equipe de
vigilância, de acôrdc com -as necessidades do serviço, utilizando servidores estritamente necessários à eficiência do trabalho;
VIII - Manter .na' Portaria, nos
sábados, domingos e feriados, sob. a
responsabi~idade do vigia, um livro
onde ficará registrado o nome, cargo,
hora de entrada e saída do servidor
que penetrar no edtrícto para qualquer fim;
IX Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa dados estatístd-'
cos relativos ao seu aprimoramento.

VII - Controlar e encaminhar ao
Almoxarifado, pelas vias competentes, pedidos mensais de material e
fardamento;
VIII - Organizar fichário índívídual do pessoal do Serviço, com fotografia, onde serâo escrituradas tõdas as alterações ocorridas com o servidor;
IX - Distribuir e controlar o Í-.1rdamento a que fará jus o pessoal de
limpeza, portaria e outros servidores
que forem obrigados a usá-lo, por
fôrça da respectiva função:
X - Responsabilizar-se pela carga
do material permanente de sua Seção.
Seç'ão IX -

Do Almoxarifado

Art. 384. Ao Almoxarifado, diretamente subordinado à Divisão de
Serviços Gerais, compete:
I - Prestar
informações necesArt. 383. A -accão Administrativa,
dirigida por um chefe, integrante do
sárias à elaboração da proposta or"Serviço - Administração, Escritóçamentária;
rio e Fisco", indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e desigII - Examinar os pedidos de material e respectiva documentação;
nado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga.
III - Efetuar ínspeçâo do uso e
da Seção;
estado do material permanente;
TI Organizar e manter atualiIV - Determinar a previsão do
zado . o cadastro e fichário do seu
estoque do material permanente .e de
pessoal, bem como um quadro.pecúlio,
consumo, fazendo pedidos à Divisão
devendo constar nome, fotografia e
de Administração, com o visto do
enderêço do servidor;
Diretor da Divisão de Serviços Geraisi
ITr - Responsabilizar-se pela exeV - Examinar e atender as requicução dos trabalhos burocráticos do
sições de material para suprimento;
Serviço, dactdlografando, arqujvandc e
VI - Determinar, eventualmente,
protocolando os documentos ao .neaprovidências necessárias à coleta de
mo destinados, bem como executando
os encargos do expediente das Sepreços;
ções:
VII - Propor. quando autorizado,
IV - Organizai' um setor de mea cessão, troca ou venda de material
canografía que, terá por' íncumbêncía . em desuso;
dactilografar o expediente da Seção;
VIII ....:.... Orientar a escrituração de
V Organizar um setor de dolivros, fichas ou quaisquer outros procumentação e estatística objettvando
cessos destinados ao contrôle das atiarquivar documentos recebidos cu
vidades do Almoxarifado;
emitidos, o respectivo registro no fiIX - Providenciar o levantamento
chário, bem como a coordenação' elos
de mapas de movimentação de matedados estatísticos recebidos das Serial;
ções para remessa ao Diretor da Divisão;
X - Promover nerfõdicarnente a
realização de balan-cetes, inventários
VI _- Organizar e manter atualie balanços do material em estoque ou
zado fichário de material de conmovimentado;
sumo utilizado pelo Serviço;
Subseção V - Da Seção Admi-'
nistrativa
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XI - Fazer parte, como membro
permanente, das comissões de exame
de material;
XTl - Prestar> em. épocas prôpr las.
contas do que fôr responsável, mantendo para isso a documentação ne~
cessáría:
XIII - Orientai' e prestar. informações sôbre especificação e padrenizacâc de material;

XITV -

Fornecer, mensalmente, da-

dos estatísticos sobre as atividades do
Almoxarifado, que serão remetidos
Diretoria da Divisão de Serviços Gerais;
xv - Responsabilizar-se pelo livro-carga, onde será escriturado .o
movimento do material permanente
da Divisão;
XVI - Remeter, mensalmente, à
Diretoria da Divisão de Serviços Gerais. mapa discriminativo de suas
atividades;
XVII - Apresentar, ao Diretor, até
30 de dezembro de cada ano, relatório
completo de suas atividades durante
o ano a findar-se.
Art. 3-65. O Almoxarifado será dírígido por um chefe, <integrante do
"Grupo Ocupacional - Administração de Material". indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais
e designado pelo Diretor-Geral.
Art. 386. Ao -Chefe do Almoxarifado, incumbe:
I - Dirigir e orientar tôdas as ativi?~des do Almoxarifado;.
TI - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
lII-' --.,... _Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrigindo as falhas e sugerindo, ao Díretor da Divisão de Serviços Gerais, as
medidas tendentes a melhorar o rendimento dos mesmos.
à

Subseção I - Da composição do
Almoxarifado

.Art. 387. O Almoxarifado
preende:
I - Estocagem:
TI -

m -

Dístríbuiçáo;

Tombamento;
IV - Sucata;
V - Seção Administrativa.

Subseção Il -

Da Estocagem

nrt.. 388. A Estocagem, dirigida.
por um chefe, integrante do "Gl:UpO
Ocupacional
Admímstraçâo de
Material", indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e desig_
nado- pelo Diretor-Geral, compete:
1 - Orientar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio. devendo constar o nome, fotografia e
enderêçc do servidor;
II - Executar os trabalhos relatt.,
vos à' estocagem do material permanente e de consumo, providenciando,
a tempo 'e à hora, suprimento dos
artigos em falta, atender aos pedidos
da Distribuição e zelar pela sua Conservação;
lI! - Supervisionar ;e orren tal' os
trabalhos do fichário, de forma e,
tornar fácil e rápido o contrôle absoluto do material sob sua responsabilidade;
IV - Providenciar no sentido de
que as prateleiras e locais de depôsito de material estejam sempre htnpos, e de fácil acesso aos responsávets
pelo seu manuseio;
.
V - Proibir a entrada de pessoas
estranhas ao lugar onde funciona a
Seção, responsabilizando-se pelas tattas e alterações que houver com o
material;
VI - Fornecer, sempre que solicitado, dados!...sôbre o movimento do
material da Estocagem;
VII - Atender prontamente às solicitações do Chefe do Almoxarifado,
com referência à realização de ba.íancetes, inventários e balanços do material em estoque;
VIII - Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa, dados estatísticos relativos ao movimento da Seção;
IX - Responder pela carga iJO
material permanente distribuido ao
seu órgão .

comSubseção 111 -

Da Distribuição

Art. 389. A Distribuição', dirigida
por um chefe, integrante do "Grupo
Ocupacional
Administração de
Material". indicado pelo Diretor da
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Divisão de Serviços Gerais e desígnadb pelo Diretor-Geral, compete:
I - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio, devendo constar o nome, fotografia e enderêcc do servidor;
II - Executar o trabalho relativo
à distribuição do material permanente e de consumo, atendendo >1JS
pedidos respectivos, colecionando-os e
fazendo entrega dos mesmos à rastocagem para fins de registro no car-

dex;

UI - Colecionar e arquivar os pedidos de material permanente e de
consumo, [á atendidos, em pastas
próprias, de modo que seja, fácil o
seu manuseio, a fim de que possa
prestar à Chefia qualquer ínrormacâc
a respeito:
IV - Colaborar com a El5tocagem
quando da confecção de pedidos para
suprimento do Almoxarifado;
V - proibir a entrada de' pessoal
estranho ao local onde se encontra o
material para distribuição, responsabilizando-se pelas faltas que houver;'
VI - Organizar e supervisionar a
entrega de material,. de maneira a
evitar tumulto no recebimento das
pecas:
VII - Organizar escalas das seções
e horários para- entrega do material
permanente e de consumo.
WII . - Fornecer, mensalmente, à
Secretaria Administrativa, dados e~
tatistícos relativos ao movimento da
Becâo:
IX Responder pela carga, âo
material permanente distribuido ao
seu órgão.
'Subseção IV -

Do Tombamento

Art. 390. Ao Tombamento, dirigido
por um chefe, integrante do "Grupo
Ocupacional
Administração de
Material", indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e desígnado pelo Diretor-Geral, compete:
I --'- Organzzar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio, devendo constar o nome, fotografia, e
enderêço do servidor;
II - Escriturar o livro-carga da
Divisão, à vista das alterações publicadas em Boletim de Serviço, mantêlo sempre em dia e zelar pela sua
guarda;
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ITr - FiscalIza!" o livro-carga das
aecões da Divisão, fazendo inspeções
periódicas e. obrigatoriamente, duas
vêzes por ano, constando no livro
examinado o seu resultado, que será
visado pelo Chefe do Almoxarífado;
IV - Organizar e arquivar pastas
de documentos relativos à escrituração do Iívro-carga geral;
V - -Solicitar, da Divisão de Admtnistração, esclarecimento e providênciae relativas à carga do material
permanente da Divisão;
VI - Organizar e manter em dia
o livro de registro do material de
consumo, bem como o fichário auxllíai , para facilidade do servidor;
VII - Marcar. e numerar, em local
secreto, o número de ordem que tomará o material tombado;
VIII Fazer, parte, obrigatoriamente, das comissões de exame de
material;
IX - .Fornecer, mensalmente, à
Secretaria Administrativa dados estatísticos relativos ao movimento da
Secãc:
X - Responder pela carea do material permanente distribuido ao seu
órgão.
Subseção V -

Da Sucata

Art. 391. A Sucata, dirigida por um
chefe. integrante do "Grupo Ocunactonal Admtntstraeão de NT~~~
rlal", indicado pelo Diretor da' Dlvlsão de Servícos Gerais e designado
pelo Diretor-Geral, compete:
I - Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio. devendo constar o nome, fotografia e
enderêço do servidor:
II - Supervisionar o denósito do
material imprestável ou usado. passível 'ode recuperaeâo. arrumando-o
em lugares apropriados e de fácil
manejo;
III - Organizar fichário e livros
apropriados para registrar o movimento da Sucata;
IV
Solicitar. periôdicamente,
exame para o material recuperável
que será entreaue. mediante contrarecibo. ao Chefe da Seoâo de Mar.utençâo para aproveitamento;
V Solicitar. mensalmente, ao
Chefe do Almoxarifado, providências
para venda do material "irrecuperável;

Aros
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VI - organizar mapas e têrmos
referentes ao material retirado do
depósito para qualquer fim;
VII
REsponder por qualquer
ocorrência rejatíva uo material usado
sob sua guarda:
VIII - Fornecer, mensalmente, à
Secretaria Administrativa dados es~
tatistdcos relativos ao movimento da
Seçã.o;
IX - Responder pela carga do material permanente dlstríbuido ao 8t;U
órgão,

Subseção

'

VII -

Da Seção _4dmi~
nist1"at~va
.

Art. 392, A Seção Admínistratdva.,
dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Admintstracão, Escritório
e Fisco". indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e desfg-,
nado pelo Diretor-Geral, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção; .
II -r Organizar e manter atualizado
o cadastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio onde
constarão o' nome, rotograüa e enderêçc do, servidor;
m _. Executar os trabalhos burocráticos do Almoxartfadc, dactüografando. arquivando e protocolando,
os documentos ao mesmo destinados,
bem como os encargos das Seções;
IV - Organizar um setor de mecanografia destinado a executar os trabalhos dactilográfícos dd .zjmosertfado;
'V - Organizar um setor de documentação e estatrsuca para arquivar expediente recebido ou emítdoo.
o .respectivo registro no fichário, bem
como a estatística- do Almoxarifado
com os elementos fornecidos pelas
demais Seções, os quais, depois de
coordenados. serão encaminhados à
Diretoria da Divisão de Serviços Gerais;
VI - Organizar e manter atualizado ficharia de material de consumo utilizado nos trabalhos internos
do Almoxarríado;
VII - Organizar fichário do .mate1'Í31 recebido pelos demais Serviços,
extraindo dos respectivos pedidos;
VITI - Cooperar com o Chefe do
Almoxarifado na confecção de pedidos para suprimento de material;

IX - Organizsx Iícaárto -tndivíduaj
do pessoal do Atmoxarífado, com 10-

togratía, onde· serão escrituradas as
alterações OCC1Tic1B.5 com o servloor,
extraídas do Boletim de Serviço;
X - Responsabilizar-se' pela carga
do material permanente da sua Se-

ção.

CAPÍTULO

XIII

DAS DELEGACIAS REGIONAIS

Art. 393.

As Delegacias Regionais

(DR), órgãos diretamente subordma-

dos ao Diretor-Geral do Departamenta Federal de Segurança Pública
e com atuaçàc em um ou mais Estados da Federação, têm a seu cargo.
em todo o território de sua jurisdição:
I _ A superintendência dos servícos de polícia marítdma, aérea e de
fronteiras;
n ' - A físcalízaçáo nas fronteiras
terrestres e na orla marítima;
In - A apuracão, com a cooperacão dos órgãos competentes do Ministério da Fazenda e em colaboração
com as au torídades dos Estados, dos
ilícitos peneis praticados emdetrímenta de bens, serviços cu interesses
da União;
IV .:: A a,puração, em colaboração
com as autoridades dos. Estados, dos
crimes que, por sua natureza. caractertsticas ou amplitude transcendam
âmbito de uma unidade federada ou
que, em vn-tuõe de tratados ou convencôcs internacionais, o Brasil se
obrigou a reprimir;
V - A ínvestiaacào e apuracão, em
colaboracão com as autoridades dos
Estados, de crimes praticados contra
Agentes Federais, no exercício de suas
funções;
VI - A censura de diversões públicas, em especial a referente a filmes cinematográficos, quando transponham 'o âmbito de um Estado;
VII - A execução, em COlaboração
com as autoridades dos Estados, de
medidas tendentes a assegurar a incolumidade tísica do Presidente da
República, de diplomatas e visitantes
estrangeiros, bem como dos demeís
representantes dos Podêres da República, quando em missão oficíal;
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VIII - ,A coordenação e a mterugação, no pais, dos serviços' de ídentíficaçãú dactloscópíca, civil e crfmínal;
IX - A prestação de assistência
técnica, científica, de natureza policial, aos Estados, Distrito Federal e
Territórios, quando _solicitada;
X - A cooperação, no pais, com os
serviços policiais relacionados com a
crímínalidade internacional ou interestadual;
XI - A supervisão e a colaboração
no policiamento das rodovias federais;
XII - A execução de outros serviços de policiamento atribuídas / à
União, de conformidade com a legislação em vigor;
XIII - A apuração dos crimes nas
condições previstas no art. 5<:1 do Código Penal, quando solicitada pelas autoridades estaduais ou ocorrer ínterêsse da União;
XIV - A apuração dos crimes -contra, a vida ou contra comunidades
silvícolas no pais, em colaboração com
o Serviço de Proteção aos índios.
parágrafo único. Para efeito doutrinário e normativo, todos os órgãos
integrantes da Delegacia Regional
atuarão de conformidade com as diretrizes e normas regulamentares dos
orgâos centrais correspondentes do
Departamento Federal de Segurança
Pública.
Art. 394. As Delegacias Regionais,
miniaturas que são do Departamento
Federal de Segurança Pública, existem como representações descentralizadas das atividades dêsse organismo.
Art. 395. As Delegacias Regionais,
dírtgídas por um Delegado Regional,
são de 1o, 2l!o ou 3l!o categoria, respec ..
'tívamente, denominadas A, E e C.
§ 19 As Delegacias Regionais, inicialmente em número de 8 (oito), assim se distribuem pelo 'I'errttórfo nacional:
I - As do tipo A: Guanabara e
São Paulo;
TI - As do tipo B: Rio Grande do
Sul e Pernambu?o;
III - As do tipo C: Paraná, Bahia,
Pará" e Amazonas.
§ 29 A jurisdição de cada uma das
Delegacias Regionais será definida
por ato do Diretor-Geral.
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Art. 396. Ao Delegado Regional,
responsável, perante ao Diretor-Geral
do. Departamento Federal de Segurança Pública, pela superln tendência
de tôdas as atividades exercidas pelos
vários órgãos da Delegacia Regional,
incumbe:
I. - Cumprir e fazer cumprir as
ordens e instruções emanadas do Diretor-Geral;
II - Zelar pelo fiel cumprimento
das normas regulamentares, relativa..
mente a tôdas as necessidades funcionais e administrativas dos órgãos
integrantes da Delegacia Regional;
UI :--- Responder, perante o Diretor-Geral, por tôdas as providências
de sua alcada e relacionadas com atos
ou omissões de seus subordinados;
IV - Opinar em todos os assuntos
dependentes de eolucác do DiretorGeral;
V - Solicitar ao Diretor-Gera! as
providências que escapem à sua alçada;
VI - Prepor ao Diretor-Oeral medidas e providências que julgue necessárias ao melhor funcionamento
operacional da Delegacia Regtonat,
inclusive a requisição de funcionários;
VII - Informar, perfôdicamente, o
Diretor-Geral sôbre tôdas as atividades da Delegacia Regional;
VIII - Prestar ao Diretor-Geral,
com a máxima brevidade, tôdas as informações solicitadas;
IX r- Apresentar, anualmente, ao
Diretor-Geral relatório circunstanciado das atividades da Delegacia Regional;
X - Manter contrôle efetivo sôbre
os órgãos centrais (Políéía de Investigações, Polícia de 'Segurança, Serviço de Administração e Serviços Gerais) e órgãos descentralizados (Subdelegacias e postos) da Delegacia Regional;
XI - Planejar e manter atualizados estudos, no território" jurtsdíctónado pela Delegacia Regional, tendo
em vista as várias finalidades da Polícia Federal;
,
XII - Estudar e propor ao DiretorGeral a criação de Subdelegacíae e
Postos, justificando a necessidade de
sua instalação e as ligações estabelecidas;
XIII - Planejar e conduzir operações policiais por intermédio do Centro de Operações, visando a um maínr
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contrôle e fiscalização da Policia .de
Investigações e da polícia de Segurança;
XIV - Coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades da Delegacia Re-

gional, representando-a em suas relações externas;
XV - Exercer, diretamente e sempre que as circunstâncias o exigirem,
qualquer das atribuições cometidas
aos Chefes de órgãos Integrantes da
Delegacia Regional;

XVI - Baixar portarias, instruções
e ordens de serviço;
XVII - Publicar, em aditamento
semanal ao Boletim de Serviço, todos
Os atos administrativos e de serviços
da Delegacia Regional, remetendo,
obrigatoriamente, cópia para o Diretor-Geral;
XVIII· - Movimentar, de acôrdo
com a necessidade do serviço e conformidade com as diretrizes e normas
regulamentares do Departamento Federal de Segurança pública, o pessoal
lotado na Delegacia Regional;
XIX - Submeter ao Diretor-Geral
o plano de. aplicação das verbas' destinadas à Delegacia Regional;
f{X - Ordenar o emprêgo das verbas destinadas à Delegacia Regional;
XXI - Planejar e fazer cumprir
normas, e instruções dos Serviços Gerais e de Administração, de conformidade com o Regulamento em 'vigor;
.xXI:( - Inspecionar, perfodtcamente,os vários órgãos integrantes da
Delegacia Regional;
XXIIl - Convocar e presidir as
sessões do Conselho Regional de Polícia;

XXIV -

,Elogiar os integrantes da

Delegacia Regional;

XXV. Determinar a instauração
de inquéritos policiais ou de precessos administrativos, para a apuração
de faltas ou irregularidades praticadas. por servidores da Delegacia Regional;
XXVI - Aplicar penas disciplinares, sugerindo ao Diretor-Geral o
agravamento daquelas que excederem
à s~a' alçada.;
XXVIl - 'Corresponder-se, diretamente, com os membros dos Podêres
Executivo, Judiciário e Legtslatívo e
demais autorfdades civis ou militares
dos Estados compreendidos na junsdíçào da Delegacia;

n;':VIlI -

Lígar-se.vdiretamente, às

Secretarias de Segurança dos gstados SItuados na área jurisdicional da
Delegacia Regional, tendo em vista os
problemas da Policia' Federal;
XXIX - Ligar-se, ainda, às Secretarias de Segurança dos Estados
compreendidos na jurisdiçâo da Dele- '
gacía Regional, 'tendo em vista a
cooperação do Departamento Federal
de Segurança pública, para com ai
policiais estaduais;
Y:..XX - Ligar-se às demais Delegacias Regionais, tendo em viste a
solução de problemas comuns e a eficiência e maior rendimento das atividades do Departamento Federal de
Segurança Pública nas respectivas
áreas atuacíoneís.
Seção I - Da composição da
Delegacia Regional

Art. 397.
A Delegacia Regional
compreende:
I - Gabinete do Delegado Regional (ODR);
lI' - .Conselho Regional de polícia
(CRPl;

Centro de Operações (CO);
IV - Policia de Investigações (PI):
V - Policia de Segurança (PS);
VI Serviço
de Administração
tSA);
VII - Serviços Gerais (SG).
§ to As Delegacias Regionais, consoante às necessidades do terrrtóríe
jurisdicionado, subdívídir-se-âo em
número variável' de Subdelegaciae,
para maior rendimento operacíonal ,
§ 2Q O número de Subdelegacías
de cada Delegacía Regional .será fixado em ato do Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública.
III -

Seção II -

Do Gabinete da Delegacia,
Regional

Art. 398. Ao Gabinete, órgão auxiliar do Delegado Regional para os
assuntos administrativos, de representação e de relações públicas, compete:
I - Estudar e preparar .todo o expediente- a ser despachado pelo Delegado Regional;
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11 '- Elaborar ordens e instruções
de serviço, qu-ando determinado pelo
"Delegado Regional;
IH - Resolver todos os assuntos
administrativos que não exijam deCisão do Delegado;
IV - Manter-se a par da execução
dos serviços em geral, na Delegacia
Regional, especialmente os de ordem
administrativa, para informar o Delegado;
v· - -Zelar pelas boas relações públicas internas e externas;
. VI - Reeeber.. distribuir, controlar
e expedir a correspondência reservada, confidencial, secreta e ultra-secreta. ".
Art. 399 O Gabinete será dirigido
por um Chefe de Gabinete indicado
pelo Delegado Regional e designado
pelo Diretor-Geral do Departamento
Federal de Segurança Pública.
Art. 400. Ao onere de Gabinete,
incumbe:
1 - Estudar e submeter à decisão
do Delegado Regional os assuntos encaminhados por seu intermédio;
11 - Dirigir, orientar e coordenar
os trabalhos do Gabinete, fiscalizando o bom' funcionamento dos seus órgãos;
III - Resolver os assuntos administrativos, que não exijam decisão
do Delegado;
IV - Abrir a correspondência recebida e, bem assim, controlar a expedição das de caráter reservado,
confidencial, secreto ou ultra-secreto;
V - Substituir o Delegado Regional
nos seus impedimentos eventuais, até
30 <trinta) dias.
Subseção I - Da composição do
Gabinete da Delegacia Regional

Art. 401. O Gabinete compreende:
I - Gabinete, prõpríamente dito,
com:
- Um Oficial de Gabinete;
- 2 (dois) Auxiliares de Gabinete,
designados. pelo Delegado Regional
e com gratificação de Gabinete;
II - Secretaria.
Subseção II -

Do. Gabinete, prõpriamente dito

Art. 402. Ao Gabinete, prõpríamente dito, compete:
I 7 Estudar o expediente a ser
despachado pelo Delegado. Regional e
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pelo Chefe de Gabinete, sugerindo- as
soluções cabíveis e as medidas a serem adotadas;
II -. Elaborar ordens, instruções de
serviço e demais documentos, quando
determinado pelo Delegado ou pelo
Chefe de Gabinete;
III - Zelar pelas boas relações públicas, internas e externas;
IV Assessorar o Delegado nos
assuntos de natureza técnica ou, se
fôr o caso, jurídica;
V - Receber, registrar e expedir o
expediente de caráter reservado, confidencial, secreto e ultra-secreto.
Art. 403. Ao Oficial de Gabinete
do Delegado Regional, preferentemente, funcionário dos quadros do Departamento Federal de Segurança Pública, incumbe opinar nos assuntos de
natureza técnica ou, sendo o caso,
jurídica, àquele submetidos, de molde
a permitir a ação metódica, uniforme
e sístematízada da Delegacia RegfoDal.
Art. 404. A um do Auxiliares de.
Gabinete, devidamente designado pelo
Chefe de Gabinete, incumbe, além de
suas atribuições normais, a orientação e execução dos serviços de relações públicas da Delegacia Regional,
devendo, conseqüentemente:
I - Divulgar e coligir informações
úteis às atividades da Delegacia Regional;
II - Assessorar o Delegado nas
questões de relações públicas, mantendo-o informado sôbre as relações
internas e externas da Delegacia Regional;
III - Manter intercâmbio com serviços similares de outras repartições
públicas ou de instituições privadas.
Subseção III - Da secretaria
do Gabinete

Art. 405. A Secretaria, diretamente
subordinada ao Chefe de Gabinete,
compete:
I - Preparar todo o expediente a
ser submetido ao Delegado OU' ao Chefe de Gabinete;
II - Coligir os dados necessários e
elaborar o aditamento semanal ao
Boletim de Serviço do Departamento
Federal de Segurança Pública e 03
relatórios (parcial e anual) da Delegacia Regional;
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III .-.. ContrOlara entrada, tramitação e saída de todo expediente do
Gàbínete.: com exceção dos de caráter
reservado. confidencial, secreto' ou
ultra-secreto.
ArL 406. A Secretaria será dirigida

por um chefe, integrante do "Serviço
.,....- Administração, Escritório e 'Fisco".
do Departamento Federa] de Segurança pública, designado pelo Delegado Regional.

Art. 407'. Ao Chefe da Secretaria,
incumbe:
r - Elaborar ')8 relatórios (parciais
e anual) das atividades da Delegacia
Regional e o aditamento semanal ao
Boletim de Serviço;
II - Despachar, diretamente, com
o Chefe de Gabinete o expediente que
lhe deva ser submetido;
TIl - Encaminhar ao Delegado Regional, por intermédio do Chefe de

Gabinete, o expediente que deva ser
submetido àquele;
IV - Secretariar as sessões do Conselho Regional de Policia e .arquívar
a respectiva documentação.
Seção III -

Art. 408 -

!Do Conselho Regional
de Polícia

O Conselho Regional

de Policia. sob a presidência do De-

Iegado Regional. é órgão consultivo,
nonnativo e oninativo. para 'os assuntos de policia e administrativos
d~ Delegacia Regional. podendo. ainda, se reunir como Tribunal de
~tica.

Art. 409. São membros do Conselho Regional de Pclíefa.i-além do Delegado Regional:
I ~ O Chefe de Gabinete:
TI - O Chefe. do Centro de Operacões:
ITI - O Chefe da Policia de tnvesttsacões:
IV - O Chefe da Policia de Segurança:
V - O Chefe do Serviço de Administração:
.
VI - O Chefe dos Servtcos Gerais."
~ 19 - Além das mencionadas neste
artigo. poderão. eventualmente. integrar O Conselho Regional de' Polieta os Subdelegados ou outras autoridades, a critério da presldêncla ,

§ 2'" O' Conselho B.egional de
Polícia _ se reunirá com a presença,
pelo menos, da maioria absoluta de
seus membros. sendo as decisões tomadaa, em caráter secreto, pela maioria dos presentes.
Art. 410. O Conselho Regional de
Polícia funcionará por convocação
de seu Presidente, sempre que houver assuntos relevantes a tratar,

Seção IV - Do Centro tie Onereções
Art. 411. Ao Centro de Operações,
órgão executivo da Delegacia .Regtonal, com funções informativas, »tenejadoras. operacionais e fiscalizadoras, compete:
I - Coletar informações com vistas às atividades normais da Delegacia Regional:
II - Planejar e manter estudos
atualizados da' área jurisdicional da
Delegacia Regional, tendo em vista
as várias. finalidades do órgão;
ITI - Estudar, planejar e propor
a criação: de Subdelesacias e Postos
no território da Delezacta Regional:
IV .- Planejar e conduzir operações poltctals. visando a um m950r
entrosamento das atlvtdades nobcíata
da Delerraeta Resdonat e desta com
outros óreãos da admtntstracão pú":'
blíca. federal. estadual e municipal,
sediados na reetâo ;
, V - Fiscalizar as atividades oouctats da Policia de Investtaacões e
da Polícia de Seeuranca. de molde
a serem co-rtctdas ao: tatbas eststentes e. colhidos subsídios para operações futuras.
Art 412 O Centro de One-acões
será dtt-ivldo Dor um chefe. Insnetor
de Policia pederat (lp.<:;iQ'n::lOo nela
Diretor-Geral, através de indicação do
.
Deleeado Regional.
Art 413 Ao Chefe do C-entro de
Operacões incumbe:
I - Coordenar. dirigir e fiscalizar
as atividades do Centro de Operações:
U - Interpretar as tnformacões
colhidas, submetendo o resultado ao
Detesado Reg-ional:
UI - Determinar. de acôrdo com
as tnstrucôes recebidas do Delegado.
os estudos e planejamentos que se
fizerem necessários às atividades da
Delegacia Reg-ional:
IV -Acomnanhar e ttscaltzar as
ooeracões policiais que envolvam
mais de um órgão da. Delegacia Regional.
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Subseção I - Da composição do
centro de Operações

Art. 414. O Centro de Operações
compreende:
I - Turma de Informações;
H - Turma de Planejamento:
IH - Turma de Operações,
Subseção II - Da Turma de Informações do Centro de Operações

Art. 415', A Turma de rnrõnnações, compete:
I - Fazer a coleta de dados e informações, que possam ínflutr- no
planejamento' e execução das operações policiais da Delegacia Regional;
II - ' Manter os dados e informações devidamente catalogados e arquivados;
III - Ligar-se a organismos congêneres, federais e estaduais. com
vistas ao intercâmbio de íntormacões
úteis às atividades da Delegacia Regional;
IV - Interpretar os Informes obtidos, transformando-os em informações, antes que sejam submetidos à
apreciação do Delegado Regional.
Art. 416. A Turma de Informações será dirigida por -um chefe,
Agente de Polícia Federal, indicado
pela Chefia do Centro de Oneracões
e designado pelo
Delegado Regional.
Subsecão 111 - Da Turma de Planeiamento do Centro de Onereçôes

Art. 417.
A Turma de Planejamento. compete:
I - Estudar a área territorial da
Deleeacía Regional. com vistas às
atividades normais da Delegacia Regional;
IJ Estudar. planejar 'e propor,
sempre que conveniente ou necessãrio. a' cr-íacão ou a extíncâo de
Subdeteeacias e Postos na [urfsdicâc
da Delegar-la:
III ~ Planejar as onera-ões policiais, quando envolvam mais de um
óraão da
Deleeacta H0g"ional. ou
uuando determinado tielo Deleaaéo
Reetonal '
rv _ Plfmp',i~,1" ocerw'ões nue envolvam outros óraâos da admintstracão t-úbüca federal. f'st.ar111!'),1 011 m11-

ntctnal com sede na i\lrisdi('~n da
Delegacia Regional, e esta última.
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Art. 418. A Turma de Planejamente será dirigida por um chefe,
Agente de Polícia Federal, Indicado
pela Chefia "do Centro de Oper.açães
e designado pelo 'Çlelegado Regional.
Subsecão IV - Da Turma de Operações do Centro de Operações

Art. 419. À Turma de Operações,
compete:
1 - Conduzir operações policiais
que envolvam mais de um órgão da
Delegacia Regional;
11 - Conduzir as atividades de órgãos da Delegacia Regional, quando
empenhadas em operações que. contem com a cclaboracão de organismos
estranhos à Delegacia:
ITI _ ptscaüzar as "atividades policiais da' Polícia de Inveatícações e
da Polícia de Segurança. de molde
a serem corrtaídas as falhas exístentes e colhidos subsídios para oparaenes' futuras:
IV - Conduzir operacõea policíaís
de órgãos da Delegacia Regional.
Quando assim fôr determinado pelo
Delegado Regional.
Art. 420.' A Turma de" Operações
será dirtefda por um chefe. Agente
de Polícia Federal. indicado pela
Chefia do Centro de Oneracões €
designado pelo Delegado Regional.
Seção V - Da Polícia de
Investigações

Art. 421. A /Polícia de Investigações. órgão central "da Delegacia Re-,
gional, com funções preventivas e
repressivas no que tange à policia
marítima, aérea e', de fronteiras; ao
contrabando e ao descaminho; à polícia fazendária: à produção e ao
tráfico de tóxicos e entorpecentes e
ao tráfico de pessoas, compete:
I
Subordinar-se ao Delegado
Regional, para fins de execução dos
serviços que lhe' são próprios;
II Cumprir as diretrizes e t,01'mas regulamentares baixadas pela
Diretoria-Geral e pela Dtrecào da
Polícia Federal de Investigações:
III - Fiscalizar a movímentacâo
c controlar a estada ou a permanência de estrangeiros na jurisdição da
Delegacia Regíonal ;
IV - Proceder às sindicâncias necessárias à instrução de, processos de
naturalização;
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Pensa

Expedir passaportes e con-

ceder vistos de saída;
VI - Fiscalizar a entrada e saída

de transportes aéreos, marítimos ou
terrestres e, .bem assim, de passageiros e tripulantes;
VII - Prevenir e reprimir os crimes de contrabando, descaminho e
assemelhados. mantendo o registro
de firmas e pessoas suspeitas;
VIn - Apurar a sonegação de impostos e. prevenir e reprimir os crimes praticados em detrimento da
Fazenda Nacícnal;
"IX - Prevenir e reprimir a produção e o tráfico de tóxicos e entorpecentes;
X - Prevenir' e reprimir o tráfico
ilegal de pessoas;
Xl - Ligar-se a organismos óu autoridades federais, estaduais ou municipais, visando à prevenção e à
repressão dos crimes enumerados
nos itens anteriores.
Art. 422. A -polícta de Investigações será dirigida por um chefe, Inspetor de Polícia Federal, indicado
pelo Delegado Regional e designado
pelo Díretor-Geral ,
Art. 423. Ao Chefe da Policia de
Investigações, compete:
I - Dirigir, orientar e coordenar os
trabalhos da Policia de Investigações,
segundo as diretrizes e normas regulamentares baixadas para o órgão,
central correspondente do Depártamenta Federal de Segurança Pública;
11 - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, cor-rigtndo as falhas e sugerindo ao Delegado Regional medidas tendentes a
melhorar o -rendimento dos mesmos;
III - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Delegado Regional.
Subseção I - ti« composição da
Policia de Investigações

Art. 424. A Polícia de Investigações
compreende:
I - Secretaria;
II - serviço de Policia Marítima,
Aérea e de Fronteiras;
III - .Servíçe de Repressão ao
Contrabando e. ao Descami..
nho;
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IV -

serviço de Policia Pazendá;
ria'
'
V .:....- Seção de Repressão a Tóxicos
B Entorpecentes;
VI - Seção de Repressão ao Tráfico de Pessoas.
Subseção. II - Da Secretariá da
Policia de Investigações

Art. 425. A Secretaria, compete:
1 - Preparar todo o expediente a
ser submetido ao Chefe da Policia
de Investigações;
II - Redigir e remeter à Secreta.
ria da Delegacia Regional os dados
necessários à
elaboração do adítamento semanal ao Boletim de Serviço do Departamento Federal
de
Segurança Pública;
IH - Coligir os dados necessários
à elaboração dos relatórios (parciais
e anual) das atividades da Policia de
Investigações;
IV - Controlar a entrada, tramitação e saída de todo o expediente da
Policia de Investigações.
Art. 426. .A Secretaria será dirigida
por um chefe, integrante do "Servíco
- Administração, Escritório e Fisco"
do Departamento Federal de Segurança Pública. indicado pelo Chefe da
Policia de Investigações e designado
pelo Delegado Regional.
Ai't. 427. Ao Chefe da Secretaria,
incumbe;
I - Elaborar os relatórios (parciais
e anual) das atividades da Policia de
Investigações e as notas para o adítamenta semanal ao Boletim de Serviço;
Il - Despachar, diretamente com
o Chefe' da policia de Investigações,
o expediente que lhe deva ser submetido;
In - Controlar e físcanzar a entrada, tramitação e saída de todo o
expediente da Policia de Investigações.
Subseção IH ~ Do Serviço de Policia
Marítima, Aérea e de Fronteiras

Art. 428. Ao Serviço de Polícia Marttima, Aérea e de Fronteiras, órgão
com runcôes executivas, compete:
I - cumprir e fazer cumprir, em
todo o território sob [urfsdiçâo da
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XVI -Exercer a polícia preventiva
(; judiciária. nas áreas portuárias,
fluviais, lacustres; nos aeroportos,'
estações rodoviárias e ferroviárias de
trânsíto internacional e nas fronteiras, relativamente às suas atividades
aérea;
Il - Fiscalizar, nà orla marítima,
específicas.
nos portos, nos aeroportos, na fronArt. 429. O Servico de Polícia Mateira terrestre e, bem assim, nos rtoa
rítíma, Aérea e de Fronteiras será
e lagos navegáveis. todos os meios de
dirigido por um chefe, Inspetor de
transportes nacionais e estrangeiros;
Polícia Federal, indicado pela Chefia.
da Policia de Investigações e desigIII - Exercer a fiscalização dos
nado pelo Delegado Regional.
passageiros, nacionais e estrangeiros,
procedentes do exterior, ou que se
Art. 430. Ao Chefe do serviço de
ausentem do País;
Polícia Marítima, Aérea e de FronIV Exercer a fiscalização dos
teiras, incumbe:
passageiros', nacionais e estrangeiros,
I - Superinteader e orientar, em
nas linhas de cabotagem marítimas e
todo o território da Delegacia Regtoaéreas;
nal, todos os trabalhos afetos ao
V - Exercer a fiscalização dos triServiço;
pulantes. nacionais e estrangeiros, nas
II - Assinar a correspondência exlinhas marítimas, aéreas de longo
pedida pelo Serviço;
'Curso e de cabotagem, bem como a dos
empregados de emprêsas terrestres,
lU - Distribuir funções às autonas fronteiras do Pais. no território -rfdades e funcionários lotados no
sob iurtsdícâo da Delegacia Regional;
Serviço;
VI - Proceder ao registro 'geral de
IV - Designar a autoridade que
estrangeiros entrados no Pais, por
deve substituí-lo em seus impedímenvia marítima, aérea, ou pela' fronteira , tos eventuais;
terrestre. no território sob jurisdição
V - Despachar com o Delegado Reda Delegacia Regional;
vn - Promover a apresentação dos. gional;
VI - Despachar com o Chefe da
extradítandos ao Supremo Tribunal
Polícia de Investigações;
Federal;
VIII - Providenciar a expulsão de
VII - Prestar às autoridades das
estrangeiros;
Subdelegacias tôdas as informações
que lhe forem solicitadas, sôbre asIX - providenciar a deportação,
sunto de sua competência;
quando inexeqüível o repatríamento,
de estrangeiros não sujeitos à exVIII - Emitir pareceres em assunpulsão;
tos de sua competência;
X - Proceder ao registro geral das
IX - Aplicar as penas díscíplínaemprêsas de transportes marítimo,
res de sua alçada. representando ao
aéreo e terrestre; nacionais e estranChefe da Policia de Investigações.
geiras, que operem no território sob
para a imposição das que, de acôrdo
jurisdição da Delegacia Regional;
com os preceitos estatutários; escapem
XI - Proceder à expedição e reà sua 'esfera de atribuições;
validação de passaportes comuns pára '
X - Requisitar diárias, ajudas de
brasileiros;
custo ou quaisquer outras vantagens,
XII Proceder à expedíçâu de
para os funcionários do Serviço que
passaportes comuns para estrangeiros;
se devam deslocar da sede;
XIII - Conceder vistos policiais de
saída, aos titulares de passaportes
XI - Expedir certidões e prestar
brasileiros e estrangeiros;
informações, relativamente aos cometimentos que lhe são próprios;
XIV - Apurar irregularidades sôbre entrada, estada, permanência e
XII Prestar, através do Chefe
saída de passageiros e de tripulantes;
da Policia de Investígaçôes. as inforXV ---,- Visar as guias de embarque
mações que lhe forem solicitadas
de cadáveres, para o exterior e para
pelas autoridades do país, em assunoutros pontos 'do Pais;
tos de sua competência;

Delegacia Regional, as leis, convenções :e tratados internacionais relativos à imigração e ao tráfego marítimo B aéreo, e, bem assim, as Iegtsjacões de cabotagem marítima e

652

AT.or;, DO P,-'DER

XIII- Fazer 'identificar ,e prontuartar os suspeitos da prática de
ínrracêes atinentes à competência do

ExECUTI\'O

IV -

Preparar todo o expediente

ínclusíve das cópias de ·correspondên..'
cía ofictal interna do Serviço, ín-,

oumbíndo-se de sua imediata distribuição;
V ...,... Organizar o tombamento de
W'olícia de Investigações relatório
todos os documentos do Serviço, inanual das atividades do Serviço, suclusive das cópias de correspondência
gerindo medidas tendentes ao seu
expedida, em forma discriminativa'
aprimoramento;
por assunto, procedência e destino'
XV ~ Providenciar para que sejam
atendendo à ordem cronológica;
,
realizados todos os atos e trabalhos
VI - Encaminhar ao 'Chefe do Serde natureza processual e admírristraviço, por protocolo especial e interno,
ríva, que Incumbam. ao Serviço;
tôda a correspondência, normal. conXV1 - Providenciar' as medidas
fidencial
ou
sigilosa, dirigida ao
necessárias para a apresentação 'dós
órrrão'
extraditandos ao supremo Tribunal
VII' - Informar aos interessados
Federal;
sôbre a tramitação do expediente,
desde que não tenha sido conferido
XVII - Exercer, em Sua plenitude,
ao mesmo caráter sigiloso;'
observado ainda o disposto nos artigos ; 88 e 91, do Código de Processo
VIII - Redigir todos os trabalhos
Penal, as atividades de polícia judi-e
dactüorrráfícos do Serviço, mantidas
ciárta na sede da Delegacia Regional,
as normas mencionadas nos itens anavocando, por intermédio do órgâc
teriores.
competente, quando as circunstâncias
Parágrafo único. A secretaria será
O recomendarem, a apuração de fatos
dirigida por um chefe, integrante do
ocorridos na jurisdição da Delegacia
"Serviço - Administração, EscritóRegional.
rio e Fisco", indicado pelo Chefe da
Art. 431. O Serviço de polícia Ma:" . Policia de Investigações e designado
rítama, Aérea e de Fronteiras compelo Delegado Regional.
preende:
Art. 433. A Seção de Registro de
I - Secretaria;
Estrangeiros, compete:
l i - Seção de Registro de EsI <..... Proceder ao registro e à instrangeiros;
crição de permanentes;
In - Turma de Passaportes;
II - Expedir e revalidar carteiras
IV - Turma
de
stsceuzacêo modêlo 19;
Aérea;
m - Proceder ao registro e expeV - Turma de Fiscalização Madir carteiras especiais -de estrangeiro,
rítima;
entrados no País, em caráter tempoVI - Turma de Fiscalização de
rário;
Fronteiras;
IV - Conceder vistos policiais de.
saída aos estrangeiros;
VII - Delegacia _de Estrangeiros;
V - Aplicar multas;
VIII - Arquivo.
VI - Registrar os óbitos de estranArt. 432. À Secretaria do Serviço de
geiros ocorridos no território da DePolicia Marítima, Aérea e de Fronlegacia Regional;
.
teiras, compete:
VII - Fiscalizar a movimentação e-.
protocolo próprio,
I - 'aeceber..
controlar a estada e permanência de
todo o expediente destinado à Chefia
estrangeiros. na forma da lei;
do Serviço;
VIII - proceder às sindicâncias.
necessárias à instrução dos processos
TI - Preparar o expediente a que
de permanência e naturalização.
se refere o item anterior, encaminhando-o imediatamente aos órgãos
Parágrafo umco . A Seção de
a que se destinem;
Registro de Estrangeiros será dirigida
UI - Anotar, em ficha especial,
por um chefe, Agente de Policia Federal, . indicado pelo Chefe da Potodos 'os dados atinentes ao expeIícta de Investigações, e designado pele,
diente despachado, seu andamento,
Delegado Regtbnal .
destino e solução dada;
Serviço;
XlV -

Apresentar ao Chefe da

em
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Art. 434. A Turma de Passaportes,
compete, em todo o território da Delegacia Regional, executar os serviços
relacionados com a expedição e prorl'Og-açã-o de passaportes comuns para.
brasileiros e, na forma da lei, para
estl'angeil'os, bem como a concessão
de vistos policiais de saída, solicitados
pelos portadores de tais documentos.
Parágrafo único. A Turma de Passaportes será dirigida por um chefe, .
.Agente de Polícia Federal, indicado
pelo Chefe. da Polícia de Investigações e designado pelo Delegado Regional.
Art. 435. A Turma de Fiscalização
Aérea, compete, em todo o território
da Delegacia Regional:
1 - Controlar, coordenar, fiscalizar
e executar os serviços de policiamento
aéreo nos aeroportos existentes na jurisdição da Delegacia Regional;
11 - Registrar, controlar '8 fiscalizar passageiros 8 tripulantes, nacionais é estrangeiros, nas linhas aéreas
de longo ClU'SO _e cabotagem;
III - Controlar, registrar e fiscalizar a entrada e saída de aeronaves
que operem no País, nas linhas de
longo curso e de cabotagem.
Parágrafo único. A Turma de Fiscalização Aérea será dirigida por um
chefe, Agente de Polícia Federal, indicado pelo Chefe da Policia de Investigações e designado pelo Delegado
Regional.
Art. 436. A Turma de Fiscalização
Marítima, compete, em todo o temtório da. Delegacia Regional:
1 - Controlar, coordenar, flscalíaar
e executar os serviços de.jrolícíamento marítimo na orla marítima e nos
portos existentes no .terrítórío sob a
[urísdlçâo da Delegacia Regional;
II - Registrar, controlar e fiscalizar passageiros e tripulantes, nacionais eestrangeíros, nas linhas de cabotagem e de longo curso;
UI - Controlar, registrar e fiscalizar a entrada e saída de embarcações
que operem no País, nas linhas marítimas de longo curso e de cabotagem;
Parágrafo único. A Turma de
Fiscalização Marttitma será dirigida
por um chefe, Agente de Policia Federal, 'indicado pelo Chefe da Polícia

de Investigações e designado pelo Delegado Regional.
Art. 437. A Turma de Fiscalização
de Fronteiras, compete, em todo o território da Delegacir Regional:
I - Controlar, coordenar, fiscalizar
e executar os serviços de policíamento, nas fronteiras terrestres do pais,
compreendidas na jurisdição da Delegacia Regional;
II - Controlar e fiscalizar os passageiros, transeuntes e empregados de
emprêsas de transportes terrestres,
procedentes do exterior ou que se ausentem pelas fronteiras terrestres do
pais, situadas na jurisdição da Delegacia Regional;
TI! Controlar e fiscalizar os
meios de transportes terrestres, nacionais e estrangeiros, que transitem
pelas fronteiras do pais, situadas na.
jurisdição da. Delegacia Regional.
Parágrafo umco. A Tunna de
Fiscalização de Fronteiras será dirigida por um chefe, Agente de Polícia
Federal, indicado pelo Chefe da Polícia de Investigações e designado pelo
Delegado Regional.
Art. 438. A Delegacia de Estrangeiros, compete executar os trabalhos
de polícia judiciária na sede da Delegacia Regional, podendo avocar, ex
ottícío, quando as circunstâncias o
recomendarem, ou, ainda, por determinação do Chefe do Serviço, a apuracão de fatos ocorridos na [urtsdição da Delegacia Regional.
Parágrafo umco. A Delegacia de
Estrangeiros será dirigida por um Inspetor de Polícia Federal, indicado pelo
Chefe da Policia de Investigações e
designado pelo Delegado Regional.
Art. 43~" A Delegacia de Estrangeiros compreende:
I - Seção de Investigações;
TI '-- Cartório.
Al:t. 440. A Seção de Investigações,
dirigida por um chefe, Agente de Polícia Federal, indicado pelo Chefe da
Policia de Investigações e designado
pelo Delegado Regional, compete:
I "- .sxecutar os serviços de investigações que lhe sejam determinados
pelo titular da Delegacia;
TI - Exercer a custódia das pessoas
que, no ínterêsse -da investigação, devam permanecer à disposição das autoridades competentes;
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liI ~ Fiscalizar os passos de
trangeíros em liberdade vigiada.

es~

Art. 441. Aos Agentes, lotados na'
Seção de Investigações da Delegacia,
incumbe:

1 - Proceder" com o máximo sigilo
e exação, às investigações de que sejamvencarregados;
Il - Intimar, para os atos processuais da. Delegacia, todos os indiciados
ou .testemunhas chamados a depor;
lU - Executar os mandados de
busca e apreensão que lhes sejam distribuídos, por determinação das autoridades da Delegacia;
IV - Prender em flagrante, na forma da lei, os infratores da legislação
específica à competência da Delegacia,
apresentando-os às autoridades;
V- - Elaborar relatório circunstanciado das diligências ou investigações
procedidas.
Art. 44;2. Ao Cartório da Delegacia
de Estrangeiros, dirigido por um Escrivão de Polícia Pederal, indicado
pelo Chefe da Policia de Investigações
e designado pelo Delegado Regional,
compete:
1 - Preparar os autos de sindicâncias, inquéritos e processos sôbré crimes e contravenções, cuja apuração
caiba à Delegacia;
TI - Organizar o mapa estatístico
anual da Delegacia;
In - Ter o serviço- convenientemente em dia para poder prestar informações exatas e rápidas;
IV - Controlar a freqüência do
pessoa] do Cartório;
V - Organizar a escala de serviço
do pessoal da .Delegacía, . submetendo-a à apreciação da autoridade respectiva;
VI - Zelar para que não sejam devassados os autos de inquéritos, sindicâncias e processos, bem como de
quaisquer documentos sob a guarda
do Cartório;
VII - Não permitir que sejam dadas informações de qualquer natureza,
sem ordem da autoridade respectiva;
VIII - Registrar e anotar os inquéritos, sindicâncias e processos contravencionais. em livros e fichas apropriados;
IX - Requisitar o material de expediente que se -fizer necessário;

x - Expedir as certidões que sejam requeridas ao Delegado Regional
ou ao Chefe do Serviço, depois do
deferimento dêste e do visto da auto,
ridade da respectiva Delegacia.
Art. 443. Ao Arquivo, dirigido POr
um chefe, Arquivista, indicado pelo
Chefe da Policia de Investigações e
designado pelo Delegado Regional
compete:
'
I - Manter em dia e sempre atua;
Iízado um fichário de legislação espe..
cifica;
II - Manter em dia e sempre atua.
lizado um fichário de jurisprudência
especifica;
III - Manter em dia e sempre
atualizado fichário de estrangeiros,
especialmente dos que se encontrem
respondendo a processos de expulsão,
ou suspeitos de atividades rolnerado_'
ras das normas legais que à Delegacia cumpre preservar.
Parágrafo único. O Arquivo corupreende:
I - Setor de Legislação;
li· - Setor Nominal.
Subseção IV -

Do Serviço de

Repressão ao Contrabando e ao
Descaminho

Art. 444. Ao Serviço de Repressão
ao Contrabando e ao Descaminho, ór
gâo com funções executivas, incumbe:
I - Apurar o crime de contrabando ou descaminho definido no art. 334
do Código Penal e dos que lhe são
assemelhados em decorrência de legislação especial;
TI - Prevenir, em seu campo especifico, os ilicitos penais definidos no
inciso anteríor;
lU - Orientar e fiscalizar todos os
trabalhos relativos às atividades do
Serviço, em todo o território da DeIegacía Regional;
IV - Exercer, em sua plenitude, as
atividades de polícia judiciária na.
sede da Delegacia Regional, avocando, quando as circunstâncias o recomendarem, a apuração de fatos ocasionados nas jurisdições das Subdelegacías e Postos.
Art. 445. O Serviço de Repressão
ao Contrabando /le ao Descaminho
será dirigido. por um chefe, Inspetor
de Policia Federal, indicado pelo Chew
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re da Polícia de Investigações e designado pelo Delegado Regional.
Art. H6. Ao Chefe do Serviço de
Repressão ao Contrabando e ao Descaminho. incumbe:
I - Fiscalizar e executar os trabalhos do Serviço, em todo o território da Delegacia Regional;
II - Assinar a correspondência expedida pelo Serviço de Repressão ao
Contrabando e ao Descaminho;
TIl - Distribuir funções às autoridades e demais tuncíonartos:
IV - Delegar podêres às aútoridades que lhe são subordinadas, em matéria de sua competência exclusiva;
V - Despachar com o Delegado
Regional:
VI - Despachar com o Chefe da
Polícia de Investigações;
VII - Distribuir 'inquéritos e sindicâncias às autoridades do Serviço,
avocando-os quando julgar conveniente;
VIIl - Prestar, às autoridades das
Subdelegacias, tôdas as informações
que lhe forem solicitadas sõbre assuntos de sua competência;
IX - Prestar informações e emitir
pareceres sôbre assuntos de sua competência;
X - Aplicar as penas disciplinares
de sua alçada, representando, peran-,
te o Chefe da Policia de Investigações, para a imposição das que, de
acôrdo com dispositivos estatutários,
escapem à sua competência;
Xl - Requisitar diárias, ajudas de
custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias para os funcionários do
Serviço que se tenham de ausentar
da sede;
XII - Baixar portarias e darinstruções para o bom andamento 'dos
trabalhos afetos .eo órgão que dirige;
XIII - Requisitar dos órgãos competentes da Policia Federal exames e
perícias que julgar necessários ao
esclarecimento de crimes e contravenções de sua competência;
XIV - Prestar, através do Chefe
da Polícia de Investigações, as informações que lhe forem solicitadas
pelas autoridades do pais, em assuntos de sua competência;
XV - Apresentar, ao Chefe da Policia de Investigações, relatório anual
das atividades do órgão que dirige,
sugerindo medidas para o seu aprímo-

ramento;

XVI -
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Fazer identificar e prontua-

r-lar os indivíduos suspeitos ou acusa-

dos da práticta de crimes cuja apuração seja da alçada do 'órgão que
dirige;
XVI! - Providenciar para que sejam reallzadoe todos os atos e tarefas
de natureza processual e administrativa que incumbam ao órgão que
dirige;
XVIII - Requisitar, por escrito, os
presos que se encontrem à sua disposição.
Art. 447. O Serviço de Repressão
ao Contrabando e ao Descaminho
compreende:
1 - secretaria:
II - Delegacia:

ITI· - Setor de Estudos;
IV - Arquivo.
Art. 448. A Secretaria do Serviço
de Repressão' 'ao Contrabando e ao
Descaminho, compete:
'
I - Receber, em protocolo próprio,
todo o expediente dirigido ao Serviço,
preparando-o e dando-lhe imediato
encaminhamento ao respectivo chefe;
Il Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes ao expediente despachado, seu andamento,
destino e solução dada;
In - Preparar todo o expediente,
inclusive correspondência oficial,' interna e externa. incumbindo-se de sua
distribuição e entrega;
IV - Organizar Q tombamento dos
documentos do Serviço, inclusive das
cópias de correspondência expedida,
em forma discriminativa, por assunto,
procedência e destino, obedecendo à
ordem cronológica;
V - Encaminhar ao Chefe do Servtco-, sob protocolo especial. e intacta,
tõda a correspondência secreta, confidencial e reservada, que lhe .seje dirigida;
VI - Informar aos interessados
sôbre a tramitação de expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse sigilo;
VI! Redigir todos os serviços
dactdlográficos relativos às ~ normasr
mencionadas nos itens anteriores.
Parágrafo W11CO.
A Secretaria
será dirfgtda por um chefe, integrante
do "Serviço - Administração, ascrt\ório e Fisco", indicado pelo Chefe da

656

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Polícia de Investigações e designado
pelo Delegado Regional,
Art. 449. .A Delegacia,
chefiada
por um Inspetor de Polícia Federal,
indicado pelo Chefe da Policia de Investigações e designado pelo Delega-

111 -

Executar OS mandados

de

busca e apreensão que lhes sejam dis-

tribuídos, por determmacão das autoridades de policia i juctciárta:
IV - Prender
flagrante, na
forma da lei, todos os infratores à
legislação específícs da alçada do Serdo Regional, compete:
viço, apresentando-os às autoridades
I - Proceder a todos os trabalhos
competentes;
de polícia judiciária, relativos ao seV - Elaborar relatórios circunstantor específico do Serviço;
ciados das diligências ou 'investigações
II - Propor, ao Chefe do Serviço.
procedidas.
a abertura de novos inquéritos ou sínArt. 453. Ao Cartório, dirigido por
.dícâncías, bem como novas diligências,
um chefe, Escrivão Auxiliar de Políem decorrência de fatos ou informacia Federal, indicado Pelo Chefe da
ções que cheguem ao conhecimento da
Policia de Investigações e designado
Delegacia;
pelo Delegado Regional, compete:
TIl - Solicitar, ao Chefe do Serviço, todos os recursos em homens ou
I - preparar os autos de -síndicânmaterial necessários. ao desempenho ela, ínquérítos e processos contravende missões de relevância ou extraorâonaís sôbre crimes e contravenções.
dinárias;
cuja apuração caiba ao serviço reIV - Fazer o movimento estatístico
primir;
mensal do Serviço a seu cargo;
11 - OrganiZar o mapa cstartsuco
V - Remeter ao Arquivo todos os
do Serviço de acôrdo com os
dados relativos aos indiciados e sus- anual
mapas mensais que lhe forem enviapeitos e de tõdas as informações cordos;
relatas com os processos ou síndícânIII - Ter o serviço convenientecias instaurados.
mente em dia para poder prestar. inArt. 450. A Delegacia compreende: formações
ràpídaa e exatas;
1 - Setor de Investigações;
l i - Cartório.
IV - organizar a escala de serArt. 451. Ao Setor de investiga- viço do pessoal, submetendo-a á
aprovação do Chefe do serviço;
.ções, dirigido por um chefe, Agente
de Polícia Federal, indicado pelo CheV - Controlar a rreqüêncra do seu,
fe da Polícia de Investigações e depessoal, apresentando, díàrtamente, a,
signado pelo Delegado Regional, com- autoridade competente, a relação dos
pete:
faltosos e dos que, sem autortzacao,
se ausentarem durante o expedíenI - Executar as tarefas de investigações que lhe sejam determinadas te;
pelo Chefe do Serviço ou por qualVI - Zelar para que não sejam
quer das autoridades da Delegacia;
devassados os autos de sindicâncias e
papéis a seu cargo;
II - Exercer a custódia das pes-soas que, no' interêsse da investigação
VII - Não permitir que sejam
criminal, devam permanecer à .díspcdadas informações de qualquer natusíçâo da autoridade policial compe-_ reza, sem ordem expressa da autoritente;
,
dade competente;
III -'- Realizar as diligências determinadas pelo Chefé do Serviço ou
VIII - Registrar e anotar os inpelas autoridades da Delegacia em
quérttos, sindicâncias e processos
matéria de Sua competência.
contravencionais em livros e fichas
apropriados;
Art. 452. f\os Agentes, lotados 'no
-Setor de Investigações, incumbe:
IX - Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
.I - Proceder, com o máximo sigilo
e exação, às investigações de que seX - Expedir as certidões que sejam 'encarregados;
jam requeridas ao Chefe do ServiII ~ Intimar, para os atos procesço, depois do deferãmento dêste.
suais da Delegacia, todos Os IndicíaArt. 454. Ao Setor de Estudos, che.dos ou testemunhas chamados" .a
depor;
.
fiado por um Inspetor de Policia Fe-

em
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deral, indicado pelo Chefe da Polieía de Investigações e designado pelo
Delegado Regional, compete:
I - Proceder ao levantamento das
zona" geo-econômtcas da Delegacia
Regional, tendo em vista as localidades de maior incidência do contrabando ou descaminho e outras fíguras da crímínalidade especifica a
cargo do serviço,. fazendo nele constar os órgãos locais de- repressão, policiais ou fazendários;
!I Organízar e manter atuaüseda uma mapoteca especializada;
!II - Requisitar, para estudos, do
Arquivo, todos os dados sõore processes já instaurados no Serviço, bem
como residências ou localiza..çôes de
individuas ou firmas suspeitos;
LV Remeter ao Arquivo todos
os dados que, por qualquer modo,
cheguem ao conhecimento do Setor
e que interessem ao Serviço;
V - Analisar, à luz da legislação
vigente, documentos fiscais ou bancários remetidos pelo Chefe do Serviço, sugerindo-lhe as medidas ade-quadas a cada caso;
VI - Traçar planos de diligências,
no ramo especifico do combate ao
contrabando e ao descaminho e a
outros crimes conexos da competência de Serviço, sugerindo ao respectivo chefe as medidas que devam ser
tomadas no âmbito do serviço ou em
operações gerais, estas últimas a serem referendadas pelos órgãos supertores da Policia Federal;
VII - Manter contatopermanente, por intermédio do Chefe do servíço, com tôdas as autoridades do
Ministério da Fazenda e dos diversos órgãos do Banco do Brasil (FIBAN, CACEX, SUMOC) diretamente
interessadas, no plano admínlstrattovo, na repressão ao contrabando e
ao descaminho;
VIII - Manter contato permanente, por intermédio do Chefe do SerViço, com autarquias como o IHC e
outras, diretamente interessadas, no
plano administrativo, na repressão ao
contrabando do café e outros produtos de ínterêsse para a economia naeional .
Parágrafo único, Serão requisitados, para servirem no Setor de Estudos do Serviço, um Agente Fiscal
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do Impôsto Aduaneiro, um 'Agente
Fiscal do Impôstc de Consumo, um
funcionário da FIBAN e um funcionário da CAOEX, todos por íntãcaçâo
do Chefe do Serviço.
Art. 455. AQ Arquivo, especíaüzaao, dirigido por um chefe, Arqurvrsta, indicado pelo' Chefe da policia
da investigações e desígnaoo pela
Delegado Regional, compete:
I - Manter em dia e atualizado
um fichário de Iegtslação especifica;
II - Manter em dia e utualizado
um fichário de jurtaprudêncía especifica;
UI - Manter em dia e atualizado.
um fichário de indiciados e suspeitos.
.Parágrafo único. O Arquivo compreende:
I - Setor dê Legfslaçau,
II - setor Nominal.
Subseção V -

Do SerViÇO de PoHela
Fazeneánu

Art. 456. Ao serviço de Policia
Paaendárta, órgão com funções executivas, compete:
I - Realizar a apuração de todos
os ilícitos penais subjacentes à eonegaçao de tributos e de todos os etcmaís que, de modo direto ou índtreto, praticados por particulares ou
funcionários federais ou autárquícos,
atentem contra bens, serviços ou m_terêsses da. União e, em especial, contra os do Tesouro e daadmintstraçâo fazendária;
I1 - Prevenir, no seu campo especifico, os ilícitos penais a que alude
o item anterior;
III '- Orientar e fiscalizar todos os
trabalhos relativos às atividades do
órgão, em todo o território da Delegacia Regional;
IV Exercer, em sua plenitude.
as atividades de polícia judícíárta na
sede da Delegacia Regional, evocaodo, quando as circunstâncias o reccmendarem, a apuração dos fatos
ocorridos na jurisdição das Subdelegactas e Postos,
Art. 457, O Serviço de Pclícía Fazendàrta será dirigido por um .che..
fe, Inspetor de Polícia Federal, índieado pela Chefia da Policia de In ~
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vestígaçõés e designado pelo Delegado Regional.
Art. 458. Ao Chefe do, Serviço de

polícia Fazendária incumbe:
I - Superintender e orientar, em
todo o território da Delegacia Regtonal, todos os trabalhos afetos ao Serviço;
II Assinar a correspondência
expedida pelo serviço;
H'I - Distribuir funções às autoridades e demais funcionários do
serviço;
IV - Delegar portêres às autortuedes do Serviço, em matéria de sua
exclusiva competência;
V' - Despachar com o Delegado
Regional;
VI - Despachar com o Diretor aa
POlí~ia de Investigações;
VII - Distribuir inquéritos e sindicâncias às autoridades do Serviço,
avocando-os quando julgar conveniente;
VIII - Prestar às autoridades uas
Bubdelegacías, tõdas as ínrormacões
que lhe forem solicitadas, sobre assuntos relativos à sua competência;
IX - prestar informações e emitir
pareceres sobre assuntos de sua competêncía;
X - Aplicar as penas dtscíphnarea
de sua alçada, representando ao Chefe da Policia de Investigações para
imposição das que, de acordo com
preceitos' estatutários, escapem à sua
competência;
XI - Requisitar diárias, ajudas de
custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias para os tuncíonàrtos do
Serviço que se devam afastar' da
sede;
XIl - Baixar portarias e dar instruçôes para o bom andamento do
serviço, bem como visar as certidões
expedidas pelo cartório e prestar informações relativas aos cometimentos
que lhe sâo próprios;
XIII - ReqUisitar, dos órgãos competentes da Polícia Federal, 08 exaIDes e perlôlas que julgar necesaários para o esclarecimento de crimes
e contravenções de sua competên-

ela:

--

XIV - prestar, através do Chefe
de Policia de Investigações, as ínformações que lhe forem solicitadas

pelas autoridades do pais, em aasuntos de sua competência;
XV - Fazer identificar e prcntua;
rfar os indivíduos suspeitos ou aCUsa_
(los da prática de crimes, cuja apuração seja da alçada do gervíço; .
XVI - Apresentar ao Díretor da
Policia de Investigações relatórioanua] das atívídades do Serviço, sugerindo medidas tendentes ao seu
aprímoramentc:

XVII - Providenctar para que sejam realizados todos os atos e tarefas de natureza processual e administrativa que incumbam ao .Serviço;
XVIII - Requisitar, por escrito, os
presos que se. encontrem à sua dísposição.
Are.. 459. O serviço de policia Pazcndérta, compreende:
I - Secretaria;
II - Delegacia de Crimes contra
o Tesouro e a Fazenda;
In - Setor, de Estudos;
IV - Arquivo.
Art , 460, A secretaria compete:
I - Receber, sob protocolo próprio,
todo o expediente dirigido ao Serviço, preparando-o e dando-lhe imediato encaminhamento ao respectivo
Chefe;
II - Anotar em ficha especial todos .os dados atinentes ao expediente despachado, seu. andamento, destino e solução dada;
lU - Preparar todo o expediente,
inclusive a' correspondência Oficial,
interna e externa, incumbindo-se de
sua distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento dos
documentos do Serviço, inclusive das
cópias de correspondência expedida,
em forma discriminativa. por assunto, procedência e destino, obedecendo à ordem cronológica;
V - Encaminhar ao 'Chefe do Serviço, sob protocolo especial e' Intata, tôda a. correspondência secreta,
confidencial, reservada, que lhe seja
dirigida; ,
VI - Informar aos interessados
sôbre a tramitação de expediente,
desde que não tenha sido contendo
ao .mesmo caráter sigiloso ou enquanto prevalecer a necessidade desse sigilo;
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VII - Redigir todo o serviço dac ..
tilográfico relativo às normas mencionadas nos- itens, anteriores.
parágrafo único. A Secretaria será
dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Adminístraçáo. Escritório
e Fisco", indicado pelo Chefe da Policia de Investigações e designado
pelo Delegado Regional.
Art. 461. A Detegacía de orímes
contra o Tesouro e a Fazenda, dírtgtda por um Inspetor de Policia .Federaí, indicado pelo Chefe da Policia de Investigações e designado pelo
Delegado Regional, compete:
I Instaurar inquéritos e sindicâncias relacionadas com fatos delítuosos subjacentes às sonegações de
tributos ou com elas relacíonactos: II - Instaurar inquéritos sõore os
crimes de moeda falsa ou que lhe
sejam assimilados, os de faístrícaçâo
de título ou papel, de documento, 'de
selo ou sinal públicos;
rIr Instaurar inquéritos "exofficio"ou por determinação de autoridade superior, nos quais figurem
como indiciados em crimes tuncíonais contra a administração fazendária servidores públicos ou autárquicos, federais.
Art. 462 _ A Delegacia de Ortmea
contra o Tesouro e a Fazenda compreende:
I ..,.. Seção de Investigações;
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Art. 464. Aos Agentes, lotados na
Seção de Investigações da Delegacia
de Crimes con tra o Tesouro e a Fazenda, incumbe:
1 - Proceder, com o máximo sígflc e exaçao, ás investigações da
que sejam encarregados;
II - Intimar, para os atos processuais da Delegacia, todos os índtdados ou testemunhas chamados a
depor;
In Executar QS mandados de
busca e apreensão' que lhes sejam
distrtbutdos por determinação das
autoridades;
IV - prender em
flagrante, na.
forma da lei, todos os infratores à
legislação específica da alçada da
Delegacia, apresentando-os às autoridades competentes;
V Elaborar reratortos circunstanciados das dillgênclas ou investigações procedidas.
Art. 465. AO Cartório da Delegacte
de Crimes contra o 'I'esouro.. e a Fazenda, dirigido por um Escrivão de
Policia Federal, indicado pelo Chefe
da policia de Investígaçóes e designado pelo Delegado Regional, compete:
I - Preparar os autos de efndícân.cíae, inquéritos e processos contravencíonate sôbre 'crimes e contravenções cuja apuração caiba à Delegan - cartcno.
cia;
Art. 453. A seção de rnvesugaII - Organizar o mapa estatístições da Delegacia de Crimes contra
co anual da Delegacia;
o Tesouro e a Fazenda, dirigida por
III - Ter o serviço convenienteum chefe. Agente de Polícia Federal,
mente em dia para poder prestar inindicado pelo Chefe da Policia de Informações exatas e rápidas;
vestigações e designado pelo Delegado
Regional, compete:
IV Controlar a freqüência do
pessoal. do Cartório;
I - Executar os trabalhos de investigações que lhe sejam determiV - organizar a escala de serviço
nados pelo Chefe do Serviço ou por
do pessoal da Delegacia, submetenqualquer das autoridades da Deledo-a à apreciação da autoridade resgacia;
pectiva;
II ...:.. Exercer a custódia das pesVI - Zelar para que não sejam,
soas que, no Interêsse da investigação
devassados os autos de inquéritos,
criminal, devam permanecer à disposindicâncias e processos, bem como
sição da autoridade policial compe- de
quaisquer documentos sob a guartente;
da do Cartório;
lU - Realizar as diligências determinadas pelo Chefe do Serviço ou
VII -- Não permitir que sejam
por qualquer das autoridades uou- dadas informações de qualquer nactats.vem matéria de sua competêntureza, sem ordem expressa da aucia.
.
toridade respectiva;
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VIII - Registrar e anotar os inquéritos, sindicâncias e processos
contravencionais em Ifvros e ncnas
apropriados;

,

IX - Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
X - Expedir as certidões que sejam requeridas ao Chefe do Serviço,
depois do deferimento dêste e. do vísto' da autoridade da respectiva Delegacía,
Art. 466. Ao Setor de Estudos, dirigido por um chefe, Agente de PoliciaFederal, indicado pelo Chefe da

Polícia de Investigações e designado
pelo Delegado Regional, compete:
I - Proceder ao icvantamento .das
zonas geo-econômicas da Delegacia
Regional, tendo em -vista as localtdadas de maior incidência da sonegação de tributos e outras figuras da
crímtnalidade especifica a cargo do
Serviço, fazendo nêle constar Os órgãos 'locais de repressão, policiais ou
fazendários;
II Organizar e manter' atualizada, uma mapoteca
especializada;
In - Requisitar, para estudos do
Arquivo, todos os dados sõbre' processas já instaurados no serviço, bem
como residências ou localizações de
indivíduos ou firmas suspeitos;
IV - Remeter, ao Arquivo, todos
os dados que, por qualquer modo,
cheguem ao conhecimento do Setor
e que interessem ao Serviço;
V Analisar documentos fiscais
ou bancarias, à luz da legislação vigente, remetidos pelo Chefe do S-erviço, sugerindo-lhe as medidas adequadas a cada caso;
VI - Traçir planos de diligências,
no setor especifico do' combate aos
crimes ligados à sonegação de tríbu-r
tos e outros delitos da competêncía .
do Serviço, sugerindo ao respectivo
Chefe as medidas que devam ser executadas no âmbito do Serviço ou em
operações gerais, estas últimas a se~
rem referendadas pelos órgãos supertores da Polícia Federal;
VII - Manter contato- permanente, por intermédio do Chefe do Serviço, com tõdas as autoridades do
Ministério da Fazenda e dos díversos órgãos do Banco do Brasil (FI-

BAN, CACEX, SUMOC, Casa da
Moeda), diretamente interessadas, no
plano administrativo, na repressão à
sonegação e à moeda falsa;
VIn - Manter contato permanen-"
te, por intermédio do Chefe do Serviço, com autarquias como o IBC,
o IAA, e outras, diretamente ínteressadas, no plano administrativo, na
repressão de qualquer procedimento
fraudulento contra a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Serão requtsltados, para servirem no Setor de Estudos do Serviço, um Agente Fiscal
do Impôsto Sôbre a Renda, um Agente Fiscal do Impôstc de Consumo, um
funcionário da FIBAN, um funcionário da CACEX e um funcionário
da Casa da 'Moeda, todos por indicação do Chefe do Serviço:
Art. 467. Ao Arquivo, dirigido por
um chefe, Arquivista, indicado pelo
Chefe da Polícia
de Investigações
e designado pelo Delegado Regional,
compete:
'
I - Manter em dia e sempre atualizado um fichário de legislação específica;
Il - Manter em dia e sempre atualizado um fichário de jurisprudência específica;
III - Manter em dia e sempre
atualizado um fichário de índtcíados
e suspeitos processados ou não' pelo
Serviço, abrangendo nomes, firmas
Indívíduats e razões sociais:
IV Manter em dia e sempre
atualizado um fichário de todos os
servidores do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. O Arquivo compreende:
I - Setor de Legislação;
II - Setor Nominal.
Subseção VI - Da Seção de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes

Art. 468, A Seção de Repressão a
Tóxicos e Entorpecentes, órgão com
funções executivas, incumbe:
I - Apurar ° crime de importação,
exportação, venda, exposição à venda, fornecimento, ainda que gratuito,
transporte, porte, guarda, mímetraçâo, entrega, produção e cultivo de
substâncias tóxicas ou entorpecentes,
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definidos no art. 281 do Código Penal e todos os demais previstos em
legislação específica ou correlata,
bem como aquêles que o Brasil, por
àcêrdos ou convenções ínternacíonaís,
se tenha obrigado a reprimir;
n - Prevenir, em seu campo es~
pecífico, os ilícitos penais definidos
no inciso anterior;
m - Orientar e fiscalizar todos
os trabalhos relativos às _atividades
da Seção, no território sob a jurisdição da Delegacia Regional;
IV - Exercer, em sua plenitude, as
atividades de policia judiciária na·
sede da Delegacia Regional. avocando, quando as circunstâncias o recomendarem, a apuração de fatos ocorridos nas jurisdições das Subdelegacías e Postos.
Art. 469. A Seção de Repressão
a Tóxicos e Entorpecentes será dirigida por um chefe, Inspetor de Polícia Federal, indicado pela Chefia
da Policia de Investigações e designado pelo Delegado Regional.
Art. 470. Ao Chefe da Seção de
Repressão a Tóxicos e Entorpecentes incumbe:
i - Fiscalizar e executar os trabalhos da Seção, em todo o território da Delegacia Regional, relativos
à repressão a tóxicos e entorpecentes'
li - Assinar a correspondência expedida pela Seção de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes;
f i - Distribuir funções às autoridades e demais funcionários;
IV - Delegar podêres às autoridades que lhe são subordinadas, em
matéria de sua competência;
V - Despachar com o Chefe da
Polícia de Investigações;
VI - Despachar com o Delegado
Regional;
VII - Distribuir inquéritos e sindicâncias às autoridades da Seção.
avocando-os quando julgar conveniente;
Vln - Prestar, às autoridades das
Subdelegacías, tôdas as informações
que lhe forem solicitadas, sôbre assuntos de sua competência;
IX - Prestar informações e emitir pareceres sôbre assuntos de sua
competência;
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x - Aplicar as penas disciplinares de sua alçada, representando, perante o Chefe da Polícia de Investigaçôes, para ímposíçâo dâs que, de
acôrdo com dispositivos estatutários,
escapem à sua competência;
Xl - Requisitar diárias, ajudas de
custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias para os' funcionários da
Seção que se tenham de ausentar da
sede;
XII - Baixar portarias e dar instruções para o bom andamento dos
trabalhos afetos ao órgão que 'dírige;
.
xnI Requisitar, dos órgãos
competentes da Policia Federal, exames e perícias que julgar necessários
ao esclarecimento de crimes e contravenções de sua ccmpetênéia;
XIV - Prestar, através do Chefe
da Polícia de Investigações, as informações que lhe forem solicitadas
pelas autoridades do pais, em assuntos de sua, competência;
XV - Fazer identificar e prontuariar os individuas suspeitos .ou
acusados da prática de crimes, cuja
apuração seja da alçada do órgão
que dirige;
XVI - Apresentar, ao Chefe da
Polícia de Investigações, relatório
anual das atividades do órgão que
dirige, sugerindo medidas para o seu
aprímoramento;

XVII - Providencial' para que sejam realizados todos os atos e tarefasde natureza processual e admtnístratíva que incumbam ao órgão
que 'dirige;
XVIIl - Requísitar; por escrito, todos os presos que se encontrem à
sua disposição;
XIX - Proceder a todos os trabalhos de polícía [udíciárla relativos ao
setor especifico da Seção.
Art. 471. A Seção de Repressão a
Tóxicos
e
Entorpecentes compreende:
I - Secretaria;
II - Setor de Investigações;
I!I - Cartôrto:
IV - Arquivo.
Art. 472. A Secretaria da Seção de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes, compete:
I -- Receber, em protocolo próprio,
todo o expediente dirigido à Seção,
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preparando-o e dando-lhe imediato
encaminhamento ao respectivo Chefe;
n _ Anotar, em ficha especial, todos os dados atinentes ao expediente
despachado, seu andamento, destino
e solução dada;

In - Preparar todo o expediente.
inclusive correspondência oficial, interna e externa. incumbindo-se de
sua distl'ibuição e entrega,
IV _. Organizar o tombamento dos
documentos da seeão. inclusive das
cópias de correspondência expedida,
em forma discriminativa, por assunto, procedência. e destino, obedecendo
à ordem cronológica;
V -

Encaminhar ao Chefe da Se-

ção, sob protocolo especial e intata.
tôde a correspondência secreta; confidencial e reservada que lhe seja
dirigida;

VI
Informar aos interessados
aôbre a tramttaçâc de expediente,
desde que 'não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso, ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse sigilo;

VII Redigir todos os serviços
dactilográficos relativos às normas
mencionadas nos itens anteriores.
.Parágrafo único. A Secretaria será
dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Administração, Escritório
e Fisco", indicado pelo Chefe da PoIícia de Investigações e designado
pelo Delegado Regional.
Arb. 473. Ao setor de .Investtgaeões. dirigido por um chefe, Agente
de Polícia Federal, indicado pelo Chefe da' Polícia de Investigações e designado pelo Delegado Regional,
compete:
I - ' Executar as tarefas de investigações que lhe sejam determinadas
pelo Chefe da Seção;
Il - Exercer a custódia das pes60:,1,5 que, no ínterêsse das investigações criminais, devam permanecer
A disposição da autoridade policial
competente;
!II - Realizar as diligências determinadas pelo Chefe da Seção, em matéria de sua competência.
Art. 474. Aos Agentes, lotados no
aetor de Investígacôee, incumbe:
I - Proceder, com o máxime signo
11I exação, às investigações de que sejam encarregados;

II. - Intimar, para os. atos processuais .da Seção, todos os índícíados ou testemunhas chamados a depor;
ur - Executar os mandados de
busca e apreensão que lhes sejam distribuídos, por determinação das autortdades de policia. judiciária;
IV - Prender em flagrante, na forma da lei, todos- os infratores à legíslaçâo especifica. da alçada da Seção.
apresentando-os às autoridades competentes;
V - Elaborar relatórios circunstanciados das diligências ou investigações procedidas,
Art. 475. Ao Cartório, dirigido por
um chefe, Escrfvâc Auxiliar de Polícia
Federal, indicado pelo Chefe da Polícia de Investigações e designado pelo
Delegado Regional, compete:
1 -r- Preparar os autos de inquéritos, sindicâncías e f processos contravencionaíá sôbre crimes ou contravenções cuja apuracão ôeroa à Seção reprimir;
11 - Org'anízar um mapa estatístico anual da Seção, de acôrdo com
os mapas mensais que lhe forem
enviados;
III - Ter o serviço convenientemente em dia, para' poder' prestar
. informações exatas e rápidas;
IV - Controlar a freqüência do seu
pessoal, apresentando, diàrlamente. à
autoridade competente. a relação dos
faltosos e dos que, sem autorização,
se ausentarem. do expediente:
V -

Organizar a escala de serviço

do pessoal, submetendo-a à aprova-

cão do Chefe da Seção;
VI - ãelar para que n2.0 sejam
devassados os autos, sindicâncias e
papéis a seu cargo;
VII - Não permitir que sejam dadas informações de qualquer natu ..
reza sem ordem expressa .da autoridade competente;
VIn - Registrar e anotar os.' ínquéritos, sindicâncias e processos contravencíonaís em livros e üchas apropriados;
[X Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
g - Expedir certidões Que sejam
requeridas ao Chefe da Seção, depois
do deferimento dêste.
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Art. 476. Ao Arquivo. especializada.
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Art. 479. 'Ao Chefe da Seção de
Repressão ao Tráfico de Pessoas, incumbe:
eestigaçôes e designado pelo Delega1 - Superintender e orientar. em
do Regional. compete:
todo o' território da Delegacia RegioI - Manter em dia e atualizado
nal, todos os serviços da Seção de
um fichário de legíslacâo especifica:
Repressão ao 'I'ráífcc de Pessoas;
TI - Manter em dia e atualizado
11 - Assinar a correspondência exum fichário de jurisprudência espepedida pela .Seção de Repressão ao
cífica;
Tráfico de Pessoas;
IH - Manter em dia e atualizado
[11 Distribuir funções às autoridades e demais funcionários;
um fichário de indiciados e suspeitos.
IV ..,.. Delegar pcdêres às autorídaParágrafo único. O Arquivo comdes que lhe são subordinadas, em mapreende:
téria de sua competência;
1 ....,... Setor de Legislação;
V - Despachar com o Delegado
n - Setor Nominal.
Regional;
VI - Despachar com o Chefe da
S?:àseção VII - Da Seção de RePolicia de Investigações;
oreeeõo ao Tráfico de Pessoas
VII - Distribuir inquéritos e slndicâncias às autoridades da Seção.
Art. 477. A Seção de Repressão ao
avocando-os quando julgar conve'I'ráfícc de Pessoas, órgão com funnlente;
ções executivas, incumbe:
vrn - Prestar às autoridades das
f - Apurar o crime de tráfico de
Subdelegacíaa da Polícia Federal tõmulheres, previsto no artigo 231 do
das as tnforrnacões, que lhe forem
Oódígc Penal e outras figuras deUsolicitadas, sôbre assuntos de sua
tuosas a êle correlatas;
competência;
n - prevenir o tráfico de pessoas,
IX -. Prestar informações e emitir
quando executado para os mesmos
pareceres sõbre assuntos de sua comfins do item anterior;
petência;
IH - Prevenir e reprimir os ilíciX - Aplicar as penas disciplinares
tos penais que, de macio, direto ou
de sua alçada, representando ao Cheíndtreto, atentarem contra a Vida ou
fe da Policia de Investigações para
incolumidade física dos silvícolas e
imposição das que, de acôrdo com dissuas comunidades, ou que violarem as
positivos estatutárícs, escapem à sua
normas previstas na Iegtelaçào especompetência;
ctal de proteção aos Indígenas:
Xl - Requisitar diárias, ajudas de
IV - Orientar; e físcalízar todos
custo cu quaisquer outras vantagens'
os trabalhos relativos às atividades da
pecuníarfas para os funcionários da
Seçâc, em todo o territónb da DeleSecâo que se devam afastar da sede;
gaale, Regional;
XII - Baixar portarias e dar ins'1/ - Exercer, em sua plenitude, as
truções para o bom andamento dos
atividades de policia [udícíária na
trabalhos afetos ao órgão que- dirige;
sede da Delegacia Regional, avocando, quando as circunstâncias o recoXIII - Requisitar. dos órgãos commendarem, a apuração de fatos ocapetentes da Policia Federal, exames
e pertcíae que. julgar necessários pera
sícnadoa nas jurisdições das Subdeleo esclarecimento de crimes e contragactas e Postes.
venções de sua competência;
Art. 478. A Seção ele Repressão ao
XIV - Prestar, através do .Ohere
Tráfico de Pessoas será dirigida por
da Policia de Investigações, as inam chefe; Inspetor de Policia Fe~
formacôes
oue lhe forem solicitadas
deral, indicado pelo Chefe da Policia
pelas autoridades do país, em assunde Investigações e designado pelo
tos de sua competência:
Delegado Regional.
dirigido por um chefe, Arquivista tndícadc pelo Chefe da Polícia de 'rn-
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ao-mesmo caráter sigiloso, ou eu . .
quanto prevalecer a .necessídade dêase,
sigilo;
da prática de crimes cuja apuraVII - Redigir todos os serviços.
ção seja· da alçada do órgão que
dactdlográficos relativos às n9rmas
dirige;
mencionadas nos itens anteriores.
XV! Apresentar, ao Chefe da
Parágrafo único. A Secretaria será
policia de Investigações, relatório
dirigida por um chefe, integrante do
anual das atividades do órgão que di"Serviço - Admínlstracâc.: Escritório
rige. sugerindo medidas tendentes ao
e Fisco", indicado pelo Chefe da Poseu aprimoramento;
lícia de Investigações e designado
pelo Delegado Regional.
xvn - providenciar para que sejam realizados todos os atos e tareArt. 482. Ao Setor de Investigações,
fas de natureza processual e admtpor um, chefe, Agente de
nístratíva que incumbam ao órgão que dirigido
Polícia Federal, indicado pelo Chefedirige;
da Polícia de Investigações e designado pelo Delegado Regional, comXVIII - Requisitar, por escrito, os
pete:
presos que se encontrem à sua disposição:
I ..,- Executar as tarefas de inves~
tdgaçôes que lhe sejam determinadasXIX -- Proceder a todos os trabapelo Chefe da Seção;
lhos de policia judiciária relativos ao
setor específico da Seção.
n - Exercer a custódia das pessoas
que, no ínterêsse das investigações
Art. 480. A seção de Repressão ao
criminais, devam permanecer à dlsTrátlcc de Pessoas compreende:
posição da autoridade policial competente;
I - Secretaria;
IH - Realizar as sindicâncias deII ,- Setor de Investigações;
terminadas pelo Chefe da Seção, em
IH - Cartório;
matéria de sua competência.
IV - Arquivo.
Art. 483. Aos Agentes, lotados no
Art , 481. A Secreta-ria da seção
Setor de Investigações, incumbe:
de Repressão ao. Tráfico de Pessoas,
I - Proceder, COli1 o máximo sigilo
compete:
e exação, às investigações de que
1 - Receber em protocolo próprio, sejam encarregados;
todo o expediente dirigido à Seção,
II - Intimar, para os atos propreparando-o e dando-lhe imediato cessuais da Seção, todos os indiciados
encaminhamento ao respectivo Chefe;
ou testemunhas chamados a depcr ;
II - Anotar, em ficha especial,
!II - Executar os mandados de
todos os dados atinentes' ao expe- busca e apreensões que lhes sejam
diente despachado, .seu andamento, distribuídos, por determinação das
destino e 'solução dada;
auto~'idades da policia judiciária;
lU - Preparar todo o expediente,
IV - Prender em flagrante, na
inclusive correspondência oficial; in- forma da lei, todos os infratores à
terna e externa, incumbindo-se de legislação específica da alçada da
sua distribuição e entrega;
Seção, apresentando-os as' autoridades competentes;
IV - Organizar o tombamento dos
documentos da Seção, inclusive das
V - Elaborar relatório circunstancópias de correspondência expedida. ciado das diligências ou ínvestdgações
em forma- discriminativa, por assunto, procedidas.
procedência e destino, obedecendo à
Art. 484.. Ao Cartório, dirigido por
ordem cronológica;
um chefe, Escrivão Auxiliar de PoEncaminhar ao Chefe da
Iícía Federal, indicado pelo Chefe de
V Seção, sob protocolo especial e in- Polícia de rnvesttgacões e designado
tata, -tôda a correspondência secreta, pelo Delegado Regional, compete:
confidencial e reservada, que lhe
I - Preparar os autos de "alndíseja dirigida;
câncías, Inquéritos e processos conVI
Informar aos _ interessados travencíonaís sôbrecrimes e contrasobre a tramitação de expediente, venções cuja apuração caiba à Seção
desde que não tenha sido conferido reprrmir ;
.XV'- Fazer identificare prontua-

Hal' os. indivíduos suspeitos ou. acusa-

dos
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II ~ Organizar o mapa estatístico
anual da Seção, de aeõrdo com os
mapas mensais que lhe forem enviados;
III ~ Ter o serviço convenientemente em dia para poder prestar
informações exatas e rápídas:
IV ~ controlar a freqüência do seu
pessoal, apresentando, díàr-íamente, à
autoridade competente, a relação dos
faltosos que, sem autorização, se ausentarem durante o expediente;
V - Organizar a escala de serviço
do pessoal, submetendo-a à aprovacáo
do Chefe da Seção.
VI - Zelar para que não sejam
devassadas os autos, síndtcãncías e
papéis a seu cargo;
VII
Não permitir que sejam
dadas informações de qualquer natureza, sem ordem expressa da autoridade competente;
,
Vill - Registrar e anotar os inquéritos, sindicâncias e processos contravencícnais em livros e fichas apropriados;
IX - Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
X - Expedir as certidões que sejam
requeridas ao Chefe da Seção, depois
do deferimento dêste. '
Art. 485. Ao Arquivo, especializado,
dirigido por um chefe, Arquivista, indicado pelo Chefe da Polícia de Inveatígações e designado pelo Delegado Regional, .compete:
I - Manter, em dia e atualizado,
um flchártc de legislação especifica;
Ir - Manter, em dia e atualizado,
um fichário ·de jurisprudência específica;
IH - Manter, em dia e atualizado,
um fichário de indiciados e suspeitos.
Parágrafo único. O Arquivo compreende:
1 - Setor de Legislação;
II - Setor Nominal.
Seção Vi -

Da Policia de Segurança

Art, 486. A Polícia de Segurança.
órgão central da Delegacia Regional.
com funções preventivas e repressivas, no que tange a03 servícos de'
polícia política e social, à censura
cmematográfíca e de diversões pú-

blicas, ao policiamento nas rodovias
federais e outros serviços policiais de
interesse da União, não abrangidos
pelos outros setores da Delegacia Regional, compete:
1 - Prevenir e reprimir os crimes.
contra a ordem política e social;
n - Prevenir e renrfmir os crimes,
que atentem contra ô regime democrático;
In - Prevenir e reprimir os crimes
contra a incolumidade física ele altosdignitários do País e estrangeiros;
IV - Proceder à físcalizaçâo das
diversões públicas, no campo federal;
V .,.- Supervisionara políctamento
na.", rodovias federais;
VI - Apurar, por determtnaçáo do,
Delegado Regional, outros üícttos que
não sejam da alçada dos demais
órgãos da Delegacia Regional;
VII - Ligar-se a organismos ou
autoridades federais, estaduais e municipais, visando à prevenção e à re.,.
pressão dos ilícitos ou à execução dos
serviços enumerados nos itens anteriores.
Art. 487. À Polícia de Segurança
será dirigida por um chefe, Inspetor
de Polícia· Federal, Indicado pelo Delegado Regional e designado pelo Diretor-Gera! .
Art. 483, Ao Chefe da Polícia de
Segurança, compete:
1 - Dirigir. oriental' e coordenar
as trabalhos da Policia de Segurança,
segundo as diretrizes e normas regulamentares baixadas para o órgão'
central correspondente do Departamento Federal de Segurança Pública;
I1 - Píscalízar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, ccrrtgindo as, falhas e sugerindo. ao Delegado Regional, medidas tendentes a
melhorar o rendimentos dos mesmos;
!lI - Cumprir e fazer cumprir .as
ordens emanadas do Delegado Regional ,
suneecao I - Da comooncao ela
policia de Seçumnça

Art. 489. A Policia de Segurança,
compreende:
I - Secretaria;
11 - Serviço de Ordem Pohttca ~.
Social;
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UI -:- Turma de Censura de Díve" ~
sões Públicas;
IV - Turma de' poücía RodovíéTia;

V

-r-

.crms.

Tunna de Diligências Espe-

Subseção 11 - Da Secretaria aa
Policia de Segurança

Art. 490. A' Becretaría, compete:
I - Preparar todo o expediente à'
ser submetido ao Chefe da Policia
de segurança;
II - Redigir e remeter,
Secreta'ria da Delegacia Regional, os dados
.necessáríos à elaboração do aditamento semanal ao Boletim de Serviço do Departamento Péclerat de Seá

gurança

~úbIica,

Ootígtr os dados necessários
à elaboração dos relatórios (parcial
IH -

e .anualj das atividades da Poncía
de segurança;
IV - Controlar a entrada, tratmtaçâo e saída de todo o expediente
-da Polícia de Segurança.
Art. . 491. A secretaria será dmgída por um chefe, integrante do
"Serviço - Adrmnístraçáo, gscrttorto
e Fisco" do Departamento Federal
de segurança pú.IJUCa, meneado -pelO
Chefe da Policia de Segurança e designado pelo Delegado Regfonal.
Art. 492. Ao Chefe da Secretaria,
incumbe:
I -r Elaborar os relatórios _(parcíaís e anual) das atividades da Policia _de segurança e as notas para o
aditamento semanal ao Boletim de
Serviço;
Il Despachar, diretamente, com
o Chefe da Policia de Segurança, o
expediente que lhe deva ser subme-.
o

tido;

rrr - Controlar e fiscalizar a entrada. tramítacão e saída de todo o
expediente da Policia de Segurança.
subseção 111 - Do Sermço de Ordem,
Política e SociaZ

Art. 493. Ao. Serviço de
Política e social, órgão com
executivas, compete:
I -'- Fiscalizar e executar
balhos do Serviço no âmbito
Jegacía Regional;

Ordem
funções
os trada De-

XI -r- Fiscalizar, e executar, no ãmbtto tda Delegacia Regional, as medidas tendentes a assegurar a mcolumidade física do Presidente da
República, diplomatas, visitantes estrangeiros e representantes dos demais podêres da União, quando em
missão oficial;
In - Realizar, no âmbítc da Deleg-acia Regional, os trabalhos de policia preventiva ou judtcíària rererentes à ordem politica e social;
IV - Fiscalizar, no território sob
jurtsdíção da Delegacia Regional, o
comércio, o fabrico e a movimentação
de armas, munições e explostvcs,
produtos químicos, agressivos e materiais correlatos;
V - Manter sob o mais rtgorosc
contrôle os arquivos especializados do
Serviço, no que tange às atividades
que lhe são especificas.
Art. 494. O serviço de Ordem Potitica e social será dirigido por um
chefe, Inspetor de policia Federal,
indicado pelo Chefe da Policia «e
Seg-urança e designado pelo Delegaoo
Regional.
Art. 495. Ao Chefe do Serviço ce
Ordem Política e Social, incumbe:
I - gupermtender e orientar, em
todo o território da Delegacia Regtona.l, tôdas as tarefas afetas ao SerVIÇO;

o

II - Assinar a correspondencta
ex-pedida pelo Serviço;'
In - Distribuir tunçôes às autorldades e demais funcionários;
IV - Delegar poderes as autortdades que lhe sao SUbordinadas. em
matéria de sua competência exclusiva:
V - Despachar com o Delegado
Regional;
VI - Despachar com o Chefe da
Polícia de Segurança;
VII - Distribuir ínquérttos e sindicâncias às autoridades do Serviço,
avocando-os quando julgar conveniente;
VIII - Prestar, às autoridades das
Subdelegacías, tôdas as ínformaçóes
que lhe forem solicitadas. sôbre assuntos de sua competência;
IX - prestar íntormações e emttil' pareceres sõbre assuntos de sua.
competência;
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.'X - Aplicar as penas dísctpünares da sua alçada, representando ao
Chefe da' Polícia de Segurança para
imposição das que, de acõrdc com
dispositivos estatutários. escapem a
sua competêncía:
Xl -

Requisitar diárias, ajudas de

custo ou quaisquer outras vantagens
pecuniárias para os funcionarias do
serviço que se devam afastar da
sede;
XII - Baíxar portarias e dar íns-.
trucõe; para o bom andamento dos
trabalhos afetos ao órgão que dirige;
Xln - Requisitar, dos órgãos competentes da policia Federal, exames
e perícias que julgar necessários
para o esclarecimento de crimes e
contravenções de sua competência;
XIV ~ Prestar, através do Díretor da Polícia de segurança, as tnformações que lhe forem solicitadas
pelas autoridades do país, em assuntos de sua competência;
XV - Fazer identificar e prontua.rlar os indivíduos suspeitos ou acusados da prática de crimes "cuja apuracão seja da alçada do órgão que
dírtae:
XVI - Apresentar, ao Diretor, da
Polícia de segurança, relatório anual
das atividades do órgão que dirig,~,
sugerindo medidas tendentes ao seu
aprimoramento;
XVII - Providenciar para que sejam realizados todos os atos e tarefas de natureza processual e, admtrrlstratdva relativos ao órgão que cüríge:

X-vIII -

Requisitar, por escrito,
à sua

os presos' que so encontrem

dísposíção:

XIX - Manter contato com as Seereta rias de : Segurança dos Estados,
nos assuntos pertinentes às atívírlades do Serviço;
XX ~ Determinar, por intermédio
ae qualquer dos órgãos integrantes -do
Serviço, a reaüsacão de diligências
reservadas ou de relevância. a serem
-efetuadas em qualquer parte do terrttórto da Delegacia Regional.
.Art. 496, - O serviço de Orden- PoMtica e Social compreende:
! - Secretaria;
LI ~ Delegacta de Ordem Política
social;

In

~

IV peciais;
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Turma de rnrormecões:
Turma de operações Es-

~ Arquivo.
Art. 497. A Secretaria do Bervíço
de Ordem Política e Social, compete:
I Receber, em protocolo próprio, roda. a correspondência dírígida ao Serviço de Ordem PoIítíca e Social, preparando-a e
dando-lhe imediato encaminhamento
ao respectivo Chefe;
II ~ Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento, destino e solução dada;
III ~ Preparar todo o expediente,
inclusive correspondência oficial, ínterna e externa, incumbindo-se de
sua distribuição e en trena:
IV ~ Organizar o tombamento da
documentação do Serviço de Ordem
Polltíca e Social, inclusive das côpías
de
correspondência expedida, em
forma discriminativa, por assunto,
procedência e destino, obedecendo à
ordem cronológica:
V - Encaminhar 8.0 Chefe do Serviço de Ordem Política e Social sob
protocolo especial e intata, tõda a
correspondência secreta, conftdencíal
e reservada, que lhe seja dirigida;
VI
Informar aos Interessados
sôbre a tramltacâo do expediente.
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso, ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse sigilo;
VII - Redigir todo o servtco dactilográfico relativo às normas mencionadas nos itens anteriores.
Parágrafo único. A Secretarra será
dirigida por 11m chefe, integrante do
"Serviço
Administração, Escrttôrio e Fisco". indicado pelo Chefe da.
Policia de Segurança e designado

V

pelo Delegado Regfonal ,
Art ~ 498. A Delcgacía de Ordem

Política e Social, dirigida por um
Inspetor de Policia Federal, indicado
pelo Chefe da Policia de Segurança
e designado pelo Delegado 'Regional,
compete:
1 - -jnstaurar sindicâncias e ínquérttos a respeito de infrações previstas na legislação eleitoral e outros
ilícitos peneis aue atentem contra a
organização poltnco-partrdãrta:
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l i --: Velar pela estabilidade das
instituições nacionais;
lU _ Assegurar o direito de reunião, na forma da lei;
IV - Prevenir e reprimir os crimes contra a Ordem Social estabele-

cida pela Constituição e pelas leis,

relativamente aos direitos e garantiãs individuais e sua proteção cívu
e penal, ao regime jurídico da propriedade, da família e do trabalho,
à
organização e ao funcionamento
dos serviços públicos ou dos serviços de ínterêsse coletivo, aos direitos e deveres das pessoas de Direito

Público, para com os

indivíduos e

reciprocamente;
V _. Acompanhar as atividades do
setor sindical, estudantil, portuái-lo,
agrár lo, ferroviário, e outros que possaro ocasionar eventuais perturbações na Ordem Social;
VI - Determinar a realização de
diligências que visem prevenir a crtminalidade especifica da competência da Delegacia.
Art. 499. A Delegacia de Ordem
Política e Social compreende:
I - Seção de Investigações;
li - Cartório:
f i - Seção de Custódia.
Art. 500. A Seção de Investigações
da Delegacia de Ordem Política e
Social, dirigida por um chefe, Agente de Polícia Federal, indicado pelo
Chefe da Policia de Segurança e designado pelo Delegado Regional,
compete:
I - Executar trabalhos de investigações que lhe sejam determinados
pelo titular da Delegacia:
II - Infiltrar, por determtnaçâo
da autoridade policial, nos diferentes
setores da atividade pública e privada, Agentes especialízados para a
coleta de informações;
In - Realizar as dihgêncías determinadas pela autor-idade policial,
em matérta . de sua competência.
Parágrafo único , Aos Agentes, lotados na Seçã-o de Investigações da
Delegacia de Ordem Política E' Soclal, incumbe: '
I - Proceder, com o máxima sigilo
~ exação, às investigações de que sejam encarregados;
J.I ~ Intimar, para os atos precessuaís a serem realizados 'na Delega-

Jl:XEc.UTÍVO

cia, todos os indiciados ou teetenru-,
nhas chamados a depor;
III - Executar os mandados de
busca e apreensão que lhes sejam
distribuídos, por determinação da
autoridade;
IV - Prender em flagrante, na
forma da lei, todos os infratores da
legislação especifica à -alçada da Delegacia, apresentando-os às autoridades competentes;
V - Elaborai" relatórios ctrcunatan-,
cíados das diligências ou ínvestíaa.,
ções procedidas.
~
Art. 501. Ao Cartório da iJC'lega~
cía de Ordem Politica e Social, dirigido por um chefe, Escrivão te eoncía Federal, indicado pelo Chefe da
Policia de Segurança e designado
pelo Delegado Regional, compete:
I - preparar os autos de mquéritos, sindicâncias - e processes contravencíonaís sôbre crimes e contravenções, cuja apuração caiba à Delegacia reprimir;
TI - Organizar o mapa estatiatico anual da Delegacia, de acôrdo
com os dados coligidos;
lIr - Ter o serviço converuentemente em dia para poder prestar informações exataa .e rápidas;
IV - Controlar a freqüência do
pessoal do Cartório, apresentando,
díàa-íamente, à autoridade competente, .a relação dos faltosos que, sem
autorfzaçâo, se ausentarem durante o
expediente;
V - Organizar a escala. de serviço
do pessoal da Delegacia, 'submeteudo-a à aprovação da autoridade
competente;
VI - Zelar para que não sejam
devassados os autos. de ínquérttcs e
stndícâncías e outros papéis a seu
cargo;
,
VII - Não permitir que sejam dadas informações de qualquer natureza, sem expressa autorização da
autoridade competente;
VIII - Registrar e anotar os inquéritos, sindicâncias e processos
contravencíonals em livros e fichas
aproprtados:
IX ~ Requisitar o material de expediente que se fizer necessário;
X - Expedir as certidões ~1U€' ee[am requeridas à autoridade, dcocís
do deferimento desta.
.
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p..•ru. 502. À Seção de Custódia da
Delegacia de Ordem Política e Social, compete:
I -. Efetivar a detencâo de tôdas
as pessoas que devam permanecer à
.dísposíçâo da autoridade competente, no interêsse da Invesügaçâo
criminal;
II - Manter uma sala especial
para custódia das. pessoas rerer-ídas
no art. 295 do Código de Processo
Penal e leis posteriores;
In - Manter um registro discriminativo de tôdas as pessoas sob
custódia, indicando '0' dia, hora, local e motivo determinante da medida;
IV -._ Manter um registro aos objetos encontrados em poder dos
custodíados, '

Parágrafo umco, A Seção de
será dirigida por um P.gen'te AUXIluIT de Polícia__ Federal, indicado pelo Chefe da Polícia de Segurança e designado pelo Delegaco Regtonal ,
Custód~~

- Art. 5.03, A Turma de Informações
-do Serviço de Ordem Polítdca e Social, dirigida por um chefe, Agente
-de Polícia Federal, indicado pelo
Chefe da Polícia de Segurança e desígnado pelo Delegado Regional, compete:
I - Elaborar planos de coleta permanente de informes de segundo
grau que', de modo geral, interessem
ao serviço visando acompanhar os
trabalhos de informação das Delegacias;
II - Infiltrar, nos diferentes setores das atividades públicas ou privadas, Agentes especializados para a
-eoleta de informações;
III - Manter, de modo absolutamente sigiloso, agências de' ínfor'mação com, os informantes "extra<quadros" que se fizerem necessários;
IV - Analisar os dados informativos que, por qualquer forma, che-guem ao conhecimento da Turma:
V - Manter informado o Chefe
do Serviço de Ordem Política e 80.cial, através de relatórios circunstanciados, a respeito de tudo quanto
"interesse à Repartição.
Art. 504. À Turma- de Operações
Especiais, dírfglda por um Inspetor
«te Policia Federal, indicado pelo
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Chefe da Policia de Segurança c
designado pelo Delegado Regional,
compete:
1 Planejar o policiamento de
ítinerários e locais a .que devam
comparecer ou onde devam permanecer o Presidente da República. visitantes oficiais estrangeiros e representantes dos demais Podêres da
República, quando em missão oficial;
II - Assegurar os meios para execução dos serviços previstos no item
anterior;
III - Traduzir documentos apreendidos em diligências efetuadas pelo
Serviço e cujo fiel conhecimento interesse às atividades por êle exercidas;
IV' - Cifrar e decifrar documentos
que, por qualquer forma, tenham
chegado ao Serviço. e elaborar códigos para contrôle da correspondência sigilosa a êle dirigida;
V - Manter um serviço de escuta
e gravação, ~ naquilo que fôr de interêsse das atividades operacionais do
Serviço.
Parágrafo único. A Turma de
será
dirigida
Operações Especiais
por um Inspetor de Policia Federal,
indicado pelo Chefe da Polícia de
Segurança e designado pelo Delegado
Regional.
Art. 505. Ao Arquivo, dirigido por
um chefe, Agente Auxiliar de Po-

licia Federal, indicado pelo Chefe
da Policia de Segurança e designado pelo Delegado Regional. compete:
I - Manter em dia um fichário de
legislação específica:
II - Manter em dia um fichário
de jurisprudência específica;
III - Manter em' dia um fichário
das pessoas suspeitas 'ou indiciadas
em inquéritos, ou respondendo a
processos pela prática de crimes cuja
prevenção e repressão caibam ao
Serviço;
IV - Manter em dia um fichário
de pessoas que, por qualquer forma,
tenham praticado atos, cuja prevenção e repressão estejam na esfera
da competência do Serviço;
V - Colecionar relatórios sôbre as
atividades de individuas OU grupos,
exercidas nos setores sindical, eê-

Aros
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tudantil portuário, ferroviário, agrário e outros que interessem de modo
especial ao Serviço;
VI - Manter em dia uma subseção
de recortes das principais publicações do país, sôbre assuntos relacionados com a- competência do órgão.
§ 19 - Conferir-se-á O caráter de
secreto, comportando em conseqüência codificação reservada, a tôdas as
atividades e setores do Arquivo.
§

29 -

O Chefe do Arquivo de-

verá possuir certificado de conclusão
do curso de arquivista, realizado na
Academia Nacional de Polícia.
Subseção IV - Da Turma de Cen-:
Bura de Diversões Públicas
Art. 506.' A Turma de Censura de

Diversões Públicas, órgão - com funçõaa executivas, compete:
I - Cumprir e fazer cumprir as
dir-etrizes e normas regulamentares
baixadas pela Diretoria-Geral do Departamento' Federal de Segurança PÚblica;
II Exercer a fiscalização nas
casas de espetáculos públicos,' no
campo da Censura Federal, visando
o cumprimento das instruções baixadas pelo Chefe do Serviço de Cênsura de Diversões PÚblicas;
In - Fiscalizar, em caráter permanente, as estações de rádio e t0Ievísão, no campo da Censura Pe~
deral:
IV - Aplicar as multas previstas
na legíslaçâo. específica, promovendo
o seu recolhimento aos cofres pú ~

blícos .

Art. 507. A Turma de Censura- de
Diversões Públicas será dirigida por
um Censor, indicado pejo Chefe da
Policia de Segurança e designado
pelo Delegado Regional.
Art. 508. Ao Chefe da Turma de
Censura de (Diversões Públicas, incumbe:
I - Coordenar e orientar, em todo
o território da Delegacia Regional,
os serviços de Censura Federal de
Diversões Públicas;
II - Delegar podêrea outros, atinentes aos serviços, às autoridades
que lhe são subordinadas;
III . . . . Despachar com o Delegada
Regional;

IV - Despachar com o Chefe da
Polícia de Segurança;
V Prestar' às autoridades das
Subdelegacías tôdas as informações
que lhe forem solicitadas, sôbre aesuntos de sua competência;
VI - Prestar informações e emitil'
pareceres de sua competência:
VII - Aplicar as penas disciplinares de sua alçada, submetendo ao
Chefe da Policia de Segurança para
imposição das que, de acôrdo com
dispositivos legais, escapem à sua
competência;
VIII - Requisitar diárias, ajudas
de custo ou quaisquer outras vantagens pecuniárias, para os funcionários da Turma que se devam deslocar
da sede;
IX Baixar portarias e ínstrueões para o perfeito andamento dos
trabalhos afetos ao .órgâo que dírtge;
X - Prestar, através do Chefe da
Policia de Segurança, as informacões que lhe forem solicitadas pelas
autoridades do país, em assunto de
sua competência;
XI - Apresentar, ao Chefe da Policia de Segurança, relatório anual
das atividades do órgão que dirige;"
XIl Despachar os requerimentos, de acôrdo com a legislação em
vigor;
XIII - Solicitar, às demais autortdades policiais, as provídênctas que

julgar conveniente para o fiel cumprimento das deliberações da censura:
XIV - Aprovar ou não as multas
aplicadas peloa nscaas, no campo da
Censura Federal.
Art. 509. A Turma de Censura de
Diversões Públicas compreende:
I - Secretaria;
II - Arquivo.
Art. 510. À Secretaria da Turma
de Censura de Diversões Públicas,
compete:
I - Receber, em protocolo próprio,
tôda a correspondência dirigida à
Turma de Censura de Diversões PÚ~
blicas, preparando-a e dando-lhe imediato encaminhamento ao respectivo
chefe;
Il - Anotar, em ficha especial, to,
dos as dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento, destino e solução dada;
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lU -r Preparar todo o expediente,
inclusive' correspondência oficial, in...
tema e externa, incumbindo-se de
sua -tistrtbuícâo e entrega;
IV - Organizar o tombamento de
documentação da Turma, inclusive
das cópias de correspondência expedida, em forma discriminativa, par
assunto.. procedência e destino, obedecendo à ordem cronológica:
V -r-: Encaminhar ao Chefe da Turma, sob protocolo especial e Intata,
tôda a correspondência secreta, confidenctal e reservada, que lhe seja
dír-íefda:

VI -'Informar aos interessados sõbre a tramitação do expediente, des.,
de que não tenha sido conferido 'ao
mesmo caráter sigiloso ou' enquanto
prevalecer a necessidade dêsse signo:

VII ~ Redigir todo o serviço dactilográfíco, relativo às normas meneionadas nos itens anteriores.
Parágrafo único
A Secretaria
será dirigida por um chefe, íntegran.,
te do "Serviço - Administração, Eacrltóno e Pisco". indicado pelo Chefe
da Polícia de Segurança e designado pelo Delegado Regional.

Art. 511. Ao Arquivo, dirigido por

um Arquivista, indicado pelo Chefe
da policia de Segw'an<;ae designado

pelo Delegado Regional, compete;
I ~ Manter em dia um fichário
de jurisprudência específica;
11 - Manter em dia um Iichárto
de legislação especifica;
UI Manter em dia um fichá.,
rio de firmas produtoras de filmes
nacionais e estrangeiros;
IV . - Mant-er em dia um fichário de firmas proprietárias de casas
de espetáculos.
parágrafo único.
Para melhor
atendimento das missões que lhe são
cometidas, terá o Arquivo a seguinte
divisão:
I - Setor de Legislação;
II - Setor Nominal.
Subseção V - Da, T1.lnna de
Polícia Rodoviária

Art. 512. A Turma de Policia Rodoviária, órgão com funções executivas, compete:
r-_ Coordenar, em todo o terrt.
tório da Delegacia Regional, os ser-
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vícos da- Polícia Rodoviária, executa~'
deis pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagenl (DNER) no
que, por qualquer forma, possa interessar às diferentes atividades de caréter .preventivo e repressivo, atrtbuídas por- lei- ao Departamento Federal de Segurança Pública:
II _. Elaborar planos 4~- ação a
serem desempenhados, sempre que
necessário, pela Polícia Rodovíárfa,
no campo de prevenção e repressão
criminal, privativa do Departamento
Federal de Segurança Pública, no ámbito da Delegacia Regional;
UI - Exercer, em caráter transitório e excepcional, ocorrendo situação ele calamidade pública, ou convul.,
são interna, no âmbito da Delegada
Regional, o contrôle geral das ativídades da Polícia Rodoviária do nepartamento Nacional de Estradas de'
R-odagem, no que Interesse às atívída.,
des do Departamento Federal de Se~
gurança Pública.
Art. 513. A Turma de Policia Rodoviária será dirigida por um chefe,
Agente de Polícia Federal, indicado
pelo Chefe da Policia de Segurança
e designado pelo Delegado Regional.
Art. 514. Ao Chefe da Turma de
Policia Rodoviária, incumbe:
J;. - Orientar, em caráter geral, a
eceo da Policia Rodoviária do De.,
partamento Nacional de Estradas deRodagem (DNER) , no âmbito da Delegacia Regional, no que tange às
ações que possam interessar à POlIcia de Investigações e à Polícia, de
Segurança;
. .,
Ir - Apresentai" ao Delegado Re,
gfonal, por intermédio da Polícia de
Segurança, estudos de convênios a
serem firmados com o DepartamentoNacional de Estradas de Rodagem
(DNER) para maior eficiência e desenvolvimento do serviço;
IH - Despachar com o Chefe da
"Polfcía de- Segurança:
IV - Desnachar com o Delegado
Regional: Art. 515. A Turma de Policia Ro,
dovlúria -compreende:

I '- Secretarlaç
Arquivo.
Art. 516 À Secretaria da Turma de
Polic'a Rodoviária, compete:
1 - Receber. em protocolo proprto,
tôda a correspondência dirigida it
II -
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face à natureza dos fatos a serem
nelas apurados, para o seu êxito, Se
devam resguardar pelo mais absoluto
sigilo;
Il - Realizar dtlígêncíaa para apurar fatos relacíonadot com crimes
funcionais praticados por servidores
federais ou contra as suas pessoas,
no exercício de suas funções;
!II - Prevenir, em seu campo espacífico, os ilícitos penais aludidos no
item anterior.
Art. 519. A Turma de Diligências
Especiais será dirigida por um chefe,
Agente de Polícia Federal, indicado
pela Chefia da Polícia de Segurança
e designado pelo Delegado Regional.
Art. 520. Ao Chefe da Turma de
Diligências Especiais, incumbe:
I - Orientar, em todo o território
da Delegacia Regional, as atividades
dos órgãos que, nas Subdelegacías,
lhe sejam correlatos;
II - Assinar a correspondência expedida pela Turma;
III - Atribuir missões aos funcíonários lotadas nà Turma;
IV - Despachar com o Chefe da
Polícia de Segurança;
V - Despachar com o Delegado
Regional;
VI - Distribuir sindicâncias aos
funcionários lotados na Turma, avocando-as, quando conveniente;
VII - Prestar, às autoridades das
Subdelegacias, informações sôbre assuntos de sua competência que, por
determinação superior, não estejam
sob recomendação de sigilo;
vm - Emitir pareceres sôbre assuntos de sua competência;
IX - Aplicar as penas disciplinares de sua alçada, representando ao
Chefe da Polícia de Segurança para
imposlçâo das que, de acôrdc com
preceitos estatutários, escapem à sua
esfera de atribuições;
X - Requisita;' diárias, ajudas de
custo ou quaisquer outras 'vantagens
pecuniárias, para os runcíonãrtos da
Subseção VI Da Turma de DiliTurma que devam afastar-se da sede,
gências Especiais
em diligências;
XI .s. Baixar portarias e instruções
Art. 518. A Turma 'de Diligências' para
o bom andamento dos trabalhos
Especiais, órgão com funções executiafetos à Turma;
vas, compete:
XII - Apresentar, ao Chefe da PoI - Realizar, por determinação do
lícia de Segurança, relatório anual das
Delegado Regional, as dtllgêneías que,
atividades da Turma;

Turma de Policia Rodoviária, prcpa-

rando.a e dando-lhe imediato encamínhamento ao respectivo, Chefe;
H' - Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento,
destino e solução dada;
III - Preparar todo o expediente,
ínclusíve correspondência oficial, interna e externa, incumbindo-se de sua
distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento de
documentação da Turma de Policia
Rodoviária, inclusive das cópias de
correspondência expedida, em forma
discriminativa, por assunto, prece,
dência e destino, obedecendo à ordem
cronológica;
V - Encaminhar ao Chefe da Tur,
ma de Polícia Rodoviária, sob preto.
"Caio especial e intata, tôda a correspondência secreta, confidencial e reservada, que lhe seja dirigida:
VI - Informar aos interessados sóbre a tramttaçâo do expediente, des.
de aue não tenha sido conferido 3.0
mesmo caráter sigiloso, ou enquanto
prevaleça a necessidade dêsse sigilo;
VII - Redigir todo o serviço dac,
tllcgráfíco relativo às normas mencionadas nos itens anteriores.
Parágrafo único - A- Secretaria será
dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Admtnlstracão, Escritório
e Fisco", índícadc pelo Chefe da Policia de Segurança e designado pelo
Delegado Regional.
Art. 517. Ao Arquivo, dirigido por
um chefe, Arquivista, indicado pelo
Chefe da Polícia de Segurança e de.
sígnado pelo Delegado Regional, com.
pete:
I - Manter em dia um fichário de
legislação específica;
II - Manter em dia um. fichário de
jurísprudência específica;
In - Manter em dia um fichário
de postos' de fiscalização da Polícia
Rodoviária do DNER, com suas res.
pectivas lotações, no âmbito da Delegacia Regional.
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XIII - Providenciar para que sejam realizados todos os atos e tarefas relativos à Turma.
Art. 521.. A Turma de Diligências
gspecíais compreende:
L - Secretaria;
II - Arquivo.
Art. 522. A Secretaria da Turma
de Diligências Especiais, compete:
I - Receber, en. protocolo próprio,
todo o expediente destinado à Turma ~
n - Preparar o expediente referido
no item anterior, encaminhando-o
ímedíatamente ....os órgãos a que sejam
d-strnaoos:
III - Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes ao expediente despachado. seu andamento, destino e solução dada:
IV - Preparar todo o expediente,
inclusive das cópias de correspondência interna oficial da Turma. incumbindo-se de sua imediata distribuição:
V - Organizar o tombamento de
todos os documentos da Turma. inclusive das cópias de correspondência
expedida. em forma discriminativa.
por assunto, procedência e destino,
atendendo à ordem cronológica:
VI Encaminhar ao Chefe da
Turma. sob protocolo especial e interno, tôda a corresnondêncía normal,
confidencial ou sigilosa, dirigida ao
óra:ãn:
Vil Manter um serviço de inrorroecõcs aos interessados, sôbre a
tramítacâc de expediente, desde que
não tenha sido conferido ao mesmo
caráter sigiloso:
VIII - Redieir todo o servíco dactilográftco. mantidas as normas contidas nos itens anteriores.
Paráarafo
único.
A Secretaria
será dirigida por um integrante do
"Serviço - Admíntstracâo. Escritório
e Fisco". indicado pelo Chefe da Po~
Ifcia de Seeuranca e designado pelo
Delegado Regional.
Art. 523. Ao Arquivo, especializado, compete:
I - Manter em dia um fichário das
atividades da Turma:
II - Manter em dia um fichário de
legislação relativa às atividades da
polícia judiciária da Turma;
III - Manter em dia um fichário
de jurisprudência especifica às atívidades da TUrma.
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Seção VII - Do Serviço
de Administração

Art. 524. Ao Serviço de Administração, órgão central da Delegacia Regíonal. com funções de executar as
atividades relativas a pessoal, material. protocolo e arquivo. compete:
I - Administrar o pessoal Iotado na
Delegacia Regional;
II - Executar e fiscalizar a execução das medidas de caráter técníeo
e administrativo, relativas a material:
In - Receber, registrar. distribuir
e expedir tôda a correspondência,
papéis e processos da Delegacia Re~
gíonal, excetuados os de natureza reservada, secreta, confidencial ou ultrasecreta;
IV - Arquivar e conservar livros,
documentos e processos da Delegacia
Reg-ional. considerados encerrados,
_mediante despacho das autoridades
competentes.
Art. 525. O Serviço de Administração será dirigido por um chefe,
integrante do "Serviço - Administracão, Bscritórto e Fisco", indicado pelo
Delegado Regional e designado pelo
Diretor Geral.
Art. 526. Ao Chefe do Serviço de
Administração, Incumbe:
I - Di~'igir, orientar e coordenar os
trabalhos do Servíco de Administração, segundo as diretrizes e normas
regulamet.tares baixadas para o órgão
central correspondente, do Departamento Federa] de Segurança Pública;
II - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrtgtndo
as falhas tO suecr.noo ao Delegado
Regional, medidas tendentes a melhoraro rendimento dos mesmos;
TII - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Delegado Regional.
Subseção I -

Da composição
do Serviço de Administração

Art ..527. O Serviço de Administração compreende:
I - ;::iecretaria:
II - Secâo do Pessoal;
In - Seção do Material;
IV

Prototcolo ;

V - Arquiva.
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Subseção 11 -

Da,_.8.ecreta•.:ria

do Servtço de Adrnzm-'Jtraçao

Art. 528. A Secretaria, compete:
I - Preparar todo o expediente a
ser sUbmetido ao Chefe do Serviço
de Admmístracâo ;
Il - Redigir e remeter à Secretaria
da Delegacia Regional os dados ne-

cessarias à elacoraçào do aditamento
semanal ao Boletim de ge-víco do
Departamento Federal de Segurança
pública;
lU ~ Coligir os dados necessários
à elaboração dos relatórios (parcial
e anual) das atividades do Serviço
de Administração;

IV - Controlar a entrada, tramítação e saída de todo expediente do
Serviço de Administração.
Art. 529. A accrctana será dirigi;'

v - Aplicar a legislação de pessoal, de acôrdo com as diretrizes e
normas baixadas pelo órgão central
correspondente;
,
,
VI - Manter atualizado' um ementário de legislação e dos atos referentes a pessoal;
Manter' fíchárto especial,
VII com os elementos da vida funcional
de servidores requisitados;
VIn - Controlar e apurar a Ireqüência do pessoal. comunicando-a,
em tempo hábil, ao órgão central
correspondente. possibilitando a conrcccão das fôlhas de pagamento,
A1't. 532. A Seção do Pessoal será
dirigida por um. chefe, integrante do
"Grupo Ocupacional - Admínistração", indicado pela Chefia do Serviço de Administração e designado
pelo Delegado Regional.

da por um chefe; integrante do "Serviço
Administração. Escrítórío e
Fisco". do Departamento Federal de
Segurança
Pública, indicado pera
Chefia do Serviço de Administração
e designado pelo Delegado Regional.
Art. 530. Ao Chefe da Secretaria,
incumbe'
1 - Elaborar os relatórios (parciais
e anual> das atividades do Serviço
de Adminístracào e as notas para O
aditamento semanal ao Boletim de
Serviço;
Il - Despachar, diretamente, com
o Chefe do Serviço de Administração,
e expediente que lhe deva ser sub-

metido:

III - Controlar e fiscalizar a entrada, tramttacâo e saída de todo o
exoed'ente do Servico de Adminis-

tracâo.

.subsecâo TIl

-

Da «ecôo doPes'soal

Art. 531. A Seção do Pessoal,
compete:
I - Prover as funções gratificadas
da Delegacia Regional;
Il - Dar posse aos servidores de-:
signados para funções gratificadas;
In - Movimentar o pessoal, cpinando sôbre sua lotação nos órgãos
da Delegacia Regfona":
.IV - Manter atualização dos assentamentos individuais de cada servidor. comunicando suas alterações
à Divisão de Administração;'

Subseção IV

Da Seção do Material

Art. 533. A Seção do Material,
compete:
1 - Efetuar a compra do material
destinado à Delegacia -Regional, quando .se torne inconveniente ou desaoonselnável sua aqutsicão pelo óreào
central correspondente. obedecidas
as normas -e instruções por -êste baíxadas:

11 - Lavrar os térmos próprios. rclativos à aquisição. a ienacâo, cessão,
permuta e baixa de
material, bem
como à prestação de serviços eà Iocação de imóveis para uso da Delegacia Regional:
In - Organizar e manter em dia
a inscrição dos fornecedores;
IV - Organizar e processar as requisições de materiais necessários à
Delegacia Regional;
V
Distribuir ou redistribuir o
matet-íaj em estoque nos almoxarifados ou nos depósitos;
VI - Fazer estimativa do orçamento de pedidos de material;
VIl - Prestar contas ao Serviço do
Material da aplicação de suprimentos
ou adiantamentos de numerário que
tenham sido concedidos à Delerracta
Regional, a conta de créditos sôbre
contróle do mencionado Serviço;
VIII - Manter atualizado o cadastro de todo o material pertencente
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à Delegacia Regional, através de ríohas próprias;

IX - Propor ao Chefe do Serviço
do Material, quando fôr o caso, a
venda', permuta, cessão ou baixa de
material em desuso. imprestável desnecessário, bem como a apro~ação
dos têrmos de baixa decorrentes;
X '- Remeter, per'íõdicamente, ao
serviço do Material, balancetes patrimoniais;
Xl
Preparar demonstrativos
mensais do movimento dos créditos.
de acôrdo com as instruções da Contadoria-Geral da República, encaminhando-os ao Serviço do Material;
xn - Comunicar ao Serviço do
Material qualquer infração em que
hajam incorrido fornecedores;
Xln
Colaborar na elaboração
e estudo de proposta de orçamento,
no que tange ao material necessário
à Delegacia Regional. '
Art. 534. A Secao do Material
será dirigida por um chefe. integrante do "Grupo Ocupacional
Admnustracâo de Material". indicado
pela Chefia do Serviço de Adminlatração e designado pelo Delegado
Regional.
Subseção V

-

Do Protocolo

Art. 535. Ao Prctecolo, compete:
Receber. distribuir, registrar a
correspondência, papéis e documentos encamínhados a Detecac!» emonal. autuando-os ou juntando-os aos
processos respectivos. classificandoos convenientemente e controlando o
seu andamento;
,
Il ~ Distribuir ou expedir. através dos próprios meios de comunicação ou de serviços postais e telegráficos todos os papéis. processos e correspondência da Delegacia Regional;
lI] Manter os necessários entendimentos com os órgãos competentes,
tendo .em vista a fiel observância
do díspostc no art. 12, da Lei
número 4.483, de 16 de novembro
de 1964;
IV - Atender e prestar informaçôes aos interessados. sôbre o andamenta' e localização de processos;
V - organizar e man ter atualizado. para
mformacôes. um ücnarto
com os nomes, endereços e -telefones
I -

das autoridades e órgãos do' Departamento teederal de Segurança Púbica e da alta administração do pais,
bem como dos servidores da Delegaera Regronar e das altas autoridades..
civis e militares, federais, estaduais
e mumcipaís. domiciliadas na jurisdição da Delegacia;
VI - Observar e cumprir as ínstrucôes e normas. de trabalho baixadas pelo orgâo central correspondente
do Departamento Pederal de Segurança Pública;
VIl - Processar separadamente os
documentos rotulados com os dizeres
"Reservado". "Confidencial" "Secreto". .vtntra-secreto" e "Pessoal".
encaminhando-os, com destaque dessas condições e sem abri-los, aos respectivos destinatários;
VIII
- Dar prioridade aos documentos que contenham a palavra
"Urgente", processando-os separada':'
mente e encaminhando-os prontamente aos destinatários.
'
Art. 536. O Protocolo será dirigido
por um «here, integrante do "Grupo
Ocupacional - Documentação e Divulgação". indicado pela Chefia do
Serviço rte Administração e designado
pe o Delegado Regional.
Subseção VI -

Do ArQui?1O

Art. 537. Ao Arquivo, compete:
I ~ Guardar e conservar os üvroa,
documentos e processos da Delegacia
Regfo-ial.
considerados encerrados
por despacho da autoridade competente;
11 Manter o registro numérico,
nominaL. por repartição e por assunto. de todos os documentos arquivados;
In - Atender às requisições de
processos sob sua guarda, quando
emanadas de autoridade competente;
IV Dar vistas ao interessado,
em toes t reservado e sob vlgllãncia,
de processos e. documentos arquivados,
mediante prévia autorização do Chefe
do Arquiva:
V - Expedir
certidões de documentos e . processos arquivados,
quando requertdos por escrto e deferidas por autoridade competente;
v J - Remeter li Dtvísáo ele Ar!rninístraçâo os -docurnentos, papéis e
processos julgados sem valor pelo
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Delegado Regional, a fim de que. a
critério do órgão central, sejam incinerados.
Art. 538. O Arquivo será dirigido
por um chefe, integrante do "Grupo
Ocupacional -+- Documentaçâo . e Divulgação", indicado' pela Chefia do
Serviço de Administração e designado pelo Delegado Regional.

suoeeçôo VII Art.

539.

Do Tesoureiro

A Delegacia Regional,

ainda, disporá de um Tesoureiro Auxiliar, diretamente subordinado ao
Delegado Regional, com a incumbência de:
1 - Arrecadar, guardar e movimentar valôres à disposição da Delegacia,
de acôrdo com os mapas e instruções
da Divisão de Administração;

Il - Pagar faturas e demais contas
legalmente processadas e autorizadas
pelo Delegado, e, bem assim, as gratificações do pessoal do Gabinete e,
eventualmente, os integrantes da Delegacia Regional;
In - Manter um "boletim de caixa" diário. discriminativo do movimento de recebimento e pagamento,
escriturado em "livro-caixa" próprio:
IV Remeter, semanalmente, à
Divisão de Administração, copias dos
"boletins de caixa" da semana;V - Abrir contas bancárias e para
a liquidação de pagamentos autorizados, emitir cheques, assinados solidàriamente com o De'egado Regfonal. que deverão ser relacionados em
notas de débito;
VI -r. Manter em arquivo atualízado cópias fiéis de todos os documentos que liquidar;
VIl - ' Man ter fichário atualizado
das firmas comerciais credenciadas e
seus representantes para firmar recibos de quitacáo:
'
VIIl - Escriturar. guardar, centrolar e prestar contas de verba de diligência ou de qualquer outro fundo
especial que venha a ser posto à
disposição da Delegacia Regional.
Seção ~7111 -

Dos Ser-oiccs Gerais

Art. 540. Aos Serviços Gerais, 61'·
gão central de coordenaçâo dos serviços auxiliares da Delegacia Regional,
compete:
1 - Executar tôdas as .tareras relativas às comunicações da Delegacia
Regional;.

Il - Executar tôdas as tarefas relativas aos transportes da Delegacia
Regfonal ;

III ._' Executar todos os serviços
fotográficos da Delegacia Regional'
IV - Executar todos os serviços d~
zeladoria, conservação e limpeza.
Art. 541. Os Serviços Gerais serão
dirigidos por um chefe, mtegrante
do "Serviço - Administração, Escritório e Fisco", do Departamento Fe~
deral de Segurança Pública, indicado pelo Delegado Regional e deeígnado pelo Diretor-Geral.
Art. 542. Ao Chefe dos Serviços
Gerais, incumbe:
1 - Dirigir, orientar e coordenar
os trabalhos dos Serviços Gerais, segundo as diretrizes e. normas regu ~
lamentares baixadas pelo órgão centrai correspondente, do Departamento
Federal de Segurança Pública;
n -r- Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrigindo as falhas e sugerindo, ao Delegado Regional, medidas tendentes a
melhorar o rendimento dos mesmos:
lU Cumprir e fazer cumpri~
as ordens
emanadas do Delegado
Regional.
Subseção I - Da composição dos
Serviços Gerais

Art. 543. Os Serviços Gerais compreendem:
I - Secretaria:
11 - Seção de Comunicações;
In - Seção de Transportes;
IV - Turma Fotogrâfica;
V - Zeladoria.
Subseção 11 - Da secretaria dos
Serviços Gerais

Art. 544. À Secretaria, compete:
I - Preparar todo o expediente a
ser submetido ao Chefe dos Serviços
Gerais;
n - Redigir e remeter, à Secretaria da Delegacia Regional, os dados
necessários à elaboração do aditamento semanal ao Boletim de Serviço do Departamento Federal de Segurança Pública;
IH - Coligir os dados necessàrtos
à elanoraçâo dos' re'atórtos (parcial
e anual) das atividades dos Serviços
Gerais;
IV - Controlar a entrada, tramitação e saída de todo o expediente
dos Serviços Gerais.
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Art. 545. A Secretaria será dirigida por um chefe. integrante do "Serviço - Administração, Escritório e
Fisco" do Departamento Federal de
Segurança Pública,
indicado pela
Chefia dos Serviços Gerais e designado pelo Delegado Regional.'
Art. 546. Ao Chefe da Secretaria,
incumbe:
1 - Elaborar os relatórios (parcial
e anual) .das atividades dos Serviços
Gerais e as notas para o aditamento semanal ao Boletim de Serviço;
Il - Despachar, diretamente, com
o Chefe dos Serviços Gerais. o expediente que lhe deva -ser submetido:
lI] '.- Controlar e fiscalizar a entrada, tramitação e saída de todo o
expedíen te dos Serviços Gerais.
SUbseção III - Da Seção
de Comunicações

Art. 547. A Seção de Comunicações, compete:
I - Operar os aparelhos de telecomunicações da Delegacia Regional;
Il - Zelar e conservar o material
pôsto sob sua guarda;
In - Cumprir -e fazer cumprir as
normas técnicas elaboradas pelos fabricantes tios equipamentos utilizados. e, bem assim, regulamentos e
instruções que regem as telecomunicacõea no pais;
IV - Cumpír e fazer cumprir as
diretrizes e normas regulamentares
baixadas pelo órgão central correspondente, do Departamento Federal
de Segurança Pública;
.
V - Guardar, rigorosamente, o sigi'o das comunicações;
VI - Colaborar com os demais órgãos da Delegacia Regional, mediante prévia autorização do Delegado
Regional. quando solicitado;
VII - Manter-se em contato com
o Serviço de Comunicações do Departamento Federal de Segurança PÚblica. nos dias e horários prêviamente fixados ou sempre que, a critério
do Delegado Regional, haja necessidade;
y"}Il - Cooperar com os demais
órgãos da Delegacia Regional no sentido ,:!-e orientá-los quanto ab melhor
emprego e à maior eficiência dos
meIOS de comunicações.
Art. 54,8. A Seção de Comunicações será dirigida por. um chefe, integrante do "Grupo '. Ocupacional _
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Comunicações", indicado pela Chefia
dos Serviços Gerais e designado pelo
Delegado .Regional.
Subseção IV - Da Seção
de Transportes

Art. 549. A Seção de Transportes,
competec.
I - Distribuir os veicu las a serviço
da Delegacia Regional, de acôrdo com
a orientação do Delegado Regional,
estabelecendo horário de entrada e
saída da garagem;
11 - Providenciar para que os verculos sejam reparados, lavados e lubrificados nas épocas oportunas:
In - Organizar e manter atualizado o fichário dos veiculas da Delegacia. com todos os seus dados identificadores, históricos e técnicos, e a
indicação dos motoristas por êles responsáveís. do órgão ao qual se acha
distribuido e do chefe a quem serve;
IV --:- Disciplinar o abastecimento
dos veiculas;
V - Fiscalizar e impedir que outras pessoas. além do motorista re-.
gistrado no veiculo, possam dirigi-lo;
VI Remeter, mensalmente. ao
órgão central correspondente do Departamento Federal de Segurança
Pública, mapa discriminativo das viaturas dísponíveís .e não disponiveís
da frota em uso;
VIl - Instaurar as sindicâncias necessarias para esclarecer acidentes
ocorridos com veículos da Delegacia
Regional, dos qu us tenham decorrido
danos materiais, apurando os seus
responsáveis e, se tôr o caso, sugerindo a instauração de inquérito administrativo;
Vln - Providenciar para que seja
mantida em dia a "Caderneta de' Manutenção", no que se referir à gasolina, óleo, lubrificação e pneus;
IX - Zelar pela boa apresentação
dos motoristas incumbidos de dirigir
viaturas de <utorídades, obrigando-os,
se tôr o caso, ao uso de traje passeio completo.
Art,' 550. A Seção de Transportes
será dirigida por um chefe. indicado
pela Chefia dos Serviços Gerais e
designado pelo Delegado Regional.
Subseção V -

Da Turma Fotoqratíca

Art. 551. A Turma Fotográfica,
compete
1 - Promover os meios necessários
ao atendimento da documentação ro-
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tográríca eo'Icitada pela Delegacia
Regional;

os

II - Revelar, copiar, ampliar
filmes em laboratório da própria Delegacia, de acôrdo com as solicitações
feitas;
ni - Zelar pela conservação do
material técnico que lhe fôr distribuído e, bem assim, do material permanente;
IV - Usar crtterlosamente o matertal de consumo de que dispuser.
Art. 552,. A Turma
Fotogrnnca
será dirigida por um chefe, integrante do "Grupo Ocupacional - Cinematografia e Fotografia", indicado
pela Chefia dos Serviços Gerais e designado pelo Delegado Regional.
Subseção VI -

Da Zeladoria

Art. 553. A Zeladoria, compete:
1 Ze'ar pelas dependências
ocupadas pela Delegacia Regional,
mantendo-as perfeitamente limpas e
conservadas;
11 Providenciar os reparos que
se façam necessártos, nos imóveis e
móveis da Delegacia Regional:
In - Requisitar a seção do Material os utensílios e "o material de
Iímpeza necessários ao desempenho
de suas atribuições;
IV - ' Promover a guarda e a fiscalização das dependências ocupadas
pela Delegacia Regional. mantendo
réplica de tôdas as chaves de suas
portas de acesso.

Regionais. existem como representa,
ç~es descentralizadas das atividades
desse oreamsmo ,
As Sub delegacias ReArt. 5;'6.
l?i0i.?-ais serâo dirigidas por um chefe.
Indicado pelo Delegado Regional e desígnado pelo Diretor-Geral do Oeparta!Ue.nto
Federal
de
Segurança
Púb ica.
Parágrafo único. A jurisdição de
ca~a ull?a da~ Sut delegacías Regio~
nars sera feünída por ato do Diretor-Geral do Departamento Federal
de Segurança Pública, mediante proposta cos Delegados Regionais.
-nrt. 557. 'Ao Subdelegado Regional . responsável. perante o Delegado
/~egIonal. pela supermtendêncía de
tôdas as _atividades exercidas pelos
várJO? órgãos da Subdelegacia Rer,ional. incumbe. além de tôdas as atrfbuícões c~m1Uns aos chefes dos demal? orgaos centrais da Delegacia
Regional. mais as seguintes:
1.- Estudar e propor ao Delegado
R:egl(:maJ a crtaeão de Postos no ter!ItÓ:I?
da Subdeegncm Regional,
Just,lf}cando a necessidade de sua tnstalacão ;
H - Planejar e conduzir as operações
policiais
da
Subdelegaoía

Reefonal:
UJ
umar uartr nas sessões ao
Conselho Regional de Policia, quando
possível:
IV

-

Ligar-se diretamente às

alJ-

torr.taoes rederaís. estadnaís e muntcípals domtcüíadas na iurísdicão da

Regional tendo em vista os nrnotemas da Policia Federal
na area .
V edgar-se ainda às autortnades referidas no Item anterior tendo
em vista a cooperacão do Departamente "'H~ül'al de RpgllranC3 Pública
para com as polícias estaduais.
Subdeteaacta

Suoâeteçacías
Rt:gionais e dos Postos

Subseção

VTl

-

Das

Art. 554.' As Subdelegacías Regionais (SnR). órgãos diretamente subordinados ao Delegado Regional e
com atuação em áreas prêvíamente
delimitadas .dc território da Delegacia Regional, têm a seu cargo, na
regtâo sob sua jurisdição. guardadas
as devidas proporções. o desempenho
das mesmas atribuições conferidas
às Delegacias Regionais.
Parágrafo único. Para efeito doutrinário e normativo, todos os órgãos
integrantes da Subdelegada Regional
atuarão de conformidade com as diretrizes e normas regulamentares dos
órgãos centrais correspondentes.. do
Departamento Federal de Segurança
Pública e da Delegacia Regional.
Art. 555. 8.s SUbdelegadas Regionais, síntese que são das Delegacias

Art.

558.

A Subdelegacía Regto-

nal compreende:
I - Secretaria;

Il - .Ca.rtório ;
tIl - Seção da Policia de Inves-

tigações;
l v - Seção da Pol.c;a de "tegur81'''8;

\I

Rpc:'io de Admtntstracáo:

Seção de Serviços Gerais.
Quando houver conveniência dos serviços. a Subdelegacía Regional disporá de Um. ou mais, Postos. tocatízados no terrttorto da <ma
jutisdtcão " a ela subordinados. com
algumas ou tôdas as atribuições reVI § 19

ATOS

servadas às subdelegacias, guardada
a devida proporcionalidade.
§ 2.';> O Delegado Regional, se houver conveniência para o serviço, poderá propor, fora dos territórios das,
Subdelegacías, a criação de Postos,
que a êle se -subordmarâo diretamente.
Art. 559. Às dependências in tegrantes da Subdelegacia Regional serão cometidas as mesmaa e.tríbutções
dos órgãos correspondentes da Delegacia Regional.
Art. 560. As dependências: da Subdelegacia Regional e os .postos serão
dirigidos por Chefes, integrantes dos
mesmos Grupos Ocunacíonaís dos
Chefes dos órgãos correspondentes da
Delegàcía Regional, indicados pelo
subdelegado e designados pelo Delegado Regional.
CAPíTULO XIV

DISPOSIÇõES FINAIS

Art. 561. Dentro de 60 (sessenta)
dias, o Diretor-Geral do Departamento Federal de segurança públtca deverá encaminhar ao poder Executivo
proposta de criação das funções gratdfícadas do DFSP.
Art. 562. As funções gratificadas
criadas em razão dêste Regulamento
ainda quando privativas de funcionários do Departamento Federal de
Segurança pública poderão ser atribuídas a servidores de outros órgãos,
com habilitações adequadas, até que
o DFSP, disponha de pessoal em número suficiente e devidamente capacitado para exercê-las.
Brasília, 28 de junho de 1965. Milton Campos.

DECRETO N\" 50.511
JUNHO DE
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DE 28 DE

1965

Aprova o tceçuuimento Geral da
Polícia do Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto no § 29 do
art. 16 da Lei nc 4.4'83, de 16 de novembro de 1964, decreta:
Art. I\". E' aprovado o Regulamento Geral da Polícia do Distrito
Federal, que com êste baixa, assinado
pelo Ministro da 'Justiça e Negócios
-Interiores.

Art. zv. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícacác tfcauda .revogadas as disposições em
contrario.
Brasília. 28 de junho de 19-65;
144(( da Independência e 77 9 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO.

Milton' Campos.

REGULAMENTO GERAL
DA POLíCIA DO DISTRITO
FEDERAL
CAP1TULO I

DEFINIQõES GERAIS
Art. 19. A Policia do Distrito Federal, integrada no Departamento
Federal de Segurança Pública
(DFSP), ate 31 de janeiro de 1966,
quando passará para a gecretarra de
Segurança Pública do Distrito Federal. tem, a seu encargo, os serviços de policiamento- e _segurança da
Capital da República e das demaís
áreas que delimitam o seu terrttório.
Art. ~Q. Entende-se por serviço. de
policiamento e segurança:
1 -r- A prevençao con tra a pratica
dos, vicias e dos crimes' e contra os
acidentes e as congestões de trafego;
I1 - A aplicação das sanções administrativas em matéria de competência poüctat. previstas nas leis e
nos regulamentos;
III - A tnícíacâo do processo ,das
contravencões penais, a prisão em
'flagrante por crime ou contravenção
e o inquérito policial como elemento
bástco da acào penal;
IV - A cooperacâo com a .ru-ttea
e o Mtnís-érto Público. pelo ottm-n-ímenta de manda-tos ou diligências
que lhe setam reoutsttados:
V A protecão dos Agentes encarregados de buscas e apreensões,
despejos. etc _ os Oficiais de" Justiça
e Oé-\ da Alfândega;
VI ~ O resguardo dos tnterêsses
coletivos ouando comprometidos ou
emrcondicâo de sê-lo. por abusos individuais
Art. 39 . Para desíncumbtr-aevõaa
obt-íaacões ClllP lhe são inerentes,
comnete à Pcltcía do Dtstrtto Pederal reauear a polícia preventiva G
a 'judiciária.
f
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§ 19,

ráter

A policia preventiva, de caé
essencialmente

ostensivo,

exercida pela Policia Militar, sem
prescindir, embora, da cotaooraçao e
refôrco de policiais em traje CIVIl ..

§ 29. A poncía jurnciària micia o
processo das contravencões penais,
lavra os autos de prisão em nagrante, de contravenções ou crímmais,
promove as ínquerrtos e inve~t~gaw
çôee, buscas. apreensões, ínqurrtçoes,
exames de corpo de delito e outras
perícias básicas à ação penal- e _dá
cumprimento aos mandados _.orIgmários dos juízes criminais, bem como
às diligências por êles determtnactas

ou requisitadas pelo Ministério PÚblico.
AI't. 19. A Policia do Distrito P'!'-

deral, enquanto integrar o Departamento Federal de Segurança pumtca,
será dirigida por um Chefe de Policia, nomeado em comtssao pela Presidente da República.
CAPÍTULO l i

DO OHEFE DE POLí01A DO
DISTRITO FEDERAL

Art. 59. Ao onere de Policia, compete:
I - Dirigir, coordenar e nscanear
os trabalhos da Pofícia do Distrtto
Federal e representa-la em suas reIacõcs externas, corresponcíenctc-se
diretamente com os Governadores
dos Estados e 'I'errttortoa Federais,
os Tribunais,' o Senado Federal, a
Câmara dos Deputados e Mnustros
de Estado, 'sempre que neoessanos
tais contatos ao desempenho das atividades da policia preventiva e JUdícíárta;

II - Cumprir e lazer cumpri! as
ordens da autoridade a cuja suoordtnação administrativa se encontra
a Policia do Distrito Federal;
In - Despachar pessoalmente com
o Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Publica, enquanta a êste órgão estiver integrada a
Policia do Distrito Federal;
IV- Ordenar o emprêgo dos crêditos abertos para a Polícia do Distrito Federal;
,
V ....,.. Representar sopre a exoneração dos ocupantes de cargos em c~
missão, afastando-os preventivame~
te de suas funções, até a decisão rí-

nàl:

'

Designar servidor da Policia do Distrito Federal para responVI -

der, por cargo em comissão, enquanto perdurar o afastamento do seu títular ou não fôr êle provido;
VII Avocar qualquer inquérito
instaurado na Poncra do Distrito Pederar e bem assim exercer diretamente todas as atribuições cometidas aos Chefes dos órgãos que a U1~'
tegrem;
VIU -

Determinar a Instauração
de processo administrativo e de Inquéritos policiais, podendo, a seu critério. atribui-lo a qualquer autoridade
policial;
IX - Baixar portarias, ínstruçoes
e ordens de serviço;
X - Despachar com os chefes dos
-órgãos que lhe são diretamente subordinados, podendo delegar podêres
aos mesmos, para decisões em seu
nome;
XI - Estabelecer as normas doutrinárias dos serviços de policiamento
e segurança, a serem realizados pela
Polícia do Distrito Federal;
XII - Aplicar a : verba destinada
a diligências reservadas;
XIII - SUbmeter, até, o dia Ui de
dezembro de cada exerctcío, a aprecíação da autoridade a cuja sabordínação administrativa se encontrar
a Policia do Díatrtto Federal, piano
de aplícaçâo de verbas consignadas
no orçamento do ano seguinte;
XIV - Determinar, sempre que necessário, ao Diretor da Divisão de polícia . Judiciária. que proceda
correição nas repartições enquadrad~s
em atividades de policia judtciaria;
.xV - Autenticar o Boletim ue SerViço;
XVI - Convocar as sessões extraordinárias do Conselho Superior de
Polícia do Distrito Federal;
XVII
Aprovar as decisões do
Conselho Superior de Policia do Distrito Federal ou exercer sobre elas
o direito de veto;
XVIII - Regular as atividades dos
órgãos componentes da Dívísao de
Polícia Técnica, tendo em vista o
melhor atendimento da Policia Judiciária;
XIX - Estabelecer as normas de
Juncíonamento dos órgãos administrativos, de sorte a obter o maior rendimento do organismo policial;
XX - Reunir, periodicamente os
chefes dos orgâos que lhe são subordinados para discutir e assentar proà

-
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vidências relativas aos serviços dá
policia do Distrito Federal;
XXI - Opinar em todos os assuntos relativos à Policia do Dístrrto
Federal, dependentes da SOlUÇa0 de
autoridades superiores e resolver os
demais;
XXII - Ordenar as despesas dentro dos créditos orçamentários e extraordínáríos:
XXIII - Determinar, de acordo
com as necessidades do serviço, os
horários normais e os especiais do
trabalho diário, bem como' antecipar
ou prorrogar o período normal desse
trabalho;
XXIV - Baixar normas reguladoras para a reorganízacào das diversas escalas de serviço, que visem assegurar os
r-anau-os contínuos os
periódicos intermitentes e os extraordin<Í.J'ios imprevistos;
XXV - Movimentar, de acordo
com a conveniência do servíco. cuedecidas os limites fixados por Jei, o
pessoal em exercicio na Polícia do
Distrito Federal:
XXVI - Designar e dispensar os
ocupantes de funções gratificadas.
bem como os seus substitutos eventuais:
Baixar ínstrucôes que
XXVII
regulem a organização das escalas de
férias da Policia do Distrito Eederal;
XXVIII - Baixar instruções fíxando adequados critérios para o preenchimento dos boletins de me-ectmento dos funcionários da Policia do
Distrito Federal, de acôrdo com a
natu: eza de suas funções;
XXIX - Elogiar e aplicar penas
disciplinares da sua alçada, representando a autoridade competente, para
imposição das que escapem á sua esfera de atribuições;
.xxx - Conceder gratirtcacôes à,
conta da verba de diligências, à pessoa estranha à Policia do Dtstrrtc
Federal, que descobrir ou p-en-ter 31gum criminoso, obstar a prática de
delito, ou também a servidor da Policia, por serviços relevantes ou especíats, prestados a administração policiai:
XXXI - Apresentar ao DiretorGeral do Departamento Federal de
Segurança Pública, enquanto nête integrar. relatório anual sôbre as atividades da Polícia do Distrito Federal:
XXX...I - Fixar, em portaria, as
jurtsdíções das Delegacias policiais,

restringindo-as, ou ampliando-as, periódica ou temporariamente; ,
XXXIII
Presidir. o Conselho
Superior de Policia do Distrito Federal.
'
CAPiTULO

rn

DA COMPOSIÇAO DA POLíCIA
DO DISTRITO FEIDERAL

Art. oI? A Policia do Distrito :F'ederat se compõe de:
r - Gabinete (Gab) :
n - Conselho Superior de Polícia <CSPDF);
ITI - Central de Operações (CO);
IV - Divisão de Policia Judiciária (DPJ);
V
Divisão de Policia Técnica
(DPTl;

VI - Divisão de Operações (DO);
VII - Divisão de serviços Gerada
<DSG) ;

VIII - Zonas Policiais (ZP);
IX - Policia Militar (PMDF);
X- - Corpo de Bombeiros (CB).
Art. 71?
Visando a execuçao dos
serviços de policiamento e segurança
incumbidos à Policia do Distrito Federal, no território sob sua juusdição, ficam desde logo fixadas ctnco Zonas Policiais, compreendendo
suas respectivas áreas:"
a)
I'aguatínga (ll.\ ZP);
b) Gama (2~ ZP);
c) Sobradinho (31.\ Zp);
as planaltína (41). ZP);
e) Brasíândía (51.\ ZP).
Paràgraro único .. Para atenderrãs'
necessidades decorrentes da expansão
demográfica e problemas pstco-socíais
e policiais, decorrentes do desenvolvimento da Capital da República, poderão ser criadas novas Zonas Policiais, situadas, instaladas e estruturadas, por ato do Poder Executivo.
Seção 1 - Do Gabinete do
Chefe de Polícia

Art. 89. Ao Gabinete do Chefe de
Policia, incumbe:
1
Estudar e preparar todo o
expediente a ser despachado pelo
Chefe de Policia;
IT - Elaborar as ordens e mstrucôea de serviço determinadas pelo
Chefe -Ie Polícia;
m -Resolver todos os assuntosadministrativos que não sejam de decisão do Chefe de polícia;
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IV - Zelar pelas boas relações publicas internas e 'externas da voueia do' Distrito Federal, através de
todos os meios de divulgação de que

disponha' ou a que possa recorrerV - Receber, dístrtbutr controlar e expedir a correspondência reservada. confidencial, secreta e ultrasecreta, dirigida à Polícia do Dtstr tto
Federal;

V1 -

Manter-se atualizado com o

planejamento ~ a execução de todos
os serviços da Policia do Distl'l1n ;<'8-

deral, particularmente com os deordem admíntstra-íva para, sempre
que solicitado, informar com prerasão ao Chefe de Policia;
VII - Providenciar pela imediata
divulgação de tôdas as determuiaçôes :.:. ordens de serviço, emanadas
do Chefe de Polícia, e que, por sua

natureza e fins, devam ser de logo
conhecidas.
Art. 99. a Gabinete será dirigido
por um Chefe de Gabinete. nomeado
em comissão pelo Presidente da Republíca. por tndícacâc do Chefe de Polícia do Distrito Federal, passando
essa nomeação à competência do Prefeito do Distrito Federal, nas mesmas condições a' que alude êste artigo, uma vez transferido o órgão
para' a subordínaçâo admínístra.ttva
dessa última autoridade.
Art. 10. Ao Chefe de Gabinete,
eompe-e:
I - Coordenar e dirigir os serviços
do Gabinete;
TI - Executar e fazer cumprir todas as ordens' e instruções que receber do Chefe de Policia, inteirando-se dos serviços atinentes à organtzacáo. bem. como dos assuntos a
serem submetidos ao conhecimento
daquela autortdade, para apresentalos à sua decísão. ou de ordem e em
seu nome resolvê-los;
III - Abrir a correspondência, estudar, preparar e encaminhar todas
os papéis -e processo que lhe terem
distribuidos pelo Chefe de Policia,
bem como despachar o expediente
que lhe fôr deteumínado:
IV - Participar do Conselho 81.1perror de Polícia do Distrito Federal;
V SUbstituir -o Chefe" de Polícia nos seus impedimentos .eventuads,
até 30 dias:
VI :- Despachar todo o .expedíente aâministrativo e funcional, que

prescinda de decisão do Chefe de
Policia;
VII - Manter contato permenen,
te com os dirigentes de todos 08 6r~
gâos que integram a Polícia do Día,
t.ri~" Federal;
VIII - Regular e manter um sts-,
tema de relações públicas, que con,
surte. interna e externamente, O.'> ele.
vados propósitos da Polícia do Dts,
trito Federal;
IX - Provocar o pronuncíaruemx

~:mpr~s~~~o~:cess~;f~i~a~~~~~~~~i~~

à sua audrêncía ,

Subseção I - Da composiçao do
Gabinete do Chefe de Polícia

Art. 11. C Gabinete, compreende:
I Gabinete propriamente dito,
com:
a) 1 Ajudante de Ordens (Oapttàn
da Polícia Militar ou da Corpo de
Bombeiros) ;
b) 3 Ofícíads de Gabinete;
é) 1 Assistente Militar;
d) 5 Auxiliares de' Gabinete.
II - Assessoria Jurídica (AJ):
In """'7"' Secretaria;
IV - Serviço de Relações Púbh,
ces, com;
- Turma' de Estudos e Planejamentos;
- TUrma de Divulgação e Relações.
V - Setor Financeiro.

Subseção II -:- Do Gabinete.
propriamente dito

Art. 12.
Aos orierers de Gabinete e ao Assistente Militar serão
dtstríbutdos todos 08 encargos necessários ao melhor runcíonamcn-c àêsse órgão, devendo, contudo, para fina
específicos, serem desígnados:
I - Um, para as ligações aômtnístratívas a serem mantidas com SI
Divisão de Policia Judiciária;
II - Um, para as ligações admtnístratívas a serem mantidas com a
Divisão de Policia Técnica e Divisão
de Servíços Gerais;
111 Um. para, as Itgacões administrativas '1 serem mantidas com
as- Zonas Polícíads: .
IV - o Assistente Militar, Oficial
Superior da Polícia Militar OH do
Corpo de Bombeiros, para as ligações admtnístratívaa a serem . mau-
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tidas com a Divisão de, Operações
polícia Militar ,e Corpo de Bombeíros.
Parágrafo único. Cada Oficial de
Gabinete contará com um auxiliar,
ficando o quinto à dísposíçâo do Chefe de Gabinete, para todos os fins
necessários.
Subseção ll! ~ Da Assessoria
Juridica

Art. 13. A Assessoria Jurtdíca, 01'gão de consulta e assessoramento do
Chefe de polícia, é integrada de tr-ês
Assistentes Juridicos, que lhe são di-

retamente suoordínaoos, competindo-lhe:
1 ~ Emitir pareceres sôbre questões jurídicas submetidas ao seu exame pelo Chefe de Policia;
II ~ Colaborar com o Chefe de
Policia, quando solicitada, no es~Udo
de aspectos .jurtdícos de anteprojetos
de leis, decretos e outros atos normativos;
,
III - Assessorar o Chefe de Policia, quando solicitada, e por sua j.etermínacâo. quaisquer outros órgaos,
em assuntos de natureza. jurídica, ligados às atribuições da Polícia do
Distrito Federal;
IV .:' Desempenhar outras atrtbuições de natureza "juridtca que lhe, ~o
rem comatdoas pelo Chefe de polícía:
V ~ Informar "habeas corpus" e
mandados de segurança. impetrados
contra atos do Chefe de 'Polícia:
VI -Pronunciar-se sôbre assuntos de natureza iurídíca aue envolvam os diferentes órgãos da Policia
do Distrito Federal.
Art. 14. Para o desempenho de suas
atividades; contará a, Assessoria Jurrdíca (AJ) com uma Secretaria e
Biblioteca.
Subseção TV Da Secretaría
da Assessoria

Art. 15. A gecretarta da Assessona, incumbe:
Secretariar os trabalhos da
I
Assessoria. mantendo em dia o expediente;
II ~ Atender as pessoas que procurem os Assistentes. levando-lhes ao
conhecimento os assuntos a tratar;
III ~ Redigir correspondência que
lhe fôr determinada;
,

IV - Realizar outros encargos oe
natureza administrativa. que lhe forem cometidos pelos Assistentes;
V -. Registrar a movtmentacao, dos
processos;
.
VI - Executar trabalhos de dacttIografía:
VII ~ Colecionar e arquivar os pureceres e demais expedientes da AssessorIa.
Art. 16. A Biblioteca. íncumue:
I - Manter sempre atualizadas fichas de leaislacão e -jurísprudêncía :
II ~ Manter devidamente cantaregados os livros destinados à consulta pelos Assisten~es.,
Art. 17. Os processos e assuntos
de natureza jurídica somente poderac
ser submetidos a exame da Assessoria Jurídíca. através do Chefe de Policia, ao qual incumbe julgar da cnnveníêncra e oportunidade de ser ouvido êsse órgac .
Subseção V

~

Da Secretaria

do Gabinete

Art. 18. A Secretarta do Gabinete,
diretamente subordinada ao Chefe de
Gabinete, compete:
I ~ Receber, sob protocolo prónno,
todo o expediente a· ser apreciado
pelo Chefe de Polícia;
II ~ Preparar o expediente a que
se refere o item anterior, encarmnhanco-o imediatamente para o Gabinete do Chefe de Polícia;
In .,- Anotar, em ncha especial,
todos os dados relativos ao expedíente despachado, Incíusrve ti. soluçao
dada ao mesmo e o seu destino;
IV ~ Preparar todo ti expediente,
mclusíve 1 correspondência oficial,
interna e externa do Gabinete. incumbindo-se de sua imediata distribuiçào e entrega;
V - Organizar o arquivo da uocumentaçâo do Gabinete, in~luszve
das cópias da correspondência expedida, em forma discriminativa, por
assunto, procedência ~' destino, obedecendo à ordem cronológica:
VI - Encaminhar Imediatamente
ao Gabinete, sob protocolo especial -e
intata, tôda a corerspondêncta secreta, confidencial e reservada,
VII -' Manter um serviço de informações aos interessados sôbre a
tramítacão do expediente. desde que
não tenha sido dado ao mesmo 'caráter sigiloso;
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Realizar todo o serviço dac-

ttlográfíco relativo às normas contidas nos itens anteriores;
IX' ----:" Manter em serviço, sem ptejuizo do horário normal de expedíente, o pessoal imprescindível ao ateudimento das necessidades do

ncte, enquanto nêle

Gabí-

permanecer o

Chefe de Polícia ou o Chefe de Gabinete.
Art. 19. A Secretaria será dirigida
por- Integrante do "Serviço - Admi-

mstração, zscrttorlo e Fisco", designado pelo Chefe de Polícia.
SUbseção VI -'- Do) Serviço
de Relações Públicas

Art. 20. Ao Serviço de Relações
Públicas. compete:
1 - Divulgar informações úteis às
atividades da Polícia do Distrito Federal;

II - Orientar o público nos seus
contatos com a Polícia do Dístríto
P'ederar:

rn .-; Coligir, de tôdas as partes,
as crttícas, sugestões, solicitacões ou
quaisquer outras notas e publícacôes
requendas aos serviços da Policia do
DIstrito Federal. encaminhando-os,
através dos Diretores dos diferentes
órgãos, às .autortdades que possam
prestar a respeito os necessários esclarecimentos. para apreciação da
medida a adotar, relativamente à
opinião pública;
IV ~ Promover conferências e entrevistas que se relacionem com o aspecto doutrinário e informativo dos
problemas de policia, seus métodos e
sua organização;
V
Manter 0'-" Chefe de Policia
informado sôbre as relações íriter-nas e externas da Policia do Distrito Federal;
VI - Orientar e assistir as .relações públlcas " da policia do Distrito
!erler::l, em todos os seus aspectos,
írxclusíve estabelecendo intercâmbio
com. serviços similares das demais repartlcões núbtleas. civis ou mílítares
ou de instituições privadas.
"•
Art. 21. O Serviço de Relações
Públicas, dirigido por um Chefe, da
Ilvre escolha do Chefe de Polícia,
compreende:
~ Turma de Estudos e Planejamentos;
Turma de Divulgação e Relações.

'EXECUTIVO

Subseção VII -

Do Setor Financeiro'

Art. 22. Ao Setor Financeiro, diripor um Tesoureiro Auxiliar, da
livre ,escolha do Chefe de Policia
compete a escrituração, a guarda Ocontrôle e a prestação de contas' da
verba de díllgêncías (' de qualquer
fundo especial que venha a ser Pôsto à disposição da Policia do Dístrt,
to Federal.
~ido

CAPITULO

IV

DO CONSELHO SUPERIOR
DE POLíCIA DO DISTRITO
FEDERAL

Art. 23-. O Conselho Superior de
Polícia' do Distrito Federal CC S pD F). presidido pelo Chefe de Poneta, é órgão consultivo,. normativo
e opinativo. para os assuntos de polícia em geral para o estudo e planejamento do melhor emprêgo dos
diferentes órgãos da Polícia do Distrito Federal e para as questões de
pessoal, relativas à avaliação de merecimento.
Parágrafo único. O Conselho Superior de Polícia do Distrito Federal.
em casos especiais, previstos no Es":
tatuto. se reunirá. extraordínàvíamente e por convocação do seu presidente.
como Tribunal de Ética.
,
Art. 24. São membros do Conse~
lho. além do Chefe de Pclícía.;
1 ~ O Chefe de Gabinete;
II ~ O Diretor da central de Operações;
liI --: O Diretor da Divisão de Ser·
viços Gerais;
IV - O Diretor da Divisão de Policia Judiciária;
V_ - O Diretor da Divisão de Operaçoes:
VI - O Diretor da Divisão de Policia Técnica;
VII - O Comandante-Geral ela
Polícia Militar:
VII1 ~ O Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros.
§ 1~ AléJ? dos acima mencionados,
poderão aínda participàr. eventualmeu.te, do Conselho, a convite do seu
presidente e sem direito a -voto. outras autortdades da Policia do Dístrito Federal ou a ela estranhas.
§ 29 O presidente do Conselho. se
julgar conveniente. designará Assis-
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tentes Jurídicos para assessorá-lo
.dmante as reuniões.
â
3Q O Conselho se reunirá estando presente a maioria absoluta dos
'Seus membros, sendo as decisões tomadas. em caráter secreto. pela
maioria.
Art.. 25. O Conselho Superior de
polícia do Distrito Federal se reunirá
por convocação do seu presidente,
'sempre que houver assunto relevante
a depender de exame ou solução. '
parágrafo único.
As sessões
do
Conselho serão secretariadas pelo
Chefe da Secretaria do Gabinete.
Art. 26. E' órgão do Conselho (I
"Oomissâo Permanente de Disciplina", da Polícia do Distrito Federal.
§ 1Q Os membros da Comissão referida neste artigo, no período em
que, para feitura de processos adrmnistrativos,a estiverem compondo,
fílcaráo agregados ao Conselho Superior de Policia do DIstrito Federal
(CSPDF), sem integrá-lo, contudo. e
dispensados de outros encargos.
§ 2'" A agregação cessara, automàtícamente:
a) Pelo encerramento dos trabalhos
da Comissão. para rodos os seus
membros;
b) Por desligamento da Comissão,
.,
qualquer que seja o motivo.
CAPITULO

DA

CENTRAL

DE

V
OP~AÇÕES

Art, 27. A Central de Operações
é órgão executivo de direção gera!
dos serviços de policiamento e de eégurança. competindo-lhe.
1 - Planejar e cooroenar a açác
das Zonas Policiais e orgâos que lhe
estejam subordinados;
II - Traçar as normas operaeronaís a serem desempenhadas pelas
Zonas Policiais e respectivos órgãos
que a integrem, nas suas atividades
rotineiras;
In - Fiscalizar, por iniciativa própria, ou por determmaçâo do Chefe
de Polícia, a atividade das Zonas PõIíclaia, no tocante ao atendimento dos
planos de ação e normas operacíonats, cuja execução lhes tenha sido
<confiada;
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IV -

Acionar a polmter, que lhe
SUbordinada, para o
fim de centralizar, coordenar e difundir informações referentes à crimínalídade no âmbito nacional, promovendo medidas para a sua "prevenção e repressão;
V Baixar normas e instruções
gerais aos órgãos centrais. visando ao
funcionamento harmônico das díversas atividades dos órgãos da polícia
é diretamente

judicíárta,

Art. 28. A Central de Operacôes
será dírigida por um chefe.
nomeado em comissão pelo Prefeítc
do Distrito Federal, por indicação do
Chefe de Polícia.
Arb. 29 Au Diretor da Central de
Operações, compete:
I - Superintender e orientar todos
os SerVIÇUS pertinentes à Central de
Operações;
U - Assinar a correspondência expedida pela central de Operações;
UI
Designar substituto
para.
atender às necessidades da Central de
Operações, em seus ímpedimen t03
eventuais;
IV -- Elaborar, para todo o território do Dístrrto Federal, o plano geral e permanente de policiamento
preventivo, reservado 'JU ostensivo, a
ser executado pelos órgãos centrais e
descentralizados da Policia do Distrito Federal;
V - Prestar ao Chefe de Polícia
do Distrito Federal todas as Intermações que lhe forem solicitadas.
em assuntos de sua competência;
VI - Requisitar, dos órgãos competentes da Policia do Distrito Federal, o auxilio necessário à complementação do estudo ou planejamento
de operações;
VII - Apresentar anualmente, ao
Chefe de policia, relatório minuciosa
dos trabalhos realizados pela Central
de Operações,
sugerindo medidas
tendentes ao aperfeiçoamento do órgão;
VIn - Editar e fazer editar, por
conveniência do serviço, circulares
internas, tnrorrnattves;
IX - Integrar o conselho superior de Polícia do Distrito Federal;
X - Indicar ao .Chefe de Policia
os servidores que devam chefiar a Seeretana e oa servicos componentes da
Central de Operações.
(CO)
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Da composição

Central de Operações

Art. 30. A central de Operações
compreende:
1 - Secretaria;

n -

UI
IV Seção II

Seção de p'lanejaménto;
Seção de Operações;
Seção de Informações ..

Da Secretana da Central

/ de Operações

Art. 31. A Secretaria além de suas
óbrigacões normais. compete:
1 - Propor ao Diretor da Central

de Operações as providências re.e.uvas a pessoal e material neceesártos
eo desempenho de suas atividades'

II -

Coligir slstemàtlcamente os

elementos necessáflüb3 feitura dos
reratorroa a serem. apresentados r,-;1a.
Central de Operações;
III ~ Manter a díreçào da Centrai! 'de Operações seguramente Informada dos serviços por ela reah-

zados:
IV '

Providenciar

li

preparo de

toda a correspondência externa da
Central de Operações,
V - Orientar; coordenar' e centrolar os- expedientes que tne sejam encaminhados pelo' Dtreror da centrar
de Operações;
VI '. Redistribuir JS processos rara
o Dn'etcr da Centrar de Operacôes e
oemais seções a ela suoorcnna.ros,
conforme a
rotina de encaminhamento,
inatrumdo-os, devidamente.
para o despacho nnal:
VII
Organizar o experíienre a
ser examinado oero Du-eto- l' Central de Operações, e providenciar sôbre - SU'{ ímedrata e conveniente distribuição;
_ VIII - Manter um serviço decfíchário para o contrôle da entrada e
saída dé papéis e processos;
IX - Manter, rigorosamente atuelizado, o arquivo de cópias de correspondênc a assinada pelo Diretor da
Central de Operações;
X - Receber, catalogar fi distribuir
aos serviços da Central de Operações
o que emanar do seu Diretor:'
~XI - Receber, catalogar e distribuir
ao Diretor da Central de Operações
o expediente' originário dos serviços
da Central:
-XIl - Apresentar ao Diretor da
Central de Operações a relação' dos

servidores subordinados à central fal~
tosos ao serviço;
XIII -,- Apresentar ao Diretor da
Central de Operações, para aprova_
çâo, a escala de férias dos servidores
lotados.
Art. 32, A Secretaria será dirigida
por um Chefe, integrante do "Servico_ Administração, Escritório e. Fisco;'
da Policia do Distrito Federal, indi~
cado pelo Diretor da Central de Operações e designado pelo Chefe de
Policia.
Seção III - Da Se.ção
de Planejamento

Art. 33. A Seçâo de Planejamento,
compete:
I - Estudar as áreas territoriais das
Zonas pclícíaís, de sorte a conhece-lasaprofundadamente, objetivando os
planos operacionais' a serem nelas
desenvolvidos;
n
Estudar, planejar e propor
ao Diretor da Central de Operações.
a crtacào ou extinção de zonas. para
ampüar ou reduzir suas áreas jurisdicionais;
III - Planejar as operações policíais .« de segurança pública, quando
envolvam a jurisdição de mais de
uma zona;
IV - Orgaruzar e manter atualizados mapas, grártcos, maquetes e outros materiais, destinados ao perfeito
conhecimento da topografia do. Distrito Federal. suas vias de circulação
c acesso. para emprego no planejamento de operações policiais;
V -Estudar e propor métodos oc
trabalho mais eficientes, para melhor
desenvolvimento dos órgãos integrantes da policia do Distrito Federal,
VI - Estudar e elaborar traoathos.
inclusive sôbre normas gerais, medidas e - reoomendacôes téctucas em
coordenação com as Zonas policiais e
de administração descentralizada du
prefeitura do Distrito Federal ou -tc
outras entidades nêles interessadas.
para serem, apreciados :e debatidos,
conJuntamente. nas reuniões do _Conselho Superior de Policia do Drstrrto
Federal:
VIl - Planejar o policiamento preventivo, em suas diferentes formas,
para ser executado em todo o Distrito Federal
Arb. 34. A Seção de Planejamento
será d'rigida por um Comissário de
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polícia OU por um Oficial da Polícia
Militar, indicado pelo Diretor da
Central de Operações e designado pelo
Chefe de Polícia.
subseçáo 1 - Da composiçáo da Seção de Planejamento

Art. 35. A Seção de Planejamento
compreende:

1 -

Turma de Planejamento Geral;
Turma de Planejamento por

Il Zona.

Subseção 11 - Da Turma
de Planejamento' Geral

Art. 36. A Turma de Planejamento
Geral, compete:
1 - Estudar e planejar as operações
que envolvam mais' de uma zona Policial;
II - Estudar e planejar, no âmníto
geral, as questões relativas à coordenação de movimento operacional das
Zonas PaI cíaís. fixando normas para
o seu melhor entrosamento,
III - Estudar e planejar, no âmbito
geral, as questões relativas à coordenação de movimento operacional dos
órgãos centrais;
IV Apresentar ao Diretor da
Central de Operações. através do. Chefe do Serviço, as sugestões para os
planos de policiamento permanente,
de policiamento preventivo. de 'natureza ostensiva ou velada, a vigorar
em todo, o território do Distrito i"pderal ,

Art. 37. A Turma de Planejamento
Geral será integrada por Agentes de
Políca. e Agentes Auxiliares de Policia e oficiais subalternos da Polícia
Militar.
~
Subseção I I I - Da Turma
de planejamento por Zona

Art 38. A Turma de Planejamento
por Zona, compete:
I - Estudar e planejar as -operacôés a serem realizadas por uma úm- '
ca Zona Polic'al e serviços a ela 'subordinados, com a participação de outrasorganizações. civis ou militares;
II
Estudar e planejar. quando
solicitada, as questões relativas à cocrdenaçãc de movimento operacional
de cada Zona Policial e dos servtcoa
a ela subordlnadoa.

Art. 39. A Seção de Planejamento
por _Zona será integrada por - Agentes
de Policia, Agentes Auxiliares de -Policia e oficiais subalternos da Policia
Militar.
Seção IV -

Da Seção de Operticõee

Art. 40. A Secâc de Operações. compete:
I - Conduzir operações que envolvam mais ele um órgão centraí ;
II - Conduz.r as atividades dos
orgaos ccncruuaactos da Policia do
Lnscnto Federal. 'quando empenhados
em operações que contem com a colaboração de organismos a êles es~
ta-anhos:
'- In - Fiscalizar as atividades da
PO~.eH.l. do Distrito Federal, de mujo
a onservar 'sua forma de atuação. sugerindo, quando cabível, medidas
tendentes a corrrgu', em operações
futuras, de Igual natureza, as falha~
anteriormente ocorridas;
IV - Conduzr opernçóes policiais
de vórgâos da Policia do Distrito Federal, quando assrm fôr determinado
pelo Chefe de Polícia.
Art. {l" A Secao de Operações será
dmr.da por um Chefe. Dele .... do 'te
Policia ou Oficial Superior da Policia
Ml\\C1:' indicado pelo Diretor d- Central de' Operacôes e designado pelo
Chefe de Polícia.
Art.. 42. Ao Chefe da 8'2,;<3;0 ele
Operações incumbe:
1 Superintender e oriental' as
atividades peculiares ao Serviço e Seções que o integram;
II - Cumprir e fazer cumprir as
determinações do Diretor da Central
de Operações:
III - Verificar os elementos operacionais de que disponhem os órgãos
da Políc'a do Distrito Federal ou-môo
devam ser empenhados em operações
conjuntas, ou das quais venham a participar outras organíaacôes. para suprir-lhes as possíveis dertcíênctaa
nessas ocasiões: traçando-lhes, outrossim as normas atuacíonaís a sei-em então adotadas;
rv - Providenciar. junte. aos órgãos
descen--auv-rso- r1" 0n""'~ "'0 f)i"'t~:to
Federal, os meios necessários à realizacão de ope-acôes pnlici~'''' ,., .. ~ »m
qualquer parte do Distrito Federal
lhe setam determinadas nela Chefe de
Policia:
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v -

Coletar dados sôbre operações

realízadas pela Policia do Distrito Fe-

deral, remetendo-os ao Direto, da Central de .Operações. a r'm de Serem
examinados pelo Serviço de Planeja-

mento, quanto às possíveis falhas nelas
vertfícadas, de sorte a que. pelos estudos realizados. resultem subsídiosobjetivando sua não repetição. em
operações futUras.
Subseção I - Da composiçcto
da Seção de Operações

Art. 43. A Seção de Operações
compreende:
I - Turma de Contrôle Geral;
II - Turma de Contrôle por Zona.
Subseção 11 -

Da Turma de Contrôle
Geral

Art. 44. A Turma de Contrôle Geral, compete:
1 - Promover os meios necessários

à realização daquelas diligências que

envolvam mais de uma Zona Policial,
ou que devam ser processadas em conjunto com outras organizações:
II - Remeter ao Chefe do Serviço,
para encaminhamento ao Diretor da
Central de Operações. os dados coletados nas operações realizadas na forma prevista pelo item anterior, para
fins de estudo, pelo Serviço de Planejamento;
IH ,~ Providenciar junto aos órgãos
da Polícia do Distrito Federal a obtenção dos me'os necessários à realização de diligências policiais. quando
determinadas pelo Chefe de Polícia.
Art. 45. A Turma de Contrôle Geral
será integrada por Agentes de Polícia,
Agentes Auxiliares de Policia e oficiais
subalternos da Polícia Militar.
Subseção 111--

Da Turma de Contrôle
por Zona

Art. 46. A Turma de Contrôle por
Zona. compete:
I - Promover os meios necessários
ao desenvolvimento das atividades po..
Iícíaís que não extravazem a jurisdição de uma-Zona policial;
n - Remeter ao Diretor da Central
de Operações os dados coletados nas
operações policiais a que alude o
item I dêste artigo, para fins de estudo, pelo Serviço de- Planejamento.

Art. 47. A Seção de Contrôle por
Zona será integrada por Agentes de
Polícia. Agentes Auxiliares de PolíCia
e oficiais subalternos da Polícia Mi.
litar.
Seção V -

Da Seção de Informações

Art. 48. A Seção de Informações
compete:
•
l' -::- Centralizar. coordenar e dífun..
dtr, através da Polinter, informações
referentes à crim nalídade. no âmbito
nacional; promovendo medidas para a
captura de criminosos:
Il - Coletar. através de quaisquer
dos órgãos integrantes da Policia do
Distrito Federal, ou a ela estranhos.
e usando para .tanto os meios adequados, todos os dados necessários às
inform-v-ões de caráter adminístrattw,
ou operacional, solicitados à Central
acôes:

I11 - Apresentar ao Diretor da
Central de Operações os elementos
informativos que lhe sejam solicitados,
bem como os estudos elaborados pelo
Serviço, em matéria de sua competência.
Art. 49. A Secâc de Informações
será dirigida por um Chefe, Comissário de Poucta 011 Carrítão da Policia
Militar, indicado pelo Diretor da Central de Oneracôes e designado pelo
Chefe de Polícia.
Subseção I Da composição
da Seção de Informações

Art. 50. A Seção de Informações
compreende:
I - Turma de Estudos;
II - Turma de Informações.
Subseção 11 -

Turma de Estudos

Art. 51. A Turma de Estudos, compete:
.I. Estudar os assuntos que lhe
sejam encaminhados pelo Chefe do
Serviço, apresentando, em trabalho escrito, as soluções adequadas a cada
caso;
TI - Sugerir medidas e elaborar
planos concernentes às atividades do
Serviço.
Art. 52. A Seção de Estudos será
integrada por Agentes de Policia,
Agentes Auxiliares de Policia e Oficiais
subalternos da Polícia Militar.
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úubseção 111 - Da Turma
de Informações

Art. 53. A Turma de Informações,
compete:
I ~ Coletar dados para prestar, com
eficiência e fidelidade, as informações
solicitadas ao Servtçu;
II -. Estabelecer, sempre que necessário e diretamente, pelos. meios de
comunicação mais rápidos, contados
com os órgãos da. admínistraçâo pública, federal, estadual e municipal,
para obtenção das informações que
deva, prestar;
III - Preservar o sigilo dessas informações, quando necessário.
Art. 54. A Turma de Informações
será integrada por Agentes de Policia.
Agentes Auxiliares de Policia e Oficíaís subalternos. da Polícia Militar.

Art. 56. A Divisão de Policia Judiciária será dirigida por um Diretor,
Delegado' de policia, nomeado em comtssao pelo Prefeito do jj.strtto Fecor.; per indicação do Chefe de Pclícia..

Art 57. Ao Diretor da Divisão de
Policia Judiciária, iJlcumbe:
I Cumprir e fazer cumprir as
díretrrzes e normas reguíamentares,
baíxactae pelo onere de .e-onc.a;
II Dirigir, orientar e coordenar
tôdas as auvioaues de poncia Judiciária;
.
In ~ Orientar, no campo da policia judiciária, as atividades do SerV1ÇO de Censura de Diversões Públicas, apresentando as medidas a serem
adotadas para cada caso que seja encaminhado ao seu exame;
,IV -:- Apresentar, anualmente, ao
Chefe de Policia, relatório sóbre as
atividades desempenhadas pela DiviCAPíTULO VI
são, no. campo de sua competência;
-,V - Encaminhar ao Chefe de PoDA DIVISJm DE POLICIA
lícia, devidamente informações, os exJUDICIARIA
pedientes originários das diferentes
Delegacias e do Serviço de Censura de
Art. 55. A Divisão de Policia JudiDiversões Públicas, e que devam ser
ciária,' diretamente subordinada ao, submetidos à apreciação daquela auChefe de Polícia do Distrito Federal, toridade;
compete:
VI - Solicitar ao Chefe de Polícia, fundamentadamente, a realizaI ----" Dirigir, fiscalizar e orientar, na
ção das medidas que julgar conveniDistrito Federal, as atividades da Poentes à normalidade e melhoria dos
lícia Judiciária, visando sua regular
serviços atinentes à Divisão;
atuação;
VII - Atender com exatidão e presII -Coordenar, fiscalizar, controlar
e distribuir os inquéritos, processos e teza às informações que lhe sejam
solicitadas;
sindicâncias, instaurados pelas autoVIII - Manter atualizados os traridades policiais, avocando-os quando
balhos sob sua responsabilidade;
necessário ;
IX - Manifestar-se sôbre modtüIII - Zelar pelo atendimento dos
cacões a serem introduzidas nos serprazos e formalidades estabelecidos
víçoa atinentes à Policia Judiciária,
em lei, relativamente à feitura e ultiouvindo, quando conveniente, os dimação de processos e inquéritos poversos
órgãos que lhe sejam subordiliciais;
.
IV - Cumprir e fazer cumprir os nados;
X - Opinar aôbre normas de ser:
mandados e determinações judiciais,
viço de sua competência, adotando e
bem como as dfligêncías requeridas
fazendo adotar manuais de diversos
pelo Ministério Público;
niveis, para utilização pelos diferentes
V. - Dirigir-se aos órgãos da Poórgãos que lhe, sejam subordinados,
lícia Técnica para a identificação criminal de indiciados em processos e objetivando conferir-lhes maior incentivo e produtivídade:
inquéritos, e para a realização de tôdas as nerfctas que' se anresentarem
XI - Opinar, quando consultado,
necessárias ao esclarecimento de fatos
sôbre a organização, extinção ou moQue DOSS8D1 ter ímplícacâo penal e dificação da área jurisdicional, ou
cuja prova deva ser desde logo presertransferência das Delegacias e Zonas
vada, bem corno as destinadas à comPoliciais;
provação de crimes e contravenções,
XII - Expedir instruções aos óraãoa
Quanto à sua autoria, materialidade
empenhados nas atividades de polícia
e formá de execução.
judiciária, quanto à feitura dos pro ..

cessas e inquéritos policiais, sôbre ertIDes e contravenções;
XIII· - Dirigir-se, sempre que necessário, aos. -órgâos da .Polícía Técnica, para solicitar -a realização de
perícias, ou o cumprimento de qualquer outra 'tormalídade, que interesse
a Policia Judiciária;
XIV - Zelar pelo fiel cumprimento
dos mandados originários das autoridades judiciais e das diligências requeridas 'pelo Ministério Público;
XV - Proceder, periõdicamente, a
correições em todos os serviços de polícia judiciária da Polícia do Distrito
Fe_deral; .
XVI Conhecer de reclamações
sôbre a execução de serviços de polícia judiciária;
.
XVII .- Opinar sõbre recursos de
abertura de ínquêrttos indeferidos pela:.." autoridades policiais, para decisão
do' Chefe de Polícia.
XVIII Despachar pessoalmente
com o Chefe de Polícia;
XIX - Aplicar as penas. díscíplt-.
nares de sua alçada, representando ao
Chefe de Polícia, para imposição das
que, de acôrdo com dispositivos estatutários, escapem à sua alçada;
XX - Avocar inquéritos, processos
ou sindicâncias "ooücíaís. sempre que
necessário, e, sistemàticamente, naqueles em que estejam envolvidos servidores da Polícia do Distrito Federal;
.
XXI - Designar autoridades policiais para presidir inquéritos, pro ..
cessas e sindicâncias policiais, sempre
que recomendável sua providência;
xxn - Encaminhar os inquéritos
e processos das Delegacias para 'a Justica e desta para aquelas:
XXIII....:.. Determinar o tombamento,
em fichário orõnrlo, de todos os processos, inquéritos e sindicâncias policiais. como esnecificos da incidência'
penal, nome do indiciado, data do
inicio, encerramento e destino dêéses
processos;
XXIV - Integrar o Conselho Superior de Polícia do Distrito FederaL
Seção I -

Da composição da Polícia
Judiciária

Art. 58. A Divisão de Polícia Judiciária, compreende:
I - Secretaria;
II - .Delegacia -Geral de Investigações;

IH - Delegacia de Serviços Sociais;
IV - Delegacia de Vigilância e
Capturas;
V - Serviço de Censura de Díver.,
sôes Públicas;
VI 9 (nove) Delegacíaa Policiais.
p'a~á!5"l'a.fo. ?nico -:::- As Delegacias
POlICIaIS, ínicíalmente criadas, em número de 9 (nove), serão distribuidas
4 (quatro), no Plano Pilôto
umà
em cada Cidade-Satélite.

e

Seção 11 - Da Secretaria da Divisão
de Polícia Judiciária

Art. 59. A Secretaria, além de suas
obrigações normais, compete:
I - Receber, em protocolo próprio
todo o expediente destinado ao Direto~
da Divisão;
II - Preparar o expediente a que
se refere o item anterior, encamm;
nhando-o, imediatamente ( ao Diretor
da Divisão;
In - Anotar, .em ficha especial,
todos os dados atinentes ao expedíente despachado, seu andamento, dostino ~ solução dada;
IV - Organizar o tombamento de
todos os documentos da Divisão, inclusive das cópias de correspondência
expedida, ,em forma discriminativa,
por assunto, procedência e destino,
atendendo à ordem cronológica;
V - Encaminhar ao Diretor da
Divisão, por protocolo próprio e interno, tôda a correspondência normal,
confídencíal ou sigilosa dirigida ao
órgão;
VI - Informar aos interessados
sôbre a tramitação do expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse sigilo;
VII - Redigir todo o serviço dactilográfíco relativo às normas mencionada-s nos itens anteriores.
Art. 60. A Secretaria será dirigida
por um chefe, integrante do "Serviço
-Administração, Escritório e Fisco"
da Policia do Distrito Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Prefeito do Distrito Federal.

Seção III - Da Delegacia Geral
de Investigações

Art. _61. A Delegacia Geral de Investigações, compete:
I - Proceder a todos os trabalhos
de polícia judiciária relativamente aos
crimes cuja apuração e repressão es~
tejam na esfera da sua competência
atuacíonal:
II - Exercer a prevenção e repressão dos crimes dolosos contra a vida;
ITI - Prevenir e reprimir os crimes de furto, roubo, extorsão (sob
suas d.i!erentes rormasr e receptação;
IV - Prevenir e reprimir os crimes
de estelíonato e outras fraudes;
V - Realizar, quando solicitada,
investigações, objetivando auxiliar e
complementar a ação preventiva e repressiva das Delegacias Policiais, no
campo de suas atividades policiais.
Art. 62. A Delegacia Geral de Investigações será dirigida por um De,
legado. indicado pelo' Diretor da DivL
são e designado pelo Chefe de Polícia.
Subseçâo I - Da composição da De,
legada Geral de Investigações

Art. 63 A Delegacia Geral de Investigações compreende:
I - Seção de Homicídios;
II - Seção de Roubos e Furtos;
ITI - Seção de Falsificações e' Defraudações;
IV - Seção de Investdgaçôes Espe.,

eíats:

V - Cartório;
VI - Xadrez.
Subseção Il -

Da Seção de Homicí;
dias

Art. 64. A Seção de Homicídios,
compete:
I --' Realizar'as investigações que,
pertinentes à sua esfera de competên.,
ela, sejam determinadas pelo titular
da Delegacia, ou pelo chefe da seção;
I1 - Instaurar inquéritos policiais
sôbre crimes dolosos' contra a vida.
Art. 65. A Seção de Homicídios será
dirigida por um Comissário de Polícia, indicado pelo Diretor da Divisão
e designado pelo Chefe de policia.

Subseção 111 -

Da Seção de Roubos

e Furtos

Art. 66. A Seção de Roubos e Furtos, compete:
1 - Promover as investigações que,
na sua esfera de competência, sejam
determinadas pelo titular da Delegacia ou pelo Chefe da Seção:
II _ Instaurar inquéritos policiais
sobre os crimes de furto, roubo, ex,
torsão (em suas diferentes formas) e
receptação.
Art. 67. A Seção de Roubos e
Furtos será dirigida por um chefe,
Comissário .de Polícia, indicado pelo
Diretor da: Divisão e designado pelo
Chefe õeu-oücta.
Subseção IV - Da Seção de Falsificações e Defraudações

Art. 68. A Seção de Falsificações
e Defraudações, compete:
I - Promover as investigações que,
na sua esfera de atribuições, sejam
determinadas pelo titular da Delegacia ou pelo Chefe da Seção;
II - Instaurar inquéritos policiais
sõbre os crimes de estelionato e
outras fraudes.
Art. 69. A Seção de Falsificações
e Defraudações será dirigida por um
chefe, Comissário de polícia, indicado
pelo Diretor' da Divisão e designado
pelo Chefe de Polícia._
Subseçâo V - Da Seção de
Investigações Especiais

Art. ·70. A Seção de Investigações,
Especiais compete:
l-Realizar. as investigações que,
para auxiliar ou complementar a ação
preventiva e repressiva das Delegacias, lhe sejam, por solicitação destas,
determinadas pelo titular .da Delegacia Geral de Investigações;
II - Promover, por determinação
do titular da Delegacia, as investigações que objetivem a regular feitura e ultimação das sindicâncias,
processos e inquéritos, nela ínstaurados.
Art. 71. A Seção de Investigações
Especiais será dirigida por um Agente
de Polícia, indicado pelo Diretor da
Divisão e designado pelo Chefe de
Polícia.
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Subseção

Art. 72.

VI -

Do

Càrtório

Ao Cartório, compete:

1 ~ Preparar os autos de' sindlcâncias e inquéritos policiais sôbre

os crimes cuja prevenção e repressão
sejam da competência da Delegacia;
II - Organizar o mapa estatístico
de atividades da Delegacia;

III - Manter o serviço em dia,
para poder prestar informações exatas
e rápidas;
IV - Organizar a escala' de serviço
do pessoal da Delegacia, submetendo-a à aprovação da autoridade;
V - Zelar para que não sejam
devassados os autos de inquéritos,
sindicâncias ou de quaisquer processos
e papéis a seu cargo;
VI - Proibir sejam prestadas informações de qualquer natureza, sem
ordem expressa da autoridade competente;
VII - Registrar e anotar as síndícâncias e inquéritos em livros e
.
fichas apropriados;
VIII Requisitar o material de
expediente que se fizer necessário;
IX Expedir as certidões que
sejam requeridas ao titular da Delegacia, depois de por êste deferidas.
Art. 73. O Cartório será chefiado
por um Escrivão de Policia, índícado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Chefe de Polícia.
Art. 74. O Xadrez, sob a responsabilidade de servidor lotado na Delegacia e designado pelo seu titular,
destina-se ao recolhimento de pessoas
surpreendidas na prática de crimes
ou contravenções, cuja prevenção e
repressão caibam à Divisão.
Seção IV - Da Delegacia
de Serviços Sociais

Art. 75. A Delegacia de Serviços
Sociais compete:
I --Realizar medidas tendentes à
proteção aos menores abandonados ou
desvelados;
II - Prevenir e reprimir, como refôrça às atividades das Delegacias
Policiais, as contravenções referentes
à mendicância e à vadiação;
In - Promover medidas. para o recolhimento das pessoas mencionadas
nos itens anteriores, a estabelecimentes' assistenciais.

Art. 76. A Delegacia de Serviços'
Sociais' será dirigida por um Dele;
gado, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Chefe de Polícia.
Subseção 1
Da composiçâo da
Delegacia de Serviços Sociais

Art. 77. A Delegacia de Serviços
Sociais compreender.
I r: Seção de Menores:
n - Seção de Mendicância;
III
Seção de Assistência Social;
IV - Cartório.
Subseção 11 :- Da Seção
de Menores

Art. '78. A Seção de Menores, compete:
I - ' Orientar as Delegacias sôbre a
conduta a seguir no caso de infrações penais cometidas por menores
até dezoito anos, custodíando-os até
o devido encaminhamento ao Juiz de
Menores, quando essa providência não
tiver sido desde logo tomada, pelas
mencionadas repartições policiais;
II - Realizar, por iniciativa pró ...
pria, ou em colaboração com as Delegacias policiais, investigações sõbre
infrações penais, cuja autoria seja
atribuída a menores até dezoito anos;
TIl - Manifestar-se sôbre a concessão de licença, relativamente a espetáculos e diversões, para menores
até dezoito anos;
IV - Orientar e reforçar a ação
das Delegacias, no tocante à rtscauzacâo de medidas tendentes à proteçâo de menores até dezoito anos, especialmente quanto ao encaminhamento dos abandonados e desvelados
ao Juiz dé Menores, cooperando com
ésse último, bem como com os órgãos
de f'íscalizacâo ao trabalho e todos os
de natureza assistencial,
demais
sempre' que recomendável a sua
atuação;
V - Cumprir e fazer cumprir, no
âmbito de suas atribuições, tôda a
legislação pertinente aos menores, até
dezoito anos.
Art. 79, A Seção de Menqres será
dirigida por um Comissário de Polícia, indicado pelo Diretor da Divisão
e designado pelo onere. de Polícia.
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Suõseção 'IH ..~ Da Seção
de Mendicância

Art. 80. A Seção üe Mendicância,
compete:
I· - Prevenir e reprímtr, em refôrça à ação das Delegacias, a mendicância quando praticada por ociosidade ou cupidez;
II - Prevenir e reprimir a vadíagem:

III - Encaminhar a asilos, abrigos,
albergues e quaisquer outros estabelecimentos de igual natureza e fins,
os inválidos que, abandonados e sem
meios próprios de subsistência, sejam
encontrados na via pública.
Art . 81. A Seção de Mendicância
será dirigida por um Comissário de
Policia, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Chefe de PcIícía .
Subseção IV - Da Seção de
Assistência Social

v - Zelar para que não sejam
devassados os autos de inquéritos.
sindicâncias, ou de quaisquer processos e papéis a seu cargo ;
VI - Proibir' sejam prestadas informações, sem ordem expressa da
auto'ridade competente;
VI - Registrar e anotar sindlcâncias e inquéritos, em livros e fichas
apropriados;
VIII - Requisitar o material de
expediente que se fizer necessário;
IX -Expedir certidões que sejam
requeridas ao titular da Delegacia,
depois de por éste deferidas.
Art. 85. o Cartório será chefiado
por um Escrivão de Polícia, indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Chefe de Policia,
Seção V -

Da Deleçacia de Vigildncia
e Capturas

Art, 86. A Delegacia de Vigilância
e Capturas será dirigida por
Delegado, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Chefe de Po-

um

Art. 82, A Seção de Assistência
. Iícía ,
Social, compete:
1 - Prestar, em colaboração com
Da composição da
outras repurtiçõea policiais ou enti- Subseção I Delegacia de Vigilància e Cavtums
dades privadas, serviços de caráter
assísténclal a mendigos e menores,
Art, 87. A Delegacia de Vigilância
até dezoito anos, abandonados ou dese Capturas compreende:
velados;
11 -. Proporcionar ao titular da
1 - Seção de Vigilância;
Delegacia, .dados estatísticos. e suII - Seção de Capturas;
gestões, objetivando a melhoria dos
In
Cartório;
serviços assistenciais.'
IV - Depósito de Presos.
Art. 83. A Seçâo de Assistência
Social será dirigida por um Agente.
Subseção 11 Da Seção de
de Policia, indicado pelo Diretor da
Vigilância
Divisão .e designado pelo Chefe de
Policia.
Art. 88, A Seção de Vigilância
compete:
Subseção V Do Cartório
I - Realizar investigações cestanadas à prevenção de crimes, qualArt. 84. Ao Cartório, compete:
que seja sua natureza," precesI - Preparar, os autos de sindi- quer
sendo-as. assim como as contracâncias e inquéritos policiais sôbre
venções, ocorrendo prísào em flaos crimes cuja prevenção e repressão grante, efetuada pelos policiais, losejam da competência da Delegacia;
tados na Delegacia;
11 - Organizar mapa estatístico de
11 - Fornecer os policiais destiatividades da Delegacia;
nados a reforçar, quando sclícítada.
a
ação policial das. Delegacias.
IH - Manter o serviço em dia,
para prestar informações exatas e
Art. 89. A Seção de Vigilância será
rápidas;
dirigida por um chefe, Agente de PoIV· - Organizar escala de serviço lícia. indicado pelo Diretor da Di ~
do pessoal da Delegacia, submeten- visão e designado pelo Chefe de Po~
Iicía ,
do-a à aprovação da autoridade;
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Da Seção de Capturas

Art. 90, A Seção de Capturas,
compete:
1
Cumprir os mandados de
prisão:
H: - Colaborar na captura de desertores e insubmissos quando solicitada pelas autoridades militares;
IH - Colaborar, quando solicitada
pelas demais Delegacias, na descoberta do paradeiro de pessoas;
IV .- Reforçar a ação policial das
Delegacias que solicitarem sua cola-

boração;

V - Realizar investigações gerais
destinadas à, prevenção de crimes.
qualquer que seja a sua natureza,
processando-os. assim corno as contravençôes, nos casos de prisões em
flagrante. efetuadas pelos policiais a

seu serviço.
Art. 91. A Seção de Capturas será
dirigida por um chefe,

Agente de

Policia, indicado pelo Diretor da Di-

visão e designado pelo Chefe de PcIícía.
Subseção

IV

-

Do Cartório

Art. 92. Ao Cartório compete:
I

-

Preparar os autos

ee : síndl-

câncías e inquéritos policiais decorrentes de . prtsôes em. flagrante. eretuadaa "pelos policiais lotados na De-

legacia;

.
Organizar mapa estatístico de
atividades da Delegacia;
III - Manter, o serviço em dia, para
prestar informações exatas e rápidas;
IV - Organízar escala de serviço
do pessoal da Delegacia; submetendo-a à apreciação da autoridade;
V Zelar para que -não sejam
devassados os autos de inquéritos,
sindicâncias, ou de quaisquer processos e papéis a seu cargo;
VI - Proíbír sejam prestadas Informações, sem ordem expressa da
autoridade competente;
VII Registrar e anotar slndíeâncias e inquéritos, em livros e
fichas apropriados;
VIII - . Requisitar o _" material de
expediente que se fizer necessário;
IX
Expedir as certidões q-ue
sejam requeridas ao titular da OeIegacía, - depois de por êste deferidas.
Art. 93. O Cartório será dirigido
pOI um chefe. Escrivão de Polícia,
indicado pelo Diretor da Divisão e
designado pelo Chefe. de Polícia.
II -

Art. 94.
O depósito de presos,
sob a responsabilidade de, servidor
lotado na Delegacia, e designado pelo
seu titular. destina-se. ao' recolhimento temporário dos detidos que
oriundos das Delegacias, não pu~
derem ser por elas encaminhados
direta ou indiretamente, para ,estabe~
Iecímentos penais.
Seção VI - Do Serviço de Censura
de Diversões Públicas

Art. 95. Ao Serviço de Censura
de Diversões Públicas, compete censurar - previamente e autorizar:
1 As representações de peças
teatrais;
11 ...,... As representações de variedades de qualquer espécie;
111 - As execuções de pantomimas
e bailados;
IV - As execuções de peças declamatórías ;
V - As execuções de discos cantados e falados, _em qualquer casa de
diversões públicas, ou em tocai aberto ao público, gratuitamente ou mediante pagamento;
v,r - As exibições de espécimes teratológicos;
VII - As apresentações de préstitos, grupos, cordões, ranchos etc., e
estandartes carnavalescos;
VIII - As propagandas e anúnctos
de qualquer natureza, quando feitos
em carros alegóricos ou de feição
carnavalesca, ou ainda, quando realizados por propagandistas em trajes
caracteríatícos ou fora do comum;
IX - A publicação de -anúnctos na
imprensa ou em programas, a exibtção de cartazes e fotografias referentes a tais anúncios e a .tudo quanto
consta dos itens anteriores dêate ar-

tíao:

"'X' - As peças teatrais, novelas e
congêneres, -emitidas por meio de rádio;
XI - As exibições de televisão;
xn - Fiscalizar a exibição de
filmes nacionais, pelos cinemas locais, fazendo cumprir a lei que regula a matéria.
Art.' 96. O Serviço de' Censura de
Diversões Públicas será dirigido por
um chefe, Censor da Policia do Dis.tríto . Federal, indicado pelo Diretor
da Divisão e. designado pelo Chefe
de Polícía,

ATOS

Subseção I Da composwao do
Serviço de Censura de Diversões
Públicas

Art. 97. O Serviço de Censura de
Diversões Públicas compreende:

1 -

Secretarta:

Seção de Censura;
lI! - Seção de Fiscalização;
IV - Arquivo,

I! -

Subseção 11 -
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Da Secretaria

Art, 98. A secretana do Serviço
de Censura! de Diversões Públicas,
compete:
1 - Receberem protocolo próprio
tôda a correspondência dirigida ao
Serviço, .preparando-a e dando-lhe
imediato encaminhamento ao respectivo chefe;
,
IJ - Anotar em ficha especial todos os. dados atinentes ao expediente
despachado; seu andamento, destino
e solução dada;
III - Preparar todo o expedrenté,
inclusive correspondência ofíoíal, Interna e externa, incumbindo-se de
sua distribuição e entrega;
IV - Organizar o tombamento da
documentação do Serviço, - inclusive
das cópias 'da correspondência expedida, em forma discriminativa, por
assunto, procedência e destino, obedecendo à ordem cronclógíca;
V - Encaminhar-ao Chefe do 8e1'víço de Censura de Diversões Públicas, sob protocolo especial e intata,
tôda a correspondência secreta, .confidencíal e reservada,· recebida;
VI - Informar aos interessados
sôbre .a tramitação do expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso, ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse sigilo;
VII - Redigir todo o - expediente
dacti16gráfico, relativo às normas
mencionadas nos itens anteriores.
Art, 99. A Secretaria será dirigida por um chefe, integrante do
"Serviço - Administração, Escritório
e Fisco", da Policia do Distrito Federal, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Chefe- de Pofída.

Subseção lI! -

Da Seção de
Censura

Art. 100. À Seção de Censura
compete:
1 Efetuar as censuras que. na
esfera de atribuições do serviço, forem, pelo respectivo chefe, determinadas;
II - Remeter à Chefia do Serviço
relatório dos trabalhos realizados.
Art. 101. A z.Seçâo de Censura
será dirigida por um chefe, Censor,
indicado pelo Diretor da Divisão e
designado pelo Chefe de Policia.
Subseção IV Da Seção de
Fiscalização

Art. 102. A Seção de Fiscalização compete:
I - Exercer:, a fiscalização nas cesae de espetáculos públicos. em tur..
mas ou separadamente, visando ao
cumprimento das _instruções baixadas pelo Chefe ·doServiço;
II - Fiscalizar, em' caráter permanente, as estações de rádio e televisão, no campo das atividades pertinentes ao Serviço de Censura de
Diversões Públicas;
III- Aplicar penalidades e multas previstas no regimento interno
do Serviço; promovendo os meios
para:c recebimento das últimas. aos
cofres da Tesouraria da Policia do
Distrito Federal;
IV "- Dar ciência ao Chefe do Serviço, da, aplicação das penalidades e
multas a que alude o item anterior;
V - Fiscalizar os cinemas locais.
objetivando o cumprimento da lei que
regula a exibição de filmes nacionais;
VI - Remeter relatório diário dos
trabalhos da Seção à Chefia- do Ser..
viço.
Art. 103, A Seção de Fiscalização
será dirigida por um chefe. Agente
de Polícia, indicado pelo Diretor da
Divisão e designado pelo Chefe de
Polícia.

Subseção V -

Do Arquivo

Art. 104. Ao Arquivo compete:
I - Manter' em dia fichário nominal de tôdas as firmas e organizações que, destinadas a espetáculos ou
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diversões públicas de qualquer natureza, devam ter suas atividades sob
eensura ou fiscalização do Serviço, na
área de sua competência;
TI '- Manter em dia fichário de
jurisprudência e legislação específicas.
Art. 105. O Arquivo será dirigido
por um chefe, Arquivista, indicado
pelo Diretor da Divisão e designado
pelo Chefe de políoía..

Seção VII - Das Delegacias
Policiais
Art. 106. Às Delegacias Policiais,
inicialmente em número de nove, e
díatríbuídas, 4 (quatro) no Plano PiIôto e as demais, na forma prevista
pelo art.' 79 dêste Regulamento,
compete:
I - Exercer, no território de suas
respectivas jurisdições, tôdas as -atívidades pertinentes à Polícia Judiciária, respeitadas as atribuições privativas da Delegacia Geral de Investigações;
n -r- Superintender, no território
de suas respectivas jurisdições', os
trabalhos de polícia preventiva, a
cargo dos seus Agentes, uniformizados ou não:
ITI -- Prestar assistência policial,
permanentemente, a qualquer do
povo que solicite o auxílio da repartição; ,
IV - Apoiar, quando necessário, as
investigações e outras diligências a
cargo da Delegacia. Geral de Invésttgacões e dos órgãos policiais especializados da Polícia Federal;
V '- Garantdr.. na ação policial, o
exercício das liberdades públicas;
VI· - Integrar-se no esfôrço que
Visa a solucionar os problemas da assistência social:
VII - 'Imprimir à ação policial o
sentido da valorização da pessoa humana;
VIIT - Cooperar com as autoridades competentes, notadamente quando esteja envolvido assunto de seguranca coletiva, ou a preservação do
regime;
IX - Manter, atualizado, cadastro
da . população fixa e móvel da respectiva jurisdição.
Art, 107, As Delegacias Policiais,
inclusive as instaladas nas Zonas Policiais, serão dirigidas por Delegados

de Policia, indicados pelo Diretor da
Divisão de Polícia Judiciária e desi!tnados pelo Chefe de Polícia do Distrito Federal.
. Art., 108. Aos Delegados de Polícia,
íncumbe:
I - Instaurar e promover tnquérj.,
tos policíaís .e os processos de contravenção penal;
II - Efetivar as prisões em flagrante, ou .em cumprimentá de man;
dado das autoridades judiciárias,
bem como quaisquer outras diligên_
elas por elas requisitadas, ou reque.,
ridas pelo Ministério Público;
III - Arbitrar fiança criminal e
comunicar à autoridade judiciária, na
forma da lei, as prisões em flagrante, efetuadas pela Delegacia:
IV - Ordenar buscas e apreensões
quando. não realizadas em suapresença:
V - ' Representar ao juizo competente pela necessidade ou conveniência da prisão preventiva;
VI - Proceder ao arrolamento e à
apreensão de bens vagos, ou' de defuntos e ausentes. comunicando ao
Juízo de órfãos e Sucessões, nos prazos e com as formalidades normais;
V!I - Requisitar exames de corpo
de delito e outras pericías ;
VIII, - Requisitar, do Setor de
Identdficaçâo da Divisão de Polícia
Técnica, .as informações cadastrais,
abrangendo a fôlha de antecedentes
dos indiciados;
IX - Elaborar o relatório final dos
inquéritos, de forma a especificar
tôdas as investigações realizadas;
·X - Comunicar à Divisão de Operações os acidentes de tráfego ocorridos. em sua jurisdição, bem como
outras ocorrências que escapem à
exclusiva ação policial, mas dependam de providências urgentes, tais
como recolhimento de loucos, enfermos, menores. mendigos e especialmente nos casos de incêndio ou catástrofe;
XI - Velar pela continuidade e
unidade das investigações policiais,
dirigindo-as. pessoalmente, ou orientando a ação dos Comissários de Polícia, de serviço, que o substituam;
XII - Designar o Comissário que
deva- substitui-lo em seus impedimentos ou ausências eventuais, durante
o dia, bem como organizar a escala
de serviço permanente na Delegacia,
a cargo dos seus auxiliares;
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XIII- Fornecer atestados de residência, pobreza, e outros de sua alçada, à base de informações colhidas por seus auxiliares;
XIV - Elaborar planos de policiamentopreventivo, a cargo de seus
Agentes uniformizados ou não, consideradas para tanto as peculiaridades topográficas e sócio-econômicas
do território' sob sua jurisdição;
XV - Proceder ao cadastramento
dos locais e pessoas que interessem
às atividades preventivas da Delegacia, no território de sua jurisdição;
XVI - Determinar a custódia de
loucos .. ébrios. mendigos e deeejustados em geral, até que recolhidos pela
Delegacia de Serviços Sociais,para
os devidos fins;
XVII - Aplicar as penas disciplinares que sejam de sua alçada, representando à autoridade superior,
para aplicação das que escapem à sua
esfera de competência;
XVIII - Zelar, como chefe que é
da Delegacia, pelo perfeito desempenho das atividades admiuíatratívas. que por ela devam ser desempenhadas.
Art. 109. Aos Comissários de Polícia, indicados pelo Diretor da Divisão de Policia Judiciária e designados pelo Chefe de Polícia do Distrito
Federal, para servir nas Delegacias,
incumbe:
I - Substituir os, Delegados junto
aos quais servirem e de acôrdo com
escala de serviço, nas suas ausências e impedimentos ocasionais, praticando tôdas as atribuições daqueles, exceto o relatório final do inquéríto que não tiver sido dirigido.
exclusivamente; pelo Comissário de
serviço;
Il - Auxiliar os Delegados em tô-'
das as atribuições dêstes, na sede
das Delegacias, ou na supervisão do
policiamento em geral e na execução
das diligencias externas, conforme
determínacão daquelas autoridades;
lI! - Mencionar em registro próprio. díscíplínadamente, os- objetos,
dinheiro e valôres que arrecadarem.
entregando-os ao Escrivão Chefe, ou
ao Escrivão de serviço, mediante recibo ao interessado;
IV - Desíncumbtr-se de missões
gerais ou especiais quê lhes forem
atribuídas pelo Chefe de Policia;
V - Providenciar pelo registro. no
livro próprio, das ocorrências verificadas nos seus períodos de serviço.

Subseção 1 - Da composição
das Delegacias Policiais

Art. 110. As Delegacias Policiais
compreendem:
I - Seção de Vigilância e -Investdgações Criminais;
II - Cartório;
III - Xadrezes.
Subseção 11 - Das Seções de Vigilância e Investigações Criminais

Art. 111. As Seções de Vigilância e Investigações Criminais, compreendem:
I - Setor de Vigilância;
II - Setor de Investigações;
III - Cadastro.
Art. 112 .. Ao Setor de Vigilância.
compete reforçar o policiamento ostensivo. especialmente; onde e quando seja recomendável a ação policial
em trajes civis.
Art~ 113.
Ao Setor de Investigações, compete:
I Realizar tôdas as diligências
policiais, particularmente as de investigações.
II :...- Colaborar nos inquéritos policiais.
Art. 114. Ao Cadastro, compete
efetuar o levantamento da população
fixa da jurisdição, bem como dos estabelecímentos nela sediados, qualquer que seja o seu tipo de atividade
(comercial ou recreativa). mantendo
permanentemente atualizados os arquivos referentes a êsse serviço.
Art. 115. As Seções de Vigilância
e Investigações Criminais se compõem de Agentes de Polícia e de
Agentes Auxiliares, que podem receber missões individuais ou serem empenhados em trabalhos de equipe, e
serão dirigidas por Agentes de Polícia indicados pelo titular da Delegacia e designados pelo Chefe de Policia.
Subseção 111 -

Dos Cartórios
>

Art. 116.. Aos Cartórios, compete:
I - Preparar os autos de inquéritos ou processos contravencíonaís, decorrentes de crimes ou contravenções. cuja apuração caiba às Delegacias .prevenir e reprimir;
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II - Organizar o mapa estatístico anual das Delegacias de acôrdo
com os dados coligidos;
IH ~ Manter o serviço conveníentemente em dia para poder prestar
informações exatas e rápidas;
IV - Controlar a freqüência do
pessoal dos Cartórios, apresentando,
díàríamente, à autoridade competente. a relação dos faltosos ou daqueles que, sem autorização, se tenham
ausentado .da repartição durante o
expediente;
- Organizar a escala de serviço
do pessoal das Delegacias, submetendo-a à aprovação das autoridades
competentes; .
VI ..,... Zelar' para que não sejam devassados os autos de inquéritos, sindicâncias e outros papéis a seu
cargo;
VII - Não permitir que sejam da ..
das informações de qualquer natureza sem autorização' da autoridade
competente;
VIII - Registrar e anotar os inquéritos, sindicâncias e processos
contravencionais, em -Iívros e fichas
apropriados;
IX - Requisitar o material de expediente' que se fizer necessário;'
X - Expedir as certidões que sejam requeridas às autoridades, depois do deferimento destas.
Art. 117. Os' Cartórios serão dirigidos por Escrivães de Polícia, indicados pelo .títular da Delegacia e designados 'pelo Chefe de Polícia.
Art. 118. Os Xadrezes, sob a responsabilidade de servidores' lotados
nas Delegacias e, designados pelos
respectivos titulares, destinam-se ao
recolhimento de pessoas surpreendidas na prática de crimes ou contravenções, cuja prevenção e repressão
caibam à Divisão.
CilpíTULO

vn

DA DIVISA0 DE POLíCIA
TBCNICA

Art. 119. A Divisão de Polícia
Técnica (DPT) , diretamente subordinada ao Chefe de Polícia do Distrito
Federal.. compete:
I - Coordenar, em todo o território do Distrito Federal, do ponto
de vista normativo e doutrínártc, as
atividades peculiares da Divisão;

II - Realizar, no Distrito Federal,
os exames periciais, avaliações e arbitramentos que, implicando na direta apreciação de vestigios materiais, resultantes de .mfracôes penais,
forem requisitados pelas autoridaaes
pouciaís, judícíárías e membros do
Ministério Público;
IIl'- Assistir as autoridades policiais, judiciárias e administrativas
do Distrito Federal. em estudos e pesquisas, ou na eretuacão de serviços,
quando para tal solicitada, e por determinação de Chefe de Policia;
IV - Desenvolver projetos e programas de estudos e pesquisas, no
terreno de Policia Técnica e Medicína 'Legal, divulgando os resultados
obtidos através de publicações adequadas.
'
Art, 120. Ao Diretor da Divisão
de Polícia' Técnica, Médico':Legista
ou Perito Criminal, nomeado em comissão pelo Prefeito do' Distrito Pe-'
deral, por indicação do Chefe de Policia, compete:
1 - Superintender e orientar, em
todo o território do Distrito Federal,
os trabalhos da Divisão;
n - Assinar a correspondência
expedida pela Divisão;
lI! - Despachar com o Chefe de
Polícia;
IV ..,.... Prestar às autoridades policiais tôdas as informações que lhe
forem solicitadas em matéria de sua
competência:
V - Prestar informações e emitir
pareceres, em processos, sôbre assuntos de sua competência;
VI - Baíxàr portarias e instruções
reguladoras para o bom andamento
dos serviços afetos ao órgão que dirige;
VII - Aplicar as penas disciplinares de sua competência, representando ao Chefe de Policia para a
imposição das que, de acôrdo com os
dispositivos estatutários, escapem à
sua alçada, bem como elogiar os servidores que lhe sejam subordinados;
VIII - Requisitar diárias, ajudas
de custo ou quaisquer outras vantagens pecuniárias para os funcionários da Divisão que, a serviço. se devam afastar da sede;
IX - Apresentar ao Chefe de Policia o, relatório 'anual do órgão que
dirige, sugerindo medidas tendentes
ao seu' aprimoramento;
X - Designar substituto para seus
ímpedímentos eventuais;
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XI - Integrar o Conselho Superior da Polícia do Distrito Federal.

Seção 111 -

Do Instituto Médicor..,~gal

Seção 11 - Da Secretaria da Divisão
de Polícia Técnica

Art. 123. Ao Instituto Médico-Legal, integrante da Divisão de Polícia
Técnica. compete:
1 Realizar, no Distrito Federal,
as .perícías de natureza médico-legal
requisitadas pelas autoridades policiais, judiciárias, administrativas ou
órgãos do Ministério Público;
Il - Realizar pesquisas científicas
relacionadas com a Medicina-LegaL
Art. 124. Ao Diretor do Instituto
Médico-Legal, indicado pelo Diretor
da Divisão de Polícia Técnica e designado pelo Chefe de Polícia, incumbe:

Art. 122. A Secretaria da Divisão de Polícia Técnica, compete:
I - Receber, em protocolo próprio.
tôda a correspondência dirigida à
Divisão, preparando-a' e /dando-Ihe
imediato encaminhamento ao respectivo Diretor;
Il .L Anotar, em registro especial,
todos os dados atinentes aos expedientes despachados, seu andamento,
destíno e solução dada;
III - Preparar todo o expediente,
inclusive correspondência oficial, ínterna e externa, incumbindo-se de
sua . distribuição e entrega;
rv ~ Organizar
tombamento da
documentação da Divisão, inclusive
cópias de tôda a correspondência expedídà. em forma discriminativa, por
assunto, procedência e destino, obedecendo à ordem cronológica;
V - Encaminhar ao Diretor da Divisão, sob protocolo especial e intata.
tôda a correspondência secreta, confidencial ou reservada que lhe seja dirigida;
VI - Informar aos interessados
aôbre a tramitação do expediente,
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter 'sigiloso ou enquanto prevaleça a necessidade dêsse si ~
gilo;
VII - Redigir todo o serviço dactilográfico relativo às normas mencíc'nadas nos itens anteriores.
§ 1Q A Secretaria será dirigida por
um chefe, integrante do "Serviço Administração, Escritório e Fisco", fndícado pelo Diretor da Divisão e
designado pelo Chefe de Polícia.

I - Planejar, dirigir e orientar os
trabalhos do Instituto Médico-Legal,
em todos os seus órgãos;
II - Receber, em livro próprio, o
compromisso dos médícos- legistas, toxícologístas, anátomo-patclogtstaa e
de todos os outros servidores que exerçam funções periciais no Instituto,
para o .exercícío das mencionadas-funções, ficando, em conseqüência, dessabrigados de 'tal formalidade no rosto
dos autos;
III - Designar, ná forma dêste 'Re-gulamento, peritos para execução de
perícias ou emissão de pareceres solicitados por autoridades competentes;
IV - Orientar os médicos-legistas
e demais servidores com função per!cíaf em questões técnicas, promovendo com êles as pesquisas necessárias
ao seu esclarecimento;
.
V - Examinar, juntamente com os
peritos signatários, os laudos emitidos pelo Instituto, apondo-Ihes o ne ..
cessárto "visto":
VI - Reunir, periodicamente, os
médlcos-Iegístas lotados na reparti..
çâo, a fim de debater novas técnicas
e métodos de trabalho, ou de fixar,
sôbre determinado assunto, o ponto
de vista doutrinário do Instituto Médico-Legal;
VII - Assinar a correspondência
expedida pelo Instituto;
VIII - Despachar com o Diretor
da Divisão de Pclícía . Técnica;
IX r-: Prestar às. autoridades policiais tôdas as Informações que lhe sejam solicitadas em matéria de sua
competência;
X ----". Baixar portarias e Instrucões
definidoras e reguladoras, para a bom
andamento dos serviços afetos aa ôrgão que dirige;

Seção I - Da- composiçâo da
-Policia Técnica,

Art. 121. A Divisão de Policia
Técnica compreende:
1 - Secretaria;
II Instituto Médico-Legal;
III - Setor de Criminalística;
IV - Setor de Identificação;
V - Serviço Fotográfico;
VI - Setor Escolar.

°
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XI _Encaminhar aos órgâoavadminístrativos próprios os pedidos de
fornecimento ou aquisição de material
necessário aos trabalhos do Instituto
Médico-Legal;
.
XII ...,.... Atender, no horário de expediente, aos interessados que concorram a sua audiência;
.
X!U - Organizar, afixando-a em
portaria, a escala' de serviços, inclusive de plantões, dos médicos-legistas
e demais servidores lotados' no Instituto Médico-Legal;
.
XIV - Zelar pela boa ordem funcional, pelo perfeito andamento ,dos
trabalhos, pela observância dos preceitas de ética, aplicando as penas
disciplinares de sua competência, representando ao Diretor da Divisão de
Polícia Técnica para a ímposícâo . das
que, de acôrdo com os dispositivos
estatutários, escapem à sua alçada,
bem como elogiar os servidores que
lhe sejam subordinados;
XV Requisitar diárias,ajuÇl.as
de custo ou quaisquer outras -vantagens pecuniárias para os funcionários
do Instituto Que, a serviço, se devam
afastar da sede;
XVI - Apresentar ao Diretor da
Divisão de Policia Técnica o relatório
anual dó órgão que dirige, sugertndo
medidas tendentes ao seu aprimoramento;
xvn - Designar substituto para
seus impedimentos eventuais;
XVITI - Avocar, quando o julgar
necessário, a realização de qualquer
perícia médico-legal;
XIX - Arbitrar honorários e taxas
pela prestação de serviços não obrigatórios do Instituto.
Parágrafo único. Aos Médicos-Le'gtstas, incumbe:
I - Comparecer ao Instituto Médico-Legal, obedecendo à escala dos
plantões e ao expediente, no horário
determinado, para exame, discussão C"
assinatura dos laudos;
II - Não se retirar do plantão
antes da chegada do seu substituto;
III_ - Realizar as perícias requisitadas pelas autoridades policiais. judiciárias, pelo órgão do Ministério PÚblico ou pelas autortdades administrativas ou militares na Capital da República, ou fora dela, quando designados pelo Diretor do Instituto MédicoLegal;
IV - Colhêr e enviar aos laborátôrtos de Toxícologta á Anatomia Patológica material para exames qUE"
julguem necessários, preenchendo as

respectivas requisições com os dados'
necessários;
v - Observar os prazos para elaboração e entrega dos laudos periciais;
VI - Comparecer a reuniões de caráter científico, ou administrativo,
quando promovidas pela Diretoria;
VII - Realizar trabalhos de pesquisa científica relacionados com a
Medicina-Legal, e publicá-los quando
para isto não haia nenhum impedimento de ordem Iegal ou ética;
VIII - Observar rigorosamente os
princípios de ética pericial, fazendoos, outrossim, ser cumpridos por seus
.
auxiliares:
IX - Determinar, quando de plantão na ausência do Diretor ou de
quem suas vêzes fizer, as providências
urgentes que se tornem necessárias.
Subsecão 1 -

Da comoosicãc do

Instituto Médico-Legal

Art. 125. O Instituto Médico-Legal compreende:
I II -

In IV -

Secão de Perícia no Vívo:
Secão de Perícia no Morto:
Secâo de Perícia de Labcratório;
Seção Administrativa.

Subseção II -

Da Seção de 'Perícia
no Vivo

Art. 126. A Seção de Perícia no,
Vivo, chefiada por um Médico-Legista, indicado pelo Diretor. do Instituto
Médico-Lega] e designado pelo Chefe
de Polícia, compete:
I - Realizar perícias sôbre lesões
corporais;
II
Realizar exames complementares;
III
Realizar exames de conjuncão carnal;
IV - Realizar exames de estupro;
V
Realizar exames de atentadoao pudor;
VI
Realizar exames de verificação de idade;
VII
Realizar exames de abôrto e
puerpértoVIII - Realizar exames clínicos para
verificação de embriaguez;
IX - Realizar exames de sanidade
rísíca (valídez) e ínfortunístíca do trabalho;
X - Realizar exames de sanidade:
mental.
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Art. 127. As perlcías enumeradas
no artigo anterior serão realizadas
pelos Médicos-Legistas.
Art. 128. Os exames de sanidade
mental serão realizados por MédicosLegistas que tenham as habilitaoôes
de Médico-Psiquiatra.
~
Art. 129. Em todos os casos em
que o estabelecimento de um diagnóstico médico-legal depender de exames
especializados, para os quais não disponha O Instituto Médico-Legal de
recursos necessários, deverá O Diretor
requisitar a colaboração de serviços
especializados, de preferência oficiais.
Art. 130. Serão, também, realiza-dOE. pela Seção de Perícia no Vivo os
exames de aptidão física para habilitação de. motoristas profissionais ou
amadores.
Art. 131. Os exames de que trata
o artigo anterior constarão de exame
clinico geral, exame oftalmológico,
compreendendo pesquisa de acuidade
e campo visuais, daltonismo e reflexos
foto-motor simples e consensual, exame neurológico sumário, com pesquisa
de reflexos superficiais e profundos.
Parágrafo único. Nos casos em que
fôr julgado conveniente, será exigido
também o exame psicotécnico.
Art. 132. A Seção de Perícia no
Vivo será- dotada de equipamento e
pessoal necessários à realização dos
exames referidos no artigo anterior e
seu parágrafo único.
Art. 133. Ao Chefe da Seção de
Perícia no Vivo, incumbe:
I - Planejar, dirigir e orientar os
trabalhos da Seção sob sua chefia,
tendo em vista a orientação do Diretor do Instituto Médico-Legal;
II - Orientar os Médicos-Legistas
e demais servidores com função per! ~
cíal, no sentido de esclarecer-lhes dúvidas, ou, quando assim convier, submeter o caso à consideração do Diretor do Instituto Médico-Legal;
nI - Determinar providências no
sentido de promover a discussão e
assinatura dos laudos, tendo em vista
os prazos respectivos:
IV -'- Receber dos Médicos-Legistas
e encamínhar aos órgãos próprios, observando as disposições dêste Regulamenta, requisições de exames que se
tornem necessários à complementação
de qualquer perícia.
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Subseção III - Da Seção de Perícia
no Morto
Art. 134. À Seção de Perícia no
Morto, chefiada por Médico-Legista,
indicado pelo Diretor do Instituto, e
designado pelo Chefe de Policia, compete realizar todos os trabalhos necessários a se estabelecer a causa determinante do óbito - em seu duplo
aspecto, clinico e jurídico - observadas as disposições dêste Regulamento.
Art. 135. As perícias referidas no
artigo anterior serão realizadas por
Médicos-Legistas.
Art. 136. A Seção de Perícias no
Morto disporá de velórios e instalações destinadas ao recolhimento e
conservação de cadáveres.
Art. 137. A Seção de Perícias no
Morto poderá realizar embalsamento
nos casos necessários.
Parágrafo único. Os embalsamentos serão obrigatôriamente realizados
por dois médicos, lavrandoâse, em cada caso, ata circunstanciada do que
houver sido realizado, assinada por
ambos.
Art. 138. Para realização dos trabalhos na Seção de Perícia no Morto,
contará o. Médico-Legíata com auxíliares e serventes de necropsia.
Art. 139.. O Diretor do Instituto
Médico-Legal indicará, entre óe auxiIiares de necropsía, um encarregado
do necrotério cujas atribuições são definidas neste Regulamento.
Art. 140. Ao Chefe da Seção de
Perícia no Morto, compete:
I - Planejar, dirigir e orientar os
trabalhos da Seção sob sua chefia,
tendo em vista a oríentação do Direter do Instituto Médico-Legal;
II - Orientar os Médicos-Legistas
e demais servidores com função pericial' no .sentddo de esclarecer-lhes dúvidas ou, quando assim convier, submeter o caso à consideração do Diretor do Instituto Médico-Legal;
III - Determinar providências no
sentido de promover a discussão e
assinatura dos laudos, tendo em vista
os prazos respectivos;
IV - Receber dos Médicos-Legistas
e encaminhar aos órgãos próprios, observando as disposições dêste Regulamenta, requisições de exames que se
tornem necessártoa à complementação
de qualquer perícia;
.
.

v. _ Fiscalizar o trabalho do encarrezado do necrotério, no tocante a
ro~pas e pertences de ca~áveres~ recolhidos ao Instituto Médíco-Legal ;
'VI _ Receber e fazer acondicionar,
em invólucros próprios, projéteis, . de
armas de fogo retirados em perícias,
encaminbando-os com as devidas cautelas à Seção Administrativa para
juntada aos laudos.
Art. 141. Ao Encarregado do Necrotério, compete:
I - Fiscalizar L trabalho dos auxiliares e serventes de necropsia;
II - Prestar todo o concurso aos
Médicos-Legistas em exercício no necrotério;
lU - Ter sob sua guarda todos os
móveis e utensílios da sala de necropsia e dos velórios, ínclusíve o instrumental;
IV - Zelar pela limpeza e conservação de tódas as dependências da
sala de necropsia e dos velórios, contando com a colaboração dos auxiliares e serventes de necropsia;
V - Zelar pela conservação da câmara frigorífica;
VI - Arrecadar, [untamente com
os auxiliares e serventes de necropsía,
as vestes e pertences dos cadáveres
recolhidos ao Instituto Médico-Legal;
relacioná-los e acondicioná-los devidamente;
VII - Impedir, salvo contra-ordem
do Diretor do Instituto Médico-Legal
ou do Médico-Legista, a entrada de
pessoas estranhas 'nas dep-sndências do
necrotério não destinados ao público;
VIII - Providenciar nc sentido de
que os atos de reconhecimento e
identificacão de corpos se realizem
com 'as - cautelas devidas, de modo a
evitar, ou pelo menos reduzir ao mínimo possível, a natural emoção das
pessoas que compareçam a tais atos;
IX - Providenciar no sentido de
que, antes da realização de tais atos,
os corpos estejam colocados sôbre
mesas; em posição decorosa, devidamente vestidos ou amortalhados;
X - Manter ordem e disciplina
entre os auxiliares e serventes de necropsía, levando ao conhecimento do
Diretor do Instituto Médíco-Leaal ou
do Médico-Legista qualquer irregularidade constatada.
Art. 14-2. Aos Auxiliares de Necropara, compete:
I - Auxiliar os Médicos-Legistas
nos trabalhos de necropsía:

II - Lavar, recompor e vesti! os
cadáveres necropsíadoe;
IH - Cuidar da límpeaa e conservação. das dependências, instalações
e instrumental usado, contando com
a colaboração dos serventes de necropsia;
IV - Integrar em companhia de
servente a equipe da viatura do Instituto Médico-Legal para recolhimento de cadáveres;
V - Recolher, em colaboração com
o servente, os cadáveres ao Instituto,
cuidando de apor-lhes etdquêtas índlcativas;
VI - Cumprir as determinações
dos seus superiores.
Art. 143. São atribuições dos Serventes:
I - Executar os trabalhos de limpeza e conservação do setor de que
fôr encarregado, bem como outras
tarefas que, por sua natureza, estejam na órbitá de suas atribuições
funcionais;
II - Cumprir as determinações dos
seus superiores.
Art. 144. No caso dos serventes lotados no Necrotério, .compete: além
das atribuições definidas no artigo anterior:
1 - Integrar juntamente com o
auxiliar de necropsia a equipe da viatura para recolhimento de cadáveres;
TI - Prestar colaboração no que fôr
solicitado pelo zelador do' Necrotério
e auxiliar de necropsia na boa ordem
dos serviços naquelas dependências.
Art. 145. Serão recolhidos ao Instituto Médico-Legal, acompanhado da
respectiva "guia de recolhimento",
expedida pela repartição policial competente, os corpos de pessoas falecidas de morte violenta, de pessoas falecidas do morte natural, encontradas
em lugar publico, ou quando não tiver
havido assistência médica, ou mesmo
falecidas em hospitais ou casas de
saúde, quando não tiver havido, pela
evolução clínica da doença, possibilidade do estabelecimento da causa
determinante do óbito.
§ 19 Considera-se.
para efeitos
dêste artigo, não ter havido assistência médica quando não fôr possível localizar-se o médico assistente,
ou quando o óbito ocorrer depois de
decorrido o prazo de 15 dias após a
última consulta.

§ 29. Da guia de recolhimento de
que trata êste artigo deverá constar
o nome, côr, sexo, idade, filiação, estado civil, residência, naturalidade,
nacionalidade do falecido, dia, hora
e local do óbito, bem como as circunstâncias em que a morte houver
ocorrido e a indicação acêrca da destinação do laudo.
Art. 146. Os exames periciais no
cadaver serão de duas espécies:
I - Necropsia propriamente dita;
n - O exame cadavérico, assim
conceituada a inspeção externa do
cadáver.
Art. 147. A necropsia deverá ser
obrigatoriamente praticada, em todos
os casos de morte violenta e em especial nos seguintes:
I ~ Nos casos de crime ou suspeita
de crime;
II - Nos casos de suicídio ou acidente, quando-a "causa mortis" só
possa ser determinada pelo exame
dos órgãos internos;
lU - Nos casos de acidentes de
trabalho, ou de suspeita da respectiva ocorrência;
IV - Nos casos de morte natural
em que a determinação da "causa
mortis" só possa ser feita pelo exame
dos órgãos' internos;
V - Nos casos em que as autortdades policiais, judiciárias, o órgão
do Mínlatérld Público ou as autorídades administrativas ou militares, ou
os próprios peritos julgarem necessário.
Art. 148. Poderá ser dispensada a
necropsía nos casos de morte natural, quando o exame cadavérico poassibilitar a determinação da "causa
mortis" ou mesmo -nos casos de morte
violenta. quando não houver responsabilidades a serem apuradas e as lesões externas permitirem o diagnóstico causa] respectivo.
Art. 149. As necropsias só poderão
ser praticadas após a decorrência do
lapso de tempo mínimo de seis horas
após o óbito.
Parágrafo único. Quando houver interêsse para a Justiça, poderá êsse
lapso de tempo ser diminuído, devendo neste' caso. entretanto, constar
do laudo respectivo a realização de
exames para diagnostico de certeza
quanto à realidade da morte.

Art. 150 As necropslas serão realizadas no Instituto Médico-Legal, díàríamente, das oito às dezoito horas é
com observância do artigo antenor e
seu parágrafo único.
§ 1º As necropsiaa, precedidas de
exumação, poderão ser realizadas nos
respectivos cemitérios, no próprio local da inumação, ou, a juizo dos
peritos, no Instituto Médico-Legal.
§ 29 Nos casos de exumação, o Díretor do Instituto Médico-Legal deverá ser notificado do dia e hora da
perícia, após a autoridade haver determinado as providências necessárias
no Departamento de Saúde e na administração do cemitério.
§ 39 Sempre que houver ínterêase
da Justiça, ânterêsse social ou familiar, a juizo da autoridade competente, poderá ser praticada a necropsía
fora do horário estabelecido, mediante
autorização do Diretor do Instituto
Médico-Legal.
Art. 151. Realizada a necropsia ou
exame cadavérico, nos casos previstos
neste Regulamento, será lavrado o
laudo respectivo, firmado pelos Médicos-Legistas que a houverem realizado, o qual será encaminhado à repartição requisitante.
Art. 152. Do laudo de necropsia, lavrado na forma do artigo anterior,
deverá constar obrigatoriamente a
descrição mtnucíosa das roupas trajadas pelo morto (no momento do exame), a descrtção minuciosa dos seus
caracteres somáticos, a descrição pormenorizada das lesões externas e ínternas, os exames toxícclógícos, histopatológícos e laboratoriais que houverem sido realizados, a determmação
da "causa mortis" e a resposta dos
quesitos formulados, cuja transcrição
fará parte integrante do laudo fornecido.
Art. ·153. Além do laudo de necropsía, ou exame cadavérico, de que tratam os artigos 147-148 dêste Regulamento, será expedido um atestado de
óbito para cumprimento das formalidades do Registro Civil.
Art. 154 O atestado de óbito, de
que trata o artigo anterior, será lavrado em três vias, em ínpresso próprío do Instituto Médico-Legal, devidamente numerado, firmado por um
dos Médicos-Legistas que houver procedido à perícia e conterá nome, côr,
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sexo, idade, filiação, estado civil, profissão do falecido, dia, hora e local

do falecimento .. bem como a indicação da "causa mortis"
§ 19 Serão observadas na lavratura
do atestado de óbito as exigências
da legislação própria do RegistroCivil e dos órgãos próprios do Serviço

de Estatística sanitária' do Mihistério
da Saúde.
§ 29 Na lavratura do atestado de
óbito deverão ser preenchidos todos
os dados referidos neste artigo, declarando-se
expressamente
serem
ignorados. quando' o forem, e riâo se
permitindo' corrtgenãas ou rasuras. a
menos que. devidamente ressalvadas
pelo respectivo signatário em tôdas as

vias respectivas.
§ 39 , A terceira via será arquivada
no Instituto Médico-Legal, juntamente com -a guia de recolhimento do
corpo e o traslado do la tido de necropsía ou exame cadavérico.

Art. 155. Na hipótese de se tratar
de cadáver cuja identidade fôr" des'Conhecida, será o mesmo fotografado,
de frente e perfil, bem como colhidas
as impressões digitais, série e seção,
arquivando-se junto à documentação
referida no § 39 do artigo anterior.
§ 19 Dos documentos de que trata
este artigo serão provídencladasvcóPias arquivadas em separado; a fim
de se permitir o levantamento da respectiva identidade em qualquer ocasião, em que isto se torne possivel.
§ 21" Na hipótese de se chegar ao
levantamento da identidade dos Cadáveres referidos neste artigo, mandará o Diretor do Instituto MédicoLegal lavrar têrmo próprio e 'círcunstancíado, na presença de testemunhas devidamente qualificadas e
que assinarão, ao final, o termo referido.
§ 39 Do têrmo a que se refere o parágrafo anterior, será provídencíado
o devido traslado, o qual será arquivado juntamente com a documentação relativa ao caso a que se refere.
Art. 156. Os peritos deverão proceder ao levantamento de provas fotográficas ou desenhos esquemáticos
para melhor caracterização das lesões
-descrítas nos laudos.

Subseção IV - Da Seção de Perícia.
de Laboratório

Art. 157. A Seção de Perícia de
Laboratório, chefiada por um Médico-

Legista, indicado pelo Diretor do InstitutoMédico-Legal, dentre os Médicos-Legistas que forem exercentes
da especialidade respectiva e designado pelo Chefe de polícia, compete a
realização de exames periciais pertinentes à 'I'oxlcologia e Anatomia Patológica, bem 'como a execução das
provas radiológicas e fotográficas necessárias ao trabalho pericial.
Art. 158. Ao Chefe da Seção de
Perícia de Laboratório, compete:
I - Dirigir e superintender os trabalhos da Seção;
II - Receber as requisições e ma-'
terial pertinentes aos exames periciais que se fizerem necessários, encaminhando-os aos setores respectivos;
III _- Orientar os Chefes de Setores, bem como aos demais servidores
no desempenho dos trabalhos respectivos;
IV Fiscalizar o recebimento e
fornecimento de material aos vários
setores, bem como a respectiva escríturaçâc nos livros próprios;
V - Propor ou sugerir as medidas
que se fizerem necessárias ao aperfeíçoamento dos trabalhos da Seção.
Art. 159. A Seção de Perícia de
Laboratório compreende:
I - Setor de Toxicologia;
II - Setor de Anatomia Patológica e Microscópica;
lU - Setor de Raíos-X;
IV - Setor de Fotografia;
Art. 160. Ao Setor de Toxicologia.
compete realizar trabalhos periciais
de pesquisas de tóxicos em geral em
líquidos orgânicos, vísceras, ahmentos, medicamentos e 'outras substâncias nos casos seguintes:
I - Intoxicações exógenas (sulcídia, homicídio e acidentes);
II - Intoxicações profissionais;
III - Intoxicações medicamentosas;
IV - Intoxicações decorrentes de
contaminação .pelo vasilhame usado;
V - Intoxicação pelo monóxido de
carbono e outros gases;
VI - Intoxicações alcoólicas, barbitúrtcas ou por substâncias estupefacientes;
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VI - Comparecer às reuniões de caVII- Exames de material suspeito
ráter científico ou administrativo,
de contaminação i tóxica, inclusive
quando promovidas pela Diretoria do
água e alimentos;
Instituto Médico-Legal:
VIII - Exames de substâncias enVII - Sugerir ou propor, em reprecontradas nas vítimas de morte viosentação ou por qualquer outro meio
lenta (homicídio, suicídio, acidente).
idôneo, medidas que visem ao melhor.
Art. 161. Poderão ser usados, seandamento dos trabalhos que compegundo. os casos indicados, os processos
tem ao Setor respectivo;
de análise mícroquímlca, espectroscóVIII - Realizar trabalhos de pespica, eletroforética e outras, consagraquisas científicas no âmbito da Todas pela técnica e usadas na perícia
xicologta e publicá-los quando não
de envenenamento.
houver impedimento de ordem legal
ou ética'
Art, 162. O Setor de 'I'oxicologia
IX ~ Observar rigorosamente os
contará com um ouímico-aoxtooioaisprincipias de ética pericial, e fazê-los
ta, Técnicos' de Laboratório e Servencumprir por seus auxiliares.
tes necessários ao perfeito andamento
Art. 167, Ao Setor de Anatomia
elos seus trabalhos.
Patológica e Microscópica, compete a
realização
dos .exames periciais seArt. 163. Será mantido no Setor de
guintes:
'I'oxícologfa, em perfeito entrosamenI - Exames anátomo-patológtcos,
to com a Seção Administrativa, livromacro e microscójuco de órgãos e tecarga do material encaminhado a
cidos, secreções, exsudatos, transudaexame, preenchendo-se nestes registos, etc., retirados em necropsias ou
tros os dados necessários à perfeita
em exames periciais realizados no Insidentificação do material a que se
tituto Médico-Legal;
refere.
II - Exames bacteriológicos;
IH - Exames de manchas de sanArt. 164 o Os exames realizados serão registrados em livro próprio e -gue, pus, muco, esperma, fezes, urina,
dêles, em traslado, firmado pelo 'I'oxímecôníc, colostro ou outros humores
orgânicos, sempre que houver íntecologísta e pelo Médico-Legista que
rêsse pericial;
o houver solicitado" será anexado ao
IV - Exames hematológicos neceslaudo médico-legal referente ao caso;
sários às perícias de verificação da
Art. 165. Sempre que possível, serão
paternidade.
recolhidas ao laboratório amostras do
Art. 1680 O Setor de Anatomia Pamaterial analisado, -para as contratológica contará com um Médico Ariáperícias, quando oportunas ou necestomopatologista,
técnicos de laborasárias.
tórios e serventes necessários ao perArt. 166. Ao 'I'oxtcologista, comfeito andamento dos trabalhoso
pete:
Art. 169. Será mantido no Setor
I Colaborar na realização das'
de Anatomia Patológica, em perfeito
perícias nos casos de ocorrência ou
entrosamento com a Seção Admínlssuspeita de envenenamento;
trativa, livro-carga do material encaII - Requisitar ou promover a 'reaminhado ao exame.
lização de provas de convicção, fotografias, mícrofotografías e outras conParágrafo único. Nos registros feísagradas pela técnica pericial, para
tos nesse livro, quando se tratar de
material de biópsia" ou necropsia, demelhor elucidação dos laudos;
verão constar obrigatoriamente os daIII - Estudar, juntamente com os
lVIédícos-Legistas e o Diretor do Insdos de identidade do paciente ou
tituto Médico-Legal, o roteiro das pesnecessários à perfeita identificação
quisas toxícológícas, a redação dos
elo material em estudo
laudos e as suas conclusões;
Art. 170. Os exames realizados seIV - orientar a destínaçâo dada
râo registrados em livro-próprio e dêao material examinado após a realiles um traslado devidamente assinado
zação da perícia, determinando a conpelo Médico Anátomopatologista e
servação de amostras necessárias às
pelo Médico-Legista que os houver
contraprovas, nos têrmos do art. 165
reuuisitado será anexado ao laudo médêste Regulamento;
díco-legal rererente ao caso.
V - Emitir pareceres quando deArt. 171, Sempre que possível, serão
signado pelo Diretor do Instituto
Médico~Legal;
mantidos em arquivo, com as espeow
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cificações indicativas, as preparações
feitas do; material examinado, para as
contrapertcías que se fizerem' oportunas., ou forem julgadas necessárias.
Art. ,172. Ao Setor de Raios X,
compete:
I - Fazer as radiografíaa e exames radiológicos outros de interessedos vários serviços do Instituto Médico-Legal;

II - Registrar e classificar os exames realizados, arquivando as chapas
radiológicas e os respectivos relatórios.
Art. 173. O Setor de Raios X contará com um Médico-Radiologista,
Técnicos de Raios X e serventes necessários ao perfeito desempenho dos
seus trabalhos.
Art.

174.

compete:

Ao

Médico-Radiologista,

I - Proceder aos exames radfológícos de ínteréase do Instituto MédicoLegal;
11 - Examinar as chapas colhidas
e elaborar o respectivo relatório;
III - Fiscalizar o registro em livro
próprio dos exames realizados e do
materíe.l do serviço, orientando os
trabalhos de classificação e arquivamento necessários.
Art. 175, Ao Técnico de Raios X,
compete:
1 - Bater e revelar as chapas radíográfícas ;
II - Dirigir-se ao Médico-Radio-

logista sempre que necessitar de esclarecímento ou orientação;
In ~ Preparar os banhos reveladores e fixadores;
IV - Controlar o estoque de material necessário, providenciando no
sentido de que não venha a se prejudicar o serviço pela falta' respectiva;
V - Arquivar as chapas radioaráfícas; ciassrncã-ias, arquivando também
os relatórios de exames realizados;
VI - Registrar em livro próprio os
exames realizados, cuidando de que
nestes registros sejam consignados os
dados necessários à identificação do
caso a que se t-eferenr:
VII - Zelar, pela boa ordem e as~
seio das dependências do Gabinete
de Raios X, contando com a colaboração dos serventes.
Art. 176. Ao setor de Fotografia,
compete:
I - Executar as fotografias aolícitadas pelos diversos serviços do
Instituto Médico- Legal;

II - Manter arquivadas as cópias
e negativos respectivos.
Art , 177. O Setor de Fotografia
será provido de fotógrafos e do pessoal necessário ao perfeito desempenho dos seus trabalhos,
Art. 178, Aos Fotógrafos, compete:
I - Executar as fotografias de tn.,
terêsse do Instituto Médico-Legal;
11 - Registrar em livro próprio as
fotografias realizadas, fazendo constar dos registros os dados necessários
à ídentdífcaçâo de cada caso;
lU - Arquivar as fotografias e respectivos negativos;
IV - Zelar pelo material que lhes
fôr entregue, providenciando no sentido de que não venha o serviço a se
prejudicar por sua falta.
Subseção V -

Da Seção
Administrativa

Art, 179. A Seção Administrativa,
dirigida por um chefe, indicado pelo
Diretor do Instituto Médico-Legal e
designado pelo Chefe de Polícia, Compete:
I - Promover a recepção dos pacientes que devam ser subn-etldos a
exame, encaminhando-os aos setores
a que forem pertinentes;
. I l - Promover a execução mecanográfica dos trabalhos afetos ao InatitutoMédico-Legal;
III '- Promover o arquivamento da
documentação pertinente aos brabalhos do Instituto Medico-Legal;
IV - Promover o levantamento da
estatística respectiva;
V - Promover o encaminhamento
do expediente às repartições e demais
dependências a que forem pertinentes.
Art , 180. Ao Chefe da Seção Administrativa, compete:
I - Fiscalizar o serviço do Setor
de Recepção, do Setor de Mecanngrafia, do Setor de Expediente e do
Setor de Documentação, determinando
providências no sentido de assegurarlhes plena eficiência,
II - Mínutar a correspondência do
Instituto Médico-Legal;
lU - Reunir e entregar ao Diretor, para assinatura, tôda a documentação a seu cargo, depois de devidamente conferida;
IV -, Conferir e .autentdcar certidões, cópias e traslados de laudos e

outros documentos;
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v - Manter em dia a escrituração do livro-carga, fazendo, quando
necessário, os respectivos Iançamantos·
VI - -Receber do Setor. de Expediente as taxas de serviço arrecadadas
escriturá-las. devídarnente e organi~
zar .mensalmente a respectiva prestaçâo de contas;
VII ~ Promover, junto à Diretoria, as providências necessárias ao
fornecimento de material de expediente e limpeza necessário ao Instituto Médico-Legal;
VIII - Providenciar o levantamentç
de assentamentos pessoais de cada
servidor ,do Instituto, determinando
as providências necessárias;
IX - Fiscalizar o livro de ponto
e organizar as fôlhas de freqüência
nos prazos determinados.
Art. 181. A Seção Admínfstratlva
compreende:
L - Setor de Recepção;
II - Setor de Mecanografia;
III - Setor de Documentacâo e
Estatística;
~
IV - Setor de Expediente;
V -Setor de Relações Públicas.
Art. 182. Ao Setor de Recepção,
compete:
. I - Receber os pacientes, encamínhados ao Instituto Médico-Legal;
Il - Proceder ao registro, no livro
de protocolo, do documento ou documentosvque os houver encamtnhado, mencionando obrigatoriamente ri
número de ordem, a hora do recebimento, a repartição encamínhadora,
O' nome do paciente, a indicação do
respectivo encaminhamento e a rubrica do runcíonàrto que os houver
recebido;
\
III .; Apresentar ao Médico-Legista ou ao órgão próprio do Instituto
Médico-Legal, recebendo-os de volta,
após.. . a realização da perícia, os documentos referidos no item anterior
para a entrega a Seção Administra"
uva:

-

IV - Fornecer, aos pacientes ou
respectivos condutores, quando fõr -o
caso, a 2lJ. via dos mesmos documentos'
V - Receber, no caso de servidores encaminhados ao Serviço de Inspeção Médica, as requisições-Guias de
Exames, Ocasionais de. Sanidade e
Capacidade Fisica - exigindo do servtãor a- apresentação de documento
de identidade e verificando se -foí
feita. a necessária anotação;
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VI - Receber solicitações da viatura para o transporte de cadáveres,
preenchendo os necessários registros
e providenciando, junto à Seção de
Pertota no Morto, o respectivo atendimento;
VII - Controlar o uso do aparelho telefônico, cuidando de atendê-lo
prontamente, com observância rigorosa dos preceitos de ética e urbanidade.
Art. 183. O Setor de Recepção
funcionará ininterruptamente em serviço de plantão de 24 horas por dia
e contará com os plantonistas necessários ao perteíto desempenho dos
seus trabalhos, concorrendo à escala
estabelecida pelo Diretor do Instituto
Médico-Legal.
Art. 184. Ao Setor de Mecanografia, competem os trabalhos mecanográficos referentes aos laudos perí. cíaís e respectiva conferência, bem
como a elaboração mecanogràífca da
correspondência e de todo o expedi"
ente do Instituto Médico-Legal.
Art. 183. O Setor de Mecanografia
funcionara em dois turnos, nos dias
úteis, observadas as disposições da Iegislaçâo disciplinadora do regime de
trabalho dos servidores públicos.
Parágrafo único. Sempre que as
circunstâncias exigirem e a juizo do
Diretor do Instituto Médico-Legal;
poderá ser determinada a convocação do Setor de -Mecanografta quando se fizer necessário.
Art. 186. Ao Setor de Documentação e Estatística, compete:
I - Conservar os Tívros do Instítuto Médico-Legal;
II - Arquivar todos os documentos recebidos ou emitidos pelo Instítuto Médico-Legal;
UI - Registrar: nos fichários competentes, os documentos referidos no
ítem anterior; _
IV - Proceder ao Ievantamentc
mensal, semestral e anual da estatística dos casos atendidos;
V - Organizar e manter uma Biblioteca;
VI - Promover as necessárias d1Hgêncías no sentido de que seja fornecido ao corno médico pericial, bem
como aos demais funcionários, o material didático para consulta e orientação nos casos exigidos.
§ 19 No levantamento da estatística a que se refere êste artigo,
será tida em vista a natureza da perícia, bem como a respectiva causa
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determinante, notadamente nos, casos de óbito em que se terá empenho
no registro sempre que possível das
causas clínica e jurídica do óbito:
§ 2Q O Setor de Documentação
e Estatística manterá· perfeito entrosamento com a Diretoria e com O
Setor de Relações Públicas, para as
providências que se fizerem necessárias.
ArL 187. Ao Setor de Expediente,

compete:
I - Registrar e protocolar os laudos periciais elaborados pelo Instituto Médico-Legal;
Il - Encaminhar os laudos pertdais às repartições requísítantes ;
III - Expedir todos 05 documentos emitidos pelo Instituto MédicoLegal;
IV - Controlar e manter em dia
o estoque de material existente no
Instituto Médico-Legal, anotando-o
devidamente no livro-carga;
V - Promover diligências no S811tido de que não venha a faltar material nos diversos setores;
VI - Arrecadar as taxas de serviço, de acôrdo com êste Regulamento, escriturando-as em livro proprâc:
VII - organizar, para o devido
encaminhamento, a prestação de contas das taxas referidas no item anterior.
Art. 188. Ao setor de Relações
Públicas, compete:
I - Promover, junto aos Cartórios
do Registro Civil, o expediente necessário ao sepultamento dos indigentes;
TI - Promover o entrosamento do
Instituto Médico-Legal com outros
órgãos da Polícia do Distrito Federal
e do Departamento Federal de Segurança Pública e outras entidades
atuantes no Distrito Federal.
Subseção

VI

-

Dos

Estagiãrios

Art. 189. Poderão ser admitidos
como estagiários no Instituto Médico- Legal médicos e díplomandos em
Medicina, em número não superior
a 7 (sete), para o desempenho das
atribuíçôes que lhes forem deferidas
por êste Regulamento e pelo Diretor
do Instituto Médico-Legal.
Art. 190. Poderão ser admitidos estagiários, não médicos, em outros
serviços do Instituto Médico-Legal:

E'xECüTrVQ

Art. 191. O candídatcvao estágio
devera requerer sua admissão ao Diretor do Instituto Médico-Legal.
Parágrafo único. No caso de médicos é exigida a apresentação do diploma (ou fotocópia autenticada) e
da Carteira do Conselho Regional de
Medicina, bem como prova de estar
em dia com suas obrigações perante
o referido Conselho.
Art. 192. A duração do estágio
será de 12 (doze) meses, cessando automátícamente após esse prazo.
Art. 193. O estagiário que interromper sem justa causa o trabalho
por mais de 30 dias, terá automàtícamente cancelada a sua inscrição.
Art. 194. Aos estagiários. compete:
I - Comparecer ao Instituto Médico-Legal nos horários determinados;
II - Acompanhar o Médico-Legista na realização de pertcías ;
III - Participar dos trabalhos 'de
pesquisa cíentífíca relacionados com
a Medicina-Legal;
IV - Cumprir outras tarefas correlatas. quando determinadas pelo
Diretor, 'ou por quem suas vêzee fizer;
Art. 195. Ao Técnico de Laboratório, compete:
I - Receber, registrar e ter sob
sua guarda o material a ser examinado;
II - Preparar soluções a serem
utilizadas" nas pesquisas, bem como
o material a ser examinado;
IH - Montar os aparelhos usados
nas pesquisas, zelar pela limpeza e
conservação do instrumental do laboratório;
IV - Registrar e controlar o estoque de drogas, solicitando, em tempo
oportuno, a substituição 'âo material
consumido, de modo a não se prejudicarem os trabalhos pela falta respectiva;
V - Cumprir as determinações dos
seus superiores, observando os prlncípíos de ética, urbanidade e conduta compatíveis com a função que
exerce.
Suoseção VII -

DO,s Perícias

Art. 196. As perícias médico-legais serão feitas mediante requísiçâo
escrtta das autoridades polícíaís ou
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judiciárias, ou do órgão do Ministério Público, ou das autoridades admínístratívaa ou militares, dirigida
ao Diretor do Instituto Médtco-Legal .
Parágrafo único. Cada requisição deverá trazer os dados relativos
ã identidade do paciente, a natureza
do exame, círcunstâncías em que se
verificou a ocorrência, indicação de
ter havido ou não flagrante, repartição a que se destina o laudo, bem
como outras ínformaçõea que possam
orientar o trabalho dos peritos.
ATt. 197. Recebida a requisição e
após os necessários registros, o Diretor do Instituto Médico-Legal fará
a designação de dois peritos a quem
será entregue o caso, nos têrmoa dos
artãgos 159 e 178 do Decreto-lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941.
Art. 19B. Realizada a perícia e
aprovada pelo Diretor, será lavrado
o laudo respectivo, o qual, depois de
assinado por dois peritos, será encaminhado à repartição requisitante,
mediante recibo.
Art. 199. Os exames periciais serão realizados, sempre que possível,
no Jnstdtuto Médico-Legal.
§ 1.9 Na hipõtese de que, a JUIZO
das autoridades requisitantes, ou dos
próprios peritos, fôr julgado oportuno, poderão os exames ser realizados no local onde rôr julgado de melhor conveniência.
§ 2.9 Na hipótese de que o paciente, em vista do seu estado de
saúde ou impossibilidade de locomoção, não possa ser encaminhado ao
Instituto Médico-Legal, os peritos o
examinarão no local onde fôr encontrado.
Art. 200. Na prática das pertcíae,
bem como de todo o expediente emitido ou recebido pelo Instituto. Médico-Legal, o sigilo é imprescindível,
observando-se, no que fõr o caso, o
disposto nos artigos 38 e 39 do Código de Ética da Associação Médica
Brasileira.
Art. 201. O Instituto Médico-Legal poderá fornecer às partes interessadas certidões, segundas vias. traslados, cópias autênticas, etc., uos. documentos do seu arquivo.
Art. 202. No caso do artigo anterior, serão os mesmos fornecidos, após
despacho do Diretor. em requerimento devidamente protocolado.

Subseção VIII - Das Taxas
e Emolumentos
Art. 203. Pela expedição de qualquer documento será cobrada a Taxa
de Expediente, correspondente a um
vinte avos 0/20) do salário mínimo
vigente.
Parágrafo único. Não estão compreendidos neste artigo os atestados
de óbitos a indigentes ou pessoas reconhecidamente pobres, nem os laudos periciais requisitados pelas autoridades competentes.
Art. 204. O Instituto Médico-Legal poderá realizar o transporte de
retorno de mortos, submetídos à perícia, às respectivas residências, no
perímetro do Distrito Federal.
Art .205. Será cobrada a Taxa de
Transporte correspondente a um décimo (1/10) do salário mínimo vigente para um percurso até 50 quilômetros, e mais três milésimos .....
(3/1000) do referido salário, por quilômetro rodado.
Art. 206. Nos casos de embalsamamentos cobrará o Instituto MédicoLegal a Taxa de Serviço que fôr arbitrada, adjudicando-se aos médicos
50% da importância respectiva.
Parágrafo úníco . As perícias que
não constituam atribuição especifica
do Instituto Médico-Legal e cuja realização seja requisitada por autoridades judícíárlas ou admtníatratívas
ou, ainda, solicitadas por particulares, ficam condicionadas em seu
atendimento ao estabelecido neste
artígo.
Art. 20'7. No caso de permanecerem mortos em velórios, por solicitação dos respectivos familiares, será
cobrada a Taxa de Velório correspondente 'a um décimo O/lO) do salário mínimo vigente.
Art. 20B. As taxas arrecadadas serão escrituradas em livro próprio, organizando-se mensalmente o respectivo balancete e sendo recolhidas
Tesouraria da Polícia do Distrito Federal.
à

Seção IV - Do Setor de
Criminalísticà

Art. 209. Ao Setor de Crlmínalíschefiado por um servidor da Policia do Distrito Federal, indicado
pelo Diretor da Divisão de Polícia
tdca,
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Técnica, e designado pelo Chefe de

Polícia, compete:
I _ ooorsenar as sotícítacõee e
reoutstcões de exames pertcrais a
serem "feitos pelo Instituto Nacional
de CriminaHstica, ~ em todo c território do Distrito Federal;

II - Estabelecei' uma sistemática
de procedimento e um perfeito contrôle de tais pedidos;

III
Encaminhar ao Instituto
Nacional de Orfmínalistdca, para a
devida interpretação. as fichas de
acidentes de veículos motorizados,
sem vítimas. elaboradas pelo eervtco
de Radiopatrulha;
IV - Promover reuniões parfódí ~

cas das autoridades policiais com a
dtrecâc do Instituto Nacional de
Crímínalístíca para a auresent açâo
de novos recursos e técnicas de que
êste venha a dispor.
Parágrafo único. A estrutura e a
ampliação do Setor de Crâmlnaltstíca
ficarão na dependência das necessidades operacionais.
Art. 210. Ao Chefe do Setor de
Crfmínalístdca. incumbe:
I - Controlar as requíslcões de
exames periciais a serem feitos pelo
Instituto Nacional de Ortmtnartstíca;
II Controlar a remessa. ':1,5 autoridades policiais. dos laudos periciais elaborados pelo Instituto Nacional de Crlmínallstdca:
IH -Divulgar, pelas autoridades
policiais, normas de sísteme.rízação
de procedimento no encamtnbamenfo das requisições de laudos e materfal a ser analisado;
IV - Acompanhar as autor-idades
policiais, em visitas pertódícas. ao
Instituto Nacional-de Crfmínalístíca,
a fim de tomar contato com novas
técnicas ou recursos adquiridos pelo
crzao;

V - Proceder ao levantamento de
dados estatísticos, em todo o terrftório do Distrito Federal, relacionados
com a Crtmlnalfstíca:
VI
Encaminhar, ao Instituto
Nacional de Crfmínalfatica. dados e
observacões relativos a delitos que
possíbíhtem o enriquecimento permanente do arquivo de moaue oreraruii,
Seção "V -

Do Setor de Identificação

~Art. 211. Ao Setor de Identificaçac, chefiado por um servidor da
Policia do Distrito Federal, índícado

pelo Diretor da Divisão de Polícia
Técnica e designado pelo Chefe de
Polícia, compete:
I - Coordenar as solicitações a
serem feitas ao Instituto Nacional de
Identdflcaçâo, no tocante a dados relativos aos indiciados e suspeitos'
I.! - Estabelecer uma sistemat1ca
de procedimento e um perfeito contrôle de tais solicitações;
lI! - Providenciar a Instalacâc de
Postos de Identificação, nas Delegacias Policiais e onde seja mais conveniente, em perfeita artdculacãn
com o Instituto Naci-onal de Identífícacân.
parágrafo único. A estrutura e a
ampliação do Setor de Identificação ficarão na dependência das necessidades operacionais.
Art. 212. Ao Chefe do setor de
Identlficacâo, incumbe:
I - Manter contato com todos os
Postos de Identificação do Distrito
Federal;
,
TI - Receber, dos Postos de Identificação, as planilhas e fichas dactdloscóoícás. bem como os pedidos de
antecedentes e fôlha-corrtda, encaminhando-os ao Instituto Naetonal
de Identificação. depois de certincar-se do pagamento dos emolument.osdevidos nelas requerentes;
IH - Encaminhar, aos
Postos,
para entrega aos interessados. todos
os documentos -ou atestados requeridos;
IV - Manter rigoroso contrôle do
encaminhamento ao Instituto Nacíonef de Identificacão, dos dados relativos à ídentíftcacão crfmtnal de
indiciados e suspeitos, nécessárlos
aos arqutvoa daquele óreâo:
V - Proceder ao levantamento de
dados estatísticos, em todo o terrttôrto do Distrito Federal, rclaclonados com a Identíflcacão.
Seção VI - Da Seção rotonrãltca
Art. 213. A Seção Fotográfica
chefiada por um servidor da Polícía
do Distrito Federal. indicado pelo
Diretor da Divisão de Polícia "Iécnica e designado pelo Chefe de polícia,
compete:
I - Superintender e coordenar, em
todo o território do Distrito p,;deral,
os trabalhos fotográficos ou cinematográficos a serem elaborados nas
Delegacias e demais órgãos da
Polícia do Distrito Federal;
II - Assistir. material e rêcnteamente, às Delegacias e demais órgãos

ATOS

da Polícia do Distrito Federal, no
que se referir ao campo da totografia'
ITI - Incumbir-se, prfvatdvamente, da realização dos serviços df' revelação e cópia dos filmes utilizados;
IV - Manter, em cada Delegacia
e demais órgãos da Policia do Distrito Federal, onde se fizer necessârio, Postos Fotográficos devtdarnente
aparelhados:
V - Manter, na sede do Serviço,
uma' Turma Cinematográfica ôestínada à execução de' tarefas que se
tornem necessárias ao bom andamento e perfeito esclarecimento das
investigações.
Art. 214. Ao Chefe da Seç§.o rotográfica, incumbe:
I - Orientar têcnícamente ce servidores lotados nos Postos 'Fotográficos da Polícia do Distrito e'eneral:
I1 - Atender com presteza às requisições de material dos Postos Fotográrícca:
III - Providenciar, com a .rrgên ~
ela requerida a revelação e a cópia
dos filmes que lhe forem encaminhados;
IV
Fiscalizar o trabalho dos
fotógrafos e funcionários subalternos;
V - Providenciar a ínstalaçáo dos
Postos Fotográficos e nscatre....:· a
execução dos seus serviços;
VI - Manter a díscíplma interna
da Seção.
ft..rt.
215.
A Seçã-o Fotográfica
compreende:
I - Turma Fotográfica;
TI.-c Turma Cinematográfica;
TIl - Depósito.
Parágrafo único. A estrutura e a
ampliação da Seção Fotográfica ficarão na dependência das necessidades operacionais.
~
Seçãà VII -
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Do Setor Esrolal'

Art. 216. Ao Setor Escolar, chefiado por um servidor da Polícia do
Distrito Federal, indicado pelo Diretor da Divisão de Polícia Técnica e
designado pelo Chefe de Policie"
compete:
I - Proceder a estudos e íevantementes periódicos das necessidades
de instrução e treinamento dos elementos da Polícia do Distrito Federal;

TI - Coordenar, junto à Academia
Nacional de polícia, tôdas as providências relativas à ministração de
cursos ou estágtos julgados ne-essàrios:
III - Articular, com a Academia
Nacional de policia, as medidas necessárias para a realização de concursos para provimento dos cargos
vagos nos quadros da Polícia de Distrito Federal:
IV - Articular, com a Academia
Nacional de polícia, as medidas necessárias para a realização de cursosconcursos de acesso às diferentes
carreiras.
Art', 217, Ao Chefe do Setor Escolar, incumbe:
1 - Manter contato com as autoridades da Polícia do Distrito Federal, a fim de colhêr suas ímuressões
a respeito do preparo técnico das
próprias autoridades - e do pessoal
subalterno:
II - Recolher as sugestões recebidas, especialmente as referentes às
falhas ou deficiências observadas,
procedendo à sua cuidadosa análise;
lU Encaminhar, pelos canais
competentes, à Academia Nacional
de Polícia, um relatório clrcunstancíado das necessidades do ensino
profissional a ser ministrado aos servídores da Polícia do Distrito Federal;
IV - Divulgar, para conhecimento
dos interessados, tõdes as informações relacionadas com cursos ou
cursos-concursos a serem realizados
na Academia Nacional de Poltoia:
V - Colaborar, com a Academía
Nacional de Policia, em tudo quanto
se referir à realização dos cursos ou
cursos-concursos.
Parágrafo úníco . A estrutura e a
ampliação do Setor Escolar ficarão
na dependência das necessídadea
operacionais.
CAPÍTULO VIII

DA DIVISA0 DE OPERAQ1lES

Art. 218. A Divisão de Operações,
compete:
I -r- Superintender, em todo o território do Distrito Federal, do ponto
de vista doutrinário e normativo, a
execução dos serviços de trânsito,
radiopatrulha, policiamento geral e
proteção e salvamento a serem desem penhados .-pelo órgão central e
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pelos demais serv!ç9s. descentralizados das Zonas Políctaís:
~
II _. Definir e regular todas as
atividades operacionais a> serem desempenhadas pelo órgão central e
pelos serviços correspondentes das
Zonas policiais;
In - Cumprir e fazer cumprir em
todo' o território do Distrito Pederal
as leis e outros dispositivos legais
referentes ao trânsito;
IV - Superintender, em todo o
território do Distrito Federal, as
atividades relativas ao policiamento
geral;
V - Superintender, em todo.o território do Distrito Federal, as atividades relativas à Radiopatrulha;
VI - Superintender, em "todo o
território do Distrito Federal, as atívidades relativas a proteção e salvamento;
VII - Coordenar tôdas as atrvidades a serem desempenhadas, lU'1 Policia do Distrito Federal, pelas diferentes corporações unlformizadaa.
Art. 219. A Divisão de Operações
será dirigida por um Diretor, ')ficiaI
Superior da Policia Militar, mdícado pelo Chefe de Polícia e-- nomeado
em comissão pelo Prefeito do Distrito Federal.
Art. 220. Ao Diretor, da Divisão
de Operações, incumbe:
I - Ortentar e fiscalizar, em todo
o território do Distrito Federal, os
serviços da Divisão, do ponto de vista doutrinário e normativo;
.II -..:.. Baixar portarias definindo e
regulando tôdas as atividades operacionais a serem desempenhadas pelo
órgão central e pelos serviços correspondentes das Zonas Policiais:
IH - Assinar a correspondência
expedida pela Divisão;
IV - Distribuir funções às autoridades e funcionários lotados Da Dlvisão;
V - Designar a autoridade que
deva substitui-lo em seus ímpedímentos eventuais;
.
VI - Despachar com o Chefe de
Policia;
VII - Emitir pareceres em essunto de sua competência;
VIU - Aplicar as penas disciplinares da sua alçada, represen tando
ao Chefe de Polícia, para a imposição das que, de acôrdo com preceitos
estatutários, escapem a sua esfera de
atribuições;
IX
Apresentar ao Chefe' de
Polícia relatório anual das. atívída-

des da Divisão, sugerindo medidas
tendentes ao aprimoramento dos seus
serviços;
X - Integrar o Conselho Superior
da Policia do Distrito Federal.
Seçâo 1 -

Da composição da DIVisão
de. Operações

Art. 221. A Dívlsão de Operações
compreende:
I ......, Secretaria;
Il - Serviço de Trânsito;
In - Serviço de Radiopatl'ullia;
IV
Serviço de policiamento
Geral;
V - Serviço de Proteção e Salvamento.
Seçâo 11 -

Da Secretaria

Art. 222. À Secretaria da Divisão
de operações, compete:
I - Receber em protocolo próprio
todo' o expediente destinado ao Diretor da Divisão:
n - Preparar o .expedíente a que
se refere o item anterior,_ enca~1i
nhando-o imediatamente aos órgãos
a que se destinem;
IH - Anotar em ficha especial
todos os dados <atinentes ao expediente despachado, seu andamento,
destino e solução dada;
IV - Preparar todo o expediente,
inclusive das cópias de correspondência oficial interna da Divisão, incumbindo-se de sua imediata distribuição;
V - Organizar o tombamento de
todos os documentos da Divisão, Inclusive das cópias de correspondência
expedida, em forma' discriminativa,
por assunto, procedência e destino,
atendendo à ordem cronológica;
VI - Encaminhar ao Diretor da
Divisão, por- protocolo especial E interno tôda a correspondência normal, 'confidencial ou sigilosa, dirigida ao órgão;
VII - Informar aos interessados
sôbre a' tramitação do expediente.
desde que não tenha sido conferido
ao mesmo caráter sigiloso;
VIII - Redigir todo o serviço dactilográfíco da Divisão, mantidas as
normas mencionadas nos itens anteriores.
Paráerafo único. A Secretaria será
dirigid~ por um chefe, Oficial do
Quadro de Administração da Polícia Militar, indicado pelo Diretor da
Divisão e designado pelo Chefe de
Policia.
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Seção 111 -

Do Serviço de Trânsito

Art. 223. Ao Servlco de Trânsito
compete:
"
,
I - Dirigir e controlar o tráfego,
complementando a ação da engenharia de tráfego e dando flexibiltdade
às medidas por ela estabelecidas;
II - Estabelecer e executar planos
de emergência para o tráfego, quando se imponham alterações momentâneas do regime de utilização das
vias públicas;
TI! Orientar e desenvolver ri
educação do público no tocante a
tráfego e especialmente dos condutores de veiculas em geral;
IV - Receber do Instituto MédicoLegal os laudos de exame médico
dos candidatos a condutor de veículos automotores, na forma da Leaislação vigente, para os devidos f~s;
V - Promover, na forma da Legislação vigente, os exames técníoos
de habilitação de condutores de veiculas automotores, depois de aprovados nos exames médicos;
VI - Orientar, do ponto de vista
técnico do tráfego, a fiscalízaçàn policial de tôda a Policia do -Dlstrltc
Federal, e exercê-la diretamente com
os elementos de policiamento postos
à sua disposição;
VII - Punir administrativamente
os violadores em geral das normas e
da sinalização do tráfego, quer diretamente através dos policiais. à sua
disposição, ou indiretamente, através
da ação dos demais policiais da: Policia do Distrito Federal, de acôrdo
com as disposicões legais:
VIII Colaborar com a polícia
judiciária, dando a assistência técnica necessária;
IX - Executar a vistoria dos veiculas no tocante às condições de segurança a -que devam satisfazer;
X - Colaborar com a enaeuharfa
de tráfego quanto à utilização. sinaIízaçâo e execução de planos, - qllan~
do necessárfo ou solicitado.
Art. 224. O Serviço de Trânsito
será chefiado por um Oficial da Polícia Militar, indicado pelo Comandante da Corporação e designado
pelo Chefe de Polícia.
Art. 225. Ao Chefe do Servíçc de
Trânsito, compete:
I - Orientar e fiscalizar, ern todo
o território da Distrito Federal, os
trabalhos do Serviço de Trânsito, do
ponto de vista doutrinário e normativo;
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II - Definiu e regular tocas as
atividades normativas e operacionais
a serem desempenhadas pelo órgão
central e pelas Seções correspondentes das Zonas Policiais;
IH - Assinar a correspondência,
certidões, licenças e Carteiras de
Habilitação de condutores de veiculas automotores, expedidas pelo Serviço;
IV - Distribuir funcões às autoridades e funcionários lotados no Serviço:
V Designar a autoridade que
deva substitui-lo em seus impedimentos eventuais, até trinta (30)
dias:
VI - Despachar com o Diretor da
Divisão;
,
VII - Prestar às autoridades das
Zonas _ e Delegacias Policiais, tôdas
as informações que lhe forem solicitadas, sôbre assunto de sua competência;
VTIl - Emitir pareceres em assuntos de sua competência:
IX - Aplicar as penas disciplinares da sua alçada, representando ao
Diretor da Divisão, para imposição
das que, de acôrdo com preceitos estatutários. escapem à sua esfera de
atribuições;
X - Apresentar ao Diretor da Divisão relatório anual das atividades
do Serviço, sugerindo medidas tendentes ao aprimoramento do mesmo;
Xl - Presidir a- Comissão examlnadora dos candidatos a condutor
de veiculas automotores, de acôrdo
com a legislação vigente.
XII - Representar a Polícia do
Distrito Federal no Conselho Nacional de Trânsito.
Subseção [ - Da composição do
Serviço de Trãmeitc

Art. 226. O Serviço de Trânsito
compreende:
I - Seção de Habilitação;
II Seção de Infrações e Registro;
TII - Secão de Fiscalização e Policiamento; IV - Seção Administrativa.
Subseção II - Da Seção de
l-I abilitaçtio

Art. 227. A Seção de Habilitação,
compete:
I - Atender e orientar os candidatos a condutor de veículos automotores;
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II .....,. Realizar a seleção prellmínar
dos candidatos e controlar a dl:. habilitação prõpríamente dita, segundo
as prescrições legais;
m - Preparar as licenças especiais para dirigir, eas carteiras nacionais de habilitação, de contormídade com a legislação vigente
IV - Registrar as carteiras nacícnaís de habilitação, expedidas em
outrosE.,stados ou Territórios Federais;
V - Receber e recolher à resouraria da Polícia do Distrito Fedéral
as taxas e emolumentos que não tenham sido cobrados em selos, na
forma da legislação vigente;
VI
Abrir os prontuários dos
condutores (amadores e proífsstonaís)
e remetê-los para a Seção de [nfracões e Registro.
Art. 228. A Seção de Habüttaçâo
será chefiada cor um Oficial ao. Policia Militar, indicado pelo Comandante da Corporação' e designado
pelo Chefe de Policia.
Subseção Ill - Da Seção de
Infrações e Registro

Art. 229. A Seção de Infrações e
Registro. compete:
I - Cobrar as multas Impostas e
apreciar os recursos respectivos. de~
cidindo êates de acôrdo com os níspositivos em vígor;
II
Expedir as listas para
apreensão de veículos ou de documentos de habilitação do condutor e preparar as portartas de
apreensão ou cassação dêstes últimos, bem como fazer as com-micações que importem em medtda: de
novos contrôles de habilitação a cargo da Seção competente;
In - Guardar as partes relativas
a infrações não cobradas, assim como
os documentos apreendidos até a
execuçgo das penalidades impostas e
o cumprimento das demais exigências legais:
IV - RE'C2bel' os pagamentos de
multas, recolhendo-as, no prazo de 24
horas, à Tesouraria da Polícia do
Distrito Federal, na forma da leglsIacâo vig-ente:
V, - Receber e guardar os depósitos para garantía do pagamento de
multas. até devolvê-los ou convertêlos em pagamento, de acôrdo com a
Iegtslação vigente;
VI - Registrar as multas pagas,
os acidentes nos quais se envolverem

os condutores de veiculas, e as apreensôes ou cassações de seus documentos, mantendo atualizados os
respectivos prontuários;
VII - Conceder c dar baixa das
matrículas individuais dos condutores profísslonais e das matr-iculas indistintas, mantendo em dia as respectivas anotações no prontuário de
cada um;
VÍII - Manter o, fichário relativo
aos veículos em tráfego no Distrito
Federa!;
IX - Expedir guias para embarque de veículos, bem como para recolhimento ao Depósito Público. ou
autortzacâo de retirada do mesmo.
Art. 230. -A Seção de Infrações e
Registro compreende:
I - Comissão de Estudos e Julgamento de Infrações:
II'
Subseção de Cobrança de
Multas;
III Subseção de Matrículas e
Registros.
Art. 231, A Secâo de Infracôea e
Registro será chetlada por um Oficial da Polícia Militar, indicado, pelo
.Comandante da Corporacão e desígnado pelo Chefe de Polícia.
de

Subeecõo IV
Fiscalização

e

Da Secâo
Policiámento

Art. 232. A Seção de Fiscalização
e Policiamento, compete:
1 - Superintender o policiamento
especializado do tráfego e orientar,
do ponto de vista técnico, a conduta
dos demais policiais, facüítandc-Ihee
a ação;
II - Vistoriar os veículos em geral do ponto de vista do equipamento obrigatório e de -seguranca e também das' caracteristicas de identificação com a licenca ou Certificado
de propriedade (motor, chassis, carroceria, ctc.j :
In - Encaminhar à Secâo de Infrações e Registros, de acôrdo com
as prescrições legais. as notificações
de infrações," as segundas vias de recibo COm - os respectivos documentos
apreendidos e tôdas as informações
de ínterêsse para a manutencâo em
dia dos' prontuários dos condutores e
fichários dos veículos:
IV
Realizar a apreensão dos
veículos. ou retirá-los da circulação,
de acôrdo com as normas legais.
providenciando pela sua guarda.
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Art. 233. A Seção de Fiscalização
e Policiamento compreende:
1 _ Turma de Policiamento em
Cruzamento e Sinalização;
II - Turma de Policiamento Motorizado:
III- Turma de Vistoria.
Art. L.'34, A Seção -de Fiscalização
e Policiamento manterá entrosamento com as autoridades policiais, objetivando a melhor execução dos planos de policiamento de tráfego.
Art. 235, A' Secâo de Fiscalização
e Policiamento será chefiada por um
Oficial da Policia Militar, indicado
pelo Comandante da Corporação e
designado pelo Chefe de Polícia.
Subseção V ....:.. Da Seção
Administrativa

Art. 238. A Seção Administrativa,
compete:
I _ Informar ao Diretor da Divisão de Operações sôbre o que se
passar com O respectivo pessoal -destacado no Serviço de Trânsito;
TI - Exercer o ccntrôle e zelar
pela conservação e manutencâo de
todos os recursos materiais do Serviço de Trânsito. bem como de suas
instalações:
III - Tomar tôdas as providências
relacionadas com o pessoal, material,
o orçamento e as relações administrativas de trânsito. em íntima ligação Com os correspondentes serviços
da Divisão de Serviços Gerais:
IV - Encaminhar ao Diretor da
Divisão de operações a relação de
freqüência e .escala de férias dos
servidores lotados no Serviço:
V - Executar o serviço de expediente e nrecanogt'áfico correspondentes;
VI - Centralizar e controlar 'tôdas as informações sôbre acidentes
de tráfego para fins estatísticos;
VII - Executar, de acôrdo com a
orientação do chefe, os relatórios
mensais,
Art. 237. A Seção Administrativa
será chefiada por um Oficial do
Quadro Admínistrativo da Polícia
Militar, Indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Chefe de Po-

lícia.

Art, 238. A estrutura e a ampliação ào Serviço de Trânsito ficarão
n~ dependência- das normas operaClOnaIS,

Seçáo IV -
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Do Serviço de Radiopatrulha

Art. 239. Ao Serviço de Radiopatrulha, compete:
1 - Definir e regular tõdas as
atividades normativas e operacionais
a serem desempenhadas pelo órgão
Central e pelas seções correspondentes
das Zonas Policiais;
II - Dirigir e controlar, em todo
o território do Distrito Federal, o
policiamento especializado executado pelas guarnições de radiopatrulha;
III - Executar o plano permanente de policiamento de radiopatrulha
baixado pela Central de Operações;
IV
' Supervisionar a. ação dos
elementos
policiais
uniformizados,
encarregados do policiamento.
V - Encaminhar ao Setor Escolar,
por intermédio do Diretor da Divi":
são, as sugestões das autoridades policiais referentes ao aperfeíçoamento do ensino ministrado aos executantes do policiamento de radíopatrulha;
VI
Encaminhar, ao Setor de
Críminalísbica da Divisão de Policia
'r'écntca. as fichas de acidentes de
veículos motorizados. sem vítimas,
elaborados pelos patrulhelros.
Art., 24'Ü. Ao Chefe do Servico de
Radiopatrulha, Oficial da Policia
Militar índícado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Chefe de Polícia: incumbe:
I _ Orientar e fiscalizar, em todo
o território do Distrito Federal, os
trabalhos do Serviço, do ponto de
vista doutrinário e normativo;
II - Baixar portarias. definindo e
regulando tôdas as atividades operacionais a serem desempenhadas pelo
órgão central e pelas seoôes corresuondentes das Zonas Policiais;
~ rI!
Assinar a correspondência
expedida pelo serviço:
IV - Distribuir funções aos runclonáríos lotados no Serviço;
V Designar o funcionário que
deva substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
VI - Despachar com o. Diretor da
Divtsão ;
VII -

Pl'estar. às autoridades da~
Zonas Policiais tôdas as informações
que lhe forem solicitadas, sôbre as-o
sunto de sua competência;
VIII - Aplicar as penas disciplinares da sua alçada, representando ao
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Diretor da Divisão para a aplícacâo
das que escapem a sua competêncla ;
IX - Apresentar, ao Diretor da Divisão de Operações, relatório anual
das atividades do Serviço, sugerindo

medidas tendentes ao seu aprimoramento.
Subseção 1
Da comnrxacõo do
Serviço de Radiopatrulha

Art. 241.

O Serviço de Radiopa-

trulha compreende;
1 - Seção de Fiscalização;
II Ir!" -

Seção de Contrôle:
Seção de Informações.

Subseção 11

~

Da Seção de

Fiscalização

Art. 242. Ã Seção de Fiscalização,
compete:
I - Organizar com antecedência as
escalas de serviço para o patrulhamento motorizado;
II - Apresentar ao Chefe do Serviço de Radiopatrulha, díàrtamente,
a relação dos elementos faltosos e
doentes, para as devidas. providências;
lI! -r- Zelar pela guarda e conservação das viaturas e de todo apareIhamentc
transmissor-receptor
do
Serviço de Radiopatrulha;
IV - Anotar, em fichas apropriadas, todos os defeitos observados em
veículos ou aparelhos transmissoresreceptores, fixos ou móveis, menctonando sempre a sua causa prová vel e
a circunstância. de se haverem verificado ou não em serviço:
V - Encaminhar, diàrlamente, P01'
intermédio do Chefe do Serviço de
Radiopatrulha, ao órgão competente
da Divisão de Serviços Gerais, a relação dos defeitos e avarias observados no material rodante e transmissor-receptor,
Art. ~43, Ao Chefe da Seção de
Fiscalização, OfiCial da Policia Militar, indicado pelo Diretor da Dívísâo
e designado pelo Chefe de Polícia,
compete: _
L - Elaborar escalas de serviço do
pessoal executante do policiamento,
encaminhando-as, com antecedência,
ao Chefe do Serviço de Radiopatrulha para as providências cabíveis:
II - Encaminhar, díàrfaffíente, pelos canais competentes, ao Comando
da Policia. Militar, a relação dos elementos doentes ou faltosos;

lU - .Vistoriar, periôdícamente, todo o material rodante ou transmísso-;
receptor distribuído ao Serviço de Radiopatrulha;
IV - Registrar, em fichas apropriadas, todos os defeitos e avarias
observados no material vistoriado;
V - Encaminhar, pelos canais coin.,
patentes, aos órgãos "especializados da
Divisão de Serviços Gerais a relação
dos defeitos e avarias existentes no
material examinado, para a sua devida reparação;
VI - Elaborar a escala de serviço
dos locutores, telefonistas e demais
servidores lotados na .Seção,
Subseção 111 - Da Seção de
Contrôle

Art, 244, A Seção de Contrõle, compete:
I - Controlar, via radiotelefônica,
os deslocamentos das viaturas de Radiopatrulha ;

II' -

Receber, das viaturas da Ra-

díopatrulha, pedidos de providências

que não possam ser adotadas pela
guarnição;
IH - Determinar a execução de
providências urgentes e necessàrtas à
manutenção da ordem ou do ínterêsse
da. Justiça;
IV
Estabelecer entrosamento.
quando necessário, entre turmas de
policiamento ostensivo vou reservado,
ou ainda, entre as referidas turmas e
autoridades ou repartições policiais;
V - Divulgar; via radiofônica, tódas as noticias de tnterêsse policial e
que exijam o imediato concurso ou
atenção permanente dos elementos
empenhados no policiamento, corno
carros furtados, pessoas desaparecidas,
criminosos evadidos, notícias sôbre
calamidades públicas ou greves,
Art , 245, Ao Chefe da Seção de
Contrôle, Oficial da Policia Militai',
indicado pelo Diretor da Divisão e
designado pelo Chefe de Policia, incumbe:
I - Fazer a escala de serviço dos
telefonistas e locutores que devem
operar nas cabines de contrôte:
II - Instruir os locutores e telefonistas, sempre que necessário, de
acôrdo com as ordens recebidas do
Chefe do Serviço de Radiopatrulha;
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IlI- Manter contato permanente
com a Seção de Informações, tendo
em vista as noticias a' serem irradiadas ou informações solicitadas pelo
público;
IV .- Designar, em todos os quartos de serviço do dia, o funcionário
que deva substituí-lo em seus afastamentos eventuais do recinto da Seção;
V - Manter a ordem e. a disciplina
Interna na Seção de, Contrôle, não
permitindo .rutdcs desnecessários ou
desatenção ao serviço.
Subseção IV - Da Seção de
Informações

Art. 246. A Seção de Informações,
compete:
I - Manter atualizado um cadastro de informações de interêsae policial e que exijam providências imediatas como pessoas desaparecidas,
criminosos foragidos, carros furtados,
etc, ;
II -"-- Encaminhar à Seção de conti-ôle, para a competente divulgação,
por ordem da chefia do Serviço de
Radiopatrulha, tôdas as informações
referidas no item anterior;
III - Manter atualizada uma mapoteca especializada com _plantas gerais e parciais da Capital' da República, em diferentes escalas.
Art. 247. Ao Chefe da Seção de
Informações, Oficial da Polícia Militar, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo Chefe de Polícia,
incumbe:
I - Manter contato permanente,
através dos canais competentes, com a
Central de Operações e com todos os
órgãos da Polícia Judiciária do Dístrtto Federal, para registro das informações de ínterêsse policial:
II - Zelar para que se mantenha
sempre atualizada a mapoteca a cargo da Seção;
UI - Manter a ordem e a díscíplína interna da Seção.
Art. 248. Normas e instruções reguladoras das atividades operacionais
do Serviço de Radiopatrulha serão
baixadas de acôrdo com a necessidade
do serviço, por portaria do Chefe de
Policia.
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Seçâo V - Do Serviço de
Policiamento Geral

Art. 249. Ao Serviço de Policíamento Geral, compete;
I - Organizar e propor planos de
policiamento ostensivo para o Plano
Piloto e Zonas policiais;
II - Orientar e fiscalizar, em todo
o território .do Distrito Federal, os
trabalhos de pohcíamento ostensivo;
III - Coordenar as atividades dos
Agentes uniformizados, empenhados
em policiamento ostensivo;
IV - Atribuir missões às íntegrantes da Polícia Feminina, especialmente no campo da assistência social' a
mulheres, menores e pess-oas idosas,
revista pessoal em indiciados ou suspeitos, do sexo feminino e investigações especiais;
V - Encaminhar ao Setor Escolar,
por intermédio do Diretor da Divisão,
as sugestões referentes ao. aperfeiçoamento do ensino ministrado aos executantes do policiamento ostensivo.
Art. 250. Ao Chefe do Serviço de
Policiamento Geral, Oficial Superior
da Polícia Militar, indicado pelo Diretor da Divisão e designado pelo
Chefe de Polícia, incumbe:
I - Orientar e fiscalizar, em todo o
território do Distrito Feâeral, os. trabalhos do Serviço, do ponto de Vista
normativo;
li - Baixar portarias, definindo e
regulando tôdas as atividades operacionais a serem desempenhadas pelo
órgão central e. pelos serviços correspondentes das Zonas Policiais;
III - Assinar a correspondência
exnedída pelo Serviço;
ív - Distribuir funções às autorídades e funcionários lotados no Serviço;
v - Designar a autoridade que deva substítuí-Io em seus impedimentos
eventuais;
VI - Despachar com o Diretor da
Divisão de Operações;
VII - Prestar, às autoridades, tôdas as informações que lhe forem solicitadas sôbre assunto de sua com.'
petência';
VIII - Emitir pareceres em assuntos de sua competência;
IX - Aplicar. as penas disciplinares
da sua alçada, representando ao Diretor da Divisão para a imposição das
que, de acôrdo com preceitos estatu-
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tártos, escapem à sua esfera de atribuições;
X - Apresentar ao Diretor da Di-

Subseção IV - Da .Seçãc de
Informações

visão de Operações relatório anual das
atividades do Serviço, sugerindo me-

Art. 255. A Seção de Informações
compete proporcionar todos os ele-'
mentos que possibilitem ao SerViço
prestar com exatidão e rapidez, as informações que na área de suas atribuições lhe sejam solicitadas.
Art . 257. A Seção de Informações
será chefiada por um Oficial da Polícia Militar indicado pelo Diretor da
Divisão e designado pelo Chefe de Polícia.·

didas tendentes
mento.

ao seu

aprimora-

Subseção I - Da composição do
Serviço de Policiamento Geral

Art. 251. O Serviço de Policiamento
Geral compreende:
I - Seção de Fiscalização;
TI - Seção de Contrôle:
III - Seção de Informações.
Subseção 11 - Da 'Seção de
Fiscalização

Seção VI -

Do Serviço de Proteçao
e Salvamento

Art. 258. Ao Serviço de Proteção e
Salvamento, compete:
compete:
I - A segurança contra incêndio,
salvamento, proteção e prevenção, no
I ,. ,. . Fiscalizar o atendimento dos
território do Distrito Federal;
planos de policiamento ostensivo, elaIX - Orientar e desenvolver a eduborados 'para vigorar no Plano Picação do público no tocante a salvaloto e Zonas Polícíaia;
mento, proteção e prevenção de inII - Apresentar ao Chefe do Sercêndio;
viço relatório apontando deficiências
rII - Elaborar e apresentar retató.,
observadas na aplicação dos planos de
rtos sôbre .o local de inicio das chamas
policiamento ostensivo, ou Irregularre sua marcha de propagação, regfsdades surpreendidas durante a nscatrando os danos conseqüentes;
Iízaçâo efetuada pela Seção.
IV - Manter intercâmbio com a reArt. 253. A Seção de Fiscalização , partição competente da Prefeitura do
será chefiada por um Oficial da Po~
Distrito Federal, no sentido -de proIícía Militar indicado pelo Diretor
porcionar ao Serviço mapa sempre
da Divisão e 'designado pelo Chefe de
atualizado da localização do sistema
de hidrantes e demais aparelhos de
Polícia.
manobra d'água para incêncdio, no
Subseção III - Da Seção de
Distrito Federal;
V - Vistoriar perôdicamente edifiContrôle
cações públicas e particulares do Distrito Federal, objetivando verificar
Art. 254, A Seção de Contrôle, comsuas condições de segurança, face pospete:
_ inovações nelas introduzidas.
r - Proporcionar os meios que se síveis
apontando os defeitos existentes' e as
tornem necessários, ao pronto refôrco
alterações que devam ser adaptadas
do pessoal empenhado no pcücíamenpara minorar os perigos que apresento ostensivo, no Plano Piloto e Zonas
tem;
Policiais;
VI - Determinar a retirada de insfi - Acionar a Policia Feminina,
talacões que ofereçam riscos de innas diversas atividades que lhe sejam
cêndio e a conseqüente substituição
pertinentes e quando recomendável o
por outras que atendam a desejada
seu empenho, no Plano Piloto e zosegurança;
.
nas Policiais;
VII - Examinar as construções púIII .:..- Apresentar ao Chefe do Serblicas e particulares do Distri to P'eviço relatório mensal das atividades
deral, verificando se nelas estão sen ~
da Seção.
do atendidas as condições de seguranArt. 255; A Seção .de Contrôle será
ça previstas em legislação reguladora
chefiada por Oficial da Polícía Milída matéria.
VIII - Manter serviço de .extínção
tal', indicado pelo Diretor' da, Divisão
de íncêndío, proteção e salvamento
e designado pelo Chefe de Polícia.
Art. 252. A Seção de Piscallzaçâo,
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destinado à área lacustre do Distrito
Federal;
IX - Manter serviço de prevenção
a incêndio nas áreas florestais do
Distrito Federal;
X - Efetuar o exame previa dos
projetos de construç-ão de prédios ]esídenciaís, de mais de três pavimentos, ou de qualquer número de pavimentos, desde que se destinem a 'casas
de saúde, hospitais, colégios, diversões,
comércio e indústria, para determinar
o atendimento das medidas preventivas contra incêndio;
XI - Conceder aprovação para que
os prédios referidos no item anterior,
depois de executados os projetos, possam funcionar ou ser habitados;
XII - Fornecer guardas para os
templos e casas de diversões, por ocasião de solenidades ou dos espetáculos,
desde que os respectivos provedores e
empresários as requisitem com antecedência,
Art. 259. O Serviço de Proteção e
Salvamento será chefiado por um Oficial do Corpo de Bombeiros, indicado
pelo Comandante da Corporação e designado pelo Chefe de Policia.
Art. 260. Ao Chefe do Serviço de
Proteção e Salvamento, incumbe:
I - Oriental' e fiscalizar, em todo
o território do Distrito Federal, os
trabalhos do Serviço de Proteçao e
Salvamento, do ponto de vista doutrinário e normativo;
II -.: Definir e regular todas as atividades normativas e operacionais a
serem desempenhadas pelo órgão centml e pelas Seções correspondentes
das Zonas Policiais:
III - Assinar a correspondência,
relatórios de vistorias, notificações,
ordens de serviço c interdição;
IV - Designar a autoridade que
deva substituí-lo em seus impedimentos eventuais, ate 30 (trinta) dias;
V \- Despachar com o Diretor da
Divisão de Operações.
VI - Despachar com o Comandante do Corpo de Bombeiros;
VII - Prestar as autoridades das
Delegacias e zonas Policiais tõdas as
informações que lhe forem solicítadaâ
sôbre assunto de sua competência;
VIII - Emitir pareceres em assunto de sua competência;
"
IX - Aplicar as penas administrativas da sua alçada, representando ao
Comando do Corpo de Bombeiros, para
ímposiçác daquelas que escapem à sua
esfera de atribuições;
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x -- Apresentar ao Corpo de Bombeiros e ao Diretor da Divisáo relatócíc anual das atividades do Serviço,
sugerindo medidas tendentes ao aprimoramento do mesmo.
Subseção I - Da cozapcszçdc do Serviço de Proteção. e Salvamento

Art. 261. O Serviço de Proteção e
Salvamento ,compreende:
I' - secao Administrativa;
II - Seção de Prevenção;
IH - Seção de Extinção de Incêndio.
Subseção 11 -- Da Seção
Aiiminístratíua

Art. 262. A Seção Administrativa,
compete:
'
I - Exercer o contrôle e zelar pela
conservação e manutenção de todos
os recursos materiais do Serviço de
Proteção e Salvamento, bem como de
suas instalações;
.
11 - Tomar tôdas as providências
relativas a manutenção e conservação
de todo o material confiado à Seção;
IH - Encaminhar aos órgãos -competentes a relação de freqüência e escara de serviço;
IV - Executar o serviço de expediente e mecanografia correspondentes; .
V - Centralizare controlar tôdas
as informações sôbre proteção e salvamento, para fins de estudos e estatistica;
VI - Executai', de acôrdo com a
orientação do Chefe, relatórios anuais.
Art. 263. A Seção Administrativa
será chefiada por um Ofrcíal do Corpo de Bombeiros, indicado pelo Comandante da -Corporaçâo e designada
pelo Chefe de Polícia.
Subseção IH -

Da Seção de

Prevenção

Art. 264. À Seção de Prevenção,
compete:
1 - Promover meios para a orientação e educação do. público, no que
tange às medidas para proteção e
.
prevenção de incêndios;.
11 -- Estabelecer permanente Intercâmbio com as repartições competentes
da Prefeitura do Distrito Federal 110
sentido de lhe ser proporcionado
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mapa da localização de sistema de
hidrantes e demais aparelhos de
manobra dágua para incêndio, no Distrito Federal;
III -

Efetuar vistorias periódicas

nos edifícios públicos e particulares do
Distrito Federal, para verificar suas
condições de segurança, apontando
defeitos que porventura existam e as
alterações que se tornem necessárias,
para sanar os perigos que apresentem;
IV - Providenciar pela retirada de
instalações que, nos edifícios mencionados no item anterior, proporcionem
riscos de incêndio;
V -

Vistoriar construções públicas

e particulares no' Distrito Federal,
objetivando verificar se atendem às
condições de segurança contra riscos
de incêndio;
VI - Proceder a prévio exame nos
projetos de construções de mais' de
três pavimentos e. quando se destinem
a casas de saúde, hospitais, colégios,
diversões, comércio e indústria, qualquer que seja o número de andares;
VII Conceder. aprovação para
que sejam ocupados ou possam funcionar os imóveis referidos no item
anterior, após executados os projetos;
VIII - Propocionar guardas para
os templos e casas de divesões po~
ocasião de solenidades ou de espetáculos'
IX ....:. Arquivar os relatórtos elaborados pela Seção de jâxtdnçâo- de Incêndio, e que se destinam a estudos
para novas técnicas, a serem adotadas
em casos futuros.
Art. 26'5. A Seção de prevenção será
chettada por uni Oficial do Corpo de
Bombeiros, indicado pelo Comandante
da Corporação e designado pelo Chefe
de Polícia.
Subseção IV - Da Seção de
Extinção de Incêndio

Art. 26,6. A Seção de Extincão de
Incêndio, compete:
.
I - Executar as atividades relativas à extdnçâo de incêndios, no Distrito Federal, bem como as de proteção
e salvamento;
II - Elaborar relatórios sõbre incêndios e suas causas prováveis, remetendo-os à Se~ão de Prevenção.
Arf. 2\37. A Seção de Extinção de
Incêndio será chefiada por um Oficial
do Corpo de -Bombeircs, índícado Relo

Comandante da Corporação e designado pelo Chefe de Policia.
Ll't. 268. A estrutura e a amplíacãr,
do Serviço de Proteção e Salvamento
ficarão na dependência das normas
operacionais.
CAPÍTULO IX

DA DIVISA0 DE SERVIÇOS
GERAIS

Art. 269. A Divisão de Serviços Gerais (D S G), da Policia do Distrito
Federal, órgão central de administração geral, relativa a pessoal, material,
orçamento, serviço médico e odontológico, transportes, .comumcaçõea
e
obras, exceto no que se refira a Policia Militar e ao Corpo de Bombeiros
compete:
'
I - Orientar e fiscalizar todas as
atividades relativas a transportes, ou
com êles relacionados;
II - Orientar e fiscalizar tõdas as
atividades pertinentes a obras, ou com
elas relacionadas;
III - Oriental' e fiscalizar todas as
atividades relativas a serviços médicos.
ou com eles relacionados;
IV - Orientar e fiscalizar tôüas as
atividades relativas à administração de
imóveis pertencentes a Policia do
Distrito Federal;
V - Orientar e fiscalizar tôdas as
atividades relativas a comunicações ou
com elas relacionadas;
VI - Orientar e fiscalizar tôdas as
medidas relativas a assuntos de adrmmstraçâo;
VII - Orientar e fiscalizar, em caráter geral, as medidas relativas a
pessoal;
VIU - orientar e fiscalizar,
el1l
caráter geral, as medidas relativas a
previsão, aplicação e obtenção de verbas orçamentàrtas ou de outras naturezas;
IX - Oríentar e fiscalizar, em caráter geral, as medidas relativas <lo
aquisição, distribuição e uso de materíat:
X - Orientar e fiscalizar, em caràter geral; as medidas relativas ao recebimento, preparo, tramitação e expedição de papéis; documentos e processos;
XI - Orientar e fiscalizar, em caráter g-eral, as medidas relativas ao
pagamento e recebimento de importâncias;
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XII - Oríentar e fiscalizar, em caráter geral, as medidas relativas à
guarda, conservação e arquivo de papéis, documentos e processos.
Art. 270. A Divisão de Serviços Gerais será dirigida por um Diretor, Indicado pelo Chefe, de Policia e nomeado em comissão pelo Prefeito do
Distrito Federal.
A.l't. 2'11. Ao Dtretor da Dívísác de
Serviços Gerais, incumbe:
I - Cumprir e fazer cumprir as
diretrizes e normas regulamentares,
baixadas pelo Chefe de Polícia:
n - Dirigir, orientar e coorc:enar
todos os trabalhos da Divisão de Serviços Gerais;
IH - Despachar diretamente com
o Chefe de t'oncia:
IV - Apresentar, em cada fim dê
exercício e com fundamento nos elementos que lhe hajam sído proporcionados pelos órgãos sob sua subordinação, relatório aas atàvídades da Divisão de Servícos Gerara;
V ~ Elaborar os expedientes provindos dos diversos órgãos que lhe
são subordínadoa . e que devam ser
submetidos à apreciação do Chefe de
Policia;
VI - Solicitar ao Chefe de Policia, de modo fundamentado; a realização das medidas que julgar convenientes à normalidade e melhoria da
Dívísào:
VII -

Atender, com exatidão e
presteza, às informações que lhe sejam
solicitadas:
.
VIII ~ Manter atuaüzados os trabalhos sob sua responsabilidade;
IX - Manifestar-se sôbre as modíficacôes a serem' introduzidas na Divisão de Serviços Gerais, ouvindo,
quando necessário, os díversos orgâoa
a ela subordinados;
X - Proporcionar dados objetivos
para a elaboração do programa de
atividades da Dívísào. bem como os
meios orçamen tàrtos necessários à sua
execução;
XI - opinar sobre normas de serviço rererentes à Drvísâo, adotando
manuais de diversos uíveís, para utíIízacâo pelas diferentes órgãos que lhe
forem subordinados, objetivando proporcíonar-Jhes maior incentivo e produtividade;
XII - Aplicar as penas administrativas de sua alçada, representando à
autoridade competente para ímposi-
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das que, de. acordo com preceitos
estatutários, escapem
à sua esfera
de atribuições;
XIII - Manií'estar-se sôbre a qualidade do material a ser adqun-íco
pela Dtvísào ;
XIV - ReqUIsitar passagens, transportes de pessoal e de suas bagagens,
em tôdas as empresas estatais. ou privadas, de acõrdo com a despesa prévtamente empenhada;
XI} Aprovar as minutas de contratos e ajustes, autorizando a celebração dos mesmos, para fornecimento
de material, execução de obras e
prestação de serviços, por terceiros;
nas repartdçôes da Poltcía do Distrito
Federal ~
XVI - Interpor pedidos
de reconsíderacão e recursos no Tribunal de
Contas: .
XVII - Despachar com os chefes
ele Serviço da Divisão;
XVIII - Integrar o Conselho Superior de polícia do Distrito Federal.
ção

Seção 1

Da composiçào da DiVisão de Serviços
Gerais
Art. 272. A Divisão de Serviços Gerais compreende:
1 - Secretaria;
II - Serviço de Pessoal;
UI - Serviço de Material;
IV· - Serviço de Orçamento;
V - Tesouraria;
VI - Serviço Médico;
VII - Serviço de Transportes;
VIII - Serviço de Comunicações;
IX - Serviço de Obras.

Seção II - Da Secretaria da Divisão
de Serviços Gerais

Art. 273. A Secretaria da Divisão
Serviços Gerais, compete:
1 - Receber, sob protocolo próprio,
todo o expediente destinado ao Díretal' da Divisão de Serviços Gerais;
II - Preparar o expediente a que
se refere o item anterior, encaminhando-o, imediatamente, ,aos órgãos
a que sejam destinados;
UI - Anotar, em ficha especial,
todos os dados atinentes ao expediente despachado, seu andamento, destino e solução dada;
de
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IV ---, Fazer a revísao de- todo o
exnedíente submetido ao despacho do
Diretor da Dívísáo de Serviços Gerais;
V - Redigir a correspondência pessoai do Diretor da Divisão de 881'vícos Gerais;
'VI - Atender ás pessoas que procurarem o Diretor da Dívísào de Serviços Gentis, dando-lhe conhecimento
do P.S5'!..1.D to a tratar:
VII - gncammnar ao Diretor da
Drvtsào de Serviços Gerais, sob Pl'O-

tocolo especial e intata, tôda .a correspondência sigilosa que lhe fôr dirigida;
VIII - Informar aos interessados

sobre a tramttacão de expedientes,
desde que nâo tenha sido conferido

aos mesmos caráter Sigiloso. ou enquanto prevalecer a necessidade dêsse
sigilo.
Art. 274, A Secretaria será dirigida por um chefe, integrante do "Servtco - Admtmstracâo. Escritório e
Fisco" indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo· Chefe de Polícia.

Seção III -

Do Serviço de Pessoal

Art.. 275. Ao Serviço- de Pessoal.
compete:
1 -:- Executar tôdas as atividades
relativas a pessoal:
11 ~ Processar o provimento e a
vacância de "cargos e tuncôes gratificadas;
In - Dar posse nos cargos e tun-

coes grattrtcadas:
rv - graborar folhas de pagamentos de vencimentos e vantagens pecumàrtaa;
V --: Processar e apr-eciar a concessao de ncenças e demais casos de
afastamento regular do servtdor ;
VI - Ftecatízar e anotar a mOVJ-

mentacao e a remoçao de servioores:
VII - Opínar sobre direitos e deveres coe servidores;
VI1] - Opinar em todos os assuntos que devam ser submetidos fi. aprecíaçao do Diretor da Divisâo e que
sejam de sua alçada-o

Art. 276. O Serviço de Pessoal será
dn-ieroo por um cnere. integrante do
"Serviço
e.drmmstracao. gscrrto1'10 e Fisco" mdicaoo pelo Diretor
da Dtvtsão de Serviços Gerais.
e
designado. pelo Chefe de Policia.

Art , 277. Ao Chefe do Serviço de
Pessoal, incumbe;
I ~ Dirigir e orientar todas as atavídades do Serviço de Pessoal;

n

-

cumprir e lazer cumprir as

ordens emanadas do Diretor da DiViSa0 de Servícos Gerais;
In - p'íscalízar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corr-ígm.,
do as falhas e sugerindo ao Diretor
da Divisão medidas tendentes a me-lhorar o rendimento dos mesmos.

Subseção I - Da composição do
Serviço de Pessoal
Art. 2'18. O Serviço de Pessoal compreende:
I ~ Seção de Movtmentaçáo ;
Ir ~ Seção de Direitos e Deveres:
III ~ Seção de Cadastro;
IV - Seção Financeira;
V ~ Secao de Relações Admrms-

tratavas.

Subseção II - Da Seção de
Movimentação
Ll't. 279. A Beçao 'de Movímentaçào, dirigida por um chefe, integrante do "Serviço - Admímstraçâo. Escrítórío e Fisco". indicado pelo Diretor 'da Drvisao de Serviços Gerais
e designado pelo Chefe de Policia,
compete:
I - Organizar e manter atualizados os cadastros e fichários de cargos. funções gratificadas e de tetacão de pessoal;
II - Apreciar questões relativas à
colocação e movimentação 'de pessoal;
rII
Instruir os processos relativos a, provimento' e vacância de
cargos 'e funções, lavrando os atos
respectivos,
IV . - Preparar os expedientes' de
posse nos cargos e funções gratificadas,
V' _ Instruir os processos de remccáo de servidores, lavrando os atos
respectivos;
\71 - Organizar é manter atualizados os elementos necessários ao processamento das promoções e acessos:
VII
Elaborar quadros estatísticos da movímentacáo do pessoal.
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Subseção III -

Da

Da Seção de

Direitos ti Deveres
Ar-t
280. A Seção de Direitos e
Deveres, dirigida por um chefe, Integrante do "Serviço - Administr-ação. Escrttórro e Fisco" indicado pelo
Diretor da Dtvísàc de Serviços Gerais e designado P?10 Chefe de Polícia compete:
1 grmtar parecer sobre à apü.oacão em casos concretos, da tegrslacão de pessoal. referente a direitos,
vantagens. deveres, responsabilidades
e ação disciplinar;
H - Examinar os processos adrmnistrativos submetidos a sua aprecíacào e opinar sobre- as penalidades
e providencias propostas pela comtssão instituída para apurar os fatos;
fII
Apreciar os pedidos de re~
consíderacáo e recurso de ato OU decísao administrativos
que
versem
assunto ele sua competencía:
IV - Preparar os autos executórios
das sentenças judtctaís que beneficiarem servidores ocupantes de cargos
controlados pelo Serviço de Pessoal:
V _. Coordenar os elementos para
a prestação de informações solicitadas
pelo Poder Judiciário, tendo em vista
o Julgamento de mandados de ee-"
'gurança. e de ações ordmarras em que
sejam partes servidores ocupantes de
cargos controlados pelo Serviço
de
Pessoal;
VI - Realizar pesquisas sobre atrtbuícóes dos cargos e tuncóes grata.ncaoas. bem como seus tttutares afim de O1'O'JOr sua cíassittcacao ou
rectassírícaçào ao qrgáo competente;
VIl
Manter fichário de legislação e jurisprudencía especificas.

Subseção IV

~
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Da Seção de Cadastro

Art. 281. A Seção de Cadastro, dirigida por um chefe. integrante do
"Serviço - Admíntstraçâo. Escrttório e .Fisco" indicado pelo Diretor
da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Chefe. de Policia, compete:
l-Manter em dia o assentamento individual dos servidores, medíante a transcriçâo de todos os atos referentes li vida funcional;
IJ
Organtzar e manter o 'cadastro das concessões de salário-família;

ur - Fornecer às demais seções
elementos informativos dos fatos registrados no assentamento individual,
e entregar diretamente aos servidores
atestados ou declarações de situacâo
funcional. para comprovação em outras repartições;
rv -- Matricular no IF'ASE os novos
funcionários;
V ~ Elaborar a matéria atinente
ao Serviço de Pessoal, para publicação no
Boletim de Serviço;
VI - Emitir carteira tunctoner:
VII - Instruir os processos de concessão de licença. especial e de gratificação de tempo de serviço. mediante apuração dos dias de serviço
efetivamente prestados;
VII] - Averbar e expedir cer üdóee
de tempo de serviço. com autorização
do chefe do Servtco de Pessoal;
IX - Controlar o boletim de freqüência;
X - Expedir cópias de pastas de,
assentamen tos individuais de servidores transferidos ou nomeados para outros cargos públicos.
Subseção V

~

Da Seção _Financeira

Arü. 282. A Seção Financeira, dirigida por um chefe, Técnico de Contabilidade, indicado pelo Diretor da
Dívísào de Serviços Gerais e designado ,pelo Chefe de Polícia, compete:'
I - Escriturar os créditos orcamentártos e adicionais destinados às despesas de pessoal:
I1 - Elaborar as tabelas de dísta-íbuícâo e redistribuição de créditos,
rn - Org-anizar e manter em dia
a ficha fínancelra índívidual:
rv - Elaborar as folhas de pagamentos de vencimentos e demais vantagens pecuniárias;
V - Proceder à averbacào nas flchas financeiras dos descontos obrigatórios e autorizados exercendo rigoroso contrõle contábil sõbre os respectívos valôres:
VI - Efetuar, mensalmente, o Ie-:
vantamento dos pagamentos às autoridades consígnatárjas das importâncias descontadas em favor das mesmas;
VIl - .Manter os necessários contatos com o 6T'O"âo competente, para
efeito de contabilização das despesas
de pessoal;
VIn - Colaborar na feitura e estudos da proposta orç-amentária. relativamente às despesas com o custeio
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do pessoal integrante dos quadros da
Polícia do Distrito Federal;
IX - Estudar os pedidos de pagamento por verba de exercício findo,
elaborando expediente para seu recolhtmento ;
X - Atender às partes interessadas
e manter o serviço de protocolo dos
processos e papéis entrados na Seção.
Subseção VI -

Dç.t Seção de tceiaçôes
Administrativas

Art. 283. -A Seção de Relações
Admínistratrvas. diretamente subordinada à Divisão de Serviços Gerais,
compete:
I - Receber, registrar, distribuir e
expedir tôda a correspondência, processos e papéis, da Divisão de Serviços
Gerais;
II Formar processo, de acôrdo
com as normas em vigor;
In - Promover
zelar pela concessão das franquias concedidas pelo
art. 12 da Lei nc 4.483-64;
IV
M a TI t e r protocolo dos
documentos que tramitem na Divisão
dê Serviços Gerais, de maneira que
possa informar, de imediato, sôbre
sua localização;
V - Manter contato com as Zonas
Policiais" a fim de que possa registrar
o movimento numérico e por assunto
das mesmas.

e

Art. 284. A Seção de Relações Administrativas será dirigida por um
chefe, integrante do "Serviço - Administração, Escritório e Fisco", indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Chefe
de Policia.
Art. 285. Ao Chefe da Seção de
Relações Administrativas, incumbe:
I - Dirigir e orientar tôdas as atividades da Seção;
TI - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
IH -c:- Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrtgtndo- as falhas e sugerindo ao Diretor
da L'ivisâo de Serviços Gerais, medidas tendentes. a melhorar o rendimento dos mesmos.

Subseção VII - ma composição da
Seção de Relações Administrativas

Art. 286. A Seção de Relações Administrativas compreende:
I - Turma de Recebimento;
"Ü - Turma de Expedição;
III - Turma de Oontrôle;
IV - Arquivo.
Art. 287. A Turma de Recebimento, compete:
I - Receber, numerar, fichar, classificar e autuar requerimentos, processos, ofícios, telegramas e outros
papéis, e, formar processos;
II ~ Organizar e manter atualizados os fichários nominais, numéricos
e de classificação de processos;
III - Encaminhar à' Subseção de
Oontrôle todos os papéis' e documentos a .serem expedidos;
IV -Processar separadamente os
documentos rotulados com os dizeres
Secreto, Reservado ou Pessoal, encaminhando-os à Turma de Expedição,
com destaque destas condições;
V - Dar prioridade aos documentos
que contenham a palavra URGENTE,
processando-os separadamente'' e encaminhando-os prontamente à Turma de Expedição.
Art. 288. A Turma de, Expedição
compete:
I - .Pazer a triagem da documentação a ser expedida;
H - Díatrfbuír ou expedir todos os
papéis, processos e correspondências
encaminhados pela Seção Relações
Administrativas; por meios próprios
de comunicações' ou através de serviços postais e telegsáfícos:
. IH - Organizar e manter, através
de fichas ou' livro próprio, um sistema
de comprovante do recebimento' dos
documentos, papéis, oficios, processos
e correspcndêncías entregues pela Seção, fazendo constar o nome dá reparttçâo destinatária, da pessoa que
recebeu, bem como a data e a hora
da entrega;
IV - Fazer os necessários entendi':'
mentos com os órgãos competentes, a
fim de que seja observado com todo
o rigor o Que dispõe o art. J.2 da Lei
nc 4.483-64.
Art. 289. A Turma de Contrôle
compete:
I - Manter o registro da distribuição e tramitação do expediente recebido pela Seção de Relações Admtnts-
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trativas, de maneira a informal" de
imediato, sôbre sua .Iocalizaçâo: ,
II - Fazer levantamento e estudos
estatísticos sôbre as atívídades da
eacão de Relações Administrativas'
IH - Orientar o público com relação aos assuntos da alçada da policia
do Dístrtto Federal, habilitando-o a
resolver os casos de seu ínterêsse:
IV - Atender e prestar informaçÕes
aos interessados sôbre o andamento e
Iocalízaçâo de processos;
V organizar e manter atualizado, para informações, um fichário
cem ~omes, endereços e telefones, das
autoridades, servidores e órgãos da
Polícia do Distrito Federal e da alta
administração do Pais, bem como fichário de outros elementos Informativos de interêsse geral.
art. 290.. Ao Arquivo, compete:
I - Guardar e conservar os livros
documentos e processos da Divisão d~
Serviços Gerais considerados conclusos, mediante despacho da autorjdade:
II - Manter o registro numérfco
nominal, por repartição e por assun:
to, de todos os documentos arquivados;
IH - Atender às requisições de
processos sob sua guarda. quando
emanadas de autoridade competente;
IV - Dar vistas aos interessados,
em local reservado e sob vigilância,
de processos e documentos arquivados,
mediante prévia autorização do chefe
do Arquive;
V - Expedir certidões de documentos e processos arquivados, quando
deferidos por autoridade competente;
VI Proceder à incineração de
documentos, papéis e processos julgados sem valor pelo chefe do Arquivo,"
mediante expressa autorização do
Chefe da Seção de Relações Adminístrativas, visada pelo Chefe do Seí>
viço de Pessoal.
Art. 291. O Arquivo será dirigido
por um chefe, Arquivista, indicado
pelo Diretor da Divisão de Serviços
Gerais e designado pelo Chefe de Polícia.
Art. 292. Ao Chefe do Arquivo Incumbe:
I - Dirigir e orientar tôdas as atividades do Arquivo;
II - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Díví-.
são de Serviços Gerais.
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Seção IV -

Do Serviço de Material

Art. 293. Ao Serviço de Material,
diretamente subordinado à Divisão de
Serviços Gerais, compete:
I _ Executar tôdas as .atividadcs
relativas a material;
II Providenciar e processar a
aquísíçâo de material" para a Polícia
do Distrito Federal;
HI - Guardar, distribuir e redistribuir o material adqurtdo:
IV - Escriturar os créditos orça~e?tários e adicionais para a aquisieao ele matertal:
V - Elaborar a proposta orçamentária, no que' tange aos assuntos relativos a material;
VI - Manter atualizado o cadastro
geral de todo o material da Polícia
do Distrito Federal.
Art. 294. O Serviço de Material
manterá almoxarifados, armazéns e
denósítos destinados às repartições da
Polícia do Distrito Federal.
Art. 295. O Serviço de Material
será dirigido por um chefe, integrante do "Servíoo --,- Administração, Escritório e Fisco", indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e
designado pelo Chefe de Policia.
Art. 296. Ao Chefe do Serviço de
Material, incumbe:
I - Dirigir e orientar tôdas as atividades do Serviço de Material;
H - Cumprir e fazer curríprtr as
ordens emanadas do Diretor da Divisão;
l II Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrigindo falhas e sugerindo ao Diretor da
Dívísâo, medidas tendentes a melhorar o rendimento dos mesmos.
Subseção I - Da oomposição do
Serviço de Material

Art. 297. O Serviço de Material
compreende:
r - Seção de Compras;
II - Seção de Abastecimento;
H'I - Seção de Créditos;
rv - Seção de Patrimônio.
Subseção II - Da Seção de
Compras

Art. 29'8. A Seção de Compras, dirigida por um chefe, integrante do
"Grupo Ocupacional - Administração
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de Material", indicado pelo Diretor da
Divisão de Serviços Gerais e desig-

nado pelo Chefe de Polícia, compete;
I - Proceder aos trabalhos de expediente relativos às concorrências e
coletas -de preços para aquísíçáo ou
auenacão de material, ou ainda prestação de serviços que competirem ao
Serviço de Material, lavrando os respectivos atos,
II - Lavrar os têrmos de ajustes,'
acôrdo, contratos, convênios e quaisquer outros atos relativos à aqutstcâo,
ahenacâo, C88S§.O; permuta e - baixa
de material ou prestaeâo de serviços,
bem como locação de imóveis que
competdi-em ao Serviço de "M8.terial.
UI ~ Dxamínar, do ponto de vista
legal, as questões relativas ao material;
IV -

organizar e manter em dia a
inscrição dos fornecedores;
V - Proceder aos exames do aspecto legal das con tas:
VI - Propor ao Chefe do Serviço
a aplicação de penalidades aos fornecedores que hajam incorrido em falta.
Subseção IH - Da Seção de
Abastecimento

Art. 299. A Seção de Abastecimento, dirigida por um chefe, integrante
do "Grupo Ocupacional - Admirrístracâo de Material". indicado pelo
Diretor da Divisão de Serviços Gerais
e designado pelo Chefe de -Pclícía,
compete:
I - Organizar e processaras requisições de material necessário ao
Serviço, providenciando quanto à süa
aquisição '.
II - orientar os órgãos de mate"
râal e repai-tícões da Polícia do' Distrito Federal, quanto à maneira de
formular os pedidos;
lU - Rever "tôdas as recuíst-ões,
do ponto de .vísta da nomenclatura,
das espectücacões e das unidades, solicitando às reuer tícôes ,8 outros 61'gâos. quaisquer dados julgados necessários cara melhor caracter Izar o
ma tertaf pedido;
IV - Distribuir' ou redistribuir o
material em estoque nos almoxarifados ou depósitos d-o Serviço, de acôrdo
com a necessidade e com autortzacâo
do Chefe do Serviço de Matei-ial :
V - Fornecer os elementos técnicos
e os dados necessários à reauzacâo de
inventários e registro das operações
relativas a material;

VI - Examinar o mérito das aquistcõea realizadas pelo Serviço de Material, propondo, ao seu respectivo titular a adoção de medidas que defendam os mterêases da Fazenda e a
observáncía das normas em vigor,
VII - Fazer estímatrvas do orçamente de pedidos de material;
,
VIII - Fornecer à Seção de compras de Material as especrfícaçôes e
dados necessários às concorrências e
coletas de preços;
IX -- Prestar às repar tícôes d'l Polícia do Distrito Federal quaisquer
íufurmacóes que interessem ao abastccimento de material;
X -- Colaborar na oraanízacâo da
nomenclatura e padroruzacâo do :11ateríal. de -acôrdo com as normas que
forem expedidas;
XI - Comunicar à Secão de Compras do Serviço. de Material qualquer íntracâo em que hajam tncorrido os fornecedores:
XlI - Orientar os trabalhos dos
almoxarifados e depósitos de material:
xrn - Colaborar 113 elaboracào e
estudos da proposta de orçamento, na
parte rererenta ao material.
Subseção IV -

Da seção de

crcance

AJ't. 8ÜO A Secàc de Créditos. dil'i<Tida por um chefe. Técnico de Oontabiudade. tnôtcado Dela Diretor da
Dlv~is8o de gervfcos 'Gerais e destg'nado pelo Chefe de Polícia. (~OlU
pete:
I - Escriturar os créditos oroamentártos e adicionais para aquisíoãc de
l11?-\"p!'j'1l e orestacâo {le servicos Que
ccmpetttem ·8-0 Servico de Materjal.
'de acõrdo com as normas em vtgor,
11 - Preparar as tabelas de disti ibuicãc e i-edtstr-íbuícão de créd.tos
de m'aterio L enviando cópia 80 Service de Orcamento:
In -" Extrair guias de recolhtmento de caução e 011 empenhos de despesas ncr conta de créditos mo vimentados pelo Serviço de Material;
IV - Processar despesas e providenciar sua liquidação;
V - Preparar demonstrativos mens"i.s do' movimento d0S créditos, de
l)'C'0,'j,Q com as tnstrucões baixadas
pelos órgãos competen1:8s, enviando
cópia ao Serviço de Orçamento;
VI - Manter" atualizada a contacorrente elos almoxartfes, armazerustas e demais -responsáveis pela guar-
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da de bens móveis e semoventes da

Seç{i,o V - Do Serviço
de Orçamen to

Policia do_ Distrito Pederal. cromovendo as suas tomadas de contas

vn --::- Exanrinar. do ponto de ~:is
t.a cont~bl1, os processos de aplicação
oe suprfmentos .ru adiantamentos de
numerário, à conta de crê ditos .sôbre
contrôle do Serviço de Material.
Subsecâo V Da Seçâo
"de Patrimônio

Art. 301, A Seção ctr, Patrímônto,
dírtgfda por um chefe. tntem-ante do
"prupo Ocupacional
Admímsrraçao de Materta!" tnütcado pelo Dil:et~r da Divisào de Servtcos Gerais e
designado pelo Chefe de Polícia. com-

pete:
I -

Manter sempre atualizado o
cadastro geral de todo li material permanente 08 Policia do Distrito Feder?l através de fichas próprias, que
r.e~pstr€m a procedência. valor, tocalízacão e o responsável por cada i! em
b:pm como tôdas as suàs caracterts-

t'cas:

Verificar' a existência. UBO e
er;;t?.do de conservação dos bens caPlt",;:; fi" Pouota do Dístrtto Feder-al.
exercendo sôbre êste aspecto rigoIj

roso contrôle:

TIl - Propor ao Chete do Servrco
de Mater!a! o recothtmento do mate~iaJ inservivel. em desuso. obsoleto,
tmm-estável desneceasáno ou que
encontro nas reoarttcôes além das
qU3r:tid8'~es
normais estabf'lecida.s.
prm'Fl"Ilf'1~nd0. dpP01S de 8,utorizndn.·

se

a medida:

IV
Examinar e euumeter
aurova-âo do Chefe do Servtco as
à

prnrc;..,j-8s

d"',,;'"
2;2(';;;(")

011

d~

baixa

n'2

l'p."non,c;~\:,ni

b"':;x8. cor acidente. ínutilldoacão '" alleuecãn de

~esS80,

n,~1-rT'i?J

:

V
de

Proror :'1.0 Chefe do Service

~.!~~·?'·iq1

Dor

couventêncfn

OU

ri~~:<o ~;~~~':~i('~" i~;~~:~~::"i;;;'lS Cl~'~::::~';'
a venda,. nermuta, cessão, ou baixa'
de matar,lal em desuso, imprestável,

d""p,,""'~<;.,~-, o

t--m

f'~n'"

r>:_" tsrroos ri"" b'ÜX8
\11

'·1

:'

'-""0":"'('8.0

(1'Y~OJTent0S'

"vvm-nar 0'1 tn-entártos dos

bens móve!s e semoventes, sôbre os
(jW,'" f'mihrú parecer:
VII - Promover e examinar balancetes patt'ímontaís periódicos e realizar, uma vez Dor ano, ') 'aalanco patrimonial da - odeia do Distrito Pederal ,
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Art.. 302. Ao Serviço de Orçamen-.
to, diretamente subordinado à Divisão de Serviços Gerais, compete:
r - Proceder à esumatíva anual
das rendas públicas cujas fontes estejam sob a jurisdição da Policia
do Distrito Pederal: manter o regra.tro _ dessas rendas, fiscalizar a sua.
arrecadação, proceder à tomada de
contas dos responsáveis pelas mesn;t~s, e organizar demonstratívos pertódícos E' de exercício da receita arrecadada;
I1 - Proceder estudes sôbre o confronto entre a previsão feita e
a
ef~tiva ar~'ecad9.ção .das rendas pú?1I~~~~ _CUjaS fontes estejam sob a
jtmscncao da Polícia do Distrito Federal. no objetivo de identificar as
causas prováveis, verificadas nos desajustes e sugerir as medidas ndequadas à perfeita arrecadação des-

sas rendas:

lIT - Opinar sôbre questões relativas à criação, alteração ou supressão de taxas, emolumentos e OUf;TZ'.S
contribuições que decorram da preetacâo de serviços pela, Policia do DIs~
trtto Federal, ou que resulte de fiscalização pela mesma exercida, propondo alterações na elassifícacâo da
receita ou da despesa;
IV - Orientar e assistir às repartições da Polícia do -Dtstrttc Federal,
no »renaro de suas propostas orçamentárias parciais, proceder ao esturto destas propostas e elaborar, e
iustftcar a proposta anual da Instetui-âo. dentro dos programas 02 traoalbo aurovados pelo Chefe de Polícía r-emetendo-as 80 órgão compatente para apreciá-las:
V
Acompanhar. em tôdas as
su~s f~~e~ 8. el~boracão do or~a
monto. velando pela concessão dos
recursos necessárros à polícia do Dts:--.. , '1 Pedcral:
\7""

,"f'~l.YJr:p.nh"lJ·

tunto aos ór-

~'f0S

como-tentes o rematro dos créà i 1'ns (\~':""YDpr,l-::íl'io<: atrtbuidos à Po);";n (10 Distr-ito Pederat:
VTT
tro (hs

l\tTantPT atuatizedo o C8JiaSc1.C'!"'endp'1dfls orcomentárías
n':l Pottc!a do nl<:;~l'itoF'pder:l.1. bem
comO:::l
documentecâo atinente às

normas leaats
)'1,1w;'-'QS

l'0hUv'J.S

da desoesa:

às

diversas

VIIT
Fxaml118T e encaminhar
os cedidos de créditos adictonals e
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"'{VI! - promover a. coordenação
de todos os elementos estatísticos das
atividades orçamentárias da Polícia
do Distrito Federal. relacionados com
a receita, a despesa e o custeío :das
aplicação, inclusive o requerido pele
atividades ou serviços;
parágrafo 29, artigo 99 da Lei nv 4.483 diferentes
XVIII Realizar, quando julgar
de 1964;
necessário
ou
mediante ordem da auX - Promover a abertura de consuperior. inspeções junto às
tas atinentes a créditos orçamentn- toridade
dependências
orçamentárias da Polirios ou adicionais atribuídos à Pocia do Distrito Federal. com o oojelícia do Distrito Federal, mantendo
tivo de verificar a boa aplicação dos
sempre atualizado o registro do mocréditos concedidos, a execucão dos
vimento;
planos de trabalho, a economia e efiXI - Opinar nos casos de desta- ciência
nos gastos respectivos e a ar-.
que de dotação e nos de autorização recadaçâo
de receitas .púbhcas.
para movimentação de créditos sob
regime especial, bem como ,sôbreas
Art. 303. O Serviço de Orçamento
concessões. quando delas decorrer será dirigido por um chefe. Contador
receita ou despesa nova para a Poou Economista. indicado pelo Diretor
Jícia do Distrito Federal;
da Iuvísão de Serviccs Gerais c designado pelo Chefe de Polícia.
XII - Examinar ::18 minutas de
contratos, convênios, acôrdos
ou
Art. 304. Ao Chefe do Servíco de
ajustes à conta de creditas orçameri- Orçamento, incumbe:
tártos ou adicionais sob o controle
I - Dirigir e orientar tõdas as aüdo Servtco de Orçamento e median- vidados do serviço de Orçamento;
te autorização do Chefe de Polícia:
II - Cumprire fazer cumprir B.S
assinar esses atos. providenciar o se{l ordens emanadas do Diretor da Diregistro e o pagamento das .desnesas ViSa0:
decorrentes dos mesmos. fiscalizar a
III Fiscalizar as atividades de
sua_ execuéâo e as respectivas 91"eS- cada órgão sob suar, ordens. eorrttacões de contas. quando não haja. gíndo as falhas e sugerindo ao D!c?nveniência de que tais providências retor da Divisão medidas tendentes
f~quem a cargo dos próprios órgãos
a melhorar o rendimento dos mestitulares de tais créditos;
mos.
XIII
Movimentar as dotações
sob a jurisdição do Setvíco de OrStsbeecão I - Da C01npOSU::QO
çamento. quando tal providência não
do Serviço de Orçamento
deva ser tomada pelo órgão titular
dessa dotação, e proceder à contaArt. 305. O Serviço de Orcamento
bilização das despesas decorrentes;
compreende:·
XIV - Promover o relacionamento
I - Secâo de Prevlsâo:
dos "restos a pagar" e o recolhtmenII - Secâo de Execução;
todas respectivas dívidas nos exerm - Seção de Coordenacào .
cícios encerrados, à conta de dotação sob a jurisdição do Serviço de
Subseçâo 11 - Da seção de rreínsão
Orca menta e processar a sua liquidação;
Art. 306. A Seção de Previsão, diXV - Promover o encaminhamr-npor um chefe, Técnico de Conto, ao órgão competente. dos proces- rigida
tabílídade. indicado pelo Diretor da
sos de dívidas relacionadas:
Dtvleâo de Serviços Gerais e desígXVI - Manter. com base no regisnado pelo Chefe de Polícia. compete:
tro das dotações que movimenta e
I - Manter o regtstrc das rendas
nos balancetes mensais e demais documentos enviados pelos óraâos que públicas cujas fontes estejam sob JU"
. .m ovimentam _ créditos, esct-lturacão rtsdtcâc da Polícia do Distrito Eecontábil centralizada de todos os deral e fiscalizar, quando julga, necessário, ou mediante determinrtcã,Q
créditos, orçamentários e adicionais
bem como de tôdas as operacões fi~ superior, a arrecadação dessas rennanceíras realizadas pela Policia - do das. no objetivo de evitar a sua evaDistrito Federal. e organizar demons- são ou a sua indevida aplicação ditrativos periódicos ou de exercícios da reta pelas repartições arrecadadoras:
II - Elaborar e justificar a promovimentação dêstes créditos;

reeer a distribuição e redistribuição
dêstes créditos. bem como as alterações orçamentárfas ;
IX _ Dar parecer sôbre planos de

<
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posta de previsão anual das renuas
públicas sob a jurtsdíçáo da Polícia
do Distrito Federal, a ser remcüôa
ad órgão competente;
ITI - Preparar, com case nos boletins mensais remetidos pelas repartições da Polícia cíc Dístrtto Pederal, demonstrativos periódicos das
rendas .públícas arrecadadas sob a
sua jurisdição;
IV - Proceder a estudos fundamentados relatívameme ao conrronto entre a previsão feita e a efetiv-e
arrecadação das rendas públicas,
cujas fontes estejam sob a jurtsdtcàc da Policia do Distrito Federal. no
objetivo de identificar as causas prováveis das variações verificadas e
conduzir ao aperfeícoamento a arrecadação dessas rendas;
V - Opinarsôbre as questões relativas à criação, alteração. ou supressão de taxas. emolumentos ou
contribuições outras que decorram da
prestacão de serviços pela Policia da
Distrito Federal. ou que resultem de
fír ialízacâo pela mesma exercida:
VI - Propor as alterações que julgar convenientes na política orçamentária da Polícia do Distrito Federal, ou na classificação de sua receita ou despesa;
VII - Processar as tomadas de
contas dos responsáveis pela arrecadação, da polícia do Distrito Federal,
e preparar os expedientes de encaminhamento das mesmas aos órgãos
competentes:
VIIr - Orientar e assistir às repartições da Policia do Distrito Federal. no preparo anual de suas propostas parciais de orçamento, no
obietfvo de que os seus programas de
trabalho se traduzam em nerfeítas
condícões técnicas, e econômico-flnanceíras naquela proposta;
IX - proceder ao estudo das propostas parciais de orçamento anresentad as pelas diferentes repartições da
Polícia do Distrito Federal. verificando se os planos _ de trabalhos
constantes das mesmas Incluem-se.
de fato. no arograma 'de nrestacões
de servícos aprovados pelo Chefe ~e
Polfc!a. auardando conformidade com
os obtetívos dos resnectivos 6rg'âos e
boas eonrttcôes técnicas e econômico-financeiras:
X _. Elaborar e justifica" a ')1'0,·
posta anual de orçamento da PolíCiB. do Distrito Federal. com base nas
pronostas parciais anresentadas pelos
órgãos que a integram, dentro dos

programas de trabalho aprovados,
respeitendo as instruções baíxadaa
pelo DASP;
XI - Acompanhar as diversas fascs de elaboração do orçamento geral, "Velando, junto aos diferentes órgãos elaboradores, pela manutenção
.cos programas de trabalho da Polícia do Distrito Federal, e concessão
dos créditos propostos para o seu
custeio;
XII - Manter o registro de tõaee
as fases de elaboração do orçamento da Policia do Distrito Pederal,
bem como o cadastro atualizado dcs
suas diferentes dependências orçamentárias e documentação atínente
às normas legais relativas às diversas rubricas de despesa;
XIII ~ Proceder as distrtbuicôas,
redistribuições e anulações de créditos que forem necessários 'aos órgâca
(a Policia do Distrito Federal. no decorrer do exercício financeiro;
Examinar os pedidos de
XIV
créditos adicionais e de alterações do
orçamento formulados pelos diferentes órgãos c]"l Poucta dt. Distrito p;~
deral e prevídencíar quanto à creuvacao dessas medidas;
XV - Encaminhar os pedidos de
destaque de dotação e de autortzação
para movimentação de créditos,
sob regfme especial, e preparar os expedientes respectivos;
XVI - Proceder aos levantamentos
estatisticos das atividades da Polícia
do Distrito Federal, relacionados com
a elaboração orçamentária e a recetta que lhe é relativa.
Subseção III -

seçõo de E.ucução

Art. 307. A Seção de Execução,
dirigida por um chefe, Técnico de
Contabilidade. indicado pelo Diretor
da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Chefe de Policia, compete;
l-Movimentar as dotações
cargo do Serviço de Orçamento, promovendo ou praticando todos os atos que
forem necessários para êsse fim;
II - Elaborar o plano de aplicacào de verbas de acordo com o parágrafo 2'\ art.9Q da Lei nc 4.483,

a

de 1964;

TIl - Examinar os pedidos de suprimentos à conta de dotações, sob
contrôle do Serviço "de Orçamento e
preparar o expediente respectivo;
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ter da Divisão de Serviços Gerais e
designado pelo Chefe de Policia, compete:
.
I - Elaborar e manter atualizada
V _ Examinar ou elaborai' as roinutas de contratas, acôrdos, ajustes a escr.ituração geral do ..movímento.Yj.,
nanceiro realizado em todas as depenou convênics qne tdevam processar-se
dências da Policia do Distrito Federal
por' intermédio do Seyvi-::.Q. de Orçaatravés da documentação enviad~
mento; preparar os exuedtentes nemensalmente pelas repartições ou rescessáríos à assinatura. registro e fisealízacàc desses inatrumentos: exami- ponsáveis por essas operações;
nar as respectivas. prestações de conH. - Proceder à escrituração. geral
tas e propor o seu encaminhamento
do patrnnõmc da Policia do Drstritn
à: aprovação da autorrdacte compu- Federal, e realizar o seu balanço
tente,
anual;
VI _ Processar os retactonaruentos
lU - Organizar e manter atualizados "restos apagar", à conta de dodos os cadastros dos responsáveís dítações sob o contrôle do Serviço de
retos pela realização de operações firu-çamento e preparar' e encaminhar
nanceíras, de qualquer natureza, à
os respaotlvos expedientes de paga-" conta de quaísquer crédttos concedidos
à Policia do Distrito Federal;
mento ;
VII -:- Propor o reconhecimento das
IV - Prestar informações, atinendívidas de "exercícios fíndosv.và contes ao seu trabalho, as demais seções
ta das dotações sob controle do Serdo Serviço de Orçamento, bem como
viço de orçamento" e preparar e enàs repartições da Policia do Distrito
caminhar os respectivos expedientes Pederal:
de pagamento;
V - Manter permanente caçáo fisVIII - Preparar o expediente de
calizadora sôbre as diversas contas da
encaminhamento dos processos de diPolicia do Distrito Federal, levando
vida relacionados;
3,.0 connectmento do Chefe 'do Serviço
IX - Manter atualízado ,,o registro
de Orçamento quaisquer írregularidade mnvtmentacâo -dos créditos consig- des verificadas;
nados à .Polícía do Distrito Federal,
VI
Realizar oaíancetes mensais
através dos balancetes e relatórios
e o balanço geral anual da Policia do
fornecidos por todos os órgãos que
Distrito Federal. tecendo comcntànos
nela movimentarem créditos;
sôbre seus aspectos relevantes.
X _ organizar demonstrativos periódicos e de exercícios da movimenSeção VI - Da Tesouraria
tação orçamentária da Policia do Distrito 1'i'edera1;
Art. B09. A Tesouraria, diretamenXl. - Realizar, quando julgar nete subordinada à Divisão de Serviços
cessárío, ou a mando da autoridade Gerais, compete:
superior, inspeções junto às depen1 - Aceitar, receber e guardar todo
dências orçamentárias da Polícia do
o numeraria entregue à Policia do
Distrito Federal. com o objetivo de
veríftcàr a boa eohcacao dos creditas Díatrrto Federal, quer sejapl'ovindo
de crédnos orcamentàrtos ou adtcíoconcedidos, a execucào .dos planos de
naís, de arrecadação feita sob a jutrabalhos, a economia e efíciência nos
rrsdicâo da polícia: ou ainda, de re~
gastos respectivos e a arrecadação de
colhímentos. de cauções ou qualquer
rendas públicas:
outro tipo de depósito transitório;
XII ~ Proceder ao? íovantamcntos
II ..:- Efetuar todos os pagamentos
estatísticos das atividades orcamencue íhe tõrem atribuídos. inclusive
tárias da Polícia do Distrito Federal, vencimentos e nemaís vantagens perelacionadas com a despesa e 'com o cuniárias do pessoal da Polícia do
custo das atividades ou serviços.
Distrito Federal:
UI
Manter rigoroso controle
contábil de todo seu movimento, atraSubseção IV - Da Seção
vés de um eficiente sistema de escríde Coordenação
turaç[1o;
IV _ Manter, sempre atualizado, o
Art. 303. À Seção de coordenação, dirigida por um chefe, Técnico registro de todos os depósitos bancáde Contabilidade, indicado pelo Díre- rios em nome da Policia do Distrito
IV _

Examinar os pedidos! de dis-

pensa de concorrência e preparar os
expedientes respectivos;
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Federal, bem como 'de outras dísconitnltdades sob, c contrôle da Tesou..;.
rarta:
V - Encaminhai' ao Servíco de 01'-,
çamento, díàrfamente.: uma' cópia do
balancete diário do movimento regia-tradc no livro do "caixa":
VI -". Manter em seus cofres, em
moeda corrente, quantia não .euperíor
ao maior Salàrto Mínimo vigente.
Art. 310. A TeSOUr2.I·ia será dirigida por um Tesoureiro-Chefe. 'I'esoureíro-Auxüíar da Policia do Distrito
Federal, indicado 'pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado
pelo Chefe de Polícia.
A.rt. 311.' Ao Tesoureiro-Chefe incumbe:
1 - Dirigir e orientar todas as atívídades da Tesouraria;
Il - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Di-

vísáo:

UI Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens. corrigindo ás falhas e sugerindo ao Diretor
da Divisão medidas tendentes a melhorar o rendimento dos mesmos.
Subseção 1 - Da composlção
da 'l'esouraria

Art. 312. A Tesouraria compreende:
I - Turma de Recebimento;
II .; Turma de Pagamento.

suosecco 11 -

Da Turma
de Recebimento

'Art. 313. A Turma de Recebimento, compete:
1 - Receber e escriturar os valores
e numerários que lhe forem entregues,
através de lançamentos que .regtstrem
a fonte, o local e demais informações sôbre o elemento arrecadador;
Il - Elaborar e manter sempre
atualizado um quadro analttíco de
todos os recebimentos feitos;
fn Encammhar ao-, Serviço de
Orçamento o resumo diário de todos
os recebimentos.
Subseção IH - Da Turma
de Pagamento

Art. 314. A Turma de Pagamento. compete:
1 -, Reanzar todos os pagamentos
atríbuídos à Tesouraria, inclusive o de

vencimento e demais vantagens pecuniárias de- pessoal da Polícia õo
Distrito Federal;
n - Reanzar, de acordo com os
documentos enviados pela Seção Financen-à do Servíco de Pesaoat, os
descontos sobre os' vencimentos dos
servidores. providenciando quanto '. ao
seu imediato recoünmento aos órgãos
ou entidades coneignatárfas:
rII

-

Elaborar a escrtturaçao de

todos os pagamentos e manter utualizado o quadro anantico das mesmos:
IV - Exigir, receber e manter arquivados os recibos ou outros documentos que provem o recebimento,
por parte .dos interessados, das quantias pagas pela Tesouraria.
Seção VIl -

Do Serviço Médico

Art. 315. Ao Serviço Medico, diretamente subordinado à' Divisão de
Serviços Gerais, compete:
I Organizar e dirigir o Serviço
Médico da Polícia do Distrito Federal,
propondo medidas e sugerindo providências que o capacitem ao pleno
exercício das' atividades que lhe são
inerentes ; f
II - Prestar assistência médica aos
servidores da Polícia do Distrito Federal, seus familiares e dependentes;
III - R-epresentar a Policia do Distrito Federal junto aos Podêres PÚblicos do Distrito Períeraí, para internação de servidores da Policia do"
Distrito Federal, quando enfermos,
em hospitais especíalízados:
IV -.,... Apresentar à Diretoria da
.Dívísâo de Serviços Gerais relatórios
mensais e anuais das atividades do
Serviço;
v - Apresentar esclarecimentos de
natureza técnica aos órgãos administrativos da Polícia do Distrito Federal,
quando solicitado, e por intermédio do
Diretor da Divisão;
VI - Providenciar a especralízaçao
do pessoal técnico nos cursos abertos
nelas centros médicos do Pais, através
de iniciativa do Chefe de Polícia do
Distrito Federal;
VII ~ 'Providenciar, mensalmente,
a remessa à Diretoria da Divisão de
'Serviços Gerais dos dados estatísticos de suas atividades;
VIII ~ Realizar a tnspcçáo medica
do pessoal da Polícia do Distrito Federal, para cumprimento das exigências estatutárias de nesse e licença;
IX _. Providenciar - para que a tnspeçào médica se processe, quando pos-
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stvel, na sede do Serviço Médico e no
horário a . .ser fixado em Boletim de
Serviço, pelo seu chefe, através do
Diretor da Dívísâo:
X Requisitar do Almoxarifado
os materiais e medicamentos necessários ao cumprimento de suas tarefas
normais e extraordinárias;
Art. 316. O Serviço Médico, será
dirigido por um chefe, Médico, indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado pelo Chefe
de Polícia.
Árt. 317. Ao Chefe do 'Serviço Médico, incumbe:
1 - Dirigir e orientar todas as atívidades do Serviço Médico;
Il - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas «o Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
Hl - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrigindo as falhas e sugerindo ao Diretor
da Divisão de Serviços Gerais as medidas tendentes a melhorar o rendinento dos mesmos.
Subseção 1 - Da cem/posição
do Serviço Médico

Art. 318.
preende:

O Serviço Médico com-

1 ~~ Seção de Clinica;
II - Seção de Hospítaüzaçâo:
III
Seção de Odontoclínica;
IV - Secâo Administrativa.

Subseção 11 -

Da Seção
de Clínica

Art. 319. A Seção de Clínica; íncumbe:
1 - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II ~ Organlzar e manter atualizados o cadastro e ficharia do pessoal
da Polícia do Distrito Federal que
utilizar-se da Seção;
II! - Providenciar, mensalmente,
através do Serviço Medico, pedidos de
medicamentos e material clinico, a
serem atendidos pelo Almoxarifado,
mediante autorização do Diretor da
Divisão;
IV - Organizar e dirigir setores
especializados de clínica e pronto socorro, pequena cirurgia,' traumatología' e serviço de Raios-X;
V - Organizar e supervisionar o
funcionamento de uma farmácia, que
terá. por objetivo principal atender

ExECUTIVO

aos servidores da Polícia do Distrito:
Federal, fornecendo, de acõrdo. coni
as suas possibilidades, e para deSCon_
to em fôlha de pagamento, remédiQ:';
e produtos farmacclógtcos:
VI - Remeter mensalmente ao Di ~
retor da Divisão> por tnterrnértío do
Chefe do Serviço, mapa-controle do
movimento clínico;
VII - Remeter mensalmente ao
Diretor da Dívisâo, por intermédio do
Chefe do Serviço, mapa de consumo
de medicamentos;
VIII - Proceder anualmente a eXa_
me psícotécníco, de caráter obrígatn,
rio, nos motoristas do Serviço de
Transportes e candidatos' ao ingresso
no respectivo quadro;
IX - Providenciar, através do Setor de Raíos-X, as radiografias e exames radíológtcos que se fizerem necessários;
X Providenciar o arquivamento
das chapas radiológicas, e dos respectivos relatórios.
Subseçéto IH ...,... Da Seção
de Hospitalização

Art. 320. A Seção de Hospitalização, dirigida por um chefe, Médico,
indicado pelo Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo Chefe de Policia, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
Ir - Organizar e manter atualizado o cadastro e fichário do pessoal
que transitar pela Seção, em tratamento;
UI
Providenciar, quando se'
tornar necessário, pedido de medicamentos e material cirúrgico; ao Almoxarifado da Divisão de Serviços Gerais, mediante autortzaçào do Diretor;
IV - Organizar e dirigir o setor
de enfermaria-isolamento para quatro leitos, setor de enfermaria para
16 leitos, setor de cirurgia e setor de
exames, e visitas domiciliares;
V - Atender aos chamados de servidores, quando doentes na residência;
VI - Prestar assistência médica à
família do servidor;
VII - Fazer exame pré-natal da
servidora gestante, bem como da espôsa ou .companheíra do servidor, sempre que para isto ror solicitado;
VIII - Treinar e instruir equipe de
vlsltadores sociais com objetivo de
prestar assistência, e cadastrar familias dos servidores da Policia do Distrtto Federal;
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IX - Remeter, mensalmente, ao
Diretor da Dívísâo, por intermédio do
-Chefe do Serviço, mapa-contrôle do
movimento da Seção:
X - Remeter, mensalmente, ao Diretor da Divisão, por intermédio do
Chefe do Serviço, mapa do consumo
de medicamentos.

Subseção IV -

Da Seçao

de oaomocusuca

Art.. 321. À Seçào de Odontoclíní-

por um", chefe, CírurgfâoDentista, indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Gerais e designado
pelo Chefe de Polícia, compete:
1 Manter em dia o livro-carga
da Seção:
n - Organizar e manter atualizados o cadastro e ficharia do pessoal
da Poucia ao Distrito Federal, no que
se referir à parte odontológica;
IH - Providenciar, mensalmente,
através do Servíçc Médico. pedido de
medicamentos e material odontologico ao Aímoxarffaao da Divisão de
Serviços Gerais, com autorfzaçáo do
Diretor;
IV - Organizar e supervisionar os
setores especializados de clínica odontológica e tratamento dentário;
V - Providencial' junto à Seção
Clímca, sempre que necessário, exame
e radiografia bucal;
VI - Dirigir o serviço prctétaco,
com auxílio de servidor para isto treinado;
VII - Prestar assistência odontoíógfca à família do servidor;
VIII - Proceder ao exame bucal,
pelo menos uma vez por ano, obrigatoriamente, em todo o servidor da
Polícia do Distrito Federal, regtstrando o resultado em fichas próprias e
comunicando o fato ao Diretor da DIvjsào. através do Serviço Médíco:
IX Remeter, mensalmente, ao
Diretor da Divisão, por intermédio do
Chefe do Serviço, tnapa-contrôle do
movimento clinico:
X - Remeter, mensalmente, ao Direter da Divisão, por intermédio do
Chefe do Serviço, mapa de consumo
de medicamentos.

ca, dírtgtda

Subseção i1 - Da Seção
Administrativa

Art. 322. A Seção Administrativa,
dirigida por um chefe, Integrante do
"Serviço - Administração,' Escritório
e Fisco", indicado pelo Diretor da Di-

EXECUTIVO

visão de Serviços Gerais e' designado
pelo Chefe de Polícia, compete:
1 Manter em dia o livro-carga
da Seçâo ;

n -

Responsabilizar-se pela con-

fecção do serviço burocrático do Ser-

Viço Médico;
III - Organizar livro de ...protocolo
de documentos recebidos e expedidos;
IV - Receber as partes interessadas, registrando em livro próprio a
guia médica e encaminhando o servidor à seção competente;
V - Organizar setor de mecanografia, por onde será feito todo o serviço dactdlográfícc do Serviço Médico;
VI - Organizar setor de documentação e estatística, por onde será feito
o arquivamento dos documentos recebidos ou emitidos. o respectivo registro no fichário, bem como a coordenação dos elementos estatietioos
enviados pelas seções para remessa ao
Diretor da Dívísâo:
VII - Organizar setor de expediente por onde será feito o registro de
protocolo de Laudos. o encaminhamento dos mesmos aos órgãos requisitantes e a expedíçâo de todos os documentos emitidos pelo Serviço Médico;
VIII - Organizar e manter atualizado fichário geral de medicamentos
e produtos farmacêuticos recebidos,
anotando a respectiva dístrtbuícão individual;
IX - Organizar richàrto individual
do pessoal do Serviço, com fotografia, onde serão escrituradas tôdas as
alterações com o servidor;
x: - Responder pela carga do material permanente'.
Seção VII1 -

Do sermço

de Transportes

Art. 323. Ao Serviço de I'ransportes, diretamente subordinado à Divisão de Serviços Gerais, compete:
I _ Executar todas as tareras "que
lhe forem atrfbuidas com referência
a viaturas da Políéia do Distrito Federal;
n _ Providenciar a vígüâncía sobre os galpões onde permanecem as
viaturas prontas para o serviço;
rIr ~ Diligenciar para que, mensalmente, seja remetido ao Diretor da
Divisão de Serviços Gerais um mapa
discriminativo das viaturas disponíveis
e não disponíveis da frota em uso:
IV - Remeter, mensalmente, ao
Diretor da Divisão de Serviços Ge-
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mapa de consumo de combus-

tíveis;
V -

Remeter ao Diretor da uJ\;J-

são' de Serviços Gerais, com antccedéncra mínima de 30 I t,rb-~a) dias o
pecndc de combustíveis e Iutmfr-

cantes;
VI -

Fiscalizar o uso e emprego

das viaturas da Policia do Distrito

.recerat:

VII -; verificar, diariamente, o
funcionamento dos Postos' de Servi-

ços de Lubrificantes e Abastecimento;
VII1 - .Providencíar _para que seja

mantida em dia a .caderneta de manutenção no que se referir' a .gasolína, óleo, lEbrificaçáo e pneus;

IX - Diligenciar no sentido de que
as oficinas mantenham ritmo de produtivtdade capaz de proporcionar a
Polícia do Distrito Federal um índí-

ce satasfatórto de viaturas em tunctonamento ,
X - Fiscalizar as atividades do
pessoal das oficinas, düigencíando para que. os mecânicos freqüentem, na
época oportuna, os cursos de espectaItzacào que são proporcionados pelas
fabricas de automóveis;
X'l - Provídencíar e supervisionar
o~ trabalhos de recuperação de peças,
acessórios e tudo que tôr utfüzável,
devolvido pelo Almoxarifado para
aproveitamento;
XII - Supervisionar o controle das
viaturas, providenciando para que,
diai-tamcnte. seja enviada ao Diretor
da Divisão de Servícos Gerais relaçào
dos carros que não pernoitaram
na garagem.
XIn - Diligenciar a permanência
de viaturas de plantão, de acôrdo
com as necessidades. para atender aos
casos de emergência, que não determinados pelo Gabinete do Chefe de
Polícia.
Art. 324. Ao Chefe do Serviço de
Transportes, funcionário da Policia 0.0
Distrito FederaL-- com habilitações
apropriadas ao cargo, indicado pele
Diretor da Divisão de Serviços .Geraie e designado" pelo Chefe de Policia. incumbe:

I - Dirigir e orientar tôdas as
atividades do Serviço de Transportes;
II - Cumprir e fazer. cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de serviços Gerais;
In
Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens. corrigindo as falhas e sugerindo, ao Dí-

retor da Divisão de Serviços Gerais
as medidas tendentes a melhorar ~:
rendimento dos mesmos.
Da composição do
serviçq de Transportes

subseçâo 1 -

Art. 325. O Serviço de Transportes
compreende:
1

II
III
IV

seção
Seção
Seção
Seção

de Transportes;
de Manutenção;
de Controle;
Administrativa.

Subseçâo, lJ

-,- Da Seção de

Trtmepcrtee
Art. 325. A Seção de Transportes,
dirigida por um chefe, functcnárto da
Policia do Distrito Federal, indicado
pelo Diretor da Dívísão de Serviços
Gerais e designado pelo Chefe de Policia, compete:
1 -

'Manter em dia o livro-carga

da Seção;
Il - - Organizar e manter

atuanza-

dos o cadastro e fichário dos motoristas, bem como um quadro-pecúlio,
devendo. constar o nome, fotografia
e lotação dos mesmos;
111 - Organizar 'e manter atualizados o cadastro e fichário das viaturas pertencentes à Policia do Dístrrto 'Federal :
,
IV Providenciar o recolhimento
da viatura à Seção de Manutenção,
quando, tõr o caso, acompanhada da
respectiva ficha de serviço. na qual
constarão todos os detalhes relativos
ao consêrto a ser providenciado;
V - Propor medidas que julgar necessártas para o emprêgo e uso das
viaturas, e, quando fôr o caso, sugeri»
transferência de veiculas;
VI - Providenciar e fiscalizar :.1,
limpeza diária das viaturas, a ser feita
pelo próprio ror t ortsta, - bem como
abastecimento de gasolina, óleo, água
e reparos de 1Q escalão;
VII - stscatar motoristas para dlrtgtr as "inturas da Pottoia do Distrito Federal. evttanco trocas coustantes. a tim de que se possa verificar qual o servidor que melhor zela
pelo seu carro;
VIII - Escalar diariamente motoristas e· viaturas de plantão permanente, para atender aos casos ur-.
gentes;
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IX - Escalar. vigias para os galpões de viaturas, responsáveís por
qualquer irregularidade nelas constatada, após sua regular entrega, pela
respectivo motorista;
X - Determinar o funcionamento
dos Postos de Lubrificação e .Abastecímentc de Oombusttveís, diligenciando para que não haja falta nos
respectivos tanques-depósitos:
XI - Providenciar o pedido de gasalina, óleo e graxa, com antecedência mínima de 30 (trinta) díae:
XII Providenciar o escalonamento de viaturas para lavagem e lubrífícaçâo, organizando escala prioritária;
XIII -- Escalar. nos dias não úteis,
pessoal para trabalhar nos Postos de
Lubrificação e Abastecimento de Combustíveis;
XIV - Fiscalizar o comparecimento díárto do seu pessoa];
XV - Fornecer dados para elaboração do quadro-estatístico, relativos
à garagem e ao setor de combustíveis
e lubrificantes;
XVI - Responsabilizar-se pela car>
ga da Seção de Transportes.
Subseção III -- Da Seção de
Manutenção

Art. 327. A Seção de Manutenção,
dirigida por um chefe" funcionário
da Policia do Distrito Federal. com
habilitações .aproprtadas para o cargo. indicado pelo Diretor da Divisão
de Serviços Gerais e designado pelo
Chefe de Policia. compete:
1 Manter em dia o .livro-carga
da Seção;
IJ - Organizar e manteratualizados o cadastro e fichário do pessoal das oficinas, bem como um quadro-pecúlio, no qual constarão o nome, fotografia e lotação dos mesmos'
Organizar um setor de ferramentas cujo responsável as distribuirá, no imcío do expediente, ao mecânico que solicitar, recolhendo-as ao
término dos trabalhos;
IV - Receber da Seção de 'I'raneportes a viatura para consêrto, devolvendo-a devidamente reparada e
testada. medían te recibo;
V - Determinar. através das oficinas de ajustagem,
lanternagem,
ferradoria, pintura, eletricistas. capoteíro. mecâníca, borracheiro e de instrumentos técnicos, o consêrto da
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viatura, passando-a de uma para outra oficina, na medida em que o carro
, (61'. sendo consertado, quando fôr o
caso;
VI - Providenciar, através da Secão Admtntstratíva, o pedido de peças e acessórios para as viaturas em
reparo, mediante a entrega da que
for substituída quando fôr o CO.30;
VII - Escalar mecânicos para serViço extraordínàrío em dias não úteis.
da equipe de mecânicos, para atender
B.OS casos de pane
ocorridos após
término do expediente;
VII} - Organizar um setor especializado para H recuperação de peças
aproveitáveis, depois de previamente
selecionadas no Almoxarifado;
IX - Restituir as peças recuperadas ao Almoxarifado, para redistribuição;
X Fiscalizar o comparecimento
diário do seu pessoal;
XI -- Fornecer dados para elaboracão do quadro estatístico. relativo à
Seeâo ele Manutenção;
XII ~.- Responder pela carga da
aecãc de Manutenção.

°

Subseçâo IV -

Da Seção de Oontróte

Art. 328. A Seção de Contrôle. dirigida por um chefe, integrante do
"Servíco - Adrrunístracão. Escritório
e Fisco", indicado pelo Diretor da
Divisão de Servtcos Gerais e designado pelo Chefe de policia, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
11 - Organizar e manter em dia
o cadastro e fichário do seu pessoal
bem como um quadro do qual constarão nome, enderêço e fotografia
de cada servidor;
III - Organizar e manter atuaítzados o cadastro e fichário de tôdas
as viaturas pertencentes à Policia do
Distrito Federal;
IV - Controlar, ar-v rés de fichas
e mapas, percurso. desgaste. consumo
de combustívets e de pneus das viaturas da Policia do Distrito Federal;
V - Escrtturar e man ter em "dla
o livro de vida da viatura, nêle registrando tôda e qualquer ocorrência
com o veiculo:
VI - Controlar. através de registro
especial. a saída e entrada da víatura na garagem, 'providenciando a
entrega da ficha do motorista. onde
será especificado, pelo próprio. o percurso que houvêr feito;
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VII - Providenciar para que a ficha
referido, no item anterior seja, após
as anotações devidas, restituída ao
controlísta. sempre que a viatura ror
recolhida, ou quando comparecer à
garagem para reabastecer-se;
VIII -r- Responsabilizar-se pelo contrõle geral da freqüência do pessoal
do Serviço de Transportes;
IX
Organizar, mensalmente,
mapa discriminativo das viaturas disponíveís e não disponíveis, da frota
em uso;
X, - Controlar o consumo diário
de combustíveis, com o objetivo de organizar mapa mensal, para remessa
ao Chefe do Serviço de Transportes;
XI - Controlar o funcionamento
dos postos de lubrificação, através de
fichas e mapas de produção;
XII - Providenciar o contrôle das
viaturas reparadas pela Seção de 'Manutenção, através de fichário adequado e mapas mensais. discriminando o
material empregado, peças substituídas e custo de mão-de-obra;
XIII ~ Fazer o contrôle, por intermédio de fichas e mapas, das peças
e acessórios recuperados pelo setor
responsável;
XIV - Organizar os setores especializados para ccntrôle de viaturas,
motoristas, combustíveis e reparos;
xv - Fiscalizar o comparecimento
diário do seu pessoal;
XVI - Organizar o quadro estatístico do Serviço de Transportes com
os elementos recebidos das outras seções;
XVII Responsabilizar-se pela
carga da Seção de Oontrôle .
Subseção V - Da Seção
Aâministratiua

Art. 329. A Seçâc Administratíva
do Serviço de Transportes, dirigida
por um chefe, integrante do "Serviço
- Administração, Escritório e Fisco",
indicado pelo Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo Chefe de Polícia, compete:
I - Manter em dia O livro-carga
da Seção;
Il ~ Organizar e manter em dia
o fichário e cadastro do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio onde
constará: nome, enderêço e fotografia de cada servidor:
In - Responsabilizar-se pela confecção das atividades burocráticas do
Serviço de Transportes;

IV - Organizar o livro 'de protocolo de documentos recebidos e expedidos;
V - Organizar um setor de mecanografia onde será feito o trabalho
dactilogrático 'do serviço;
VI - Organizar um setor de documentação e estatística, onde se fará
o arquivamento de documentos recebidos ou emitidos pelo Serviço dê
Transportes, efetuando o respectivo
registro em fícháríc próprio;
VII - Coordenar os dados estattstacos recebidos das outras seções para
serem encaminhados à Diretoria' da
.Dívtsâo de Serviços Gerais;
VIII - Organizar e manter. atualizado um fichário geral de viaturas
disponíveis, viaturas baixadas, consumo de combustíveis, movimento dos
postos de lubrificação, peças e acessórios novos, empregados nas' viaturas, peças usadas recolhidas e peças
recuperadas;
IX Organizar fichário Indlvídual do pessoal do Serviço, com fotografia. onde serão escrituradas tõdas
as alterações havidas com o servidor;
X - Responder pela carga do material permanente;
XI - providenciar a apresentação
ao Diretor da Divisão, até 30 (trinta)
de dezembro de cada ano, de um relatório completo das atlvíêades da
Seção durante o ano a findar-se.
Seção IX .:...... Do Serviço de
Comunicações

Art. 330. Ao Serviço de Comunicações, diretamente subordinado à Divisão de Serviços Gerais, compete:
I - Executar privativamente tôdas
as tarefas relativas às comunicações
da Polícia do Distrito Federal, como
instalações e conaêrtos técnicos especializados, parte operacional, compre
endendo radiotelegrafia, telefonia e
teletipía ;
H - Supervísíonar a manutenção
do equipamento existente, propondo
medidas relativas à melhoria do serviço e .provídencíando peças e acessórios, através de pedidos mensais ao
Almoxarifado, para que esteja a ofícína correspondente em condições de
proporcionar à Polícia do Distrito Federal trabalho de recuperação útil
tecnicamente perfeito; .
III - Providenciar para que o pessoal especializado mantenha constante intercâmbio técnico com a indústria
R
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eletrônica e escolas especializadas,
Ireqüentando . seus cursos, através de
providências do Chefe de Polícía.vsugeridas pela Divisão;
IV - Estudar, planejar -e executar
a instalação de rêde de telecomunicações, de acôrdc com programa de trabalho aprovado pelo Chefe de Policia;
V - Operar a rêde de telecomunicações da Polícia do Distrito Federal.
através dB,S seções especíaltzadae:
VI - Zelar pelo material de alta
técnica. confiado à guarda e aplicaçâo das seções, tfscaltaando-os de
modo contínuo c eficaz;
VII - cumprir e fazer cumprir as
normas técnicas elaboradas pelos fabricantes dos equipamentos, bem como
as leis, regulamentos e instrucôes que
regem o Serviço de Comunicações;
VIII -- Guardar rígorosamente o
sigilo e a segurança das comunicaÇÔ3S;

IX
Apurar e comunicar ao Direter 'da Divisão qualquer violação
do sigilo das comunícsções, indicando
o responsável:
X - Obedecer rtgoroaamente às
normas de emprêgo d3"S comunicações,
coibindo, pronta e severamente, qual,quer abuso, levando o fato ao conhecímento do Diretor da Dívísào ;
Xl -- Organizar e ter sob sua responsabíhdade urna bíblíoteca de U~
vros técnicos:
XII - Colaborar com os demais
órgács da Polícia do Distrito Federal.
nos setores que exigem ínterferêncía
do Serviço de Oomumcações. quando
solicitado e com prévia autortcacão do
Diretor da Divisão;
}:III - Manter rigorosa vignáncta
sobre o seu pessoal, para que não
seja feito nenhum serviço C32 caráter
partdcular;
XIV Remeter mensalmente à
Divisão de Serviços Gerais os dados
estatístícos de suas atividades;
XV ,---- Requisitar o material neceesáa-ío ;:"0 cumprimento de suas tarefas normais e extraordínártas:
XVI
Remeter, mensalmente, à
Divisão de Serviços. Gerais, mapa discriminativo de SU;1s atividades;
XVII - Apresentar' ao Diretor da
Dívísão, até 30 (trinta) de dezembro
-de cada ano, relatório completo de
suas atividades durante o ano a
findar-se,

Art. 331. O Serviço de Comunica-

cões será dirigido por um chefe, Inspetor ou Técnico de Telecomunicações,
mdícado pelo Diretor da Dívísão de
Serviços Gerais e designado pelo Chefe de Polícia,
At-t. 332. Ao Chefe do Serviço- de
Comunicações, incumbe:
I - Dirigir e orientar tôdas as atividades do Serviço de Comunicações;
II - Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviços Gerais;
TIl - Fiscalizar as atividades de
cada órgão sob suas ordens, corrigindo as falhas e sugerindo ao Diretor
da Divisão de Serviços Gerais, medidas tendentes a melhorar o rendimento dos mesmos.
Subseção 1 - Da ccmposaçeo do
Serviço de Comunicações

. Art. 333. O Serviço de Comunicações compreende:
I
Secàc
II - Secâo
IH - Secâo
IV - Secão

de Consertos;
de Operações;
de 'I'eletipta:
Administrativa.

Subseção 11 Da Seção
de Consertos

Art. 334, A Seção de Consertos,
dirigida por um chefe, integrante do
"Grupo Ocupacional- Eletricidade e
Telecomunicações", Indicado pelo Diretor da Divisão de Serviços Geraís
e designado pelo Chefe de Polícia,
compete:
1 - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
n - Organízar I e manter atualizados o cadastro e fichário do seu .pessoal. bem como um quadro-pecúlio,
onde constará o nome, fotografia e
enderêeo do servidor;
EI - Supervisionar e executar .serviços técnicos especializados referentes à reparação, reforma e revisão
de aparelhos de telecomunicações. radiotclegráricos. telefones e telex, bem
como inspecionar e executar trabalhos
de instalações ~eleg-·áfLas,·telefônicas
8 de telecomunícacôes .em geral:
1\1
Para melhor eficiência dos
trabalhos, a Seção ficará subdividida
em setores de recuperacâo, inspeção
e instalação;
V - O Setor de Recuperação encarregar-se-á de tôda a parte de re-
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forma revisão, limpeza e recuperação
dos aparelhos.' mediante programa de
produção. elaborado pela Seção e aprovado pelo Diretor da Dívisao:
VI - O 'Setor de Inspeção executará
os serviços C:e verificação, não só nos

aparelhos provenientes das oficinas,
como também «os que estão em uso,
providenciando o recolhimento dos que

precisarem de' reparos,
VII, - O Setor de Instalação encarregar-se-á de Inspecionar trabalhos
técnicos de conservação e de instalações telegráficas e telefônicas, bem
como os serviços técnicos de telecomunicações em geral e radíotelefonía:
VIII - Executar trabalhos de montagem, reparos, instalações e: recuperação de equipamentos de telecomunicações;
IX - Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa, dados estatísticos relativos ao movimento da Seção:
X - O Chefe da Seção é o responsável pela carga do material permanente distrfbuído à mesma;
XI - Assessorar autoridades superiores em assuntos de sua especlalldade.
Subseção 111 - Df! Seção de
Operações

Art. 335. A Seçâo cde Operações,
dírtglda por um chefe, Técnico de Telecomunicações, indicado" pelo Diretor
da Divisão de Serviços Gerais e de-

signado pelo Chefe de Polícia, compete:

I - Manter em dia o livro-carga
da Seção;
II - Organizar e manter atualizados o cadastro e fichário do seu pessoal; bem como um quadro-pecúlio,
onde constará o nome, fotografia e
enderêco do servidor;
IIl - Supervisionar, organizar e
operar com. aparelhos de radiotelegrafia, radiofonia, telefonia c equipamentos de telecomunicações em geral;
IV - Supervisionar os setores de
radiotelegrafia, radiofonia, telefonia e
equipamentos de telecomunicações:
V - Operar, p0I:.intermédio do Setor de Radiofonia, os aparelhos radíofônícos, de acôrrlo com as ordens
emanadas da Chefia do Gabinete do
Chefe de Polícia, cabendo-lhe cooperar com os derrrals setores do Serviço
de Comunicações;
VI - Operar, por intermédio do
Setor de Telefonia, com a Central
Telefônica Instalada no edifício-sede,
para as ligações urbanas e ínterurba-

nas, devidamente controladas e por
ordem superior, e providenciar, por
ordem expressa do Chefe de Policia,
ligações .ínternacionais:
VII _ Acompanhar, por intermédio
do Setor de Equipamentos de Telecomunicações, a instalação de aparelhos,
providenciar sua conservação e operar, quando os equipamentos estiverem em funcionamento, mediante su...
pervísâo do Chefe do Serviço de Comunicações;
VIII - Fiscalizar a utilização e
emprêgo das comunicações. tomando
medidas ao seu alcance para coibir
abusos, e observar rigorosamente o
slgflo das mesmas;
IX _ Apurar ~s causas de danOB
causados ao equipamento' e instalações sob sua guarda, ír.dicandc os responsáveis e solicitando providências
do Chefe, do Serviço de Comunicações;
. X - Manter sob constante fiscalização e contrôle as instalações telefônicas da Polícia do Distrito Federal,
comunicando à Divisão qualquer avaria em sua rêde. para pronta reparacão:
XI - Organizar e manter em dia
fichário e. reaistros indispensáveis ao
funcionamento da Secâo:
XII - Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa, dados estatísticos relativos ao movimento da seeãor
XIII -

Resoonder pela caraa

do

material permanente à mesma dístrfbuido .
Subseção IV - Da Seção
de Teletunà

Art. 336. A Seção de Teletipía,
dirigida por '.UlTI chefe, Telegrafista,
indicado pele Diretor da Divisão de
Serviços Gerais e designado pelo Chefe de Polícia, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da, Seção;
II - Organizar e manter atualizados o cadastro e fichário do seu oessoal, bem como um quadro-pecúlio,
onde constará o nome, fotografia e
enderêco do servídor ;
lU - Supervisionar -e operar com
aparelhos de telex, organizando e selecionando equipes hábeis para se revezarem 24 (vinte e quatro) horas
'por dia, de maneira a prestar serviço
útil, eficiente e funcional, tende em
vista a importância dos trabalhos a
executar;
IV - Subdividir a Seção' em seteres de mensagens recebidas, mensa-
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gens transmitidas e arquivos para melhor eficiência do .servíço:
V - Selecionar, por intermédio do
Setor de Mensagens Recebidas, a documentação, registrar em', livro próprio, constando hora e nome do operador, destinatário e estafeta tncumbído de fazer entrega da mesma;
VI - Operar, por Intermédio do
Setor de Mensagens Expedidas, o aparelho de teletipía, .recebendo da Chefia da Seção o expediente previamente selecionado, destinado a localidades de difícil tráfego radictelegráfícc, ou que, por sua natureza, seja
determinado pelo Chefe de Gabinete
do Chefe de Polícia;
VII - Arquivar, por intermédio do
Setor de Arquivo, - em armários apropriados, o expediente que transitar
pela Secão e Que nela deva permanecer, organizando fichários e livros
adequados aos seus mtetéres:
VIII
Guardar absoluto sigilo
sôbre as mensagens recebidas e transmítídes, r e.s p o n a a bíllzando-se por
qualquer dtvuleacâo que houver dos
documentos ofíctaís e oficiosos;
IX - Organizar e operar a rêde
interna de teletípia, Iígando as díverras dependências 1JOliCi8.lS com a Ch8fía de Polícia de .Dístrtto Federal,
segundo programa de trabalho determ.i.l1ado pela Dívísêo:
X. .- Fornecer. mensalmente. dados
escatrsticos 2. Secâo Admtnístratíva
relativos ao seu movimento;
XI
Responder pela cerca do
material permanente dtstrlbuído à
mesma.
Subseção V - Da Seção
Aâminietratiua

Art. 337, A Secào Administrativa,
dn-igtda por um Ch3f2, integrante do
"Serviço - Admtnistracáo, 'Escritório
e Fisco" indicado pelo Diretor da
Divisão de Servícos Gerais 2 designado pelo Chefe de Polícia, compete:
I - Manter em dia o Iivro-carga
da Seção:
II - Organizar e manter atualizados o cadastro e fichário do seu pessoal. bem como um quadro-pecúlio,
onde constará o nome, fotografia e
enderêço do' servidor;
HI - Responsabilizar-se pela execucão dos .trabalhos burocráticos do
Serviço, dactilografando, arquivando e
protocolando os documentos ao mesmo
destinados, bem corno executando os
encargos de expediente das Seções;

IV - Organizar um Setor de Mecanografia, que terá por incumbêi1Eia
dactilografar o expediente da Seção;
V Organizar um Setor de Documentação e Estatística, objetivando
arquivar documentos recebidos ou remetidos, precedendo ao seu respectivo
registro no fichário, bem como- a coordenacâo aos dados estatísticos recebidos das Seções. para encaminhamenta ao Diretor da ntvísão:
VI - Organizar e manter atuaüzadc fichário do material de consumo utilizado pelo 'Serviço;
VII - Controlar e encaminhar pelas
vias competentes pedidos mensais de
material de consumo e permanente,
necessários ao bom funcionamento do
Serviço de Comunicações;
VIII - Organizar fichário índtvidual do pessoal do Serviço, com rotografias, onde serão escrituradas tôflas
as alteracôea ocorridas com o S21'-

. .-Idor:
.
IX - Iâxecutar'.o serviço úe ccnfeccâo de mapas e relatórios determt-

nados pelo Chefe do Serviço de Comunícacôes:
,
X - Responsabilizar-se pela carga
do material permanente de sua Seção.
Seção X -

Do Serviço de Obras

Art. 338. Ao Serviço de Obras, díretamente subordinado à Divisão de
Serviços Gerais, compete:
I - Executar projetos de qualquer
natureza, que forem do ínterêsae da
Policia do Distrito Federal;
II - Executar cálculos, orçamentos
e específ'tcacóes de obras,
IH - Executar obras novas, ínc.usíve elaborar específ'icacões:
IV - Promover trabalhos de reparos e conservacâo ele bens imóveis;
V ~ Provídenclar o funcíonamento
das instalações hídré.ulícas. elétricas e
esgotos dos bens tmóveis ;
VI - Recuperar móveis e instalações de madeiras:
VII
Representar a Polícia do
Distrito Federa' junto aos Podêres
Públicos da Capital da Repúollca,
pan, o fim especial de aprovacáo de
projetos, obtenção de Iícenoas de CODStrução e medidas complementares:
VIII - Executar laudos técnicos,
avaliações e demarcações de tnterêsse
da Policia do Distrito Federal:
IX
Apresentar à Diretoria da
Divisão de Serviços Gerais relatórios
mensais e anuais das atividades do
Serviço de Obras;
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x - Prestar esclarecimentos de
natureza técnica aos demais órgãos
da Polícia do Distrito Federal, quando
solicitado. através do Diretor da Divi-

I I I - Seção de Cálculo e orçamento;
IV - Seção Administrativa,

são'

Suoeeção II -

Xl - Encaminhar, através do Diretor da Divisão, ao Conselho Reglonal de Engenharia c Arquitetura

(CREA) da L2~ Região e à Prefeitura
do Distrito Federal e manter atuali-

zada relacão dos servidores habilitados, de acôrdo com o Decreto número 23.569. de 11 de dezembro de 1933.

a executar trabalhos técnicos;
XII - Supervisionar o funcionamento da carpintaria, providenciando
para que a macutnat-ía instalada es-

teja sempre em b02.S condicóes de
uso, -bem como diligenciando junto ~\

autoridade superior, no sentido de
manter operários em número suftciente, para atender '\8 necessidades
da Policia do Distrito Federal:
XIII - Providenciar .no sentido de
que o, pessoal de trabalho externo,
isto é,' pedreiros. pintores. bombeiros
hidráulicos 8 eletrlcísbas. esteja sempre pronto e com ferramenta adequada, para atender ao servi co que. estete sob SlJ8- dtrecâo ;
}n'J - Reoulsttar do Almoxarifado
tesos os matertais necessártos ao
cumprimento de suas tarefar normais
e e-rtraordinártas:
}'0.T " - Aoresentar ao Diretor da Divíeso. até -'30 (-trinta) de dezembrn rle
cade ano, retatórto comnlato de suas
atividades durante o ano a findar-se.
Art. 339. G Servi co de O'or2S, será
djTir;iclo nnr um chefe, Engenheiro,
indicado nele Diretor da Dívisão de
Servicos Gerais e designado pelo Chete de Polícia.

Art. 340. Ao Chefe do Serviço de
Obras, incumbe:
I - Dirigir e orientar todas as aüvidades -]n Servlcc de Obras;
II -'- Cumprir e fazer cumprir as
ordens emanadas do Diretor da Divisão de Serviccs Gerais;
IH - Fiscalizar as atividades ~('
cada órgão sob suas ordens, corrigindo as falhas e sueertndo ao Diretor
da Divisão as medidas tendentes <lo
melhorar o rendimento dos mesmos.
Subseção I - Da composição do
Serviço de Obras

Art. 341. O Serviço de Obras compreende:
I - Seção de Projetos;
II. - Seção de Obras;

Da Seçao de ProJetos

Art. 342. A geçãc de projetos, dirigida por um chefe, Desenhista, ín.
rücado pelo Diretor da Drvísao de
gervíços Gerais e designado pelo
Chefe de Polícia, compete:
I - "Manter 12m dia o livro-carga
da Seção;
I'I Organizar e manter atualizados o cadastre e .richárto do seu
pessoal, bem como um quadro-pécúho, devendo' constar o nOInB, totogratta e enderêço do servidor;
UI - Executar, através da 'rurrcs
de Desenho, o trabalho que lhe é
peculiar, com relação a todos os projetos de obras da poltcla do Distrito
Federal, -nao sendo permitido, sob
qualquer hipótese, fazer serviços a ela
estranhes;
IV - Executar, através da 'I'urma
de Oopístas, os trabalhos hcuográfícos do interesse do Serviço de Obras;
V - Manter em armártos acequados o arquivo elos originais e cópias
hetíográttcas de maneira t:11, que seja
fácil de ser consultado e preservado
dos insetos daninhos;
VI
Organizar, mensalmente,
mapa díscrírmnatàvo dos trabalhos
feitos, remetendo-o a Diretoria da
Dívisào
de Serviços Gerais pelos
meios competentes;
VII - Requisitar do Aímcxarttado, por intermédio do Chefe do 8e1'v.lI';:o de Obras e com autortzaçáo
do Diretor da Divisão, material necessário às suas atividades;
VIII Fornecer, mensalmente, à
gecáo Administrativa dados estatístícos relativos à sua geção ;
IX - Responsabilizar-se pela carga da Seção de projetos.

Subseçao .lII -

Da seção de Obras

Art. 343. A Seção de Obras, dirigida por um
chefe, "Mestre de
Obras, indicado pêlo Diretor da Divísâo de Serviços Gerais e designado pelo Chefe de policia, compete:
I - Manter em dia o livro-carga
da Seção:
II - Organizar e manter a-tualizados o cadastro e fichário do seu
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pessoal, bem. corno. um quadro-pécúlío, devendo constar 'nome, foto ..
grafia e endereço do servídor;
TIl - Executar, através do Setor
de Trabalhos Externos e sob a díreçào do Mestre de Obras B, os serviços relativos a pintura de paredes, alvenaria e hidrelétrica, do interesse da Polícia do Drstrrto Federal
e segundo um programar de trabalho aprovado pelo Diretor da Divisão;
IV

Supervisionar os trabalhos
do Setor Externá, agindo como fiscal de obras;
V
Supervístonar o serviço de
carptntaría e marcenarra, segundo
um programa de trabalho prevtamente aprovado pelo Diretor da Dívísa0;
VI
Supervtstonar os trabalhos
de eletricista-Instalador, de acõrdo
com as necessidades da Policia co
Distrito Federal;
VII - Requisitar do Aímoxarítado, por intermédio do Chefe do 8'ê1'viço, de Obras e com autorízacão do
Diretor da Dívtsãc, matertar -necessárto ás suas atividades;
VIII - Fornecer, mensalmente, à
Seção Admínístratíva dados estatistacos relativos à Seção;
IX - Responsabilizar-se pela carga da Seção de obras,

suoseçao IV "'-- Da Seção de Càlc1tlO
e Orçamento

Ar t . 344. A Seção de Cálculo e
Orçamento, dirigida por um onere,

Engenheiro, indicado pelo Diretor da
Divisa0 de Serviços Gerais e designado pelo Chefe de Polícia, compete:
1 - Manter em dia o Iívro-carga
da Seção:
n - Organizar e manter atuanzedos o cadastro e fichário do seu pessoei. bem como um quadro-pecuíto,
devendo constar nome, fotografia e
enderêço do servroor ,
III - Executar os trabalhos ae
cálculo de estrutura e eeoecancecoee
de obra-s, para fins de. tomada de
preços e concorrências públtcas;
IV Providenciar o orçamento
de obras quando solicitaaa;
V - Requisitar do Almoxarffado,
per intermédio do Chefe do serviço
de Obras e com autortzaçâo do Diretor da Divisão, material nccessa1'10 às suas atividades;

VI - Fornecer, mensalmente, à
Seção Administrativa dados estatfsticos relativos à sua Seção de Cálculo. e Orçamento,
subseçtto V -

Da

seçao

Administrativa

Art. 345. A secac Administrativa,
dírfgida por um chefe, integrante do

"Servtco - Admínístraçao, Escritório
e Fisco", indicada pelo 'Diretor da
Divisão de serviços Gerais e desig-nado pelo Chefe de Policia, compete:
I - Manter em dia o Iívro-carga
da Seção;
n. - organizar e manter em dia
o cauastro e fichário do seu pessoal,
bem como um quadro-pecúlio. onde
constara nome, fotografia e enderêço de cada servidor; I
III Confeccionar os trabalhos
burocratícos do Serviço, recebendo
das Seções o material necessária;
IV - Organizar livro de protocolo
de documentos recebidos e expedidos;
V - organizar um Setor de Me"
canografía, onde far-sa-á o trabalho
üactnogràríco do serviço;
VI - Provídencíar, através do S~
tal' de Documentacào e Estatistica, o
arquivamento de documentos recebidos ou emitidos pela Serviço de
Obras, provídencíando pelo seu registro em fichário adequado;
VII Coordenar os dados estatísticos recebidos das Seções, para
encaminhamento a Diretoria da Divisão de Serviços Gerais;
VIII - Organizar ftchárto íncnvidual do pessoal do Serviço com
fotografias, onde serão escrituradas
tôdas as alterações constantes do Boletim de serviço e relativas ao servidor nêle lotado.
CAPiTULO

X

DAS ZONAS pOLICIAIS

Art. 346. As Zonas Policiais (ZP),
diretamente subordinadas ao Onere
de polícia do Distrito Federal. são
unidades descentralízadas'j.da Pcücta
do Distrito Federal, destinadas à diroçao e. execução dos serviços de pcncremento e segurança fora do Plano pflôto de Brasilia.
'
Art. 347. As Zonas policiais" segundo a sua densidade demográfica
e extensão territorial, contarão, no
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máximo, com duas Delegacias Po-

noíaís.
Art.

348.

As Delegacias retertdas

no' artázo anterior exercerão tôdas
as atl~~(l.ades rererentee
à policia
preventiva e repressiva, contando
ímedtatc

apoio

dos serviços' que integram a

para tanto

com o

Zona

Poltcial.
Al't. 349. Cada Zona Policial será

dirigida por um' Diretor, nomeado em
comíssão, pelo Prefeito do Distrito
Federal, por indicação do Chefe de
Polícia.
Art. 350. AO Diretor de cada Zona

policial, em sua respectiva área,
compete:
I - Cumprir e fazer' cumprir as
determinações do Chefe, de, polteía;

II - Determinar o cumprimento
das normas e diretrizes baixadas
pelo Diretor da Dtvísâo de Polícia
Judiciária, nos assuntos pertinentes a
essa atividade;
In - Zelar pela execução dos planos de policiamento, ostensivo e velado,que para vigorar na Zona Policial sejam .orígínáríos da central
de- Operações;
IV - Sugerir ao Chefe de polícia,
para "estudos pela Central de Operações, as medidas que, face às peculiaridades da Zona policial sob sua
jurisdição, devam ser adotadas no
plano de policiamento geral;
V - Promover as medidas necessérías a regular execução dos planos
de policiamento geral;
VI' - Supervisionar' e orientar, na
zonc polícíal, as atividades referentes à jcadíopatrulha:
VI! -

Supervíaícnar e ortentar na

Zona Policial as atividades relatívas ao trãnsíto:
VIII - Dirigir e acionar, na ZO.n<1Pclícíal, as atividades pertmentes aos
'serviços de proteção e salvamento;
IX - Supervtsíonar e ortentar 03
serviços gerais da Zona policial;
X - Despachar, pessoalmente, com
o Chefe 'dlt;; Policia;
XI - Despachai' com 'os oneres dos
diferentes serviços da Zona políctsf:
,XII - Apltcar as penas admínístlT,,~:'.vas .Que sejam
de sua alçada,
representando ao Chefe de Policia
para a ímposíção das que, por fôrça
de preceitos estatutartos, escapem a
suaesrera de atribuições;

XIII ~ Apr-esentar, anualmente, 81.>
Chefe de, polícia, minucioso relatórto,
sôbre 813 atividades desempenhadas
pelos serviços Integrantes da zona
Policial;
XIV - Assínar a correspondencta
expedida .pala Zona policial;
XV - Prestar informações .e emitir pareceres sôbre assuntos de sua
competêncía:
XVI I Designar, entre os Delegados lotados na Zona Policial, o
que deva substitui-lo, em seus impedimentos eventuais, até 30 dias;
XVII Baixar portarias e dar
instruções para o bom andamento
dos trabalhos afetos aos serviços integrados na 'Zona policial.
Seção 1 - Da cottiposíção ela
Zona Policial

Art. 351. A Zona Policial compreende:
,1 - Secretaria;
II - Centro de Operações;
lI! - Delegacias policiais;
IV - serviço de Policia Técnica;
V - Serviço Operacional;
VI .,- serviços 'Gerais;
VII - Unidade (s) da Policia M.iütar:
VIII - Unidade (s). do Corpo de
Bombeiros.
seçõo II -

Da Secretaria

Art. 352. A Secretaria da Zona
Pcltcíal, além de suas atrttnnçôes
normais, compete:
I - Receber. sob -protocotc próprio, todo o expediente destinado fi,
Zona policial:
TI - preparar o expediente a que
se refere o item anterior, encamtnhando-c ímedratamente aos órgãos
a que seja destinado;
In - Anotar. em ttcha especíaí,
todos os dados atinentes ao expediente despachado, seu andamento,
destino e soiucao dada;
IV - Preparar todo o expertíente,
'inclusive a correspondência ctíctat,
interna e externa, incumbindo-se oe
sua Imediata díetrtouícao e entrega:
V - organizar o tombamento de
todos cs documentos relativos à Zona
.Políctal, inclusive das cópias de correspondência expedida, em
rormc
díscrímínatíva, por assunto, pl'OOO~
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dêncta e destmo. eteneenõo .a ordem
oronclógíca:
Vl - Encaminhar ao Diretor da
Zona Policial, sob protocolo especial
e intacta, tôda a correspondência
normal, confidencial e reservada, cttrtgída ao órgão:
VH - jnrormar aos interessados
sôbre a tramitação de expediente,
desde que não tenha stdo conferido
ao mesmo caráter sigiloso, ou enquanto' prevalecer a necessidade dêsse
sigilo:
.
VIII - Redigir todo o serviço dactflográfícc
pertinente às normas
mencionadas nos itens anteriores.
Art. 353. A Secretaria será dirigida
per um chefe, integrante do "Serviço - Administração, Escritório e
Fisco", indicado pelo Diretor da Zona
Policial e designado pelo Chefe de
Polícia,
Seção 1I1 -

Do Centro de Operações

Art.. 354. O Centro de Operações
é o órgão executivo da Direção da

zona Policial, competindo-lhe:

Planejar e coordenar a ação
dos serviços policiais, integrados na
Zona policial, a serem desempenhados em caráter rotineiro;
I

-

IX - Fiscalizar, par iniciativa prómia, ou por determinação do Díreter da Zona policial, a atividade
dos serviços que a integram, no tocante ao atendimento dos planos de
ação e normas operacíonaía. cuja execucão lhes tenha sido, conferida;
in -r- Prestar à Central de Operaeões tôdas as Informações que lhe
sejam solicitadas;
IV - Baixar normas e instruções
gerais aos serviços tntegracíos na
Zona Policial, visando o funcionamenta harmônico das diversas atrntdades relatívaa à
lia.

Poücía

Judíctà-

h.'.'t: 355. O Centro de Oueracôes
ECJ::A dirigido por um chefe, incncado
pelo Diretor da Zona Policia! e desígnade pelo Chefe de Policia.
Art. 353. Ao Chefe dei Centro de
()perações, compete:
I .: Supermtender e orientar as
~ividades pcrtlnentes ao Centro de
0"p 0rações;
Ir -r- Assinar a correspondência exjeedida pelo centro de Operações;

UI - Elaborar" o plano de pclícíamente, reservado ou ostentivo, a' ser
desempenhado, -em caráter rotineiro,
pelos serviços policiais, integrados na
Zona Policial;
IV - Prestar ao Diretor da Zona
Polícíal tôdas as informações que lhe
forem solicitadas, em assuntos da sua
competência;
V - Requíaitar dos ól'gáoscompe~
tentes da Zona Policial o auxilio necessário à complementação do estudo
ou planejamento de operações a seu
careo:
~h '- Apresentar anualmente, ao
Diretor da Zona Policial, relatório minucioso dos trabalhos realizados pelo
Centro de Operações, sugerindo medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento;
VII - Editar e fazer editar, por
conveniência do. serviço,
circulares
Internas informativas;
VIII - Submeter a apreciação do
Diretor da Zona Policial os planos de
policiamento elaborados pelas Seções
competentes do centro de Operações.
Subseção I - Da composição do
centro de Operações

1.'.rt. 357. 'O Centro de Operações
compreende:
I - Setor de Planejamento;
II - Setor de Operações;
UI -r, Setor de tnrormacões.
Subsecão li ~

Do Setor de

Planejamen~o

Art. 358. Ao Setor de Planejamento
compete:
I - Estudar .a érca territorial da
respectiva Zona policial, de sorte a
conhecê-la aprofundadamente, objetivando os planos operacionais a serem nela desenvolvidos;
Ir .~ Organizar e manter atualizados mapas. gráficos, maquetcs e outros materiais, destinados ao perfeito
.conhecimento da topografia da Zona
Políetal suas vias de circulação e
8,88S50, . para o emprêgo no planejamente das operações que nela devam
B8l" realizadas;
III - Estudar e propor métodos de
trabalho mais eficientes, para melhor
desenvolvimento dos serviços que integram a zoaa policial;
IV - Planejar o poücíamento preventivo, em suas diferentes formas,
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para ser executado em tõda a jurisdição compreendida "pela Zona Policial;
V .- Submeter à aprecíaçâo do Che-re do Centro de, Operações os planos

_ Art. 362, A composição das Delegacias Polícíaís instaladas nas Zonas
policiais é a prevista no art. 110
dêste Regulamen to.

de policiamento realizados pelas Turmas integrantes, do Setor.

Seção V. - Do Serviço de
Polícia Técnica

Subseção III - Do Setor de
Operações

Art. 363. Ao Serviço de ~'ol:icla
Técnica, compete:
1 - Realizar, na Zona Policial, 03
exames periciais, avaliações e arbitramentos que, implicando na direta
apreeíaçâo de veatígíor materiais. resultantes de infrações penais, forem
requisitados pelas autoridades policíaís, judiciárias e membros do Ministério Público;
II Assistir as autoridades· policiais da Zona Policial" em estudos e
pesquisas, ou na eretuaeão de serviços,
quando para tal solicitado e por determinação do Diretor da Zona Policial.

Art. 359. Ao Setor de Operações.
compete;
I - Promove!', por orientação do
Centro' de Operações, os meios -necessárfos à realização de diligências que
envolvam mais de um 'serviço íntegrado na Zona policial;
li - Providenciar os meios necessários à realização das diligências, determinadas pelo Diretor da Zona Policial ou, quando solicitado, daqueles
necessários ao desenvolvimento das
atividades policiais atribuídas a cada
delegacia integrante da Zona;
III - Remeter ao Chefe do Centro
de Operações os dados ccletados nas
operações realizadas para fins de estuda pelo Setor de Planejamento.
Subseção IV - Do Setor de
Informações

Art . .360. Ao Setor de Informações,
compete:
1 - Coordenar, na respectiva zona
policial, informações referentes à 'criminalidade, remetendo-as, para rins
de centralização, ao Centro de Ope.. .
rações;
Il - Estudar os assuntos oue lhe
sejam encaminhados pelo Chefe do
Centro, apresentando, em trabalho escrito, as soluções adequadas;
III - Apresentar ao Chefe do Centro de Operações os elementos informativos que lhe sejam solicitados.
Seção IV

Das Deteçaciae
Policiais

Art. 361. As Delegacias Policiais,
instaladas nas Zonas referidas pelo
art. '19 dêste Regulamento terão suas
jurisdições fixadas por Portaria do
Chefe de Polícia, competindo-lhes realizar todos os atos enumerados nos
itens I a VIII, do art. 106, dêste Regulamento,

Art , 364. Ao Chefe do Serviço de
Polícia Técnica. indicado pelo Diretor da Zona Policial. e designado pelo
Chefe de Polícia, incumbe:
I - Superintender e orientar, em
todo o território da Zona Policial, os
tr~ba]hos do Serviço;
II - Assinar a correspondência expedida pelo Serviço;
III - Despachar com 0, Diretor da
Zona Policial;
IV - Prestar às autoridades policiais tôdas as informações que lhe forem solicitadas em matéria de sua,
competência;
V - Prestar informações e receber
pareceres, em processos; sôbre assuntos de sua competência;
VI ,- Baixar portarias e instruções
reguladoras para o bom andamento
dos serviços afetos ao órgão que dirfge:
V I I - Aplicar as penas disciplina-

res de sua competência, representando
ao Diretor da Zona Pclicíál para a
imposição das que, deacôrdo com os
dispositivos estatutários, escapem a
sua alçada, bem como elogiar os servidores que lhe sejam subordinados;
VIII - Apresentar ao Diretor da
zona Policial o relatório anual do órgão que dirige, sugerindo medidas
tendentes ao seu aprimoramento;
'IX -'- Designar substituto para seus
impedimentos eventuais.
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Subseção I -,.. Da cQmposição do
Seróico de Policia Técnica

Art. 365. O Serviço de Polícia Técnica. compreende:
I -,.. Seção Médico-Legal;
II - Seção de Crímínalístíca:
nr - Seção de Identífícação ,
Subsecão 11 Da
- Médico-Legal

seção

Art. 366. A Seção Médico-Legal,
compete:
I - Realizar, na Zona Policial, 'as
perícias de natureza médico-legal, no
vivo, requisitadas pelas autoridades
policiais, judiciárias ou órgãos do Ministério Público;
i~ .essístn- as autoridades poltcíaís da Zona em' estudos ou pesquisas
correlacíonadas com a Medicina Le-

gal.
Aí-t. 367. Ao Chefe da .Seção Médico- Legal, indicado pelo Diretor da
Zona Policial e designado pelo Chefe
de' policia, incumbe:
I - Dirigir e orientar os trabalhos
da Seção Médico-Legal;
II ----,- Orientar os méõrcoa legistas ~.
demais servidores com função perfcíal
na Zona Policial;
III - Encaminhar ao Diretor do
Instituto Médico-Legal as anotacões
necessárias para a elaboração -dos
laudos e do competente "visto" dessa
autoridade;
IV -r-. Prestar as autoridades policiais tôdas as informações que ·lhe
forem solicitadas em matéria de sua
competência; .
V -, Encaminhar aos órgãos admfnistrativos próprios os pedidos de fornecimento ou aquisição de material
necessário acs trabalhos da Seção Médico-Legal;
VI - Zelar pela ordem runcíonaí,
pelo perfeito' andamento dos trabalhos e pela observância dos preceitos
de ética, aplicando as penas díséipltnares de sua competência, represen.tando ao Chefe do Serviço de Polícia
Técnica, para a imposição das que,
de acôrdo com os dispositivos estatutários, escapem à sua alçada.
Art. 368. Enquanto a Policia do
Distrito Federal não dispuser yara:, as
atívídades descentralizadas d~ Pclícâa
Técnica, no Setor Médico-Legal, de
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instalações próprias e de pessoa] suficiente, poderá firmar convênio com
a Fundação Hospitalar de Brasília
para prestação dêsses serviços por
médicos da referida. Fundação nos
hospitais por -ela mantidos junto às
Zonas Policiais,
Parágrafo único. Os médicos, que
indicados para êsse tipo de serviço sejam aceitos pela Polícia, deverão prestal' compromisso perante o Diretor do
Instituto Médico-Legal ao qual ficam
disciplinarmente subordinados em assuntos pertinentes à Medicina Legal,
Subseção I II -

Da Seção de

Crímiauüística

Art. 369. A Seção de Ortmínalístaca,
compete:
I - Coordenar, no território da Zona Policial, as solicitações e requisições de exames periciais a serem feitos ao Instituto Nacional de Crímínalística;
II - Promover reuniões períodicas
das autoridades da Zona Policial com
a direção do Instituto Nacional de
Crimínalístíca, para a apresentação
de novos recursos e técnicas de que
êste venha a dispor;
III - Estabelecer uma sístemátíca
de procedimento e um perfeito contrôle de tais pedidos oriundos das autortdadee da Zona Policial;
IV - Encaminhar ao Instituto Nacional de Crímínalístíca, para a devida interpretação, as fichas de acidentes de veículos motorizados, sem
vitimas, elaborados pela Seção de Radiopatrulha do Serviço de Operações
da Zona Policial.
As-t, 37D. AQ. Chefe da Seção de
Crírmnalística, indicado pelo Diretor
da Zona Policial e designado pelo
Chefe de Policia, incumbe:
I - Controlar, na zona Policial, as
requíuíçóes de' exames periciais a serem feitos pelo Instituto Nacional de
Crlmínalístíca:
li - Comunicar, ao Setor de Crimínalistíca, para o devido contrôle, as
requisições mencionadas no ítem antet-íor:
III ~. Controlar a remessa, as autoridades policiais, dos laudos periciais
elaboradas pelo Instituto Nacional de
Crímínalístdca;

IV - Divulgar, pelas autoridades
policiais da Zona, normas de sistematização do procedimento no encaminhamento das requisições de laudos
e material a ser examinado;
V, - Proceder ao levantamento de
dados estatísticos da zona Policial,
no terreno da Orímínalístíca, encaminhando-os ao Chefe do Serviço de Policia Técnica;
VI Acompanhar as autoridades
policiais, em visitas periódicas, ao I!lStdtuto Nacional de Orfmínalistíca, a
fim, de tomar contato com novas téc-

nícas

ou

recursos adquiridos pelo ór-

IV ..;... Manter rigoroso contrôle do
encaminhamento, ao Instituto Nactonal ' de Identíftcaçâc, dos dados relativos à identificação criminal dos indiciados e -euspeítos, necessários aos
arquivos daquele órgão;
V - Proceder ao levantamento de
dados estatísticos em todo o território da Zona policial, relacionados com

a identificação,

Parágrafo único. A estrutura e
a ampliação do Serviço de Identificação ficarão na dependência das necessidades operacionais.
Seção VI - Do Serviço
Operacional

gão;

VII - Bmcamínhar, ao Instituto
Nacional de Orímínalistica dados e
observações relativos a delitos que
possibilitem o enriquecimento permanente do arquivo de "modus cperandi" ,
Parágrafo umco. A estrutura e
a ampliação da Seção de Crfmínahstica ficarão na dependência das necessidades operacionais.
Subseção IV - Da secao de
identificação

Art. 371. A Seção de Identificação,

compete:
I - Coordenar, na Zona Policial, as
solicitações a serem feitas ao rnstituto Nacional de. Identificação, no
tocante a dados relativos aos indiciadas e suspeitos;
II - Estabelecer. na Zona Policial,
uma sistemática de procedimento e
um, perfeito contrôle de tais solicitações,
Art.

372. Ao Chefe da Seção de
Identificação, indicado pelo Diretor
da Zona policial e designado pelo, Chefe de Polícia, Incumbe:
I - Manter contato com todos os
Postos de Identificação da Zona Polícíal ;
II -

Receber. dos Postos de Iden-

tificação, as planilhas e as fichas de,ctdloscópicas bem como os pedidos de
antecedentes e fôlha-corr-ída, encamtnhandc-os ao Instituto Nacional de
Jdentirfcacào, depois de certfffcar-se
do pagamento dos emolumentos devidos pelos requerentes;
In - Encaminhar, aos Postos, para
entrega aos interessados, todos os do-

cumentos ou atestados requeridos;

Art. 373, Ao Serviço Operacional.
compete:
I - Coordenar tôdas as atividades.
a serem desempenhadas, na Zona POw
licial, pelas diferentes corporações

uniformizadas;

II - Cumprir e fazer cumprir, em
todo o território da Zona policial, a.
leis e outros dispositivos' referentes ao
tránsíto;
III - Superintender, em todo o
território da Zona Poücial, as .attvtdades relativas -eo policiamento ge-

ral'

IV - Superintender, em todo o
território da Zona' Policial. as atividades relativas à Radiopatrulha;
V ....:. Superintender, em todo c terc-ltóríc da Zona Políoíal. as attvídades
relativas a proteção e salvamento.
Art. 374. Ao Chefe do Serviço Operacional, Oficial da Policia Militar,
indicado neto Diretor da Zona Policial e .designado pelo Chefe de Po_
Iícia, incumbe:
! - Assinar a correspondência expedida pelo Serviço;
l i - Dtstrfbuir runcõas às autoridades e tuncionárloa lotados no Serviço;

rn - Designar a autoridade que
deva substitui-lo em' seus impedimentos eventuais:

IV - Despachar com o Diretor da
Zona Políctal:
V - Emitir careceres em assuntos
de sua competência;
VI - Aplicar as" peTI6.S disciplina<

res da sua alçada. reoresentando ae
Chefe de Polícia para a ímposícãa
das que., de acôrdo com preceitos cs,
tarutártos. escapem à sua esfera de

atribuições;
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"m - Apresentar, ao 'Diretor da
zona Policial, relatório anual das
atividades do Serviço, sugermdo medida,sl tendentes ao aperfeiçoamento
dos seus trabalhos.
suoseção 1Da composição do Serviço Operacional

Art. . 375. O Serviço Operacional
da Zona Pclícíal compreende:
1 -

.Seçâo de Trânsito;

Seção de Radiopatrulha;
In - Seção de Policiamento Geral;
.
.rV - Seção de Proteção e SalvaIr -

mente.
Subseção Ir
Da Seção de Trânsito

Art. 376. À Seção de Trânsito,
compete:
1 Dirigir e controlar o tráfego
de ecôrdc com as normas expedidas
pelo Serviço de Trânsito, na Zona da
sua respectiva jnrtsdícêo:
II Estabelecer e. executar planos de emergência para o tráfego,
Quando se imponham alterações momentâneas do. regime de utilização
das víae públicas;
rI!
Orientar e desenvolver a
educacâc do público no tocante a
tráfego e especialmente dos conduto-

res de veiculas em geral de acôrdc
corrr as normcsvestabejecícras- pelo
Servíco de Trânsito da Divisão de

Operações:
IV - prestar Informações e enca-

minha!' ao Servíec - de

Trânsito da

Divisão de Operacões os· caadídatos 0',
exame de condutor de veículos autorao'ures:

V -- Ortentar-, do conto de viste.
técnico do tráfeao. a itsceüeacão poljcjpl e cxeroê-Ja du-etamente com
00 elementos de policiamento postos à
sua- dtsposícão:
'TI
Punir admíníatratívamente
es víola.âorea das normas p da sma-

JJ.z3,ção do tráfego, quer diretamente
através dos polícieís à sua dísposlcão
amo com. o D,UXiTio (',o Serviço de 'I'l'f1l1~
,ç:zi.to da Dívisâc de Operações;
\nI ~ CGlabCll:al',com a Polícia .ju-

quando necessário ou soll.,
eitadc e. em comum acordo com o

~iciá~'ia,

Serviço de Trânsito da Divísâc de
Operações:
vm - Executar de ccôrdo com as
normas estabelecidas pelo Serviço de
Trânsito da Divisão de Operações: a
vistoria dos veículos no tocante as
condições de segurança a que devam
satisfazer;
IX - Colaborar com a engenharia
de tráfego quanto à utilização, sinalização e. execução de planas de
acôrdo com o Servíco de Trânsítc da
Divisão de Operações, quando neccssáz-ío ou solicitado.
Art. 3757. Ao Chefe da Sccào de

Trânsito da Zona Policial, incumbe:
I - Orientar e ffscalízar em tcc.,Q
o território de sua jurisdição os trabalhos da Seção de Trânsito, de acôr.,
do com as normas legais e em comum
acôrdo com o Diretor do Serviço de
Trânsito da Divisão de Operações;
TI "'- Baixar portarias, definindo
e regulando tõdas as atívídades operacionais da Zona policial, desde que
aprovados, e visados pelo Diretor do
Servico de Trânsito da Divisão de
operações;
TIl - Assinara correspondência,

portarias e ordens de serviço:
IV - Distribuir funções aos funcionários lotados na Seção de Trân,
sito:
- V' _ Designar o funcionário que
deva substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
VI - Despachar 'com o DIretor da
Zona Policial;
.
VIl - Despachar com .o Diretor
do Servíco de Trânsito da Divisão de

Operações;

VIII - prestar, às autoridades das
Zonas e Delegacias Policiais, tôdas
as informações que lhe forem soü-

citadas, sôbre assunto de sua compe.
têncía:
IX - Aplicar as penas disclpltnares da sua alçada, representando ao
Diretor da Zona Polícíal, para ímposição das que, de acerco cem pre;
ceítcs estatutários, escapem a S1..:a esfera de att-íbuícões:
X - Expedir certidões c prestar informações, de acorde com as normas
estabelecidas pelo Serviço de 'I'ránarto da Dívísão de Operações:
XI - Apresentar relatório anual ao
Direto!' da respectiva Zona Policial
e ao Diretor do Serviço de Trânsito
da Divisão de Operações;

ATes .Da
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XII - Fazer oumprtr o Regula m ento do. Serviço de Trânsito da Dívísão de Ope:'ações.
Art. 878. A Seção de 'I'ránsito será chefiada por um Oficial da Polícia Militar. íncãcado pelo Chefe do
Servíco de Trânsito da Divisão de
Oper'8,ções e designado pelo Chefe de
policia.

Art. 379. A estrutura e a ampliácâc
da Secúc de Trânsito da Zona policial

fícarão" na dependência das normas
operacionais.

Subseção III -

Da secao de Radiopatrulha -

Art. 380 . .A. Seção de Radiopatru-

lha, compete:
l-Dirigir e controlar, em todo o
território da Zona policial, o policia-

mente especializado executado pelas
guarnições de R.acUopatrulha;
II - Executar o plano permanente
de

policiamento da

Zona policial,

baixado pelo seu Centro de opGraeões:
In -r-; Supervisionar a ação dos ele,
mentes policiais unífcrmízados, -encarregados do policiamento;
IV - Encaminhar ao Setor Escolar,
da Divisão de Policia Técnica da
Pcuc!a do Distrito Federal, tôdas as
sugestões das autoridades
policiais
referentes ao aperfeíços.. mente do ensino ministrado aos executantes do
policiamento de radiopatrulha;
V - Encarpinhar, à Seção de _Crimínalísríca. do Serviço de Policia
Técnica, as fichas de acidente de
veículos

motorizados, sem vitimas,

elaborados pelos patrulheíros ,
Art.. 331. Ao Chefe da Secâc de
Radiopatrulha, Oficial da "Polícia
Militar, íncãcaôo pelo Chefe do Ser-

viço de

Radiopatrulha da

Divisão

-de Operações e designado pele Chefe
ele Policia, incumbe:
1 -- Oriental' e fiscalizar, em' todo

o território da Zona policial, os trabalncs da Becàc:
II- Assinar a corrcsucndêncía expedida pela Seção;
.
III
Distrtbun funções aos run,
cícnéríos lotados na Seção;

IV - Designar o funcionário que
deve substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
V - Despachar com o Diretor da
Zona Policial;
VI - Aplicar as penas disciplinaes da sua alçada.

ExECUTIVO

Subseçào IV - Da Seção
de Policiamento Geral

Art. 382. A Seção de Policiamento
Geral, compete:
I - Orga..n íaar e propor planos de
policiamento ostensivo para a respecpectíva Zona policial;
Il - Orientar e fiscalizar, no território da Zona Policial, os trabalhos
de policiamento ostensivo;
IH - Coordenar as atávídades dos
Agentes uniformizados, empenhados
no policiamento ostensivo, dentro da
sua area,
IV - Atribuir missões, na Zona Policial, eos. integrantes' da Policia Feminina, especialmente no campo da
assistência social a mulheres, menores e pessoas idosas, revista pessoal
em indiciados ou suspeitos, do sexo
feminino e investigações especiais;
V ---'- Encaminhar ao Setor Escolar,
por intermédio do Chefe do Serviço,
as sugestões referentes ao aperfeiçoamento do ensino ministrado aos
executantes do policiamento ostensi-

vo.
Art. 383. Ao Chefe da Seção de
Policiamento Geral, Oficial da Policia Militar, indicado pelo, Chefe do
Serviço de Policiamento Geral da nivisão de Operações, e designado pelo
Chefe .de Policía, incumbe:
1 - Orientar e fiscalizar,. em todo
o território da Zona Policial, os tra-

balhos da Seção;

.II - Assinar a correspondência ex-.
pedida pela Seção;
III ~ Distribuir funções aos funcionários lotados .na Seção;
IV ~ Designar o funcionário que
deva substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
V - Despachar com o Diretor da
Zona Policial;
VI - Aplicar as penas disciplinares
da sua alçada.
Subseção V -

e

Dii Seção de Proteção
salvamento

Art. 384, À Seção de Proteção e
Salvamento, compete:
1 - A segurança contra incêndio,
salvamento, proteção e prevenção na.
[urisdíçâo da Zona Policial;
II - Orientar e desenvolver, na jurtsdiçào da respectiva Zona policial,
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ao educação do público' no tocante a
salvamento, proteção e prevenção de
mcendío:
III - Elaborar e apresentar relatório sôbre o local de início das chamas e sua marcha de propagação. registrando os danos conseqüentes;
IV Vistoriar,
periodicamente,
edificações públicas e particulares na
jurisdição da respectiva Zona policial,
objetivando vertfícar suas condições
de segurança, face possíveis inovações neles introduzidas, apresentando
os defeitos existentes e alterações que
devam ser adaptadas para minorar os
perigos Que apresentem;
V - Determinar a retirada de, íristerecao que ofereçam riscos de incêndio e a, conseqüente substituição por
outras que atendam a desejada eegu-

rança:

".:: -- Examinar

3.S COPStl'UCÔ2,'3

pú-
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I1 - Assinar a correspondência. relatórios de vistorias, notificações. ordens de serviços e interdições;
In - Designar a autoridade que deva substituí-lo em' seus impedimentos
eventuais, até 30 dias;
IV - Despachar com o Chefe do
Serviço Operacional;
V - Prestar, às autoridades das zonas e Delegacias Policiais, tôdas as
informações que lhe forem solicitadas, sôbre assunto de sua competência;'
VI - Emitir pareceres em assuntes
de sua competência;
. VII - . Aplicar as penas administrativas de sua alçada representando
2 autoridade competente. para imposição das que escapem à sua esfera
de atribuições;
VIII Apresentar, ao Chefe do
Servíco Operacional, relatório anual
das atlvídades da Seção, sugerindo
medidas tendentes ,õJ,Q aprimoramento
do órgão.

bücas e particulares na jurradicâo da
respectiva Zona Policial, verificando
se netas estão sendo atendidas as condícões de segurança previstas em IeSeção VII - Dos serviços Gerais
gfslacâo reguladora da matéria;
V1I - Efetuar o exame orévlo dos'
Art. 387. Aos Serviços Gerais,
projetos. de construções de prédíos re- compete:
aidenciais de mais de três .pavtmenI - Realizar as medidas relativas a
tos, OlI de quaisquer número de pavimentas, desde que se destinem à ca- pessoal:
II - Fiscalizai' as Medidas de ca~
sas de saúde, colégios,' hospttaís, diráter técnico e administrativo, relativersões, comércio e indústria, para devas a matea-Ial: .
terminar o atendimento das medidas
III - Executar as atividades D8,-1;1~).i'e·',·eD.t:vus contra íncéndíos:
a transportes ou com mês reVIII
Conceder aprovação para Dentes
óue os prédios referidos no item an- lacionados:
IV - Executar as atividades perterior. depois de executados os proje- tinentes
a obras;
tos, possam funcionar ou ser habíV Realizar as atividades pertitaéos ;
nentes a comunicações;
IX - Fornecer guardas
para Os
VI Realizar as medidas retatítemeres e casas ele diversões, por oca- vas a assunt~. de administração,
atào de solemdades ou de espetáculos,
Art. 288. Os 'Serviços Gerais serão
desde que os respectivos provedores
e empresários os requisitem com an- dírigídos por um integrante do "Ser:'
'teceoêncía.
viço
Administração. Escritório e
Píscc". da Policia do Distrito Fe/'_1'1.. 385. A Becâo de Protecâo e
deral, indicado pelo Diretor da Zona
Salvamento será
chefiada por um Policial e designado pelo Chefe de
Ofícíal do Corpo de Bombeiros. Indt- Policia.
caco pelo Comandante da Corporacão
e designado pelo Chefe de Policia.
Subseção I - Da composiçâo
Art. 386. Ao Chefe da Seção de
dos Serviços Gerais
Proteção e Salvamento, incumbe:
Art. 389, Os Serviços Gerais com1 _. Orientar e fiscalizar em tôda
preendem:
a jurisdição da respectiva Zona Policial os trabalhos do serviço de proteI -:. Seção de Administração;
cão e salvamento. do 'ponto de vista
n - Seção de Comunicações;
doutrinário e normativo:
In - Seção de Transportes.

A'fOSD{}
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Subseção 11 Da Seção
de Administração

Art. 390. A Seção de Admirristt-a-

çâo, compete:
1 - Executar tôdas as atividades
relativas à movimentação e remoção
de pessoal lotado na Zona Policial;

II - Apresentar, à Divisão de Serviços Gerais, os servidores desligados

Subseçáo 111- Da .Seçãc

de comusuccçoee

Art.

392,

A Seção oe Oomuntca;

cões, compete;

,I - Executar as tarefas reíattva»
às comunícaçôes da Zona Poltcíaá,
compreendendo radíotetegrafía, teJe-

fonía e teletípra:

TI -o Realizar os trabalhos de manutençâo do equipamento referido nu
item anterior e que tenha sido eoufiado à Seção;
I
UI Encaminhar à Divisão de
ITr - Cumprir as normas técnicas
Serviços Gerais, devidamente proceselaboradas
pelos
fabricantes
dos
sado, os pedidos de licença e demais
casos de afastamento dos servidores 'equipamentos a que fazem referência
os itens anteriores. bem como as te.e,
lotados na Zona policial;
regutementos to mstrucoes que re.'jeu.
os serviços de comunícações ,
IV - Encaminhar, mensalmente. à
Divisão de Serviços Gerais, para as
rv - Remeter -nenss.rmente ~ D1devidas anotações, a relaçào de .rrevisão de Serviços Gerais, mapa dísqüêncía dos servidores a - que aludem
crtrrunanvo (]p suas ativutaces:
os itens anteriores;
V - Guardar rigorosamente Q srgrV - Encaminhar à Drvísâo de Serlo e a segurança das comuntcacôes:
viços Gerais. para os devidos fins. os
Vl - Requisitar à Drvtsào de UCZ'elogios concedidos e punições apliviccs Gerais O materta! necessàr!o ao
cadas aos servidores lotados na Zona
cumprimento de suas c-reras normais
Policial;
e extraordmàrtas:
.
VI - Preparar as guias de apreVIl - Impedir' seja (I Setor unnsentacáo ao Serviço Medico da Dizado para servtcc de natureza on-ü.,
visão de Servícos Gerais dos servicurar.
dores nela lotados e uue para fins
Art, 393. A Seção de Oomunicacóes
licença, devam ser examinados;
sera chefiada por um integrante ao
vn - Requisitar à Drvtsâo de 8<:-1'"Servtco - Admtntstracáo. Escri!:>";','lo
viços Gerais o tornecnnento do ma- e Pisco" ôa po1iriB rj( Dtsrrtto F'f:'_
terial necessário aos Jiferentes órgãos' deral, indicado pelo Diretor da Zona
que integram a Zona policial;
Poltcíur e designado uero ChC1"é de
Polícia.
vrn -- Guardar, dtstr-íbuir e redistribuir aos órgãos -nencronados no
Sucseçéo TV -" no Seçfto
item anterior .o material que -lhes
de Transw)rt.es
fôr dastínado:
tx
wtanter ~tm~llz,üjH em n·,
Art. 39·1. A .Seçâo de Transporchas próprias, o cadastro do matetes, compete:
rtar pertene:;ntea lu)"w Poltcrat ,
I - Executar as tarefas que lht'l
X
Colaborar da elaboração e
fere matrfbuidas, com referência às
estudo de crocost» orcamenté na revrar urus deaunadas aos ornacs une..
lativamente ao material necessário à
granr.es (h! zona Policial;
ZOllH Poltctar ;
TI .- Exercer vigilância sôbre () loXl - rcemeter. pertódícamente. á
cal em que, prontas para o serviço,
Divtsâo de Servicos Geraía. a retaeão
devam permanecer as víaturretedo materraj dtstrtouido aos dttereatcs órgãos integrantes oa Zona Pon- rjc(,~s ao Item anterior:
cíal .
U!
Remeter. mensalmente. ao
Ch('Te de Servieos Gcrats mapa de
Art. 391. A Secào de Admínistcaconsumo ce comoustivere petas VI:.\.ç â c ser a chefiada .por um
Integrante
turas a serviço da Zona Pouctat:
do "Serviço
Admtrustracào. EiScrttórfo e Pisco" da Policia do o-sIV
Encaminhar ao Chefe de
Serviços Gerais com antecedéncíu de
tríto Federal, indicado pelo Diretor
da Zona Policia! e designado pelo
30 (trinta) dÜ1S o oedtdo de comChefe de Polícia.
bustívers e tuortrrcantee:
da Zona policial;

de
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v - Fiscalizar o uso e emprêgo
das viaturas dístrlbuídas ca Zona PO:"
lkia! ,
VI Encaminhar, ao Chefe de'
Serv.cos Csenus 'J retacao' oas ','ia-

roas que não pemoítarcm na garaeem:
VII - Diligenciar a permanência
de viaturas em regime de oranruo,
para que, de acôrdo com as necessidades, atendam aos casos de emorgencra:
VIn - gxecutar. nu Zona Poucíal,
O~ servícos de manutenção de 151 cscafáo:

IX - Providenciar o recolhimento,
à Divisão de Serviços 'Gerais, das viaturas cujos reparos a Seção não posI5:J

reanzar .

Art. 3805. Ao Seção ue rransporce-,
será dirigida por um tuncíonárto da
Policia' do Distrito Federal indicado
pelo Diretor da Zona Policial e designado pelo Chefe de Polícia.
CAPÍTU!;.O Xl

DISPOSIÇOEB

FThl AIS

Art. 396, Dentro- de 60 (sessenta:
dtas . . ontndos da ouottcacâo d~stp
Regutamento, O Dtretor-ticral do
D.F. .S. P. submeterá ao Presídente da República a -eorgunízacâo
da Policia Militar e do Corpo de

Bombeiros e, bem a-?sim. de seus quadros e efetivos.
Ar-t. 31-l"i. Dentro de 50 (sessenta)
Diretor-Geral do Departamen ro P'prl(~ra' (i(' ~f",":l,'anc'l i,-'úhl~"
ca 'deverá encaminhar ao Poder
Executivo proposta de criação das

dias, o

runcoes era uncacas cc O, r. S. P.
e

Froii('i~-,

ri!)

I:\"trito

r-ederal .

Art. 398. Até 31 de janeiro de 1966,
~}"Llndl' sere
jeruuua I suuorrnnaçàc
admuusn-atív«

da

l:>o!lel:-<

do Dtstrt-

to t-ederat se-ao urovídos. por ato
do Presidente da napubuce. todos os
encarao» nela extstentes .
Art. 39n, As tuncôes gt-atiftcadas
criadas em razão dêste Regulamento amda cuando ortvauvas de funcionários da Poücía -tc Drstrrtc Pederal, ooderâo ser atrtbuídas a servidores de. outros órgaos com nabtJítacôes adequadas. até que a !J(J1í~
cía do Distrito Federal disponha ele

em número suftcíente e devídamentc capacitado para exercê-Jas .

p=2S:>08J

Brasília. 28 de junho de 1965.
lHilton Ca'inpn!i

DECRETO N9 58.512
"UNHO DE 1965

DE

28

D~

Prorroga vigéncia do Decreto nümero
327 de 11.12.61, que concede isenção de taxas e impostos federais em
javor
da
empresa
"Companhia.
Agro-Industrial Igarassu", de 19arassu, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Conatituíçâo Pederaj e nos têrmos do parágrafo 29,
do art. 22, da Lei nv 3 _995 de 14 de
dezembro de 1951, e tendo em vista us
Resoluções números 909, 'de 6.5.1854,
de 3 9.1964, do Conselho Deliberativo
da Superintendência do .Desenvclvlmento do Nordeste (SUDENE), decreta:
Art. 10 Fica prorrogada por mais
dois (2) anos a vigência do Decreto
nc 327, de 11 de dezembro de 1981,
que reconheceu prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, oa-c efeitode isenção de quaísoucr taxas e Impostos federais, a ímpor'taeâo de equipamentos novos, sem s.mílar nacíonac
registrado, descrttos. no cn.ado decreto
e destinados à ínstalacâo de um cor,junto industrial. para fabrlcaceo de
soda cáustica bícálcíco e htpcclortto
de sódio, em Igarassu, Estado de Pernambuco;
\
Paráerato único
A proJ.TOgS.ÇS.O

tl'atadê~ neste a.rtig~ é concedida uni-

camente para Que a emprêsa possa
completar regularmente a trnportacão
de 1.317 garrafões de mercúrio virgem,
dos quais 477'frascos já chegados ao
país e liberados mediante »ssmatura
de termo de responsubilíuade. e 8'10
per importar.
Art. 29 Bste decreto entrará em vi~
gor na data de suapublic3.!;ão, revogadas as disposições em contrárto,
Brasllia, 23 de junho de 1985; 1449
da Independência e 779 ela República.
H. CASTELLO BRflNCO

Oswaldo Cordeiro de Farias.
Octavio Bulhóes,
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DECRETO NO? 56,'515 -»

DE

28

POLER ExECUTIVO

DE

atneao DE 1965

Aprova as

"Regras para visitas de

navios de guerra

estrangeiros

(tOS

portos e águas do Brasil em tempo de paz"

O Presidente da República, usando
da atrrbuíçâo 'que lhe confere o artigo 3'1, inciso I, da Oonsôituição, de-

ereta:
Art. 19 Picam aprovadas as "Regras para visitas de navios de guerra
estrangeiros aos portos e águas terrttoriaís do Brasil em tempo de paz"
Que com êste baixam," assinadas pelo
Ministro de Estado da Marinha.

Art. 29 :G:ste decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, revogados o Decreto nc 35.925, de 29 de
julho de 1954 e as disposições em con-

trário.

-

'

Brasília, 23 de junho de 1965; 1M?
da Independência e 77l? da República.
:I-L CASTELLQ BHANCO

Paulo Boeisio
Vasco da Cunha

REGRAS pARA VI'SITAS DE NAVIOS 'DE GUERRA ESTRANGEIROS
AOS FOl:{,TOS E AGUAS TERRI'fOH.IAIS DO BRASIL EM TEMPO
DE FAZ
1 -

Classificação das visitas -

As

visitas de navios de guerra estranget1'os aC3 portos e águas territoriais da
República dos Estados Unidos cio
Brasil, em tempo de paz, serão classificadas: Oficiais, não oficiais e operativas.
Oficiais quando o Govêrno do
Pais estrangeiro a que pertencerem as
unidades, por via
diplomática, em
comunicação ao Govêrno Brasíleíro,
lhes der formalmente êsse caráter;
ou quando se fizerem a convite deste
Govêrno . -rcrão programa oficial 'em
que se discriminará, minuciosamente,
tudo quanto interessar à - entrada dos
navios visitantes em águas brasileiras, à SUa permanência aqui e à sua
saída.
Não Oficial - quando, na comunícacâo ao Govêrno brasileiro, .o Governo estrangeiro respectivo lhe der
formalmente êste. caráter. Do programa dessas visitas constarão apenas

as saudações previstas no cerimonial
marítimo e as visita-s protocolares,
Operativas - quando na comum,
cacâo ao .Govêmo brasileiro, o Govêrno" estrangeiro respectivo informar estar o navio executando missão militar de transporte- de pessoal ou carga, apoio logístico, ou exercícios para
adestramento da guarnição.
Não haverá programação, devendo
apenas ser cumpridas as visitas às
autoridades julgadas indispensáveis,
a critério do Ministério da Marinha.
2 - Navios a1'Tibados Não será
considerado em visita o navio de guerra que arribar a pôrtc brasileiro por
motivo de avaria, mau tempo ou outra causa de emergência, a 'não ser
que a missão diplomática do País .a
que êle pertencer, acreditada junto ao
Govêrno brasileiro,
lhe em preste °
caráter de visita N eo O jicial ou oieretina,
3 - Se o navio de guerra estrangeiro, em viagem para outro Pais,
arr-ibar a pôrto .brasileiro e a seu bordo conduzir Chefes de Estado estrangeiro ou seu representante, o Governo
braalleíro, logo que, por via rnpíomatáca, disso tiver nottcta, determinará
que se lhe prestem as homenagens
que o imprevisto do evento compor'(ar,
4 - Nctítícacão da mstta - Qualquer visita deverá ser procedida de
nozrtícação do Govêrno do Estado a
que pertencerem os navios visitantes,
li ser feita com a seguinte antecedencia mínima sôbre o dia de sua chegada ao primeiro pôrto nacional:
a) para as visitas Oficiais ~ sessenta dias;
b)para as Não Oficiais e Operativas, trinta dias.
5 ---' p'J3 notificações deverão esclarecer:
a) caráter da visita;
b) escalas pretendidas;
c) datas prováveis de chegada e
saída de cada pôrto brasileiro;
d) nomes e tipos dos navios visitantes;
e) número
e características oas
aeronaves embarcadas;
f) nomes e postos dos comandantes da Fórça e dos navios;
g) relação
numérica das tripulações,
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Havendo mais de uma escala em
tcrrttórto nacional, a visita será "considerada O jicial apenas em um e Não
Oticuü nas demais, a critério da Govêrno estrangeiro, salvo no caso de
convite específico mencionado no item
1 destas Regras.
7 -

Limitação de numero e de per-

numémcia - Salvo autorização especial, 'o número máximo de navios de
guerra de
mesmo País que poderá
permanecer símultâneamente em portos ou em águas territoriais brasileiras é de três.
A permanência de todos os navios,
ou de cada um dêles, no mesmo pôrto ou em águas territoriais, será de
vinte e um dias, no máximo.
Desde a entrada em águas tcrrttol'ÜÜS brasileiras deverão arvorar o pavíüião do Pais a que pertencerem,

um

8 -- Pai-a os casos
de avaria <JU
emergência, que obrigue navios de
guerra de quaisquer Estados a entrar,
em um mesmo pôrto brasileiro, não
haverá limitação de número, até que
cesse a causa da entrada forçada, O
Comandante da fôrça ou os comandantes dos navios arribados, porém,
deverão providenciar para que as reparações de que carecem seus navios
sejam feitas imediata .e o mais prontamente possível, participando então
à autoridade naval local as circunstâncias especiais verificadas,
9 -

Fora do caso do item anterior,

pera serem admitidos em um mesmo

pôrto brasileiro mais de três navios
.de gu,erra de um mesmo País, o Governo a que pertencerem. deverá dirigir, por via diplomática, ao Govêrno Brastleírc, pedido de autorizaçâc
especial, do qual constarão as ínformações discriminadas no item 5,
lO - Sobrevôo de aeronaves embarcadas - A autorização para. o sobre-

vôo do solo e águas territoriais brasileiras pelas aeronaves embarcadas,
se pretendida, deverá ser solicitada a
autoridade competente do Mlmstérío
da Aeronáutica, de acôrdo com as
normas daquêle Ministério, por -Jntermédio da autoridade naval do pôrto
de escala,
11 -

Obeâiéncía: a Regulamentos

- Durante a permanência a portos
e _águas territoriais brasileiras, os navios de guerra estrangeiros ficarão
sujeitos às presentes regras e deverãorespeitar os .regulamentos dos portos
brasileiros e da policia sanitária.
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12 ' - Infrações - Quando se verificar infrações a estas regras ou aos
regulamentos citados no item entertor, a maior autoridade naval presente solicitará e atenção do visitante
para a infração cometida, No C9,SO de
não ser devidamente atendida, submeterá Imediatamente o fato à decisão do Estado-Maior da Armada,
com informações ao Comandante do
Distrito Naval interessado e à autoridade a que estiver diretamente SU~

bordínada.

13 - Navios de Guerra - Para os
efeitos destas regras, considera-se navio de guerra:
a) o de combate efetivamente incorporado a Fôrça Armada do Estado
cuja bandeira arvorar;
7:)) o auxiliar, destinado exclusivamente ao 'serviço da Marinha de
Guerra e a ela incorporado, com tnpulaçâo, militar;
c)
o mercante, igualmente íncorparado e adaptado ao serviço, comandado por oficial da Marinha de
Guerra,
14 - Para que um navio mercante,
depois de ter sido adaptado para o
serviço de guerra, seja considerado
como navio de guerra pelo Govêrno
Brasileiro, será necessário que, por
via diplomática, o Govêrno do Estado a que êle pertencer notifique a êste
Governo dessa nova situação do navio, com a declaração de Que na categoria de navio de guerra, para a
qual passou, não continuará a exercer atos de comércio, e que é comandado por oficial de sua marinha de
guerra.

15 - Missão de ceràter comercial
- Navios de guerra estrangeiros poderão, excepcionalmente e com autorização do oovemo Brasileiro, escalar em portos brastleíros em missão de
caráter comercial, não lhes assistindo,
então, direito ao gôzo das regalias e
isenções normalmente concedidas a
navios de guerra e ficando sujeita a
tôdas as obrigações impostas aos navios mercantes, p810s regulamentos
respectivos,
16' - Submarinos - Salvo autorização especial, os submarinos estrangeiros não poderão entrar Imersos
nua emergir em portos ou águas territoriais brasileiras.
17 - Exercícios e trabalhos especiais - Será necessário o pedido, do
governo estrangeiro ao Govêrno Bra-

A
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síleíro feito por via diplomática e
com ~nj~ecedênci9, conveniente, para
que navios de guerra estrangeiro em
águas territoriais
brasileiras sejam

autorizados a:
a)
b)

lançar torpedos ou minas;

atirar' com artilharia, exceto em
salvas de homenagens;
c) fazer exercícios com embarcações armadas;
d)

fazer exercícios com projetores

elétricos ou de outra espécie;
e) fazer embarque de tropa;
1)

fazer levantamentos topográfí-

C08, hidrográficos e sondagens bati-

métricas e batdtermográfícaa.

18 - Serão permitidas, no entanto,
as sondagens com o fim exclusivo de
tornar segura a manobra do navio em
movimento.
19 - O' navio visitante só poderá
efetuar trabalhos 'submarinos,' com ou
sem escafandro, em portos ou águas
territoriais brasileiras, depois de obttda a competente licença da autoridade naval com jurisdição sôbre o local
dos trabalhos' pretendidos.
20 - Licenciamento - -O licenciamento do pessoal 'das tripulações de
navios de guerra estrangeiros,
em
portos brasileiros, será da exclusiva
competência das autoridades dos re.feridos navios.
21 -

Desembarque de Patrulha -

O .desembarque de patrulha desarmada, para policiamento dêsse pessoal,
dependerá de licença da autoridade
polícíal, mais graduada do lugar e o
pedido para tal autorização devera, ser
feito pelo Comandante do navio ou da
Fôrça Naval' estrangeira visitante
àquela autoridade, por intermédio da
autoridade naval do pôrto. A forma
de sua execução prática regular-se-á
de acôrdo com as conveniências da
ordem pública local.
A patrulha que desembarcar deverá
estar sempre acompanhada de outra
nacional, em número igualou superior e em hipótese alguma poderá interferir nas decisões das autoridades
brasileiras, agfr contra elementos nacionais, desmembrar-se da patrulha
brasileira - exceto se para regressar
diretamente para bordo - e ser comandada por oficia) superior ao da
patrulha brasileira,
22 - S.alvas As salvas, dadas
pelos navios de guerra estrangeiro?'
em portos brasileiros a pavilhões ora-

anctron e à terra serão respondidas,
no pôrto do Rio de Janeiro, pai' navios de guerra e estações de salvas,
respectivamente. Nos demais portos
só haverá trocas de salvas quando
houver navio da Martnba do Brasil
possuindo baterfaís de salvas, Jundeado no porto.
23 -

Transmiss8es radioelétricas -

As estações rádio dos navios de Guerra estrangetrcs, fundeados ou em
movimento em portos ou águas tc-,
ritortaís brasileiras, só poderão trariamítrr mediante prévio entendímentc e
autortzacao do Estado-Maior da ATrnada. salvo em casos de emergênciade quando deverão utilizar a freqüência de 50'0 Kc/s (600 m) .
24 - Tal entendimento será feito
pelo representante
diplomático estrangeiro através o Estado-Maior da
Armada com uma antecedência minima 9-8 15 dias da data da chegada do
primeiro pôrto nacional ou de entrada em águas territoriais brasileiras.

25 - Os pedidos deverão conter as
seguintes mformaçôes: nacionalidade,
nome e tipo do navio, tipo de emissão, freqüência e horário de trabalho.
26 - Só será permitido o uso de
freqüência que não causem interferência às usadas pelas estações brasileiras.
27 r- No cumprimento do item 2,
a autoridade naval local poderá conceder a autortzaçâo solicitada, devendo imediatamente comunicar ao "&5tado-Maíor
da Armada os motivos
que a justifiquem, remetendo as i.llformações citadas no item 2.5.
28 - Navios beligerantes Estas
regras não vigorarão para a entrada,
nermanéncía e saída de navios de
guerra beligerantes em- portos e águas
territoriais brasileiras, assunto que se
regerá por disposições especiais,
DECRETO N9 56.518 - DE 29 Im
JUNHO DE 1965
Dá nova reaacõo ao Decreto 1/.9 1.2M,
de 17 de dezembro de 1962, que H~
gula a concessão da 1\1'esuüna (l.•
Pacificador e torna tnsubeistesite o
Decreto n? 55.765, de 17 de teoe1'eiTO de 1965.

o Presidente da República, usaudc
da atribuição que lhe contere o ~),1'-

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

artigo 37, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 O Decreto no 1.884, dê 17

de dezembro de 1962, passa, a ter a
seguinte redaç~o:
"Art. 19 A "Medalha do Pacífica-dor" poderá ser concedida:
a) aos militares brasileiros 'quo, em
tempo de paz, no cumprimento do dever, se hajam distinguido por atos
pesscaís de abnegação, coragem e b-T2.'fura, com risco de vida comprovado

mediante auresentacâo de um dos S2gumtes documentes: cópia de solução
do IPM q112, porventura tenha -sido
instaurado, ou declaracão de duas testemunhas que tenham presenciado o
ato, autenticada pelo Comandante da
Unidade;

aos militares do Exércíto que tetenham participado diretamente das
sclentdades gtorífícadoras do Duque de
Caxias, realizadas no antígu Distrito
Federal, atual Estado da Guanabara
nas semanas de 19 a 25 de agôsto de
1!N9 (Transladação dos restos mortais) ou de 22 a 29 de agôsto de 1953
(Besqüícentenárío) , cooperando dessa
forma para o maio-r brilho das mesmas; tal partlcípação deverá ser comprovada mediante a apresentação de
cópia das alterações-do militar;
c) aos militares da ativa do Exército que, em caráter individual, no
cumprimento de ordens, tenham por
eue atitude, dedicação e capacidade
profissional, contribuído eficazmente
para elevar o prestígio do Exército
junto às Fôrças Armadas de outros
'países e desenvolver as relações de
amizade e compreensão entre o Exército Brastleíro e o de outras nações;
,t) aos civis e- müítares estrangeiros
que tenham prestado assinalados S81'viços no que diz respeito à consoüdação e desenvolvimento das relações
s vínculos de amizade entre os Exérettcs do Brasil e de seu pais;
e)
aos militares de outras Percas
.êrmadas do Brasil que, por vservíços
prestados, se tenham tornado credores de homenagem especial do Exersíto:
f) às iustítulçõea e aos civis braslIelroa nas condições especificadas na
altnea e actrna.
Pcrágraro único, A concessão da
Medalha, Com base na letra b deste
g,.:rtigo, terminará seis meses após a
b)

755

publicação do presente decreto. Os
militares que se julgarem merececiorea
ela condecoração, pOI' êstarem enquadrados nas condtcões prevíszas na referida letra b, dcvcràc partàcípar

o"

fato a seus comandantes, a quem ca))31'8. fazer as propostas pertinentes.
Art. ,29 A Medalha será concedida
pelo Mmtstrc da Guerra.
As propostas para "concessão Q0Vêm
ser feitas por escrito, específícando
obrtgatórtamente os fatos ou atos que
as motivaram. Serão encaminhadas
Dor via híerárcuíca à Secretarta do
iVIinist51'io da Guerra, a quem cáLi8 a
execução dêste decreto.
Art. 39 Os diplomas terão os seguíntes dizeres:
No caso da letra a): - "O Mmístro de Estado da Guerra outorga
a
a "Medalha do Pautzfcedor'",
com palma, por ter-se distinguido no
cumprimento do dever. por atos pessoais de abnegação, coragem e bravura, com risco de vida".
No caso da letra o): -r- "O Mínístro de Estado da Guerra outorga
a ....•. a "Medalha do Pacífícador",
por ter prestado cooperação eficaz. em
prol do maior brilho e melhor realização de solenidades gtortnccõoraa do
Marechal LUiz Alves de Lima e Silva,
Duque de Caxias".
Nos casos das letras c), d),· e) e j') ~
- "O Ministro de Estado da Guerra
outorga a
a "Medalha do Pacificador", pelos assinalados serviços
prestados ao ExércitQ Brasileiro".
Art. 49 A Medalha de cue trata a
letra a) do art , 19 dêste decreto terá
na fita e na barrete 1 (uma) palma
dourada.
Art. 59 O militar, que, já tendo recebido a Medalha do Pacificador, rÓI'
agraciado com a Medalha do Pacífícada!' com palma, perde o direita ao
uso da -prímeh-a.
Art. 69 Perderão o direito do uso:
a) os condecorados nacionais que
tenham perdido a nacionalidade ou
suspensos seus direitos políticos;
b) os condecorados nacíonaís ou estrangeircs condenados por crime contra as instituições nacionais G patrfmônío do Estado, ou que cometerem
atos contrartos 8. moral pública:
c) cs que recusarem ou devolverem
as insígnias que lhes hajam sido
conrertdes:
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d) os militares brasileiros que cometerem atos eontráríos. à dignidade, à
honra militar e ao prestígio ou pundonor da Corporação a que pertencerem;
e) oficiais que venham a sofrer a
pena-acessória de indignidade para o
oficialato, desde que passada em jutgado, ou lhes seja proibido o uso dos
uniformes;
[) as praças expulsas ou excluídas
disciplinarmente.
A cassação será feita por portaria
Ministerial, onde serão expostos, sucintamente, os motivos determinantes
da medida."
Art. 29 nstc decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, ficando
Insubsistente o Decreto nc 55.7,ô5, de
17 de fevereiro de 1965 e revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 29 de junho de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva
Paulo zsostsso
Eduardo Gomes

DECRETQ N9 56.519 -

DE 29 DE

JUNHO DE 1965

Classifica os cargos de nsoei superior
do Instituto Brasileiro do Sal e do
Hospital "Francisco Menescal" e dispõe, sôbre o, enquadramento de seus
atuais oeuiontee.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo
DECRETO NÇ 56.520 -

87, Item X, da Constituição, e de acôrdo como artigo 99 da Lei nc 4.345, de
26 de junho de 1964, regulamentado
pelo Decreto nv 54.015, de 13 de julho
de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior (Anexo I), bem como a relação nominal
dos respectivos ocupantes (Anexo lI),
dos Quadl'os de Pessoal - Parte Permanente ~ do Instituto Brasileiro do
Sal e do Hospital "Francisco Menescal".
Art. 29 O órgão de "pessoal competente apoatilará os titulas dos servidores abrangidos por êste decreto, ou
expedirá portaria declaratória aos que
não os possuírem.
Art. 3°- As despesas com execução
dêste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios.
Al'L 4Q As vantagens financeiras
decorrentes do presente decreto vigoram a par-tir de 1Q de junho de 196~,
Art. 5Ç âaté decreto entrará em yj~
gor 118.. data' de sua publícacão, revofadas 8.S disponícões em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1965; 1448
da Independência" e

"{'lI}

da República.

H. CASTEU,O BRANCO

Daniel Faraco

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no Diário Oficial,
de 2 e retificados no de 12 de julho
de 1965.
DE 29 DZ JUNHO DE 1965

Apro"va os Orcamentoe das Caixas Econômicas Federais de
Goiás; áa 'Paraíba, de Pernambuco e de Sõa Panuo,

Brasília, ae

() Presidente da República, usando' das atrabuíçoes que lhe confere e
alto 37, item I, da Constituíçào, nos termos do art. 107, da Lei n.c 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acordo com o disposto no Decreto n.v M.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de números 55.534 e "55,5:35, de
11 de janeiro de 1%5, resolve:
Art. 1.9 Picam aprovadoscconforme os quadros anexos, os Orçamentos
para G exercício de 1965. das Caixas Econômicas Federais de Brasüía, de
Goiás, da. Paraíba, de Pernambuco e de São Paulo, entidades federais vínCU18.d3.s ao Mtmstérío da Fazenda.
Art. 25'Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâe,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de [unho de 1965; 1M,!? da Iudependencía e 77.9 da Re~
publica.
H. CA5TELLO BRANCO
Octávio Gouveia
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CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE BRAS1LI4
ORÇAMENTO, PARA O EXERCICIO DE,

1965

(Em milhares de cruzei1·os)

LEG-ISLAÇAO: Decreto
26-12··45.

n.c

24.427, de HJ-6-34 e Decreto-lei n,c 8.455, de

RECEITA

PARCIAL

TOTAL

1.0. 0.00 -- Beceitas Correntes

38.00ü
1.3.0.00 -

Receita Industrial

1.5.0,00 -

.eeceaes Diversas .......•...... , ...

2.0.0.00 -

,'"

7.302.500
757.800

3.09B.300

Superavtt do Orçamento Corrente .-., ... , .,' .....

4.022.700

Receitas de Capital

,."

,.,.
4.022.700

DESPESA

3.0.0.0 -

Despesas Correntes

3.1.0.0 -

Despesas ·de Custeio

3,1,1.0 - ressoai . . . , . . .
3. 1. 2. O - Material ele Consumo
3.1.3.u c....- Serviços de Terceiros
3. 1. a. O - Encargos DIversos

3.2.5. O-Salário Pamílía . . .
3.2.5. S - Salarfo Família
·3.2.8.0 - Contrtbuícôes de Previdência Social . . , .
3.3.0.0 -

Juros

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

1.::;28,50.0

57.100
166.200

65.800

1.617.600

50.000
50.000
108.000

153.000

2.300.000

2.300.000

de Movimenta-

ção de Depósitos .

Superavít . . . , .... , ..•................. , ... ,"

4.075.GOO
4.022.700
8.ü98.300

4.0,0.0 4.1.0.0 4.1.4.0 -

Despesas de Capital

Investimentos

Material Permanente
Superavít , . , . .

4.000

4.000

;." ....•..... , .. ,.,'

4.018.700

4.000

4.022.700

ATOS no POllER

758

ExECUTIVO

RESUMO
RECEITAS
Receitas e Despesas Correites
Receitas e Despesas de Capital

.
.

Superavit

.

TOTAIS

DESPESAS

8.098.300

4.075.600
4.000
4.018. '100

8.098.300

8.098.300

CAIXA ECONéJMICA FEDERAL DE GOlAS
ORÇ,"MEN'TO PARA

o

EXERCICIO

DE 1905

(Em milhares de crueeirosv

LEGISLAÇAO: Decreto n,v 24.427, de 19-6-34 e Decretc-Ieí n.o 8.455, de
26··13-4:>.

RECEITA

1.0.0.00
1.2.0.00
l.Z.0.ÜU
1. 5. 0.00

-

-

2.0.0.00 -

TOTAL

PARCIAL

Receitas Correntes
Receita Patrimomiü
Receita Iruiustruü . .

3.238
451.000
296.600

Receitas Diversas . . .

Superávit do Orçamento Corrente
Receitas de Caqnuü

.
.

~'50. 838

-~

352.205
352.~()5

DESPESA

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

s.u.a.O - Despesas correntes
:~.l.O.O

-

}Jespesas cc Cust,ew

:3.1.1.0 3.1.2.0 -

Pessoal . . . . . .
Material de Consumo
3.1.::l.0 -- Serviços de 'Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos .

173.621
12.500
Bü.b12
11 ~bOO

294.133

3.;~.O.O

'I'raneterências Correntes

3.~.b.O

Satarro ê'amnía . . . .
Contrtbutçôes de Previdência Social . . . . .

20.000

24.500

3.3.0.0 -

Juros de Iâooimentação de Depósitos . . .

80.000

80.000

398.633

.

352.205

3.2.8.0 -

Superávit . . . . . .

'4.500

750.833
Siiperonit

.

.

. '.

.

•

352.205

7.9

ATOS DO PODE.a ExECUTIVO

RESUMO

DESPESAS

RECEITAS

Receitas e Despesas Correntes
Superavit . . .
.

.
.

TOTAIS

750.838

398.633
352.205

750.838

750.838

CAIXA ECONOMICA I<'EDERAL DA PARAíBA
ORÇAMENTO PARA O EXERCrCIO DE 1965
(JJ:m militares de cruzelros)

LEGISLACAO: Decreto n51 24.427, de
26-12-4~.~

19-6~~1:

e Decreto-Ieí
PARCIAL

RECEITA

n.c

8.455, de,

TOTAL

- - "--.- -_._"------"--,-~~~~~~~~~~1.0.0.00 - Rscetias Correntes
1.2.0.00
1.::S.O.GO
1.5.0.00

~
~

liecezta Patrimonuü

~

Receitas Dioerecs .

2.0.0.00

~

6.050

ReceiW lrutustruü .
Su~oeravit

dp Orçamento Corrente

Becetta3 de Capital

188.02ü
::lOl.nü

495.180

.

14.990

.
14.990

DESPESA

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

a.o.o.u ,- uespeeae Correntes
3. LO.O - Despesas ele custeio
3.1.1.0 - Pessoal
.
;1.1.2.0 -~.I"üüerial de Consumo
3.1.3.0 - Sel'VlCOS de 'I'erceíros

3. L 4.. O 3.1. 5. O -

Encargos Dtverscs .

260.040
18.100

Ul.850
5.800

Despesas de· Exerctcíos
Anteriores . . . . . .

15.000

;L 2.5. O -

Tromsterencias Correntes
sara-to .e'amüía .

17.400

3.2.8;0 -

Contribuições de Preví-

:L 2. O.O -

&.3.0.0 -

318.790

dêncía Social . . . . .

24.000

41.400

Juros de Movimentação
de Depósitos . . . . .

120.000

120.000

Su..peromit . .

.

480.190

14.990

• •

495.1&J
4.0.0.0 4.1.0.0 -

Despesas de Capital
t nrestrmentos

4.1.4.0·~

Material Permanente
Sllperavit . . . .

1.500

1.500

1.500

.

13.490
14.990
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RESUMO
RECEITAS

DESPESAS

Receitas e -Deepeeae Correntes ....

495.180

Receitas e Despesas de Capital -, ..
Superavit . . . .
.
TOTAIS .............•..

480.190
1.500

495.130

495.180

13.490

CAIXA, ECONCMICA FEDERAL DE PERNAMBVCO
ORÇMIIENTO PARA

o

EXERc;ICIO DE 1965

(Em milhares àe cruzei1'os)

LEGISLAÇÃO: Decreto n.c 24.427, de 19-5-34 e Decreto-lei n.? 8.455, de

26-12-45.
PARCIAL

RECEITA
1.0.0.00
1.2. 0.00
1.3.0.00
1.5.0.00

-

2.0.0,00 -

TOTAL

Receitas Correntes
Receita Patrimonial . . • .
.
Receita Industrial . . . • . . . . . . . . .

.

32.840
1.418.000
820.500

2.271.340

Superavit do Orçamento Corrente "

.

176.812

Receitas de Capital .....•................ ;

.

Receitas Diversas

176.812

DESPESA
3.0.0.0 -

3.1.0.0 3.1.1.0 -

3. 1. 2. O 3.1.3. O 3.1.4.0 3.1.5.0 -

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos . .
Despesas de Exercícios
Anteriores . ..

1. 383. 888
20.S00
123.440
14.550
1.500

1.544.178

3.2.0..0·- Transferências Correntes
3.2 3.0 -

3.2.5. O 3.2.8.0 3.3.0.0 -

Jnatívos
.
Salário Família . . . .
Contribuições de Previ-

6.780
54.000

dência Social ". _. , ...

150.200

Juros de Movimentação

de Depôsitos

339.370

339.370

Suparavít .

2.094.528
176.S1~

2.271.340

4.0.0.0 4.1.0.0 -

Despesas de Capital
Investimentos

4.1.4.0.- Material Permanente

Superávit

10.000

10.000

10.000

.

166.812
176.B12
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RESUMO

DESPESAS

RECEITAS
Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas de Capital
Superavit . . . .

TOTAIS

.
.
.

2.271.340

2.094.523
10.000
166.812

.

2.271. 340

2.271.340

CAIXA ECONüMICA FEDERAL DE SAO PAULO
ORÇAMENTO PARA o EXERCICIO DE 1965

(Em milhares de c-ueeeosj

LEGISLAÇãO: Decreto

n.c

24.427, de 19-6-34 e Decreto-lei n.v 3.45Q, de

23-12"41).

PARCIAL

RECEITA
1.0.0.00 ~
1.2.0.00 1.3.0.00 ~.
1.5.0.00 ~

Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Receita Industrial.
Receitas Diversas.

2.0.0.00 -

Superavit do Orçamento Corrente
Receitas de Capital

TOTAL

369.185

9.154.500
4.319.200.
~

13.842.835

.
.

639

639
DESPESA
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 ~ Pessoal
.
3.1.2~0 ~ Material de Consumo
3.1.3.0 ~ Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos .
3.1.5.0 - 'Despesas de Exercícios
Anteriores . . . . . . .
3.2.0.0 3.2.5. O -

3.2.8.0 3.3.0.0 -

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

8.034.994
339.000
1.898.412
47.000
90.000

10.409.406

Transferências Correntes

Salário Família . . . .
Contribuições de Previdência Social . . . . .

632.000

932.840

Juros de Movimentação
de Depósitos

2.500.000

2.500.000

300.840

Superavit .

13.842.216
639
13.842.385

Superavit . . . . . . .•••..•.....•...........•.••.

639

ATOS DO PODER ExECUTIVO

R E SUMO

RECEITAS

Receitas e Despesas Correntes .' ..

DESPESAS'

13.842.885

13.842.246
639

Superavit .

13.842.885

TOTAIS

=

13.842.855

..====~

DECRETO

N9 56.521 JUN::IO DE 19.65

DE

29

DE

Promulga o Acôrdo de Comércio e Pagamentos com a União Scoiética:

O Presidente da Repúbllca:
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo .nc 111,
de 1964, o Acôrdo de Comércio e Pagamentos assinados entre o Brasil e a
União Soviética no Rio de Janeiro, a
20 de abril de 1963;
E havendo o referido ACÔ1'do entrado em vigor a 14 de abril de 1965, data
em que se, efetuou. em Moscou, a troca
dos respect'vos Instrumentos de ratifícação, decreta:

Que' o mesmo, apenso por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêle
58 contém.
Br2.. sit-a.. 29 de junho de 19G5, 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CA8TELLO BRANCO

Vasco da Cunha
Otavio Bulhões
Daniel Fnruco

Desejando, num espirtto de amíza-

de e entendimento, expandir essas relações e a cooperação econômica recíproca. baseadas no princípio de
igualdade e vantagens mútuas ;
Resolveram concluir um Acôr-do de
Comércio e Pagamentos; e, para êsse
fim, nomearam seus Plenipotenciários,'
a Saber:
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, Suas Excelências os Senhores Professor Hermes Lima, Ministro de Estado das Relações
Exteriores e Professor Francisco Clementi no de San 'I'Iago Dantas, Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda;
O Prestdium do Soviet Supremo da
União das Reuúblicas Socialistas Soviéticas, Suas Excelências os Senhores
"Andí-el Andronovitch Fomin, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
da URSS no Brasil e Serguei Arkadtevitch Mkrtumov, Chefe de Departamento do Ministério do Comércio
Exterior da URSS;
Os quais, -após terem exibido seus
Plenos Podêres, achados em boa e devida forma, convierem no seguinte:
ARTIGO

ACORDO DE COMÉRCIO E PAGAMENTOS ENTRE OS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL E A UNIÃO
DAS REPúBLICAS SOCIALISTAS
SOVT:f:TICAS

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil e o Presidium
do Soviet Supremo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Reconhecendo, com satisfação, o favorável desenvolvimento que vêm tendo as relações comerciais entre os
dois países:

1

As Partes Contratantes contribuirão,
por todos os meios _a seu alcance. para
o aumento do intercâmbio comercial
entre' os dois países Para êsse fim,'
e em conformidade com as respectivas
legislações sôbre comércio exterior e
câmbio, os órgãos competentes de
ambas as Partes concede, ão as necessárias facilidades administrativas e
cambiais às operações comerciais reguladas pelo presente Acôrdo.particularmente no que se refere, quando
.fôr o caso, à emissão' de licenças de
exportação e importação para a realf-
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zaçâo de transações comerciais entre
jsessoas físicas ou jurídicas, do Brasil,
e organizações ele comércio exterior,
da URSS,

f1~s Partes Contratantes aplicarão as
disposições do presente Acôrdo. de
modo a promover o equilíbrio dos pagamentos resultantes do intercâmbio
comercíal .
ARTIGO 2

ARTIGO

4

A validade das autorizações de exportação e importação, concedidas pelos órgãos competentes de cada uma
das Partes Contratantes, durante a
vigência do presente Acôr do, não será
prejudicada pela expiração dêste.
ARTIGO

5

Respeitada a legislação do Brasil, os
cidadãos soviéticos, bem 0(}mO as pesAs Partes Contratantes concedem
soas juridrcaa organiaadas em conforuma à outra, em tôdas as questões
midade com as leis vigentes na URSS,
relativas ao comércio e à navegacão,
gozarão, quanto à proteção de sua
um tratamento em todos os aspectos
pessoa e pr opr-íedade, do mesmo tranão menos favorável do que aquêle
tamento concedido aos cidadãos e às
que cada uma delas conceda ou venha
pessoas jurídicas de qualquer outro
e conceder a qualquer terceiro país.
país, no exercício de SU9.S atividades
O tratamento indicado será anlíca- . cornercims no território dos Estados
Unidos do Brasil, diretamente ou atrado. inclusive, a tudo que se rer'ere a
V8S de representantes que êles escodireitos e taxas aduaneiras. a Impostos internos e quaisquer tributos. re~ lherem e nas condições em que essas
atívídades
forem perrmtãdas pelas
íatívos à transformação, circulncâo ou
normas legais vigentes no Brasil.
consumo das tnevcadoríaa impor-tadas:
a restrtcões ou pro'btcões. bem como a
Respeitada a legislação da URSS. os
prescrições e formalidades, relativas à
cidadãos brasileiros, bem como as pesímnortacão e cxportacâc de mercadosoas jurid;cas,organizadas em conforTias.
midade com as leis vigentes no BraA.s d'spostcões do presente Artigo sil, gozarão. quanto à protecão de sua
pessoa e propriedade, do mesmo ta-a..
não serão aplicadas:
tamento concedido aos cidadãos e às
a)
às "vantagens e f'acilidades dapessoas jurtdicas de qualquer outro
corr-entes de união aduaneira em que
país, no exercício de suas atividades
venha a integrar-se uma das Partes comerciais no território da União das
Con tratan tes;
Repúblicas Socialistas Soviétrcas. di~
retamente cu at, avés ele representanbv às vantagens e facilidades que
tes que êles escolherem, e rias condio Brasil concedeu ou venha a conções em que essas atividades forem
ceder 8,OS Estados Partes no Tratado
permitidas nelas normas Iegaís vigende _Montevidéu. de 18 de fevereiro de
tBS na URSS.
1960, e em decorrência das disposições
dêsse Tratado; e
Os cidadães e as neSS03.s jurítücas
de cada urna das Partes Contratantes,
c) às vantagens e facilidades que
indicados no presente Artàgo. pcderâo
cada uma das Partes concedeu ou verecorr-er aos tribunais da outra Pai-te
nha a conceder, quanto à importação.
no seu território, dos produtos da ter- Contratante nas mesmas condições
que os cidadãos e as pessoas jurídicas
,1'0. e da indústria dos países Iimítrode qualquer outro país,
fes, bem como à exportacâo dos produtos. da terra e da indústria, origiAl~TIGO 6
nários do território de cada uma das
Partes, para êsses países,
As mercadorias exportadas por um
país ,e importadas pelo outro. nos têrARTIGO 3
mos do presente Acordo. mcluelve as
que forem objeto das operações preA execução dos contratos comerciais,
vistas nos Artigos 13 e 14, respecticoncluídos sob o regime do presente vamente. deetínar-se-âo ao consumo
Acôrdo, não envolverá a responsabiliInterno ou à transformação no terridade dos dois Governos, ou de outras tório do país importador,
pessoas, físicas ou jurtrücas. salvo nos
§ 1Q A reexportação de mercadocasos em que sejam partes intervertas por uma das Partes Contratantes
nientes em tais contratos.
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não poderá 'ser feita senão com o consentimento prévio e expresso da outra
Parte, em cada caso, e com observância elos compromissos assumidos em
atos Intemacíonaís por uma Ou outra
Parte Contratante.
§ 2Q No caso de reexportação autorizada, a Parte Contratante reexportadora incluirá, obrígatõrtamente, nos
contratos de compra e venda da mercadoria a reexportar-se, cláusula impeditiva da reexportação ulterior da
mercadoria. No caso d~ não cumprimente dessa cláusula, no terceiro país,

II - DeS'peS8..8 COmerCIaIS e bancá1'i9$, _ decorrentes das exportações e
importações acima mencionadas, ~
saber:
1)
fretes;
2)
seguros (prêmios e indenizações) ;
3) custeio e reparo de navios, bem
como taxas portuárias e outras despesas correlatas;
'.'D' comissões de agentes;
5) promoção de vendas, inclusive
viagens de caráter comercial, observados os limites e condições, a serem espelo comprador final da mercadot-ía,
a Parte Contratante que realizar a re- tabelecidos entre as Partes;
6) juros comerciais e bancários:
exportação assumirá, perante a outra
Parte Contratante, a responsabilidade
7) comissões bancárias, despesas
dai decorrente.
postais, telegráficas e radiotelegráfi§ 3(1 A mercadoria reexportada será
cas dos dois Bancos mencionados no
paga através das "Contas" ou 'das
Artigo 7, e daqueles autorízàdos a
"Contas Especiais", previstas nos 'Ar- operar em câmbio;
tigos 'I e 14, respectivamente, do pre8)
armazenagem;
sente Acôrdo, ou em moeda escolhida
9) custas judiciárias e outras d8Spor mútuo entendimento entre as
pesas análogas;
Partes Contratantes.
'
10) inspeção e verificação de mercadorias;
ARTIGO 7
11)
diferenças de. pêso, tipo c qualidade de mercadorias.
Os pagamentos entre os Estados
UI - Aluguel de 'filmes cinemato'Unidos do Brasil e a União das Re- gráficos,
públicas Socialistas Soviéticas serão
IV - Viagens de delegações oücíaís.
efetuados. no primeiro país, através
V - Organízaçâo c, funcionamento
do Banco do Brasil S. A., e,' no ,see feiras.
gundo, através do Banco do Comércio de VIexposições
- Transportes aéreos e serviços
Exterior da URSS.
o Banco .dc Brasil S.A., que opera correlatos, quando baseados em acôrsob autorização do Govêrno do Brasil, dos de tráfego mútuo entre emprêsas
de navegação aérea de um e outro
abrirá uma conta, em dólares dos Estados Unidos da América, em nome pais.
VII .- Compra ou uso de patentes
do .Banco do Comércio Exterior da
de invenção, concedidas no território
UR:::3S. sob a denominação de "Banco
da- cada urna das Partes; prestaçâq de
do Comércio Exterior da URSS
assistência técnica; direitos de autor
Conta Convênio Brasil - URSS".
e outros díreítos análogos.
O Banco do Comércio Exterior da
VIII - Manutenção das sedes de
URSS, que opera sob autortzaçâo do Missões
Repartições col}Govêrno da, URSS, abrirá uma conta, sulares diplomáticas,
e Representações comerciaís,
em dólares dos Estados Unidos da
bases a serem estabelecidas entre
América, em nome do, Branco do Bra- em
as duas Partes.
sil S.A., sob a denominação de "Banco do Brasil S.A. - Conta Convênio
IX Outros pagamentos previaURSS-Brasil" .
mente aprovados, em cada caso:
a)
pelas duas Partes ContratanAs' contas acima mencionadas serão,
daqui por diante, designadas, alm-, t~s; ou
b)
pelos Representantes autorfzaplesmente, "Contas".
dos previstos no Artigo 20; ou
c) pelos dois Bancos mencionado!
ARTIGO 8
no Artigo 7.
Os pagamentos efetuados através
das "Contas", mencionadas no Artigo
ARTIGO 9
7, refertr-se-âo a:
Os pagamentos mencionados no ArI --:- Exportação e importação de
mercadorias, nos têrmos do presente tigo' 8, entre pessoas físicas ou [urtdícas, domiciliadas no Brasil, 'e pessoas
Acôrdo.
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'físicas ou jurídicas, domiciliadas na
URSS, serão efetuados em conformidade com as condícões estipuladas no
presente Acôrdo e "na forma das leis
e regulamentos vigentes nos dois países. As Partes Contratantes, não apltcarão, a êsse respeito, quaisquer restrições ou proibições, que não sejam
aplicadas a terceiros países.
ARTIGO 10

A fim de facilitar o comércio entre

dois países, o Banco do Brasil S.A,
e c Banco do comércio Exterior da
URSS conceder-se-âo um crédito técnico equivalente a 10 (dez) milhões
de dólares dos Estados Unidos da
América,
§ 1° Os Representantes autorizados,
previstos no Artigo 20, poderão propOl:
aos respectivos Governos, se
assim o aconselhar o curso do intercâmbio, as medidas administrativas
para a refíxação do crédito técnico
acima aludido.
03

~ 2° O eventual excesso' sôbre o lf.
mite do crédito técnico acima referido
será amortizado, no prazo de 1 (um)
ano, por meio do tornecímento de
mercadorias do país devedor ao país
credor, o qual, ua medida de suas
possibilidades, facilitará essas transações,
§ 39 Se, decorrido êsse prazo, remanescer um excesso, .o assunto será
estudado pelos Representantes autorizados, previstos no Artigo 20, com
o -propóstto de encontrar-se a solução
mats conveniente para ambas as Partes,
§ 4° Se, entretanto, no prazo de
1 (um) mês, a partir do início das
nagocíações, não fôr alcançada uma
solucão satisfatória, o excesso que
então se ver-ificar será liquidado pela
Parte devedora na moeda livremente
conversível, escolhida pela Parte creãora:
§ 5° O saldo líquido das "Contas",
mencionadas no Artigo 7, renderá juros de 3% (três por- cento) ao ano, os
quais serão lançados nas "Contas",
ARTIGO 11

De comum acôrdo entre as partes
ínteressadas, em cada caso, as "Ccntas"; mencionadas no Artigo 7 podel"é...O ser reforçadas mediante a transferência de recursos de contas de

Convênios mantidos pelas Partes Contratantes com quaisquer terceiros países. Do mesmo modo, por mútuo entendimento, poderão ser efetuadas
ta-ansferêncías das "Contas", mencionadas no Artigo 7, para outraa contas
de Convênios mantidos pelas Partes
Contratantes com quaisquer terceiros
países.
ARTIGO 12
A taxa de conversão do dólar das
"Contas" e os respectivos prêmios de
exportação, Importação e despesas
eretnadas de conformidade com o presern-, Acôrdo, serão .análoeos à taxa
de câmbio e aos prêmios aplicáveis ao
dólar dos Estados Unidos da América,
de livre conversibilidade.
ARTIGO 13

Expirado o presente Acôrdo, as
"Contas" menci-onadas no Artigo 7
permanecerão abertas durante um
prazo suplementar de 180 (cento e oítenta) dias. Durante êsse prazo adicional, o Banco do Brasil S.A. e o
Banco do Comércío Exterior da URSS
continuarão a lançar nas "contas" os
pagamentos e recebimentos referentes
às transações concluídas na forma
dêste Acôrdo e durante a sua vigência, e ainda não liquidadas no momento da expiração do mesmo.
§ 19· No referido prazo suplementar, a Parte Contratante devedora deverá liquidar o eventual saldo, prtor!tàrfaménte por meio de fornecimentos
de mercadorias à Parte Contratante
credora, ou por meio de ou tras operações previamente acordadas.
§ 2g Decorrtdos os 180 (cento e oitenta) dias indicados, o saldo remanescente será liquidado, pela Parte
Contratante devedora, na moeda livremente conversível escolhida pela Parte Contratante credora, nas seguintes
condições:
a)
o .oue exceder o limite do crõ-,
dito técnico recíproco será pago ímedíatamente:
b)
50% (cinqüenta por cento) do
restante _serão pagos dentro dos Sü
(trinta) dias subseqüentes, ou seja,
até 210 (duzentos e dez ) dias, a C011t8X da data da expiração do Acôrdo; e
c) o remanescente será pago rios
30 (trinta) dias seguintes, isto é, 240
(duzentos e quarenta) dias depois. de
expirado o Acôráo.
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ARTIGO 14

Os órgãos soviéticos competentes
consentirão em que as organizações
soviéticas' de comércio exterior, exportadoras de maquinaria e equipamentos, concedam, aos importadores brasileíros, condições de pagamento 3
prazo, de conformidade com a legislação em vigor na URSS.
Essas condições seda determinadas
nos contratos a serem concluídos entre as pessoas físicas ou jurídicas' brasileiras e' as organiza-ções soviéticas de
comércio exterior.

previstos no item anterior, bem como
os cpagamentos dêles resultantes, realtzar-se-âo de conformidade com as
disposições do presente Acôrdo:
7) após 6 (seis) meses do vencimento da última prestação, relativa a
eSS8,S operações, o 'eventual saldo das
"Contas Especiais" será Imedtatamente pago pela Parte Contratante devedora, na moeda livremente converstvel escolhida pela Parte Contratant-e
credora; e
8)
os Representantes autorizados,
previstos no Artigo 20, continuarão a
reunir-se, se necessário, até a liquidação final de todos os pagamentos Iançados nas "Contas Especiais", a fim
de examinar quaisquer dífículdades
que possam surgir na execução 0.0 diaposto neste Artigo.

.áplicar-se-âo aos pagamentos decorrentes dêsses contratos as seguintes disposições:
1)
durante a vigência do presente
Acôrdo, ínclusíve do prazo adicional
de 180 (cento e oitenta) dias, menARTIGO 15
cionado no Artigo 13, os pagamentos
decorrentes dos contratos serão lanA conversão da moeda das" Contas"
çados nas "Contas", mencionadas, na
e das "Contas Especíaís" mencionaArtigo 7, e nos prazos estabelecidos das nos Artigos 7 e 14, eespectívamennos contratos;
'te, do presente ACÔI~do, para as moe2) se expirado o presente Acôrdo
das,. bem como a operação Inversa,
e trans~orridos 180 (cento e oitenta)
efetuar-se-á segunuo a paridade-ouro
dias, ainda houver pagamentos pen- das moedas pertinentes, vigente na
dentes, relativos a tais contratos, o data da execução ele cada op-raoáo .
Banco do Brasil-S.A_ abrirá uma
conta, em. dólares dos Estados Unidos
ARTIGO 16
da América, em nome do Banco do
Comércio Exterior da URSS, sob o tiNo prazo de 1 (um) mês, a partir
tulo "Banco do Comércio Exterior da
da data da assinatura dêate àcôrdo. o
URSS - Conta Especial"; e o Banco Banco do Brasil S.A, e- o Banco do
do Comércio Exterior da URSS abrirá comércio Exeterior da lmSS fixarão,
uma conta, em dólares dos Estados por mútuo entendimento, a maneira
Unidos da América, -em nome do Ban- de onerar as contas e efetuar os cálco do Brasil S.A., sob o titulo "Banouros, nos -têrmos do presente Acôsdo.
co do Brasil S.A. - conta Especial",
dor-avante designadas "Contas EspeO esquema combinado entrará em
vigor na data da troca de Notas sôciais";
bre a aprovação do Acôrdo .
3) o saldo líquido das "Contas Especíats" renderá juros de 3% (três por
cento) ao 'ano, que serão lançados nas
ARTIGO 17
"Contas 'Especiais";
4) todos os pagamentos pendentes,
Os saldos das Contas, mencionadas
relativos a tais contratos, serão, & no Artig-o VIII, dos "Termos do Enépoca dos respectivos vencimentos
tendimento, entre a Misnâc Comercial
lançados nas "contas Especiais". que dos Estados Unidos do Brasil e a Depermanecerão abertas até a realiza- legação Comercial da URSS sôbre
ção definitiva dêsses pagamentos e Problemas de Comércio e Pagamenfinal cumprimento dêsses contratos;
tos". assinados em Moscou, B" 9 de
dezembro de J.959; serão traneferldoa
5) os fundos acumulados nas "Contas Especíats" serão utdllaados, pelas para as "Contas" abertas de conrororganizações soviéticas de comércio midade com o Arblgo 7, do presente
exterior, para adquirir mercadorias no Acõrdo, na data de sua entrada em
Brasil e para realtzár outros pagamen- vigor, em caráter provisório, como pravisto no Artigo 21.
tos previstos no presente ACÔ1'do;
A partfn dessa última data, tod.fa
6) a conclusão e o cumprimento
os pagamentos pendentes, que se Ndos contratos firmados' para os fins
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firam a transacôes efetuadas ou autorizadas, serão- lançados nas "Contas" menelonadas no Artigo 7
ARTIGO 18

Expirado o .presente Acôrdo, suas
dtspostçôes apl icar-se-âo a tõées as
transacoes concluídas na forma por
êle prevista, mas não liquidadas até o
momento de sua expiração, inclusive
as transacôes concluídas de conformidade com- o Parágrafo 10, do Artigo
13, e a alínea 5), do Artígc 14.
ARTIGO 19

A fim de facilitar o transporte de
mercadorias entre o Brasil e a URSS,
as Partes Contratantes instruirão os
respectivos órgãos competentes, no
sentido de efetuarem, no mais breve
prazo possível, negociações para a
conclusão de ajuste, os ajustes, sôbre
tráfego e divisão equitattva de fretes
entre os dois países, segundo os prmeíptos abaixo enunciados.
1) O transporte de mercadorias será efetuado, prioritàriamente, em naTios de ba-ndeira brasileira e eovléttca. As Partes Contratantes esforcar-se-ão para que o transporte de mercadorias entre o Brasil e a URSS seja
realizado, em partes iguais, nas dois
eent'dos, com base no valor global do
frete, em navios de bandeira brasíIeíra e soviética.
:;n Na impossibilidade de transportar-se, por embarcações de uma das
Partes Contratantes, a parcela de carga que lhe couber, poderá a mesma
ser transportada por .embarcacões da
outra Parte Contratante, ou, na falta
dessas, por embarcações de outras
bandeiras, Paro. o transporte em aprê~o, são 'considerados navios de bandeira nacional os navios de outras
bandeiras afretados por emprêsas de.
navegação brasileiras ou soviéticas.
3)
As disposições que precedem não
deverão acarretar a fixação de fretes
acima dos preços de frete do mercado
internacional nem retardar o embarque das mercadorias.
ARTIGO 20

A fim de acompanhar a execução
do presente Acôrdo, bem como estu-

dar tôdas as questões relativas à sua
execução, e submeter aos Governos
W1J: Partes Contratantes quaisquer
jsrcpostas que visem a aumentar o

comércio e a fortalecer as relações
econômicas entre os dois países, embos os Governos designarão Repr esentantas autorizados, que se reunirão,
em forma de Oomtssâo Mista, no território de um ou outro país, dentro de
45 (quarenta e cinco) dias após a
apresentação de um pedida nesse sentido, por uma das Partes Contratanteso
ARTIGO

21

o presente Acôrdo será submetido
à aorovacão de órgão ou Poder comuetente de cada uma das Partes Contra.t3.ntes. de conformidade com as
respectivas disposições constdtucíonaís.
. Entrará provtsôrtamente em vigor
na data da troca de Notas, pelas quais
as Partes notificarem, reciprocamente,
sua aprovação.
Entrará definitivamente em vigor
na data da troca dos Instrumentos de
Ratificação. que se efetuará em Mosccu no mais breve prazo possível, e
vigorará por um período de 5 <cinco)
anos, a partir dessa última data.
Se, pelo menos até 90 (noventa)
dias antes da expiração do período

mencionado, nenhuma das Partes
Contratantes houver comunicado à
outra sua intenção de denunciar o
Acôrdo, continuará o mesmo em vigor
pelo período de 1 (um) ano; e por
sucessivos períodos anuais, até que
urna das Partes Contratantes notifique a outra, pelo menos 90 (noventa)
dias antes do término de qualquer pertodo anual, de sua intenção de denunciá-lo.
Em fé do que, os Plempotenciárlos
acima indicados fírmam êste Acôrdo
e nêle apõem os respecüvos selos.
Feito na cidade do Rio de Janeiro,
em dois exemplares de igual teor ambos nos idiomas português e russo,
aos vinte dias do mês de abril de mil
novecentos e sessenta e três, - Hermes Lima. - San Tiago Dantas.
A. Fomin. - S. J1!Ilcriumov.

DECRETO N° 58. 523
JUNHO DJZ

~ DE

20

D;!i

1965

Autoriza a Rio Light S. A. - Serviços de Eletricidade a moamcor seu
sistema de trtmsmisetlo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ;;'.1'-
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tigo 87, inciso l, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5lJ, do Decretc-Ieí nv
852, Ie 11 de novembro de 1938, combinado com os do Decreto-lei nv 2.059,
de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica, a Rio Light s . .A. Serviços de Eletricidade, autorizada a
modificar seu sistema de transmissão,
entre a Subestaçâo Jâlevadora-da Usina de Font-es, no Estado do Rio de Janeiro, e a Subestação, Beccionadora de
Frei Caneca, no Estado da Guanabara,
mediante:
a) desmontagem da linha de transmissão de energia' elétrica, em 88 kV,
circuito duplo, existente entre Fontes
e Frei Caneca;
b)' construção dentro da faixa desocupada entre a Subestação Elevadora da Usina de Fontes e a localidade
de Queimados, no Estado do Rio de
J"aneiro, de uma nova linha de transmissão de energia elétrica, em 132 kV,
circuito duplo;
c) ligação da .Iínba de transmissão
de energia elétrica, em 132 kV, circuito
duplo, existente entre a locahuade la
oueimacos e a Estação de 'I'ratamento de Guandu, do Departamento de
Abastecimento de Águas do Rs iado da
Guanabara, à linha a que se refere o
item anterfor ,
§ 10 As obras O:::'. autorizadas têm
por finalidade permitir, de. início, o
fornecimento de energia a 60 Hz às
instalações de abastecimento de água
do Estado da Guanabara e, posterior.

mente, proporcionar uma interligação

entre' as fontes de produção da concessíonáríá e a futura Subestação de
Jacarcjiáguá da Central Elétrica "e
Furnas.
§ 29 Por ocasião da aprovacáo (' 1S
projetos serão fixadas as demais caracterfsticas técnicas das novas instalações.
Art. 29 A concesstonarra deverá
cumprir as seguintes exigências:
I - Apresentar dentro de. noventa
(90) dias, à Dívísão de éguas, do riepartamento Nacional da Produção Mineral, do Mtnístéi-io d <Minas e EJ1er~
gía, o memorial, os projetos e os orçamentos das obras a realizar.

II - Iniciá-las e vconclui-Ias r..JS
prazos que forem fixados.
Parágrafo único. Os prazos de
e
trata o presente artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro das
Minas e Energia .
Art. 39 O presente Decreto er.tra
em vigor na data de sua puhlícacâc,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1965; 144~
da Independência e 77~ da Repúnfícw.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9 Q6. 524

JUNHO DE

DE

29

DE

1965

Dá nova redação ao § 19 do ort, 3l:l
de Decreto n9 55.789, ,de 23 de tevereirode 1985, que estabelece normas de execução financeira para o

ezerctcto de 1965.
o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o ar-

t-igo 87, inciso I, da Constitançâo Federal, e atendendo ao que consta do
processo M.F. S.C. nc 196.974, de
19.64, decreta:
Art. 1Q Passa a ter 3, seguinte redação o § 1Q do .arü. 8Q do Decreto
nc 55.789, de 23 de fevereiro de 1965:
Art. 89 ••••••••.•.•.•.•••••••••..
§ 1Q Excetuam-se desta
reg-ra as
Coletorias Federais, Mesas de Rendas
e Agências dos Correios e Telégrafos
devidamente autorizados.
Art. 29 :ê:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrártc .
Brasília, 29 de junho de 19%; 14<,):"
da Independência e 779 da Repâblica,
H.

CA8TELLO BRANCO.

Octavio Gouveia de Bulhões.

ATOS DO PODER

DECRETO

N~

56.526 -

769

EXECUTIVO

DE

30 DE

JUNHO DE

1965

Altera o Quadm de Pessoal - Farte Permanente -'- do Conselho Nacional
de Pesquisas, e dâ outras prO'lJuMncias.

O Presidente da Repúbli,eB, usando da atribuiçâo que lhe confere

o ar-

tigo 87, item I, da Constituição. e tendo em vista o artigo 4~ do Decreto
48.923, de 8 de setembro de 1960, e bem assim o que consta do Processo
ne 1.026 (j5, da Comissão de Classificação de Cargos, decreta:
M

Art, 1') Fica alterada na forma dos anexos, o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Conselho Nacional de Pesquisas, para o efeito de
incluir, reclassificar e suprimir cargos em comissão e funções gratificadas,
necessários ao' funcionamento dêsse Conselho, previstos no Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 56.122, de 27 de. abril de 1965.
Parágrafo úníco. A Classificação e reclassificação das funções gratifica-das a que se refere êste artigo eào aprovadas em caráter provisório.
Art. 2~ A despesa com a execução dêste decreto será atendida pelos
recursos orçamentários próprios.
Art. ~ 'aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
i

Brasília, 30 de junho de 1965;
blica.

144~

da Independência e

77~

da Repú-

H. CAS'tELLO BRANCO

05 anexos a que se refere o art.
de 5-7-65.

DECRETO

N~. 56.527

JUNHO· DE

- DE 30
1965

DE

Dispõe sôbre a venda dos imóveis a
que se referem os Decretos números 55.738, de 4 de fevereiro de 1965
e 55.955, de 20 de abril de 1965 e da
outras providências.

o Presidente da República,
da atribuição que lhe confere
87, nv l, da Constituição e de
com a Lein~ 4.380, de 21 de

usando
o art.
acôrdo
agôsto

de 1964, decreta:

Art. 1° Fica constituida, sob a presidência de representante do Ministério do Planejamento e Coordenação
Econômica, uma Comissão composta
de membros designados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social,
Banco Nacional de Habitação, Conselho Superior das Caixas Econômicas,
Serviço Federal de Habitação e jjrbanísmo, Grupo de Trabalho, de Brasília e demais órgãos públicos interessados, para, no prazo máximo de qua-

1~

foram publicados no D. O.

renta e cinco dias, ultimar as providências indispensáveis à execução da
venda das unidades residenciais a que
se referem os Decretos ns. 55.738, de
4 de fevereiro de 1965 e 55.955, de 20
de abril de 19$5.
Parágrafo único. 6 resultado dos
trabalhos da comissão de que trata êste artigo, respeitado o prazo ora determinado, será submetido à aprovação do Presidente da República, por
intermédio do Ministério do Planejamento.
Art. 2lJ astc decreto entrará em .vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bras!lia, 30 de junho de 19'65; 144~
da Independência e 77~ da República.
H. CASTELLO BRANCO

Roberto Campos
Moocyr
ueira

Velloso Cardoso

àe Oli-

Octavio Gouveia de Bulhões
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Estado do Ceará
Publi-

93

94

57.052

94

95

95

98

111

c;ado no D. O. de 1 de noYembro de 1965 . . . . . . . . . . . . .
57.058 -Decreto de 15 de out,ubro de 1965 - Aprova as
alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de
Seg-uros da Bahia. inclusive
aumento do capital social
Publicado no_ D. O. de 21
de outubro de 1965 . . . . . . . . .
57.059 - Decreto de 15 de outubro de 19!35 - Autoriza o
cidadão brasileiro Joaquim
:rviarques Carriço a lavrar
areia quartzosa, no município
de São Vicente,
Estado de
Sãú. Paulo - Publicado no
D. O. de 1 de novembro de
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.060 - DecTeto de 15 de outubl'o de 1965 ___:___ Renova o
Decreto n9 51.936, de 26 de
abril de 1963 - Publicado no
D. o. de 1 de novembro de
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_57. 061 ~ Decreto de 15 de outubro de 1965
Aprova o

111

112

112

113

Regulamento sôbre a fiscalizaçáo
do comércio de sementes e mudas, a que se .re.fere a Le1 n9 4.'727, de 17 de
julho de 1935 - Publicado no
n. o. de 21 e retificado no
de 28 de outubro de 1965 . ·. . . 113
57.062 ~ Decreto de 15 de· outubro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento
Nacional
de
Ob1:as de Saneamento. as
áreas de terras e benfeitorias que menciona - Publicado no D. O. de 1 de novem)Jro de 1965 . . . . . . . . . . . . . 120
57.063 - Dec·reto de 15 de Outubro de 1965
Autoriza
Bras-Humus S. A. - Adubos Orgânicos e Químicos a
pesquisar apatita, no município de Registro, Estado de
São Paulo
Publicado no
D. O. de 1 de novembro
de 19ô5 . . .
. . . . . . . . . . . . 121
57.064 - Decreto de 15 de outubro de 1965 - Concede a
Kéramik S. A. autorização
para funcionar como emprêsa de mineração - PublicaM
do no D. O. de 1 de novembro

de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . .
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57 .Q65 -

Decreto de 15 de

tubro de 1965 -

ou~

Declara ca-

duco o Decreto nQ 30.540. de
14 de fevereiro de 1952 Publicado no D. O. "de 1 de
novembro de 1965 . . . . . . . . . . .

122

57.066 - Decreto de 15· de outubro de 1965 - Autoriza o
cidadão
brasileiro Antônio

Franco B::trbosa Júnior a pesquisar aJ'gila, 'no Município
de Mogi Mirim,
Estado de

São Paulo
Publicado no
D. O. de 3 de. novembro de
1965

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

122

57".067 - Decreto de 15 de outubro de· 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Carlos Rocha de Assis a pesqui-

sar cassiterita no município
de Pôrto Velho, Território
Federal de Rondônia - Publicado no D. O. de 3 de novembro de 1965 . . . . . . . . . . . .

outubro de 1965 .. .. .. .. .. ..
123

123

Decreto de 15 de outubro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Mariano de
Moura a [Jesquisar água mineral no município de Presidente Prudente. Estado de
São Paulo
Publicado no
D. O. de 3 de novembro de

57. 069 -

1965

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

ção e Cabotagem "Cimimar''
a pesquisar gipsita, no município de Missáo Velha, Estado do Ceará - Publicado
no D. O. de 25 de_ outubro
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Decreto de 15 de outubro de 1965 - Concede à
G. Franl.{ Mineração, Indústria e Comércio Limitada au~
torização ·para funcionar como emprêsa de mineração ~
Publicado no D. o. de 3 de
novembro de 1965- . . . . . . . . . .
57.072 - Decreto de 15 de outubro de 19G5 - Concede à

Decreto. de 15 de outubro de 1965 - Dispõe sõbl'e o funcionamento de cursos de Engenheiro de Operação em estabelecimentos de
ensino .de engenharia - Publicado no D. o. de 20 de outubro de 1965 . . . . . . . . . . . . . .
57.076 - Decreto de 15 de outubro de 1965 - Concede au~
torização à firma United
Geophysical Corr:tJa,ny para
operar em águas brasileiras
com navio de nacionalidade
americana, nos serviços que
especifica
Publicado no
D. O. de 20 de outubro de
1965

121

57.070- Decreto de 15 de outubro de 1965
Autoriza
S. A. de Cimento, Minera-

de 19B5

Mineração Somage S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineracão
·- Publicado ·no D. O. dé 3
de novembro de 196·5 . . . . . . .
57.073 - Decreto de 15 de outubro de 1965 - Altera a
redação do art. 34 do Regulamento para a Escola de
Guerra Naval, aprovado pelo
Decreto número 52.484, de 19
de setembro de 1963 - Publicado no D. O. de 20 de
outubro de 1965 . . . .. . . . . .. ..
57.074 - Decreto de 15 de outubro de 1965 - Abre ao Ministério da Fazenda o crédi~
to especial de Cr$ 3ü.221.047
para o fim que especifica Publicado no D. O. de 19 de

12i

126

120

57.075 -

57.068 - Decreto de 15 de outubro de 1965 - Autoriza a

Mineração Tejucana S. A. a
pesquisar, diamantes e ouro
no município de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.O. de 3-11-65

Pãgs.

124

5·7 .071 -

127

57.077 -

1965·

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

Decreto de 15 de ou~
tubro de 1965 - Retifica a
classificação dos cargos de nível superior da Universidade
Federal de Goiás, aprovada
pelo Decreto nQ 56.254, de 5
de maio de 1965, e dispõe

57.079 125

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

Decreto 'de 15 de ou~
tubro de 196·5 - Autoriza a
Lapidação Szheer Limitada a
comprar pedras pedras preciosas - Publicado no D. O.
de 25 de outubro de 1965 . . . .
57.078 - Decreto de 15 de outubro de 1965 -- Autoriza a
firma Cristal Exportadora Liinitada a comprar pedras
preciosas
Publicado no
D. O. de 25 de outubro de

126
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s6bre o enquadramento de
seus atuais ocupantes ~ Publicado no D. O. de 29 de outubro de 1965 . . . .. . . . . . . .. . .

128

i7. 080 ....;_ Decreto de 15 de ou-

tubro de 196"5 - Declara caduco o Decreto n<? 1. 7B1. de 30
de novembro de 1962 - Publicado no D. O. de 25 de
outubro de 1965 . . .. .. . . . ..
&7 .081 - Decreto de 15 de outubro de 1965 - Dispõe sôbre a criação . de área t....'rioritãria de emergência, para
fins de Reforma Agrária, e
d:í. outras providências
Publicado no D. O. de 22
e retificado no de 29 de outubro de 1965 ....... ·. . . . . . .
;,7. 082 - Decreto de 15 de outubro de 1965 - Retifica o
enquadramento dos cargos e
funções do Quadro de Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em
Serviços Públicos e dá outras
providências - Publicado no
D. O. de 21 de outubro de
1965 .

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

Decreto de 15 de outubro de 1965 - Autoriza a
Sociedade Industrial União
Limitadâ. a lavrar bauxita,
no município de Poços· de
Caldas. Estado de Minas Gerais - .Publicado no D. o.
de 3 de novembro de 1965
i7. 084 - Decreto de 15- de outubro de 1965 - Autoriza a
companhia de Cimento Portland Rio Negro a laVl·ar calcário no município de Canta.galo, Estado do Rio de Janeiro - Publicado no D. O.
de 3 de novembro de 1965 . .
57.085 - Decreto de 1'5 de outubro de 1965 - Autoriza a
Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários S. A.
IBAR a lavrar argila no município de Poços de Caldas.
Estado de Minas Gerais Publicado no D. o. de 3 de
novembro de 1965 . . . . . . . . .
i7 .086 - Decreto de 15 de outubro de 1965 ~ Autoriza o
cidadão brasileiro João Gabriel Freire a pesquisar dia~

128

mantes no município de Gouvêa, Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. o. de 3
de novembro -de 1965 . . . . . . .
57.087 - Decreto de 1'5 de outubro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Flodoaldo
Pontes Pinto a pesquisar cassiterita, no município de Pôrto Velho, no Território Federal de Rondônia - Publicado no D. o. de 4 de novembrQ.. de ],965 ......... ~. . . . . ..
Decreto de 15 de outubro de 1965 - Revoga o
disposto nos Decretos números 53.960 e 54.319, de 9
de .iunho e 28 de setembro de
1964, respectivamente, que- estabeleciam o Plano Preferencial de Obras RodÓviárias e
normas para sua execucão Publicado no D. O. de 22 e
retificado -no de 29 de outubro de 1965 . .. .. .. .. .. . .. .. .
57.089 - -Decreto de 19 ·de outubro de 19G5 - Autoriza o
Ministério da Fazenda · a dar
garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito que
menciona Publicado no
D. O. de 22 de outubro de

133
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57.088 -

128

129

i7. 083 -

1965 . .

137

Decreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza a
firma
Icominas S. A.
Emprêsa de Mineração, a
pesquisar calcita, calcáreo e
mármore no mtmidJ!lo de
Pedro Leopoldo, Esfado de
Minas Gerais ~ Publicado no
D. O. de 4 de novembro de

57.090

130

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

134

~

19G5 . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. .

138

Decreto de 19 de outubro de 1965 - Retifica o
art. 19 do Decreto número
53.256, de 13 de dezembro
de 1963 - Publicado no D. O.
de 4 de nOvembro de 1965 . .

138

Decreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza· Sociedade Anônima Cimento
Miileração Cabotagem Ciminar a pesquisar calcário e
dolomita, no município de
Salto ,de Pirapora, Estado de
São Paulo - Publicado no
D. o. de 25 de outubro de
1965 .
....... ....... ... ..

139
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Decreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio
Roberto Tosatp a pesquisar
caulim no município de Curitiba, Estado do Paraná
PEblicado no D. o. de 4
de novémôro de 1965 . . . . . . .
57.094 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza a
Mineração Santa Catarina
Li:rriitada a lavrar fluorita no
município- de Urussanga, Estado de Santa Cataí·ina Publicado no D. o. de 4 de
novembro de 1955 . . . . . . . . . .
57'.093 -

57.095 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileii·o Ario Dan·t;as Messora a pesquisar areia
quartzosa no município de
Analândia, no Estado de São
Paulo - Publi.cado no D. O.
de '.1: de novembro de 1965 . .
57.096 -·Decreto de 19 de outubro de 1965 - Dispõe sôbl·e o Regulamento para· a
eleição dos Representantes da
Lavoura, na Junta Adn:J.inistrativa do IBC, a que se re{ere o art. 59 da Lei número 1. 779, de 22 de dezembro
de 1952
Publicado nO
D. O. de 25 de outubro de
1965 .
. .. . .. . . . .. .. . . . . . .
57.097 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Regula o
RecrutamentO
de
Oficiais
Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica ~
Publicado no D. o. de 22 e
retificado no de 29 de outubro de 1965 . .. . . .. .
57.098 - Decreto de 19 de outubr:o de 1865 .,- _Aprova os
Orçamentos das Caixas Econômicas Federais do l?iauí, do
Amazonas e do Estado do Rio
- Public<:>,do no D. o. de 26
de outubro e retificado no de
3 de novembro de 1965· . . . . .
57.099 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Aprova os
OrçamentoS das Caixas Econômicas Federais de Álagoas,
da Bahia. do Paraná e de
Sergipe_- Publicado na· D. o.
de 28 de outubro e retificado
no de 8 de novembro de 1965

140

141

141

142

146

147

147

57.100 ----:' Decreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza a
admissão de pessoal especiali:sta-temporário no Instituto
de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado- Publicado no D. ·O. de 27 de
outubro e retificado no de B
de novemDro de 1965. . ..... .
57.101 - Decreto de 19 de outubro de ·19.55
Renova a
declaração- de utilidade pú..;
blica a que se refere o Decreto n<:> 40.894, de 12 de fevereiro de 1957, vara fins de des?opropriação, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de
terreno necessária à constru9ão do açúde público ·"Santo
Antônio do Al'acatiaçu", no
município de Sobral, Estado
do Ceará
Publicado no
D. o .• de 27 de outubro de
1965

.

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

57.102 - Decreto de 19 de outubro de 19G5 - Declara de
utilidade pública; para fins
de desapropriação, pelo DeDepart.amento Nacional
de Obras Centra as Sêcas,
área de terreno no município de Heriutaba, no :Estado
do Ceará Publicado no
D. O. de 27 de outubro de
1965·
........ ' ......... .
57.103-- Decreto de 19 de outubro de 1965 - Transfere a
concessão do pôrto de Mucuripe (CE) para a Companhia Doc'ts do .Ceará e dá
outras providências
Publicado no D. O. de 27 de
outubro de 1955 .. ·..........
57 .103-A - Decreto de 19 de
outubro de 1955 .:..._ Declara
de utilidade l)áblica a Real
Sociedade Espanhola de, Beneficência. com sede em Salvador, Estado da Bahia Publicado no D. O. de 26 de
novembro de 1965 ..... :. ; ..
57.104 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Declara de
utilidade pública o Herbário
"Barbosa Rodrigues'', com
sede em Ita.iaí,
Estado de
Santa Catarina - Publicado
no D. O. de 25 de outubro
de 1965

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

147

143

148

144!

149

149
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Decreto de 19 de outubí.'O de 196'5 - Renova a
declaração Qe utilidade pública a que se refere o Decreto n9 45.974, de 9 de maio de
1959, para fins de desapropriação, pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, da área de terreno necessária à construção do açú·de público "Quixabinha",. no
município de Mauriti, Estado
Publicado no
do Ceará
D. O. de 27 de outubro de
1965

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

Decreto de 19 de outubro de 1965 - Renova a
declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto n9 46.441, de 16 de julho
de 1959, para fins de desapropriação, pelo Depart~men
to Nacional de Obras Contra
as Sêcas, da área de terreno
necessária à construção do
açúde público "Várzea do
Boi", no município de Tauá,
Estado do Ceará - Publicado no D. O. de 28 de outubro e retificado no de 8 de
novembro de 1965· ..... :. . . . . .
57.107 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Renova a
declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto n9 47.059, de 21 de outubro de 1959, l;:.'ara fins de desapropriação, pelo Departamento de Obras Contra as
Sêcas, da área de terreno necessária à construção do açúde público "Forquilha", no
muniCípio de Sobral, Estado
do Ceará
Publicado no
D. o. de 28 de outubro de

149

57.106 -

1965
57.108 -

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

Decreto de 19 ·de outubro de 1965 - 'Aprova o
Primeiro Plano de dbras e
Estudos do Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas - PubliCado no D. O.
de 26 de oUt~bro de 196'5 . . . .
57.109 - Decreto de 19 de outubro de '1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Eduardo
Lins a pesquisar calcário, no
municjpio de Monte Alegre,
Estado do Pará - Publicado
no D. O. de 5 de novembro
de 1965

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

Decreto- de 19 de outubro de 1965 - Autoriza a
Companhia Cearense de Cimento Portland a lavrar calcário nos municípios de Co:reaú e Sobral, no Estado do
Ceãrá - Publicado no D. O.
de 5 de novembro de 1965 . . .
57.111 - Decreto de· 19 de outubro de 1963 - Autoriza Sociedade Anónima de Cimento
Mineração e Cabotagem "Cíilirriar" a pesquisar calcário
no município de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul - Publicado no
D. O. de 5 de novembro de

57.110 -

57.105 -

1965
57.112 -

150

196'5
57.114 -

150

151

151

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

Decreto de 19 de outubro de 1965 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Atalaia Companhia de- Seguros,
inclusive
extensão das operações de seguros ao Ramo Vidà e aumento do capital social Publicado no D. o. de 29 de
outubro de 1965 . . . . . . . . . . . .
57.113 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Aprova o
Orçamento da Administração do Serviço de Loteria
Federal
Publicado no
D. O. de 28 de outubro de
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Decreto de 19 de outub!o de 19ô5 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário Justiça
do Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho da 21.\
Região - o crédito eErlecial
de Cr$ 23.418.880, para o fim
que especifica - Publicado
no D. ·O. de 28 de outubro de 1965 ... .-. . . . .. . . . . . ..
57. H5 - Decreto de 19 de outubro de W65 - Autoriza Jan
Bobylow, a comprar pedras
preciosas - Publicado no D.
O. de 28 de outubro de 19'-65
57.116 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Torna sem
efeito o Decreto n9 45.140, de
30 de dezembro de 1958 Publicado no D. o. de 28 de
outÚbro de 19B5 .. .. . . .. .. . .
57.117 - Decreto de 19 de outubro de 1965
Declara

151

153

153

154

154
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prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a importação de equipamentoS, novos, . sem similar nacional registrado, neste descritos e
consignados à emprêsa "Algodoeira Seridó Comércio e
Indústria S. A. CAlsecosa) ",
de Caicó, Estado do Rio

Grande do Norte - Publicado no D. O. de 28 de outubro de 1965 ..............••

57.118 - Decreto de 19 de outubro de 1965
Declara
prioritária ao desenvolvimento do Nordeste para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a importação de equipamentos no ..
:vos, sem similar nacional registrado e consignados à emprêsa "Máquinas· Piratiniriga S. A.'', de São Paulo
(SP) - Publicado no D. O.
de 28 de outubro e l;etificado
no de 8 de novembro de
1965

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

.57.119 ~ Decreto de 19 dê

155

1'56

ou-

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

DeCreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza a
Central Elétrica d,e ~ Furnas
Sociedade Anônima a construir linha de transmissão Publicado no D .. o. de 5
de novembro de 1965 ...... .

157

159

57.121 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Autoriza ocidadão brasileiro Antonio
Mendes a pesquisar água mineral, no município de Votorantim, Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de
5-11-65

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

160

de 5-11-65 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

160

Decreto de 19 de ou~
tubro de 19-{35 - Promulga a
Convenção Internacional para
proteção aos artistas intérpretes ou executantes, aos
produtores de fonogramas e
aos organismos de radiodifusão - Publicado no D. O. de
28-10 e retificado no de 8 de
novembro de 19S5 . . . . .. . . . . .
57.126 ~ Decreto de 20 de outubro de 19-65 - Altera disposições-do Decreto nQ 56.801,
de 27 de ag·ôsto .de 1965, que
dispõe sôbre a aplicação do
Fundo de Melhoramento dos
Portos e disciplina o art. 4~
do Decreto n? 60, de 19 de
Outubro de 1961 - Publicado

160

no D.O. de 28-10-65 .. .. ..
57.127 - Decreto de 20 de oú-

57.120 -

57.122 - Decreto de 19 .de outubro de 1965 - Concede à
Pedreira Meira 'Ltda., auto-

16U

57.125- -

tubTo de 1965
Declara
prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e
impostos federais, a impor~
tação de equipamentos novos, sem similar nacional reg;istrado e consignados à em-·
prêsa "S. A. , Indústria Tex. til de Mandacarú", de João
Pessoa (Pb) - Publicado no·
D. O. de 28 de outubro de

1965

rização para funcionar como
emprêsa de mineração - Publicado no D:O. de 5-11-65 ..
57.123 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Cria o consulado honorário do Brasil
em Mendoza. Argentina· Publicado no D. o . de 28 de
outubro de 19ô5 . . . . . . . . . . . .
57.124 - Decreto de 19 de outubro de 1965 - Concede re-conhecimento à Faculdade
Estadual de Filosofia de Jacarezinho, no Estado do Paraná - Publicado no D. O.

159

tubro de 1965 - Cria fun~
ções gratificadas no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e dá
outras providên:cias - Publicado no D.O. de 27-10 e retificado no de 8-11-65 . . . . .
57.128 - Decreto de 20 de outubro de 1965 - Delega podêres ao Presidente do Conselho Nacional de Telecomuni~
cações, para autorizar a tealização de coleta de preços e
concorrência administrativa e
düt:lensa de concorrência, na
forma prevista na letra "c",
item IV, do art. 19 da Lei
nQ 4.401, de 10 de setembro
de 1964- Publicado no D.O.
de 26-10-65' .. .. .. .. .. . .. .. ..

57.129 .:..... DeCreto de 20 de outubro de 1965 -,Autoriza o
Ministro da Viação e Obras

167

163

16~
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Públicas a constituir Um Grupo de Trabalho· para os fins
que especifica ~ Publicado no
D.O. de 28-10-65 .. .. .. .. .
57.130 ~ Decreto. de 20 de outubro de 1965 ...:.... Aprova alte.:.

rações introduzidas nos Estatutos da Mundial Companhia
·l'~acicnal ae Seguros Gerais,
inclusive aumento de capital
social - Publicado no D. O.
de B-11-65
...............
5·7. l 31 - Decreto de 27 de outubrO de 1965 - Suspende as
ativjdades da Associação dos
Cabos e Soldados das Polícias Militares do Brasil Publicado no D.O. de 28 de
outubro de 1965 . . . . . . . . . . . .
57.132 ~ Decreto de 27 de outubro de 1965 - Prorrog·a a
vigência do Decreto n'? 1.512,
de 12 de novembro de 1962,
qui! con':!ede isenção de impOstos e taxas federais em favor da · eillprésa "Côco Aliinentar de Alagoas S.A.", de
Mació. <AD - Publicado no
D.O. 'de 29-10 e retificado no
de 12-11-65 . . . . . . . . . . .. . . .. .
57.133 - Decreto de 27 de outubro de 1965 - Aprova as
Instruções Gerais para as relações entre as Fôrça.s Armadas Brasileiras e os Adidos Militares Estrangeiros Publicado no D. O. de 28 de
outubro de 1965 ..... ·. . . . . . .
'57 .134. - Decreto de 28 de outubro de 1965 - Extingue as
Escolas de Artilharia de Costa
e de Defesa Antiaárea e
cria a Escola de Defesa An..
tiaérea e Costa Publicado no D.O. de 29-10-65 . ...
57.135 - Decreto de 28 de outubro de 1965 Classifica
cargo de nível superior da
Caixa de Construções de Casas do Ministério da Guerra
e dispõe sôbre o enquadramento de seu atual ocupante
Publicado no D. O. de
9-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.136 - Decreto de 29 de outubro de 1965 - Aprova o Orcamento da Universidade do
Espírito Santo Publicado
no D. o . de 5 e retificado no
de 16-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

170

170
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Págs.
57.137 - Decreto de 29 de ou-·
tubro ãe 1965 - Acrescenta
parágrafo Unico ao art. 264
do Regulamento Geral de
Previdência Social
Publicado no D.O. de 1-11-65
57.133-- Decreto de 29 de outubro de 1965 - Concede à
sociedade Brasilmar Meridional de Navegação Ltda. autorização para continuar a
funcionar como ernl_:.•rêsa de
navegação de cabotagem Publicado no D. O. de 1 de
novembl'O de 1965 . . . . . . . . .

173

57.139 - Decreto de 29 de outubrO de 1965 - Concede à
sociedade L. Figueiredo Navegação
S.A.
autorização
para continuar a funcionar
como emprésa de navegação
e cabotagem - Publicado no
D.O. de 22-11-ü5 . . . . . . . ..

173..

Decreto de 29 de ou- t.ubro de 1965 - Concede à
The London & L8ncashire In.surance Company Limited aut.o:·izaQão para aumentar o
capital destinado as suas operações, de seguros no Brasil
- Publicado no D. O. de 8
de noVembrO de 1965
57.141 - Decreto de 29 ·de outubl'O de 1965 -·AProva a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Sagres: relativa ao aumenoo do capital social Publicado no D.O. de lO e
retificado no de 18-11-65 , .

172

57.14.0 -

170

1i1

174

174

Decreto de 29 de ou·tubro de 1965 -.Aprova a alteração introduzida nos Estatutos da. Aliança de Minas
Gerais Companhia de Seguros, relativa ao aumento do
capital social ~ Publicado no

57.142 -

171

D.O. de 8-11-65 .. .. .. .. .. ..

171

172

57. 143 - Decreto de 29 de outubro de 1965 - Aprova a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Imperial, relativa ao
aumento do capital social Publicado no D.O. de 10 de
novembro de 1965 . . . . . . . . . .
57.144 - Decreto de 1Q de Ílovembro de 1965 - Abre crédito e.soecial, pelo Ministério

174

175
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Pãgs,

Pãgs.
da Fazenda, autorizado pela
Lei nº 4.271; de 24-10-63 e
Tevigorado (lela Lei n<? 4. 699,
de 28 de junho de 1965 Publicado no D. 'O. de 4 de
novembro de 1965 . . . . . .
57.145 - Decreto de 1'! de novembro de 1965 - Dá nova
redação ao item III do ar tigo 29 do Decreto nº 705, de 15
de marpo de 1962, que criou
o Uniforme Branco de verão
para a Marinha do Brasil Publicado no D.O. de 4 B
retificado no de 12-11-65 . .
57.146 - Decreto de 19 de novembro de 1965 - Atualiza
conforme o disposto no artigo 99 da I.,ei no 4.357, de lS
de julho de 1964, as multas
previstas na Legl,slaçãio do
Trabalho
Publicado no
de 4-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.147 - Decreto de 19 ·de novembro de 1965 - Estabelece
Normas Administrativas para
as Organizações Militares encarregadas da construção de
rodovias delegadas pelo Departamento Nacional de Estl·adas de Rodagem à Diretoria de Vias de Transportes 2Publicado no D. O. de 4 de
novembro de 1965 . . . . . . . . .
57.148 - Decreto de 1º de novembro de· 1965 - Aprova o
Regulamento do Fundo de
Investimentos para o Desenvolvimento Económico e Social do Nordeste (FIDENE),
criado pela Lei nº 4. 239, de
27 de junho de 1963 - Publicado no D.O. ·de 8 e retificadQ no de 18-11-65 . . . . . .
57.149 - Decreto de 1o de novembro de 1965 ...:..... Autoriza a
Réde Ferroviária Federal S.A.
a transfeTÜ' para o Departamento dos Correios e Telégrafos as linhas telegráficas
situadas mn trechos ferroviários considerados anti-econômicos e dP, outras providências - Publicado no D. O. de
4-11-65
............. .... .
57.150 - Decreto de 19 ·de novembro de 1965 - Dá nova
redação ao m·t. 19 do Decreto n9 M .108, de 7 de agôsto
de 1964, Que estabelece abri-

gatoriedade de utilizaçfi.o do
fe:i-roviário pelas
públicâs, autarquias, órgãos da Administração descentralizada e entidades de direito privado beneficiadas pela União - Publicado no D.O. de 4 e retificado no de 12-11-65 ..........
57.151 - ·Decreto de 19 de novembro de 1965 - Institui um
Gn;p•o de Trabalho para o
estudo das normas de execução do art. 18, da Lei númel'o' 3.993. de 14 de dezembro de 1961 - Publicado no
D. O. de 4 e retificado no de
12-11-6·5
. "...............
transport~
1~epartiç6es

175

175
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173

192

193

193

57.152 - Decreto de 19 de novembro de 1965 - Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Colonial Companhia Nacional de SegUros Gerais, relativa ao aumento do
capital social - Publicado no
D.O. de 11-11-65 . .. . . ... . . .

194

57.153 - Decreto de 1 de novembro de 1965 - Autoriza o
Ministério da Fazenda a dar
garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito
que
menciona. - . \Publicado no
D. O. de 4-11-65 ............

194

57 .154 - Decreto de 3 de novembro de 196·5 - Declara de
utilidade pública, para fin.s
de desapropriação; o imóvel
que menciona necessário ao
Ministério da saúde. - Publicado no D. O. de 5 e retificado no de 16-11-65 . . . . . . . .

194

57. 155 - Decreto de 3 de novembro de 1965
Expede
nova regulamentação da Lei
n9 4. 090, de 13 de julho de
1962, que instituiu a gratificação de Natal para os trabalhadores, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 4. 749,
de 12 de agôsto de 1985. Publicado no D. o. de . . 4-11-65
57. 15S - Decreto de 3 de novembro de 19ü5 - Baixa Normas Técnicas ~peciais para a
Profilaxia da Brucelose '-~ dá
outras providências. - Publicado no D. o. de 5- e retificado no de 16-11-'65 . . . . . . .

195
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Decreto de 3·_ de no~
vembro de 1265 - Autoriza
pessoa jurídica estrangeira a
adquirir, em transferênci3, de
aforamento, o domínio útil da

fração ideal do

terreno de

marinha e acrescido que rhenciona, no Estado da Guanabara. - Publicado no D. o.
de 4-11-65 . . . .. . . . . . . . . . . . . .

57 .1'58 -

Cria o lQ

Batalhão de comunicações
Exército, com sede no Rio
Janeiro, GB, - PUblicado
D. o. de 4 e retüícado no
12-11-65

196

Decreto de 3 de no-

vembro de 1965 -

.

do
de
no

de
.. .. . .. .. .. .. .. .. .

197

57~ 159

- Decreto de 3 de novembro de 19-65 - Cria o 3Q

Batalhão de Comunicações· ~e
-Exército, com sede em .Pôrto
Alegre, Rio Grande dQ Sul. __:_
PUblicado no D. O. de 4 e re. tificado no de 12-11-65 . . . . . .
57. 160 - Decreto de 3 de novembro de 1965 - Transfere

197

a sede da 6<:l- .companhia de
comunicações, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, para
Rio Negro, paraná. - lPublicado no D. o. de 4 e retificado no de 12-11-6'5 . . . . . . .. . . . . 197
57.161 - Decreto de 4 de novembro de 19.65 ...._ Poder Judiciário Justiça do Tra- ·
balho Tribunal Regional·
do Trabalho da Primeira Região - Abertura de crédito
especial, para o fim que especifica.
Publicado no
D. o. de '5-11.{15 .. .. . .. .. .. .

l'J.gs.

Decreto de 4 de novembro de 19€5 - Autoriza
e:;trangciro a adquirir, em
transferência de aforamento,
o domillio útil da fração ideal
do terreno acrescido de -marinha que menciona, no Estado da Guanabara. - Publicado no D. o. de 8-11-65 :.
5-7.165 -- Decreto de 4 d€ novembro de 1965 - Autoriza a
Cia.
Materiais Sulfmosos
Matsulfm 3, pesquisar calcário, no município de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais.· - Publicado no D. o.
de 8-11-U5 .. . .. . .. . .. .. . . . ..
57.166 - Decreto de 4 de novembro de 19.65: - Aprova o
Orçamento da Escola Paulista de Medicina. - !Publicado no D. o. de 8: e retificado
no de 16-11-:6·5 . . . . . . . .. .. .. .
57.167 - Decreto de 4 de no.
vembro de 196'5 - Aprova o
Orçamento da Escola Industrial de Cuiabá. - publicado
no D. O. de lO e retificado
no de 18-11-65 ........, .. . . .
57.168 - Decreto ·de' 4 de novembro de 19-!35 - Aprova o
Orçamento da :Escola Técnica
de Mineração e. Metalurgia
de Ouro Prêto - Publicado
no D. O. de 10 e retificado no
de 18-11-65 . . . . . . . . . . . . .. . . .
57.169 - Decreto de 4 de novembro de 1965 - Complementa o Decreto n9 55.332,
de 31 de dezembro de 1964. Publicado no D. O. de 8 e retificado nos de 16 e 23-11-65
57. WO - Decreto de 4 Ele novembro de 1965 - AutoriZa
a contratação de especialista
teinporário pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas. Publicado no D. O. de 8 e retificado no de )6-11-i35 . . . . . .
5'7 .171 - Decreto de 4 de novembro de 1965 Declara
de utilidade pública a Sociedade· Bíblica do Brasil, com
sede no Estado da Guanabara. PUblicado· no D. O.
de 5-Ü-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.164 -

57.157 -

198

Decreto de 4 de novembro de 1965 - Autoriza
estrangeiro a adquirir, em
transferência de aforamento,
o dpminio útil da fração ideal
do terreno nacional interior
que meneiam}, no Estado d~
Guanabara. - Publicado no

57.162 -

D. O. de 8-11-65 . .. .. .. .. .. .

198

Decreto de 4 de novembro de 1965- - Autoriza
estrangeira a adquirir o domínio útil do terreno de man-·
rinha que menciona no Estado
da Guanabara. - Publicado
no D. O. de 3-11-65 ..... :. .

193

57.163 -

198

199

199
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Págs.

57. 172 - Decreto de 4 de novembro de 1965 - Reduz
interstícios previstos na Lei
de Promoções de Oficiais do
Exército.
!Publicado no
D. O. de 5-11-B5 . . . . . . . . . . . .
57.173 - Decreto de 4 de novembro de 1965- Modifica

201

a denominação de· estabelecimento. _......Publicado no D. o.
de 9-11-135 . . . . • • •.. . • . • • • . . . . •

57 .1'74 -

202

Decreto de 4 de no-

vembro de 1965. Decreto n'? 43.101,
janeiro de 19·58. no D. O. de 9-11-65
57.175 - Decreto de
vembro de 1965 -

Altera o
de 24 de
Publicado
. . .. . . . . . .
4 de noDá nova

202

redação a dispositivos do Decreto n<.> 3~ .4C6, de 31 de maio
de 1955-, que institui a "Me-

dalha

Marechal

Hermes, -

Aplicação e Estudo" e revoga
decretos - Publicado no D. O.
de 9-11-65 . :. . . . . . . . . . . . . . ..

202

Decreto de 4 de novembro de 1965 - Complementa ·disposições dos Decretos n0 28.9·59, de 11 de dezembro de 19·50 e n9 1.481, de
29 de outubro de i962 e o De:.
creto n9 '52 .46.8, de 12 de setembro de 1963. - Publicado
no D. o'. de 9 e· retifiéado no

57.176 -

o.

de 9-11-65 . . . . . . . . . . . .
Decreto de 8 de novembro de 1965 Dispõe
D.

205

20G

206

57 .l83 -

de 17-ll"e:; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.177 - Decreto de 4 de novembro de 1965 - Abre, pelo

Ministério da Guerra, o crédito espeçial de Cr$ 2."502.419
(dois milhões, quinhentos e
dois mil quatrocentos e dezenove cruzeiros) , para os fins
que especifica - Publicado no
D. O. de 8-11-65 ..........
57.178 - Decreto de á de novembro de 196·5 Cria o
"Fundo para Investimentos
tos Sociais" - FUNINSO - e
dá outras providências:
.Publicado no D. O: de a. e retificado no de 16·-11-65 . . . . . .
57.179 - Decreto de 5 de novembro de 19'65 - Altera o
Orçamento da Superintendência Nacional do Abastecimento. -PUblicado 'no D. O.
de 9-11-65 ................ , . •

Págs.

Decreto de 8 de novembro de 1965 - Retifica a
classificação constante do Decreto n9 54.015-, de 13 de julho de 1964, na parte referente à série de classes de
Enfermeiro. - .Publicado no
D. o. de -9-11-65 . .. . . . . . .. . .
57.181 - Autoriza o Ministério
da Fazenda a dar garantia do
Tesouro Nacional, diretamente ou por intermédio do Banco Nacional. do Desenvolvimento Económico, à operação de crédito que mencionE;.
- Publicado no D. O. de 9 e
retificado no de 17-11-65 . . . .
57 .182 - Decreto de 8 de novembro de 1965 - Dispõe sôbre o pessoal empregado em
cooperativas, usinas e outras
entidades sob ocupação ou intervenção do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária lBRA _- e dá outras providências.
Publicado no

57 .l80 -

203

ll>

204

204

200

quanto ao pagamento de .pessoal. mediante recibo, do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária - ffiRA: - e dá outras providências
PUblicado no D. O. de 9-11-6·5 . .
57.184 - Decreto de S de novembro de Hl·65- - Retifica o
Decreto n9 '51.5.23, de 2·5 de
junho de 1962, que aprovou o
enquadramento definitivo dos
cargos e funções da Rêde Mineira de Viação, e dá outras
proVidências - Publicado no
D. o. (suplelnenta') de 19
de nov&mbro de 196-5 . . . . . . .
57 .1'85 - Decreto de 8 de novembro de 1965 - Autoriza a
Centrais Elétricas do Maranhão S. A. a ampliar suas
instalaíções - Publicado no
D. o. de 12-11-65- . .. . .. . . .
57.186 - Decreto de S de novembro de 1965 - Outorga â
Coinpanhia de Eletrificaçào
Rural do Nordeste concessao
para distribuir ·energia elétrlca. ·. ---. PUblicado no D. O.
de 1·2-11--65 . . .. . .. . . . • . . . .. . .

207

207
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Págs.

57. 187 - Decreto de 8 de novembro de 19-55 - Suspende,
provisOriamente, a aquisição
do material permanente e ele
consumo para o serviço públi-

Souza Dornellas a pesquisar
minério de ferro, no município de Santa Bárbara, Estado
de Minas Gerais - PUblicado

co, e dá outras providências
Publlcado no D. O. de 9, e
retificado no de 17 -11-·65· . . .
5·7 .188 - Decreto de a de novembro de UM5 - Autonaz v
cidadão brasileiro Pete~: Gel'L
Adler a pt·~-WJ.Uisar galena e
baritina, no Município de
Alenque1·, Estado do Pará Publicado no D. o. de 16 c::
retificado no de 23-11-65 . . . .
57.189 - Decreto de 8 de novembro de 19'65 - Autoriza o
eidadão brasileiro Peter Gert
Adler a I pesquisar galena . e
baritina, no Município de
Alenauer, Esta:do do Pará P1.lbli'Cado no n·. O. de 16
de novembro de 1005- . . . . . . . . .
57. u;o - Decreto de 8 de nc~
vembro de 19-65· -·Autoriza o
cidadão brasileiro Peter Gert
Adler a pesquisar galena e
baritina no Munic!pio de
Alenquer, Estado do Pará·Publicado no D. O. de 16 de
novembro de 1965 . . . . . . . . . . .
E7 .191 - Decreto de 8 de novembro de 19B5 - Autoriza o
cidadão brasileiro . Yoshiaki
Kosaka a pesquisar Caulim
no município de Cotia - Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 1·6-ll-·6'5

211

Decreto de 8 de nóvembro de 1965- - Autoriza o
cidadão brasileiro JOão. Sattim a pesquisar feldspato e
quartzo, no municipfo de Socorro - Estado de. Cão Paulo
-- publicado no D. o. de 17
de novembro de HJ.6& . . . . . . . .
-5-7.196 - Decreto de 8 de novembro de l9ô5 - Autoriza o

211

5-7 .19'!

212

57.19-8 - Decreto de 9' de novembro. de ·196:5 - Dispõe sôbre a clasSificação dos órgãos
de deliberação coletiva que especifica e dá outras 'providências - Publicado no D. O.
de 11-11-65 . . .. .. .. . .. .. .. ..

21?

212

57.199 - Decreto de. 9 de novembro de 1965 - Autoriza
estrangeira a adquirir, em
transferência de aforamento,
o domínio útil do terreno
rwrescido de marinha que
menciona, no Estado da Guanabara - Publicado· no D.O.
de 17-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .

219

no D. O. de 17'-11-·ô'5· . . . . . .
210

,57Y~~bro ~e~~9e;5~ ~e Jut~;g~o~
Companhia de Eletricidade do
Estado da ·:Bahia concesSão
pa\::a ·dist1ribuir ®ergia elé1-r-;.ca ·- Public:ado no D. O.
de 16-11-65 . . . . . . . . . . . . .. .. . .
57.19-3 - Decreto de a. ele novembro de 19B5 - An:torlza &
Sociedade C&{rbonííera Pró..!ã-

213

vembro de 1965· - Autoriza o
cidadão brasileiro Dalmo de

cidadão ·brasile-iro Sebastiáo
Rodrigues .Chaves a pesquisar ca.ssiterita, no município
de coronel Xavier Chaves
Estado dE: MinM Gerais Publicado no D. · O. de 17
de novembro· de 19'8·5 . . . . . . . .
Decrete áê 8 de no-.
vembro· de 19€5 - Autorizg, o
cidadão brasileiro Giacomo
Per'ini a pesqu1sar mica e
quartzo, no municípi.o de Divino das Laranjeiras, Estado
de Minas Gerais. - Publica~
do no D. O. de 17-11-65 ...

215

216

217

Decreto de 9 de novembro de Hl65 - Autoriza

57:200 -

pera S. A. a pesquisar mi-

nérios de ferro e de mang::tr.ês, nos municípios de Ouro
Prêto e Itabirito, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D. o. de 1'/-11-·65 . .. .. .. ..
·57 .194 - Decreto de· 8 de no-

215

57 .1S·5· -

214

Marcelo Fermmdes da Silva
a . comprar pedras preciosas
-Publicado no D. O. de 17
de novembro de 1965 . . . .
57; 201 - Decreto de H de no-vembro de 19>65 - Aprova o

Orçamento do Conselho He~:
gional 'de Economistas Pro ..
fissionais da llJ- Região -

219
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Publicado no D. o. de 12
de novembro de 19"6rY . . . . . • . .
57.202 ~ Decreto de 9 de novembro de 1·9'85 - · Aprova o
Orçamento da Universida-de
Rural do Brasil - Publicado
no D. O. de 12-11-6·5 . . . . . .

219

220

57.203 - Decreto de 9 de novembro de 1965· - Concede a
Alberto ?ereirs, da Silva &
Cia. Ltcl.a., autorização para
funcionar como 1emprêsa ide
mineração Publicado no
D.

o.

de 17-11"65 ... ........

D. o. de 12-11-65 ......... .

220

Emprêsa de Mineracão N assa
Senhora da Apa.recida Limi-

tada autorizaç~o para funcionar como empr~sa de mine220

57.205- -- Decreto de 9 de novembro de 1965 - Concede à

de 18-11-So

Mineração

Santa Maristina.
autorização para
funcionar como empr€sa de
minera-ção 1j - PubUcado no

5'1.213 vembro
Decreto
abril de

Limitada
D.

o.

de 17-11-65 . . . . . . . . . ..

Decreto de 9 de novembro de 1965 - Declara de
utilidade pública uma faixs
de terra destinada à passagem
de linha de transmissão
Publicado no D. o. de 10
de novembro de 196-ó . . . . . . . .

221

57.206 -

,5.7.207 - Decreto de 9 de no ...
vembro de 19·6·5 - Autoriza
alienação de área de terra Publicado no D. o. de lO
de novembro dt 19·65

221

222

!5·7. 208 -

Decreto de 9 de na . .
vembro de 1965 - Prorroga o
prazo de vigência do Grupo
de Trabalho da Baixada Sul"
1Riograndense ~Subordinada à
Superintendência do Plano de
Valorização Económica da Região Fronteira Sudoeste do
Pais. - PUblicado no D. o.
de 12-11-65 . . . . . . . . . . . . . . • . . .

57-. 20.9 - Decreto de 10 de novembro de ·196)). - Abre· crédito especial, pelo Ministerio
da Fazenda de acôrdo com a

Decreto de 10 de novembro de 1955 - Retifica o
a:rt. 19 do Decreto número
54.'7'79, de 31 de outubro de
lg·S4 PUblicado no D. O.
de 17-11--65 ........ · ·. · ·. · · ·
57.212 - Decreto de 10 de novembro de 19·05 - AutoriZ8, o
cidadão brasileiro Carmine
Lourenço Del Guizo a. lavra.,.
água mineral no município
de Cutia, 'Estado de São Paulo Publicado no D. O.

·5'7. 211 -

57. 204 - Decreto de 9. de_ novembro de HH3J. - Concede à

ração - PUblicado no D. O.
de 17·-11-·85 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pcígs,

autorização da Lei n° 4.670,
de 12-6-·65-, e dá outras providências
PUblicado no
D. o. de 12-11-65 ........ .
5'7. 210 - Decreto de 10 de novembro de 1S65- - Institui, no
:rvr.Jnistério da Saúde, Grupo
de Trabalho para o fim que
menciona
Publicado no

222

D.

o.

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

224

224

Decreto de 10 de node 1965 :...__ Renova o
nº 51.968-A, de 26 de
"1963. - Publicado no
de 18-11-6o ......... .

57.214 - Decreto de 10 de novembro de 1965 - Fica autol'izado o cidadão brasileiro José Patrus de Souza. a pesquisar bauxita, no município de
Sêrro, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. o.
de 13-11-65

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

57.215 - Decreto de 10 de novembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Joaquim
Martins Moreno a pesquisar
minério de manganês, no município de São João D' Aliança, Estado de Goiás. - Publicado no D. O. de 18-11 e retificado no de 1-12-65 ..... .
57.216 - Decreto de 10 de novembro de 1965 - Autoriza a
Cerâmica Assaí S. A. a pesql.lisar argila, no municipio de
Jundiaí, no Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 18-11-65

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

57.217,- Decreto de 10 de novembro de 1965 - Autoriza a
Companhia Ferro Brasileiro

225

225

226

226
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s. A. a instalar uma turbina
a vapor em José Brandão,
Município de Caeté, Estado de
Minas Gerais, para uso exclusivo. - Publicado no D. O.
de 12-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.213 - Decreto de 10 de novembro de 1965 - Concede à
]liineração Brasileira de Ouro
S. A. "Brasouro" autorização
para funcionar como emprêsa
de mineraç1.o - Publicado no
D. o. de 18-11-65 . . . . . . . . . . .
57.219 - Decreto de 10 de llovembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Machado .Rolemberg Mendonça a
lavrar calcário no Mmlicipio
de Lagarto, Estado de Sergipe. - Publicado no D. O. de
18-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Decreto de 10 de novembro de 1965 - Autoriza a
Mineração Ouro Branco Limitada a _pesquisar caulim, no
Ivlunicípio de Cotia, no Estado de São. Paulo. - Publicado no D. O. de 18-11-65 . . . . .
57.221 - Decreto de 10 de novembrO de 1965 - Autoriza a
Cal I tu S. A. MineraçãO Indústria e Comércio a lavrar
dolomita, no Município de Itararé, Estado de São Paulo. Publicado no D.O. de 16-~1-m~
57.222 -Decreto de 11 de novembro de 1965 ......:. Transfere
para. o .Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (I.P.A.S.E:) o
pagamento do salário-família
dos dependentes dos servidores
civis, ex-contribuintes do mesmo, falecidos em atividade ou
já aposeRtados, bem como a
complementação da pensão
especial insti~uida pela Lei nú-mero 3. 738, de 4 de abril df>
1960, e dá outras providências. - Publicado no D. o.
de 16 e retificado no de 7.3 de
novembro de 1965 ........... ',
57.223 - Decreto de 11 -de no"'
vembro de 1965 - :R.egulamenta a Lei n9 4.584, de 11 de novembro de 1964, que concede.
pelo prazo de 4 (quatro) anos
isenção dos impostos de im~

57 .22{) -

22'7

portação e de consumo para
importação do material destinado à instalação ou ampliação da indústria nacional de
mecânica pesada e dá outras
providências. --:-- Publicado no
D. o. de 16-11-65 .. .. ... ...
57.224 - Decreto de 11 de no...,
vembro de 1965 - Dispõe sô ...

231

bre os efeitos dOs enquadl·a...
mentes definitivos. nos casos
que menciona, e dá outras providências. -Publicado no D.O·
227
de 12-11-65 :. . . . . . . . . . . . . . . . . 231
57. 225 - Decreto de 11 de novembro de 1965 - Outorga à
Centrais Elétricas do Rio das
Contas S. A. - CERCS concessão para distribuir ener;:ôa elétrica. - Publicado no
D. O. de 18-11-65 . . . . . . . . . .
232
228
57. 226 - Decreto de 11 de novembro de 1965 - Outorga à
Centrais Elétricas de Minas
Gerais s. A. , concessão para
distribuir energia elétrica. iPublicado no D. O. de 13 de
.novenibro de 196·5 . . . .
233
229
57. 227 - Decreto cíe 11 de novembro de 1965 - Outorga à
Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. concessão nara
distribuir energia elétrica ~ Publicado no D.O. de 19-11p65 234
57.223 - Decreto de 11 de _no229
vembro de 1965 - Autoriza Q
cidadão brasileiro Zacki Curi a
pesquisar cassiteritã.. no Município de Macapá, Território
Federal do Amapá. - Publicado no D. o. de 16-11-65 . . 234
57.229 .....,.. Decreto de 11 de novembro de 1965 - Outorg(l. 0.
Companhia de Eletrificação
Rural, do Nordeste concessão
para distribuir energia elétrica. - Publicado no D. O. de
19-11 e retificado no de 1 de
dezembro de 1965 .. .. . .. .. .. • 235
57.230 - Decreto de 11 de noVI2mbro de 1965 -'- Transf~re
230
da Companhia de Eletricidade
do ~.Qédio Rio Doce para a.
Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. a concessão para
o aproveitamento ele enel'gia
htdráulica. - Publicado no
D. o. de 19-11-65 . . . . . . . . . . .
236
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57.231 - Decreto de 11 de novembro de 1965 Abre ao
Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de Cr$
107.484.000, para atender às

despesas realizadas com o com~
parecL.-nento do Episcopado
brasileiro à Terceira Sessão do

Concílio .Ecuniênico Vaticano

II. - Publlcado no D.O. de 16
de novembro de 1965 . . . . . . . .

236

57.232 - Decreto de 11 de novembro de 1955 - Autoriza estrangeiros a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil da fração ideal do

terreno de-marinhi que menciona, no Estado da Guanabara. - Publicado no D. O.
de 16 e retificado· no de 23 de
novembro de 1965 . . . . . . . . . . .

236

57.233 - Decreto de 11' de novembro de 1965 - Outorga ao
Departamento de Aguas e
Energia do Estado de Pernambuco, concessão para distribuir energia elétric'a.
Publicado no- D. O. de 19 de
novembro de 1965 . . . . . . . . . . ..
57.234 - Decreto de 11 de no~
vembro de 1965 - Outorga à
Companhia de Eletrificação
Rural do Nordeste (CERNE)
concessão para distribuir energia elétrica. - Publicado no

237

D.O. de 19-11-65 •...........

237

Decreto de 11 de novembro de 1965 - Outorga à
Companhia de Eletricida.de do
Estado da Bahia, concessão
para distribuir energia elétrica. - Publicado no D. o.
de 19-11-55 . . . . . . . . .. .. . . . ..
57.236 - Decreto de 11 de. nOvembro de ·1965 - Outorga à
Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. , concessão para
distribuir energia elétrica. D.

o.

de 22-11-65 . . .. . . . . . ..

de 16-11-65 . . . . . . . . . . . . . . .. . .
57.242 - Dec::.·eto de 11 de novembro· de 1965 - Suprime

cargo extinto. -

o.

239

240

241

241

242

242

vembro de 1965 - Dá nova redação ao art. 39 ·do Decreto
n'? 54.015, de 13 de julho de
1964, que· dispõe sôbre a classificação dos cargos de nível
universitário. - Publicado no

o.

de 16-11-65 . . . . .. . . . .

243

57.244 - Decreto de 12 de noveinbro de 1965 - Aprova o
Regimento da Camp.anha de
Erradicação da :r\.1: a 1 á r i a
(CEM), criada pela Lei número 4. 709, de 28 de junho
de 1965
Publicado no
Diário Oficial de 17 e retificado no de 23 de novembro de 1965 . . . . . . . . . . . . . . .
57. 2·45 - Decreto de 12 de novembro de 1965 Altera
dispositivo
do
Regimento
aprovado pelo Decreto número 51.896, de 9 de abril
de 1963 e dá outras providências
Publicado no
Diário Oficial de 16 de novembro de 1965 . . . . . . . . . . . .

213

D.

238

240

Publicado no

de 16-11-65 . . . . . . . . . . .
57.243 - Decreto de 11 de noD.

57.235 -

57.237 - Decreto de 11 de novembro de 1965 - AUtoriza o
cidadão brasileiro Zacki Curi a
pesquisar· cassiterita no Município de Macapá, Território Federal do Amapá. - Publicado
no D.O. de 22-11-65 ........
57.233 - .Decreto de 11 de novembro de 1965 - Autoriza a

Empn3sa de Caolim Ltda. a
pesquisar argila, no Município de Taguaraçu de Minas,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 22 de
novembro de 1965 . . . . . . . . . .
57.239 - Decreto de 11 "de novembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileirO Petet Gert
Adler a pesquisar galena e baritina, no Município de Alenquer, Estado do Pará. - Publicado no D.O. de 22-11-65 . .
57.240 - Decreto de 11 de novembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Peter Gert
Adler a pesquisar galena e
baritina no Município de Alenquer, Estado do Pará. - Publicado no D.O. de 22-11-65
57.241 - ·necreto de 11 de novembro de 1965 - Conpede â
sociedade Navegação Atlântico Limitada, autorização para
continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem. -Publicado no D.O·

253
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57.246 - Decreto de 12 de novembro de 1965 - Constitui
Comissão Interministerial a
fim de elaborar projeto de lei
proPondo nova tabela de fixação dos valores relativos
ads emolumentos· dos' corretores de navios - Publicado no
Diário Oficial de 17 de novembrO de 1965 . . . . . . . . . . . .
57.247 - Decreto de 12 de novembro de 1965 - Modifica
a redação do art. 4<? do Decreto n<? 825 1 de 2 de abril de
1962 e acrescenta-lhe um
parágrafo Publicado no
Diário O jicial de 17 de novembro de 1965 . .. . . .. . . .. .
57. 248 - Decreto de 12 de novembro de 1965 - Abre, i
Superintendência do Plano
de
Valorização
Econômica
da Região Fronteira Sudoeste do País, o crédito extraordinário de Cr$ 300.úOO·.ooo,
para os fins que. menciona
·
Publicado
no
Diário
Oficial de 16 de novembro
de 1965

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

botagem

25G

255·

256

57.249 -·Decreto de 12 de novembro de 1965 - Autoriz!J,
o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
.terreno que menciona, situado no Estado do Rio de Janeiro - Publicado no Dié'~ió
Oficial de 17 de novembr<J
de

1965

•............... .,

57.250 - Decreto de 12 de novembro de 1965 - Declara: de
utilidade pública o "Instítuto Santa Lúcia", çom sede
no Estado da Guanibara -Publicado no· Diário Ojfcial
de IS de novembro de 19G5
57.251 - Decreto de .12 de novembro de 1965 - DeGlara d.e
utilidade pública a "Associação Brasileira para o R'J3Xmamento Moral", com sede
em Petrõpolis, Estado do Rio
de Janeiro - Publicado no
Diário Ojiciia de 16 de novembro de 1965 .' ._. . . . . . . . .
57.252 - Decreto de 12 de nv ·
vembro de 1965 - Conc~de a
sociedade Navegação· Cometa
Ltda .. autorização para continuar a funcionar como emprêsa ele navegação ·de r.a1

Publicado

no

Diário O jicial de 17. de no-

256

?.56

256

vembro de 19-65 . . . . . . . . . . . .
57.253 - Decreto de 12 de novembro de 1965 - ConC'ede a
sociedade Diogo & Cia. Li·
mitada autorização para continuar a funcionar como 1~m
prêsa de navegação de cabotagem ---, Publicado ,no Diârio
O jicial de 1'1 de novembro
de 1965 .. .. . . .. . . . . . . . . .. .
57.254 - Decreto de 16 de novembro de 1965 - Autoriza a
Cia.
Carbonífera Minas
Butiá a pesquisar carvão
mineral no município de
Triunfo,
Estado
do
Rio
Grande do Sul - Publicado no Diário O jicial de 23
de novembro de 1965 . . . . . .
57. 255 ~ Decreto de 16 de novembro de 1965 - Autorjo;;a o
cidadão br:;~,sileiro João Keber
. a pesquisar m·gila, no município de Cajamar, Estado
de -São Paul'o t'ubli~a.d'J
no Diário Oficial de 23 de

novembro de 1965 . . . .

57.256 - Decreto de Hi de novembro de 1965 - Atüoriz't o·
cidadão brasileiro Helio Moutinho a pesquisar amianto,
no município de Itapaci, Estado de Goiás - P~lblicado
no Diário O jicial de 23 à e
novembro de 1965 . . . . . . . . .
57.257 - Decreto de 16 de novembro de 1965 - Autoriza
Alumínio Minas Gerais So~
ciedade Anônima a pesquisar
bauxita no município de Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais - Publicado no
DUirio Oficial de 23 de novembro de '1955 . .. . .. .. . . .
57.258 - Decreto de 16 de novembro de 1965 --:- Aútoriza
o cidadão brasileiro C&rlos
Freire de Biqueira a pesquisar calcário, no município de
Euclides da Cunha, Estado
da- ,Bahia ~ Publicado no
Diário· Oficial de 23 de novembro de 1965 .... ,'...
57.259 - Decreto de 1-5 de novembro de 1965 - Concede ;].
Mineralite S. A. - Mint>raçáo, Exportação e Importação autorização para funciu-

257

257

258

'58·

259
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Publicado no Diário

de 23 de

de 1965

novemln·o

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

261

57. 2"60 - Decreto de 16 àe novembro de 1965 - Concede à
Indústria Extrativa de Minérios Caru . Ltda. autori'r:ação para funcionar como e:m-prêsa de mineração P~
blicado no Diário Oficial r_!e

23. de novembro de 1965 . .
57.261 - Dçcreto de 16 de no-vembro de 1965 - Outorga à
Companhia de Eletrificacão

Rural do Nordeste
para dístribuir

trica -

261

conces:~.o

energia

r·Jé-

Publicado no Diário

de 23 de novemh~·o
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.262 - Decreto de 16 de novembro de 1965 -- Transfm·e
Oficial

2ôl

da Comissão Estadual ;j_é
Ener:gia Elétrica do Esta(to
do Rio de Janeiro para Centrais
c

El.étricas Fluminenses
A.,
autorização
parrt

construir

linha

de

tra,ns-

missão
Publicarb
no
Diário Oficial de 23 de novembro de 1965 . . .
57.263 - Decreto de 16 de n. 1vembro de 1965 - Transfere
do Muni.cípio de C:.1.mpo Belo
para Centrais Elétricas d8
Minas Gerais s. A. concessão
para distribuir energia elé .
t1ica e dá outras pmvid.~n
cias Publicado n.::> DiáTio
Oficial de 23 de noT;emLl'O
de 1965
57.284 - Decreto de 16 de 11•)vembro de 1965 - _·)utol'ga
à Companhia de El<)tricidade
do Estado da Bahi::t concessão pa:!.'a distribuir energia
elétrica
Public9-d·J
no
DiáTio Oficial de 23 de novembro de 1965 . . .
57.265 - Decreto de 16 de nnvembro de 1065 - Outorga à
Companhia de Elr:Micidade
de Alagoas concess·i·J pam
distribuir energia elêtrica r;.o
município ·de Bôca dJ.. Mata
Publicado
no
Diiúio
Oficial de 23 de novembrv
de 1965 . . . . . . . . . . . . . ..... ,
57.266 ____,. Decreto de 16 de novembro de 1965 - outorg2.· à

262

2S2

263

264

ExEc'U'lnO
p.•

a.gs.
Centrais Elétricas do Rio das
Contas S. A. conce';são para
distribuir energia elM--:ica Publicado no Diário Oficial
de 23 de novembro de 19-&5 2S:1
57.267 - Decreto de lf:i U.e novembro de 1965 Autoriza
a Companhia Siderúrgica da
Guanabara - COSIG U A -a lavrar . calcário, no município de Pedro L -,.~poldo,
Estado de Minas Q'.)Tais Publicado no Diário C fieial
de 23 de novembro de 19135 265
57.268 - Decreto de 16 de novembro de 1965,- Outol'!~·a
concessão à Centrais Elétl'i··
cas do Rio das Contas·
S. A. para distribuir energia
elétrica e ·ctá O).ltras prGvidência.s
Publicado
no
Diário Oficial de 23 de: novembro de · 1955 . . . .
266
57,269 - Decreto de l6 d-e noverbro de 1965 - 'l'l'a.nsfere
para o Govêrno do Estado da
Bahil:l, os encargos e responsabilidades relacionario3 com
o reconhecimento c inspeçáo
dos estabelecimentos d,,~ ensino médio localizador; nc seu
território
Publir:arto 1~0
Diário Oficial de 23 de novembro de 1955 . . .
267
57.270 - Decreto de 16 de novembro de 1965 - Auturi7a a
Carbottífera Criciúma Limitada a lavrar carvão mineral,
no município de Criciüma,
Estado de Santa Cuta.:rina Publicado no· Diário Ofici!tl
de 23 de novembro de · 1965 257
57.271 - Decreto de 16 de novembro de 1965 -- Institui o
sistema de incenth:oS à estabilização de preços e d2- outras providências Pub1icado no Diário OficiaZ de 17
e reti.ficado no de 23 Ue novembro de 1965
268
57,272- Decreto de 1G de no-vembro de 1965 - Define a
conceituação de Aci:iente em
Serviço e dá outras providências
Publieado no
Dittrio Oficial de 13 de n~vembr? de 1965 . . .
27{1
57.273 - Decreto de 16 de novembro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para ·fins de
~
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desapropriação, os terrenos
onde foram travadas as Ba~a
lhas dos Guararapes, no Município de Jaboatão, Pernambuco - PUblicado no DI.O.
de 19-11-65 . . . . . . . . . . . . . .

Decreto de 16 de novembro de 1965 - Aprova regularmente para transporte e
distribuição de correspondência Postal por emprC:sas privadas, e dá outras providêncías. - Publicado no D-. O.
de. 19-11-65 e retificado no
de 1-12-65 . . . . . . . . . . . . . ..
57.275 - Decreto de 16 de novembro de 1965- - Dispõe sôbre medalha comemora tiv a
do centenário do nascimento
de Ola.vo Bilac - Publ. no
D.O. de 19-11 e retificado no

271

57.274 -

de 1-12-65 . . . . . . . . . . . . . . .

57. 276 ~ Decre,to de 17 de novembro de 1965 - Modifica o
,Decreto nQ 57.003, de 11 de
outubro de H!-55, e dá outras
nrovidências - Publicado no
D O de 19-11-65 . . . . . . .

272

274

275

57. 277 - Decreto de 17 de novembro de 1965 ·- Autor!za a
firnia Panbrasn rmnortadora
e E.,•••:portadora Ltda.· a comprar pedras preciosas - Publicado no D. O. de 19-11-65

276

57.:&7.8- Decreto de 17 de novembro de 1955. - :Dispõe sôbre _as distinções criadas pelo
Decreto· nt? 28.527, de 22 de
agôsto de 1950, e dá outras
n:rovidências - Publicado no
:D.O. de 19-11 e retifica:do no
de 2-12-65 . . . . .. . . . . . .. . .

276

Decreto de 17 de novembro de 19·65 - Declara de
utilidade pública, para fins de
des:wropriação,
área limitrofe à área do éentro Politécnico da Universidade Fe~ral do Paraná, constante
dos loteamentos Gazetta e Zibarth, de propriedade de Rosa
Gazetta, Fern::-.ndo Zibarth e
ont!'OS, no Município de Curitiba. Estado do Paraná Publicado no D. O. de 19-E
e retificsdo no de U de ct.;zembro de 196-5 ..... ·.

57.279 -

Págs.

57. 280 - Decreto de 17 de novembor de 1965- - Reformula
flltribuições e vinculação de
órgão do Ministério da Educação e cultura. - Public'ado
no D. O. de 19-11-65
..
57.281 - Decreto de 17 de novembro de 1965- - Dispõe sObre a expedição de cartões de
identidade pelo Ministério da
(.Educação e Cultura a que
se refere o Decreto nQ 29.07!1,
de '30 de dezembro de 1950 _
- Publicado no D. O . de 19-11
e retificado no de 2-12-65
S7:. 282 - Decreto de 17 de novembro de 1965 - Cria funções na antiga Tabela ún,ica
de Extranumerários-mensa1istas do Ministério da Educação e cultura, em cumprimento de decisão judicial passada
em julgado e dá outras providências - Publicado
no
<D.O.. de 1r-11-65 . . . . . . . . .
57. 283 ~- Decreto de 18 de novembro de l965. - Abre, pelo
Ministério do Trabalho e, Previdência Social. o crédito especial .de Cr$ €0. 000.000 para
os fins que especifica ~ Publicado no D-.o. de 19-11-64
57.284 - Decreto de 18 de novembro de 1965 Aprova o
Regulamento de Inspeção Industrial, Bromatologia e Higiénica de Produtos destinados à Alimentação dos Animais -Domésticos. - Publicado no D.O. de 22-11 e retificado no de 2-12-65
....
57.285 - Decreto de 13 de novembro de 1965 - Altera a lotação numérica e nominal do
Ministério da Fazenda -'--- Pub.
no D.O. de 19-11-65
57.286 - Decreto de 18 de novembro de 1965- - Aprova o
Regulamento dos Operários de
Seguro de Crédito à Expor·
tação. - :Publicado no D.O.
de 19-11 e retificado no de
2-12-65

277

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

Decreto de 19 de novembro de 19-65. - Aprova alterações introduzidas nos E&-

57.287 -

277

278

280

281

281

289

290
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tatutos da Companhia de Seguros Vila Rica, inclus~ve aumento do capital Social Publicado no D. O. de 10 de
dezembro de 1965. . . . . . . . .

~94

57. 288 - Decreto de 19 . de no~
vembro de 1965 - Retüica o
Decreto n? :56.671, de 6 de
agôsto de 1965, que cleclarou
õe utilidade pública para fins
de desapropriação, yela DiMineral do Ministério das MiPôrto

Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul. - Public'acto no D.O.
de 2,2.-11- e retificado no de 2
de dezembro de 1955 . • . . . .

294

57. 289- - Decreto de 19' de nov-embro de 1965 -· Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Cruzeiro do Sul, relativa.. ao aumento (to capital social ~ Publicado no .D.O. de
15-12-65 .

. ..

.

. . •. . . . .

Decreto de 19 de novembro de 1965 ~ Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Companhia Fidelidade de Seguros Gerais, relativa ao aumento do caoital
social; - Publicado no D.o.
de. 22-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . .
&7 .291 ~ !Decreto de 19 de novembro de 1965 - Aprova os
Orçamentos da companhia
Nacional de Navegação Costeira e Serviço de !Navegação
da Bacia do Prata - Publicado no D.O. ele 26··ll·G5 ..
57. 292 - Decreto de 19 de novembr'o de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins
de Qesapropriaçao,. o imóvel
que menciona, necessá:..·io ao
Ministério da Guerra - Publicado no JJ..O. de 22-ll-65
:5'!. 293 Decreto de 19 de novGmbro de 19G5 - Delega porlêres ao Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República para autol:izar a reB.,lização de coleta de preços e-

296

roecreto de 19 de novembro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins
que menciona, necessário ao
Ministério da Guerra. - Pub.
no D.O. de 22-11-85 . . . •

297

Decreto de 19 de novembro de 19ti5 ·- Inclui os
"óleos brancos e de transfor:mador" no regime estatuído
pelo Decreto n9 4. 071, de 12
de_ maio de 1939. - Publicado no D.O. de 22-11-€5 •. ·..

297

5'1. 295 -

nas e Energia, terre:hos situade

bro de 1964. - Pub. no D.O.
de 22-11-65 . . . . . . . . . . . . . . .

57. 294 -

visão de .Aguas do Departamento Nacional da Produção
dos no Município

concorrência aqministrativa ~
dispensa de co.:..co:rrência, na
forma nrevista nas letras c
e e, itêm IV, do n.rt. 19 da
Lei n9 4.401, de 10 de setem-

ff1.296 - Decreto de 19 de no'.vembro de J9.65 Aprova
o Regimento do Conselho dÔ

295

57.290 -

Plano Mestre Decenal para
Avaliação dos Recursos ·.Minerais do Brasil - Publicado
no D.O. de 22-11 e retificado
no de 2-12-65 . . . . . . . . . . . .

297

57.297 - :necreto de 19 de novembro de 1965 -~ l''ixa diretrizes e normas de concessões

295

~96

para novos aproveitamentos
hidrelétricos na Região Centro-Sul do País e dá outras
providências. - Public:ado no
JJ. o. de 22-11 e retificado
no de 2-12-65 . . . . . . . . . . .
57.298 - Decreto de 19 de novembro de 1H65 - Regula:menta as comemorações· do
Dia Nacional de Ação de Graças - Publicado no D. O. de
22-11~35

.

........ . .

300

301

57.299 - ::oécreto de 22 de novembro' de 1965 - Altera o
Decreto n9 9ô'1, de 7 de maio
de· 1962. - Publicado no .D.O.
de 23-11-65 . . . . . . . . . . . .

296

302

57.300 - Decreto de 22 de novembro de 1965. - Suspende
o funcionamento, pelo pra:!O
de seis meses, da "Lig9, Democrática Radical", <:>ediada
no Estado da Guanabara -

Publicado no D.O. de 22-11-65

302
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57.301 _,__. Dec~:eto de 22 de novembro de 1965 ~ Abre ao
Ministério da Saúde o crédito
especial de Cr$ 2~500.~00.000
(dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) , para o
combate à malária na região
dos Vales dos Rios Araguaia
e Tocantins e da Estradâ Belém - BÍ'asília -:- PUblicado
no D.O. de 22-11-65 - .·...
57.302 - Decreto de 22 de novembro de 1965 - ná noVa
redaçãQ a dispositivos do ~
guiamento para a Fomação
de Oficiais Engenheiros e Técnicos Navais, aprovádo- pelo
Decreto nt? ·52.163, de 28 de
junho de 1963. Publicado
no D.O. de 24-11 e·retificado
no de 2-12-{35 . . . .. .. . . ..
57.303 - Decreto de 22 de novembro de 1965 - Institui a
"Hora de Veião" em todo .o
território nacional. - Publicado no D. O. de 24-11-65 . .
.57. 3ü4 ~ Decreto de 22 de novembro de 1965 - DeClara de
utilidade públíca, :;Jara fins de
desapropriação, em favor da
Comiss:o Nacional de Jrnergia
Núclear ( CN'EN') , os bens da
ORQUIMA - Indústrias Químicas R'eunidas 'P. -"-'·, situados na cidade de São Paulo,
Estado de Sáo Paulo - Pu~
blicado no D. O. de 24 dt}
novembro de 1965 . . . . . . . . . .
57.305 - Decreto de 2-2 de novembro de 196'5- Concede
nacionalização à
.sociedade
anônima Gillette Safety Razor
Company Qf Brazil, sob .a
nova- for:m-a sccial de .Gillette

do- Brasil Limitada -

303

303

307

57.308 - Decreto de 23 de novembro de 1965 - Prorroga
até 31 de dezembro de 1966,
o prazo para aproveitamento
dos na vios estrangeiros na e r'.~
botagcm nacional - Publicado
no D. O. de 25 de novembro
e retificado no -de 2- de dezembro de 1965 . . . . . . . . . . . . .

31 '/

57.309 - necreto d:; 23 de no.
vemhro de 1955 - Aprova o
Orçamento da Comissao Nacional de 'Energia Nuclear Publicac\o no D. o. de 2':;1 de
rtov2màro e retificado no de 6
de dczEmbto dé 18-G-5 . . . .

:111

5'7 .310 -

305

Decreto de 24 de

!lÓ-

vembl'O de 1965 - Autoriza a
cessão gratuita. ao Instituto de
Menores de Peio<;as do terreno que menciona, :ütus.,cto ;,io
Município de Pelotas, Esta.p.o
do Rio Grande do Sul - Publicado no D. O. de 2ô de
novembro ele :9G5 . . . . . . .
57_ 3-11 - Decreto de 24 de novembro de '1965 - Declara de
utilidade pública para fins de
desa.n.ropr.iação c.m favor da

305

Publi-

cado no D. o. de 1 de dezembro de 1965 ... _. : . .... _..

57.:307 - DEcretó de 23 de novembro de 1953• - Aprova o
Regulamento do Cadastro Geral ·de Contribuintes, em re~
lação às pessoas jurídicas
pUblicado no D. O. de 2·9 _de
novembm de 19&5- •..••..•.. _

306

57. '306 - Decreto de .23 de no.
vembro de 196-5 - Declara de
utilidade pública, pa'rai fins
de desapropriação em favor
da Companhia Vále do \Rio

Petrõlw Brasileiro S. A.
Petrobrãs umj), área de terreno situada no MUnicípio de
Candei:OJs, Fstado da Bahia Publicado no D. O. de 26. de
novembro e retificado no de 2
de d0zembro de 196·5 . . .

:n::)

57.312 -- Dccl'Eto de 24 de novembro de 1965- - Autoriza o
Servico
do
Patrimônio da
UniãÓ a aceitar a doação dos

terrenos que menciona, situados no Município de Goiânia,

ãreas de terras situadas

Estado de Goiás - Publicado
no D. O . de 26 de novembro
de 196-5 ..............,. . . . . .

Pos MUnicípios -de Santa Bãrbara e Mariana, no -Estado de
Minas Gerais - Publicado :ao
D. O. de ~9- de novembro
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5·7. 313 - Decreto de 24 de novembro de 1965 -- Autoriza o
Serviço
do
PatrimóniO da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado

Do~e.

317

306
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no Município de Vitória de
Santo Antão, no Estado de
Pernambuco - Publicado no
D.. O. de 26- de novembro
de 1965, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.314 - Decreto de 24 de novembro de 19G5 - Autoriza a
EmprGsa &1.cramentana Limitada a pesquisar argila, no
Munic5pio
de )3a,cramênto,
Estado de Minas Gerais
Public8..do no D. O. de 1 de
dezembro de 1265 . . . . . . . . . . . .

31::1

D. O . de 20

ae

1965

319

Publicado no
de dezembro
.. ... .... .....

318

cte
cto.
D.

de

Decreto de 24 de novembro de 1965 -- Outorga a
Companhia de Eletrlcidaà.e de
Cariri concessão pa1·a distribuir energia e1étrica no Município de Aiuaba, Estado do
C'eará- Publieudv no D. o.
de 1 de dezem'Jro de 1965 . .

320

324

Decreto ae 24 de no:.
vembl'O de 1965 - Outorga à.
Companhia Estadual de Energia Elétric:1 do Estado do Hio

325-

Energia Elé·~ric~-t concesst:to
nara distribuir cne1·gia elCtrfC;1
::__ Publicado no D. O. de 1
de dezeinbro de- 1S1G5. . . . . . .

32ô

57. 32;3 - Dec!"ct;o de 24. de novembro de 1985 - Outorg& :1

(e 'B!êtricidade do
Cariri LOncessáo pant distribuir energia, elétrica - Pub1icacla no D. O. de 2 de dezembro de 19·ô5, . . . . . . . . . . . .

Com.p~-;:nh!a.

3-21

57. ::t1S -

':i7. 319 .:..... Decreto de 24 de novembro de 1965 - Outorga â
Centrais Elétricas. do Amazoml s S. A. concessão para distribuir energia elétrica no MUnicípio de Maués, Junazonas
Publicado no D. o. de 1
de dezembro de 1965,
57. 3·20 - Decreto de 24 de novembro de 1965 - Outorga à

Decreto de 24 de novembro de 1965 - Outorga ad
município de Paramoti, no
Estado do Ceará, concessão
para distribuir energia elétrica
- Publicado no D. O. de 1
de dezembro de 1965 . . . . . .

57.324 - Decrew d03 24 de nO~
vembro de 1983 -- Outorga à
Companhia Parro.naense de

5·7. 31·7 -

Decreto de 24 de novembro de 19·'6'3, - Outorga à
Companhia de Eletricidade_ do
Car1r1 conct!ssao :Para distribuir energia elétríca - Publicado no D. O. de 1 de de.
~emuro de 19õ5 . . . . . . . . . . . . . . .

324-

57.322 -

G:rande do Sul conc'"ssão para
distrfo".;:ir energ:h el•3trica
Publicado no _o. o. de 1 cte
ciezerr..bro de 1905

deiras S. A. concessão para o
~proveitamento de um desníno rio Jangada, M:unicipio
.General Carneiro, Estado
Pcinmà - Pub11cndo no
o.
de 1 de dezembro
1%5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

323·

Decreto de 24 de novembro de 1965 - Outorga à
Cumpanhia de 'Eletricidade do
Cariri concessão para distribuir energia elétrica - Publicado no D. o. de 1 de de~
zembro de 196-5 . . . . . . . . . . . . . .

57.323 -

ti7. 316 - Decreto de 24 de novembro de 196·5 - Outorga à
Sociedade Industrial ae MaVel

buir energüi elétríca - Publicado no D. O. de 1 de dezembro de 1965 . . . . . . . . . . . .
5"!. 321 -

517.315 - Decreto de 24 de novembro éíe 1965 - f_p:::ova s,
alteração
introduzida
nos
Estatutos da Pátria Companhia Brasileira de Seguros
Gerais, relativa ao aumento do

capital social -

Pig.'Companhia de Eletricidade do
Cariri concessão para distri-

321

57.323 - Decreto de 24. de novembro de lil6.5 ~ Autoriz3, a
Knqrr & Comuanhia Limi.tada
a ampliar suaS instBJações hidroelétricas - Publicado no
D. O. de 2 cte· dezembro de
19,5'3 . - ....

·322

327

o
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•

57.327 - Decreto de 24 de novembro de 19-651 - l._utoriza o
cidadão brasileiro Alfredo de_
Vuono a pesq,uisar mica e
caulim no município de Guararem8,, ·.Estado d~ São Paulo
- Pu.bEcado no D. O. de 2
de dezembro de 1965

327

328
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57 .32& --· Decreto de 24 de novembro de- 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Raymundo
Soares de Albergaria Filho a
pesquisar mica no municíplo
de Engenheiro Calda_s, Estado
de Mmas Gerais - Publicado no D. O. de 2 de dezembro de 19-6-5. • . . • • . • • • • • • . . .
57.329 - Decreto de 24 de no.
vembro de· 18>65 - Autoriza a
Emprêsa de Mineraçao Badin
Ltda., a pesquisar minério de
ouro e cassiterita, nos municípios de Livramento do Brumado e R:io de Contas, :Estado
d8, Bahia - Publicado no D. o.
de 2 de dezembro de 1965
57.330 - Decreto de 24 de novembro de 1965 - Autmiza
Mineração Itabirense Ltda., a
pesquisar minério de ferro, no
município de Barão de Cocais,
'F..:stado de 'l\®.nas Gerais
Publicado no D. O . de 2 de
de?;ernbro de 19·65· . ·. . . . . . . . . . .
57. !131 - Decreto de 24 de no.
vembro de 1965 - Autoriza a
Miner8,ção L,agoa G,raríde Limitada, a funcionar como emprésa de mineração - Publicado no D. O. de 3 de dêzembro de 1965 . . . . . . . . . . .
5-7. 332· - Decreto de 24 de novembro de 1965 - Co,ncede à
Crisotila I.taber,aba To.[ineraçáo
S. A. autorização para funcionar como emprêsa de mineração - Put(icado no D. ·O.
de 3 de dezembro de 1B6-~ . .
57. 333 - Decreto de 25 de dezembro de 1965 - concede à
Companhia Itabrás de Mineração autorização para funcionar como emprêsa de mineração- Publicado no D .. O.
de 3 ·de dezembro de 1965 . . .
57. 334 - Decreto de 23 de novembro de 1965 - Autoriza
o cidadão brasileiro José Pedro a pesquisar filito no município de Pirapora .do Bom
Jesus, Estado de São. Paulo Publicado no D. O. de 3 de
dezembro de 1965 . . . . . . . . . .
.57. 335 - Decreto de 25 de novembro de 1965 - Autoriza

8-212

329.

230

330

330

331

331

Pá[p.
Indúst.ria Comércio de Minero,ção Brasil Central S. A.
"Inconibrac" a pesquisar alume no município de Porteü·inha, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 3 de dezembro de HH:i5 . • 331
57.336 - Decreto de 25 de novembro de 1965 Dispõe
sôbre a represent::tção discente nos órgãos colegiados
das .Universidades e Escolas
Superiores Isoladas - Publicado no D. O. de 29 de novembro e retlfica do no de 6
de dezembro de 19G5 . . . . . . .
33~
57 .33·7 -· Decreto de .25 de novembro de 1965 - Aprova o
Orçamento da Escola Industrial de AJ.-acaju - Publicado no D. O. de .30 de noverr. bro de 1965 . . . . . . . . . . . . .
333
57.338 - Decreto de 25 de novembro de 1965 - Aprova a
transferência de cargos e dos
respectivos servidores do Escritório Técnico da Cidade
Universitária da Universidade
do Brasil, para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente
- do Departamento Administrativo do Serviço Público e
vic~-versa, e dá outras providências
Publicado no
D. o. de 29-11-65 . . . . . . . ..
333
57.339 - Decreto de 25 de noevmbro de 1965 - Retifica os
Decretos ns. 54.015, de 13 de
julho de 196'4, e 55.204, de
11 de dezembro de 1961 Publicado no D . o. de 26 de
novembro de 1965 . . . . . . . . . . 334
fll. 340 - Decreto de 2'5 de novembro de 1965 - Autoriza a
Emprêsa de Mineração Baclin
Limitada a pesquisar minério
de ouro e cassiterita nos municípios de Livramento do
Brumado e Rio de Contas,
Estado da Bahia Publicado no D. O. de 6 de dezembro de 1965 . . . . . . . . . . . . .
334
57. 341 - Decreto de 25 de novembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Vivacqua Vieira a pesquisar
mica no município de Muniz
Freire, Estado do Espírito
Santo - Publicado no D. o.
de 6 de deezmbro de 1965 . . . 334
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57. 312 - Dec:.:eto de 25 de novembro de 1965 ~ Retifica o
Decreto n'? 56.539, de 5 de
julho de 1965 Publicado
no D. O. dé 6 de dezembro
de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.343 - Decreto de 25 de no-

1965 Publicado no D. O.
de 30-11-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .

335

vembro de 1S65 - Autoriza o
Gidadão brasileiro João Basco
de -Carvalho a pesquisar mica

no município de Santa Maria

do Suaçuí, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 6 de dezembro de 1965 . .
57.344 _,____ Decreto de 25 de novembro de 1965 - Retifica o
art. 1'? do Decreto n? 55.352,
de 31 de dezembro de 1964
- Publicado no D. ·O. de 10
de dezembro de 1965 . . . . . . .
57.345 - Decreto de 25 de novembro de 1965 - Dá nciva
r e dação ao art. 19 do Decreto nt> 56.0_22, de 23 de abril
de 1965 - Publicado no D. O.
de 10. de dezembro de 1965
57. 346 - Decreto de 25 de novembro de 1965 - Retifica o
Decreto 11° 56.243, de 21 de
maio de 1965 - Publicado no
D. O. de 10 dé dezembro de
1965' .

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

Decreto de 25 de novembro de 1985 Altera a
redação do art. 29 do Decreto
nt? 54. 999, de 13 de novembro
de 1964 - Publicado nu D. O.
de 1 de dezembro de ,1965 . .

335

-336

336

337

57.347 -

Decreto de 25 de novembro de 1965 - Autoriza
o cidadão brasileiro Edvaldo
de Oliveira Flores· a pesquisar
columbita, no município de
Itambé, Estado da Bahia Publicado no D. o. de 10 de
dezembro de 1965 . . . . . . . . . . .
57. 349 - Decreto de 25 de novembro de 1965 - Inclui a
Indústria da cerveja entre as
atividades em que é permi-,
tido o trabalho aos domingos
e feriados Publicado no
D. O. de 29 de novembro de
1965
.....................

337

57.348 -

Decreto de 26· de novembro de 1965 - Altera o
Orçamento do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem para o exercício de

57.350 -

337

57.351 - Decreto de 25 de novembro de 1965 Dispõe
sôbre o enquadramento dos
servidores do Departamento
Pederal de Segurança Pública
e da Policia do Distrito Federal -.- Publicado no D. O.
de 30 de novembro de 1965
57.352 - Decreto de 26 de noverribro de 1965 Concede
nacionalização à sociedade
anónima Refinações de Milho,
Brasil, sob a nova fm·ma
social de Refinações ele Milho,
Brasil Ltda. - Publicado no
D . O. de 3 de dezembro de
1965
. ..... ..... ............
57.353 - Decreto de 26 de no··
vembr'o de 1965 Concede
reconhe'cimento à Escola de
Reabilitação çlo Rio de· Janeiro da Associação Brasileira Beneficente de Reabiiitação - Publicado no D. O.
de 2 de dezembi·o de 1965 . .
57.354 - Decreto de 28 de novemb-ro de 1965 - Transfere
da Prefeitura Municipal de
Várzea da Palma para Centrais
Elétricas
de
Minas
Gerais S. A. concessão para
distribuir energia elétrica Publicado no D. o. de 10
de dezembro de 1965 . . . . . . . .
57.355 - Decreto de 26 de r..ovembro de 1965 - Autoriza a.
IV('ineração Caolinita Limitada
a fazer ca.u1im no municluio
de Ubá, Estado de Millas
Gerais - Publicado no D. o.
de 10 de dezembro de 1965
57.356 - Decreto de 26 de novembro de 1965 - Renova o
Decreto n9 51.928, · de 26 de
abril de 1965 - Publicado no
D. 0. de w· de dezembl"O de
1965

338

338.

339

339

340

34G

341

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

341

!)7. 357 Decreto de 26 de novembro de 1965 Autoriza
à Mineração Nova Deli Limitad::t a lavrar. minério de
ferio, no municídpio de Rw
Piracicaba, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. o.
de· ,10 de dezembro de 1965

342

57.358 - Decreto de 29 de novembro de 1SG5 ~ Altera a
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redação da art. 29 do Decreto n9 57.187, de 8 de novembro de 1965 - Publicado
no D. O. de 30 de novembro
de 1965 . . ................. .
57.359 - Decreto dé 29 de novembro àe 1965 Concede
indulto a sentenciados pela
forma que menciona - Publicado no D . O. de 1 de dezembro de 1965 ............ .

343

343

57.360 - Decreto de 29 de novembro de 1965 Prorroga
por 1 . (mn) ano o prazo da
Intervenção Federal na Companhia Napional de Navegação Costeira - Publicado no
D. O. de 2 de dezembro de
1965 . . . ...

57. S61 - Decreto de 29 de novembro de 1965 - Cria uma
Comissão para propor a uniformização do 1:cg;ime de retribuição de todas as séries
de classes
integrantes do
Grupo Ocupacional Fisco _:_
Publicado no D . o. de 30 de
novembro de 1965 ......... .
5·7.361-A - Decreto de 29 de
novembro de 1965 - Regulamenta a Lei n9 4.822, de 29
de outubro de 1965, ·que estabelece princípios, condições
e critérios básicos para promoções de oficiais da Marinha
do Brasil - .Publicado no D.
O. de 9 de dezembro de 1.965
57.362 - Decreto de 30 de.- novem de 1955. - Concede à
:Companhia Seguradora Intercontino.::ntal autorização para funCionar e aprova os seus
Estatutos. - Pub. no D. O.
de 20-12-65

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

57 .3·63 - Decreto, de 30 de novembro de 1965 - Autoriza
o Ministério do Trabalho e
\Previdência Social a admitir
em 1966, os especialistas temporários que esp.::cifica e dá
cutras providências. - Pub.
no D. O. de 2-12-65 ......... .
&7 .364 - Decreto de 30 de nove;t:nbro CÍ.e 1965 - Autoriza o
ciâadão brasileiro Alexandre
Barni a pesquisar calcário no.
......... - Pub. no D. O.
de 2-12-65 ................. .

57.365 - Decreto de 30 de novembro de 1965 Fixa os
preços mínimos básicos relativos à safra do próximo ano
de 1966, para a juta e malva da Região Amazônica Pub. no D. O. de 1 e retificado no de 13-12-65 ......... .

365

57.366- ·Decreto de 30 de novembro de 1965 - Transforma em Estações Experimentais, diretamente subordinadas ao D. P. E. A., os Pos·i'"os Agropecuários que menciona e 'dá outras providências. - Pub. no D. O. de
1-12-65 ................. ' ... .

366

343

57. 367 - Decreto de 30 de novembro de 1965 - Altera, por
transfei"ência d·.:: ve1·ba, o Ol·çamento do Instituto de Previdência· e Assistência
dos
Servidores do .Estado, aprovado pelo Decreto n<? 55.828,
de 11 de março de 1965. Pub. no D. O. de 1-12-65 ....

366

341

57.368 - Decreto de 1o de deZ>.::mbro de 1965 - Aprova a
alteracão introduzida nos. EstatutoS da Companhia de Seguros Argos Flumi:aens·e, relativa ao aumento do capital
social. ~ Pub. no D. O. de
17-12-65 ..................... .

344

363

363

364

57. 369 - Decreto de 1Q de dezembro de 1965 ~ Abre ao
Ministério da Saúde o crédito
especial de crs 125.25~.270
(cento e vinte e cinco miUtées duzentos e cinqüenta e
um mil e duzentos e setenta
cruzeiros), para pagament-o de
débitos da -Divísão do Material do mesmo Ministério Pub. no D. O. de 2-12-65 ....
57.370 • - Decreto de 1 de dezembro de 1965 - C1assific:J,
os cargos de nível superior do
Ministério da Fazenda e dispõe sôbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes Pub. no D. O. de 8- e retíficado no de 16-12-65 ......... .
57. 371 - DeCreto de 1Q de dezembro de 1965. - tRetifica
o Decreto n-s> 52.119, de 17 de
junho de 1963, e dá outra,.s
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providências.- Pub. no D.

o.

de 8-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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57.372 - Decreto de 2 de dezembro de. 1965 - Modifica a
redação do art. 7o do Decreto
n9 56.995, de 19 'de outubro
de 1965. - Pub. no D. O. de
6-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369

57.373 -

Decreto de 2 d·c de-

zembro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropl·iaç2..o pelo Departamento Nacional de Obras

Contra as Sêcas, área de terreno neoassária à construção
do açude público Sabugi, r:o

município de São João do Sabugí, no Estado do Rio Grin-

de do Norte - Pub. no D. o.
de 6-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369

D.

57.374 - Decreto de 2 de de··
zembro de 1965 - Abertura

57.375 ~ Decreto de 2 de dezembro de 1965 ~ Aprova o
Regulamento do Serviço Social da Indústria (SESD Publicado no D. O. de ·3 e retificado no de 8-12-6'5 . . . . . .
57.376 - Decreto de 3 de dezembro de 1965 - ConcEide à
sociedade- Librairie Hachette
S. A., do Brasil autorização
para cont,inuar a funcionar
na República. Pub. no
D.

o.

de 9-12-65 .. .. .. .. .. ..

370

370

382

Decreto de 3 de dezembro de 1965 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Nova América
Companhia de Seguros _Gerais, relativas à transferência
da sede e ao· aumento do ca:...
pital social - Pub. no D. o.

57. 378 - Decreto de 3· de dezembro de 1965 - Outorga
concessão à Emissora Rutal
de Rio do Sul Ltda., sediada
na cidade do Rio do Snl, Estado de .Santa Catarina, para
instalar uma ~::missara de radiodifusão sonora. - Publicada no D.O. de 20-12-65 . . . .

Decreto .de 3 de dezembro de 1965 - Aprova a
alteração intr·oduzida nos Es~
tatutos da União dó Comé!"cio e Indústria C.ompanhia de
Seguros Gerai.;; relativa ao
aumento do éa:Pital social -Pub. D. O. de 20-12-65.... ...
57.383 - Decreto de 3 de dezembro de 1g.55- - Regulamenta a assistência financeira
do Govêrno Federal 'aos· Estados e Municípios e cria o
Fundo de Estabilização de R·cceita Cambial - Pub. no
D. O. de 9 e retificado no de

334

20-12-65 . .. .. .. . . . . . . . . .. . . ..

Decreto de 6 de dezembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Jonathas
·Bittencourt a p~squisar quartzo e mica, no município de
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais - Pub.
no D. O. de -10-12-65 . . . . . . . .
57.385 - Decreto de 6 de dezembro de 1965 - Autoriza
o cidadão brasileiro Itamar
Ribeiro C'amelo a pesqui<::ar
amianto, no município de
Sanclerlândia Estado de Goiás
- Pub. no D. O. de 10-12-65
57.386 - Decreto de 6 de dezembro de 1965 - AutO"riza- o
cidadão brasileiro Hermínio

385

335

57.334 -

57.377 -

de 20-12-65- .. .. .. .. .. .. .. .. ..

O. de 10-12-65..........

57.392 -

de crédito especial autorizada

pela I.tai n9 4. 702, de 1965. Pub. no D. O. de ·6-12-65....

57, 37S'' - Decreto de 3 de dezembro de 1965 - Aprova a
alteração íntroduzida nos Estatutos do Pôrto Seguro Companhia de Seguros Gerais, relativo ao aumento do capital social - Pub. no D. o.
de 20-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
57.380 - Decreto de 3 de dezembro de 1865 - Altera o
Orçamento do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, para o exercício de 1965.
- Pub. no D. O. de 9-12-65 304.
57.331 - Decreto de 3 de dezembro de 1965 - Concede à
Emprêsa de Navegação Santa
!Catarina Limitada autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem - Pub. no

383
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.Apparecido Bonetti a pesquisar feldspato, no município
de Socorro, Estado de São
Paulo ~ Pub. no D. O. de
10-12-65

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

Decreto de 6 de dezembro de 1965 ~-·corcede à
Mineração Plarial'to Limitada.
autorizaÇão P.ara funcionar
como emprêsa de mineraç.ão.
~ub. no D. O. de 10-12-65....

57.387

389
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pecreto de 6 de dezembro de 1965 - Concede à
óxima - Oxidas, minérios e
Associados Ltda. autonzaç§,o
para funcionar como emprêsa de mineração - Pub. no

57. ·388 -

D.

o.

de 10-12-65 . . . . . . . . . . . .

390

Decreto de 6 det' deZeJllbro de 1965 - Suprime
cárgos isolados de Ministro cte
Assuntos Comerciais. - Pub.

-57 .38S> -

no D. O. de 10-12-•65 ...·.....

390

Decrêto de 7 de dezembro de 1965 - Reajusta os
preços básicos mínimos rela.ti vos à safra do ano agrícola
1965-66 para o feijão das
águas e o amendoim das
águas da região Centro-Meridional, constantes no Decreto n<? 56.822, de 1<? de setemb'ro de 1965 .. Pub. no

57.390 -

D. O. de 8-12-65............

391

57. 391 -

Decreto de 7 de de. zembro de -1965 - Autoriz~ a
Cmhissão de Financiamento
da Produção (OFP) a conceder financiamento <\.OS beneficiadores dos produtos resultantes das atiVidades agrícola, .pecuária ou extrativa que
hajam assegurado aos produtores ou suas cooperativas o
preço mínimo fixado pela legisiação em vigor, e dá outras
providências - Pub. no D. O.
de 8-12-65

.................•

57.392 - Decreto de 7 de dezembro de 1965 - Dispõe sôbre
recolhimehto de diferenças de
preços sôbre estoques âe trigo
e seus derivados e dá outras
providências - Publicado no
JJ. O. de 8- e retificado no de
28 _de dezembro de 19·651 . . . .
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5·7. 39-3' .,.- Decreto de 7 de de:zembro de Ül65 - Dispõe sôbre
o funcionamento da Rêde de
Telecomunicação do Ministério da Educaçáo e CUltura, e
dá outras providências ~ Pu,...
blicado no D. O . de 9- de dezembro de 1965 . . .. .. .. . . . ..
5:7.394 - Decreto de 12 de dezembro de 1965 - Condiciona
a venda de passagens para· o
Exterif)r do Pais, â prévi<i.
apresentação de certificado internacional de vacinação ou
revacinação contra a ·varíola
~ Publicado no D. O. de 13
de dezembro d~ 1965 . . . . . .
5"7.3·95- ,~ Decreto de 7 de de~
zembro de 19ê6 - Baixa N ar-.
mas Técnicas Especiais para
o Contróle da fabricação e
venda de produtos de higiene,
perfumes, cosméticos, congêneres e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 16 de dezembro de 1965 . .
~7 .396 Decreto de 7 de de~
zembro de 1965_- Abre, pelo
Ministério da Indústria e do
Comércio, a favor do Instituto de Resseguros do Brasil
(I.!R.B.) o crédito especial
de Cr$ l.OOO.OúO.OiJO (um bilhão. de cruzeiros) - Publicado no D. o. de 9, de dezem~
bro de 1965 . .. . . .. . .. .. .. . ..
57. 39'1 - DecretO de 7 de dezembro de 1965, - Cria o
Consulado honorãrio do Brasil
em Dublin, Irlanda - Publicado no D. o. de 13 de dezembrO de 1985 . . . . . . . . . . . . .

394

395
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57.39-8 - Decreto de 10 de de~
zembro de 196'5· - Retifica a
classificação de cargos de
nivel super-for do Ministério
da, Guerra, aprovada pelo Decreto n<? 1 5·5.·55~, de 15· de janeiro de 196·5, e dispõe sôbre
ü enquadramenttJ
de seus
atuais ocupantes - Publicado
no D. O . de 13 de dezembro
de 1965

392

394
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57. 399 - Decreto de 10 de dezembro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que
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menciona, no Estado da Guanabara, e dá outras providêri.cias - Publicado no D. o.

de 13 de dezembro de 1965

412

57.400 - Decreto de 10 de dezembro de 1965: - Cria o 11.9

PeloÚio de Rem:uniciam€nto e
aã outras providências - Publicado no· D. O. de 13 de
dezembro de 1965 .. .. .. .. ..
57-.401 - Decreto de lO de de~
zenibro de 1965 - Cria a 9.@>
Companhia Depósito de Armamento e Munição e - dá.
outras providências - Publicado nO D. O. de 13' de' dezembro de 1965 .. .. .. .. .. ..
5-7.402 - Decreto de lO de dezembro de 1965 - Transforma
o 1 o j29 Regimento ·de ObUses
105 em 29 Regimento de Obuses 105 - Publicado no D. O.
de 13 de dezembro de 1965 . .
67.403 - DeCreto de lO de dezembro de 1965 -

413

41a

de 1965 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
57.410 _e Decreto de 13 de dezembro de 1965 - Aprova o

413

Autoriza o

Serviço do Patrimõnio da
União a aceitar a doação de

um terreno, em Garanhuns,

destinado ao Ministério
da Guerra
Publicado- no
D. O. de 13 de dezembro
PE,

de 1965 .............. .......

413

5.7. 404 - Decreto de 10 de de~
zembro de 196·5 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Mi~
nistério da Guerra -- Publica~
do no •D. O. de 13· de dezembro de 1965 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Decreto de 10 de de~
zembro de 196"5- - Transfere o

414

57. 405 -

1'79 Regimento de Cavalaria
e 'dá outras providências Publicado no D. o. ae 13 de
dezembro de 1965 ...•••...•• ·.•
6'7.406 - Decreto de 10 de de~
zembro de 1965 - Cria o 4Q
Esquadrão de Remonta e dá
outras providências - Publi..
cada no D. o. de 13
dezembro de 1965 .......... ·. . . . .
57.407 - Decreto de 10 de de~
zembro de 1965 - Dá nova
redação a dispositivo · do Decreto nQ 15<5.090~A, de 28 de

de
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novembro de 1964 - Regulamento da Lei de Promoções
dos Oficiais do Exército
Publicado no D. O. de 13 de
dezembro de 1965 .. . .. .. .. .. 41"5
57.408 - Decreto de· 10 de da..
zembro de 1965- - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, necessãrio ao Mínistério da Guerra - Publicado no D. O. de 13 de de~
zembro de 1965 ... , . . . . . . . . 415
W. 409- - Decreto de 10 de dezembrO ae 19f}5 - Abre crédito
suplementar no orçamento do
I.A.P.·E.T.C.- Publicado no
D. O. de 13
de dezembro

414

414

Orçamento da Càixa lEconõmica Federal do l~arã - PUblicado no D. O. de 14 dé dezembro de 1965 . . . . . . . . . . . . .
67.411 - DecretO de 13 de deZembro de 1965 · - Aprova o
Orçamento da Caixa :E.conômiCa Federal de Minas Gerais
- Publícado no D. O. de 14
de dezembro de 1965 . . • . . .
57 .412_ - Decreto de 13 de dezembro de 1965 - Aprova o
Orçamento da Caixa EconÕImica Federal do Ceará
Publicado no D. O. da u.
de dezembro de 1965• . . . • . . . .
57.413 - Decreto ae 13 de· dezembro de 1005 - Abre, pelo
íMinistério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 539.000.000, para o fim
que especifiCa - Publicado no
D. O. de 14 e retificado no
de 20 de dezembro de 1965 . .
67.414- Decreto de -13 de de~
Eembro de 1965 - Lbre, ao
Ministério. da Agricultura, o
crédito especial de ....... .
Cr$ 47'.130.000
(quarenta e
sete milhões, cento· e trinta
mil cruzeiros), destinado à liqUidação de débitos existentes
com o comércio em geral, com
a Diocese àe Fortaleza, Ma;~
rinha de Guerra, Loide Brasi~
leiro Patrimônio Nacional etc.
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- Publicado no D. O. de .14
de dezembro de 1965 . . . . • . . .
517,.415 - Decreto de 13 de de~
zembro de 1965- - Declara de
utilidade pública a "Fundação
J_1ar de São Bento", com sede
em São Paulo; !Estado de São
Paulo - PUblicado no D. O.
de 14 de dezembro de 1965 . .
57.416-- DecretO de 13' de dezembro de 196·5 - Altera a de~

nominação do Conservatório
M]usical "Mãe de Deus", de
Londrina, ·Estado do Paraná
- Publicado no D. O. de 16
de dezembro de 1965 . . . . . . . .
Decreto de 13 de dezembro de 1965 - Decreta ae
utilidade públlca a Sociedade
Nacional de J:nsttução, com
sede em Salvador, Estado da
Bahia - Publicado no D. O.
de 16 de dezembro de 1965 . .

57.417 -

Decreto de 13 de de~
zembro de 1965 - Declara de
utilidade pública a Legiao
Brasileira de Assistência, cofu
sede no Estado da G:uanabara
- Publicado no D. O. de 16
de dezembro de 1fl65 . . . . . . . .
5-7.419 - Decreto de 13 de dezembro de 1965 - Regulamen..
ta a Lei no 4. 593, de 29 de
dezembro de 1964 que disciplina a desapropriação para as
obras de combate às sêcas no
Nordeste, no que diz respeito
ao Departamento Nacional de
Obras Contra as secas
Publicado no D. 'O. <le 14 de
dezembro de 1965 . . . . . . . . . . . .
57.420 - Decreto de 13 de dezembro de 1965· - Regula~
menta a aplicação de recursos
em operações de Crédito Ro~
tativo pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas - Publicado no D. o.
de 14 e retificado no de 20
de dezembro de 1965 . . . . . . . .
57.421 - Decreto de_ 13 de de·
zembro de 1965· - Aprova o
Orçamento da Comissão da
:MRrinha Mercante - Publicado no D. O. de 14 de dezembro de 19·65 . . . . . . . . . . . .

57.418 -

57.422 - Decreto de 13 de ~de
zeffibro de 1965 - Aprova o
orçamento da C'omissão do
Plano do Carvão Nacional Publicano no D. O. de 14 e
retificado no de 20-12-65 ....
5·7. 423 - Decreto de 13 de dezembro de 1965 - Aprova o
orçamento da Escola de Mi418
nas de Ouro Preto - Publicado no D. o. de 14-12-65 ..
57.424 - Dlecreto-lei de 14 de
dezembro de 1{}65 - Altera
diSpositivos do Decreto número ·51. 896, de 9 de abril de
1963, que aprovou o Regimen418
to do Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis
- Publicado ·no D. O. de IS.
de dezembro de 1965 ....... .
57.425-- - Decreto de 14 de dezembro de -1965 - Altera o
Decreto n'? 51.308, de 25 de
418
agôsto de 1961 - Publicado
no D. O. de 16-12-65 .•....
57.426 ~ Decreto de 14 de dezembro de 1965 - Aprova o
Re"gulamento da Pagado:i'ia de
!nativos e Pensionistas da
AeronáUtica
- Publicado no
418
D. o. de 16-12-65 •.........
57.427 - Decreto de 14 de debro de 1965 -Aprova o Regimento do Dlepartamento· Nacional de Obras Contra as
Sê cas - Publicado no D. O.
de 17-12-65 ......•......•.•.
57.428 - Decreto de 15 de dezembro de 1965 - Retüica o
Orçamento do Departamento
Nacional de Estradas de Ro4:19
dagemm, para o exercício de
1965, aprovado pelo Decreto
creto n'? 57.350, de 26 de novembro de 196& - Publicadq
no D. 10. de 17-12-65 .....•
57.429 - Decreto de lS. de dezembro de 1965 - Revoga o
Decreto n'? 1.262, de 25 de junho de 1962 e dá outras pro420
vidên - Publicado no D. O.
de 17-12-65 ................ .
57.430 - Decreto de· 15 de dezembro de 1965· - Aproya a
alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Se422
417
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gurcs Marítimos e Terrestres
Sul Americano, relativa ao amnento do capital social - Publicado no D. o. de
21-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
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5·7 .431 -

465

Decreto de 15 de de-

zembro de 1965 - _ Concede
Concórdia Companhia de Seguros autorização parà funcionar e aprova os seus .Estatutos - Publicado no D. O.
de 21-12-65 .. .. .. .. .. .. .. .. .

465

57.432 - Decreto cte 15 de dezembro de 196& - Concede à
sociedade Tibagi Transp0rtes
Maritimos Ltda. autorização
para continuar a frmcionar
como emprêsa de navegação

de cabotagem -

Publicado no

IV.. O. de 20-12-65 .. .. .. .. . •

465

57.433 - Decreto de 15 de dezembro. de 19'65 - Concede à
Companhia de Seguros de Minas Gerais S. A. autorização
para funcionar e aprova os

seus Estatutóos -

Publicado

no D. o .. de 21 e reproduzido no de 29-12-65 . . . . .. . .. . .

57.434 - Decreto de 16 de de~
zembro de 1965 - Autoriza
EMEBIL -- Exploração, Reneficiamento e Exportação de
M;inérios Ltda. a pesquisar
minério de manganês, no
município de Viçosa do. Cea~
rã, Estado do Ceará - Publicado no D. O. de 22-12-65 . .
57.435 - Decreto de 16 de de..
zembro de 1965· - Concede a
Brasil Mineração Indústria e
Comércio S. A. (BRASIMIC)
autorização par a funcionar
como , emprêsa __de mineração
- Publicado no D. O. de 23
de dezembro de 1965 . . . . . . . .
57.436 - Decreto de 16 de dezembro de 1965 -·AUtoriza o
cidadão brasileiro Waldemar
Pezzini a pesquisar calcáreo,
no município de Matozinhos,
Estado de Minas Gerais Publicado no !V.. O. de 22 de
dezembro de 1965 .. .. . • .. .. .
57.437 - Décreto de 16 de dezembro de 1965 - Autoriza o
cidadão brasileiro Décio Ama-
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466

467

467

ral Castro a pesquisar amianto, mica e minério de níquel
no município de Niquelándia,
Estado' de Goiás - Publicado
no D. o. de 22-12-65 . . . . . .

468

57.438 - DecretO de 16 de dezembro de 1D6& - Concede à
Mineração Mafalda Ltda. autorização para funcionar como
emprêsa de mineracão. Publicado no DI ..O. de~ 22-12-65

468

57.439 - Decreto de- 16 de dezembro de 1965 - Autoriza a
Companhiá. Siderúrgica Paulista -,- COSIPA a pesquisar
calcáreo, no município de Salto do Pirapora, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.
de 22-12-65 .. .. .. .. .. .. .. . ..

468

57.440 - Decreto de 16 de dezembro de 1965 - Concede à
Best - Metais e Soldas Limitada ·autorização para funcionar como emprêsa de mineração - Publicado no D. O.
de 22-12-65 . . . . .. .. . .. . . . . ..

469

:5-7.441 - Decreto de 16 de dezembro de 1965 - Transfere à
C'ompanhi~/de :Eletricidade do
Cariri concessão para distribuir energia elétrica no Município de ·Aurora, Estado do
Ceará - Publicado no D. O.
de 22-12-65 .. .. .. .. .. .. .. .. .
57.442 - Dlecreto de 16 de dezembro de 1965 - Autoriza
Fosforita. Olinda S. A. FASA, a lavrar fosforita, no
município de Olinda, Estado
de iPernambuco - Publicado
no D. O. de 22-12-65 .. .
57.443 - Decreto de 16 de dezembro de 19-65 - Autoriza o
cidadão brasileiro Leopoldo
Gonçalves Guimarães Júnior
a lavrar areia quartzosa, no
município de ·Queluz, Estado
de São Paulo - Publicado no
D. O. de 22-12-65 .. .. .. ....
57.444 - Decreto de 16 de dezembro de .1965 --'- Autoriza a
Centrais Elétricas dé MinasGerais S. A. a construir li ':lha
de transniissão - Publicado
no D. O. de 22-12-65 .. .. .. ..

469

470

471

472
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57".445 - Modifica o Regula~
mente para ·Eeleição dos Re~
presentaptes da Lavoura, na
Junta Administrativa do IBC,
baixado->pelo Decreto número.
57. 09& de 19 de outubro de
·1965, a que se refere o art. 5Q
da Lei nQ 1. 779, de 22 de de~
zem de 1952 - Publicado no
Vi. O. de 20-12-65 . . . . . . . . . .
Decreto de 16 de dezembro de 1"9·55 - Abre crédito especial, pelo Ministério da
Fazenda, autorizado pela Lei
nQ 4. 773, de 15-9-1965 - Publicado no D. O. de 20 de dezembro de 1965 . . . . . . . . . . . . .
57.447 - Decreto de 16 dé dezembro de 1"965 - Autàriza o
Ministro da Fazenda a dar a
garantia do Tesouro' Nacional
à operação de crédito que
menciona Pubdicado no
ID. o. de 20-12-65 ........ '.
57.448 - necreto de 16 de dezembro de 1965 - Autoriza o
Banco Central da República
do Brasil a negociar e contratar com o Banco Interan:ericano
de
Desenvolvimento
operação de empréstimo, em
moeda estrangeira para o fim
que menciona Publicado
no D. O. de 20-12-65 . . . . . . . .
5·7. 449 - Dlecreto de 16 de dezembro de 1965 - Prorroga por
mais noventa (90) dias o
prazo previsto no art. 59 do
Decreto n9 56 ."543, de 7 de julho de 1965 - Pub. no D.O.
20-\2-<!lS ..1...................

473

5'f .446 -

57.450 - Decreto de 16 de dezembro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação imóvel rio
Est"ado do Paraná. - Publicado no D . .Q. de 20-12-65 .
57.451 _,_ Decreto de 16 de- dezembro de 1965 - Retifica o
art. 19 do Decreto n9 55.531,
de 11 de janeiro de 1965· - Publicado no D. o. de 22-12-65.
57.4.52 - Decreto de 16 de .dezembro de 19-135 - Autoriza
o cidadão brasileiro Amaro
Pinto de Barros a lavrar
água mineral, no mUnicípio

473

473

474

474

474

475

de .:Fortaleza, Estado do Ceará - Pub. no D.O. de 2·2
de dezembro de 1965 . . . . . . .
57. 45c3 - Decreto de 17 de dezembro de 1965 - Concede
nacionalização à sociedade
anônima s. s. White Dental
Manufacturing Company of
Erasil, sob a denomill.ação
de S. S. White Artigos·
Dentários S. A. - iPub. no
D.O. de 20-12-65 . . . .. . . . ..
57 .4"54 - Decreto de 17 de dezembro de 1965 - ·Autoriza
o Ministério da Fazenda à
·dar a garantia do Tesouro
Nacional à operação de crédito que menciona. - Pub.
no .n.o. de 22-12-"6·5 . . .. . ..
57.455 -Decreto de 17 de dezembro de 1965 - Outorga
concessão a Rádio São Frincisco Ltda., sediada na cidade de Caxias de Sul. Estado do Rio Grande do Sul
para instalai uma emissora
de radiodifusão sonora Pub. no D.O. de 20-12!-6"5 .
57.4"56- Decreto' de 17' de dezembro de 1965 - Determina
a elaboração do Plano de E..<:tatística da Previdência Social e dá outras providências
- PUb. no ;D.O. de 20-12.:.,65
57.457 - Decreto de !'r de de.zembro de 1965 - Prorroga
o prazo fixado no Decreto n<?
5$.958, de 19 de outubro -de
1965 - Pub. no 'D.O. de 21
de dezembro de 1965< . . . . . . .
57.458 - Decreto d€ 20 de dezembro de 1965 - Regulamenta o art. 86 da Lei número 4.506, de 30 dé novembro de 196~ e dâ nova redação ao § 3<? do art. 5<?, do
Decreto n<? ·54.2:52, de 3 de
setembro de 1964 - Pub. no
D. o. de 22-12-.-65 . . .. . .. . ..
57.459 - Decreto de 20· de dezembro de 1965- Estabelece Coordenadorias Regionais do Ministério da Á.gricultura nos Estados e Territórios - Pub. no D.O. de
22-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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S7. 4'60 - Decreto de 2"0 de aezembro de 19"6'5 - Dá nova
redação ao Decreto ng 49·.370,
de 29 de nove:r;nbro ·de 1950,
que dispõe sôbre a' readaptação, e dá olltrãs providências
- Pub. no D.O. de 28-12-6'5

479

D.O. de ·28-12-65 .. .. .. .. .. •

57.461 - Decréto de -20 de dezembro. de 1965- - Dá nova

redação ao Decreto nQ 52:400,
de 2.5 de agôsto de 1963 e dá

outras providências. - Pub.
no D. O. de 28-12,-65 .. .. .. •

489

Decreto de 20 de dezembro de 1965 - Altera o
Regulamento do Impõsto ao
Sêlo - Pub. no D.O. de

57.462. -

22-12-65

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

490

transformação de A Equitativa dos Estados Unidos do
Brasil, Sociedade Mútua de
Seguros Gerais, em soCiedade
491

57.464 - Decreto de 20 de dezembro de lfJ-.65 - Cria, jun-

to ao ·Gabinete do Ministro
Extraordinário para o Planejamento e Coordenação ·Econômica e sob a super.visáo
dêste, Grupos de Coordenação destinados a coligir elementos para a elaboiação do
Plano Econômico de LongO
Prazo e dá outras providênelas. l?ub. no D.O. de

·necreto de 20 de dezembro de 1!}6'5 - Concede à
The Liverpool & London &
Globe Insurance Company
!Limited, autorização para aumentar. o capital destinado
às suas operações de seguros
no Brasil - Pub. no D.O.
de 28-12'-·&5 . .. .. .. .. .. • . . .. •
57 A6"6 '--.. . . Decreto de 20 de dezembro de 19tl5 - Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da· Companhia de Seguros Rio !Branco, relativa
ao aum,ento do capital social.
- Pub. no D.O. de 2S-12-65

5'7 .468 - Decreto de 20 de dezembro de 196-5 - Concede à
Brasil Líbano Companhia de
Seguros Gerais autorização
para funcionar e aprova os
seus Estatutos - Pub. no
D. O. de 28-12-ti5 .. .. .. . .. .

505

Decreto de 20 de dezembro de 19-$5 - Aprova a
alteração introduzida nos Estatutos da Iguassu Companhia de Seguros, relativa ao
au..tnento do capital social. Pub. no D.IO. de 28-12-65

505

Decreto de :20 de dezembro de 1965· - Declara
de utilidade pública a Sociedade Cristã Maria e ·Jesus,
com sede no Estado da Guanabara - Pub. no ID.O., de

5'i\470 -

anônima, bem como seus Estatutos - PUb. no ·D.O. de

22-12-65 .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .

504

57. 46!} -

57.463 - Decreto de :.:O de dezembro de 1965 - Aprova a

21-12-65 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Decreto de 20 de dezembro de 1965 - Concede
à Royal Insurance Company
Limited autorização pa,rá\ aumentar o capital destfnado
às suas operações de seguros
no Brasil. - Publicado no

57. 457 -

24-1Z-ô5 " " .... " " .. " " " .
57.471 - Decreto de 20 de de~mbro de 1965 Aprova o

505

D.O. de 28-12-65 .. .. .. .. ..

506

Estatuto da Fundação Escola
de (Medicina e Cirurgia do
mo de Janeiro __ Pub. no

492

57.465 -

57.472 - Decreto de 20 de". dezembro de HHl'5 - Transfere
para o Govêrno do Estado
do Paraná os encargos e responsabilidad e s relacionados
com o reconhecimento e inspeção dos estabelecimentos no
seu território - Pub'. no D.

o.

504

604

de 28-12-65 .. .. . .. .. .. ..

57.473 - Decreto de 20 de dezembro de 1!J65 - :Inclui um
parágrafo ao artigo 2'? do Decreto n9 809, de 3Q de março
de 1962, - Pub. no J}.O .. de
27·-12-65 . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .
57.4174 - Decreto de 2Q de dezembro de 1965- - Baixa Normas Técnicas Especiais para
o combate à Malária e dá
outras providências. - flub.
no D.O. de 23-12-65 ... ....

509

51.0

510
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Decreto de 20 de dezembro de 1965 - Declara de
utilidade pública o "'J:nstituto
Maria Auxiliadora", com sede
em Barretos, .Estado de São
Paulo· ~ Publicado no lD. o.
de 28-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. 4'76 ~ Decreto de 20 de dezembro de 1965 ~ Concede à
Companhia de Navegação
Cabo Frio autorização para
continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem- Pub. no D.O. de
28-12-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.477 - Decreto de 20 de dezembro de 1965 - Dispõe sôbre manipulação, receituário,
industr~alização e venda
de
produtos utilizados em homeopatia e dá outras providências - PU.b. no D.O. de
57.475 -

28-12-fi5

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

57·. 478 - Decreto de 20 de dezembro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para 'efeitos de desapropriação o .. prédio residencial, sito na· Rua
Barão do Ladário n9 436,
Bairro de Brooklin, na cidade
de São Paulo, Estado de São
Paulo - PUb. no \D.O. de
2'7-12-fi5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 .479" - Decreto de 24l de dezembro de 100'5 Revoga
dispositivo do Regulamento
aprovado pelo Decreto n9
41.47-5, de 8 de maio de 195.7.
~ Pub. no D.O. de 27· de
dezembro de 1965" . . . . . . . . . .
57.4'80 - Decreto de 241 de dezembro de 1965 - Fixa a distribuição em cada Arma e
em cada pôsto, das funções
gerais dos oficiais do Exército, a vigorar a partir de 2:4
de dezembro de 1965 - Pub.
no D.O. de 2·7-12-5·5t . . . . . . .
.'57·.481 - Decreto de ·24 de dezembro de 1955 Aprova
nôvo Regimento para o Servico de Documentação do
Ministério da Educação e
Cultura- Pub. no >D.O. de
29-12-65

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

Decreto de 24 de dezembro de 19·65 - Considera

57.482 -
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512

512
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de alto interêsse nacional as
novas inversões a serem realizadas no ativo fixo de emprêsas que se dediquem à produção de aluminio. - Publicado no D'. o. de 29-12-65 . . . .

520

Decreto de 24 de dezembro de 1965- - Revoga o
Decreto n9 56.754, de 19 de
agôsto de 19-65- e dispositivo do
Decreto nQ 54.399, de 9· de outubro de 1964. - Publicado
no D. O. de 27-12-65 .......• __521

57.483 -

Decreto de 27 de dezembro de 1965 - Retifica o
enquadramento dos cargos e
funções do Quadro de Pessoal
do Ministério da Aeronáutica,
aprovado pelo Decreto núme ..
ro '51.516, de 25 de junho de
1962. - Publfcado no D. o.
de 28-12--65 ... : ..•....•. , • . .

5-7.484 -

57.485 - Decreto de 27 de dezembro de 1965 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropr~ação em favor do
Banco Nacional de Crédito
Cooperativo, imóveis situados
nas Cidades do Rio de J aneiro -- ~tado da (}uanabara, Beiém - Estado do Pará
e Curitiba - Estado do Paraná. - Publicado no D. O.
de 29-12-65 . . . . . . . . . . . • • . • • •
57.486 - Decreto de 27 de dezembro de 1965 - Inclui nas
relações de que trata ó Decreto nQ '5"5'. 244, de 21 de dezembro de 1964, os cargos
que especifica. - PUblicado
no D. o. de 27-12-65 . . . . . . . .
57. 48'1 - Decreto de 27· de dezembro de 1965 Retifica
função gratificada no Quadro
de :Pessoal do Ministério da
Educação e- .Cultura. ~ Publicado no D. O. de 28-12-65;
57.488 - Decreto de 27 de dezembro de 19 65 - Abre crédito suplementar autorizado
pela Lei nQ 4.347, de 19 de
novembro de 1965- - Publicado no D. O. de 29-12-~5· . .
57.489 -· Decreto de 27 de dezembro de 196-5 - Atoriza o
Ministério da Fazenda a d:ir

521

521

522

522

522
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a garantia do Tesouro Nacional à operação de crédito
que menciona. - Publicado
no D. O. de 29-12-65 .. .. .. ..

vegação Costeira o aumento
de que trata a Lei n9 4.863,
de 29-11-65. - Publicado no
523

Escolas de Artilharia de Costa
e de Defesa Antiaérea e cria
a Escola de Artilharià de
.Costa e Antiaérea. - Publicado no D. O. de 28-12.-·6'5- . .

57.491 -

523

Decreto-lei de 27 de

dezembro de 1965 -

Prorro-

gação de Estágio de Serviço
de. Oficial R2. - PubliQado
no ·n. o. de 28-12-65 .. .. .. ..

523

5-7.492 - Decreto de 27 de dezembro de 196'5 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desápro:Priação, o iínóvel que
menciona, necess.ário ao .Ministério da Guerra. - Publiq.do no D. O. de 28-12-65· . .
57.493 - Decreto de 27 de dezembro de 196·5 - Abr·e ao
Ministério da Educação e Cul-

tura o crédito especial de
Cr$ 600.000.000 (seiscentos
milhões de cruzeiros) para
atender as despesas com· a
desapropriação dos bens da
Fundação Gaffrée-Guinle. Publicado no D. O. de 28 e
retificado no de '30-12-65 . ...
57.494 a 57.512 - Decretos ainda não foram publicados no
Diário O jicial ............ , . .

Decreto de· 23 de dezembro de 1965- - Abre érédito especial autorizado pela Lei
n9 4.652, de 31-5-65. -- publicado no D. o. de 30-12-65
57:514 a 57.-526 - Decretos ainda não foram publicados no

524

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

Diário O jicial . . . . . . . . . . . . . . .

de 30-12-65 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

Decreto de 28 de dezembro de 1965 - Aplica à
Companhia Nacional de Na-

526

526.

526

526-

527

Decreto ainda não foi
publicado no Diário Oficial . .
57 .<554 - Decreto de 29 de dezembro de 1965 Abre ao
Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de
Cr$ 24.804.-500 (vinte e quatro milhões,~oitocentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) para atender ?is despesas com a
desapropriação,
pela União, do imóvel situado na Praia do Flamen~o números 130-132, .no Estado da
Guanabara e que se destina a
abrigar a camPanha d'? Assistência ao Estudante. --· pUblicado no D. O. de 30-12-65
5'7 .'555, - Decreto de 29 de dezembro de 1965 - Cria uma
Comissão Execut;.va co~n o
objetivo ·de elaborar os projetas definitivos de ligação direta, através· de ponte, entre o
Estado da Guanabara e a ci-

527

57.553 5-24

524

524

·525

zembro de 1965 - Aplica ao
pessoal do Lloyd Brasileiro,
P. N., o aumento de que trata a Lei n9 4.863, de 29-11-65.
- Publicado no D. o. ele
30-12-'65-

525

Decreto de 29 de de·-·
zembro de 1965- - Prorroga o
prazo estabelecido j)elo Decreto n9 55.979, de 22 de abril de
1965. - Publicado no D. O.

57 .·527 -.Decreto de 28 de de-

57.528 -

Decreto ainda não foi
publicado no Diário Ojiciat
57 .5·30 - Decreto de 28 de dezembro de 1965: - Inclui cargos no Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e
Cultura e dá outras providências. - Publicado no D. o_ de
29 e retificado no de 31-12-65 . .
57.531 a 5-7.547
Decretos
ainda não foram publicados
no D_iário . O jicial .... " .. . ..
57. 548 -.Decreto de 29 de dezembro de 1965 - Abre c:rédito especial ·autorizado pela
Lei ri9 4.308, de 23-12-63. Publicado _no D. O. de 30-12-65
57.549- a 57 .'5'51 - Decretos ainda não forim publicados no
57. 5·52 -

57.5-13 -

Diário Oficial

D. 0'. de 30-12-65 .. .. .. .. ..

67. 529 -

57.490 - Decreto de 27 de dezembro de 196!> - Extingue as

525

527

527
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dade de Niterói, .Capit:ll do
Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D. O. de 30-12·-63<
Decreto de 29 de dezembro de 1965 - ~ll...bre ~ré
dito suplementar autorizado
pela Lei nQ 4. 787, de 6·10-196-5.
?u.blicado no D. o. de

527

a 57.565 - Decretos ainda não foram publicados no

57 ."558

57.556 -

30-12-65 . . ................ .

57. 557 - Decreto de 29 de dezembro de 1965 -·Dispõe sôbre o aproveitament.o dos re-

Pãgs.
jeitos ph·itosos oriundos do
beneficiamento do carvão.
Publicado no D. O. de 30-12-65 529

Diário Oficial .. ~ ... .. .. . .. ..

631

Decreto de 31 de dezembro de· 1965 - Criá o 1Q
Batalhão de Comunicações
Divisionário, .com sede no Rio
de Janeiro, GB. - Publicado
no D. O. de 31-12·65 . . . . . . . .

531

57.566 -

529
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54:539 -

Decreto de 22 ae ou-

tubro de 1964 - R.etifica o
art. 1Q do Decreto n9 2 .13S,
de 22 de janeiro de 1963, referente à autorização de pes-

quisa de mica e pedras coradas no município de Galiléia, Estado de Minas Gerais,

concedida a Adão Batista de
Andrade. Publicado no
D.

o.

54.776 -

de 22-12•65 .. .. .. .. ..
Decreto de 31 de ou-

535

de 26-11-65 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

tubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Athos Fontes Ferreira a pesquisar do
lomita, no Município de Itararé, Estado de São Paulo. - ·
4

55·.012 -

535

Decreto de 17 de no-

vembro de 1964 -

Declara rle

utilidade pública a "Irman ...
dade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú", com
sede em Tambaú, Estado t!e
São Paulo. - Publicado no

o.

de 18-10-65 ........... ,
55·.260 - Decreto de 22 de deD.

536

zembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Darcy de
Almeida a pesquisar areia
quartzosa, no Município de
J acobina, Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de
29-12-6& . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

55.391 - Decreto de 31 de dezembro de 1964 - Autoriza CJ.
Indústria Brasileira de Art1-·
gos Refratários s. A. !BAR, a pesquisa-r profilita no
município de Itapeva, Estado
de São IPaulo. - PUblicado
no D. o.· de 3-11-·65 . . . . . .
55.533 - 'Decreto de 11 de janeiro de 1965 -. Autoriza o

DeCreto de 26 de janeiro de 1965 Auto:i'ioza
Irineu Cardoso de Carvalho a
comprar pedras preciosas. ,Publicado no D, O. de 18-10 ....65
55.632 - Decreto de 26 de janeiro de 196·5- - Autoriza
Cândido Trancoso Sobrinhô,
a comprar pedras preciosas.
- Publicado no D. O. de

538

538

55.631 -

•

Publicado no D. O. dé 29-12-85

cidadão brasileiro Leonardo
Gaivão a lavrar água mineral
no município de Nova Era,
Estado de Minas Gerais. ·Publicado no D. O. de 8-11-65
55.630- Decreto' de 26 de janeiro de 1965 - Declara de
utilidade pública a Comunidade Assistencial Espírita
"Lar Veneranda", com sede
em santos, Estado de São
Paulo. -PUblicado no D. O.

536

537

18-10-65
" " " "" " " " " .
55.633 - Decreto de 26 de ja-

neiro , de 1965Autoriza.
Stelio Cavedon a comprar pedras preciosas. - Publicado
no D. o. de 18-10-65 .. .. .. ..
55.634 - Decreto de 26 de j::>.neiro de 1965· - Autoriza a
Joalheria · Sterling Ltda. a
comprar pedras precioSas. Publicado no D. O. de 18-10-6&
55-.63'5 - Decreto de 26 de janeiro de 1965 - Autoriza Euclides Rodrigues Lopes a comprar pedras preciosas. - Publicado no D. o. de 18-10-65
55.663 - Decreto de 1'? de fe~
vereiro de 1965 Concede
autorização para o funciona ..
menta da Escola Médica do

539

539

539

539

540
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Rio de Janeiro. ~ Publicado
no D. O. de 15-HJ-65 ' ....... ,

540

55. 848
Decreto de 19- de
março de 1965 - Retifica oDecreto n'? 54.093, de 4 de
agôsto de 1964. D?ublicadc
no D.

5·5. 873 / -

o.

de 29-12-65 . . .. . . .

Decreto

de 29

540

de

março de 1965 - Renova a
concessão outorgada para
execução de serviço de radiodifUsão. D.

Republicado

no

19-11~65

o. de 29-11 e retificado no

de 6-12-'65 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.909 -

540

Decreto de 12 de abril

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

542

543

56 .196 - Decreto de 30 de abril
de 1965 - Autoriza a cessão,'

sob a forma de utilização gratuita, de imóvel que menciona,
situado no Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.

de 1965 - Concede autorização para o funcionamento da
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa, no Estado da Guanabara. - Publi-

de 18,11-65

cado no D. o. de 13·-10-65 . . . .
55.942- Decreto de 19 de abril
de 1965 - Declara de utilidade pública a "Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina" com sede

Ml

D. O. de 1-11-65 . . . . . . . . . . . .

541

em Adamantina, Estado · de
São Paulo. - .:PUblicado no

Decreto de 20 de abril
de 19-&i - Autoriza ·a cessão,
sob a forma de utilização
gratUita, do terreno que menciona, situado em Maceió,
Estado de Alagoas. - Publicado no D. O. de 8-11-65 . . . .
55.972- Decreto de 20 de abril
de 19ü5' - Autoriza a cessão,
sob a forma de utilizaç§.o
gratuita, do terreno que menciona; situado no Município
de Magé, Estado do Rio de
Janeiro.
Publicado no
D. O. de 12~11-65- . . . . . . . . . . . .
56. 079 - Decreto de 26 de abril
de 1965 - Aprova alteração
introduzida nos Estatutos da
Colúmbia Companhia Nacional de Seguros Gerais, relativa ao aumento do capital
social. - Publicado no n. o.
de 27-12-65 . . . . . . . . . .. . . . . . . .
56.097- Decreto de 26- de abril
de 1965 - Concede à Sociedade de Mineração do Fundão Ltda., autorização para

funcionar como emprêsa de
-mineração. - Publicado no
D. o. de 19-10-65 .. .. . .. .. .
56 .187 - Decreto de 29 de abril
Autoriza pessoa
de 1965 jurídica estrangeira a adqut~
rir, em transferência de aforamento, o domínio útil da
fração ideal do terreno acres ..
cido de marinha que menciona no Estado da Guanab.ara ..
Publicado no D. O. de

55.963 -

541

Green do Brasil S. (A. - Comercial, Industrial e Técnica
a pesquisar argila, no município de Duque de Caxias,
Estado_ do Rio de Janeiro. Publicádo no D. o. de 19-10-·65
56.299 - Decreto de 19 de maio
de 1965: - Declara de utilidade pública a Santa Gasa
de Misericórdia de Bauru,
com sede em Bauru, Estado
de São Paulo. Publicado
no D. O. de 18-10-65 . . . . . . . .
56. 3S.7 - Decreto de 24 de maio
de 1965 - Concede a CONAN
- Companhia de Navegação
do Norte autorização para
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem. iRetificado no D. o. de
23-Íl-65

542

542

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

543

56.224 - Decreto de 30 de abril
de 1965 -:- Autoriza a A. P.

. . . . . . . . . . . . . . . . . •.

543

544

544

56.441 -Decreto de 9" de junho

de 1965 - Concede à Royal
Exchange Assurance autorização para aumentar o ·capi~
tal destinado ·às suas operaM
ções de seguros no Brasil. Publicado no D. O. de 1-11-65
56.446- Decreto de 9 de junho
de 1965 - Concede à Alliance Assurance Company Limited autorização para aumen~
ta:r o capital destinado às ·suas
operações de seguros no Brasil

546

XLIX

ÍNDICE

Págs.

Págs.

-

Retificado no- D. O. de

4-10-65

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

546

Decreto de 18 de junho de 1965
Concede i
Suissa Sociedade Anonyma
de Seguros Gerais autorização para aumentar o capital
destinado as suas operações
de Seguros no Brasil. - Ptlblicado no D.. o. de 11-10-65·· 1547
56.485 - Decreto de 1& de junho de 1965 ·- Declara de utilidade pública a "Fundação
Pioneiro de Assistência Social", com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado
no D. O. de
22-10~65
. . . . . . . . .. .. .. .. .. .
'547
56.'540 - Decreto de -s de julho
de 1965- - Transfere do Município de Sacramento para
Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. concessão para
distribuir energia elétrica.- Publicado no D. O. de 18-10-6-5 ·547
56.575 - Decreto de 14 de julho de 196& - Aprova os· -Estatutos da Federação Nacional do Bem-estar do Menor.
- Retificado- no D. O. de 19
e no de 28-10-65 . .. . .. . . . . . . 548
56.652- Decreto de ·5 de agõs:..
to de 196·5 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da- União do Comércio e
Indústria .c-ompanhia de Seguros Gerais, inclusive aumento do capital social. Retificado no D. 'C?· de 4-10-6f)l 548
56.674- Decreto de 6 de agôsto de 19ô5- - Autoriza a Companhia Estadual de Energia
Elétrica, do Rio Grande do
Sul, a construir línha de
.transmissão. - Retificado no
56.480 -

D. O. de 5:10-65 .. .. .. .. .. ..
56.~694

Decreto de g. de agõsto de 1965 - Outorga à Centrais Elétricas do !Pará S. A.
para
diZl.buir
concessão
energia elétrica. -..,..- PUblicado
no D. o. de 8-11-65 . . . . . . . .
56. '700 - Decreto de 9 de agôstu
de 1965 - Altera a redação do
art. 10- do pecreto n<:> 53·. 914,
de 11 de maio de 19-64, modi-

&18

-

ficada pelo Decreto número
55.785, de 22 de fevereiro de
1965. -Republicado no D. o.
de 25 e retificado nos de
28-10 e 3-11-65 .. .. .. .. .. .. ..
56.713 - Decreto de 12 de agôsto de 1965 - outorga cOncessão à "Rádio Televisão
Iguaçu S. A." para instalar
uma emissora de radiodifusão
de sons e imagens (televisão). - Publicado· no D. O.
de 12 e retificado ' no de
15-10-65

.. " .. .. .. .. .. .. .. .

Decreto de 12 de agôsto· de 196-5 - Abre, pelo Ministério da 'Viação e Obras
Públicas o crédito especial ·de
Cr$ 39.200.000.QOO, para o fim
que menciona. - Publicado
no D. O. de 4-10-65 . . . . . . . .
56.740 - Decreto de 17 de agôsto de 1965, - Transfere para.
o Centro Fluminense de Eletricidade S. A. concessões de
que são t_itulareS o EstadO do
Rio de Janeiro e a Comissão
Estadual de Energia Elétrica
do Rio de Janeiro. - Retificado no D. O. de 17-11-65 . . .
56.772 - Decreto de 20 de agôsto de 1965 · - Transfere de
Lui"z Antônio Monnerat para
Regina Monnerat a cóncessão para produzir e distribuir energia elétrica no Município de Duas Barra:s, Estado do Rio de Janeiro. -Retificado no D. o.
de

549

6ó0

56.714 -

23-11-65-

. ·-·................

550

-550

551

Decreto de 20 de setembro de 1965 - Concede
autorização para funcionamento do curso de pedagogia, da Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora.
Retificado no D. O. de

56.879 -

5-10~65

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

551

Decreto de 22 de se-:tembro de -1965 - Declara, de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de iEstradas
de Rodagem, faixa de terreno
situada no Estado de Santa
Catarina. Retificado no

56.896 -

-548

D. O. de 1-10-65 .. .. .. .. .. ..

551

L

Págs.

Págs.

concessão ao Govêrno do
·Estado do \Pará, para instalar uma emissora de radiodifusão sonora, na Cidade de
Belém. - PUblicado no D. o.

56.898 - Decreto de 23 de setembro de 1965 _:... Aprova as
especificações da padronização das -fibras da casca de
côco (Cocus nucifera L.),
visando à sua_ classificação e
à fiscalização da exportação.
- Retificado no D. O. de
4-10-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de 1-10-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551

56.900 -- Decreto de 23 de setembro de 196'5' - Dispõe sôbre o regime de corretagem de
seguros na forma da Lei número 4.594, de 29 de dezembro de 1964, e dá outras providências. Publicado no
D. O. de 4-10-65 . • . . . . . . . . . .

D. O. de 1-10-65 . . . . . . . . . . . .

&51

56.902 - Decreto de 24 de setembro de 1965 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo 'Departamento Nacional de Ob.ras
Contra as Sêcas, área de terreno situada no Município de
serra Talhada, no Estado de
Retificado
-Pernambuco.

no D. O. de 4-10•65 . . . . . . . •

56.903 - Decreto de 24 de setembrO" de 1965 - Regulamenta a profissão de Corretor de Seguros . de Vida e de
·Capitalização, de conformidade com o art. 32 da Lei número 4.$94, de 29 de dezembro de 1964. - pUblicado no
D. o. de 4 e retificado no cte
8-10•65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.905 - D~creto de 28 de setembro de 1965- - Retifica o
Decreto n<? 56.837, de 3 de setembro de 1965, a fim de incluir um art. 3Q. - Retificado no D. O. de 5-10-65 . .
66.908 - Decreto de 29 de setembro de 1965 - Acrescenta
parágrafos ao a.rt. 3<? do Regulamento do Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, aprovado pelo Decreto
n<? 2, de 21 de setembro de
1961. - Publicado no D. O.
de 1-10-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.909 - Decreto ·de 29 de setembro de 196!) - Outorga

653

553

Decreto de 29 de setembro de 1965 - Autorlza
a cessão, sob a forma de utilização gratuita, . do terrenCJ
que menciona, situada no Estado da Guanabara. - Publicado no D. o .. de l-10-65 . . . .
56.912 - Decreto de 29 de setembro de 19{i5 - Autoriza
Sociedade Anónima Mineração de Amianto a pesquisar
amianto, no município de
Uruaçu, Estado de Goiás; Publicado no D. o. de 1 e retificado no de 15-10-65 • .. . . .
56.913 - Decreto de 29 de setembro de 1965 - Classifica
os cargos de nivel superior
da Comissão de Marinha
·Mercante e dispõe sôbre o
enquadramento de seus auta1s
E:ublicado no
ocupantes. -

555

556

56.911 -

o.

557

557

de 15-10-65 .......• , • . .

558

66.914 - Decreto de 30 de setembro de 1965 - Altera o
Decreto nQ 53.982, de 25 de
junho de 19·64, que dispõe
sôbre a importação de petróleo e derivados.· - Publicado no D. O. de 1-10-65 . . . .
56.915 - Decreto de 30 de setembro de 1965 ....... Concede à
Aliança de Goiás Companhia
de Seguros autorização para
funcionar e aprova os seus
Estatutos.
Publicado no

6-59

de 5-10-65 . . • . • • . . . . . .

559

D.

555

556

56.910 - Decreto de 29 de se-·
tembro de 1965- - Concede à
sociedade Urbano Gern & Filhos autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabo·
tagem, sob a nova forma social de Navegação Urbano
Gern Ltda. - Publicado no

D.

o.

Figura;n neste volume o Ato Institucional, as Emendas ConsHtucionaist os Atos Complementares, o DeCreto . . lei, ·os Decretos
Legislativos e as Leis que, expedidos no quarto trimestre de 1965,
[oram publicados no HDiário ·oficiar' até o último dia·· útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e republicação estão indicadas no índice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.() 56.916
OUTUBRO

DE

--DE
1965

l.'l

DECRETO

N,9 56.917 DE 1.9 DE
OUTUBRO DE 1965

DE

Declara de utilutaae públzca para fins
de ctesapropriação, pela Dimsdo cte
Aguas do Departamento
Nacional
da Produção Mineral do MinistériO
das Mi nas e Energia, terreno situado no MuniCípio- de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigi:l 8"1, inciso 1, cta Vonstitmçao Federal, e nos termos do Decreto-lei
n.<:> 3.365, de

21 1e junho de 1941.

modificado pela Lei

2. 786, de 21

n1

de maio ae 1956, decreta:
Art. 1.9 Fica aeclarado de utilidade pública, para fins de aesapropriaçáo, pela Divisão de Aguas do De-

partamento Nacional

da

Produçao

Mineral ao Ministerio cta.s Minas

e

Energia, o terreno, com as respectivas benfeitorias, de propriedade de
Odilon Carlos Ferreira de Melo, situado na cidade. de Belo Horizonte,
no confronto da rua Gonçalves Dias
com Avenida Brasil, com a área de
714m2, correspondendo em suas medidas ao lote n9 7, do quarteirão número 29, da 5.\\ seção urbana da
Planta Cadastral da cidade de BelO
Horizonte.
Art. 2.9 A desapropriaçao a que se
refere o presente decreto é cons!cterada de urgência para os efeitos · do
art. 15 do Decreto-lei n.9 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 3.9 Este decreto eútrara ein
vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 19{)5;
144.11 da Independencia e 77.9 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

M aura Th;ibau

Outorga ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambuco concessáo para distribuir energia ~létrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer,e o artigo 87, inciso I, da Constituiçao, e
noJ::' têrmos do art. 55' do Decreto-lei
n.9 852, de 11 de novembro de 1938 e
do art. 8.9 do TJecreto-lei n.Y 3. 7ti~,
de 25 de .outubro de 1941, decreta:
Art. 1.9 E' outo.rgada ao Departamento de Aguas e Energia do Estado
de Pernambuco concessáo para distribuir energia elétrica nos Municipios de Brejão, Itamaracá, Barra do
Guabiraba e Cortês, todos no Estado
de Pernambuco, ficando a.utorizado a
construir os sistemas de transmissao
e de distribuição que se fizerem ne:..
cessarias.
§ 1,9 Em portaria do Ministro das
Minas e Enérgia, após a aprovaçâo
dof projetas, serão determinadas as
característiCas técnicas das instalações.
§ 2,9 A energia a
ser distribuída
serâ fornecida pela Companhia Hidrelétric~ de Sao Francisco.
Art. 2.9 O concessionário deverá
satisfazer as seguintes exigéncias: ·
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissao e diStribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trin~
r
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ta (30) dias, contados da publicação
d_o despacho da aprovação da respectiva mmuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que ·forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetes
aprovados . e as modificações que fo:..
rem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderao ser prorrogados por ato do Ministro ctas Minas e Energia.
Art. 3,Q As tarifas de í'ornecimento de energia elétrica· serão fixadas e
revistas trienalmente pela D:visão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovaçao do
Ministro das" Minas e Energia.
Art. 4.9 A presente concessáo vigorará pelo ·prazo de trinta (30) anos.
Art'. 5.9 Findo o prazo da conces~
são, todos os bens e instalações que
no momento, existirem em funçao
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos r~verterão à Uni ao.
Art. 6.9 O concessionário poderá
requerer que a concessao seja renovãda mediante as condições que vie·
rem a ser estipuladas.
Parâgrafo único. o concessionaria
deverá entrar cóm o pedido a que se
refere êste artigo atê seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se l}ão
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 :f:ste. decreto entra em vigor na data de sua publicaçao, revo·
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.9 de outubro de 1965;
144.9 da Independência e 77,9 da República.,
H.

CASTELLO BRANCO

H.

Mauro Thibau

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.'? 56.918 OUTUBRO DE

n5' 852, de 11 de ·novembro de 1938,
decreta:
Art. 1.9 Fica Centrais Elétric"as de
Goiâs S. A. autorizada a:
a) Construir uma linha de transmissão ligando a subestação de ltumbiara a de Buriti Alegre, Estado de
Goiás;
b) Ampliar a subestação de Buriti Alegre.
§ 1.9 As instalações ora autorizadas
se destinam a reforçar o sistema de
transmissão de Cachoeira Dourada.
§ 2.'? Por ocasião da aprovaçao dos
projetas serão fixadas as caracterls·
ticas técnicas da linha de transmissão e da subestação.
Art. 2.\1 A concessionaria deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar a Divi~áo de Aguas,
do Departamento Nacional da Pro~
duçâo Mineral, do Ministério das Minas e Energia, em três (3) vias, dentro do prazo de cento e oitenta (lSD)
dia:s, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetas e
orçamentos relativos à linha de
transmissão e à subestação.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, executaudo~as de
acôrdo
com os projetas
aprovados, e com as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 35' Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revog·adas
as disposições em contrario.
Brasília, l,Q de outubro de 1965;
144.<? da Independência e 77.~> da Re~
pública.

DE

1.~

DE

1965

DECRETO N<? 56.919
OUTUBRO

DE 1 DE

DE 1965

Autoriza, Centrais Elêtricas ãe Goiás
S. A., a construir linha de transmissão.

Autoriza a Mineração Pirangi S.A. a
lavrar bauxita no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da . atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, aa Constituição, e
nos têrmos do art. 5.9 do Decreto-lei

O Presidente da Repúbli.ca, usando
da atribuição que lhe confere o artiil;o 87, n<? I, da Constituição e nos

ATOS

DO PoDER ExECUTIVO

têrmos do Decreto-lei n-9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi··
nas), ctecreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Pirangi S. A. a lavrar bauxita,
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Mórro 'das Arvores,
distrito e município de - Poços de
Caldas, no Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e sete hectares
e trinta e quatro ares (37,34 ha), delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice -a mil quatrocentos e dez metros (1.410 m), no rumo
verdadeiro onze graus e dezessete
ininutos
nordeste (119 17' NE) do
meio do apoio sul (S) da ponte sôbre
o córrego Morro das Arvores, na rodovia Caldas- Poços de Caldas e os la~
dos, a partir dêsse vértice, os seguiu~
tes comprimenta:s e rumos verdadeiros: qu_?-trocentos e cinqüenta e seis
metros (45_6 m), oitenta e um graus
e cinqüenta e dois minutos sudoeste
(819 52' SW); trezentos e sessenta e
três metros e vinte e três centímetros
(363,23 m), oitenta e um graus e cinqüenta e dois minutos noroeste (81 o
52'NW_) ; quinhentos cinqüenta e cinco metros setenta e sete centimetroS
(555,77 m), quinze graus e três minutos noroeste (15<? 03' NW); duzentos e quarenta e cinco metros quarenta e cinco centímetros (245,45m), trinta ·graus trinta e seis minutos sudoeste
(309 36' SW) ; setecentos e sessenta
e um metros e cinqüenta centimetros
(761,50 m), quatro graus e cinqüenta e um minutos sUdeste (49 51' SE);
cento e vinte e nove metros e setenta centímetros (129,70 m), vinte e três
· graus e dois minutos sudeste (23Q 0:::!'
SE) ; trezentos e quarenta_ e oito metros e setenta centímetros ........ .
(348,70 m), vinte e cinco graus e trinta e três minutos nordeste (259 33'
NE) ;
duzentos e quarenta e cinco
metros (245 m), setenta e dois graus
e cinqüenta minutos sudeste (729 50'
SE) ; seiscentos e trinta e nove metros e cinqüenta centímetros (639,50
mY, setenta e seis graus e dezessete
minutos nordeste , (769 17' NE) ; cento
e pi tenta metros (180 m), treze graus
e quarenta e três minutos sudeste (139
43' SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições- constantes
do/parágr3Jo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alineas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmO Código,
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não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.762, de 19 de
fevereiro de 1963, e da ReSolução
CNEN n9 1-63, de 9 de . janeiro de
1963, da Comissão Nacional dé Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionaria da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na ,forma da Lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3Q Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estáo sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionãrio da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discrimin9.d0s no art. 71 do mesmo Código,
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste · Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de setecentos
e sessenta cruzeiros (Cr$ 760,00) .
Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, ).Q d·e outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 'da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N9 56.920 OUTUBRO DE 1965

DE

1

DE

Autoriza o ·cidadão brasileiro André
de M onlevad a pesquisar diamantes no município de Chap·ada dos
Guimarães, Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n!? 1.985, de 29
de janeiro de 1940

(Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro André de IVIonlevad a pesquisar diamantes no leito e margens
públicas do rio Manso, distrito e município de Chapada dos Guimarães,
Estado de Mato Grosso, numa área
de trinta hectares (30 ha), delimita-

da por uma faixa de mil e quinhentos
metros (1.500 m) de comprimento
por duzentos metros (200 m) de largura; o comprimento é contado pelo
eixo médio do rio Manso, sendo seis-

centos e cinqüenta metros (650 m)
contados a jusante, do ponto do eixo,
em fren:te ao Pôrto de Cima, e oitocentos e cinqüenta metros (850 m),
contados ft montante, pelo eixo, a
partir do mesmo _ponto; a largura é
computada com cem metros (100 m),
para cada lado do eixo médio.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<:> 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. ·sv Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
·
H,

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau.

DECRETO N9 56.921 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1965
itutoriza o cidadão brasileiro Humberto da Veiga Sampaio a pesquisar
calcário no município de Ilhéus
Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 87, n<? I, da covstituição e nos

têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de ?.9
dé janeiro de 1940 (Código de Minas)
dec:·eta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Humberto da Veiga Sampaio a pesquisar calcãrio em terreDos de propriedade dos herdeiros de
Inocencio Martins Lima, Angelito Tavares Dias, herdeiros àe Antonio dos
Santos, Julia Pessôa e João Teodoro
de Sá no lugar denominado Juerana,
distrito de Aritaguá. município de
Ilhéus, Estado da Bahia, numa area
dt duzentos e setenta e oito hectares
e trinta ares (278,30ha), .delimitada
por um polígono mi.stilineo, que tem
um vértice na boca do canal de
acesso às canoas, na margem direita
du Rio Almada, para o Forno de Cal.
e os lados a partir do vértice considerado, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: seiscentos metros
(600m), trinta graus sudeste (309 SE) ;
mH e seiscentos metros (1.600m), sessenta graus nordeste (609NE) : dois
mil metros (2.000m), trinta graus noroeste (309NW) ; mil e seiscentos me~
trcs (1. 600m), sessenta graus sudoestf'! (609SW) ; setecentos e vinte e cinco
metros (725m) trinta graus sudeste
(309SE) ; o sexto lado é o segmento
retilíneo que partindo da extremidade
do quinto lado descrito, com o rumo
verdadeiro de sessenta graus nordeste
(609NE), encontra a margeln esquerda
do Rio Almada, o sétimo ladn, lado
curvilíneo,· é a margem esquerda do
Rio Almada, seguindo para jusante
desde a extremidade do sexto lado
descrito até o ponto em que uma reta.
que é o prolongamento do eixo do canal artificial de acesso acima referido.
encontra a margem esquerda do Rio
Almada; o oitavo e último lado é o
segmento retil.ineo que une a extremidade do sétimo lado descrito com o
vértice inicial.
Parágrafo único. A execução da
pres>mte autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolw:;ão
CNEN n<? 1;63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energ"ia
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil setecentos e noventa cruzeiros
<Cr$ 2. 790). e será válido por dois (2J

ATOS DO

anos a contar da data da transcrição
no livr'o próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3!? Revogam -se as disposições
em contrário .
Brasilia, 1!? de outubro de 1965; 144!?
da Independência e 77!? da _República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<! 56.922- DE 19
OUTUBRO DE 1965

7

PODER EXECUTIVO

DE

outorga à Companhia Paranaense
de Energia Elétrica concessão para
distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852; de 11 de novembro de 1938
e do art. 89 do Decreto-lei nQ 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1Q f: outorgada, à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica, concessão para distribuir energia nos
Municípios de Barbosa Ferraz, campo
Mourão, Guatmrema, Peabiru, Quinta
do Sol e Rondon, no Estado do Paraná, ficando autorizada a -construir os
sistemas de transmissão e de distri·
buição que. se fizerem necessário_s.
§ 19 A energia elétrica a ser--distribuída será suprida pelo sistema campo Mourão.
§ 2Q Em portaria do Ministro das
Minas e Energia após a aprovação dos
projetas, serão fixadas as características técnicas das instalações.
Art. 2Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
.1 - submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta 080) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos
aos sistemas de'transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.

III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem -autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviço.s
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se náo
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~ste Decreto entra em vigOl' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1Q de outubro de 1965;
144<~ da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N .Q 5,6. 923 OUTUBHO DE

DE

1.0 DE

1905

Aprova as novas razões percentuais
para efeito de cálculo da parte variável da remuneração dos Agetttes
Fiscais de Rendas Internas.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, considerando o quP. dispõe a
Lei n9 3.520, de 30 de de!Zembro de
1958 (artigo 1Q da alten:wão 13~- itens

8
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II e III) e § lQ do art. 368 do Re-

gulamento baixado com

o

Decreto

número 45.422, de 12 de fevereiro de
1959 e homologando os cálculos fei-

tos -pelo Departamento . de Rendas
Internas do Ministério da Fazenda

decreta:

Art. 19 Para

~feito

de cálc!-llo da

parte variável de remuneraçao dos
Agentes Fiscais de Rendas Intemas
no biénio de 19 de abril de 1965 a 31
de março de 1967, ficam aprovadas

as' seguintes razões percentuais:

3~ Categoria, nível 14 . . . . . . 7,2021
2!J. Categoria, nível 1:l
1,8731
1!! Categoria, níveis 16, 17 e 18 0,5304
Art. 2º Revogam -se ns disposições

em contrário.

Brasília, 19
de outubro de 1965;
144º da Independência c 779 da República.
·
H, CASTELO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO NQ 56.924 ··OUTUBRO ti>El

DS

1965

DE

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 87, itém I, da Constituição Federal e da autorização contida na
Lei n° 4.€48, de 31 de maio de l965,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, em cumprimento ao que determina o art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pltblica, decreta:
_
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério da Aeronáutica, o 0rédito especial
de Cr$ 950.000.000
(novecentos e
cinqüenta milhões de cn;zeiro:;), para
adquirir os créditos privilegiados por
salários, vencidos até 15 de fevereiro
de 1955, dos empregados tla ex-Panair do Brasil S. A.
Art. 29 o crédito . especial de que
trata esta lei será re~·istrado no Tribunal de Contas da UnHo e distribuído ao Tesouro Nacio:rwl.
Art. 39 1;;ste decreto entrará em
·vigor na· data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 1 de outubro de 19.S5; 1449
da Indei>endêncii e ~79 da República.
H. CASTELLO BRANCo
Eduardo Lopes Rodrigues
Eduardo Gomes

DE

concede reconhecimento à Faculdade de Direito "Laudo de Camargo".

o Presidente da República, usando
da. atribuição qué lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, nos
têrmos do artigo 23 do oecreto~lei
n<.> 421, de 11 de maio de 1938, e tendo em vista o que consta do Processo MEC - 4<1. 891-63, decreta:
Artigo único - Fica reconhecida a
Faculdade de Direito "Laudo de Camargo", mantida pela Associação de
Ensino de Ribeirão Prêto e sediada
nessa cidade do Estado de São Paulo.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1448 da Independência e 779 da República.
H.

1

Abre, pelo Ministério da- Aeronáutica
o crédito especial de Crs 950.000.000
para o fim que esp ~citica.

cta

DECRETO N9 55. 925 DE 19
OUTUBRO DE 1965.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

DECRETO N!? 56, 926
OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Aprova altera.ções introduzidas nos
Estatutos de A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil.

o Presidente da República, usando
das atribuiçóes que lhe confere o artigo 87, ,inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-Lei n° 2.063
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos de A
Equitativa dOs Estados Unidos do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelo Decreto n9 2. 245, de 23 de março de
1896, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizad:::!
em 28 de setembro de 1964, mediante
as seguintes condições:
I - Supressão do pal'ágrafo único
do artigo 15.
II - A alteração consignada na
cláusula precedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação dêste Decreto.
Art. 2'? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regu-
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lamentos vigentes, ou que venham a
vigora.r, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 19- de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 56.927 OUTUBRO DE 1S65

DE

19

DE

Concede à M ineraçâo 1panem a S. A.
autori.zação para funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87
n<? I, da Constituição e tendo em'
vista o que dispõe o Decreto-lei númer.o 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. l!: concedida à Mineração Ipanema S. A. , constituída por
escritura pública arquivada sob número 161.689, na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, com sede na
cidade de Belo Horizonte, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ·OU ·que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 19 de outubro de 1965·
144<? da Independência e 77<? 'da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

juzante, até a ba.rra do Ribeirão
Campo Belo, distritos· de Senador
Mourão e Olhos D' Agua, município
de Diamantina e Bocaiúva, Estado de
lV!.inas Gerais, numa área q~ quatrocentos e noventa e seis hectares
(496 ha), delimitada por ·uma faixa
com vinte e quatro mil e oitocentos
metros· (24. 800 m) de comprimento
por duzentos metros (200m) de
largura, sendo o comprimento contado pelo eixo médio do rio Jequitinhonha, da barra do Ribeirão São
Domingos à do Ribeirão Campo Belo.
A largura é computada com cem metros (100 m) para cada lado do eixo
médio.
Parágrafo úllico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n!? 51.726, de 19 de
fevereiro de 196·3, e da Resolução
CNEN n<? 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2<? o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil, ·novecentos e sessenta
cruzeiros CCr$ 4.960) e será válido
por dois (2) anos, a ·contar da data
da transcrição no liVro próiJrio de
Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 1 de outubro. de 1965; 1449
da Independência e 77<? da República.
H. 0ASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 56.928 ....,..
OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Autoriza a Emprêsa· Acaiaca - Emac
S. A., a pesquisar ouro e diamante nos municípios de Diamantina e
Bocaiúva, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o artigo
87, n<? I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Lei nº 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art,, 19 Fica autorizada a Emprêsa Acaiaca - Em a c s. A. a pesquisar
ouro e diamante no leito e margens
públicas do ·rio Jequitinhonha, da
barra ·do Ribeirão São Domingos, a

DECRETO N<? 56.929 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Décio
Vendramel a pesquisar galena no
Município de Iporanga, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, n<? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n!? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1ç Fica autorizado o cidadão
brasileiro Décio Vendramel a pesquisar galena em terrenos. devolutos nos

lü

ATOS l'O PODER EXECUTIVO

lugares denominados Córregos do Bastião, Monjolinho e Maximiano, distrito e município de Iporanga, Estado de

São Paulo, numa área de trezentos
hectares (300 ha), delimitada por um

retângulo, que tem um vértice, a mil
e oito metros n. 008 m), no rumo
magnético de trinta e dois graus e
trinta e um minutos noroeste {..... .
329 31' NW), da confluência dos córregos Aririba ·e Bastião e os lados di-

vergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil e duzentos metros (1.200 m), sessenta e cinco graus sudoeste (659 SW) ;
dois mil e quinhentos metros C.....
2.500 m), vinte e éinco graus sudeste
(259 SE).

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fe~
vereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n"' 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nu~
clear.
·
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de três
mil cruzeiros (Cr$ 3 ..000) e será vãlido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesqui-

sa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura

~hibau

DECRETO N9 56.930 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Autoriza. a Cia. Estrada de Ferro e
Minas de São Jerônimo a pesquisar
carvãO no Município de Guaiba, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
deCreta:
Art. 19 Fica autorizada a Cia. Es~
trada de Ferro Minas de São J erônimo a pesqUisar carvão em terrenos de
propriedade de Sadi Liotte de Souza,,

João Amorim, Mário A vila, Rui Azevedo Ossig, Teodora Santana nelavi,
Paulo Marçal Maroco e Pedro _.laroco,
Florício da Silva Coimbra, Gomercin~
do Oliveira Garica, Antônio Carlos P.
Machado, Waldemar de Oliveira Barreto e Granja carola s. A. Agrícola
e InduStrial, situados às inargens do
rio Jacui; distrito de Bom Retiro do
Guaíba, município de Guaiba, Estado
do Rio Grande do sul, numa área de
mil hectares (1. ooo ha), delimitada
por um triângulo retângulo, que tem
um vértice a dezessete mil cento e
trinta e oito metros (17 .138 m), no
rumo magnético de oitenta e quatro
graus sudeste <849 SE) da chaminé
da antiga usina termoelétrica do es~
taleiro de Charqueadas no município
de São Jerónimo e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oito
mil ·trezentos e oitenta e um metros
<8.381 m), dezessete graus e vinte e
um minutos noroeste (179 21' NW) ;
dois mil e quinhentos metros (2.5:00
m), oeste (W) ;
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às servidões do Regulamento aprovado pelo
Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro
de 1963, e da Resolução CNEN n9 1-63,
de 9 de janeiro de 1963, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ "5 000,00) e será vá~
lido por dois (2) anos a contar da.
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes~
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 1Q cte outubro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau'

DECP..,ETO N9 56.931 OUTUBRO DE 1965

DE 1 DE

Autoriza o cidadão brasileirQ José
Passos de Resende a pesquisar
ca.ssiterita no município de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais.

O Presidente Ca Repül)'.ica, usando
da atribuição que lhe conf"'re o ar~
tigo 87, n9 I, da 0ons+.itui:;ão e nos

ATOS DO PODER ExECU~IVO

têrmos do Decreto·lei n? 1.935, de
29 de janeiro de 194{) (Código de
~inas), decreta:
Art. 19 Fica auwrizaJ.o o cidadao
brasileiro José Passvs Rezende a pesquisar cassiterita em terrenos de sua
propriedade no luga!- .denominado
Sítio da Falhada, dis~rito· e município de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, num:t área de
dezessete hectares E:: oitenta e cinco
ares (17,85 ha), delimitada por um
polígono
mistilínE'o cujos os lados
são assim definidüs, 19 lado é um
segmento retilíneo que tem seu início em ponto na margem direita do
ribeirão dos Pinheiros a trezentos e
noventa e cinco metros (39·Jm). no
rumo verdadeiro de quarenta e nove
graus noroeste (499 NW) da barra do
cón·ego cascalho prêto, êste lado tem
comprimento de C'!-nto e trinta metros (130m) c rumo verdadeiro de oitenta e três graus trinta minutos noroeste (839 30' NW) , à segundo lado
é um segmento r<!tilineo, com duzentos e sessenta. metros (260m), que
parte da extremidade do P lado com
rumo verdadeiro de c;.t:arenta e oito
graus trinta minutos sudoe-ste ....
(489 30' SW) · o terceiro lad~, é o
segmento retifíneo que partindo da
extremidade do 2° la.do com rumo
verdadeiro de vinte graus· sudoeste
(20? SW) alcança o córrego cascalho
Prêto; o quarto lado é o trecho do
córrego cascalho Prêto compreendido entre a extremidade do 39 lado e
sua barra no rlbeiráo dos PinhHros;
O quinto e último lacto é o trecho da
margem direita iú riben_·ão dos Pinheiros compreendido entre o vértice
inicial e a barra do córrego Cascalho
Prêto.
Parágrafo único. A execução da
presente :wtoriz<cção fi<.:a sujeita às
estipulações do Re.,.;uhtment.o .aprovado pelo DF; r- .-eto n9 51. 72-ô. de 19 de
fevereiro de 1963, e da. r~esoluç.ão
CNEN nl! 1-G3, de 9 de- janei:.o de
19'63, da cornissào Nacional de--Energia Nuclear.
Art. 29 o t.ítula da autorizacao de
pesquisa, c1ue serâ uma via autentica
dêste Decreto paga-rá a taxa de tre-·
zentos cruzeiros (Cr$ 300,0{)) t: aerá
válido por dois (2) anos a contar da
datà da tram,_Tição no livro próprio
de Registro das .Autoriza.çó~s de I•tsqursa.
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Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 1 -::ie outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da RepUblica.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro

~fh"!.b.l•t

DECRETO N9 56. 932 OUTUBRO DE 1965

DE

1

DE

Autoriza a Emprêsa de Minérios Independência Ltda. - EMIL a
pesquisar calcário, no município de
Cachoeiro do
Itapemirim, l!-stado
do Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 <Código de Minas)
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Emprêsa de Minérios Independência Ltda.
- EMIL - a pesquisar calcátio em
terrenos de propriedade de Dinorah
de Andrade Machado, no distrito de
condurU, município de Cachoeiro do
Itapemerim, -no Estado do B:;spuito
.santo, numa área de três hectares
(3 ha), delimitada por um ret.ângulo
que tem um vértiCe a cinqüenta e
cinco metros <55m) . no rumo magnético oitenta e cinco graus nordeste
(859NE) do canto' esquerdo do prédio
onde funcina escritório da interessada e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta
metros 050m), trinta .graus ·sudeste
(309 SE); duzentos metros i~OOm),
sessenta graus sudoeste (601! SW).
Parágrafo Unico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl! 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
SNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 - o título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêSte Decreto, pagará a '>axa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no Livro _próprio
!e Registro das Autorizações de Pesqmsa.
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Art. 3t? -

Revogam-se as disposi-

ções em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1965; 1449
da Independência e
779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.tl 56.933 OUTUBRO 'OE

DE 1.9 DE

.1.!:105

Conceae çi Compannw áuntera Brasileira autorização
pan.. ·unci01iar

come emvrêsa de

mi~teraçao.

c .Presidente da rlepú.olica, uos~:tndo
da atribuição que lhe confere o âr··
tigo 87, n,9 I, da Constituição

e

tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.9 93U, cte H de dezembro de

1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia Aurífera Brasileira, constituida por escritura · pública .<trquivada
sob n;Q 37.617, na Junta Comercial
du Estado da Bahia, com sede na cidade de Jacobina, autorização para
funcionar como emprêsa de mineraçào, ficando obrigada a cumprir in
tegralmente as leis e -·regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, J..~ de outubro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
rl.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 56.934 - DE 1.9 DE
OUTUBRO 'DE 1965 .
Concede à INCALESA
Indústria
Calcárea Lem.e dos
Santos Ltda.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã'o que lhe confere o artigo 87, n,9 I, da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n.9 938, de 8 de dezembro
de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à lNCALESA - Indústria Calcárea Leme dos Santos Ltda., constituída por
contrato arquivado sob número duzentos e sessenta e niW mil oitocentos e quarenta e seis (268.846), na
Junta Comercial do Estado de S~o

Paulo, alterado pelo instrumento partjcular de 31 de maio de '1965, com
sede na cidade de Sorocaba. autorização para funcionar como emprêsa
de mineraçaú, ficando obrigada· a
cumprir integralmente as l.eis e reg-ulamentos em vigor ou que vierem a
vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 1.9 de outubro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 ·da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N .9 56.935 DE 1.9 DE
OUTUBRO DE 1965

Concede. a Mineração Veríssimo Limitada, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, us-ando
na atribuição que lhe confere o artigo 87, n.'? I, da Constituição
e
nos têrmos do Decreto-lei n.'?.. L.985,
de 29 de ._janeirt de 1940 (CóctigU de
Minas), decreta:
Artigo "(mico. E' concedida à Mineraçáo verissimo Ltda., constituída
por escritura pública de 19 1e agôsto de 1964, lavrada no :3artório do
1.~ Oficio .de Notas da cidade de Ipameri, arquivada so.) n.9 5. 609- ~a
Junta Comercial -do Estado de Gola.;.:::,
autorizaçáo para t"uncmnar ;;.amo em~
prêsa. de mineraçào", ficando obrigada
a cumprir integralmente '~ leis e regulamentos em vigor ou '1_Ue venhã-m
a vio·orar sôbre o objeto desta au··
torizaçào.
Brasília, 1,9 d.e outubro de 1955;
1445' da Independência e 77,'? da República.
H. CASTELLO BRANCO
M aura Thibau

DECRETO N.9 56.936 OUTUBRO

IJF.

DE

1.9

DE

l!::ffi;)

Autoriza o cidadão brasileiro
Jose
Biondi Sobrinho a pesquisar bauxita, no municipio
de Lavrinhas,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n5' I, da constituição
e
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DECRETO N ,Q t' ". 937 - DE 1.9 DE
nos têrmos do Decreto-lei n.9 1.985,
OUTUBRO DE 1005
de 29 de janeiro de 1940 .\Código de
Minas> , decreta:
Auto-riza a Companhia àe Pesquisas e
Art. 1Y f"h.:a autorizado o cidadão
Lavras Minerais - Copelmi a labrasileiro José Biondi Sobrinho a pesvrar carvão mineral, no município
quisar bauxita, em terrenos de sua
de Guaiba, Estado de Rio Grande
propriedade, no lugar denomt.1a~o
do.Sul.
Fazenda Bôa VIsta, Ui::;tnto de ?1nheiros, município de Lavrilüm;;, Esu Presidente da República, usando
t~do de São Paulo, numa áred de U!J:'
ct~ atribuição que lhe conf.ere o ari·octare e noventa e tr"- ares (1,93
tigo 87, n.Q L, da Constituição e
ha) , delimitada por um pollgono irnos têrmos do uc:-creto-lei n:· 1.985,
regular, que tem u;.n n:.rti...:e a tn·de 29 de janeiro de 1940 CCódigo de
zentos e cinqüenta e oitu metros e
Minas), decreLa.
dez centímetros (358,10 m). no ·uma
m8,gnét1c1 'ie sessenta "'- cinco gra.m
Art. 1.9 Fica autorizaaa a compae cinqüenta e seis minutos sudeste
nhia de Pesquisas e Lavras Minerais
(65956' SE), do centro da soleira do - Copelmi a tav1 ai carvão mineral,
portal da casa sede da Faza_nrla Bôa
no distrito e mur,icípio de Guaiba,
Vista e ,.. lados a partir desse V(:rEstado do Rio Grande do Sul, numa
tlce, os seguintes -~'lmprimentos e ruárea de oitocentos hectares 1,800 ha),
rr:os magnéticos: -;ess.:mta e nov,. medelimitada por um retãngulo que tem
tros e cinqüenta centímetros (69,50
um vértice na dha dos DorneJes a
m), quatorze graus nordeste (149 NE) ;
quatro mil oitocentos e setenta mecento e vinte e dois metros (122 m), -~ros \4.870 mJ, no rumo 11erctaaeiro
setenta e nove graus e trinta mmusetenta e um graus ~ trinta e quatos nordeste (79Q 30' NE) , cento <::
t!"o minutos nm·deste (719 34· NE) da
trinta metros e cinqüenta centíme~
chaminé da 'Jzina do Estaleiro de
tros (130,50 m), seis graus sudeste Charqueadas e' os lados, divergentes
(6<? SE) · cento e trinta e quatro medésse vértice, os seguinte~ compritros (13'4 in), s~tenta graus e trinta
mentos e rumos verdadeiros:
doi&
minutos sudoeste
(70930' SW) ; o
m1 e quinhentos metrof
(2 -lll~m)
quinto lado é o segmente retilíneo
oitenta e três graus e dezmto mmuqtie partindo
da
extremidad~ . ~o
tos nordeste (83918' NE) ; t.rê& ll<Íl e
quarto 1ado ·ctescrito ·:ai ao Yérr,Jce duzentos metros C3.20ú m1-, sei~ graus
de partida.
e quarenta e doi::; minutos sudeste
(G942' SE). Estf:l autorizaçac é ,JuParágrafo úhico. A execução da
mediante_ as condiçõ~s conspresente autorização fica sujeita 1-s _ torgada
tantes do Pflrágrafo (mico do art. 28
estiuulaçr~es do Regulamento aprovado Código de Minas e dos a1 t.s. 32,
do ~pelo Decreto n,Q 51.726, de 19 ~e
33 34 e· suas alíneas, além das 8efevereiro de 1963, e da Resoluçao
gu'intes e de outrá~
constante8 ao
CNEN n.9 1-03, de 9 de janeiro de
mesmo Código, não expressamente
3963, da Comissão Nacional de Ener~
mencionadas neste decreto
.gia Nuclear.
Parágrafo único. A execução da
Art. 2.<? O título da autorização de
presente autorização fica sujeita às
pesquisa que será uma via •.utênti-estipulações do Regulamento aprovaca dêste decreto, pagará a taxa Je
do pelo Decreto n.9 51.726, de 19 ~e
trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e c;erá
fevereiro de 1963, e da Resoluçao
·vá:icto por duis (2) anos a cont~r
CNEN n.Q 1-63, de 9 de 1aneirr de
da data da transcrição no livn pro1963 da comissão Nacional de Enerprio de Registro das Autorizações de
gia Nuclear.
Pesquisa.
Art. "J.Q O concessionário da autoArt. 3.9 Revoga_m-se as disposições
rização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei,
em contrário.
furem
devid0s à
os tributos qut
Brasília, l.Q de outubro de 1965;
União ao .i-i!sL-1U.o e ao Municípw. üm
144.9 da Independência e 77 ,Q da RecumpÚment.n elo disposto no d.i·t 68
do Códig'c d~, '\f-m~.
IJl)blica.
Art. 3,Q Se o concessionário da
H. CASTELLO BRANCO
3.utori'zaçà·1 nãc cumprir qualquer
das
.obrig'a.;õ.~s que lh2 incurd:'Em
a
M aura Thibau
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âutorü;ação l~ 1::-~vr'J ~erá dec:arada
caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.\'' As propriedades vizinhas
estão suj'='' ·h., às servidê"Jes .je f:Olo f
sub-solo para fins de lavra na forma
dos arts. :~g e 4" do Código 4~ l\lli!"las.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa-

mento Nacional da 'Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. ·n do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá por titulo éste Decreto, que será
transcrito no .ivro próprio de Registro das Autortzaçôe:; de Lavra, após
o 'pagamento da taxa de oito mil
cruzeiros (Cr$ 8.000).

Art. 7.9 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 1.9 de outubro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República..
II.

CASTELLO, BRANCO

1 - Apresentar dentro de noventa
(90) dias, à Divisão de Aguas, do Departamento
Nacional da Produçà..tJ
Mineral, do Ministério da:5 Minas P.
Energ1a, o memorial, os projetas e os
mçamentos das obras a realizar.
II - Iniciar t concluir as obras tK\:>
prazos que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, r;xecutanJoas de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que f( rem autorizadas.
Parágrafo único - Os prazos de
que trata o presente J-rtigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
das Minas e Energia.
Art. 31? o presente :Jeereto entra
em vigor na data de sua publicação,
devogadas ás disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1955; 1449
da Independência e 779 da Rep•'l'>!ica.
H, CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO

N9 56. g.gg
DE 1
OUTUBRO DE 1965

DE

Autoriza a Rio Ligth S. A. -serviços de Eletricidade a ampltv,r seu
sistema de distribuição, no Estado
da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n9 2.059,
de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 19. Fica, a Rio Light S. A. Serviços de Eletricidade, au'Oorizada ,,
ampliar seu sistema de distribuição
de energia elétrica, mediante a. instalação de uma subestação transfQrtnadora, em terreno situado na ·ua .1?t>oatão nº 22, bairro de Campo Gr'lnde, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
§ 19. A finalidade dessa su'JAstar-:-:to
é melhorar as condições i.e fornêci~
menta de energia às ireas servidas
pelas subestações de C:iscaaura, João
Vicente, Rea.Iengo, Bangu e Senador
Camará.
§ 29 Por ocasião da J.pr0vaçâo elos
projetas serão fixadas a,s caracterís·
ticas téCnicas das novas irt'5'=·'.tlações.
Art. 29 A concessionâria deverá
cumprir as seguintes exigências.

DECRETO N9 56.939 OUTUBRO DE 1965

DE

l\'

DE

Autoriza Mineração Santa Rosa Ltda.
a pesquisar minério de cbbre nu
município de Ituaçu, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
·de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mineração
Santa Rosa Ltda., a pesquisar minério de cobre em terreno.s devolutos,
no distrito de Tanhaçu, mUnicípio de
Ituaçu, Estado da Bahia, numa área,
de quatrocentos e vinte e oito hectares e quarenta ares (428,40 ha), delimitada por um octógono irreg1t1ar,
que tem um vértice a quatrocentos
metros (400m), no rumo magnético
norte <N), da conflUência do R~acho
da Cumbuca com o Rio de Contas e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil cento e vinte metros
(1. 120m), cinqüenta e sete graus sudoeste (579) SW) ; dois mil e seis(2.600m), setenta e
centos metros
dois graus noroeste (72Q NW) ; dois
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mil e quatrocentos metros (2 .400m),
cinqüenta e oito graus noroeste (5-8<?
NW): oitocentos metros (800m), sul
(S) ; . dois mil e quatrocentos metros
(2.400>, cinqüenta e oito graus sudoeste (589 SE) ; dois mil e seiscentos
metros (2.ü00m), setenta e dois graus
sudeste (72 SE) ; - mil cento e vinte
(1.120m), cinqüenta e sete
metros
graus nordeste (579 NE) ; oitocentos
metros (300m) norte (N) .
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de 30 de abril de 19f5 da co~
missão Naciollal de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil duzentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 4.290.000), e será válido por
dois (2) anos a contar da data da
transcrição no livro ·próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de '1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 56.940 - DE 19
OUTUBRO DE 1965

DE

· Restringe a zona de
concessão àa
Cidade de Santos Serviços de
Eletricidade e Gás S. A. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da constituição, e nos
têrmos do artigo 1-50 do Código de
Aguas (Decreto n<? 24.643, de· 10 de
julho de 1934), combinado com o~ artigos 59 do Decreto-lei n9 852, de 11
de novembro de 1938 e 89 do Decretolei n9 3. 763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 19 Fica excluído o distrito de
Bertioga, município de Santos, Estado de São Paulo, da zona de concessão de que é titul.ar a Cidade de Santos - serviços de Eletricidade e Gás
S.A. em virtude do Manifesto apresentado no D.Ag. 1.247-35.
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Art. 29 É outorgada à Band :-irante
de Eletricidade S. A. concessão para
distribuir energia elétrica no referido
distrito, ficando autorizada a cons~
truir os sistemas de transmissão e de
distribuição que forem necessários.
§ 1Q A energia elétrica será suprida
pela Companhia Docas de Santos.
§ 29 Em portaria do_ Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas das instala~
ções.
Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Bubmeter à· aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) viàs, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetas e
orçamentos relativos aos sistemas de
transinissão e de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publica~
ção do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministério da Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, exe~
cutando-as de acôrdo com as modificações que forem autorizadas, se necessário.
Parágrafo único - Os prazos referidos . neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações, que, no
morríento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
.AJ:t. 69 A concessionária poderá requerer que seja renovada a concessão
mediante as cOndições que vierem a
ser estipUladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo da vigência
da concessão, entendendo-se, se nâSJ o
fizer, que não pretende a renovaçao.
Art. 79 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
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Aguas do Departamento Nacional da
ProduçãO Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 89 Jtste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em ·contrário.
Brasília !9 de outubro de 1965; 1449
da Indepéndência e 77!! da República.
H, CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56,941 - DE 1 DE
OUTUBRO DE 1965 Declara de utilidade
pública, para
fins de desaproPriação em javor d~
central Elétrica de Furnas S.A., a
área de terra que menciona.

da

o Presidente
República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição .e nos
têrmos do artigo 151 do Código de
Aguas <Decreto n9 24.643, de lO de
julho de 1934) e do Decreto-lei número 3. 365, de 21 de junho de 194_1,
decreta:
Art. 19 - E' declarada de utTlidade pública a área de ter'ra no tot!J,l
de 264.000 m2,.destinada à ~onstru
ção pela Central Elétrica de Furnas
S.A. de uma subestação abaixadora na
localidade de Adrianópolis, município
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de ·Janeiro.
Art. 21? ~A área de,terra a que, se
refere êste DecretO acha-se comprendida pela poligonal cuja delimitação
é a seguinte:
Partindo do marco da divisa entre
as propriedades de Irussu Urbanização & Vendas Limitada e Henrique
da Silva Tojeiro, localizado ent,re os
kms. '10 e 11 da Rodovia RJ-115, num
alinhamento com azimute 309 30' NE
percorre a extensão de 89,20 m até
atingir um marco de divisa; neste
ponto taz uma deflexão de 381? à direita e percorre a extensão _de 110,40
m até atingir um marco de divisa;
neste· ponto faz uma deflexão de
359 30, à esquerda e percorre a extensão de 27,90 m, até atingir úm
marco; neste poilto faz uma deflexão
de 3'? 30' à esquerda, e percorre a
extensão de 83,40 m até atingir um
marco de divisa; neste ponto faz uma
deflexão de 1069 à direita e percorre

730,0 m, até atingir um ponto onde
faz uma deflexão de 899 à direita e
percorre a extensão de 66,0 m até
atingir um marco; neste ponto faz
uma deflexão de 49 à esquerda e· percorre a extensão de 24,80 m até atingir um marco; neste ponto faz uma
deflexão de 199 à esquerda e percorre
a extensão de 236,50 m até atingir um
marco; neste ponto faz uma deflexão
de 909 à direita e percorre a extensão de 234,60 m até atingir um marco; neste ponto faz uma deflexão de
119 à direita e percorre uma extensão de 52,00 m ~üé atingir um marco:
neste ponto faz uma deflexão de 29"
à direita e percorre uma extensão de
158,00 m até atingir um marco; neste ponto faz uma deflexão de 39 30
à direita e percorre a extensão de
99,40 m até atingir um marco; neste ponto faz uma deflexão de 139 30
à esquerda_ e percorre a extensão de
292,50 m até atingir um marco; neste ponto faz uma deflexão à. esQuerda e percorre a extensão de 11,55 m
até atingir um marco; neste ponto
faz uma deflexão de 5" à esquerda
e percorre a extensão de 12,75 m até
atingir o marco inicial.
Árt. 39 ~ A central Elétrica de
Furnas S.A. fica autorizada a promover a desapropriação do domínio pleno da área acima descrita e destinada à localização da Subestação de
Adrianópolis.
Art. 49 - Nos têrmos do artigo 15
do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei ..
n9 2. 786, de 21 de maio de 1956. a
promoção da desapropriação da área
de terra constante dêste Decreto é
declarada de caÍ'áter urgente.
Art. 59 - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em cont.rário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779. da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.942 OUTUBRU DE 1965

DE

1

DE

Retijica o art. 19 do Decreto número
44.529, de 24 de setembro de 1958.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
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do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1° Fica retificado o art. 19
do decreto n9 44.529 de 24 de setem-·
bro de 1958 que passa a ter a seguinte redação: P...l"t. 19 - Fica autori~a
do o cidadão brasileiro J ayr Nab'...lcO
Pereira da Silva Porto a pesquib<~-r
min2rios de ferro ~ de manganês, t.:m
terrenos de sua propriedade, em con··
domínio com outros, no luga1 den~J
minado .Pazenda Bananal, distrito de
Ca.tas Altas, município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, numa
área de trezentos e onze hectares noventa e um ares t. dez centiares .
(311,9110 ha), delimitada por um po.!ígono inegular que tem um vértice a
setecentos e trinta metros (73Qm), no
rumo verdadeiro de cinqüenta e três
graus e trinta minutos sudeste (53'?
30'SE) da tôrre da Igreja da localidade de Agua Quente e os lados, a
partir do vértice considerado, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil quatrocentos e quarenta e
cinco metros (1. 445 m), cinqüenta. e
nove graus sudeste 599SE) ; seiscentos e sessenta metros (660m), sul lS) ;
mil novecentos e trinta metros (1.930
m.), quarenta e sete graus sudo"este
<479 SW); duzentos metros (200 m)
vinte e dois graus e vinte minutos
noroeste (22Q2Q'NW) ; oitenta e qua~
tro metros e vinte centimetros <84,20
m.), sessenta e um graus e vint8 e
quatro minutos noroeste (61924' NW);
cento e quatorze metros e oitenta
centímetros (114,80m), sessenta e um
graus e seis minutos norol:lste (61906'
NW) ; cento e vinte e ·cinco metros e
quarenta centímetros (125,40 m), ses~
senta e um graus e quatorze minuws
noroeste (6F'14' NW) ; quarenta e nove metros e noventa centímetros
(49,90 m), sessenta graus e quarenta
e um minutos noroeste (60941' NW);
duzentos e dezoito metroS e cinqüen~
ta e seis centímetros (218,56 m). se~
tenta e oito graus e quarenta e sete
minutos noroeste (78Q47' NW) ; cento
e cinqüenta e um metros e noventa
centímetros (151,90 m), cinqüenta e
cinco graus e trinta minutos noroeste
(55930' NW) ; oitenta e quatro metros
(84 m), quarenta e mn graus e quarenta e dois minutos sudoeste (419
42'SW) ; vinte e oito metros e sessenta centímetros (28,60m). oitenta e
um graus e trinta e seis minutos sudoeste (81<?36' SW); cento .e trinta e
três metros· e sessenta e dois centi-
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metros (133,62 m) . setenta e nove
graus e quarenta e nove minutos noroeste (79Q49' NW) ; sessenta e dois
metros e cinqüenta centlmetros ....
w:,.,,5Q mr, vinte & sete graus e quarenta e quatro minutos sudoeste ....
(27'?44' SW); cento e oito metros e
seSsenta centímetros. (108,60 m), oitenta e cinco graus e quarenta e sete minutos sudoeste (85947' SW) : qua.trocentos e sessenta e sete met;:os
t467 m), cinqüenta e seis graus e três
minutos noroeste (56<l03' 'NW); duzentos e sete metros e setenta centímetros (207,70 m), dezesse'".e graus e
cmco minutos noroeste (171?05' NW) ;
cento e quatorze metros {114 ml. setenta e cl.ois graus e quarenta e oito
minutos noroeste (72°48' NWl sessenta e sete metros e cinqüenta e sete
centímetros (67,57 m), cinqüenta e
nove graus e vinte e nove minutos su··
doeste (59Q29' SW) : duzentos e auarenta e três metros e qu;1renta centímetros (243,40 m). quarenta e dois
graus e um minuto noroeste (42901'
NW) ; cento e setenta e oito metros e
vinte centímetros (178,20 m) quatorze graus e três minutos nordeste
o 4°03' NE) ; trezentos <o treze metros
e cinqüenta e nove centímetros ....
<313,59 m), sessenta e dois graus <::
uuinze minutos nordeste (62915' NF) ;
duzentos e oitenta e sei.s metros (286
m) vinte e sete graus e quarenta e
trê~ minutos noroeste
(27Q43' NW> ;
duzentos e oitenta e nove metros e
vinte um centímetros (289.21 ml dez
O'ra.us e quarenta e nove minutos nordeste (10'?49' NE) ; mil duzentos
e
ouarenta metros (1.240 ml. dezenove
.;raus sudeste (199 SE); quatrocentos
~etros (400 m), sessenta e seis 15ra.us
sudeste (66\"1 SE) ; mil e quarenta metros (1.040 m). sessenta e dois graus
nordeste (629 NE) ; mil sei.scent~s e
sessenta metros (1. 660 m), cmco
graus nordeste (59 NE) .
Art. 2~> A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo Cf>digo ~e
Minas .e será· transcrito no livro proprio. de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia 19 de outubro de 1965; 1449
dá Indep~ndênçia e 77Q da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

M aura Thibau
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DECRETO N9 56. 943 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1965
Renova o decreto nr:> 2 .142, de 22 de
janeiro de 1963.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o an;.

87, n9 I, da Constituição. e nos têrmos

do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 194"0- (Código de Minas) , de-

creta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de dois (2) anos nos
têrmos da letra a, do art. 19 do Decreto-lei n9 9.605, de 19 de agôsto ele
1946, a autorização concedida à cidadã brasileira Delmira Dias Gonçalves
da Silva, pelo decreto nº · 2.142 (dois

mil cento e quarenta e dois), de vinte e dois (22) de janeiro de mil no-

vecentos e sessenta e três (1963), para.
pesquisar minério de cobre, no lut;ar
denominado Arapuá, distrito e muni~
cípio de Jagua.rari, Estado da Bahia..
Art. 2<? A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decre~
to, pagará a ta.xa de oitocentos e
quarenta cruzeiros (Cr$ 840) e será
transcrito no livro próprio de Regis~
tro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3<? Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília. 1!? de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúbli.ca.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 56. 944 DE 19 DE
OUTUBRO DE 1965Autoriza a Companhia Siderúrgica, Pitangui a lavrar calcário no mnnicípio de Pitangui, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de Minas)
decreta:
Art. 19 - Fica autorizada a Companhia .Siderúrgica Pitangui a lavrar
calcário, em terrenos de propriedade
de Pedro Campos Neto, no lugar Várzea do Menino, na Fazenda Ponte do
Correio, distrito e município de Pitangui, Estado de Minas Gerais,
numa área de um hectare, trinta e
oito ares e noventa e um centiares

(1,3891 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
mil quatrocentos e vinte e quatro metros O 424m) no rumo verdadeiro oitenta e oito graus noroeste (889 NW)
da confluência do córrego Tabatinga
no 1ibeirâo do Curral e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinquenta metros (50m), oitenta e três
graus vinte minutos noroeste UJ3° 20,
NW); cinquenta metros (50m), setenta e cinco graus e vinte minutos sudoeste (759 20' sv:.n; sessenta m<>tros
(60m), sessenta e quatro graus e
quarenta minutos noroeste (649 40'
NW) ; trinta e cinco metros (35m) ,
oitenta e seis graus e quarenta minutos nordeste (86º 40' NE) ; cento e
vinte e oito metros (128m),- quarenta e oito graus e quinze minutoS nordeste (48º15'NE)
cento e quarenta
mZtros (140m), vinte e cinco graus
sudeste (25° SE) ; esta autorização e
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
·do Código de Minas e rjos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além dos seguintes e de outros constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A _execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEM nQ 1-63, de 9 de jarieiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 - o concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem· devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do diSposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 - Se o concessionárlo da
autorização 'não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
3'7 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 - As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões. de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 - o concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mi-
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neral e gozará dos favores discrinü·
nados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 60 - A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que s~rá
transcrito no livro próprio de Regis~
tro das Autorizações de. Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7ç - Revogam·se as disposi·
ções em contrário.
Brasília, 19 d-e outubro de 1965; 1449
da IndependênCia e 779 da Repúbli-

ca.
H.

CASTELLO BRANCO

J.ll aura Thibau

DECRETO

N9

56, 945 - DE 19
1965

DE

OUTUBRO DE

Renova o decreto nt? 51.849-A, de 2:3 de
abril de 1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe coniere-o art.
87, nQ I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
ano, nos
improrrogável de um (1)
têrmos da letra b do art. 1º do decreto-lei nº 9.605, de 19 de agôsto de
194S, a autorização concedida à companhia de Cimento Portland Poty, pelo decreto nQ cinquenta e um mil novecentos e. quarenta e nove - A
(51.94·9-A), de vinte e seis (26) de
abril de mil novecentos e sessenta e
três (19133), para pesquisar fosforit~
no distrlto e município de Igaraçu,
Estado de Pernambuco.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 300,00) e será transcrito no livro
próprio do Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da Rep,.íblica.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

56.946 - DE 19
1965

DE

OUTUBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Tito àe
Oliveira Lima a lavrar quartzo e
pedras semipreciosas, n? municif!irJ
de Caraí, Estado de Mmas Gera1s.

o Presidente da Repúbliéa, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
nQ I, da constituição e nos têrmos do
Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Tito de Oliveira Lima a 1.:1vrar quartzo e pedras semipreciosas,
em terrenos devolutos, no lugar denominado Marambainha, distrito de Marambainha, município de Ca.raí, Estado de Minas Gerais, numa área de oitenta e quatro hectares e quarenta,
ares (84,40 ha), delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
no marco mais a noroeste (NW) no
decreto de lavra n? trinta e oito mil
trezentos e oitenta (38.380) de vinte
e três (23) de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e cinco (1955), do
mesmo interessado e os lados, a par~
tir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezehtos e. cinco metros (3Ü5 m), se.is graus
e cinqüenta minutos sudoeste (69 50'
SW) ; mil seiscentos e quarenta metros (1. 640 m), setenta e cinco gr::~.us
e cinqüenta minutos noroeste (759 50'
NW); setecentos e vinte metros {'720
metros), quatorze graus e dez minutos
nordeste (14910' NE) ; setecentos e
trinta e dois metros (732 m), setenta
e cinco graus cinqüenta minutos sudeste (75'~50' SE) ; quinhentos metros
(500 m), onze _graus e cinqüenta minutos sudeste (11'?50' SE) ; seiscentos
metros (600 m), setenta e cinco graus
e cinqüenta minutos sudeste (75º50'
SE) . Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 1-63, de 9 de janeiro de 1963; da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Art. 2° O conce-ssionário da autorizaÇão fica obrigado a recolber aos
cofr~es públicos. na fo~ma 'ia lel, os
tributos que forem devidos à União,

ao Estado e ao Município·, em cumprimento do dispostú no art. 68 do Códig-o de Minas.

Art. 39 Se o

concess~onário

ela au-

torizacão não cumprir qualquer das
obrigaÇões que lhe incumben.1 a autorização de lavra será declarada cadu-

ca ou nula, na forma dos arLigos 37
e 38 jo Código 1e Minas.

Art.

4'? As

proprieda,des vizinhas

estão ·sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Córtjgo de Mi-

nas.
Art. 59 O concessionário da autorizaçã-O será fiscalizado pelo Departa-

mento da Produção Mineral e f?:Ozará
dos favores discriminados no art. 71
do mesmo Código.
Art. 6!~ A autorizacão de lavra terá
por título êste Decretó. que será transcrito no livro próprio de Re-g·istro das
Al_!.torizações de Lavra, após o pagamento da taxa de mil e seteccnto:) cruzeiros (Cr$ 1. 700) .
Art. 71? Revogam-se as dispos.ições
em contrário.
Brasília, 1Q de outubro de HIQ5; 1449
da Independência e 77º da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56,947 - DE 19
OUTUBRO DE .1965

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo Campolina Diniz a . pesquisar
quartzo no município de Bocaiuva,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da ·República usando
da atribuição. que lhe confeie· Oart. 87,
-n9 I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei nQ 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), deéreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leopoldo Campolina Diniz
a pesquisar quartzo em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado
Boqueirão, na Fazenda Brejo do .Rio
Prêto, distrito de Conceição do Barreiro, munjcípio de Bocaiuva, Estado
de Minas Gerais, numa área de qui-

nhentos hectares (500 ha) delimitada
pm um polígono irregular que tem um

vértice a novecentos metros (900 m)
no rumo magnético dois g1·aus sudoeste (2Q SW) da confluência do córrego
Boqueirão ou .. Virgílio Melo, no no
Prêto Pequeno e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes ccmprímentos e rumos magnéticos: mll e
duzentos metros <L200 m), oitenta
graus .sudoeste (80° sv.n; mil e cer.1 ·
metros (1.100 m). nove graus sudeste
(99 SE) ; quatro mil e quinhentos metros (4.500 m), oitenta e oito graus
nordeste (889 NE) ; mil metros O.. 000
metros), quatro graus noroeste <48
NW); mil metros (1.000 m), quatro
graus noroeste (4Q NW); três mil
quatrocentos e vinte metros C3. 420m),
oitenta e nove graus sudoeste (89°
SW).

Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de "fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nQ 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nu ..
ele ar·.
·Art. 2Q o titulo da autoriZação de
pesquisa,. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará, a taxa de cinco
mil cruzeiros CCr$ 5.000) e será válido
por dois (2) anos a contar da data da
transcrição no livro próprio de RP-gistro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 1Q de outubro de 1965; 1449
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO NQ 56.948 - DE 19
OUTUBRO DE 1965

JJE

Autoriza o cidadão brasileiro Sinésio
Bo~ges a pesquisar bauxita, no mumczpzo de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da COnstituição e nos t.êrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código d~ Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sinésio Borges a pesquisar
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bauxita, em terrenos de sua pronrie- n9 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nudade, no lugar denominado B'azend01.
Maranhão, distrito e município de Poclear.
ços de Caldas, Estado de Minas G€-Art. 29 O título da autorização de
rais, numa área de dois Qectares e pesquisa, que será uma via autêntica
cinqüenta ares -(2,50 ha), delimitada dêste Decreto, pagará a taxa -de trepor um polígono irregular, que tem
zentos cruzeiros (Cr$ 300) e será váum vértice a trezentos e oitenta e
por dois (2) anos a contar da
nove metros e cina.üenta centi!netros lido
data da transcrição no livro próprio
(389,50 m), no rumo magnético de oide Registro das Autorizações de Pestenta e sete graus nordeste (879 NE) ; quisa.
do canto este (E) da casa do Senhor
Art. 39 Revogam··se as disposições
Francisco Martins e os lados a l)a::em contrário.
tir dêsse vértice, os Seguintes Comprimentos e rumos magnéticos: sesBrasília 19 de outubro de 1965: 1449
senta e quatro metros e dez centímetros (64,10 m), sessenta graus sudes- da Independência e 779 da República.
te (259 30' NE); cri:hta e :;t~.J metro.-;
H, CASTELLO BRANCO
e trinta centímetros <84,30 m), vinte
M aura Thibau
e cinco graus e trinta minutos nord~s
te (259 30' NE) ; trinta e oito metros
(38 m), setenta e sete graus e t.rinta
DECRETO N9 56.949 - DE 19 DE
minutos noroeste (779 30' NW 1 ; c,. ua.,.
OUTUBRO DE 1965
renta e sete metros (47 m), cinqüenta e cinco graus e quinze minutos noroeste (559 15' NW) ; dezenove me- Autoriza· E. Aranha & Cia. a pesquitros e oitenta centímetros (19,80 mi.
sw· água mineral, no Município de
sessenta e três graus e dez minuto·s
Duas Estradas, Estado da Paraíba.
noroeste (639 10' NW) ; trinta e oito
metros e setenta centímetros
o Presidente da República, usando
(38,70 m), quarenta e um graus e da atribuição que lhe confere o 'trtiquinze minutos noroeste (41° 15' NW)
go 87, n9 I, da Constituição e nos têrquarenta e oito metros e sessenta cen- mos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29 de
tímetros (48,60 m), quarenta e três janeiro de 1940 (Código de Minas),
graus e quarenta minutos noroeste decreta:
(439 40' NW); sessenta e dois metros
e cinqüenta centímetros (62,50 m),
Art. 1Q Fica autorizada a E. Araquarenta /e oitó graus e quarenta mi- nha & Cia. a pesquisar água mineral,
nutos noroeste 489 40' NW); quatorze em terrenos de sua propriedade, no
metros e oitenta centímetros (14,80m)
lugar denominado Jurema, distrito e
setenta e três graus e trinta e cinco município de Duas Estradas, Estado
minutos noroeste (739 35· NW): cinco da Paraíba, numa área de oito hectametros e deZ centímetros (5,10 m), se':" res e cinco ares <8,05 ha), delimitada
tent8. e oito graus e Crln18 min.u.Lns
por um retângulo, que tem um vértisudoeste (789 30' SW) ; trinta e nove ce a quinhentos e vinte e três metros
metros e noventa centímetros ..... .
(523 m) , no rumo magnético de nove
(39,90 m), quarenta e um graus e graus nordeste (99 NE), do canto noquarenta minutos sudoeste (419 40' roeste (NW) da estação de Duas EsSW) ; quarenta e dois metros e vinte tl·adas, da Rêde Ferroviária do Norcentímetros (42,20 m), trinta e três
deste, e os lados divergentes dêsse vérgraus e vinte minutos sudoeste ..... . tice,
seguintes comprimentos e ru(339 20' SW) ; vinte e sete metros e mos os
duzentos e trinta
cinqüenta centímetros <27,50 m), cin- metrosmagnéticos:
m). nove grauS e trinta
qUenta e quatro graus sudoeste (549 minutos (230
noroeste (99 30' NW) ; treSW) ; o décimo quarto lado é o segmento !'ei.;ilíneo nue une ::t extremi- zentos e cinqüenta metros · (350 m),
dade do décimo terceiro lado descrito oitenta graus e trinta minutos sudoeste (809 30' SW).
ao vértice de partida.
Parágrafo único. A exeq1ção da
Parágrafo único: A execução da
presente autorizaç~.o fica sujeita às presente autonzação fica SUJeita às
estipulações do Regulamento aprovado estipulações do Regulamento aprovado- pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
pelo Decreto n\1 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN fevereiro de 1963, e da Resolução
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CNEN

nº

1-63, de 9 de janeiro de 1963,

da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
~
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será vãlido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro própl-io
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9' 56.950 -

DE

19

DE

OUTUBRO DE 1965

Autoriza a Companhia Central Brasileira de Fôrça Elétrtca a construir
linha de transmissão, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usundo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos

têrmos do artigo 59 do Decreto-: lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
19 do Decreto-lei n<> 2.059, de 5 de
março de 1940, 29 do Decreto-lei número 3. 763, de 25 de outubro de 1941,
e do artigo 19 da Lei n9 4.454, de 6 de
novembro de 1964, decreta:
Art. 1<:> Fica a Companhia Central
Brasileira de Fôrça Elétrica autorizada a:
a.) construir uma linha de transmissão entre os Municípios de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, e de Vitória, Estado do Esnírito
Santo, passando pelas Iocalidadês de
Conselheiro Pena e -Aimorés, no Estado de r.mnas Gerais, e Mascarenhas,
no Estado do Espirita Santo;
b) construir duas (2) subestações
em Mascarenhas;
c) construir uma (1) _subestação
no Município de Vitória;
d)
ampliar mediante entendimento com a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. as subestações de
Governador valadares e Ipatinga, no
Estado de Minas Gerais.

§ 19 Em portaria do Ministro da.s
Minas ~ Energia, após a aprovação
dos projetas, serão fixadas as características técnicas da.s instalações.
§ 2º A"referida linha se destina ao
suprimento de energia elétrica, em
60 Hz, a ser efetuado pela Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. em
Governador Valadares, à Companhia
Central Brasileira de Fôrça Elétrica.

Art. 2° A concessionária deverá sa~
tisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à 'Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta <180) dias,
a contar da data da publicaQão dêste
decreto; os estudos, projetas e orçamentos relativos a linha de transtnissão e subestações abaixadoras
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H, CASTELLÔ BRltNCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.951 OUTUBRO DE

DE 1 DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Juvenal
de Souza JYiattos a pesquisar caJrário e feldspato no mttnicipio de
Santana do Deserto, no Estado de
Minas Gerais.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o <:'Xt.
87, nQ I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nº 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19. Fica ·autorizado o cidadão
brasileiro Juvenal de Souza· Mattos a
pesquisar calcário e feldspat.o em terrenos de propriedade de Raymundo
Maximiano de Oliveira e outros, fio
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imóvel Fazenda Santa Bárbara, distrito e município de Santana do· Deserto, no E-stado de Minas Gerais,
numa área de dez hectares ::inquenta
e sete ares quarenta e dois centiares
(10,5742 ha) delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
cento e trinta e dois metros (132m)
no rumo magnético - de cinco graus
cinaüerita minutos sudoeste (5° 50'
sw5 do pilar central de pedra remanescente da estrutra de apôio .da antiga ponte da antiga estrada Santana
do Deserto-Mar de Espanha, sôbre o
rio C~gado e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos ·e
rumos magnéticos: trezentos e trinta metros (330m), setenta e dois
graus e dez minutos sudoeste (729 10'
SW) ; duzentos noventa e nove metros (299m), vinte e sete graus e dPz
minutos noroeste (279 10' NW) ; trezentos vinte e cinco metros e dezoito
centímetros C325,18m), sessenta e dois
graus e cinquenta minutos nordeste
(629 50' NE); trezentos cinquenta e
um metros e noventa centímetros
(351,90m), vinte e sete graus e dez
minutos sudeste (279 10' .3E) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Comissão Naçional de Energia Nuclear.
Art. 29. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via- ·autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos crüzeiros (Cr$ 300J e será
váhdo por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 39. Révcgam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1963; J44Q
d~ Independência e
779 ·1a R.epúbhca.
H.

CASTELLO BRANLO

Mauro Thibau

DECRETO 1'[9 56.952
OU'rUBHO DF

DE

1

DE

1965

Outorga à Companhia de JUetricidade do Cariri concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
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nos tênnos do artigo 59 do Decretolei n? 852, de 11 de novembro de 193B
e do artigo 89 do Decreto-lei n<? 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta.
Art. 19. E' outorgada a Companhia
de Eletricidade do Cariri concessão
para distribuir energia elétrica nos
Municípios de Conceição e de Ibiara,
Estado da Paraíba, ficando autorizada a construir os sistemas de transmissão e de distribuição que se fiz·erem necessários.
§ 19. Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determínadas as
características técnicas das instalações.
§ 29. A energia a
ser distribuída
será fornecida pela Companhia Hidra Elétrica do São Francisco.
Art. 29. A concessionária j_evera satisfazer as seguintes exigências:
r - subnieter à aprovação do -Ministro. das Minas e Energia, em ttês
(3 vias, dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos projetas e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo àe trinta (30) dias, contados ãa publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro- das Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as Obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser porroga.dos por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 39 As tarifas do .fo:mecimcnto
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovo.ção do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49. A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30), anos.
Art. 59. Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.

24

ATOS DO PoDER ill:x:ECUTIVO

Art. 69. A concessionária poderá requerer que a concessão seja i'enavada
mediante as condições que vierem a
se1· estipuladas.
Parágraf6 único.

A conces:>ionária

deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência

da concessão, entendendo-s~;;, 3e não
o. fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79. Este Dt:creto entra em vigor na data de sua publicaçáu, reyogadas as disposiç&is em _contrário.
Brasília, 1~> de outubro _de 1985; 1449
da Independência e
779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 56.953

-DE
OU:I:UBRO DE 1965

19

DE

Autoriza a Mineração Catas Altas !.imitada, a pesquisar minério de titânio no município de Itabira, .'Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o :t.rt,
87, n<? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Lei n<? 1.985, de _ 29 ue
ja,neiro de 1940 (Código de Minas>,
decreta:,
Art. 1Q Fica autorizada a Mineração Catas Altas Ltda., a pesquisar
minério de titânio em terrenos de
propriedade de: Julieta Candido d.udrigues, Benedito Dias Bicalho, Juventino José Bicalho, Sudário Dias Sicalho, José Martins Bicalho, Maria
doJ Perpétuo Socôrro
Dias Bicalho,
Rita Dias Bicalho, Batista Dias Bica.lho, Ana Dias Bicalho e Eficênia
Dias Bicalho no lugar denominado
Fa-zenda do Pará, ou Fazenda S. -Jose
Oü S. Tiago, distrito e municinio de
It~bira, Estado de Minas Gerafs, numa área de dezessete hectares e OItenta e Cinco ares (17,85 ha), delimitada per um polígono irregular, que
tem um vértice a sessenta e dois metros e cinqüenta centímetros (62,50
m), no rumo verdadeiro de vinte e
um graus vipte minutos (21920') .do
canto mais ao norte CN) da residência do Sr. Juventino José Bicalho e
os lados a partir do vértice considerado, os seguintes comprimentos e ru~

mo5 ·verdadeiros: noventa e seis ne-·
tros (96m). setenta e nove graus e
quarenta e um minutos sudeste U99
41'SE); duzentos e noventa e oito
metros e vinte centímetros (298,20m),
vinte e um graus vinte minutos nordeste (21 <?20'NE) ; quatrocentos e vinte· e seis metros e trinta e cinco centímekos (426,35m), quarenta e •1m
graus dezoito minutos noroeste (419
18'NW) ; duzentos e vinte e quatro
metros e trinta e oito centímetros
(224,38m), cinqüenta e um graus ~in
ca minutos sudoeste (51905'SW); cento e cinqüenta e oito metros e sessenta e quatro centímetros (158,64m-l,
trinta e oito graus cinqüenta e quatro
minutos sudeste (38<?54'SE) ; trezentos e cinco metros e setenta e no11e
centímetros (305,79m), trinta e dois
graus cinco minutos sudoeste (32\105'
SW) ; trezentos e vinte e um metros
(321m), setenta e nove graus quarenta
e um minutos sudeste (79<?41'SE).
Parágrafo úllico. A presente autonzação fica sujeita às estipulações do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n<.> 51. 726, de 19 de fevereiro de 1S63,
e da Resolução CNEN; n<? 1-63, de 9
de janeiro de 1963; da Comissão NaciL~lal de Energia Nuclear.
Art. 2<? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa· de -trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
d8.ta da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 31? Revogam-se as -diSposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
d>t Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
.Mauro Thibau

DECRETO N9 56.954 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Concede autorização para funcionar
como emprêsa de · energia elétrica
a Fôrça e Luz Corone.Z Vivida Lida.

O Presidente da República, usando
da atribuição qu'e lhe confere o Rrt.
87, inciso I, da Constituição, e 'lOS
t'êrmos do Decreto-Lei n<? 938, de 8 de
dezembro de 1938, e tendo e."'l. vista
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o que requereu a Fôrça e Luz .coronel
V1vida Ltd:::~.., decreta:
Art. 19 f:: concf\dida à Fôrça e Luz
Coronel Vivida Ltda.. com sede em
Coronel Vivida, município do mesmo
:nome, Estado do Paraná, autorizaçao
para funcionar como emprêsa· de energia e1étrica, ficando obrigada a satisfazer integralmente as exigências
do Código de Agua.s (Decreto n9 24.043,
de 10 de julho de 1934), leis subse··
qüentes e seus regulamentos, sob ne~
na de revogação do presente ato. ~
Art. 29 o presente Decreto entra
em vigor na d.ata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárjo.
Brasília, P de outubro de 1965; 1449
d::.t Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.S55 - DE 19
~UTUBRO l)E 1965

OE

Renova o Decreto nfl 51.959, àe 26 de
abril de 1963.

o. Presidente dâ República, usando
da atribmção que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do_ Decreto-lei nç 1.985, de 29 de janen·o de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1ç Fica renovada pelo p1·azo
improrrogável de tun (1) ano nos têrmos ·da letra b, do artigo 19, do DeCl'eto-lei n9· 9. 605, de 19 de agõsto
de 1946, a autorização conferida a Representações, Mineração Cidade
do
Aço Limitada, l)elo decreto n9 cinquenta e um mil novecentos e ~m
quenta e nove (51.959) de vinte e
seis (26) de ·abril de 1963 (mil novecentos e sessenta e três), para pesquisar caulim, no município de Itabirito, Estado de Minas Gerais·~
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 1Q de outubro de 1965;
144° da Independência e 779 da Repl•blica.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO NQ

50. 95G DE
OUTUBRO DE 1965

1i?

DE

Concede à Emprêsa de Mineraçáo Muzema Lida. autori.zaçác para funcionar como emprêsa de míneração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nt? 938, de 8 de 'dezembro de 1938, decreta:
Artigo único: E' concedida à Emprêsa de IVIinemçüo Muzema Ltda.,
constituída por contrato
arquivado
sob nQ" 139.139 no DNRC, alterado
pelo instrumento particular de 26 de
maio de 1965, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da GuanaN
bara, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sõbre o objeto desta autorização.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independ2ncia e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Th"ibau

DECRETO NQ 56.957 -DE 19
OUTUBRO DE 1965

DE

Altera o Decreto n? 55.927, de 14 de
abril de 1965, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão
de passagem, em favor da Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS,
imóveis situados· no Estado de Sergipe.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e de
acõrdo com o disposto no Decreto-lei
nQ 3. 355, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n9 2. 700, de 11 de maio
de 1965, e nos artigos 24 e 30 da Lei
n9 2. 004, de 3-. de outubro de 1953,
e atendendo à. necessidade que tem a
Petróleo Brasileiro S. A. -· PETRO~
BRAS, de executar os planos de construção do sistema de oleoduto que
permita o' escoamento de petróleo ,do
campo de produção de Carmópolis,
decreta:
Art. 19, Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constitui-
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ção de servidão ou de desapropriação,

total ou parcial, em favor da Petróleo
Brasileiro S. A. PETROBRAS,
além do disposto no Art. lQ do Decreto n9 55.927, de 14 de abril de 1965,

as áreas de terre~os e benfeitorias je
proprietários diversos situados nos
municípios de São Cristóvão e Ara-

caju, especialmente as glebas reservadas àS Estações Inicial e Final, e uma

faixa de 20 metros· de largura e aproximadamente, 52 quilômetros de comprimento que se estende entre os municipios de Carmópolis e Aracaju, no
Estado de Sergipe, com a diretriz e

forma assinaladas na planta que com
êste baixa, tidas como indispensáveis
à construção do sistema de oleoduto
que permitirá o escoamento de petrólep do campo de produção de Carmópolis.
Art. 29. A Petróleo Brasileiro s.
A. - PETROBRAS fica autorizada
a promover e efetivar, com seus próPrios recursos, amigável ou judicialmente, a constituição de servidões ou
as desapropriações parciais ou totais
necessãrias aos trabalhos de construção do· sis'tema de oleoduto de Carmópolis-Aracaju.
Parãgrato único. A expropriante,
na _execUção do disposto neste artigo,
poderá alegar, para efeito de imissão
provisória de posse, a urgência a que
se refere o art. 15, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941
e leis posteriores.
Art. 3<:>. :ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de Hif35; 1449
da Independência e 77<:> da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56, 9.S.8

DE

1 DE

OUTUBRO DE 19·65

Designação de comissão para preparar relatório final sôbre o processo
nf! 418.109-64 atinente à Companhia
Port oj Pará.

-o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição .Federal, resolve designar a COmissão
abaixo indicada para, ho prazo de

trinta dias, submeter ao Ministro da
Fazenda relatório final sôbfe o Processo se. 418.109-64 e negociar com
a Companhia Port of Pará, nas bases determinadas pelo Ministro da
Fazenda, à liquidação final das questões relativas àquela Companhia:
Chefe:
Edmundo Penha Barbosa da Silva
Membros:
José Maria Vilar de Queiroz
Domingos Marques Grello
Alceu Mathia.s Raposo Filho
..Jorge Lafayette Pinto Guimarães
Sebastião França dos Anjos
Francisca dos Santos Furtado Nunes
José Olympio Rache de Almeida.
f:ste decreto entrará em vigor na
data de sua· publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1965; 1449
da Independênci~ e 7'79 da República,
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO N9 56.959

DE 1'! DE

OUTUBRO DE 19'65

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, uma área de terra situada- em
Tmmandai, municipio ·de Osório,
Estado do Rio Grande do Sul
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e em
conformidade com o que dispõe o De,creta-lei n9 3. 365, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da
Lei n<? Z. 786, de 21 de maio de ·Hl56,
e o art. 24 da Lei n9 2.004, de 3 de
outubro de 1953, e atendendo a necessidade da Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás pro~seguir a execução das
obras projetadas do Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra, em
Tl·amandaí, município de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, integi·ante
da Refinaria Alberto Pasqualini, em
construção no município de Canoas, no
mesmo Estado, decreta:
Art. 19 F'lcam declarados de utilidade pública para fins de desapl'Opriação, em ~avor da Petróleo Brasileiro
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Sociedade Anõnima - Petrobrás, os
seguintes imóveis, de propriedade de
auem de dtreito:
I - Terreno, inclusive benfeitorias,
com 65.120 metros quadrados, situado
na praia de Tramandai, mumcípio de
Osório, Estado do Rio Grande do Sul,
assinalado no Desenho 6240-2-100-20
que com êste baixa, o- qUal se limita
ou confronta, por um lado, a Sudeste,
por onde mede 352 metros, com o a1inhamento da Avenida Beira Mar; pelo
lado a Sudoeste, por onde mede 185
metro:s, com o alinhamento da rua
Parque Brasília; pelo lado Noroe$te,
por onde mede 352 metros, pelo alinhamento da rua General Mallet, e,
em parte, com lotes da Quadra A-2-D,
pelo mesmo J;J,linhamento, e pelo lado
a Nordeste, por onde mede 185 metros,
com diversos lotes de terrenos; área
essa de forma retangular perfeita lados opostos iguais, cujos ângulos têm
os vértices em Q-1, Q-2, Q-3 e Q-4, o
primeiro dos quais - Q-1 - -situado
a 108 metros a contar do eixo do Oleoduto, formado êste pelo alinhamento
dado pelos Pontos 123-T e M-'Vl situados, respectivamente, nas coordena-fias
planas u. T. M. N-6.tl79.902,4~~o
E-583. 394,330 e N-6. 679.891,780 E-583.533,920, e medidos ao longo do
alinhamento da Avenida Beira Mar.
II - A faixa de terra, com 50 metros
de largura, assinalada no mesmo desenho 6240-2-100-ZC, que com êste
baixa, a qual partindo do lado Sudeste
do retângulo descrito no item I, supra,
segue em direção ao mar,· pelo qual
avança, acompanhando o eixo do
Oleoduto, cujo alinhamento é fix::tdo
pelos pontos 123-T e M-M, f:ituados,
respectivamente. nas coordenadas planas U.T.M. N-6.679.907.,430 E-583.394,330
e N -6.679.891,780 E-583. 533,920 ficando
a referida faixa limitada no lado Sul
pela linha sihlada a 21 metros e o
lado Norte pela Unha situada a 29
metros do referido eixo do Oleodt1to,
e ambas paralelas a êsse mesmo 1:ixo.
Art. 2° A Petróleo Brasileiro .S.A.
- Petrobrás fica autorizada, com seus
próprios meios, a promover e executar,
amigável ou judicialmente, a p:;·esente
desapropri~ção.

Art. 3\l A Petróleo' Brasileiro S. A.
- Petrobrás poderá alegar, para efeito
de imissâo provisória de posse, a urgência a que alude o art. 19 do Decreto-lei n\"1 3.365, de 21 de. junho de
1941, alterado pela Lei n\"1 2. 78-6, de 21
de maio de 19&6.
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Art. 4'? t:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárip.
Brasília, 19 .de outubro de 1965;
144'? da Independência e 7!? da
República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura T hibau

DECRETO N9 56.9-60 OUTUBRO DE 1965

DE 1 DE

Transfere à Diretoria do Instituto
Brasilei?·o de Reforma Agrária
(JBRA), as atribuições e os encargos previstos no Decreto n-Q 56.799,
de 27 de agôsto de 1965.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1'? Ficam transferidas à Diretoria do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária <IBRA) as atribuições
e encargos previstos no Decreto número 56.799, de 27 de agôsto de 1965.
Art. 2? l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1965; 144?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
EduaTdo Lopes ROdrigues
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO

N.9 56.961 OUTUBRO DE 1965

DE

1 DE

Revoga decreto àe desapropriação

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 87, da Constituição
Federal, e

Considerando que por Decreto de
2 de março de 1964 foram declarados
d~ interêsse social para fins de desa,propriaçáo os imóveis "Mariland" óu
"Tocaia" e vários lotes da Fazenda
"Caioaba", situados no Município de
Magé, Estado do Rio de Janeiro, mas
ConsiderandO que nem siquer foi
iniciada a competente açâo de desapropriação;
Considerando que, com o advento
da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). foi
totalmente alterada a política administrativa da Reforma Agrária;
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Considerando que a desapropriacão
dos Citados imóveis não se enquadra
dentro das normas constitucionais,
legais e regulamentares em vigor
(inciso III, do art. 25' do Decreto nú.:::
mero 55.891, de 31 de março O.e 1965,

decreta:
Art. v~ Fica revogado o Decret.o
nY 53.650, de 2 de março de 1964, que

declarou

de interêsse social

para

fins de desapropriação, a Fazenda
"Mariland'', Maryland'', "Marilàn-

dia" ou "Tocaia" e vários lotes da
Fazenda "Caioaba" ou "Padre João",
situados no Município de Magé. Es-

tado do Rio de Janeiro, e pertencenttoF a Benjamim de Fonseca Rangel.
Art. 2.9 O IBRA, - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, deverá

promover a execução das medidas necessárias à salvaguarda dos interêsSer da União Federal.
Art. 3,<? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pll\.\llicaçãc, revogadas as .disposições em contrário.
Brasília, 1.9 de outubro de 1965;
1445' da Independência e 77.9 da República.
H.

N<? 56. 962 OUTUBRO DE 1965

H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56,963 OUTUBRO

CASTELLO BRANCO

DECRETO

ministrativa da Reforma Agrária, de.creta:
Art. 1Q. Fica regovado o Decreto
n9 52.356, de 14 de agôsto de hH:i3,
que declarou de interêsse social pt~ra
fins- de desapropriação as áreas de
terras situadas no Município de lVlagé,
19 e 49 Distritos, com a denominação
de Sao JoSé da Cachoe-ira ou Cachoeira ou Cachoeirinha e outra no lugar
Campanha (Sítio Santa Alice)
em
Iriri, tudo no Estado do Rio ,de J aneiro.
Art. 2<?. O IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - deverá
promover a execução das medidas
propostas para salvaguarda dos mterêsses da União Federal pérante o
Júízo da Vara da Fazenda ?úbHca,
no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 39. O presente Decreto entrará em vigor :na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

DE 1

DE

Revoga o Decreto nt? 52.356, de 14
de agôsto de 1963, e dá outms providências.

ó Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o mciso · I, do artigo 87 da ConstitUlçáo
Federal, e
Considerando que por Decreto de 14
de agõsto de 1963 foram dec1amdas
de interêsse socü=ü, para fins de desapropriação, as áreas de ~euas denominadas "São José da Cachoeira"
ou "Cachoeirinha", "Campanha" (Situadas no 19 e 49 Distritos do Município de Magé), Estado do Rio de Janeiro;
corisiderando que foi proposta a
competente ação de desapropriação,
cujo processo transita no Juízo dos
Feitos da Fazenda Pública, em Niterói, Capital do mesmo Estado; mas,.
Considerando que, com o- advento
da Lei número 4.504, de 30 1e novembro de 1964 (Estatuto da Tet'l'~)
foi totalmente alterada a política ad-

DE 1? DE

DE 1965

Concede
à
sociedade
Navegação
Aliança Lida. autorização para continuar a funcionar como empresa
de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituiçao Federal, e nos têrmos do Decreto-lei n9
2. 784, de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo ú.nico. E' concedida à sociedade Navegação Aliança Ltda., com
sede na cidade de Pôrto Alegre, Es_tadC" do Rio Grande do Sul, autorizad& a funcionar pelos Decretos n°s
21.66G, de 20 de· agôsto de 1946; 38.013,
df! 5 de outubro de 1855; 44.403, de
28 de agõsto de 1958; e 54.993, de 13
de novembro de 1964, autorização nara
continuar a funcionar Como emtirêsa
de t'lavegaçã.a de cabotagem, com as
alterações contratuais apresentadas,
qw" compreendem entrada e saída de
cotistas, cessão e transferência de
cotas, bem como aumento do capital
social de Cr$ 10.000.000, (dez milhões
de cruzeiros), para Cr$ 140.000.000,
(cento e quarenta milhõ"'s de cruZeiros) , por meio da cdrreção monetária
dos valores do Ativo imotilizado, nos
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têrmos da Lei · n9 4.357, de 16 de
julho de 1964, capital esse dividido
em 140.000 (cento e quarenta mm
cotas, do valor unitârio de Cr$ ....
1.000, (hum mil cruzeiro:;:), distribuidas, com base na Lei n9 2 .180, de 5
de fevereiro de 1954, consoante instrumento particular de alteração contratual, firmado a 30 de outubro de
1964, obrigando-se a mesma sociedade
a cmnprir integ1·almente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto ·da presente
:;:mtorização.
Brasília, 10 de outubro de 1965;
1448 da Independênci~ e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 56.9>64 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Outorga concessão à Universidade de
Santa Maria, Estado do Rio Grancle do Sul, para instalar uma emissora de radiodifusão de sons.

o Presidente da República, usando
da atribuição que -lhe. confere o artigo 87, n9 I, da constituição Federal,
e tendo em vista o disposto ·no art. 59,
n<? Xll, da mesma Constituição e o
que consta no Parecer n9 450-65CONTEL, decreta:
Art. 19. Fica outorgada concessão
à' Universidade de Sahta Maria, nos
têrmos do art. 28 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, para
estabelecer, na cidade do mesmo nome, Estado do Rio Grande do Sul,
sem direito de exclusividade, uma
emissora de radiodifusão de sons que
se denominará Rádio Universidade pe
Santa Maria.
·
Parágrafo único. o contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rublicadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 <sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ficar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 29. Revogam-se as C(isposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

H. . CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 56.965 OUTUBRO DE 1965

29
DE

19

DE

Altera o art. 29 do Decreto n? 55.820,
de 8 de março de 1965, que cria o
"Fundo de Financiamento de Estudos de Projetas e Programas'' _,
FINEP e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que 'lhe confere o arM
tigo 87, inciso I, da constituição Federal, decreta:
Art. 19. Fica alterado o art. 29 do
Decreto n9 55.820, de 8 ·de março àe
1965, que passá a ter a seguinte redação:
"O Fundo constituirá uma conta gráfica nos livros e papéis do
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDE) e será
suprido por:
a) empréstimos ou doações de
entidadeS financeiras nacionais e
estrangeiras;
b) recursos colocados à sua disposição por instituições financeiras nacionais;
c) rendimentos provenientes de
suas operações, como reembôlso de
capitais, juros, comissões e ouM
tros; e
d) recursos provenientes de dotações orçamentárias da União
Federal, que venham ser a êle
destinados".
Art. 29. ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repúplica.
H.

CASTELLO BRANCO

Roberto Campos
Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO N9 56.966 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Autoriza a concessão de aval, pelo
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, para os fins que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, . da constituição Fe-
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deral, e tendo em vista o disposto no
art. 37 da Lei n? 4.131, de 3 de se-

tembro de 1962, decreta:
'
Art. 19. Fica o Banco Nacional do
Desenvolvimento Económico autorizadO a dar o seu aval, até o montante
de

uss

1.358.000.00 <um milhão, tre-

zentos_ e cinqüenta e oito mil jólm·es
americanos}, incluídos os juros, para
garantia de crédito obtido ·pela Companhia Metalúrgica Barbarâ na Agén-

cia para o Desenvolvimento Internacional

CAID), com a finalidade

de

aquisição de equipamento e consecução de Ol.ltras providências :Jecessárias para a execução do projeto de
expansão da Usina Metalúrgica da
Emprêsa situada em Barra Mansa, no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29. ~ste Decreto entrará em
·vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em- contr8,rio.
Brasilia, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO bRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues
Roberto de Oliveira Cdmpos

DECRETO

N9 56.967 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1965

Regulamenta a Lei n9 4.663, de 3 de
junho de 1965.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo n9 187, item IV, da Constit1lição
Federal, e tendo em vista o disposto
na Lei n'? 4.663, de 3 de junho de
1965, decreta:
CAPÍTULO I

Dos incentivos à estabilização
preços

de

Seção I - Dos regist1·os de preços
e _quantidades.
,
Art. 1'? As emprésas industriais e
comerciais, contribuintes do Impôsto
de Consumo ou do Impôsto de Vendas e Consignações, ficam obrigadas
a registrar as quantidades e preços
das mercadorias e dos produtos vendidos ou consignados.
§ 19 Considera-se atendido o disposto neste artigo quando, no caso
das empresas industriais, os registras forem efetuados na forma deter-

minada pelo Regulamento do Impôsto de CODSl,liDO.
§ 29 Para o registro de que trata
éste artigo, a emprêsa comercial poderã utilizar livros especiais ou qualquer livro obrigatório; em virtude de
lei comercial ou fiscal, devidamente
adaptado.
§ 39 ConSidera-se atendido o disposto neste artigo, quando a emprêsa
comercial puder demonstrar pelos
registras feitos em seus livros· de contabilidade, Diário e Razão, o val,Jr liouido das vendas de mercadorias l'eaÜzadas em cada ano civil, o custo dà
aquisição dessas mercadorias e o lucro obtido nas mesmas vendas.
§ 4'? Quando se tratar de emprêsas
cujas vendas ultrapassem os ümites
mencionados no artigo 10, as demonstrações a que se refere o p~rá
grafo anterior deverão ser mensais,
apuradas mediante contabilidade de
custo, sendo facultado o uso de livros de fôlhas sôltas ou de fichas para
o contrõle da movimentaçãO dos produtos ou mercadorias.
·
Art. 29 Para os efeitos dêste Decreto e com base nos registras de que
trata o artigo anterior, as empr~.::as
industriais e comerciais ficam 'Jhrigadas a elaborar os quadxos demonstrativos das quantidades vendidas e
dos preços unitários de venda, observados os anexos modelos "A" 'B'' e
"C", que deverão ser transcr'itos em
copiador registrado ou em qualquer
dos livros legais da emprêsa, on, ainda, constituir fichário ou arquivo ~m
livro de fólhas sóltas, conservadas estas em perfeita ordem e desde que
cada uma delas seja autenticada por
pessoa autorizada da .idministração
da emprêsa e pelo seu contador ou
técnico em contabilidade.
Paragrafo único. No caso de emprêsas que negociem c~m grande variedade de produtos, :ls t~emcnstrati
vos de que trata êste artigo poderão
abranger apenas as mercadorias de
maior representação no total das vendas, até um mínimo de 50 (cinqlhmta), observadaB as seguintes condições:
I - Quando a variedade de nercadorias vendidas fôr em número superior a 50 (cinqüentá) e inferior a
300 (trezentos) serão registradas aquelas de maior venda, desde que o levantamento abranja, pelo menos, GO%
(sessenta por cento) da importância.
total :vendida.
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II - Quando a variedade ae mer~
cadorias fôr superior a 300 (trezen~
tas), a percentagem aludida no item
I fica reduzida a 40% (quarenta: por
cento).
Art. 39 Os demonstrativos a que se
referem os modelos "A" e "C" sOmente serão exigidos das firmas que
pleitearem os beneficias previstos no
artigo 59.
§ 19 Ficam tilmbém dispensad_as da
elaboração do demonstrativo previsto no anexo modêlo "A" as emprêsas que, pela simples listagem dos
preços unitários de venda de seus
produtos demonstrarem que nenhum
dêles sofreu aumento c::uperior a 10%
(dez por cento), entre 28 de fevereiro
e 31 de dezembro de 1965, ou que
declararem ha 'ler aumentado o preço médio de venda-S, dura!lte o ano
de 1964, em maia de 86o/~ (oitenta e
seis por cento) .
§ 29 Ficam dispensadô,3 de fazer qs
cálculos de ponderação do anexo mo··
dêlo "B'\ as emprêsas ·we pela slm··
ples listagem dos preços nnitários de
venda de seus produto3, demonstrarem que, entre 28. de fevereiro e 31
de dezembro de 1905,_ nenhum dêles
sofreu aumento superior a 30% (trinta por cento), no caso de não fazerem
jus--aos beneficias de que trata o artigc 59 dêste Decreto.
§ 39 As emprêsas que declararem
haver aumentado seus preços em mais
de 30% (trinta por cento), entre 28
de fevereiro e 31 de dezembro de 1965,
ficam dispensadas da obrigação de
que trata o artigo 29

Seção II dimentos.

Das declarações de

ren~

Art. 49 As emprêsas comerciais e
industriais, a que se refere êste Regulamento, instruirão suas declarações de rendimentos relativas ao impôsto de 1·enda do exercício financeiro
de- 1966, também com os segumtes
documentos:
I - declaração, firmada sob compromisso, indicando, com base nos demonstrativos de que trata o artigo 29,
a variação média de seus pre~os de
venda, em 1964, e a variação média
dos preços .e quantidades vendidas em
1965, para os casos compreendidos no
artigo 69 dêste Decreto, ou a variação
média de seus ore·ços, em 19G5, nus
demais casos, :essalvad.J o disposto no
artigo 39.
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n - compr.Jvação de que o au~
mento de preços rle seus produtos l:tsultou da elevação do custo das matérias primas, na hipoteSe do arti.go
89 dêste Decret0, a q-.wJ devet:á ser
visada pelas- Pntidades fornecedoras,
quando SI': tratar àe compra no mercado interno.
III ~ demonstração éie Incro bruto
apurado nos anos de 196•1 e 19G5, m"
hipótese previ:st<:t no artigo 89, lncJSO
III dêste De~··eto.
Parágrafo único., 0:::; documer.tos de
que trata .?st·: art.igo dever§o ser assinados pelo :::esponsável !egal e pelo
contador ou "~ . mie·-=- àe ContaUii_dade
da emprêsa, tendo em vista o disposto na Lei 1)? 4. 729, de 14 de ju!ho
de !965.

Seção IH - Dos favores fiscais.
Ari. 51? As emprêsa.s referidas no
art. 19, que satisfizerem as exigencias
previstas no artigo 6°, gozaráo, cumulativamente, dos seguintes :::avores fi~
cais, no exercício financeiro de 1966:
I - O impõsto de que trata o artigo 37 da Lei n9 4.506, de 30 de novembro de 1964, será cobrado à razão de 20% (vinte por cento);
II .- poderá deduzir do lucro operacional, para efeitos de determinação do lucro sujeito ao impôsto l'eferido no item anterior, a importância
correspondente à manutenção do capital de giro próprio da en:présa., definida no art1go 27 da Lei n9 4. 357,
de 16 de julho de 1964, desde que não
distribuída, em qualquer temoü;
III -- o imoôsto devido sõbre a variação da corTeção monetária d~ ativo
imobilizado, apurado durante o exer~
cicio financeiro de 1966, será cobrar'lo
à razão de 2% (dois por cento);
IV - fica dispensado do imposto
de renda de que trata, o artigo J94
do Regulamento aprovado pelo De·
creto número 55.866, d~ 25 de março
de 1965, o exceden~e de reservas aprovado em assembléia-geral de acionistas realizada durante o ano de 1966.
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo, não se considera distribuição da reserva de manutenção do
capital de giro próp:io a sua incor~
poraçâo ao capital d:t emprêsa.
Art. 69 Os fa11ores fiscais enumerados no artigo 59 st>rão concedidos
às emprêsas referid1S no artigo lQ
que satisfizerem, cumtllativamente, as
seguintes condições:
I - cumprirem o disposto nos artigos 19 e 29;
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II - demonstrarem, na forma do
artigo 29, que, durante o an:::> ·cte 1965,
tiveram aumento de quantidade das
mercadorias ou dos produto3 vendidos, igual ou superior a 5% (cinco

por cento), em relação ao ano de
1964;
III - demonstrarem, na forma do
artigo 2°, não ter aumen~ado, entre
28 de fevereiro e 31 de :lezembro de

1964, os preços das mercadorias
os -produtos vendidos no mercado
terno, em mais de 15% (quinze
cento) sôbre os preços vigentes
28 de fevereiro de 1965.
§ 19 O limite fixado em 15%

ze por cento) no item
duzido

para 10%

(dez

m

(quin~

será

por

:ou
in-·
por
em
re~

cento)

quando as emprêsas tiverem, úo ano
de 1964, aumentado seu nível d"e preços de venda no mercado interno em
pel:centagem superior a 86% (oitenta
e seis por cento), segundo índice adotacto pelo Conselho Nacional de Eco~
nomia.
§ 2º Para as emprêsas que tiverem
os preços de seus produtos ou mer~
cadorias estabilizados em 1964, por
detel'minação governamental, poderá
ser admitida retificação compensatória do nivel de preços de 1964, que
servirá de base à aplicação da pE:rcentagem a que se refere o item III.
§ 3º Pa.ra os efeitos do parágrafo
anterior, a Superintendência !lacional do Abastecimento (SUNAB), a seu
juízo, fornecerá às emprêsas interessadas documento que comprove a retificaçã.o em questão, o qual será encaminhado, pela emprêsa, às, repartições do. ·Departamento do Impôsto
de Renda, juntamente .::om a declaração de rendimentos relativa ao
exercic!o financeiro , de 1966.
Seção IV -. Do agravamento fisca1.
Art. 79 O impôsto de que trata o
artigo 37 da Lei nº 4. 50o1 de ::10 de
novembro de 1964., no ev.er~icio financeiro de 1966, ':ie'"t't cobrado à ta~ão
de 35% (trinta e cinco por cent.o)
das emprêsas industriais e comereiais
que t.enham auntentaclo os preços das
mercadorias ou nos produtos vendidos no mercado interno entre 28 · de
fevereiro e 31 de dezembro de 1965,
em percentagem superior a 30%
(trinta por cento), sôbre os preços
vigentes em 28 de fevereiro de 1965,
ressalvados os cl\sos previstos no· artigo 8º, itens II e III.

Seção V - Das exceções aos casos
especiats de tributação.
Art. 8º O impôsto de que trata o
artig;o 37 da Lei n9 4. 506, de 30 de
novembro de 1964, no exercwio financeiro _de 1966 será cobrado à razão de 28% (vinte e oito por_ centQ)
das emprêsas industriais e ~om8rcJais
que se enquadrarem em qualquer das
seguintes condições:
I - não ter aumentadc os nreços
dos produtos ou das mercadoriás eh-.
tr~gues ao consumo, vendidos ou cünsignados, no mercado interno, e11tre
28 de fevereiro e 31 de dezembro de
1955, em percentagem superior a 30%
~trinta por cento), sôbre os· preços vigentes em 28 de fevereiro de 1965,
ressalvado o disposto no artigo .6°;
II - ter sido o aumento de preç0s
supel'ior a 30% (trinta ~Jor cento)
resultante, combinado ::~u isola-:tamente, dos seguintes fatõre.;;
a) elevação da taxa cambUtl pa1·a
a importação de matérias primas,
obrigatoriamente utili~adas em sua
indústrm;
b) elevação de preços de matérias
primas, obrigatbriamerlte utilizadas
em suas indústrias e fornecidas por
emprêsas sob contrôle acionário do
Governo FederaL
III - ootlver uma taxa percentual
de lucro bruto. sôbr-a a:5 vendas de
mercadorias efetuadM no ano de 1965,
ig·ual ou inferior à obtida no ano de
1964, quando se tratar de emprêsas
comerciais.
§ 1º Para fins de aplicação do disposto no item III, dêste· a1·tigo, define-se lucro bruto como a diferença
entre a reeeita total 1as mercadoda.s
vendidas e o custo total de aquisiçá.o
das mesmas mercadorias.
§ 29 A demonstração do lucro bruto de que trata o item III dêsJ;e artigo terá por base os balanços anuais
encerrados em 31 de dezembro de 1964
e 31 de dezembro de 1965.
§ 39 No caso de encerramento de balanços em outras datas, quando ntw
houver contabilidade -de custo capaz
de demons_trar o lucro bruto apurado
durante o ano civil, deverá a .:;mprêsa compor um demonstrativo do
seu lucro obtido nos anos de 1964· e
1965, tomando por base os elementos
registrados em seu~ livros obrigatórios, comerciais e fiscais.

Aros

DO

§ 49 Na composiçâo do demon'strativo previsto no parágrafo anterior
serão observadas as seguintes normas:
a) obter o montante aas veacw.:;
e:fetuadas em cada ano civil de J 964
e. 1965;
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b)
proceder, obngatórlamente, a
inventário das mercadorias existerüts
em 31 de dezembro de Hl6tl;
c) dividir o lucro bruto verificado
em cada balanço do ano social, pela
soma das vendas realizadas nos meses correspondente::;;
cl) multiplicar cada quociente O;)tido, para os anos de 1964. e 1905, ptJU
soma das vendas referentes aos meses do ano civil de 1964 e 1965, re;>pectivamente;
e> apurar o custo das mercaaor;as
Vendidas em cada um dêsses anos,
com observância do dispo~to no § 19;
j) determinar a taxa percentual àe
lucro bruto, sôbre as vendas, referentes a cada ano civil de 1964 e 1965.
§ 59 Em caso de dúvida sõb.t·e o
disposto no item II dêste artigo, cttberá ao Conselho Monetário Nacional decidir· a respeito da ocorrência
-de circunstâncias ali' mencionad;').s.
Art. gç ·o impôsto devido pela flrma ou sociedade será também eobm~
do de acôrdo com o artigo ~lnte!'iQ.r,
nos seguintes casos:
I - de início de operaçõ[::S da e>nprêsa no ano de 1965;
II ~ de fusão, incorporação ou
qualquer modalidade de absorção de
uma emprêsa por outra, exceto quando· fôr possível demonstrar, isoladamente, a~ variações dot;; preços e das
quantidades das mercadorias ou pro~
dutos, vendidos ou consignados durante o ano de 1965;
,
III ~ de emprêsa· que, tendo .ltivldades diversificadas, aufira mais de
40% Cquarenta por cento) da sua receita total de operações nào suj~itas
ao~ impostos de ·consumo ou de vendas e consignações;
IV - Ca.s de mais emprêsas não
~o:mpreendidas no art. 1Q,
Art. 10. As emprêsa-S industriais ou·
comerciais que tenham auferido dUrante o _ ano ::'tvi1 ie 1965 receita de
vendas inferior a Cr$ 600.000.0Ci0
(seiscentos milhões de cruzeiros),
-poderão optar pelo pagamento do imw
pôsto de 28% (vinte e o!to por cento) ,
Art. 11. Não se aplicfl. às emprêsas referidas nos artigos 9\1 e 10 o
disposto no artigo 29 dêst.e Decreto.

Art. 12. Ficam excluídas das disposições do artigo 19 e 2°, quando se
tratar de emprêsa comercial.
1 - as fiimas e sociedades isen~
tas, ,por leí, do impôsto de renda;
n - as pessoas jurídicas :;oro o
capital social registrado ·até ....
CrS 840.000 (oitocentos e .:jUarenta
mil cruzeiros);
UJ - as emprêsas individuais cuja
receiLa bruta anual seja inferl,1r a
Cr~ 5. 000.000 <cinco milhõe::. de eruzeirosJ.
Paragrafo único. As ronportânc1as
mencionadas nos incisos II e III dêste
artigo, serão atualizadas de .acôrdo
com O disposto no artigo .w da Lei
n~' 4.50õ, de 30 de novembro Cle 1964.
Art. 13. Excluem-se das ctisposicões
do presente Decreto al': socie:1ades pro~
fissionais e a·s empresas com·es'3ionarias de serviços públicvs mntcadas
no § 19 do Artigo 186 do Regulamento
aprovado pelo Decrel·o n9 55.866, de
25 de março de 1966.
Seçào Vl -

da·.' multas.

Art. 14. Para os efeitos dêste fl,e~
guiamento a inobservância do disposto no artigo 19 sujeitará a emprésa à multa de Cr$ 50.000 (cinqüenta
mil cruzeiros), a Cr$ 5. 000.000 (cinco milhões de ~ruzeiro'>).
§ 19 Considera-se infração ao diSposto no. artigo lQ a falta dos tlvros
ou fichas de registro ou ,q atraso da
escrituração dos mes'11os por pra:w
superior a 90 (novent.al dias.
~ 2Q Tratando-s_e de emprêsa domiciliada em cidade localizada na.s
áreas de atuação da SPV~A ou da
SUDENE, exceto as capit.a1s dos Estados,. o p.razo estabelecido no artigo
anterior será contado em dôbro.
CAPÍTULO ll

Dos. incentivos à expOrtação e vendas
internas
Seção I -_ Das exportações de -rr.anufa.turas.
Art. 15. Durante os exercicios de
1966, 1967 e 1968, as emprêsas po;:te-·
rão deduzir· do lucro sujeito ao impõsto de renda a parcela correspondente à exportação dos produtos manufaturados que, para êsse fim, vierem
a. ser indicados em Resolução da Co~
missão do Comércio t<.:xt.l'rior.
§ 19 Do lucro tributável será dedu~
zida tuna percentagem igual aquela
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que o valor das exportações de produtos. manutaturados represel)tar sô-'
bre a receita total da emprésa, ob-

tida no ano base.
§ 29 O incentivo fiscal de que tra-

ta éste artigo beneficia não só .,JS fabricantes, mas, também, os expurtadores, os agenteS exportadores OIJ o::;
consórcios de exportação, devidam<nte
registrados como tais.

Seç,ão Il - Das vendas no mercado .irn~erno, asfiemclhadas à expmtação.
Art. 16. Para todos os efeitos legais, fica equiparada à exportaçào a

venda no mercado interno Je. pro·
dutos manufaturados, pelos tabricante:::, quando compl:ova-damente, o seu
pagamento se fizer em cruzeiros vro~
venientes da

utilização

de

divisas

conversn.rei::: resultantes de financiamentos "a longo prazo, coücedidas por
instituições financeiras internacionaiS
ou entidades governamentais ~ctran··
geiras.
Paragrafo único, o Ministro ,ia .fl'azenda, através de Circulares, ;1aixar:'J,
as instruções necessarias à execJ.Jç9.o
do disposto neste artigo.
Art. 17. As emprêsas que d"!séja~
rem obter os favores previstos nos
artigos 15 e 16 dêste Decreto de-lerão encaminhar as repartições do Departamento d() Impôsto de Renda,
juntamente com a declaração de renda. relação de tôdas as vendas da
espécie, realizadas no ano base, mencionando o número e o valor ..ias (mias
d~ embarque, ,nos casos de exportação, e o número e valor. das· notas
fiscais, com indicaçáo da origem dos
recursos, nos casos de ·vendas intt;rnas, bem cOmo demonstrativo da parcela do lucro a ser deduzida na forma do parágrafo· primeiro do artigo 15.
CAPÍTULO

III

Da tributação especial ào Consumo,
Renda e Sêlo

Seção
clica.

I

-

Da tributação a.nti-Cl··

Art. 18. A incorporação ao capital
das reservas correspondentes à 1ja..
nutenção do capital de ·giro próprio
de que trata a Lei nQ 4.357, de 16 de
julho de 1964, mediante emissF,o de
novas açôes, fica isenta dos imposLos
de Renda e de Sêlo.

Art. 19. 'E o Ministro da iVazenda
autorizado a Isentar ou reduzir, por
periodo de tempo náo supenor a 12(}
(cento e vinte) dias, em cada exercício, o impôsto de consumo mcidente sôbre artigos cujas indústr~as produtoras satisfaçam as seguintes condições:
I seja verificada pelo Conselho
Monetário Nacional redução :substancial de consumo de caráter não essencial que possa resultar em d'lmi~
nuição de produção com desemprEgo~
no setor industrial respectivo;
Il - assuma a indústria beneficiada o compromisso de estabilizar os
demais corp.ponentes do seu preço d.e
venda além do irrípdst.o de ;:onsumo;
III - seja integralmente transferido a.o consumidor o beneficio da re~
duçào em isençã-o do impôsto de t:on··
sumo conced1do ao fabricante.
Parágrafo único. Ficará sujeita ao
pagamento em dôbro do valor da isenção ou redução do ~lmpôsto, de que
se tiver beneficiado, a emprê.sa que
deixar de cumprir o compromisso a
que se refere o item II ·ou de ::fetuar
a transferência do benefício ao consumidor nos têrmos do it~m III,
CAPÍTULO

Das

IV

d'isposiçôe~

gerais

Art. -20. A execução e fiscalizacão
do disposto nos artigos 10 a 18 dé.ste
Regulamento, inclusive a aplicação de
penalidades, sã.o da competência do
Departamento do Impôsto de Renda,
ressalvado o impôsto do sêlo, refêrido
no artigo 18.
Parágrafo umco. A CAC.EX, o
BNDE e demais entidades ofic1ais
vinculadas aos casos de que tratam
os artigos 15 e 16, bem como a
SUNAB, prestarão "ao Departamento
do ImpOsto de Renda, quando solicitada, tôda a· colaboração necessária
à perteita execução do presente Decreto.
Art. 21. O presente Decreto en~ra
rá em vigor na data dé sua pubJica~
çár, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. em 19 de outubro de 1965;
144° da Independência e 779 da· República.
H, CASTELLO BRANCO
Eduardo Lopes Rodrigues

MOD1l:LO "A"
(Lei n\1 4.66'3, ele 3 de junho de 1965)

Nornc da 1''5rma: .................. , ..................... , ............. .
Endereço·
....... , ............... Cidade: .. .

Est..~do:

D.E'l'ERMINAÇÂO DO ÍNDICE 'DE PREÇOS, EM "1964

----------I
I
I
I
PL'oduto;;
I
Unidades
.I
I
I
I
1

II Preço unitário II Preço unitário
I
I

I

_vigente em

I

1;1;1964

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I
I

CA)

I
I

I

II
II

II

I
I

I
I

vigente em
31;12;1964
(B)

I
I
I

II
II

Quantidades
vendidas em
1964
(C)

I
I
I
I

II

1-----·-·
I
I

I
I
I

I

II

II

I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

I

I
I
I
I

POnderação

I

A X C

Ex C

!D!

(E)

I
I

Observações

I
I
I

II

I
I
I
!

I

I

E

culo: rncticç da variação apura.aa na média de preços, n'o ano de 1964: · - - - - x 100 ::::;::
D

Notas

A comnarr.çtlc: de preços, para os fins d.êste demonstrativo, será efetuatla tendo em vistd a equiva~ência de condições tie venda, excluído ·o:)nii:J'ôS!
to de consumo, qL~aYJdo fGr o caso.
As I'epartiçóes do impósto de renda, ou a empresa, se tiver condições para comprová-lo, poder:\ caWL!lar a ponderação (E) com base. na· m~dJ~
dos preços unitários apurada durante o ano.

<Lei n\1
Nom~

MODELO "B"
de 3 de junho de

4. 663,

1965)

df. Firma: ...... .

Endereço

.................................. Cidade: ....

Estado

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS, EM 1965

Produtos

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

I

I

II

I
I

Preço unitário
Unidad'es

vigente em
28;2;1965
(Al

Preço unitário
vigente em
31/12/1965
B

I
I
I

1

II

I
I
I

I
Qlmntidades
vend.idas em
1965

c

Ponderação

I

1---·-·--·

I
II

BxC

A X C
(D)

I
I

Observações

(E)

II
I
I
I
I
I
I
I

culo: tndice da variaçáo apurada na média de preços, nà período de 282-65 a 31-12-55:

- - - - x 100
D

::=:

Notas:
A con:paração de preço~. para os fins dêste demonstrativo, será efetua da tendo em viStd a equivr.lência- dA condições de venda, excluid-o o impôs'
to de consumo, quando fôr o caso.
As repartiçôeF do ImpOsto de renda, ou a. emprêsa, se tiver condições para comprová-lo, podera calcu;;:u a ponderação (E) com base na 'mêCÚ
dos preços unitários apurada no período de 28-2 a 31-12-65.
.·
--1
Deverá acompanhar ês~e quadro d-emonstrativo uma comparação entre as percentagens de 1um·c: bruto sôbre o total das vendas anuaiS;-__ n9
exerc1cios de 1964-e 1965.

MOD~LO
"C"
(Lei- nQ 4. 663. de 3 de junho de 1965)

Nome da E'lrma:
Cidade: ....

.cncll!rCt;c.

Estado:
1965

L-ETERMI!oi"AÇÃO 1'0 INI'.lCE DE QUANTIDADE, EM

Pl·octutos

Unictr.dcs

Quantidades

Quantidades

trendidas em

vendidas em

1964

1965
(B)

(A)

I

I

Preços médios

1

I

1

unitários apura-

I
1--

I

1dos em 1964 (")

I

Ponde:·ação
-~-

--------

A X C

Bxc

CD>

(E}

1

(C)

I

UPservaçoes ·i
:-;

I
I

I
I

I
) -

Obtido~

pela divisâc jas ·vendas pelas quanti(;lades vendidas.

ilculo; :tndice de variação d;J quantidade vendida em 1965, em relação a 1964:

E
- - · · - - X 100::::::
D

,j

Fica dlspensado 0 preenchimento dêste quadro ct.em'cmstmqvo, quandn o índice das quantidades vendidas em 196_s·.::·:'·jijJ:Çj
r_ apurado pela relação entre- as vendas efetuadas em 1965 e 1964, a preços constantes Para esse fnn. o valor das vendas efetuadas-.-e!l'!i),f!
1dera ser cteflacionado peJo i:ndir>' de preços apurad,os na torma do anexo Modelo ''B", e o das vendas ree.lizadas em 1964 ·corrigido pela aptiC_l:i'Ç)
J multiplicador 1,28 ou _por ·um coeficiente apurado na própria emprêsa, pelo qual se expressem as vendas d,e 1964 a preços de 31 'de-.:d{lZ!;!Ú'il-:>i
Lque!e ano.
Nota -
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DECRETO N9 56.968 -

DE

F'

DE

OUTUBRO DE 1965

DEORETO N9 56.970 OUTUBRO DE 1965

DE

1

DE

Concede autorização para o funcionamento da Faculdade de D-ireito
Riopretense, de São José do Rio
Prêto, Estado de São Paulo.

Acrescenta parágrafo único ao artigo
26 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n9 40.359, de 16 de novembro de 1956, alterado pelo de númeTo 2. 030, de 14 de janeiro de 1963.

O Presidente dà República, no uso
das atribuições que lhe confere o a1'tigo 87, I, da Constituição, e tP.ndo
em vista o disposto no Decreto -lei
nº 421, de 11 de maio de 1938, e na
Lei n9 4.024; de 20 de dezembro de
1961, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização
para o funiconamento da Faculdade
de Direito Riopretense, sediada em
São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, mantida pela Sociedade Riopretense de Ensino e Educação, Limitada.
Brasília, 1 de outubro de 1965; -1449
da Independência e 77r, da República.

o Presidente da República, usan:do das atribuições que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' incluído no Regulamento aprovado pelo Decreto n9 40.359,
de 16 de novembro de 1956, alterado
pelo de n9 2. 030 de 14 de janeiro de
1963, um parágrafo único, com a redação seguinte, acrescentado ao seu

H.

CASTELLO BRANco

Flávio Suplicy de Lacerda

DECRETO N9 56.969 - DE
OUTUBRO DE 1965

19 DE

Declara de utilidade pública a "SacieM
dade das Filhas de Nossa Senhora
do Sagrado Coração", .com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da RePública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. 3.252, de 1965, decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos térmos do art. 19
da Lei n9 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.51'7, de 2 de maio de 1961, a "Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração", com sede ~:;m
São Paulo, Estado de São Paulo.
Bra,sília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e '779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Campos

art. 26:

"O período de dois anos a que
se refere o presente artigo deve
ser considerado como o período
dos dois anos letivos, correspondentes, respectivamente, aos 49 e
5<? anos das Faculdades de Direito, em que estejam inatriculados os que prestem estágio acadêmico".
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrârio.
Brasília, 1 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República..
H;

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DECRETO N9 56.971 - DE 19
OUTUBRO DE 1965

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Solidez Companhia Nacional de Seguros, ·relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decret'o'-lei n9 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 19, Fica aprovada a alteração
introduzida nos· Estatutos da Solidez
Companhia Nacional de Seguros, com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
autorizada a funcionar pelo Decreto
n9 38.168, de 31 de outubro de 1955,
relativa ao aumento do capital social
de .Cr$ 12.000.000 (doze milhões de

39

cruzeiros) para Cr$ 32.400.000 (trinta
e dois miJ<1ões e q1.w.t,1·ocentos mil cruzeiros), conforme delibera~ão de seus
acionisbs em Assembléias ·Ge;·ais Extraordinárias,
realizadas em 23 de
abril e 2 de outubro de 1984 e mediante as seguintes condições:
I ~ Substituição do texto do parágrafo único do art. 39, pelo que segue: "A realização do.restante docapi~al subscrito em dinheiro, deverá ser
feita dentro do prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da publicação
do respectivq Decreto.
II ~ A alteração consignada na
cláusula precedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, dentro do prazo de· 60 (sessenta) dias, contados da data da pu,.
blicação dêste Decreto.
Art'. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos· regulamentos vigentes, ou que venhani
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 1 de outubro de 1965; 1449
da IndePendência e 779, da República .
. H.

CASTELLO BRANCO

OUTUBRO DE

DE

1

DE

1965

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal, e
atendendo ao· que consta do processo M.J.N.I. 13.878, de 1965, decreta:
Artigo único. 1t declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agóstO de 1935
combinado com o art. 19 do Regula~
menta aprovado pelo Decreto núme~
ro 50.517, de 2 de maio de 1961, a
assvciação civil denominada "Escolas
Profissionais Salesianas", com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 1 de outubro de 1965;· 144°
da Independência e , 779 da República.
CASTELLO BRANCO

Milton Som·es Ca:m:pos

!!-E 1 DE

1965

Declara de utilidade pública a Associação Congregação de Santa Catarina, com sede em 1'-.'ovo I-Iamlmr-·
go, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal, e
atendendo ao que consta do Processo
M.J .N .I. 23.,479, de 1964, decreta:
Art. único. li: declai'ada de utilidade
pública, nos tê r mos do art. 19 da Lei
91 de 28 de agôsto de 1935, combinado com o art. 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n\l 50.517, de
2 dE maio de 1961, a Associação Con~
gregação de Santa Catarina,· com sede
em Novo Hamburgo, Estado do Rio
Grande do Sul.
Brasilia, 1 de outubro de 1S6'5; 144'!
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Miltcn Soares Campos
-DE
OUTUBRO DE 19~5

Declara de utilidade pública a associação civil ''Escolas Profissionais
Salesianas", com sede em São Pau~
lo, Estado de São Paulo.

H.

OUTUBRO DE

DECRETO N9 56.974

Daniel Faraco

DECRETO N9 56.972 -

DECRE'Í'O Nº 56. 973 -

8

DE

Concede à sociedade Navegação Pau·
lo Pereira Limitada autorização para
continuar a funcionar como emprê~
sa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o nr·
tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
n9 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. :é: único. É concedida
à sociedade Navegação Paulo Perrüra
Limitada, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, autorizada a funeionar pelos Decretos números 43.740, de 4 de agôsto de 1960,
e 52.770, de 29 de outubro de 1963,
autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de
cabotagem, com a alteração contratual apresentada; que compreende o
aumento do capital social de ..... .
Cr$ 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros) para Cr$ 62.800.000 (sGssenta
e dois milhões e oitocentos mll cruzeiros), por meio da correção monetária dos valôres do Ativo imobilizado,
nos têrmos da Lei nl1 4.357, de 16 de

Aros DO PoDER .íEXECUTIVO
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julho de 1964, capital êsse dividido

em cotas de valôres desiguais, distribuídas entre cotistas, cidadãos brasileiros natos, consoante instrumento
particular de alteração contratual,
firmado a 12 de outubro de 1964, obrigando-se a mesma sociedade a cum-

prir integralmente as leis e reg•Ilamento,s em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 8 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 77f! da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO Nº 56. 975 - DE 1'
OUTUBRO DE 1965

DE

Concede autorir~ação para funcionamento à Faculdade de Ciências Económicas do Triângulo Mineiro, JI.Ii-

nas Gerais.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o a.rt.
87, item I, da Constituição e rios têi'mos do art. 23 do Decreto-lei n<? 421,
de 11 de maw de U}38, decreta:
Art. 19 E: concedida" autorizaçãO'
para funcionamento à Faculdade ~de
Ciências Econômicas ·do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais.
Art. 29 ~ste Decreto enti·ará em vi··
gor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da .República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

DECRETO N9

5ti .976 DE 19 J)E
DE 1965

OUTUBRO

Outorga concessão à Televisão Centro América Ltda. para instalar
uma emissora de radiodifusão
de
sons e imagens (televisão).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n° I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo
59, n9 XII, da mesma constituição, e
o que consta do Parecer n9 300-65 CONTEL. decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Televisão Centro América Ltda., nos
têJiffiOS do art. 28, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, pura esta-

belecer, na cidade de Cuiabá, Estado
de· Mato Grosso, sem direito de exclusividade, uma emissora de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
utilizando o canal 4 (quatro).
Parágrafo úniCo. o contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusula::; que com êstes baüu.m rubricadas pelo Presidente do Consebo
Nacional de Telecomunicaçõt•s, e deverá ser assmado dentro de 60 ·:sessenta) dias, a contar da data da publicaç,ão dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ficar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 20 Revogam -se as disposições
em coPt.ranc.
Brasília 19 de outubrq de 1965; 1449"
da Independência e 779 da Repúblka'".
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 5'0. 97'7 .OUTUBRO DE

DE 19 DE.

19-$5

Outorga concessáo à· relevisão Morena
Ltda., para instalar. uma emissora
de radiodifuséio de sons e imagens
(televisão) .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lh8 confere o art.
87, n9 I, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto no art. 59,
n9 XII, da mesma Constituição, e o
que consta do p~r'ecer n9 299-65 CONTEL, decreta:
Art. 19. .l:'"ica outorgada concessao
à Televisão Morena Ltda., nos tê:i'mos
do art. 28, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, para estabelecer, na cidade de Campo Grande, Es-.
tado de Mato Grosso, ·sem direito de
exclusividade, uma emissora de radiodifusão de sons e imagens (televisiio).
utilizando· o canal 6 (seis).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Presidente do. Conselho
No.cional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 6Q (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste Dec1·eto. no Diá1"iO Oficial, sob pena de ficar n'ulo, de pleno
direito, o ato da outorga. Art. 29. Revogam-se aS. _disposições
em êontrário.
Br&silia, 19 de outubro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
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DECRETO N/1 56.973 OUTUBRO DE 1965

DE 1 DE

Fixa a ordem de renovação dos mandatos dos a·tuais membros do Conselho recnico do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA:

O Presidente da. República, no uso
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal
e tendo em vista. o disposto na alínea
a, do ~ 35' do art. 38 da Lei nY 4.504,
de 30 de novembro de 1964, ·decreta:
Art. 15' E' a constante do art. 2.9
dêste Decreto a ordem de renovação
anual, r:felo têrço, dos mandatos dos
atuais membros do Conselho Técnico
do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária - IBRA, nomeados por Decreto de 26 de abril de 1965.
Art. 25' Os mandatos' dos- atuais
eonselheiros Edwaldo ·Flores, Flávio
Costa Brito e José· Costa Pôrto terminarão em abril de 1966, os dos
conselheiros Edgar Teixeira Leite,
Cláudio Cecil Polkmd e José A. T.
Drumond Gonçalves, em abril de 196·7,
os dos conselheiros João Quintiliano
de Avelar Marques, Julian Magalhães
Chavel e Clauco Olinger, em abril de
1968.
Art. 3.\' :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, J.<? de outubro de 1965; M49
da Independência e 77.Q da República.
H.

CAS'i'ELLO BRANCO

Roberto Campos

DECRETO NQ 53.979
.
OUTUBRO DE 19G5
Cria

o

"Conselho

de

::OE

19

DE

Cooperação

TCcnica da Aliança para o Pi'Ogres-

so" e da outras providências.

O Presidentç da República, usando
das atribuições que lhe confe1·e o Artigo 87, item I, da Constituiç8,o Federal, decreta:
Art. 19 Fica criado, no Ministério
do Planejamento e Coord8naçã0 Económica, o "Conselho de Cooperação
Técnica da Aliança para o ProgTesso"
- CONTAP - destinado a obter e
gerir recursos para o financiamento

!1

de programas e projetos de cooperação técnica. bem como ajuda de capital, aos mesmos relacionada.
Art. 2Q O CANTAP aplicará l·ecursos em complementação aos do Programa de Cooperação Técnica da
Aliança para o Progresso, de conformidade com metas e prinQípios estabelecid:Js na Carta de Punta del Este.
Art. 3Q O CONTAP abrirá conta,
especial no Banco Central da República que será suprida por:
a) recursos atribuidos pelo Govêrno Federal;
·
b) recursos provenientes de doaçõe:, ou empréstimos da Aliança para.
o Progrésso, postos â sua dispoSição
pela ADD, BID e outras agência:; internacionais de cooperação técnica; e
c) outros recurscs colocados à s\.m.
disposição por instituições nacionais.
§ 19 O Banco Central da República,
por intermédio do Fundo Geral de·
Agricultura e Indústria - FUNAGRI,
contabilizará o movimento dos .recursos depositados na conta a que se
refere êste decreto e enviará mensalmente ao Conselho o comnetente balancete, bem como reahzÚá os serviços de auditoria relativos à utilização
dos recursos empregados ncs programas e projetas pelos respectivos responsáveis.
Art. 48 o Conselho dé Cooperação
Técnica da Aliança para o Progresso
compor-se-á de
representantes da.
Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste CSUDENEl; do Escritório do Govêrno Brasileiro para a
Coord('nação do Programa de Assistência -Técnica (Ponto IV) ; e da Comissão de Coordenação da Aliança
para o Progresso CCOCAP).
~ 19 O Conselho será presidiP,o pelo
Ministro Extraordinário para o Planejamento e coordenação Económic~t, ou por !'epresentante por Ele designado.
§ 29 O Diretor-Executivo do Escritório do Govêrno Brasileiro para a
Coordenacão do Programa de AssiStência Técnica <Ponto IV) serâ o
Secretârio-Executivo do CONTAP.
§ 39 O Conselho reunir-se-á, alternàdamente, na sede de cada um dos
organismos integrantes.
Art. 5° Comuetirá ao SecretárioExe.cutivo do CÔNTAP:
--a) na qualidade de gestor dos recursos, movimentar a conta especia,l ..
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autorizando as operações finance_iras
que se tornarem necessárias.·
b) participar, como interveniente,
.dos convênios firmados·_ no quadro do
Programa. de CooperaÇão Técnica da
Aliança para o Progresso, a fim de

que se mantenha perfeita coordena.ção na aplicação de recursos nacionais e estrangeiros;
c) iepresentar ativa e passivamente o CONTAP, exercendo tôdas as
funções que lhe fotem delegadas pelo

Conselho para a administração dos
recursos.
Art. 69 Caberá ao CONTAP:

a) a aprovação, em reuniões semestrais, ou eventualmente em reuniões extraordinárias que se fizerem
necessárias, da programação geral da
aplicação dos recursos disponíveis;
b). a aprovação, nas reuniões ordinárias ou extraordinárias, da aplicaçao dos recursos em moeda estran_geira, provenientes da AID, do BID
e demais agências financeiras . da
Aliança para o Progresso;
c) a fixação de critérios para a
.aplicação dos recursos, de cor;tformidade com as diretrizes da programação naciona-l de cooperação técnica.
Art. 79 Na área de suas respectivas
jurisdições competirá à SUDENE e
ao Escritório para Coordenação do
·Programa de Assistência Técnica
(Ponto IV), dentro dos planos previstos no Art. 69, conceder priorida.des, aprovar e acompanhar a execução
dos projetas desde que enquadrados
na programação geral.
Art. 89 A colaboração financeira
prestada- através do Conselho será
feita em caráter de doação, devendo
as entidades beneficiadas apresentarem periOdicamente ao Conselho re-latórios sôbre a aplicação ·dos recursos recebidos, em consonância com as
instruções que forem baixadas e na
forma estabelecida pelos convênios de
-doação.
Art. 99 O Conselho poderá autorizar destaque de até 2% dos recursos
da conta para custeio de "despesas
com o acompanhamento da execução
e avaliação de projetas e serviços de
auctitm·ia, bem como para sua administração.
Art. 10. O Conselho baixai'á todos
os atas normativos e complementares
necessários à execução do presente
<.{iecreto.

Art. 11. f:ste decreto entrai·á em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasilia, 19 de outubro de 1965; 144'?
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Roberto Campos

DECRETO

N.9 56.980 - DE 1.9 DE
OUTUBRO DE 1965

Dispõe sôbre a lavra e industrialização dos xistos oleígenOs.

O Presidente da República, no uso
dàs atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição e
Considerando a importância eConômica de que se reveste a industrialização dos xistos oleigenos, de que há
apreciáveis resêrvas, no País;
Considerando os resultados já alcançados pela tecnologia da industrialização do xisto e, particularmente os já obtidos pela Petróleo Brasileiro S.A. -· PETROBRAS, através
de sua Superintendência de Indus-trialização do Sixto (SIX) ;
Considerando que a par da produção dos combustíveis. a industrialização do xisto permitirá aind.a a obtenção de matérias-prima13 de que
carece o País, concorrendo para o
desenvolvimento da indústria química;
Considerando a conveniência de,
futuramente suplementar as atuais
reservas do petróleo ·de poço com a
produção de óleo de xisto;
Considerando as limitações de prazos e áreas para pesquisa e lavra estabelecidos nos artigos 16, 18 e 34 do
Decreto-lei-n9 1.985, de 29 de janeiro
de 1940, articulados com as disposições do Decreto-lei n.9 3.236, de 7 de
maio de 1941 e Decreto-lei n.9 9.605,
de 19 de agôsto de 1946;
Considerando que e.. Lei 2. 004 não
inclui a exploração e a industriali:;:ação do xisto no monopólio da União;
Considerando que o parágrafo único do artigo 6.'? da Lei n.9 2·. 004, exime a PETROBRAS das exigências e
limitações do Código de Minas, cuja
aplicação foi transferida ao Conselho
Nacional do Petróleo por fôrça do
art. 31 do Decreto-lei n.9 3.236;

ATOS DO

PODER

Considerando que. a industrializaÇão dos xistos oleígenos, por razões
econômicas,' deve ser feita -tão próxima ao local da lavra quanto possível,
constituindo, assim, a lavra e a industrialização dêsse mineral uma
atividade integrada não podendo sei'
concedida a lavra sem a correspondente aprovação do projeto de industrialização;
Considerando, finalmente, a Expo-sição de Motivos n.Q 42-65-GB, de 14
de junho de 1965, da Comissão Interministerial composta dos Ministros
das Minas e Energia, da ·Fazenda, da
Indústria e Comércio, da Justiça e
Extraordinário para o Planejamênto
e Coordenação Econômica, decreta:

EX"SC'U~IVO
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c) instruirem suas petições com
tôdas as informações e documentos
que possibilitem ao Conselho Nacional do Petróleo o completo conhecimento do projeto proposto, deverido
para êsse fim o referido órgão baixar instruções para conhecimento
dos interessados;

inclusive e especialmente quanto às
seguintes atividades:
1) execuçào do projeto aprovado;.
2) operações técnicas
relativas ao
funcionamento das instalações;
3) natureza, qualidade, quantidade e
características da matéria prima usada e dos produtos obtidos;
4) medidas de proteção à s-aúde e
à vida dos operários.
§ 29 As emprêsas que tiverem seus
projetos licenciados na forma dêste
decreto se obrigam a permitir a fiscalização do Conselho Nacional do
Petróleo sob pena de decretação de
caducidade da concessão de lavra obtida além do cancelamento da aprovação do projeto de industrialização.
§ 3.Q As faltas
e irregularidades
encontradas pelo Conselho Nacional
do Petróleo no exercício da fiscalização de que trata o presente artigo serão punidas pelo referido órgão- mediante multas a seu critério podendo, inclusive, motivar a proPQsição
ao Ministro das Minas _e Enetgia da
decretação da éaducidade da concessão de lavra e cancelamento da aprovação do projeto de industrialização.
§ 4.9 Sôbre o xisto oleígeno extraído
incidirá o impôsto único objeto da
Lei n.Q 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3.Q Constituem produtos e subprodutos da refinação de óleo de xisto ,sujeitos ao monopólio da produção pela União, na _forma da Lei n.Q
2. 004, de 3 de outubro de 1953: gás
liquefeito (GLP), gasolinas, querosene, óleo combustível para motores de
combustão interna (óleo diesel), gasóleo,. óleo para lamparina (signal
oil, óleo combustível (fuel oil) óleo,
lubrificantes, parafina, asfalto e solventes.

d) merecerem os projetas apresentados a devida aprovação do canse ..
lho Nàcional do Petróleo;
e) submeterem à aprovação do
Conselho Nacional do Petróleo as modüicações que, a qualquer tempo, pretendam executar nos projetas aprovados;
§ 1.9 o Conselho Nacional do Petróleo. deverá exercer ampla e contínua fiscalização sôbre os projetas li<:e"nciados na forma
dêste decreto,

Art. 4.9 O óleo de xisto que, porventura, resultar excedente das operações de industrialização previstas
neste Decreto, deverá ser entregu,e à
Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS
- mediante remuneração fixada pelo
Conselho Nacional do Petróleo, ·-não
podendo, entr.etanto, o preço do metro
cúbico ex--refinaria ser superior à
média do custo CIF, em moeda nacional de petróleo bruto imp01·tado,
na forma da Lei n.'? 4 .452, de 5 de
novembro de 1964.

Art. 1.'9 A pesquisa e a lavra dos
xistos oleígenos, vulgarmente denominados rochas betuminosas, e pirobetuminosas, regulam-se, inclusive
quanto às exigências de prazos; pelas
disposições do Decreto-lei n.9 1.985
(Código de Minas) de 29 de janeiro
de 1940, e modificações posteriores.
Art. 2.<? AS emprêsas que se propuserem a industrializar as rochas mencionadaS no art. l.Q, submeterão os
anteprojetos de suas instalações ao
Conselho Nacional do Petróleo, que
os licenciará desde que satisfaçam tôdas as condições segtNntes:
a) não objetivarem a obtenção de
-produtos e subprodutos sujeitos ao
monopólio de prodl)çáo da União;
b) atenderem ao disposto no artig-o ns 153 da Constituição Federal;
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Parágrafo umco. O Conselho Nacional do Petróleo decidirá, nos têrmos do Decreto n5' 56.571, de 9 de

DECRETO N9 56.981

julho de 1965; sôbre o destino dos pro-

Abre à SuperFntendência
Valorização Econômica
o crédito especial de
10.000.000.000, para o
pecifica.

dutos e subprodutos das operações industriais citadas, que não tenham
possiblidade de consumo na indústria química: e que possam ser ~ncor
porados-~aos derivados -a que se refere o art. 2.'? do presente Decreto.
Art. 5.9 Independentemente do direito assegurado à Petrobrás de requerer novas pesquisas em quaisquer
outras áreas do País cabe-lhe a exclusividade para a ·pesquisa e lavra
-do xisto contido na área definida
neste artigo, pelas seguintes coordenadas geográficas:
Longitude Oeste

Latitude Sul

vértice: 509 30' 54"
249 389 48"
vértice: 509 22' 16"
259 46' 24"
vértice: 509 27' 07"
259 50~ 24"
vértice: 509 36' 22"
259. 42' ··24"
Art. 6.9 :l!:ste decreto entra em. vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.9 de . outubrQ de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.

1.9
2,9
3.\'
4.9

H.

OUTUBRO DE

19 DE

do Plano deda Amazônia
Cr$ ... , ....
fim que es-

O Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 19,
da Lei n9 4 .. 744, de 19 de juiho de
1965 e tendo ouvido o 'I'ribunal de
Contas, nos têrm-c,·s do artigo 93, do
Regulamentü Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Artigo únicà. Fica o Poder Exticutivo autori~ado a abrir, pela Superintendência do Plano de Valonza.cãoEconômica da Amazônia, o crédito
especial de Cr$ 10.000.000.000 (dez
bilhões de cruzeiro!:i), para atender
aos serviços de implantação, ob1·as ele
arte especiais e construção da Rodovia Belém-Brasília, bem como para
a continuação das obras de construção dos ramais de acesso a centrooprodutores d~." região.
Brasilia, 1Q de outubro de 1965; 144~
da Independência e 77'? da RepUblica.
f{.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues.
Osvaldo Cordeiro de Farias

CASTELLO BRANCO

Jl.:lauro .Thibau.

DECRETO N0 56.882 -

~ DE

f965

DE

19 DE OUTUBRO DE 1965

Classifica cargos de nivel superiu~ do Tribunal Marítimo e dispõe sôbre o
enquadran.wnto de seu qtu.al (lCUpante.
o Presiden~.e da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, -da Constituição. e de acôrdo com o art. 90 da Lei número
4.345, de 26 de junho de 196-1, regulamentado pelos Decretos ns. 54.015, de
13 de julho· de 1964, e 55.004, de 13 de novembro de 19·64, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a classificação de 1 (um) cargo de nível superior (Anexo I). bem como a rel<Jção nominal do respectivo ocupante (Anexo II), do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Tribunal Marítimo.
Art. 2'? O órgão de pessosl competente apostilará o título do servidor
abrangido por êste decreto, ou expedirá, na falta daquele, portaria declaratória.
Art. 39 As despesas com a ~~xecução deste decreto serão atendidas pelo
crédito especial de que trata o Decreto n9 54.016, de 13 de julho de 1.664,
de conformidade com o disposto nG art. 42 da Lei n9 4.345, de 26 de jurü10
de 19f3':!c, e peles :recursos orçamentários próprios.
Art. 4ç. As vantagens financeiras decorrentes do presente decreto iligo...;.
ra·m a. partir da data do provimelltO do cargo.
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Art. 5° Este decr'eto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, Í? d·3 outubro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CA-<;l.ELLO BR,'I.NGO

Paulo Bosisio

Os anexos .a que se retere o texto, inclusive a relaçáo nominal do art.
1"', toram _publicados no D.O. de 19-10-65.

DECHETQ N .<'.l 56.883 -

DE 1.9 DE OUTUBRO DE 1965

Declara priorztaria ao aesenvotvl1nento do Nordeste, para efeito de isenção
àe quaisquer taxas e zmpostos federais, a tmportaçéto dos equipamentos
novos, ser>z :mmtaT nacionaZ registrado, neste descritos e consignados
a empresa '"Monteiro Paiva & Cia.", de Bayeux - Pamíba.
O Presidente d6.- H.epública, usando das atribuições que lhe confere o
.art. 87, -item r, da Constituiçâo Federal e nl'.ls têrmos do art. 18, da Lei
n.l! 3.692, de 15 de d.ezembrf> de 1959, e, amd8., cons1d.erando que o Conselho Delibera~lVO da Superintennencla do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENEl, atravé~ da ResoJuçâ: n.l? 1.112, de 5 de fevereiro de 1965, aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconoeCicta como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de
.1senç:\o de impostcs e taxas federais, a importação de. equipamentos novos,
sem similar nacional registrado, neste descritos, a serem importados pela
empresa ''Monteiro .Paiva & Cia. ',de Bayeux (Pb) e destinados à ampliaÇão de Indústria dt' beneficiamtnto de sisal, de propriedade da titular e
.s1ta em B<:l,yeux, Estado da Pafaíba;
cons1derando o atestad{J pel< Conselho de Polftica Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o oupermt.enctente ctà SUDTo:NE encaminhou a proposta do Conselho
Ucll!Jeratl.'Vn de mesmo Orgáu, ctecreta:
Art. L.'? Fica ctecJarad~ priorÍetária ao desenvolvimento do Nordeste,
:para efeito de 1sençáo de quarsquer taxas e inipostos federais; a importa~3.o de equtpamento novos, sem similar nacional registrado, a seguir des.cnt,os e consignados à emprês~~ "Monteiro Paiva & Cia. ", de Bayeux (Pb.):

ITEM -

ESPECIFICAÇAO

1. Fiadeira aCionada pór correia

I

Quantidade
a ser
importada

vJ

com descarga automática paten-~
teada, tendo 2 cabeças, 6 fusos
por cabeça, número trtal de 12 j
fusos, Bobinas /11 1;4, de curso xj
7.12 de diâmetro, velocidade dosl
voadores 2.{100 rpm. Escartamento
dos cilindros 48" - 76". Completa com equipamento de aciona-1
mento acessório, poréin, sem mo-I
to r elétrico. Fabricação SPINN -~
BAD - Alemanha Ocidental.
Pêso liquido 7. 780 kg ........... j

I

I

Valor Total
C1F US$

I
I

1

I
I

15.750
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ESPECIFICAÇãO

Valor Total

Quantid:J.de

i
ITEM -

a ser
importada

I

I

CIF US$

I
I

2. Fiadeira acionada por correia V,j
com descarga automática paten-1
teada, tendo 2 cabeças, número I
total de 12· fusos, bobinas 11. 1/4" 1
de curso x '1. 1/2" de diâmetro, 1
velocidade dos voadores 2. 000 j

r.p.m. Escartamento dos
43" -

mento

cilindro·~!

76", completa, com equipa-I
d2

tlciono.mento. Fabrica-I

l

j

çáo por JAMES MACKIE & SONS!
LIMITED.
I
Pêso líquido 9. 820 kg ............ 1

1

"Bin-1

1
1
1

3. Máquinas de fazer spools de
der twine" com fuso simples~
apropriados
para
confeccionarj
spools ãe encruzado bobinados comi
precisão, 6" de curso e atê 9" de I
diâmetro - com pêso de 4· kg. 1
Completa com fuso de desenrola-I
menta para convir as bobinas dei
11. 1;4" de curso x 7. 1;2" dei
diê:,metro. Fabricação de· JAMES!
MACKIE & SONS LIMITED -1
Inglaterra ....................... I

13.446

1
1
1

I
J

J

I
~~

2.414

3

-----~---;.--------'1;
TOTAL

I

......................... [

I

31.610 '

I

Art. 2.'! Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráriq.
Brasilia, l.ç de outubro de 1965; 144.9 da Independência e 77.9 da RepUblica.
H, CASTELlO BRANCO

Ertuarrto Lopes Eoarzgues
oswawo coraeiro de Farias

DEC&ETO N.f! 56.934 -

DE

L9

DE. OUTUBRO DE

1965

nec~.arc>

prioritária ao desenvolVimento do Nordeste, para efeito de isenÇcio 11-e quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos novo~. sern stmi!aT nacional registrado, neste descritos e conszgnados à empn3sa "Com1Janhia de Tecidos Rio Tinto", de Rio Tinto,
]!;stacto da Paraíba.

o Presidente da 'República usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, itew 1, da Constituiçáo Feder.al e nos têrmos do art. 18, da Lei
n.9 3.69:l, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando qne o Conselho Deliberativo da Supennteno.Pncia do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através· da, Resolução n.9 1.275, de 8 de março de 1965; aprovou
parecer da Secretaria Executiva daquele órgào, propondo fôsse reconhecida
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como prioritária para o desenvolvimento da regiáo, para efeito de isenção
de impost.os e taxar. fecterms' a importaçao de equipamentos novos, sem simw;;,r nacmna1 xegistrado, neste descritos, a serem importados pela emprêsa ';COMPANHIA DE I'ECIDOS RIO TINTO" e destinados à sua fábrica textil localizad<> em Rio Tinto, _Estado da Paraíba;
Considerando o atestadc· pelo Conselho de Politica Aduaneira;
Cor.sidera.ndo, enfi::n. n mais que consta da Exposição de Motivos em.
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Dellberativc do mesmo órgiio, decreta:
Art;. 1.'} Fica declarada pr.ioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de Isenção de c;ua1squer taxas e impostos federais, a importayao de equipamentos novos, sem similar registrado no pais, a seguir descritos e consignados à empréso "Companhia de Tecidos Rio Tinto", de Rio
Tmt.o, Estad~ da Paraíba.

ITEM -

Quantidade
a ser
·importada

ESPECIFICAÇAO

Valor 'rota'
CIF US$

I

1. Penteadeiras

marca "VTrliTIN''•I
modêlo J7B, dealta produção, de
oito cabeças e duas saídas, latas!
de 16"' x 42", de parada automá-1
tica, com contadores de hanksl
para três turnos, com pertences e1
sem motores. Pêso líquido uni tá- I
rio: 3.630 quilos e pêso liquido to-1
tal: 18.150 quilos. Procedência:
americana, produçáo e exportação

I

dé "WHITIN INTERNATIONALI
LIIVITTED'',
Whitinsville, Massa-i

chussets, USA .................. -I

5

76.320

I
Art. 2.9 Este decretü e11trarf> em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em t::'ün trário.
Brasília, 1.9 de outubro de 1265; 144.9 da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCo

P.;auarao Lopes lWctngues

Oswatao comei to a e Farias
DECRETO

;!{9

56.985 -

n:::;: 1

DE

OUTUBRO DE 1965

Aprova alterações intToduzidas nos
Estatutos da Alvorada Companhia
Nacional de Segums Gerais, inclusive extensão das operações de seguros e resseguros ao Ramo Vida e
aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que 1-9-e confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei n? 2.063, de 7·
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as altel·ações introduzidas nas Estatutos d8,,
Alvorada Companhia Nacional de seguros Gerais, ~om sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,.
autorizada a funcionar pelo Decreto
n9 46.566, de 11 de agôsto de 1959, inclusive extensão das operações de seguros e resseguros ao Ramo Vida e
aumento do capital sacia\ de Cr$ ..
20.000.000 (vinte milhões de cruzei-
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ros) para Cr$ 140. DOO. 000 (cento e
.quarenta milhões de cruzeiros), con-

forme deliberação de seus acionistas
em Assembléias Gerais Extraordinál'ias, realiz3..das em 15 de maio, ·6 de
julho, 30 de setembro e 3 de novembro

de 1964, mediante as seguintes condições:
r - Inclusão, nos Estatutos, C!e um
dispositivo tornando obrigatória a integralização do capital, dentro de 12
(doze) meses, a partir da data da pu-

blicação do re:::.pectivo Decreto.
II ~ A alteração consignada na
-cláusula procedente deverá ser aprovada em ASsembléia Geral Extraordi-

nária, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data /da publi;.,

cação dêste Decreto.
Art. 2Q A 8ociedade continuará
integralmente sujeita às leis e aos re~gulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autoriza--ção a que alude aquêle Deçreto.
Brasília, 1 de outubro de' 1965; 144Q
da Independência e 779 da Repúbli-ca.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
N9 56.98-ô nr;
OUTUBRO LIE 1965

DECRETO

19 DE

_Aprova alterações ~ntroduziàas_ n~1c Estatutos da Companhia de SegurOs
Comercial do Pará, ~nclusi11e a·nmento do capital social.

o Presidente da República, usando
--da at-ribuiç3.o que lhe :::onfere o art.
87, inciso 1, da Scnstituição -e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 2.:163, de 7
de março de 1940, decreta·:
Art. 19 Ficam aprovadas as altera-Ções introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Comercial do
Pará, com sede na Cidade de Belém,
Estado do Pal'á, ·1utorizaàa a uncional· pelo Decreto n"' '2. 433, 1e 13 de;
feverelro de 1882, lncmsive aumento
·do capital social ie Cr$ 30. UOI) .-JOO
(trinta milhões de ·:ruzeirus) para Cr$
50.000.000 (c:inqüenta milhões de cruzeiros), conforme rieliberaÇão. de seus
·acionistas em Assembléia 'Ge.ral Extraordinária, realizada em 19 de outubro de 1954.
Art. 2Q A Sociedade continuará in-tegralmente sujeita 1-s leis e aos re-

guiamentos vigentes, ou que v0n:nn,m,
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que a.ludé aquêle decreto.
Brasília, 19 de outubro de 19ô5; 144:9
da Independência e 77Q d.a H.epública.
H.

CASTELLO .3RANCO

Daniel Faraco

DECRETO

N9

56.937 -

DE 19 DE

OUTUBRO DE 1955

Aprova alterações introduzidas n?s
Estatutos da Esperança Companhza
àe Seguros Gerais inclusive aumento do capital social.
O Presidente da ReP.ública, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 37, inc~so I, da Constituição, e nos
têi'müs do- Decreto-lei. n.9 2.063, de 7
d~ março de 1940, decreta:
~
.Art. 19 Ficam aprovadas as alteraçõ:::.s introduzidas nos Estatutos da
Esperança Companhia de Seguros Gerais, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, autoi:izada a funcionar pelo Decreto número 38.457, de 28 de dezembro de
1!),55, inclusive aumento do capital social de Cr$ 5. 000.000 (cinco milhõe-s
do cruzeiros) para Cr$ 10.000.000 (dez
milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia-Geral Extraordinária, realizada
em 6 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade- continuará in~
tegralmente sujeita às leis e aos reg-ulamentos vigenteS, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorizaçâo a que aluC.·e aquêle Decreto.
Brasíliã, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repú~
blica.

H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO

N.9 56.988 DE l.Q
OUTUBRO DE 1965

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estattttos da Companhia de Segu~
ros Marítimos e Terrestres Conjian~
ça, inclusive aumento~ do capital social.

o Presidente da República, usando
do..s atribuições que lhe confere o ar-

Aros no PoDER ExECUTIVo

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nUmero

de cruzeiros), conforme deliberação de
seus acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 6 de outubl·o de 1964.
Art. 25' A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 1<! de outubro de 1965;
144.0 da Independência e 77.9 da Re.. pública.

2. 063, de 7 de março de 1940, decre-

ta:
'
Art. 1.'? Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Marítimos e
Terrestres Confiança, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, autorizada a funcionar
pelo Decreto' n.<.> 4.920, de 30 de março de 1872, inclusive aumento do Capital social de Cr$ 40.000.000 (quarenta milhões de cruzeiros) para ...
Cr$ 120.000.000 (cento e vinte milhões
DECRETO N5' 56.989 Declara prioritária ao
ae quazsquer taxas
novos, sem similar
'l'AL.I!:ZA AÇOS S.
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H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DE 1.9 DE

OU:rUBRO

DE 1965

àesenvolvimento do Nordeste para efeito de isenção
e tmposto~. jecterais, a importação de equipamentos
nacional' registmdo e .,consignados à emprêsa -,"FORA. de Forttueza (Cej,

O Presidente du República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, Item I, da Constitu;.çã,. Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
n.º ::J.692, de 15 de dezemnr . . de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintead.ência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE>, atraves da Resolução n.9 982, de 8.10.64, aprovou o Parecer da
Secrets.ria Executiva daquele .Orgão, propondo fôsse reconhecida prioritária
para o desenvolvimento da regiao, para efeito de isenção de impostos e
taxas federais, a importação de equipamentos novos, neste descritos e sem
similar nacional registrado, a ser efetuada pela emprêsa "FORTALEZA
AÇOS s. A.", de Fortaleza, Estado do Ceará e destinados à implantação
de uma fábrica de lá, arame e pó de aço, na capital do Estado;
considerando haver o Conselhc de Política Aduaneira atestado não terem ditos equipamentos slmHa;: registrado no país;
considerando. enfim .. o mais que consta da Exposiçào de Motivos em
que o superintendente da SUDENE escaminhou a proposta do Conselho
DelJJJera.tivo do mesmo Orgão, _decréta:
Art. 1.º Fica declarada prim:itária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de 1sençâo de qumsquer taxas e impostos federais, a importaçáo dcs equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir des~
critos e consignados à emprêsa "FORTALEZA AÇOS S.A. '', de Fortale~
za (Ce) :

ITEM -

QUantidade
a ser
importada

ESPECIFICAÇAO

1. Uma ·instalação

I

completa parar
produção de lã de aço -modêlo Lux,
composta de 4 bancadas de ferro
fundido, com 72 suportes de na-~
valhas, com registras apropriados
e 140 placas de guia no nástro, 61
roldanas de garganta em ferrai
fundido, 3 eixos e respectivos man-

I

Valor Total
· CIF US$
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Quantidade
ITEM -

a ser
importada

ESPECIFICAÇÃO

cais, 3 suportes de ferro, 2 engre-1
nagens de ferro fundido modê.lo\
Z 45 para corrente calibrada 40,
2 engrenagens_ em ferro fundido\
duplex z 57 para corrente dupla,. 1 engrenagem em feiTO fun-\
dido tliplex Z 57 para corrente
tripla, 1 desenrolador de ferro, lj
máquina para alinhar os dois nas-1
tros, '2 sacadores de nastro de lã
de aço ajustáveis, 1 dispositivo de
enrolamento, 1 prisioneiro com calibrador micrométrico, 1 variador
para máquina de enfolar lã de
aço, 2 máquinas de enrolar lã de
aço, 1 aspirador com capacidade\
de 95 e pressão de 125 com motor
elétrico acoplado de 4,75 HP., 20]
placas guia, 1 carrinho para m.á-/
quina de afiar, engrenagem de 3
velocidades, 1 redução com cor-\
rente tripla, 1 guindaste de ponte
móvel com armação de talha, 11
quadro elétrico de comando com\
todos os contrõles para as diversas partes da máquina, 70 nava-l
lhas, 10 rebolos especiais paraj
máquina de afiar, 1 máquina de 1
afiar de duas seções com motor!
elétrico especial acoplado de 5-j
H. P. e dois reholos, 1 máquina 1
de solda elétrica automática para\
as pontas dos arames. A instalação é fornecida eqUipada comi
chaves ~ outros equipamentos necessários. a mantê-la em condiçóes de trabalho. Todo o equipamento é de fabricação italiana .. ]

I

TOTAL .............•............ j

1

Vr,lor Total
CIF

US)

22.000
22.000

Paragrafo único. Com respeito aos motpres elétricos qUe acompanham
a maquinaria, nca sua similaridade, para efeito da isenção de que trata o
presente decreto, parf!. ser examinada pela alfândega de destino, quando
do desembat:áço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular n.9 16, de 28 de agôsto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 2.9 Este deCreto entrará. em vigor sa data de sua publicação, revogadas as d~sposições em contrario.
Brasma, 1,9 de outubro de 1965; 144.9 da Independência e 77,9 da Re ..
pública.
H. CASTELLO · BRANCO

Eauarao Lozjes Roartgue~
oswatào cordeiro de Farias

ATOS DO PODER Ex:EeuTIVO
DECRETO

N9

56. 990 -

51

DE 1Q DE OUTUBRO DE 1965

Declara prioritãria ao desenvolvimento do Nordeste para efeito de isenção
de quaisquer taxas 0 imJJostos federais a importação de equipamentos
novos sem similar nacwnal registmdo e consignados à emprêsa
Companhia Eletro~Metc.-lúrgica do Bmsil - NORLAR, de Recife, Estado de Per'namb1ico

o Presidertte da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição F~deral e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei n9 3. 692, de 15 d(: dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o ::;onselho Deliberativo da Superintend.ência do~ Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE!, através da Resolução n9 1.387, de 14 de abril de 1965, aprovou
o parecer da ·Secretaria Executiva daquê1e órgão, propondo fósse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito
de isenção de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos
novos, neste descritos e sem similar nacional registrado, a ser efetuada pela Companhia Eletro~Metalúrgi<'a de Brasil _. NORLAR, de Recife,· Pernambuco, e destinados à sua indústria, sita na capital do Estado;
Considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não terem ditos equipamentos similar registrado no pais;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou ~a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de. quaisquer taxis e impostos federais, a importação
dos equipamentos ncvos, sem similar registrado no pais, a seguir descritos
e consignados à emprêsa Companhia _EletronMetalúrgica do Brasil NOR.LAR., de Recife, Estado de Pernambuco;

/

!~Quantidade/ Valor. Total

I
Item

I
1

Especificação

I
I
I

a ser
Importada \ CIF US$

1

Termômetros com dispositivo Gravador
de temperatura, para funcionamento du1 rante 24 horas por dia, com gama de va·! riação de 30-50<? F, inclusive elemento,
1 marca BDC 2 .tl84, fabricaçao de Kelvina- J
1 tor
International Corporation - USAI
1 (KIC) . Pêso líquido de 60 kg. . ..... _. ... 1
2 1 Aparelhos para desidratação do sistema de
1 refrigeração
de geladeiras Kelvinator,
1 completamente automáticos, compressão
1 manométrica de 300 PSIG, integrados por
1 termômetros, indicadores de pressão e fili _tros, fabricação KIC, pêso líquido dei
1

1

r

3

i v~1~~~~ t~r~õ;t~úcM· ·,:ja;.;_ê; 'B~~~;;.;: tiP~/

4.660

1 60 kg. . . .............................. ·I

·1.595

) RN-1010; fabricação KIC, pêso liquido de

4

Aparelhos de análise e contróle d,e vasai menta de gás freon, marca GE, tipo RN1 1013, referênCia
de catálogo 50-4201001 FAPF, completos, com dois .revólveres de
1 tectores, tipo H-2, e estabilizad<lr de valI tagem, fabricação da General El.etric corp.
1 USA. Pêso líquido_ de 180 kg. . ......
1 Apare.lho auxiliar de análise, marca "AlI nor", para medição do ponto de orvalho',
1 tipo 7.000-U-C, com gama de temperatu1

·1

2.298
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I

Especificação

Item 1

I

!Quantidade 1 Valor Total

a ser
! importada
I

ra do ambiente até 879-F, fabricação KIC, 1
pêso líquido de 60 kg. . ................. I
Matrizes para- moldagem de chapas de 1
6
polistireno a quente e a vácuo (Termofor-1
ming), sendo duas de caixa e duas de)
contraporta. de geladen·as, completas, comi
dispositivo de resfriamento e respectivas)
armações de fixaç?o, fabricaçáo de DIL.I
1· Bochi (Itália), pêso liquido de 1. 900 kg.
7 1 Ma trizes para moldagem de polistireno por 1
1 injeçáo, para
produção de componenteil\
1 das geladeiras "Kelvinator", assim discri-~
1 minadas: (a) duas de uma cavidade cada,
] para painel trazeiro; (b) duas de uma ca-1
1 vidr..de, cad~. I.'<ua bandeja de ctescongêlo; 1
1
(C) duas de uma cavidade cada para a1
1 porta do evaporador; (d) uma de uma ca-1
1 vidacte, para o detletor da bandeja de· ctes.:.j
1 congélo; (e) uma de duas cavidades, parai
1 o puxador da porta do evaporador; (fYI
1 uma de dez cavidades, para suporte do\
1 pino da dobradiça da porta do evapora-I
I ct.or; (g) uma de quatro cavidades parai
I suporte trazeiro do evaporador; (h) uma\
1 de oito cavidades para suporte dianteiro 1
1 Go evaporador e quatro cavidades para oj
1 Pino superior da dobradiça da pàrta do 1
1 evaporador; (i) uma de quatro cavida-~
1 des, para o suporte do anteparo da prateleira, tõdas fabricadas na Itália pru~ DI
1 L. Bocchi, com o pêso líquido total de 1

1

1

1

CIF US$

l

I

534

4.411

, I
I
I
I

'i

r

1 5.ooo kg.

8

. ............................. 1

1 Laboratório completo para testes de pin-j
1 tura e fosfatização, fornecido pela KIC)
) (USA), composto dos seguintes elementos: 1
1
(a) 15 dúzias de lápis. "Microtomitcvan-1
Dyke- 600; (b) 6 termômetros de inver-1
1
] _ sã.o; (c) 1 pirõmetro - indicador potenciO-!
1 metro, tipo Minimite, portátil e termo-]
1 elétrico. modêlo 7551-19, inclusive estôjo e!
1 conexões; (d) leleõmetro-medidor de es-j
1 pessura de filme, gama 0-10 milésimos ej
1 10-66 milésimos de polegadas; (e) 6 espá-~
] tulas de 6,' modêlo H-59110; (f) dois doi sômetros, 500 cc, modêlo H-27970; (g) 6\
1 dosõmetros cúbicos, modêlo H-27915; (h)\
1 6 dosõmetros cilíndricos, 100 cc, modêlo
j H-18360; (i) uma balança de precisão H-1
1< 2560; (j} seis medidores de 400 cc; (k)
1 marcador de tempo SG8405; (l) 1 vis\ cosimetro Ford nç 4, VG-7204; (m) 1
1 1 prendedor marcador de tempo;
(n) 1
1 suporte de viscosímetro VG-7202;
(o) 1
1 balança p_ara viscosímetro G0-9252-A;
1
(p) três medidores de nuxo 2G-2200 ..... j
Total

.................... ' ........... !
I

"!

22.727

li

li

3

I

836

38.756
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Art. 29 l!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re··
vogadas as disposições em contrário.
Brasma, 19 de outubro de 1965; · 144<? da Independência e 779 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Roárigues
Oswa.ldo Careteiro de Pqnas

DECRETO N9 56.991 -

DE

19

DE OUTUBRO DE

1965

Declat'a prioritária ao desenvolvimento do Nordeste para efeito de· isenção
de quaisquer taxas e impostos federais a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado neste descritoS e consignados à
emprêsa "Companhia de Fzação e Tecidos Norte Ala[ioas", de Maceló,
(AL).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do_. Artigo 18, da
Lei n\! 3. 692, de- 15 de dezE-mbro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) através da Resolução n\l 1.034, de 3-12-.1964,_ aproVou parecer.
cla Secretaria Executiva daquele ói"rão, propondo fôsse reconhecida como
prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de
impostos a taxas federais, a importação de equipamentos novos; -sem similar nacional registrado, neste descritos, a serem importados pela emprêsa "Companhia de Fiação e Tecidos Norte Alagoas", de Maceió, Es~ado
de Alagoas e destinados à reforma .de cinco filatórios da fábrica têxtil da
titular, sita na capital do Estado;
ConsiC:erancto o atestado pelo Conselho de Politica Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais· que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente ·cta SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
· Art. 19 Fica declarada -prioritária ao desenvolvimento do Nordeste
para efeito de isenção de quaisquer taxa.s e· impostos federais, a importação_
de equipamentos novos, sem similar nacional regiStrado, a seguir descritos
e consignados à emprêsa "Companhia de Fiacão e Tecidos Norte Alagoas"
de Ma·ceió (AL) :

Item

I
1

I
1

Especificação

'Quantidade 1Valor Total

a ser
1
!I importada
1 CIF

Partes de trens de alta estiragem WST,j
tipo UT-3/E-430, para cinco Filatórios 1
John Hetherington, inclusive rolos dei
pressâo e gaiolas, tipo "Stabilkaefig" e1
porta-maçaroca Novibra, sem freio, pêso[
liquido: 719 quilos, fabricação e exporta-I
çáo de "Spindelfabrik: Sussen, Schurr,j
stahlecker & Grill GMBH- Sussen -I
Alemanha Oc. . ....... : . . .............. I
Coletores de Resldllo3, SlSLema Augustal
tipo pneumafil para cinco filatórios, in-]
clusive ventiladores industriais acopla-1
dos a motor trifásico de 1 KW, pêso lí-~
quido 810 quilos; fabricação e exportaçao de Ernst Jacobi & Co., K. G., Augsburg/Alemanha - Oc ................... j

I

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

T

6.060

lO

US$

'1.l29

I

5.436
12.565

AT<>s oo Pol>Ell !ExEcUHVo

51

Parágrafo único. Com respeite ao motor elétrico que acompanha a
maquínária, fica sua similaridade, para efeit9 da isenção ~e que trata o
presente decreto, para ser examinada pela alfandega de destmo, quandp do
desembaraço aduaneiro, na . hipó.tese de os ~?esmos seguirem regime l.~ri
fário próprio, obse-rvando-se o rlisposto na Circular n9 16, de 28 de agosto
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rNogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1'! .de oUtubro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodt·igues
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 56.992 -

DE 19 DE OUTUBRO DE 1965

Declara prioritária ao desenvolvimento 4o Nordeste para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais a importação de equipamentos
novos, sem- similar nacional registrado neste descritos e consignados -à
emprêsa "CONAC S. A. Indüstria de Artejatos do Couro", de Fortaleza~·
Estado .do Cea1·á.

O Presidente da República, usando das atrib1,1.ições que lhe· confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo .18, da
Lei n9 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do DesenvOlvimento do Nordeste
<SUDENE), através da Resolução n9 1.075, de 11 de janeiro de 1965, :l-Provou parecer da Secretaria Executiva daquêle órgão, propondo fôsse reco.nhecidã como prioritária para o ·desenvolvimento da região, para efeito
de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritoS, a serem importados
pela emprêsa "CONAC S.A. - Indústria de Artefatos do Couro", de i',ortaleza <Ce) e destinados à implantação de uma fábrica de calçados masculinos, na capital do Estado;
Considerando o atestadO pelo Conselho de Politica. Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta -da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1º Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste
para efeito de isençao de quaisquer taxas e impostos rederais, a importaçãO
de equipamentos novos, sem similar registrado no pais, a seguir descritos
e consignados à eroprêsa "CONAC S.A. - Indústria de Artefatos do Couro•·, de Fortaleza (Ce) :

I
I

Item 1

I
i
I

1 I
I
I
I
I

Especificação

·Quantidade\! Valor Total

a ser
,
! importada
I

1

I

I

Máquina de pesponta-r â esquerda, Adler, \
tipo 49-:-1, sómente o cabeçote a ser equi-l
pacta com motor nacional de 1/4 HP,!
adquirida· da Kochs Adlernahma.schinem\
Wernke A. G. Bislefeld, Aleman..lla Ocidental ........................... ; ....... ]
1
2 1 Iyiáqmna de pespontar, de coluna e duas!
I agulhas, Adler, tipo 68/202 - SR-. somente!
I o cabeçote, a sei· equipada com motorl
I nacion~l de 1;4HP, - Alemanha Ocidental[

CIF US$

2.464

1.675
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I

I

I

I

JQuantidade 1Valor Total
1
1 a ser
J importada I CIF
US$

Especiticação

I Máquina de pespontar e refilar, de coluna!
1 marca Adler, tipo 68f50Z, sOmente o cabe-I
1 çote~ a ser equipada com motor de ·1/4 HP,I
I Alemanha Ocidental . . ... : ............. J
4 I Maquina de pespontar em zig-zag, Adler,J
1 tipo 98-2-8, somente
o cabeçote, a ser 1
1 equipada, com motor cte 1í4 HP Ale-I
1 manha Ocidental . . .................... J
5 1 Máquma plana de pespontar, com duasj
1 agulhas Adler, tipo 67-203-S, a ser equi-1
1 pada com motor nacional de 1/4 HP~ -~
1 . Alemanha Ocidental . . .................. 1
1
Total ................................ ·I

1.470

650

285
6.544

Parágrafo único. Com respeitt: aos motores elétricos que acompanham
a maquinária, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata o

presente decrete, para ser examinada pel~ alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime ta-rifário próprio, observando-se o aisposto ·na Circular n9 16, de 28 de ~ôsto
de 1958. do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas a.s ·disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 779 da RepUblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Roàngues
Oswalào . Cordeiro de Parias

DECRETO N9 56.993 -

DE 19 DE

OUTUBRO

DE 1965

Declara prioritciria ao desenvolvimento do Nordeste para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais a importação de equipamentos
novos, sem similar naciona~ registrado e consignados à emprêsa
"CIRNE - Companhia Industrial do Rio Grande do Norte", de Macau
(RNJ.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, dd Constituição Federal e nos· têrmos do Artigo 18, da
Lei n"' 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o 0on-'
selho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução n9 960, de 6 de agôsto de 1964, aprovou
o parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como prioritária para o desenvolvime:dto da região, para efeito de
isenção de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos,
ne:>te descritos e sem- similar registrado no pais, a ser efetuada pela emprêsa
"CIRNE - Companhia Industria.. . do Rio Grande do Norte", de Macau
(RNJ e dest-inados à instalação cl.<' uma refinaria de sal na aludida cidade;
Com=iderando haver o Conse.ho de Política Aduaneira atestado não terem ditos equ1pamentos similar registrado no país;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
qtte o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isençao de quaisquer taxas e impostos fed.er~is, a importaçãu
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dos equipamentos novos, sem slmHar nacional registrado, a seguir descritos
e consignados à emprêsa "CIRNE
Companhia Industrial do Rio Grande
do Norte", de MaCau (RN) :

ltem

1

I
I
I
I
I

I

Transporte Hidráulico

Válvula reguladora Flexo, Ç.i 2'' ........ j
Bomba de salmoura wemco-3C22 ...... 1
Hidrociclone FI? F9, re,'estimento de bor-J

j -

11-

/

3

IQuantidade /Valor Total
a ser
1
importada

I

2

Ij

Especificação

1

· racha

~

I

10" ..........................
Mo agem Prel~minar

(-

Moinho

11

580 Hy " " " " " " " " " " " " " " " "

calibrador

I
I

I

I

Recuperação do filtrado de 4

1

J -

1-

Bomba de recuperação Weri1co-3C22 ... \
Hidrociclone de recuperação F9 F9, re-~

de borracha .............. .
I - vestimenta
Válvula Flexo,
2" .......... , ........ I
~

1-

I

centrifuga Guinard C 30 ...__.......... I

l
\-

a I
9

93

11.604

8.378

Moin. ho de rolos Cebe ................

·1

7.987

Distribuição à Seção de Embalagem

I

1

-Alimentador vibrador regulável: 0-3t/h\

\

Iodatação e Carbonatação

II
I

1 -

ll

280

I

I

I

PBS 1

Recalque das Salmouras Recuperadas

I

1 - BoD;lba de salmoura Wemco 3C22 ..... ·I

1-

Válvula Flexo,

~

657
702

I

Empacotamento

MáqUinas automáticas Hesser

755

\

I
I
1 Aparelho nebulisador 103K ............ \
! - Dosadores de carbonato ................ j
10

1.127

j

Moagem de acabamento

I

I

15.790

I

Peneiramento

1

I
.
1 -Peneira vibratória de 2 estágios: malha\
I
0,75 e 28 ............................ .
7

3.565

centrifugação de recuperação

1

I
6

456

1

1

5

93
1.127

J

I

l -Centrífuga Guinard C 40 .............. j

4

CIF US$

centrifugo, Inodêlo 1

centrífuga Inicial

1

·j
!

I

2" .................. ·I

81.592

1.127

93

Aros

Item

DO
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I

I
I

Especificação

1

I
I

I

'\Quantidade 1 Valor Total
a ser
1
importada I CIF US$

!
I

Válvula Flexo

12

I

I

- Luva armurit, 2" ...................... \

3

I
,_

Bombas Wemco

I

)-

E1xo em aço Inox ..................... 1
Impulsares de ni-har ................. j
1- Placas de usura em ni-hard ......... -I
1 Jogos de parafusos em aço especiall
1
para as placas ........................ I
i ---:- Corpos de bomba ..................... J
1 - Tubo de aspiração ..................... I
1 - Guarnição preme-estôpa
............ I

I
I
1 - Base completa ..................... , .. ·I
I - Jôgo de rolamentos ................... ·I

Jôgo de juntas especiais para o corpol
1 - Jôgo de juntas Paulstra ..........._.. ·I
1 - Bucha de eixo
...................... !
1 conjunto: placa de obturação, arruela 1
de bloqueio, arruela de desbloqueio. pa-1
1
raJusos de bloqueio, parafusos BTR ... J
1 -

126
1

2.080

!I
2 I
2 I
4

I

~

lO

I

~ I

·1

14

I

I
I

11 -

15

"'

Moinho Calibrador Centrífugo

Hélices
............................. I
Grades de calibração .................. 1

I

I
I

1-

Centrifuga Guinard C. 40

I

~ft'e com ~i.s:~:~~~~~~. ~~~~~~~~~ . ~~~ . ~-t~~ ~
Distribuidor com revestimento de Stellitej
1 - Difusor completo . . ................... I
1- Bomba de óleo completa ............. ·I
1 Telas em aço inox 18;8Mo; oríficios 1
1
1,6 + o,a x 10, espessura 0,8, passagem]

I

1

20o/0

•••••••••• ,., •••••••••••••••••• )

Saia vibrante
........................ I
Saia de túnel
........................ 1
Saia de tambor ........................ I
Jôgo de amortecedores da SV ..... '.... I
1 Jôgo de rolamentos da SV ............ 1
1 - J.Ogo de peças diversas, confol'me a fa-j
1
tura pro-forma III Bis, de 6-9-63 dai
1
"Société Commerciale des Salins duj

1111-

16

I

Midi"

1-

Jôgo de juntas girantes da SV ......... 1

1

; !

I

1 -

I

595

7.353

I
conjunto raspador-distribuidor comple-1

1

J

(

i
I
I

............................. 1

centrifuga Guinard C. 30

I

I

I

I

I

I

~- ::el~l~o. s:~~~~~~t·e·. ~-. ~~-. ~~~-t~~~~~~ .. \

1

2

I
I

} I
I
20

1
1

~ I

I
I
I

1.1

I

4.237
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I

Item

1

]Quantídade 1 Valor Total

Especificação

J

a ser

1

1

importada

1

I
I
I

- Armação completa com os
peneiras com telas em inox, as grades J
suportes das esferas cte inox e as .esferas de descolmatação . ~· ............... J
- Elementos-peneiras módulo K, g.uarneci-1
dos com telas em aço inox de malhas f

\

I
elementos]

17

Peneira Vibratória Chauvin

- ~J:~~toS-Pen·e·i~á~ ·~ód;_;l~· K: 'iúã~i-t~~i: I\

2 1
1
1
8

-

tela, malhas 0,78mm, em aço\
reconstituição dos elementos
. ........................... 1
tela, malhas 0,28mm, em aço I

~~~~if~ra_ r~co.~~~i~~~?~~- -~~~. ~~~~~~~~~~
Blocos

de

borracha de

suspensão

jõgo) . . .. ; . : ... : .... : ............. :.

/ -

I[

Pulverizaqor

8

·I

~oà.at~:~:

............. ··.·.· ..

Moinho .de Cilindros

I

I

Par de engrenagens de acionamento dol
cilindro. distribuidor .. . .............· .. ·J
Par de engrenagens de acionamento dos
l
cilindrOs lisos . . ..................... 1
1 Mancais móveis completos . . .......... 1
l-Molas . . ················.·············!
\ - Raspadores dos cilindros lisos . . . . . . . . .

1
1

1

8

1

J

8

1
1

16

1
1
1

I
l

18

3

I

613

(1

- Rolamento comco mfenor ............. 1
- Rolamento cônico superior ........... ·J
\ - Rolamento do excêntrico . . . . . . . . . . . . .
18

\

1

0,2Smm .......................... : ... 1

-_Painéis de
inox para
peneiras .
- Pa-inéis de

2.834

J

dos com telas em aço inox de malhas

19

CIF USS

I
I

J

I

1 -

1
1-

20

1

I

Alimentador-Vibrador magnético

1

I
1 -

I
21 1
1

1

Alimentador completo . .. .. .. .. . .. . .. ..
carbonatação

1 -

1
1

1 I
2 1
2 I
6.

1

I
I

Dosador magneto-vibrante sem o funil!
de carregamento . . .................. -I

Total ................................ \

252

I
1

I
I

155

1

I

j·

153.729

Art. 29 :il::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra~ilia, F de outubro de 1865; 1449 da Independência e 779 ia República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo LoPes Rodri[Jues
Oswaldo Cordeiro d13 Farias
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DECRETO

N9

56. 994 -

DE 19 DE

OUTUBRO DE 1965

Autonza Eurípedes Ferreira, a
.,_;rar pedras preciosas.

com~

o Presidente ·da República, usando
ria atribuição que lhe confere o art.
S7, número I, da Constituição Federal
c tendo em vista o Decreto~lei núme~
ro 466, de 4 de jUnho de 1938, decreta:.
Artigo único. Fica autorizado o ci~
õ.adão brasileiro Eurípedes Ferreira,
residente em Goiânia, Estado de
Goias, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n9 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo titulo desta autorização, uma via autêntica do
presente decreto.
·
Brasilia, 1Q de outubro ct·e 1965; 1449
ria Independência e 779 da República.
R.

CASTELLO

BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO

N .9 56.995 -

OUTUBRO DE

DE 1.9 DE

1965

Dispõe sôbre a adaptação do Instituto de Previdência e Assistência dos
servidores do Estado - IPASE ao Sistema Financeiro da H abi-

tação.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigO 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
parágrafo único do art. 68 da Lei número 4.380, de 21 de agôsto de 1964,
decreta:
Art. 1.9 o IPASE, como um dos
mstrumentos de ação do Govêrno .Federal no setor hapitacional, opt:)l'arâ
de acórdo com o disposto na Lei nú..:
mero 4.380, de 21 de agô<;to de 1964,
em harmonia com a sua legislat,:ão
especifica e complementar.
·
Art. 2.9 Os recursos destinados ao
set.or hab)'.acJOnal do IPASE serão
constituídos, além de outros, de dotações obrigatOriamente incluídas cm
seu orçamento anual e ·de eventuais
financiamentos.
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§ 1.9 As
operações imobiliárias
custeadas· pelos recursos orçamentários do IPASE serão realizadas exclusivamente em benefício dos servidores públicos contribuintes obrigatórios do seu seguro social, em prazo de amortização compatível com o
estado e características do imóvel, e
,a id,ade do segurado contratant'e, a juR
1·os de W~-6 (oito por cento) ao ano.
Art. 3.9 Os empréstimos imobiliários do IPASE serão realizados mediante garantia hipotecária do imó~
vel cuja aquisiçao ou cons . .rução seja
objeto do cüntrato.
Parágrafo único. Na venda de imóveis pertenr.entes ao IPASE, quando
a transmissão d.a propriedade não pu·
der se efetivar, desde logo, a operação poderá ser contratada, inicial-mente, mediante escritura de promessa de venda e compra a qual, no
entanto, devera ceder lugar a outrá
de compra e venda, com o pacto
adj eto de hipoteca, uma vez regularizada a situação do imóvel.
Art. 4.9 O IPASE poderá assumir,
através de seu Departamento de SeR
guros Privados e Capitalização, nas
operações imobiliárias em que fôr
parte, os encargos de seguro comp;reendidos nos têrmos da Apólice Compreensiva de riscos divérsos, adotada.
pelo BNH.
Art. 5.9 Em qualquer dos planos de
operações imobiliárias do IPASE, par? fins residenciais, as )restações
mensais de amotr.ilaçào e juros não
excederão a 40% (quarenta por cento) da remuneração do segurado contratante compreendendo-se na remu~
neração 'a totalidade t.los vencimentos,
salários, ou proventos e vantagens,
sôbre os quais incida a contribuição
obrigatória para o seguro social.
Art. 6.9· Na execução da politica.
habitacional no campo· de sua atuaçiio
específica, J IPASE estabelecerá, atendendo à limitação dos recursos disponíveis, o regime de seleção dos
candidatos à obtenção de casa própria, respeitado o disposto no artigo
10, § 2.9 da Lei n.9 4.380, de 21.8.64.
Parágrafo único. Nenhum segura~
do poderá obter financiamento de
crc.alquer natureza para aquisição ou
construção de m::tis de uma residên··
cia, nem será concedi.do financiamento à pessoa que já fôr propri.etário,
promitente comprador ou cessionário
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de imóvel residencial na mesma lo-

calidade.
Art. 7.9 Na venda das habitações
já construídas,
de sua propriedade
nesta data, o IPASE, tendo em conta
as características dos imóveis e sua
localização, poderá reduzir a taxa de
juros prevista no art. 3.9, § 15\ observando-se o Decreto n,Q 55.955, de
20 de abril de 1965.
Art. 8.9 Dada a finalidade de sua
participação no
plano habitacional,
poderá o IPASE tomar a iniciativa

da construção de conjuntos residencmls em terrenos adequados, já de
sua propriedade, e em outros que venha a adquirir, com o objetivo ó.e
Contribuir para a redução do deficit
de residências destinadas aos seus segurados obrigatórios, respeitados os
preceitos da Lei n5' 4.380, de 21.8.64
e as normas estabelecidas pelo Banco Nacional da Habitação.
Art. 9.9 AS atividades de IPASE,
no setor habitacional, observarão o

DECRETO N9 56.996 -

disposto na Lei n.9 4.380, de 21 de
agôsto de 1964, a.pli.Jando-se-lhes, expressamente, o que ali é estabelecido
em seus arts. 59, 6'\ 99. 10, 11, 59, 60
a 63 e §§ 3.9, 4.9 e 8.fl do seu artigo 65.
Art. 10. O Presidente do IPASE,
ouvido o Conselho Diretor do Inshtuto, baixará as necessárias normas
para a execução do presente decreto.
Art. 11. o presente decreto entrará em vigor· na data de sua publicação, revogados o Decreto n.9 1. 223,
de
22 de junho de 1962 e demais
disposições em contrário.
Brasilia, 1.1? de outubro de 1965;
144.9 da Independência e 77,9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo LOPes Rodrigues
Arnaldo Susselcind

DE

19

DE OUTUBRO DE

Declara prio;itária ao desenvolvimento do Nordeste para
de quaisquer taxas e impÓsiv8 federais a importação
novos, se11i si1nilar nacional registrado neste descritos
emprêsa NORFIBRA S. A . --Indústria e Comércio,

1965
efeito de· isenção
de equipamentos
e consignados à
de Maceió (Al).

O Presidente da República, usarido das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei n9 3·:692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o CvnselhJ Deliberattvo· da Superintendência do Desenvolvimento do Norch:ste
(SUDENE), através da Resolução n° 1.113, de 5 de fevereiro de 1965, ap.l'Ovou parecer da Secretaria Executiva daquêle órgão, propondo fôsse reconhecida como prioritária para c de~envolvimento da região, para 0feito de
isençáo de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos .1ovos,
sem .simil8.-r nacional registrado, neste descritos, a serem importados pela
emprêsa NORFIBRA S. A. - Indústria e Comércio, de Maceió (Al) e
destinados á instalaçáo, na capita.l do Estado, de uma fábrica de beneficiamento de fibras de côco da Bahia;
Consideramto o atestado pelo Ccnselho de Política Aduaneira;
Co:nside1·ando, enfim. o mais qut consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENI:: encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo úrgãa, decreta:
Art. 19 Fies. declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isençáo de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
de equipamentos novos, sem similal' registrado no pais a seguir descrnos

Aros
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e consignados à emprêsa "NOHFIBRA S. A. de Maceió, Estado de Alagoas:

I

I

1

Especificação

1

1

I

IIQuantidade 1 Valor Total
1
a ser
I

1

Item

Indústria e Comércio",

1 importada I CIF US$

~~-----------------------~:-------~~---I
I

1

Máquina para a produção de fibras eri-1
çadas e onduladas, equipada com os se-1
1 guintes equipamento.::;:
I
1 1 alimentador de pt:>nte, tipo FR 7-60.
1
) 1 n!!mentador tipo FR 6/60.
1 1 filatório com encrespaDor, tipo SR 3/60
) 1 unidade, para extração ao pó.
1
1 1 motor elétrico
ELIN, tipo KM-606, ]
1 3,3 KW 930 rpm, assíncrono, completa-)
1 mente acoplado.
1 1 motor elétrico ELIN, .tiPc KM -404, 4,1
1 KW, 142l; rpm, assíncrono, completa-)
1 te acopJado.
·.
1 l motor elétric.o ·ELlN, tipo KM-1004,
11 KW, 1430 tpm, assíocrono, completamente acoplado.
I
1 1 ventiiador para retirada de pó FEHRERJ
1 com capaCidade
de 26m3, por minuto,)
1 pressão de 150mm de água e 2800 rpm.]
1 1
1.11otor elétrico p;oventilador, ELIN,J
1 tipo KM-90, 2,2 KW, 2800 rpm, assíncro-j
1 no completamente acl,iJlado ............. )
1

1

I

I
I

1

1

TOTAL

1

..... ., .... ................. II

17.787

17.737

Parágrafo único. com respeno aos motores elétricos que acompanham
a maqumaria, fiCa sua similaridade, para efeito de isenção de que trata.
o presente decreto, para ser examinada pela alfândega de destino, -.iUaüd.O
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifário próprio, observando-se p disposto na Circular n9 16, de 28 de
agôstu de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 Jtste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em '?ontrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrígues
OswaldtJ Cordeiro ae Farias

DECRETO

NQ

56.997 -

DE

19

DE OUTUBRO DE

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste para
de quaisquer taxas e impostos jederazs; a importação
novos, sem similar nacional registrado e consignados
portadora Machado Araújo Limitada", de Fortaleza

1965
efeito de isenção
de equzpamentos
à emprêsa "E:r':'
(CE).

o ·presidente da Repúb-lica, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da)Constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, d~
Lei n9 3. 692, de 15 de dezembro de .1959, e, ainda, considerando que o
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Conselbo -Deliberativo· da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
<::,UDENE), atmvés da Resolução n9 988, de 8 de outubro de 1964, aprovou
o parecer da S~cretaria EXecutiva daquele órgfl,o, pro-pondo fôsse reconhecià.a
como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito. de isenção
de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, n~st-e
descritos e sem similar nacional regü;trado, a serem importados pela
empresa "Exportadora Machado AraúJo Limitada", de Fortaleza (CE) e
destin::tdos à ampliação e modernização de sua indústria de extração e

beneficiamento de cêra de carnaúba, sita na capital do. Estado:
considerando haver o Conselho de Politica .Aduaneira atestado uao
terem ditos E;)quipamentos similar registrado no país;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19. Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a impor.tação
dos equipamentos novos, sem similar registrado no país,- a seguir descritos
e consignados à emprêsa "Exportadora Macliado Araújo Limitada", de
Fortaleza, Estado do Ceará.
1

Item

Valor,
Quantidade 1
Total
a ser
importada
CIF US$

ESPECIFICAÇAO

1

11

1

l Acessórios
componentes de um filtrojl
prensa de alumínio com a se-1

I
1

1

1

1
l
1

l
I

I
I

guinte discriminação:
I
4 placa~ de vapor encamisadas; [
4 placas· não encamisadas;
l
8 molduras;
I
16 argolas de borracha;
[
16 fôlhas perfuradas 25 x 26.[
Fabricação de T. Shriver and[
Company, Inc. Estados Uni-1
dos da América do Norte ..... r
TOTAL . . .

I
·············I

i

I
í
I
I

I
11

1.507

Art. 2<? "Este Decreto entrará em vigor n.a data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 7ÍQ da República.
H. CASTELLO BRANOO
Eduardo Lopes Rodrigues
Osvaldo Cordeiro de Fa1·ias

DECRETO N9 56.998 .OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Revoga o Decreto nQ 4.533, de 17 de
agôsto de 1939.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n!? I, da Constituição Federal,
decreta:

.iin1go único - Fica revogadõ o Decreto n!? 4.533, de 17 de agôsto de
1939, que autorizou a firma David
s_cofield e cia., a comprar pedras precwsas.
Brasilia, 19 de outubro de 1965; 144.9
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Eduardo Lopes Rodrigues

ATOS

DECRETO N9 56. 999 OUTUBRO DE 1965

DE

DO

10

PODER

DE

Autoriza a firma David -scojield, comércio, Indústria S'. A., a comprar
__pedras preciosas.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arügo
87, n9 I, da Constituição Federal e
tendo em vista o Decreto-lei n9 4G6,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica <J.utorizada a firma David scofield, Comércio, IndüsDECRETO N9 57.000--

EXECUTIVO

63

tria s. A., estabelecida em Teófilo
Otoni, Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos têrn1os
do Decreto-lei n9 466, de 4 de junho
1938, constituíndo título desta autorização uma via autêntica do presente deCreto.
Brasília, 19 de outubro etc 1965; 144Q
da Independência e 77º da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues
DE

19

DE OUTUBRO Í:IE

1965

Declara prioritária ao ctesenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxa~ e impostos tederais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional registrado e consignados à emprêsa
"Diniz & Cia. Ltda. ", de Aracaju (Se).

o Presidente dà República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constitulção Federal e nos Têrmos do Artigo 18, da
Lei nQ 3. 692, de. 15 de dezémbrb de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendéncia do DesenvolVimento do Nordeste
(SUDENE), através 'da Resolução n9 887, de 4-3-1964, aprovou o parecer
da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fõsse reconhecida como
prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de
impostos e taxas federais, a iínportação' dos equipamentos novos, ueste
descritos e sem similar nacíonal registrado, a ser efetuada pela emprêsa
"D1niz & Cia. Ltcta. ·•, de Ara-eaju, Estado de Sergipe e destinada à modernização e ampliação de uma fábrica de extração e beneficiamento de fibras
de cõco;
Considerando haver o Conselhc de Politica Aduaneira atestado não
terem ditos equipamentos similar registrado no pais;
ConsiderandÓ, enfim, o mais que consta da Exposição de Mçtivos wm
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgâa, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importa~
ção dos equipamentos novos, seni Similar nacional registrado, a seguir descritos e consignados à emprêsa "Diniz & Cia. Ltda. ", de Aracaju (Sel:
Item

J
1

1
1

Especificação

IQuantidade
a ser
I

1 /Instalação completa, marca DILO, de fa-1
1 briCaçao Oskar Dilo KG Maschinenfa-\
1
brik, Alemanha, · destinada a desfibrar
1 casca de cõco, trabalhando pelo siste-1
1 ma "SECO", sendo cj_ue as saídas das fi-1
1
bras são separadas, compreencten:cto: 1
fibras compridas e paralelas, curtas e\
1
! misturas·; composta de:
1 a) Pré-abridor de casca com pêso líquido\
·I
de 2.820 kg. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .• ...

\I

Valor Total
·

importada 1 CIF US$

I

I
\
1

!
I
\

1 I

9.691
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I

I

IQuantidade 1 Valor Total

Item

Especificação

1
J

a ser

1

importada 1 CIF USS

I
b) Máquina para desfibramento

I

comr~os-]l

j

to de 2 tambores, com pêso líquido't
de 3.650 Kg ......................... 1

c) Dispositivo de saída composto de

ven-1

tilador e ciclone, com pêsà liquido de j
G50 kg.. ...
. ...................... [

1

1

1

1

12.333

1

1

I
I

1

1.399

I

Total ................................ 1

23.423

I
Art. 29 t!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as d-isposições em contrário.
Brasília, 1º de outubro de 1965; 1441? da Independência e 779 da República.
,H.

CASTEL!.O BRANCO

Eduardo· Lopes Rodrigues
oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 57.001 -

DE

19

DE OUTUBRO DE

1965

Declafa prioritária ao d.esenvoltTimento do Nordeste, para efeito de isençáo
de quaisquer ~axas e ímpostos federais, a importaçãO de equipamentos
noVos, sem similm·· nacional registrado e consignados à emprêsa
"Campos Moreira S. A. -- Indústria de Auto-Peças (CAMOSA)", de
Rec"ije (Pe).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, _dll Consti\,uição Federal e nos Têrmos do Artigo 18, da
Lei n9 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho ·Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução n'? 908, de 6-5-1964, aprovou o parecer
da Secretaria Executiva daquêle órgão, propondo fôsse reconhecida como
prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de
impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, neste
descritos e sem similar nacional registrado, a ser efetuada· pela emprêsa
"Campos Moreira S.A. - Indústria de Auto-Peças (CAMOSA) '', de Recife (Pe) e destinados à ampliação de sua fábrica de parafusos, porcas e
pinos para veículos automotores e outros fins industriais, sita na capital
do Estado;
Considerando haver o Conselhc de Política Aduaneira atestado não
te1'em ditos equipamentos similar registrado no país;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente- da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dOs equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir c'esCl'itos e consignados à emprêsa "Campos Moreira S. A. - Indústria de
Auto-Peças (CAMOSA) ", de Recif~ (Pe):

Al'OS DO

Item

I
I

I

Especificaç~io

1

I
---711

1
1

POD:S;t EXECUTIVO

(Quantidade Valor Total
1
a ser
I importada CIF uss

I

açol

1

Tesoura especial para cortar varões de
de até 45 mm de diâmetro, autom8,tico,j

1
1

modêlo ASSE II, {fabricação de Machi-1
nenfabrik Peltzer & Ehlers, Kre:feld, Ale-I

1

manha, equipada com: a) 1 instalação!

1

elétrica de distribuição; b) instal~çâo/
eletropneumática de freio; c) 1 jêgq de
ferramentas de corte; d) 1 sistema dCj
lubrüicaçâo central, tipo VOGEL; e) lj

1

1
1

drê proteção; f) 11
jõgo de chaves . . ................. ; ... j
2 1 Maquina operatriz para estampar, a quen-j
1 te, cabeça de pa.rafuso de até 5/8 de aiâ-1
1 metro, mod. BS 16 (fabricação de Mas-i

I
I
I

I

I
II

1 dispositivo completo
1

)

cbinentabl'ik Peltzer &

1

Alemanha) equipado com: 1 jôgo com-)
p!eto de ferramentas; b) 1 sistema de 1
lubriticação de simples efeito, tipo V0-1
GEL; c) 1 motor·elétrico acoplado à má- I

1

I

)

3

1
1

l

Ehlers, Krefeld,j

M2~~~~a oper;t~·Íz. ·p~~-~- ~~t~~pa~.; ·~· Q~{~~:j

te, cabeça de parafuso de até 1 l/8" dej
diâmetro, mod. BS 28 (fabricação de/
i Machinenfatirilc Peltzer & Ehlers, Krefeld,
1 Alemanha, equipada com: 1 jôgo com-I
1 pleto de ferramentas; b) 1 sistema, com-I
1 pleto de lubrificaÇão· de simples efeito,/
1
tipo VOGEL; c) 1 motor elétrico aco1
piado à mâquina ....................... )
4 1 Máquina opera triz para desbastar ponta de I
1 pinos de até 1 de· diâmetro, com 2 fusos,)
1 mod. ZBA 25 (fabricação de Machinen-j
1 tabrik Peltzer & Ehlers, Kr.efeld, Alema-1
1 n11a), equipada com: a) 1 t:>'istema com-)
1 p!eto de lubrificação central por pres-)
1
sao de simples efeito,. tipo VOGEL; b) 1
1 instalaçáo completa de refrigeração; 1
1
1 c) 1 jOgo de ferramentas; d) 2 -supol'tes 1
1 para parafusos; e) 1 jôgo de dispositivos)
i de proteção; f) 1 jôgo de chaves; g) 1
1
2 jogos de instruções de serviço com de-)
1 senhas de matrizes para todos os diâme-1
1 tros de parafusos; h) 1 motor .elétricol
i acoplado à máquina, cor!'eias trapezoi-1
1
dais e painel de contrôle e proteção .... 1
5 ) Máquina operatriz para desbastar ponta)
de pinos de até 2" de diâmetro, com 2)
, fusos, modêlo ZBA 50, equipada com: a) )
1 1 sistema· completo de lubrificação cen-/
1 tra-I por pressão de simples efeito, tipo
1 VOGEL; b) 1 instalação complefa de re-I
j
frigeração-; c) 1 jôgo de ferramentas; d) I
j
2 suportes para parafusos; e) 1 jôgo de)
1
dispositivos de proteção; f) 1 jôgo de)
1
chaves; g) 2 jogos de instruções de servi-/
1
ço com desenhos de matrizes para todos

11

1

I

15.056

I
I

1

1

I

22.090

1

I
II

24.632

I
I

I
I
11

I
I
I

I
I
1

II
I
I
I

I
I

I

7.542
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I
I

Item~

I

Espeyificaçáo

\Quantidade /Valor •rotal
·\

a ser

1

importada

I

os diê.metros de parafusos; h) 1 motor[
1
elétrico acopladà à máquina, correias 1
trapezoictais e painel de contrôle e pro-]
1
1
teçao ............. : . .................. [
i Máquina operatriz para abrir róseas
1
pinos com 5/16 até 1" ~. com 2 fusos,
j
mod. ABG 25, equipada com: 1 trans-1
1 missão com 6 velocidades; b) 1 bombô,[
1 acoplada à máquina, para refrigeração; I
1 c) 1 sistema· de lubrifico,ção de simples[
1 efeito, tipo VOGEL; d) 1 jôgo de ferra-~
1
mentas; e) 2 cabeçais de sujeição para
1
parafusos de cabeça hexagonal; f) 1 jOgoj
I· de calibres: g) 1 jôgo etc dispositivos de
1
proteção, h) 1 motor elétrico acoplado ]
1 à máquina .............................. !
] Máquina operatriz para abrir roscas em pi-]
] nos com 1/2 áté 1-1j2" 0,- 2 tusos, mod. 1
] ZBG 33, eqUllJUd&. com: a) 1 transmissão]
c/6 velocidades; t) 1 bomba acoplada à má..:]
quina; c) 1 sistema de lubrificação; d)]
1 jõgo de ferramentas; e} 2 cabeçais de]
sujeição; -f) 1 jõgo de calibres; g) 1 jôgo]
de dispositivos de proteção; h) 1 motor]
elétrico acoplado à máquina ........ ·.... ]
1 Maquina- opera triz para estampar, a quente,.]
1 porcas de aço com até 3;4" ~. mod. I
1
WMPE-II equipada com: a) 1 ferramen-]
1
ta de pressão; b) 1 sistema de lubrifica-]
1
ção; c) 1 jôgo de chaves; d) 2 jogos de 1
1 instrução; e) 1 motor acc·plado à máquina]
1 Máquina operatriz para estampar, a quen-]
I te. porcas de aço até 1~1/4" W, mod. I
1
WMPE-I equipada com: a) 1 ferramen-]
I ta de pressão; b) 1 sistema de lubrifi-1
1
cação; c) 1 jôgo de chaves; d) !::! jogos]
! de instn-:ção; e) 1 motor acoplado à 1
1
mãquina ............................... ]
I Mãquina operatriz para fl,brir róseas em I
1 porcas de aço de até 3/4. çS, c/3 fusos, 1
1
mod. HMSch 20, ee;,uipada com um jôgo]
1
ferramentas c um motor elétrico \, ...... ]
1 Mãquina operatriz para abrir rôscas em 1
1
porca.s de aço de até 1-1/4" w, c/4 fusos,!
\ mod. HMSch 33, equipada com um jôgoj
j
de ferramentas e um motor elétrico . ·1
1 Jõgo d€ ferramentas cte eOl·te, destinado
I à tesoura ASSE II ....................
I Matrizes para estampar cabeça hexagonal
I de pal'afusos e/diâmetros de 1/4", 5/16",1
1
3/18", 7;16", 1/2", D/16" e 5/8", destina-]
1
das à máquina BS 16
...... ]
1 Matrizes para estampar cabeça hexagonal
I de parafusos com diâmetros de 3/4" ej
I 7/8", destinadas à máquina - BS 28 .. ]
1 Matrizes para apontar parafusos com diâ-]
1 metros de l/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2",1

I

I
I

1

~

7

8

9

10

11

12
13

14
15

eml

·j

•

I CIF US$

I

1

10.73i

11

I
!
I

I
1

I
I
I

7.542

I

I

I
I
li
11

1

I
I
I
I

9.321

I

I
I

1

I

23.276

I
I
I
I
1

I
I

37.823

li
1

1

5

I

I
I
I
I

I
I

3.616

5.423
!l62

I
I

7

!

I

4.027

I
I

2

I
I
I
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f

9/16" e 5/8", destinadas à máquina ZBA)

I

25- II . ······························I

1 Matnzes para apontar parafusos com diâ-1
1 metros de 3/4", 7/8",_ destmadas à má-1
I quina ZBA 50- II ····················[
17 I Matrizes para abrlr róseas em parafusos
I com as seguintes especificações: 1/4" -1
16

I

I
I
I

I
I
I

18

I
I

20
21

22

7

2

10 UNC 2B; 7/8" -

9 UNC

- 16 UNF 2B; 7;8"-

~

2B; 3/4"1

9 UNC 2B; 3/4" -I
16 UNF 2B; 7/8"- 14 UNF 2B; destina-I

WMPE-II

........................ 1

1 Matrizes para estampar porcas com diâ-1
1 metros de 31(4" e _7/8", destiriadas à má- I
....................... I
I quina WMPE I
1 Matrizes para abrir rôscas em porcas,- com I
[ as mesmas especificações do item 17, des-1
1 tinadas à máquina HMSch 20 ......... I
1 Ma trizes para abrir rôscas em porcas, com 1
1 as mesmas especifícaqões do item 18,1
1 destinadas à máquina HMSch 33 ....... 1

I
I
I
I

=u

I
I
·····························I
I

11

I
I

577
207

I
I

20 UNC 2B; 5/16" - 18 UNC 2B; 3/la''l
16 UNC 2B; 7/16" - 14 UNC 2B; 1/2"1
12 UNC 2B; 9/16" - 12 UNC 2B; 5!18"1
11 UNC 2B; 1/4" - 28 UNF 2B; 5/16"1
- 24 UNF 2B; 3/8" - 24 UNF 2B; 7/16"1
- 20 UNF 2B; 1j2"- 20 UNF 2B; 9/10''1
- 18 UNF 2B; 5/8"- 18 UNF 2B; desti-

1 daB à máquina ZBG 50 ................ 1
19 1 Matrizes para estampar porcas com dià~ [
1 metros de 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2";
1 9/16''; 5;8", destinadas à máquina[
I

I

I

-

I nad.as à máquina ZBG 25 ............. . 1
I Matrizes para abrir rôscas em parafusos[
I com as seguintes especificações: 3/4" -!

I

67

11

I
I

I
56

I
I

I
I
I
I
I
16 I
I
7
2

1.000
400

I
II
I
I
I
I

I

4.613

1.318

3.688
1.212
2.716
2.383

186.656

Parágrafo único. Com re;;peitc aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua. similaddade, para efeito da isenção de que trata
o presente decreto, para ser e1iaminada pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifário próprio, observando-se o. disposto na Circula.r n<? 16, de 28 de
agõsto de 1958, do Senhor Ministw da Fazenda.
Art. 29 Este deCreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposlções em contrário e, expressamente, o Decreto n9 51.143,
de 4-8-1961, em todos os seus efeitos.
Brasília, ro de outubro de 1965; 1449 da !ndependêpcia e 779 da Repú~
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Ed-uardo Lopes Rodrtgtws

Oswaldo Cordeiro de Farias

68

ATOS

DO P.ODER ExECUTIVO

DECRETO NQ 57. 002

~

DE

1ç

DE OUTUBRO DE

1965

Declara prioriÚlri:.t ao desm<volvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e i-:npos1:os federais, a iritportação de equipamentos
nováS sem simila1· nacional' 1·egistrado e consignados à emprésa
"lndúsfria ctr: Parafusos Laminados Inpala S. A.", de Recife ZPe).

O Ptesidente da ReFública. usando das atribuições que lhe confete o

Artigo 87. Item I, da Constituição Federal e nos Têrmos do Artigo 18, da
Lei

n'~

3. 692. de 15 de dE.zembro de 1959, e, aincla. considerando que o Con-

selho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da ResoluÇão nD 958, de 6··8-1964, aprovou o parecer
da. Secretaria Executiva daquele (n·gáo, propondo fôsse reconhecida como

prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de
impostos e. taxas federais, a importaçã-o de equipamentos novos, neste des~
cri tos e sem similar nacional ).:egistrado, a ser efetuada pela emprêsa '' Indústria de Parafusos Laminados Inpala S. A.", de Recife, Estado de Pel'nambuco e destinados ao ccmplemento de sua unidade fabril, sita na Ca··
pi tal do Estado;
Considerand() haver o Conselhc ae J:'o.m:;ica Aduaneira atestado não
terem ditos equipame~tos similar registrado no pais;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou .a proposta do Conselho
Deliberativo cJ.o mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do J;'fordeste,
para efeito de isenção de q_uaisque: taxas e impostos federais,· a importação dos equipamentos novos, sem similm· nacional registrado, a seguir dEsCritos e oonsignados à emprêsa "Indústria de Parafusos Laminados Inpala
S. A.", de Recife (Pe):

.Item

1

I
I
1

I
Especificaç5,o

I
I
I
I
I Ante-prensa, tipo EKP 10, marca ~-JU'I'AP,I
para
o
fabrico
de
porcas
sextavadas
a
1
I

I
I

I

I

i

I
I

I
li
I

I
I

I

1

1

I

I

frio, tipos M8-Mlü, l'espectivamente 5
1/6"-3/8", inclujndo tc:dú,~~ os pertences
"standar-d" t-rnbrE-agem e freio de ar compúmido; instalação ele refrigeração com··[
pleta, com motor DK:,> de fabricação\
VOGEL, de 45 W, ~.450 rpm, para acio··
namento da bomba de H:.üdó de refrige·· [
raçã-o, execução monobioco. mont~da na\
maquina; ·motor e!êtrico especial, tipo
()N 29/14, fabricação MINi\iELWERK,I
lO HP, 1.150 rpm, proteç:ão ·e formato especiais, tnonta"do no pé da maquina com
embreagem e freio pneum3.ticos montados

tiP~ 'Ki.P' iO: ~in:~1:c~l
" II Pl~~~s~a~cea~~ab~·~·e~t·~,·
NUTAP, pa-ra prensagem final e furaçãol
I
li
I

I

.\Quantidade\ Valor Total
1
e. ser
\- importada CIF USS

I

das porcaK'em bruto pl'Od:.Jzidas na anteprensa, incluindo todos os pertences[
~'standard",
embreagem e freio de ar1
compnmldo; câmara Cie 2!imentação pa-[
tente NUTAP; instai9.ç~.u de refrigeração[
completa, com motm DK2 de fabricaçiio[
VOGEL, stmelhante ao l;lltc::rior; motor[

,I
I
I

I

16.504
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I
I

Item 1

Especificação

I

1

I

i

1

II

-------.-

I

I

elétrico especial, tipo 6N, 29/10, fabrica- \
çâo MlNMELWERK, 7 HP, 1.150 rpm,
semeihante Cm tud{) o mais ao motor doi

\

~~es:~e/i~~ri~~~t·e·. ~~~-t~.~~. -~~ .. ~~?~~~~

I

importada

1

I

I

I
I
]Quantidade 1 Valor Total
I a ser I

I

I

I

1
,

TOTAL

CIF US$

13.450

_____ ---- -I- - · · - - -

............................. !

29.954

I

Parágrafo único. Com :rc,sp(:lt-o aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito de isenção de que trata
o presente decreto, para ser exam.inada- pela alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime ta. rifirio próprio, observando-se o d~sposto na Circular n<:> 16, de 28 de agôsto
de 1958, d:o Sr. Ministro da Fazencl.a.
Art. 2° i!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 77ç da Republica. ,
H.

CASTELLO-- Br~ANCO

EduaTdo Lopes Rodrigues
Oswaldo Cordeiro de fi'atias

DECRETO N9 57 .002-A OUTUBRO DE 1965

DE

1°

DE

Autoriza a prestação de aval pelo Tesouro Nacional a empréstimos que
menciona.

O PreSidente da República, usando
da atribuição i;Iue· lhe Jonfere o ar-

tigo 87, inciso I, da Constituiçáo Federal e nos termos do artigc 37 da
Lei n'? 4. 131, de 3 de setembro de
Ul62 e artigo 19 da Lei n'? 4.457, de
6 de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da Füzend~

autorizado a pre·star garantias, sob a
forma de avais, em nome do Tesouro
Nacional, aos empréstimos concedidos
pela· Agência para o Desenvolvimento
Interna.cioJ,1al (AID) âs emprêsas:
HIO LIGHT S. A. - Serviços ele. Ele··
tricictade e SA.O PAULO LIGHT.S,'. A.

Serviços de Eletricidade, no mon.:.
tante de uss 25,000,000. oa (vinte e
cinco milhões de iólares 1.nericanos)
e US$ 15,0.00,000. 00 (quinze milhões de
dólares americanos), respectivamen-

-

a investimentos nos
de energia
clétrica da Guanabara e São Paulo.
Art. 2° :il:ste decreto. entrará em vigor na data de sua publicação, reVogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubrc de 1965;
141:'? da Independência. e '179 da
te. destinados

5is temas

de distribuição

República.
H.

CllSTELLO

BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues
Roberto Campos

DECRETO N° 57.003
OUTUBRO DE

DE

11

DE

1965

CTia o GTupo E:.~:ecutivo de Integraç"ão
da Polí-tica de Transportes (GEIPOT) e o Fundo de Pesquis'as de
Transportes, dando outras pTOv-tclên-

cias.

o Presidente da Repúbli_ca, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o ~.rtigo
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87, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica criado o Grupo Executivo de Integração da Pol~tlca de
Transportes
(GEIPOT), constituído
pelo:S membros seguintes:
a) Ministro da Viação e Obras Públicas;
b) Mínistr_o da Fazenda;
c) Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Cüol'denação Económica;
d) Chefe do Estado-Maior das Fôr~
ças Armadas.
Art. 2? Destina-se o Grupo Executivo de Integração da Política de
Transportes a
traçar as diretrizes
para o atendimento integrado, eficiente e económico da presente e futura demanda de transportes no País,
a êle competindo:
a) aferir a
demanda total poT
transporte;
b) levantar e avaliar os atuais recursos, métodos, organizações e planos de transporte;
c) apurar os atuais e futuros custos, explícitos e implícitos micro e
macro económico&, de_ tra:nsporte;
d) verificar as economicidades relativas intersetoriais dos custos, e a
atual distribuição dêstes entre usuá*·
rios e outras fontes;
e) programar as medidas tendentes à livre expressão ·das economicidades relativas e à neutra atuação
do Poder Público em relação aos diversos setores;
j) propor e programar a curto médio e longo prazos, as medid'3.S necessárias ao atendimento da demanda de forma económica, respeitada. a
livre opção dos usuários;
g) cool'denar-se com missões internacionais de cooperação técnic:a., proporcionando-lhes os meios técn:;_cos de
trabalho indispensáveis;
h) manter colaboração e intercâmbio com outras entidades, públicas e
privadas, que se dediquem a estudos
e pesquisa de natureza económica especializa da.
Art. 3? Para seu .funcionamento
disporá o Grupo Executivo de Integração da Política de Transporte de
uma Superintendên_?ia Executiva, cabendo-lhe a ·execuçao das tarefas administrativas e outras que lhe forem
atribuídas.
§ 19 o Superintendente Executivo,
será nomeado pelo Grupo Executivo;
§ 2\l A Superintendência poderá or-

ganizar subcomissões para realização
de tarefas que lhe -sejam cometidas.
Art. 4? o Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes
poderá:
a) requisitar servidores dos órgãos
de administ1·ação direta, autarquias e
sociedades de economia mista, sem
prejuízo dos vencimentos, direitos e
vantagens a que façam jus;
b) recrutar
pessoal especializado,
técnico,
.administrativo e auxilia,r,
contratados- na fol'ma da Consolida··
ção das Leis do Trabalho;
c} atribuir a pessoas, emprêsas e
organizações idóneas a prestação dé
serviços técnicos e· administrativos
específicos;
d) celebrar ajustes e convênios com
entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como entidade-3 públicas, inclusive autarquias e Gociedades de economia mista;
e) movimentar, através do Supel'intendente Executivo, a conta especial em que se constituirá o Fundo
de Pesquisas de Transportes.
Art, 5? f:: autorizado o depósito, no
Ba11co do Brasil S. A., de um Fundo para Pesquisas de Tra.nsportes,
administrado pelo Grupo Execut,ivo de
Integração da Política de Transportes
(GEIPOT), a ser alimentado por:
a) participação, através de dotações
dos Ministérios e órgãos nêle representados;
b) empréstimos ou doações de entidades internacionais, nacionais ou
estrangeiras e, dentre estas, os recursos provenientes da "Aliança para o
P1·ogTesso";
c) recursos· mobilizados nos mercados internos e externos para os fins
específicos a que se destina o Grupo
Executivo ora criado;
d) rendimentos provenientes de trabalhos de consultaria que lhe venham
a ser solicitados.
Art. 6? A ação normativa do Grupo Executivo se manifestará através
de Resoluções.
Art. 79 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 114°
da Independência e 77\l da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora ·
Roberto Campos
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DECRETO NQ 57.00.4 OUTUBRO

DE 11 DE

DE- 1965

Abre ao Ministério da Fazenda, consignado ao Conselho NacioP.al de
Telecomunicações, ·o crédito especial
1.500.000.000, paw o fim
de CrS
que esPecifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4.666, de 8 de junho de 1965, ten-do ouvido o Tribunal de Contas ::ia
União, em cumprimento ao que determina o art. 93 do Regulamento
Geral de Contabiliclc.de Pública decreta:
Art. 19 Fica aberto pelo Ministêrio da Fazenda, consignado ao Conselho Nacional de Telecomunicações,
DECRETO

N9

57.005 -

o crédito especial de Cr$ 1.500.000.000
(um bilhão e quinhentos milhôes de
cruzeiros), para atender às despesas
resultantes da participação do Brasil
no Sistema de Telecomunicações por
Satélites.
Art. 29 o crédito de que se trata
s8rá automàtica.mente registrado pelo
Tribunal de Contas e distrib:.ltdo ao
Tesoui·o Nacional, observado o disposto no art. 43, da Le; n'? 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 3<? ü:ste decreto .entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá!'io.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144"
da Independência e '77° da República.
H.

C&STELLO Bnfi.Nco

Oçta'l)io Gouveia de Bulhões
DE 11 DE OUTUBRO DE

1965-

Torna sem efeito o lJecreto 51.103, de 1Q ·de agôsto de 1961.
o Presid-ente da República, u::1ando da atribuição que lhe confere o
artigc 87, nQ I, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo
fichado no Serviço de Comunicações do Ministério da Fazenda sob número
80-.1~~7-62, decreta:
Art. 19. E' declarado sem efeito o Decreto n<? 51.103, d-e 1'~ de agôsto
de 1961, que deu nova :'.:edação ao Artigo 36 do Decreto n<? 45.422, de 12
de fevereiro de 1959.
Art. 29 .ll:ste Deoreto ~ntrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144'? da Independência e 779 da Rel-!ública.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO

N9 57.006 -- DE 11 DE
OUTUBRO DF. Hl65
.

Abre, pelo Ministério da lndústria e
do Comércio, o crédito especial, com
vigência de dois exercícios, de . .
Cr$ 1. 000.000.000
<um bilhão de
cruzeiros) para atender· às despesas que especifica.
O

Presidente da República, usando

da autorização contida na Lei número
4.667, de a de junho de 1965, e tendo

ouvido o Ministério da Fazenda e o
Tribunal' de Contas da União, nos
têrmos do artigo 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública. decreta:
Art. 1Q Fica aberto, pelo Ministério
da Indústria e do Comércio, o crédito
especial de Cr$ 1. 000.000.000 (um bi-

!hão de cruzeiros), para atender às
despesas de recuperação do Edifício
da Praça Mauá n° 7, na cidade -do
R-io de Janeiro, Estado da Guanabara, nestas compreendidas as obra-S gerais de remodelações interna e externa; reparos e substituições de elevadores; adaptações; reforma e substituiçáo das instalações elétricas e hidráulicás;
aquisição de máquin~s,
aparelhos e instrumentos; obras de
alvenaria e concreto; revestimento de
pisos e quaisquer outros serviços necessários ao total aproveitamento do
imóvel.
Art. 2° A importância correspondente ao crédito espectai de que trata
o art. 19 será depositada pelo 'Tesouro Nacional no Banco do Brasil,
à disposição do Ministro de Est-ado da
Indústria e do Comércio.
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Art. 39 A movimentação dos recttr~
sos de que se trata poderá- ser feita
através de delegação de competência
do Ministro da Indústria e do comécio, respeitado o Plano de Aplicação
por êste aprovado, a servidor, mediante ato expresso.
Art. 4º o crédito especial aberto
por êste decreto será utilizado nos
exercícios de 1965 e 1966. devendo as
despesas por sua conta ·obedecer às
disposições da Lei n9 4.401, 'de 10 de
setembro de 1964.'
Art. 59 l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, :revogadas as disposições em contrário._
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhões
Daniel Faraco.

DECRETO Nç 57.007 OUTUBRO DE

DE 1.1 DE

1965

Abre o C1'édito especial de Cr$ ·..•.
12.0-()0.000.üOO. destinado ao aumento do capital da -Fáb1'ica Nacional de Motores S .A. e dá otdras
1Jrovidências.
O Presidente da República, ustmdo
da atribuição que lhe confere o ar-

DECRETO N9 57.008 -

tigo 87, número I da Constituição Feo.
deral, da autorização contida no artigo '19 da Lei nQ 4.634, de 18 de maio
de H>65, publicada no' Diário Oficial
de 20 seguinte, e tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o Tribunal Cle
Contas, em· cumprimento ao que ditermina o artigo 93 do Regtüarnento
Geral de Contabilidade Pública, ~e
crcta:
Art. 19 E' aberto ao Minístérlo àa
Fazenda o crédito especial de Cr$ ..
12.000.000.000 (doze bilhões de- cruzeiros), destinado à integralizaçâo de
ações no aumento do capital da Fábrica Nacional de Motores S.A., Je
Cr$ 1.8.000.@0.000 para Cr$ ..... .
30.000.()00.000.
Art. 29 O· Ministro de Estado ctos
Negócios da Fazenda é autorizado a
subscrever, pelo TesoUro Nacional, as
ações necessárias à integralização do
nôvo capital.
Art. 39 :t!:ste Decreto entrará em
vigor na data · da sua publicáção,
revogadas a.s disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144ç
da Independência e 77ç da República.
H.

0ASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de BUlhões

DE 11 DE OUTUBRO DE 196~

Autoriza o Ministério da Fazenda a proceder à baixa das responsabilidade~
apumdas na vigencia do Decreto n9 1. 781, de 3.12.1962.
o Presidente da República, usando da atribuiçáo que lhe confere o
d.rtigo 87, nQ I, da Constituição, e considerando os pareceres constante.s
Jo processo n9 SC 400.149_-§5, do .Ministério da Fazenda, decreta:
Art. 1Q Fica o Ministério da Fazenda autorizado a providenciar no
sentido de que, seja dada baixa das responsabilidades apuradas na con~
formitiade do artigo lQ do Decreto nQ 1. 731, de 3 de õ.ezembro de 1962,
reb·ularizando, defirÚti\iamente, as oPerações contábeis verificadas.
Art. 2~"- Este decreto~ entrará err1 vigor na data de sua publicação, re··
vogadas as disposiçóes em contrário.
Brasília, 11 de outub:ro de 1965; 1445' da Independência e · 779 da Re1-JÜblica ..
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia .de Bulhões
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DECRETO NQ 57.009 - DE 11
OUTUBRO DE 1965

DE

Declara de utilidade pública a "Fundação Praéla de Assistência Social"
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da Repüblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição B'ederal, e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.I. - 9.378, de 1965,
decreta:
Artigo único. E' declarada de u tilidade pública, nos têrmos· do \.,\l'tigo
19 da Lei 91, de 28 de á.gôsto de 1935,

combinado com o art. 19 do Regula-

mento aprovado pelo Decreto ·número 50.517, de 2 de maio de 1961, ·a
"Fundação Prada de Assistência Social", com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.

Brasília, 11 de outubro de 1S55; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

N'? 57.010 -- DE
OUTUBRO DE 1965

H. CASTELLO BRANCO

Daniel Far"aco

DECRETO N9 57.011 - DE 11
OUTUBRO DE , 1965

0ASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO

cinco milhões de crUzeiros) , por meio
da correcão monetária dos valôres ~O
Ativo im-obilizado, nos termos da Lei
n9 4.35"7, de 16 de julho de 1964, capital êsse dividido em 55.000 (cinqüenta e cinco mil) ações ordinárias,
nominativas, do valor unitário de C~t$
1.000 (hum mil cruzeiros), distribuidas com base na· Lei nf? 2.180, de 5
de fevereiro de 1954, consoante instrumentos particulares de alterar,:áo
contratual e transformaçfw social,
firmados a 5 de setembro de 1960. 30
. de março de 1964 e 2 de janeiro de
1965, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 11 de outubro de 1965;
144<:' da Independência e 779 da República.

11

TJE

Concede à Sociedade Refinaria Salineira Ltda. - Comercio, lndústria
0 Navegação autorizaçâo para continuar a tuncionar como cmpr_êsa
de navegaçéio de cabotagem, sob
nova forma social de Refinaria Salineira S.A. - Indústria, Comércio e
Navegaçéio.
O Presidente da República, usando
à.a .atribuição qne lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lEi
n9 2. 784, de 20 de novembro de 194.0,
decreta:
Artigo ünico. E' concedida à sociedade H.efinal'ia Salineira Ltda. - Co··
mércio, Indüstria e Navegação, com
.seúe na cidade de Pôrto Alegre, :t:stado do Rio G:.:ande do· Sul, autorizada a funcio:.1ar pelo Decreto número 45.33fl, de 27 de janeiro de 1959,
autorização para continuar a funcid·
nar como emprêsa de navegação de.
cabotagem, sob a nova forma soc!•1J
de RefinD.ría Salineira S.A. - Indústria, Comêrcio e Navegação, e com
o capital social elevado de Cr$ ....
4.CJO.OOO (quatro milhões de cruzeiros) pat:a Cr$ 55.000.000 (cinqüenta e

DE

Transfere para a jurisdiçâo do Departamento de Pesquisas e Experi·mentação Aaropecuárias a Fazenda
de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso, do ·Ministé1'io da Agricultura.

O Presidente da República; usa..:l.do
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Fedenü,
decreta:
Art. 19 Fica transferida do Departamento de Promoção Agropecuirla
lDPA) para o Departamento de Pesquisas e Experimentaçâo Agropecuárias (DPEA), do Ministêrio da .Agr!cultura a Fazenda de Campo Grande,
no Estado de Mato Grosso, com i-odo
o seu acervo, inclusive pessoal.
Art. 2º A Fazenda refetlda no artigC' anterior será regida lJOL norni.a:s
que, a respeito, vierem a ser baixadas
por ato do Ministro de E~tac.!o dos
Negócios da Agricultura.
Art. 39 :Ê:ste decreto entl'ará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e'll co:a.trário.

Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Hugo Leme

'14
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DECRETO N\l 57.012 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1965

Aprova o Orçamento dos Serviços de Navega.ção da Amazônia 6 de Administração do Pôrto do Pará.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituiçã,o, nos têrmos do artigo 10'1, da Lei n9 4.S20,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n<:> 54.397,
de 9 'cte outub1·o de 1964, alterado pelos de ns. 55. 534 e 55.535, de 11 de

janeiro de -1965, decreta:
Art. 19 Fica aproVa.ào, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1965, dos Serviços de Navegação da Amazônia e de Adminis-

tração do Pôrto do Pará, entidade federal vinculada ao Min1stério da Viação e Obras Públicas.

Art. 29 :&ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1448 da Independência. e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Tavora.

os anexos a que se retere o art. P, foram publicados no D. u. cte

18-lU-05.

DECRETO N9 57.013 -

DE 1:: DE OUTUBRO DE 1965

Aprova o Orçamento do Instituto Joaqu·im Nabuco de Pesquisas Sociais
O Presidente da República, usando daJ atribuições que lhe confe!.·e o
artigo 87, item I, da Constituição, nos tênnos do artigo 10r1, da Lei n9 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de Hl65, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1965, do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas SociaiS, enti-dade federal, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 11 de outubro de 1965; 144() da Independêncla e 77<~ da República..
H. CASTELLO BRANCO
Flavio Lacerda

Os anexos a que se retere o art. 19, r oram publicados no D. u. di
lS-lU-65.
DECRETO Ni? 57.014 - DE 11 DE
OUTUBRO DE 1985
Autoriza José Brandão Torres a pesquisar quartzo no município de Castro Alves, Estado da. Bahia.

o Presidente da Re'pública; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl! ~. da constitu.ição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de
ja~eiro de 1940 (Código de Min.<ts)
dFcreta;
Art.

·Lo

b~aslle.iro

Fica autorizado. o cidadão
Jcsé Brandão Torres a pes-

1uisa.r quartzo em terrenos de ~rda
propriedade e de Constança .Leone
Torres, H'Jgo Leone Torres e Bueno
Leone Torres no lugar denominado.
Chato, distrito e município de Castro
Alves Estado da Bahia, numa áreJ. de
vinte e cinco hectares e sBssent:a e
seis ar8l:i (25,66 ha) . delimitaria pO!'
um poHgono 1rrr.gular, 1,ue tem um
vértice a setecentos e dezessete me~
tros (71'7 m), no rumo verdadeü·o de
vinte e nove graus dez minutos noroeste (299 lO' NW) do mareo ·quilométrico duzentos e cinco (km 205) da
linha da estrada de Ferro do Ramal

ATO$
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CaGtro Alves - Sapeaçú e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes compl·imentw e rumos verdaderros: cento
e oitenta e oito metros (188 m), oitenta e oito graus nordeste (889 NE);
cento e setenta e dois metros (172m),
cinqüenta e nove graus nordeste (599
NEJ ; qumhentos e oitenta metros
l580 mJ, sessenta e um graus cinqüenta. minutos noroeste (61950'NW>:
trezentc·s e cinco metros (305 m), quarenta e dois graus noroeste (42 NW>;
cento e sessenta metros (160 m), sessenta e cinco graus trinta e cinco minutos noroeste (65°35' NW); quarenta
e cinco metros (45 m), quatro graus
quarenta e cinco noroeste (4G45'NW);
duzentos e três metros (203 mJ, orienta e três graus quarent~ minutos sudoeste (83940'SW) ; duzentos e setenta
e oito metros (278 ro), doze graus
trinta minutos sudeste (12930'SE) ;
seiscentos e vinte e três metros (623
metros), sessenta e nove graus dez
minutos sudeste (69910"'SE) ; o décimo
lado é o seginento retilíneo que une a
extremidade do último lado descrito
com o vértice de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização nca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CAS'l'ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.01-5 -

DE

11

DE

OUTUBRO J}E 1965

Abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 25.100.078, para o fim que
especifica .

o Presiçlente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, nO? 1 da constitUição~Federal,

da autorização contida no art. 1<? da
Lei n9 4.636, de 18 de maio de ::.965,
publicada no Diário Oficial de 2() seguinte, e tendo ouvido ·o Ministério
da Fazenda e o Tribunal de Contas,
em cumprimento ao que determina o
art. 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica abeito pelo Mlnistério
da Viação e obras Búblicas, o crédito
especial de Cr$ 25.100.078 (Vinte e
cinco milhões cem mil e setenta e
oito cruzeiros), para ocorrer a despesas com o subvencionamento da Emprêsa de Navegação Migueis Limitada, de Corumbá,
Estado de JM:ato
Grosso, pelos deficits operacionar!:i
apurados nos exercícios ünanceiros
de 1961 e 1962.
Art. ·29 .:tste decreto entrarã em vigor na data da sua publicação, :evo~
gadas as disposições em contl'ál"io.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 7'19 da Repúblie:a,
H,

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia
Juarez Távora

de Bu!hões

DECRETO N'? 57.016 -

DE

11.

D~

OU'l'UBRO DE 1965

Outorga à Companhia flidro Eléttica
da Boa Esperança (COHEBE) con~
cessU.o para o aproveitamento cJ,e
energia hidráulica. e dri outras pro~
vidências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da çonstituição, e nos
têrmos dos artigos l40 e 150 do Código de Aguas (Decreto n<:o 24.643, de
10 de julho de 1934), decreta:
Art. l\l E' outorgada à Companhia
Hidra Elétrica da Boa Esperança
(COHEBE) concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Pa.rnaíba, situado no local denominado Boa Esperança, no
Município de Guadalupe, Estado do
Piauí.
§ 19 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviç~ públicos, de utilidade pública, para comércio de energia elétrica, nos seguintes Municípios: Pedreiras e Timon, no Estado do Maranhão; Ca-rnpo,

'fõ
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Maior, Guadalupe e Oeiras, no Estado do PiP-uí, assim como para suprir
de en~~'gia coneessionárias na sua zona
de intt>,_,éncia.
·
§ 29 Em. portaria do Ministro das
M~n::ü:; ::: EnerglrA após a aprovação dos
proj~.:tos, serão determinadas a aüu1 a.
da, quedE a n.proveitar, a descarga de
derivação {: tt. potência.
Art, 29 A
concessionária deverá
satisfazer as seguintes exJgências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do pfazo de um (1)
ano, a contar da data- da public8.ção
dêste Decreto, os estudos, projetas e
orçamentos relativos ao aproveita-.
menta de energia hidráulica e aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessãO, dentro de trinta (30)
dias, contados da publicaçád do despacho da aprovação da ·respectiva minuta pelo M1nistro das Minas e Energia.
III ,____ Iniciar e concluir as obras
nos prazos· que forem marcados pelo
r.1inistério das Minas e Energia, executando-as ô.e acôrdo com os pwjetos
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados -por ato do Ministro das Minas e
Enexgia.
Art. 39 As tarifas d 0 ·fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovaçãr; do
Ministro das Mü~~-s e ~nergia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo pmzo .de trinta (30) _ anos.
Att. 59 Findo 0 prazo da concessão, todos os oens e instalaç.ões que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviç-os conc~didos reverterão. à União.
Art. 6<.> A concessionária podera
requerer que a concessão seja renovada mediante B.S Condições que vi.erem
a ser estipuladas.
·
Parágraí'') único. A concessionária
deverá entrar c.om o pedido a que se
refere éste artigo até seis (6) mes~s
antes de findar o prazo de vigênci~.
da cottcl~~-·.sáo entendendo-se, ---se- náo o
fizer, que não pretende a· renovação,

\EXECUTIVÓ

Art. 'Iº ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bras!lia, l1 de outubro de 1965; 144''
da. ln c?- e pendência e 779 da República..
H-.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.017
OUTUBRO DE

~ DE

11 %:

1965

Autoriza o cidadão bTasiletro Adriano Berutto _a pesquisa1' minério de
ferro no municipio de Brumadinho,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo sr/, nº l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nº 1.985, de 29
de janeiro de 1910 (Código de Minas)
.decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadac
brasileiro Adriano Berutto a pesqmsa1·
minério de ferro nos lugares denominadoS Mãe D'água e Varanda de
Pilatos, distJ.ito de ·Piedade do Pa-raopeba, município de Brumadinhc,
Estado de Minas ·Gerats. numa 3-r·ea
de setenta e se1s hectares ('l6ha) cte ..
limitada por um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos e noventa metros (3SO m), no rumo verdadeiro de dez graus e quarenta e
três minutos nordeste (10943'NE) do
marco geodésico existente no pomo
mais alto do mono Varanda de Pilatos, na Sena da Moeda e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e dezessete metros (317m), vinte e seis graus e quare-nta minutos noroeste (26º 40' J'[W) ; quarenta e seis
metros (46m), quatro graus e nove
minutos nordeste (4º09 NE) ; cento e
setenta e um metros (171m), seis
graus quarenta e oito minutos nordeste ·(69 4S'NE); duzentos e vinte metros
(220m), nove graus quarenta e cinco
minutos noroeste (99459NW) ; cento e
trinta e dois metros (132m), dezenove
graus vinte e sete minutos noroeste
(19927'NW) ; sessenta e três m~tros
(63m), doze graus e trinta. e cinco
minutos noroeste (12935'NW) ; cento
cinqUenta e quatro metros (154m),
trmta graus trinta e dois minutos
no:rcteste (30932'NE) ; cinqüenta e 01to
metros (58m), Cinqüenta e 'três graus
e trinta e seis minutos noroeste
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(53Q36'NW); trezentos e vinte e oito
metros (328m), vinte e cinco graus e
cinqUenta e cinco minutos noroeste
(25955'NW); duzentos e vinte e oito
metros (228m) três graus e cinqüenta
fJ sete minutos nordeste (3957,'NE) ;
cento setenta e um metros (171 r:t),
trintA~. 'graus e quatorze minutos noroeste (309l4'NW); cinqüenta e olto
metros (58m), três graus cinqüent.a
e dois minutos noroeste (3Q52'NW) ;
quatrocentos e vinte e dois metros
(422m), setenta e sete graus e quarenta, e três minutos sudoeste ....... .
(77943'?SW) ; mil setecentos e vinte
metros (1. 720m), doze graus e vinte
mmutos sudeste (12920'SE) ; o décimo
quinto (15°) lado é o segmento retilíneo quQe une a extremidàde dO décimo quarto (14:9) lado, descrito, ao
v0i'tice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente .autorização fica sujeita às
estipu!açôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n<? 1·63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia"
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via ·autênt.ica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e sessenta cruzeiros ....... .
(CrS 7GO,OO) e será válido por deis (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizaçôcs de Pesquisa ..
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 tle outubro de 1965; 14-'40
da Independência e 770 da Repüblica.
H. CASTELLO BRANCU

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.018 - DE 11
OUTUBRO DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Gilberéo
Pereira a pesquisar caulim, no muntcípio de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n~ I, da Constituição e nôs
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi ..
nas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidádão
brasileiro Gilberto Per'eira a pesquisar

caolim em terrenos de propriedade
de s. B. I. S. A. Brasileira de Imóveis
e outros no lugar denominado Capelinha, distrito e município' de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo,
numa área de sessenta e dois hectares
cinqüenta e quatro ares e oitenta e
sete centiarBs (62,5487ha), delimitada
por um heptágono irregular, que têm
um vértice a duzentos e sessenta e
seis metros (266m), no rumo magnético de quarenta· e quatro graus s.u
deste (449SE), do marco quilométrico
nQ quatrocentos e quarenta e oito
(Km 448) da E. F. Central do Brasil-ramal de Para.teí e os lados a nartir dêsse vértiCe, os seguintes corrlp!'imentos e rumos magnétfcos: seiscentos e quarenta metros (640m),
oitenta e um graus e trinta minut~s
nordeste (81930'NE); quatrocentos e
dez metros (410in), cinqüenta e nove
graus sudeste (599 SE) ; mil cento e
noventa e seis metros (1.196m). cinqüenta. e dois graus e trinta minutos
sudoeste (52'?30'SW); t.rer.entos e noventa metros (390m), cinqüenta e nm
graus trinta. minutos noroeste
(51930'NE); duzentos e cinqüenta e
quatro metros (254rh), oito graus nordeste (8()NE); duzentos e trinta e seis
metros (236m), sessenta e cinco graus
nordeste (659 NE) : duzentos e cinqüenta metros (250m), cinco graus
nordeste (5° NE) .
Parágrafo único: A eXecuÇão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEM, nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energ·ia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos e trinta cruzeiros (Cr$630), e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no !ivm
próprio de Registro das Autorizaçôes
de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam -se as disposições
em contrário.
4

Brasília, 11 de outubro de 1965; 114°
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DE 11 DE

·EXEcunvo

DE'CRETO N9 57.020 -

DE 11 DE

OUrlJBRO DE 19135

OlJTUBRQ DE 1965

Autoriza Mineração Mascote L"tda. a
municíp-io áe
pesquisar barita no
Seabra, Estado da Bahia.

Dispõe sôbre a concessão de terra ao
trabalhador rural da lavoura canavieira e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 1-rtigo
87, n° I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:

Art. 1Q Fica autorizada Mineracão
Mascote Ltda., a pesquisar barita
terrenos devolutos, no imóvel Fazen-

em

da Baixa do Olho D'.água

no lugar

denominado Morro do Bispo e Mocambo, distrito e município de Seabra, Es-

tado da Bahia, numa área de duzentos
e vinte hectares (220 ha), delimitada
por um retângulo q·ue tem um vértice a mil quinhentos e vinte metros
(1. 520m) no rumo magnético de quarenta graus· noroeste
(4ü!? NW) do
centro da soleira do portal da ~asa de
residência de Hermenegildo Antunes
dos Santos e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil e cem metros
(L 100m), setenta -e um graus nom- ·
este (71Q NW); dois mil metros ....
(2. OOOm) , dezenove
graus .sudo2ste
(199 SW).

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nç 51.726, de 19 de
fevereiro de .1963, e da
Resolução
CNEN n<:~ 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão
Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2º o título da aUtorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil e duzentos cruzeiros (Çr$ 2. 200)
e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 14.4"
da Independência e 779 da República.
I:J:.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arw
tigo 87, inciso I, da Constituição e
Considerando o que dispõe o art. 23
do Decretá-lei n9 6.969, de 19 de outubro de 1944;
Considerando a necessidade de o
Poder Público adotar medidas que estimulem a fixação do home111 à terra,
eliminando progressivamente a escas··
sez sazonal da mão de obra;
Considerando que a estabilidade da;
ocupação é essencial ao citado propósito e, ao mesmo tempo, de alta conw
veniência à produção agrícola que exiw
ge continuidade e cuidados constantes;
Considerando que, em determina,. das áreas do País, a aplicação do disposto no art. 23 do Decreto-lei número 6. 969, de 19 de outubro de 1944,
poderá signifi.car, para os trabalhadores rurais a que alude, uma comp1ementação de salário, intere;.;sando a
tôda família dos mencionados tra.balhadores, com repercussão nos custos
sociais;
Considerando, finalmente, que a localização dos trabalhadores rurais,
nas proximidades de seu local de traw
balho, é fator de lli8.ior produtividade,
decreta:
Art. 19 O trabalh<1,dor rural da ·lavoura Canavieira, com mn.is de um
ano de serviço contínUo, terá direito
à concessão a título gratuito, de uma
área de terra próxima à sua moraw
dia, suficiente Para plantaçP.o e criacão necessárias à sua pl'ópriá subsisw
tência e à de sua família.
§ 19 A área a que se refere êste artigo terá a dimensão de até dois (2)
hectares e ficará situada, de preferência, nas proximidades da moradia
do trabalhador e em distância não suw
peTior a três (3) quilómetros.
§ 29 Na fixação da área a que se
refere êste artigo, levar-se-á em conta a família de cada trabalhador e os
limites estabelecidos no parágrafo anterior.
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A;·t. 29 Atendendo às condições locais e aos fins sociais da lei, os trabalhadores referidos no artigo anterior poderão agrupar-se, estabelecendo-se área para exploração coletiva,
mediante associação cooperativa .-l.cstinada à criação de pequenos animais e ao cultivo de lavouras de subsistência.
§ 1Q As cooperativas, organizadas
para os fins dês te artigo, receberão
assistência técnica dos órgãos do Govêrno e terão acesso às fontes oficiais de crédito que as atenderão, na
medida da exequibilidade dos planes
propostos.
§ 29 A assistência técnica e financeira, a que se refere o parágrafo antel·ior, sérá igualmente prestada aos
trabalhadores não associados de cooperativas.
·
~ Art. 3Q Será facilitada, pelos órgãos
próprios do Govêrno, a obtenção- das
matrizes e sementes necessárias à ex"ploracã(), pelo trabalhador, da área
de terra que lhé fôr deferida nos têrmos dês te decreto.

Art. 49 Na distribuição das áreas
referidas neste decreto, dar-se-á preferência às terras eccinômicamente
menos indicadas à cultura de cana e
mais adequadas à criaqão de animais
e cultivà de lavoura de ·subsistência.
Art. 59 Os resultados obtidos, pelos
ocuoantes das áreas de que trata êste
dem:eto, serão considerados pelas Comissões Agrárias, a que se refere o
artigo 42 do Estatuto da Terra, ao
manifestarem-se sôbre a lista de candJdatos selecicnados Prtl'a ~'!. 8d.iudicação de lotes em prOjetes de Reforma
Agrária, respeitada a ordem de nreferência estabelecida no artigo 25 do
referido Estatuto.
Parágrafo único. Verificado que o
trabalhador rural, contemplado com
a con(';?Ssão da área.. não deu a esta
o cultivo adeauado. ser-lhe-á cassada
a concessão e redistribuída a mesma
área ·a ou_tros trabalhadores rurais, se
os houver.
Art. 69 No caso de dispensa,- de forma amigável ou mediante decisão da
Justiça do Trabalho, será devolvida,
ao proprietário ou arrendatário da
terra, a área que tiver sido concedida ao trabalhador rural dispenss.do.

79

§ l<i No caso de exPloração coletiva
prevista. no artigo 29, caberá à ·coope~
rativa indicar a 1oca1iza,ção da área
a ser devolvida, na, periferia, .:.~.uando
se tratar de parcela de um conjunto
de áreas contíguas.
§ 29 Em qualquer hipótese, terão, a
cooperativa, ou o trabalhador individual, direito ao prazo necessário à
colheita de sua lavoura e vend2, dos
animais, ou à indenizaçfio pelo valor
correspondente aos aludidos bens.
~ 3ÇJ Não haverá devolução de área,
se a cooperativa, no prazo de noventa dias, substituir o trabalhador dispensado por outro ou se o empregador criar obstáculo a essa substituição.
Art. 79 o Instituto do Açúcar e do
Alcool, d3,rá execução ao presente decreto mediante ato do seu Presidente.
Art. 89 l1:ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 57.021 - DE 11 DE
OUTUBIW DE 1965
Autoriza a Aluminio
Minas Gerai8
S. A. a pesqu·lsar batt:rita no município de Nova Lim·a, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição Que .lhe confere o artigo
87, nç. I, da Constituiqão e nos térmos
do Decreto-lei nQ 1.985. de 29 de ianeiro de 1940 CCódJso de MinRsl, decreta:
Art. J.O Fica autorizada a Alum'tmo
Minas Gerais S. A. a pesquisar bauxita em terrenos de propriedade c!a
Saint John Del Rey Mining Compan;,r
no lugar denominado Vargem da r-/rntuca ou Jardim Canadá, no distríto e
município de Nova Lima, Estado de
}.1inas Gerais, em duas
diferentes
áreas perfazendo um total de ceHto
e trinta e cinco hectares e noventa
ares (135,90 ha), assim definidus: a
primeira (1~) com cento e denove
hectares e cinqüenta ares (119,50 ha)
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é delimitada por um polígonO in·egular que tem um vértice a trezemvs e
vinte e cinco metros <325m) no J."umo
verdadeiro de quatro graus sudoe.~te
(4P SW) do marco do quilômetro quatrócentos e trinta e sete (Km 437) da
Estrada Belo HOrizonte-Rio de Janei-·
ro (BR 3) e os lados a partir do vértice considerado, têem os seg:uintt's
comnr.imentos e rumos verdadeiros:
séisCentm e noventa metros (690m),
vinte e sete graus vinte minutos sudoe::;te (279 20' SW); mil cento e trinta metros (1.130m), setenta e dois
graus e quatorze minutos
norneste
(729 14' NW); mil e noventa e cmco
metros Cl.095m), quarenta e dois
graus no1·oeste (429 NW) ; quatroc8ntos e dez metros (410m), vinte e dois
graus e vinte e sete minutos noroeste
(22'? 27' N>N) ; mil e quinhentos m€ltros (1. 5DOm), oitenta e oito graus e
dez minutos nordeste (88º 10' ~E) ;
quinhentos e oitenta metros (580m),
dois graus e quarenta e cinco minutos
sudeste (29 45' SE) ; o sétimo (79) e
último lado é o segmento retilíneo t:IUC
une a extremidade do sexto (69) lado
descrito ao vértice de partida. A segunda (2lJ.J com dezesseis hectares e
quarenta ares (16,40 ha) é delimitada
por um polígono irregular que tem urn
vértice a cento e. vinte met.ros (120m)
no rumo verdadeiro de quarenta e um
graus e trinta mif1utos sudoeste (<11°
30' SW) do marco do quilómetro quatrocentos e trinta, e oito (Km 433) da
Estrada Belo I-Iorjzonte-Rio. de ,JRneiro <BR-3) , v,értice êsse localizado
na margem esquerda da rodovia cita.da e os lados a partir dêsse v2rtlce
sã~ assim definidos: o primeiro .(1'?'
lado é um segmento retnineo, com
seiscentos e quatorze metros C614m)
que parte do vértice inicial com rumo
verdadeiro de doze graus e vinte e
cinco minutos sudeste 02º 25' SE);
o segundo (2°) lado é um se9;mento
retil!neo. com duzentos e trinta me-·
tros (230m!, que parte da extrem:dade
c1o primeir9 (1 9) lado, com rumo ve;dadeiro de sessenta e sete grn.us e
quarenta e sete minutos .sudoeste <§79
47' SW) ; o terceiro (3'?) lado é o segmento retilineo que partindo da ~x
tremidade do segundo (29) lado, com
rumo verdadeiro de vinte e oito graus
e quarenta e cinco minutos noroeste
C289 45' NW) : alcança a margem esqerda da rodovia (BR3) ; o quarto
(49) e último lado é o trecho da margem esquerda da rodovia Belo H ori-
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zonte ~Rio, no trecho compreendido
entre a extreinidade do terceiro (39)
la.do e· o vértice inicial.
Parágrafo único.
A execução c_lg_
presente autorização fica sujeita 2,:; estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de -19 de fevereiro de 1963 e da Resolução núme~·o
3 de 30 de abril de 1955 da Cmm::;são
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2º o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e sessenta cruzeiros (Cr$
1.3f0) e será válido nor dois C2) ano"s
a cOntar da data
transcrição no
livro próprio de Registro das Autori-~a
ções de Pesquisa.

da

Art. 39 Revogam-se as disposiçô8s

em contrário.

Brasília, 11 de outubro de 1965; lt14°
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BR!INCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.022 - DE 11
OUTUBRO DE 1965

J;IE

Outorga ao Departamento de Ã(Juas
e Energia elo Estado de Pernambuco,
concescão
para
distribuir
energia elétrica.
O Presidente _da República, l:sando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. CC'nstituição, e
nos têrmos do art.. 150 do Código de
Ap:uas (Decreto n9 24.643, de 10 de
ju-lho de 1934), do art. 5º do Decreto-lei nº 852, de H de novembro
1
t .(
1938 e do art. 8\1 do Decreto-lei
n9 3.763, de 25 de outubro de J941,
decreta:
Art. 19 E' outorgada, ao Departamento de Ag·u~e e Energia Elétrica
do Estado de Pernambuco concessão
pam distribuir energia eléh'ica no
Município de Lagoa dos Gatos. ficando autorizado a construir os ~istemas
de transmisSão e de distribu~ç:ão que
se fizerem neces.sários.
§ 1º Em por-Garia do Ministro das
Minas e Energia, após "'- aprovação
dos projetas, serão · determin?,da.s as
características técnicas das instala~
ções.

ATOS DO PODER ·ExECUTIVO

§ 29 A energia a ser distribuída
será fornecida pela Companhm Hidra
Elétrica do São F'ranc~f.:C:O.

Art.

2Q

O

sati.sfazer às

concesstonário

devera

exigências:
I - Subm~ter a a:p10vaçáo do Ministro das r-v·!ma.s e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
.seg:.1ín~es

oitenta (180) dias, a c·1.mtar da àata
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Art. 'iQ :E:st~ aecreto entra em vigor na da.ta de sua publicac3.ó. revogadas a~ d;~po.sições ~m contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965;
144'.' "da Independênci.a e 'lT da Re·
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

da publiea.ção dêste ~ecreto. os estudos pro_1et.os e -orç-amentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.

Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dms COll.t.acw.:: da publicação
do despacho C1.a apro'-ação da resáectiva minuta. pelo Ministro das Minas
e Energia-.
III - Iniciar e coPcluir as obras
nos prazos que forem aorovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações .que forem autl);.'!/.a.das.
Parágrafo .único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
1I -

Art. 3Q As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalrriente pPla Divisão de
Aguas do Departamenro Nacional da
Produção Mi~eral, com aprovação do
·
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Q A 'Ç)resente concessão viga·
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o praz-.o da conces·
são, todos os bens e mstalações que,
:no momento, existirem cnf função ex·
clusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 6Q O concessionário poderá
requerer que a concesgâ.o seja rena·
vada mediante as r~U!lflições que vie~
rem <":!- ser estiPuladas.
Parágrafo único. o concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se se não
o fizer, que não pretende a renovação.

DECRETO N9 57.023 - DE 11 , DE
OUTUBRO ·DE· 1955
Outorga ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambuco,
concessão
para distribuir
energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5Q do ·Decreto-lei
nt? 852, de 11 de JJ.ovembro de· 1938 e
do art. 89 do Decreto-lei n9 3. '163,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. lQ E' outorgada, ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica
do Estado de Pernambuco r;cmcessão
para distribuir energia elétrica no
Município de Cupira, da-quele Estado,
ficando autorizado a construir ·os sistemas de transmissão e de distribuição que se fizerem necessários.
§ 1Q Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determmadas as
caracteristicas técnicas das in.stalações.
§ 2~ A energia a ser distribuída
será fornecida pela Companhia Hidra
Elétrica do São Francisco.
Art. 29 o conce.c;~_lonário deverá
satisfazer às 3eP,"uintes exigências:
J - Submet~r à aprovação do Ministro •las Mina.s e l!nergia, em três
(3) vias, Ctcnt.io do prazo de cento e
oitenta (180) dias. a cuntar d~ data
da publi(~ação dêste Decreto, os estudos projer.'Js e orçamentos relativos
aos sistemas de tran<:;n1lssão e distribuição.
II - Assinar o cont,.ato disciplinar
da concessâo dentro do prazo de trinta (30) dias contados da publicação

82

Aros DO PODER iExECUTIVO

do despacho da apro%çã.o da respectiva minuta pelo Mimsj;ro dots Minas

e Energia.
III - Iniciar e ccm.Juir a.s obras
nos prazos que fo:::em · aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia. executando-as de acôl-do c.om os projetas
aprovados 2 as modificações que forem autoriza.das.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente cuncessão viga~
rará pelo prazo de trinta (30) _anos.
Art. 59 Findo o pruzo da concessão, todos os bens e mstalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 6'? O concessionário poderá
requerer que a conce.:;são seja renovada mediante as condições que vier,em a ser- estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, qu.e não pretende a renovação.
Art. 7Q 1l1ste decreto entra em vigor na data de sua P'l~.úcaçá0, revogadas as disposições em contrário.
Brasíll'<t, l'J de out11l1ro de 1965;
1449 da Independência e 77c da 'República.
H.

CASTELLO BRaNCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N, 57.024 OUTUBRO DE

DE 11 DE

1965

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a ampliar suas mstalações.

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

inciso I da Co!Wtituição, e nos
Wrmos do artigo 5'? do Decreto· !eJ nú··
mero 852 de 11 de nov~mbro de 1S38
e d'{) artigo 19 do De'creto~le' n•:> 2.ü5~,
de 5 de março de 1940, decret;a:
Art. 19 Fica a Companhia P:mli:st.a
de Fôrça c Luz autorizada a a:mpEar
o seu sistema elétrico, mediante:
a) construção de uma u..:tha de
transmissão ligando a subestação oe
Carioba, de sua propriedade, no MuR
nicípio de Americana, no Estado de
São Paulo. à subestaçã-o da Central
Elétrica de Furnas situada no Município de poços de Caldas. nú Estado
de Minas Gerais.
b) ampliação da subestação de Carioba.
§ h As instalações ora autvrizado.s
se destinam a interligar os sistemas
da compan111a Pauli.Sita de Fôrça e
Lu~ e o da Central Elétrica de Furn?.s.
§ 29 Por ocasiãD da aprovação dvs
projetos serão fixad·as as ·J<:J,ractetís~
tica.s técnicas da linha de tra..'lsmissão
e demais instalações.
Art. 29 A concessionária .:leverã Eatisf'Itzer as seguintes exigênci:ts:
I - Apresentar à Divisão de Agnas
do Departamento Nacional 'da .Produçâ.<:l MínerilJ do Ministério das Mi.nas
e Enúg1a, em três <3) vias. dentro do,
prazo de cento e oitenta 080) di€1.5, a
contar da data da publicaçao àêste
decreto, os estudos, projetas e Jrçamentos relativos à linha de tcansmissão e subestação.
n - Inici~r e concluiT as übras Dos
prazos que forem fixados pelo lVIhJ.isR
tro das Minas e Energiá, executandoas de acôrdo co~ os projetas o,provados e as modificações que forem autorizadas.
Parágraf{l único. Os prazos a que
se referem. este artigo poderão ser
prorrogados por . ato do Ministro das
Mmas e Energia.
Art. 39 &te Decreto entre em vigcr no::t d:tta de sua publicação, revo~
~adas as cüsposições em contrário.
P.'? ,·

Brasília, 11 de outubro de 1965; '1449
IndependPncia e 77<~ da He1Júblic:1,

d~

H,

-CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 57.025 - DE 11
OUTUBRO DE 1965

Dt:

outorga, à Companhia Paranaense de
Energia Elétrica, concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constituição,· e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
n9 852, de 11 de novembro de 1938
e do artigo 811 do Decreto-lei número
3. 763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 11: outorgada, à Companhia
Pa.ranaense de Energia Elétrica, concessão para distribuir energia elêtrica nos municípios de Dois Vi7.h1hos,
Marmeleiro e São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, ficando autorizada a
construir os sistemas de transmissão
e de distribuição <J.ue .Ge fizerem necessários.
§ 19 A energia elétrica a Ser distrí~
buída será fornecida
pelO Sistema
Chopim.
§ 2<? Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após .a aprovação
dos projetes, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
Art. 2<? A concessionâria deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energta. em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a ;::ontar da data
da publicação dêste .Oe0reto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinm
da concessão dentro do prizo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovaçi:i,o da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e C•Jncluir as obras r.os
prazos que forem aprovados pelo Ministro das Minas e Energia, executando-se de acõrdo :;om os projetos apro~
vados e as modificações que 'forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidoS
neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Ministro das Minas e
Energia.
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Art. 3<? As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral,. com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4<? A presente ·concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações q'ue,
no momento, existirem em ,func§.o exclusiva e permanente dos serviço·s
concedidos reverterão a umão.
Art. {)<? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concession:'tria
deverá entrar com o pedido a que se
refere éste. artigo até seis (6) meses
antes de findar .o prazo de 'ligência
da conct;?ssào, entendendo-se, _se nâc o
fizer, que não pretende a :renovação.
Art. 7<? :a!ste Decreto entra- em vigor na data de sua· publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 77~ da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<? 57.026 - DE 11
OUTUBRO DE 1965

DE

Autoriza a Centrais Elétricas de Goiéts
S. A. a construir linha de transmissão.

::> Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .J artigo 87, inCiso I, da Constituiçao, e
nos termos do Decreto-lei n9 852,- de
11 de novembro de 1938, decreta:
Art. li? Fica, a Centrais .f!~létricas
de Goiás S.A., autorizada a -Jonstr1ür
uma linha de transmissão entre a
subestação de Rubiataba e a (adade
de Itapaci, no ;Estado de Goiás.
§ 11? Em portaria do Ministro aas
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas <ts carac~
terísticas técnicas das instalações.
§ 21? A referida linha se d.estina ao
fornecimento de energia eletrica à
zona da concessionária.
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Art. 2° A concessionária à0verá satisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de Aguns,
do Departamento NaciOnal da Produção Mineral, do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro
do prazo de cento e oitenta (180)

dias, os estudos, projetos e orçamentos ·relativos a linha de transmissão
e subestações abaixadoras.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixad 1JS pelo Ministério das Minas e tEnergja, exeQ

cutando-as de acôrdo com os projetas
e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser ,prorrogados por ato do Minist.ro das Minas e Energia.
Art. 39 o presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144'?
da Independência e 77'? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro ThibaU

DECRETO

N9 57. Q-27 DE 11 DE
OUTUBRO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro José PeTeira de Queiroz a pesquisar diamantes e ouTo, nos municípios de
Itamarandfba e Bocaiuva, Estado
de Mi nas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 1, da constit,içáo e nos termos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 1ç Fica autorizado o cldadão
brasileiro José Pereira de Queiroz a
pesquisar diamantes e ouro, rio ,leito
e margens públicas do rio J equitinhonha da barra. do Ribeiráo Canabrava à barra do dbeirâo ·da Bagagunha, perto do povoado de Terra Branca, distritos de carbonita e Terra
Branca, municlpios de Itamarandiba
e Bocaiuva, Estado de Minas Gerais,
numa àrea de duzentos e setenta e
seis hectares e nov€nta ares ....... .
(276,90 ha), delimitada por uma faixa
de duzentos metros (200 m), de lar-

gura por treze mil oitocentos e quarenta e ctnco metros (13.845 m) de
comprimento. A largura é computada ·com cem metros (100 m) para
cada lado do eixo médio do rio J equitinhonha, e o comprimento é contado pelo -eixo médio do rio, desde a
barra do ribeirão Canabrava, a jusante, até a barra do ·ribeirão Bagagunha.
Pa:i'ágrafo ünico.
A execução da
presente autorizaçáo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro Oe 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil setecentos e setenta cruzeiros ....
(Cr$ 2. 770) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisas.
Art. 39 P..evogam-se as dispnsições
em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1955; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 57.028 - DE 11 DE
OUTUBRO DE 1'965
Concede estímulo às indústrias de
fiação, tecelagem, couros, calt;ados e
seus artetatos.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e considerando, a conveniência de promover e orientar o Teequipamento e a
expansão das indústrias brasileiras de
fiação, tecelagem, couros, c::~Jçados e
seus artefatos; a necessidade de definir as diretrizes da orientação goveinamental nesse setor, para pautar
a ação das entidades públicas e privadas, decreta:
Art. 19. Ficam, pelo presente Decreto, instituídos estímulos ao desenvolvimento das Indústrias de Fiação,
Tecelagem, Couros, Calçados e seus
Artefatos, cabendo ao drupo E.'Cecuti-

ATOS DO PODER

vo das Indústrias de Tecidos, Couros
e seus Artefatos
(GEITEC), criado
pelo Decreto ·n? 53.975, de 19 de junho
de 1964, coordenar a sua aplicação, de
conformidade com os programas go- ·
vernamentais e sob a supervisão da
Com'issão de Desenvolvimento Industrial, criada pelo Decreto n? 53.898,
de 29 de abril de 19M.
Art. 21?. Mediante estudo de cada
caso e aprovação pelo Grupo Executivo das Indústrias de Tecidos, Couros
e seus Artefatos CGEITEC). os seguintes estímulos poderão ser atribu._idos
aos projetas das indústrias de fiação,
tecelagem, couros, calçados e seus artefatos:
a) :redução de a~é 50% do valor do
imposto de importação para os equipamentos, sem similar nacional, que
forem importados pelas Indústrias de
Fiação e Tecelag_em, inclusive para
preparação de fibras;
b) isenção, até 5 de maio de 1968,
dos impostos de importação e de consumo e da taxa de despacho aduaneiro, para importação de equipamentos,
conjunto de equipamentos,· peças e
acess~rios, sem similar nacional, destinados especificamente às indústrias
de curtume, artefatos de couro, inclusive calçados (Lei n? 4.622, de 3 de
maio de 1965) ;
c) dispensa de pagamento de encargos financeiros na aquisição de divisas destinadas:
I - à importação de máquinas e
equipamentos;
II - ao serviço de financiamentoS
externos;
d) redução do imposto de renda no
período inicial de operação, pela aplicação dos coeficientes de depreciação acelerada a que se refere o, Decreto n? 54.298, de 23 de setembro de
1964;
e) facilidade
para importação de
equipamentos, sem similar nacional,
sob a forma de investimento direto
ou sob financiamento do exterior;
f). nnanCiamerito, aval ou garantia
por estabelecimentos oíiciais de cré··
dito, quando o interêsse do projeto
para o desenvolvimento econômico assim o justificar e quando a emprêsa
não puder lançar mão de outras fontes de recursos.
Art. 31? Os órgãos competentes da
administração federal, dentro das suas
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normas de operação, darão prio:ricl.ade
de .tramitação aos projetas aprovados
pelo Grupo Executivo das Indústrias
de Tecidos, couros e seus Artefatos
(GEITEO).

Art. 4~. Ao apreciar os projetas que
lhe forem submetidos, havendo igualdade das demais condições, o Grupo
Executivo das Indústrias de Tecidos,
Couros e seus Artefatos dará prioridade àquêles que:
a) contribuam para atenmw as disparidaq.es regionais do nível de de ..
senvolvimento;
b) contribuam para ampliação dasfontes de divisas através de exportações permanentes;
c) dispensem ou exijam em menor
grau o apoio governamental por via
de financiamento, investimento ou garantia·
d) Únpliquem na ampliação ou relocalização, com melhoria de produti. vidade, de unidades já existentes, em
vez da implantação de novas unidades,
salvo quando as condições do mercado indiquem a necessidade de ampliar
ou fortalecer a concorrência;
e) dêem preferência à aquisição de
equipamentos nacionais e, desde que
técnica e econõmicamente recomendada. !1 reforma .dos equipamentos da
emprêsa;
J J contribuam para estimular o fortalecimento do empresário nacional e
a disseminação da propriedade do capital das emprêsas;
g) contribuam
para o aperfeiçoamento e a disseminação da técnica,
da pesquisa e da experimentação no
pais.
Art. 59. Para os efeitos do presente
Decreto só poderão beneficiar-se dos
estimulas aqui previstos as emprêsas
que:
a) tenham seus projetas globais de
produção aprovados pelo GEITEC, e
b) cumpram seus programas industriais.
;
Art. 69. o presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições ·em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1005;
1448 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Daniel Faraco

86

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

DECRETO N957.029 -'DE 11
OUTUBRO DE 1965

DE

Autoriza Nestor Afonso de Campos, a
comprar pedras preciosas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ci artigo 87, n9 L. da Constituição Federal

e tendo em vista o Decreto-lei n<:J 466,
de 4 de junho de 1933, decreta;

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro

Nestor

Afonso de

Campos, residente ·em Abaeté, Estado
de Minas Gerais, a comprar pedras
preclosas nos têrmos do Decreto-lei
n9 466, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta autorização, uma
via autêntica do presente decreto.
Brasília, 11 de outubro ,de 1985; 144º
da Independência e 77f! -da República.
H. CASTELLO BRANCO

OUTUBRO DE

DE

11

DE

1965

Autoriza Bianor Dias do Carmo, .a
comprar pedras preciosas
O Presidente da· República, usando
da atribuição que lhe confere o artiR
go 87, n\1 I, da Constituição e nos têrR
go 87, n9 1, da Constituição Federal
e tendo em viSta o Decreto n<? 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o ciR
dadão brasileifo Bianor Dias do Carmo, residente em Conselheiro Pena,
Estado de IVIinas Gerais, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do De~
creta-lei 119 466,_,de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização,
uma via. autêntica do presente decreto.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

OctavkJ Gouveia de Bulhões

DECRETO N\1 57.031 - DE
OUTUBRO DE 1965

H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO

NQ 57 .03L. DI!. 11 DE
OUTuBRO DE 1965

Autoriza Arvedo Golinelli, a comprm·
pedras preciosas.

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.030 -

go t>7, número I, da Constituiçã.o Federal e tendo em vista o· oemeto-lei
nQ 4€6, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a firma Importadora Exportadora · ~nde
pendência Ltda., estabelecida em São
Paulo, Estado de São Parilo, a comprar pedras ·preciosas nos têrmos do
Decreto-lei n9 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autorizàçáo uma via autêntica do presente Decreto.
Brasília, 11 de outubro de · 1955;
144Q da Independência e 77~ da República;

11 DE

Autoriza a· firma lm]Jortadora Exportadora Independência Lida., a comprar pedras preciosas.

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

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição Fedéral . e tendo em vista o Decreto-lei
nQ 486, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado Arvedo Golinelli, residente em São Paulo, Estado de São Paulo, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei nº 466, de 4 de junho de
1938, constituindo título desta autorização utna via autêntica do presente decreto
Brasília, 11 de outubro de 1965;
144Q da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia ·de Bulhões

DECRETO N9 57.033 OUTUBRO DE 1965

DE

11 DE

Autoriza Sinval Pereira Martins,
comprar pedras preciosas.

a

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo- 87, número I, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto.:.Iei
nQ 4ôfi, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão, brasileiro, Sinval Per'eira Martins, estabelecido no Rio de Janeiro,
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Estado da Guanabara, a comprar pe~
dras- preciosas nos têrmos do Decreto~ lei n9 -466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Brasília, 11 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO

DECRETO

N9 57.034 DE 11 DE
OUTUBRO DE 1965

Autoriza João Alt?·eao uma, a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuiçào que lhe confere o artigo 87, número I, da Constitmção Fe-.
deral e tendo em vista o DecretD-1e1
nQ 4ü6, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro, J oào Alfredo Lima,
residente no Rio de Janeiro, Estado
da Guar~abara, a ~omprar
pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei
n9 466. de 4 de Junho de 193·8, constituindo titulo desta autorizaçao uma
via autêntica do P:resenk decreto.
Brasília, 11 ue outubro de 1965;
1449 da Independência e '179 da República.
H.

tulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Brasilia, 11 de outubro de 19,65;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.035 - DE 11 DE
OUTUBRO DE. 1965
Autoriza Edward Garcia a comprar
pedras preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
n9 4ti6, de 4 de junho de 1,938, decreta:
Artigo único. Fica !autorizado o cidadão brasileiro, Edward Garcia, residente no Rio de Janeiro, Estàtlo da
Guanabara, a comprar pedras preciosas nos termos do Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 1938, constituindo ti-

CASTELLO BRANCO

Octâvio Gouveia de Bulhões

DECRETO N.9 57.036 OUTUBRO

BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

87

DE

DE 11 DE

19'65

Autoriza Delcio Peixoto Pires a comprar pedras preciosas.

O Presidente da República, usandO
da atribuição que lhe confere --o artigo 87, número I, da Constituição
Federal ,e tendo em vista o Decretolei n."-' 466, de 4 de junho de 1938,
decreta:
Artigo único. Fica
autorizada a
firma Delcio Peixoto Pires, estabelecida -;.c Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, a comprar pedras preciosas nos té1mos do Decreto-lei número 4€6, de 4 de junho de 1988,
constituindo títu1o desta autorizaçã-o
uma vla autêntica do presente decreto.
Brasília, 11 de outubro de 19G5; 1449
da Independência e 779 da
República.
H.

Cl'i.STELLO

BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.037 - DIE 11
OUTUBRO DE 1965

DE

A.utoriza o cidadão
brasileiro
sebastião de ·castro Teixeira a com-

prar pedras . preciosas.
O Presidente da' República, 'lsando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, número I, da Constituição
Federal € ter.do em vista o Decretolri n.9 466, de 4 de, junho de 1938,
clccreta:
Artigo umco. Fica autorizado o
cidadão brasileiro - Sebastião de
Castro Teixeira, residente em Monte
santo de Minas, Estado de Minas
Gerais, a comprar Pedras ·preciosas
nos têrmos do Decreto-lei n.9 466, de
4 de junho de 1938, consti-tuindo título desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
BraSília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 77<? da República.

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhões

83

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N9 57.038 OUTUBRO

DE

11

DE

Autoriza Olinto Rodrigues da Silva,
a comprcif pedms preciosas.· 1

O Presidente di República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,' número I da Constituição Fe-

deral, e tendo em vista o Decretolei n9 466, de 4 de junho de 1938, de-

creta:
Artigo único. Flca autorizado o cidadão brasileiro - Olinto Rodrigues
d::c SilVa, residente em Monte Alegre,

Estaao do Piauí, a comprar pedras
preciosas nos .f:rmos do Decreto-lei
n'·' 466, de 4

(2

junho de 1938, consti-

tuindo título desta autorização uma
Via autêntica do presente decreto.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da IndependCncia e 779 da República.
H. r.AsTELLo BRANco

Octavio Gouveia de Bulhõe's

DECRETO N9 57.039 -

DECRE"''O

N9 5-7 .{}40 -

DE 11 DE

OUTUBRO DE 1965

DE 1965

DE 11 DE

OUTUBRO DE 1965

Abre, pelo , Estado-Maior das Fôrcas
Armadas, o crédito especial de Cr$
65{}.189, para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4. 693, de 21 de junho de 1965, e
nos têrmos do art. 93, do Regulamento Geral de Contabilidade FúiJlica,
decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Estadb-Mo.iar
das Fôrças Armadas, o crédito especial de Cr$ 650.189 (seiscentos e dnqüenta mil, cento e oitenta e nove
cruzeiros), para atender ao pagamento da diferença de vencimentos e
vantagens ao pessoal civil daquele
Estado-Maior, em face do Decr8to
nQ 53.030, de 28 de novemb>:o de 1963,
que retificou o enquadramento de seus
servidores.
Parágrafo único. O crédito especial
de que trata o presente artigo será
registrado pelo Tribunal de Contas e
automàticamente distribuido ao Tesouro NacionaL
Art. 29 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da Repúb1iGa.
H. Cl'.STEL!.O BRANCO
Octâvio Gouveia de Bulhôes

Transforma em Centro de Contrôle áe
, Estoque de Material os centros de
Contrôle de Estoque de Material
Comum e de Contrôle de Estoqu,e
de Sobressalentes e dá outras providências.

o Presidente da Repúbl1ca, U$ando
da atribuição que lhe confo.e o artigo 87, inciso r, da Constituição F.'ederal, decreta:
Art. 19 O Centro de Contràle de
E~toqut: de Material Gornu:n e o Cen..;
tro de Contràle de Estoque de Sobr~s
salentes ficam transformados a partir de 19 de janeiro de 19-66, em centro
de contrôle de Estoque de ~ateria.l.
Art. 29 o centro de Contrôle de
Estoque de Material, que absorverá
todo o acêrvo de pessoal e materi:ll
dos Centros de Contrõle de 'Estoque
de Material Comum e de Contrôle de
Estoque de Sobressalentes, reger-se-á
pelo Regulamento aprovado pelo .02creto n9 46.424, de J4 de julho de
1959, e alterado pelo Decreto número
53.496, de 27 de janeiro de 1964.
Art. 39 Até a data prevista no artigo 1<?, os 3,tuais Centros de Contrôle
de Estoque de Material Comum f' de
Contrô1e de F.stoque de Sobressal~n
tes serão dirigidos, cumulativamente,
por um único Diretor.
Art. 49 O presente decreto entnrá
em vigor na· data de sua publicação.
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO

N9

57.041 -

DE

11

D'Z

OUTUBRO DE 1965

Abre, ao Estado-Maior das F ô r ç as
Armadas e Ministérios Militares, o
crédito especial de Cr$ 6.400.000.QOO.
para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
da autorizaç.ão contida na Lei número 4. 761, de 23 de agôsto de 1965, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
e o Ministério da Fazenda, nos .têr-
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mos do- art. 93, do Regulamento Ge~·
ral cte Contabilidade Púb-lica, decreta:
Art. r:> Fica aberto, ao Estado~Maior
.das Fôrças Armadas e Ministérios M.ilitares, o crédito especial de Cr$ ...
ü.40ü.OOO.ú00 <seis .bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros) . destinado a atender às despesas do Destacamento Brasileiro da Fôrça ArnJada
Interamericana (FAIBR:AS), criacto
pelo Decreto n<? 56.308, de· 21 de maio
de 1965, de acôrdo com o Decreto Legislativo n<? 38, de 20 de maio de 1965,
assim discriminado:
Cr$

das Fôr30.000.0{10
ças Armadas ........ .
Ministério da Marinha 1. 730. 000.000
Ministério da Guerra . 4.290.000.000
Ministério da Aeronáutica . . . . . . . ... . . . . . . . . .
300.000.000
Art. 2<? o crédito especial de que
trata o artigo anterior será registrado
pelo Tribunal de Contas e automàti~
camente distribUído ao Tesouro Nacional.
Art. 31? ::í!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144<?
da Independência e 77<? da República.
Estado~Maior

H. CASTELLO BRANCO
Paulo Bosi.sio
Arthur da Costa e SilVa
Octávio Gouveia de Bulhões
Eduardo Gomes

DECRETO N9 57. 042 OUTUBRO

DE 11 DE

DE 1965

89

1963, todos referentes a operações das Caixas Económicas Federais, regendo-se .- as Óperações
das mesmas, fma do Sistema Financeiro de Habitação, pelo Decreto n9 24.427, de 19 de junho
de 1934."

Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965;
144'? da Independência e 77<? da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio Gouvea de Bulhões.

DECRETO N<? 57. 043 OUTUBRO DE

DE 11 DE

1965

Altera o Regulamento de Promoções
·para Oficiais da Marinha., aprovado
pelo Decreto n'? 42.808, de 13 de
dezembro de 1957.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Regulamento de Promoções para Oficiais da
Marinha, aprovado pelo Decreto número 42.808, de 13 de dezembro de
1957, para o fim de dar nova redação
à alínea a) do art. 53, às alíneas a)
e c) do art. 69, à alínea b) do artigo
82 e à alínea a) do art. 92, como se
segue:
(Art. 53 -

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

Retijica o art. 22 do Decreto número
55.279, de 22 de dezembro de 1964.

Quatro (4) anos e seis
ses d3 interstício.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e tendo em vista o que consta do processo M.F. 140.593-65, decreta:
Art. 19 o art. 22 do Decreto número 55.279, de 22 de dezembro de
1964, fica retificado, ··passando a vigorar com a seguinte redação:
"Ficam revogados os Decretos
números 50.316, de 6 de março de
1961; 1.382, de 12 de setembro de
1962; 51.883, de 2 de abril de
1963; 52.013, de 17 de maio de

Quatro (4) anos e seis
ses de interstício;

a)

(Art. 69 a)

b)
c)

(6)

me-

...................... .
(6)

me.,

.: ............................ ..

Doze (12) meSes no exercício de
funções de Engenharia.
Art. 82
b) O.lto (8) meses de serviço profíssional.
Art. 92 - ....................... .
a) Dois (2) anos e oito (8) me-.
ses de interstício. Art. 2'? As alterações de que trata
o presente decreto entrarão em vigor
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na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de :...965;
1449 da IndePendência e 77º da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Paulo Bosisio.

DECRETO N9 57.044 - DE 11 DE
OUTUBRO DE 1965
Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Boavista. Compa;~,hia de
Seguros rle Vida, inclusive itumento
ao capital social.

O Presidente da República, usando

(._._.. atribuição que lhe confere o ar~.go

87, inciso I, da Constituição, e

i.os têrmos do Decrete-lei nº 2.063,,
de 7 de março de 1940, decreta:

Art. 1º Ficam aprovadas as alterações introduzidas. nos Estatutos da
Bvavista Companhia de SegurOs· de
Vi..ta, com sede na cidade Go Rio de
Janeiro, autorizada a funcionar pelo

Decreto n" 28.927, de 4 de dezembro
de 1950, inclusive aumento do capi'tal social de Cr$ 25. OOú. 000 Cvintt! e
cinco mÜhões de cruzeiros) para Cr$
225.000.000 (duzentos e vinte e cinco
milhões de cruzeiros), coní'orme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Ext.rao:vdinária, realizada em 6 de outubro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre J objeto de. autorização a que alude aquéle decreto.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independência ~ 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DERETO

N9 57. 045
OUTUBRO tiE

~ DE

11

DE

1965

I.nclui o Serviço Nacional de Informações entre as comissões prevista$
no § 29 do art. 18 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nr;> 42.808, de
13 de dezembro de 1957 .'

o Presidente da República, usando
da atribuiçã:o que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19. Fica o serviço Nacional de
Informações incluído, a partir de 15

de junho de 1964, entre as comissões
a que se refere o § 2Q do art. 18 do
Regulamento de Promoções- para Oficiais da Marinha, aprovado pelo Decreto nQ 42. 808, de 13 de dezembro de
1957, alterado pelo Decreto n9 43.214,
de 13 de janeiro de 19?9.
Art. 29. Não se enquadram no disposto do artigo anterior os oficiais
que, sem prejuízo de suas funções
efetivas, prestam colaboração ao Serviço Nacional de Informações.
Art. 39. ~ste decreto entrará -~m
vigor na .data de sua publicaÇão, revo~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1449
da Independé:t?-cia e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECR-ETO

N9

57.046

~

OE

11

DE

OUTUBRO DE 1965

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imóvel que
menCiona, no Estado da Guanabara,
e dá outms providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são confe.cidas
pelo -inciso I do art. 37 ja CDnstituição Federal, e tendo em vista o Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações -introduzidas
pela Lei n9 2. 786, de 21 de maio de
1956, decreta
Art. 19 1!: ·declarado de J.tiiidade
pública, para fins de desapropriação,
o imóvel, atualmente . constituído da
edificação e respectivo ·terreno, assim
descritos.·nas notas lavradas do 8'! Oficio do Estado da Guanabara, _Livru
196, f~s. 67, e Livro E, n9 187, fls. 93,
respectivamente:
a) o prédio e o domínio útil do respectivo terreno sito à Rua Costa Perreira, antiga Travessa das Partil.has
n9 137, na Freguezia de Santana, na
Cidade do Rio. de Janeiro, Estado da
Guanabara, e cujo terreno mede 5,50
m de largura na frent-e, e 50,00 m de
comprimento, controntando pelo::; lados corh os prédios ns. lOS e 112 da
Rua Barão de São F'élix e, pelos fundos,. cem terrenos do prédio n9 110 d::t
Rua Barão de São Félix;
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mero 110 da Rua Barão de São FéO) o prédio e :·espectivo terreno sito à Rua Barão de São Félix nú..rne- lix' ~. em parte, ·!.Om o imóvel sob nú-.
ro HO na Freguezia de Santana, Dis- mero 137, da Rua Costa Ferreira; petrito da Gambõa, na Cidade ·dO Rio lo outro, com o prédio n9 114 da Rua
de Janeiro, Estado da Guanabara, me- Barào de São Félix, e, pelos fundos,
dindo o terreno 5,30 m de largura na com a Rua Costa Ferreira.
frente, igual largUra na linha dos funArt. 29 :É declarada de urgênci·a . a
dos, por 89,68 m cte extensão por -ambos os lados, ~onfrontando, de um la- desapropriaçáo a que se refere o predo, com o prédio n9 108 da R.ua Ba- sente decreto.
rào 'de São Félix, e, pelo outro, C')m
Art .. 39 Fica o INDA ...:_ Instituto
o prédio n9 112 da mesma Rua Baráo Nacional do Desenvolvimento Agrário
de São Félix, e, pelos fundos, com o -. autorizado a promover
etetivaçao
prédio n° .137 da Rua Zosta Ferreira., da desapropi'iação de que trata o pre~
antiga Travessa das Partilhas;
sente decreto.
c) o prédio e respectivo terreno à
Art. 49 Revogadas as disposições
Rua Barão de São Félix n9 112, anti- em contrário, o presente decreto, en~
go n9 104, na dita Freguezia de San- trará em vigor na data .da sua publi~
tana, na Cidade do Rio de Janeiro, caçào.
Estado da Guanabara, .nedindo o terBrasília, 11 de outubro de 1965; 1449
reno 5,50 m de frente, 5,20 m de largura nos fundos, fazendo testada para. da Independência e 779 da Repú~
a Rua Costa Ferreira, antiga Trave::;- blica.
sa das Partilhas, por 140,00 m de exH, CASTELLO BRAN.CO
tensão por ambos vs lados, cOnfrontando, de um lado, ~or_n o prédiO núHugo Leme

a

DECRETO N9 57.047 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

19'6-5

Reti!ica a classificação dos _cm·gos de nivel superior da SUDENE, aprovada
p~lo Decreto nQ 54.351, de 2.9 de setembro de 1964, e alterada pelo de
n9 65.641, de' 27 de jan.eim de 1965, e dispõe sôl:Jre o enquadramento de
seus atttals ocupantes.

o Presidente da República, m·ando da atribuição que lhe confere o a~~
tigo 87, item I, da Constituição. e de acôrdo com o artigo .9\l da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1S65, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 1~' Fica ret.ificada, na torma dos anexos, ·a classií'icaçâo dos cargos
de nivel superior dO Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Superintendência do Desenvolvimento de Nordeste, bem como a relação nominal
dos respectivos ocupantes.
~t- 29 A retlficaÇão p·evista neste decreto prevalecerá a partir de 1\1
d.e junho de 1964.
Art. 39 1l:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrario.
Brasília, 11 de outubro de 19ô5; 1449 da Independência e 779 da
RepúbliCa.
H. CASTELLO BRANCO
Osvaldo Cordeiro ·de Farias

Os ane·xos a que se rerere o texto foram publicados no D.O. de 4-ll-6'5.
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DECRETO N° 57.048 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1965

Retijica a cla3sificação de cargos de nível superior do Território Federal
do Amapá, aprovada pelo Decreto n<J 55.192, de 10 de ·dezembro de 1964,
e dispõe sôbre o enquaàramentú de seus atuais .ocupantes.

O Presidente da República, umndo da atribuição que lhe conrere o
artigo 87, 1tem I, da Constituição, e de acôrdo com o art. 91? da Lei nt~ 4.345,

de 26 de junho cte 1954, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 1<> Fica retificada, na forma dos anexos, a classificação dos eargos
de nível superior do Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Especial ....,..
do Território Federal do Amapá, bem como a relação nominal dos respec-

tivos ocupantes.
Art. 2'? A retificação prevista neste decreto' prevalecerá a partir de
1'? de junho de 1964, salvo quanto à readaptação efetuada posteriormente
a essa data.
Art. 3'? J!.:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de l%5; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTZLLO BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias

os anexos a .que se refere o texto, inclusive a relação nominal do art.
1'?, foram pubUcadós no D. o. de 22 e retificados no de 2-9 de outubro de
1905.

DECRETO N.9 57.049
OU'fUBRO DE'

~ DE

11

DE

1965

Altera o Dec1'eto n.9 50.837, de- 23 de
junho de 1961, que cria o Grupo
Executivo da Indústria de Material
Aeronáutico (GEl MA).

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.'? Os arts. 2.9, 3.'?, 4}\ 7.'?,
851, 10, 12 e 16, do Decreto n.9 50.837,
de 23 de junho de 1961, que cria o
Grupo Executivo 1a Indústria de Material 'Aeronáutico (GEIMA), alterado pelos Decretos ns. 51. 139, de 4 de
agôsto de 1961, 34; de 12 de outubro
de 1961, 830, de 3 de ab;U de 19fí2 e
1.319, de 22 de agõsto de 1962, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 2.9 O GELl'vi-\ é subordtnado diretamente ao Presidente
da República e vinculado ao Ministério da Aerouáu~ica.
Art. 3,'? O GEIMA se constit'Jl
do Ministro da Ae.~onáutica que
o preside pessoalmente, ou atra-

vés o Vice-Presirlente, seu representante, e mais 18 (dezoito) representantes dos segumtes órgãos
da Administração Püblica e das
entidades privada::;:
_Centro Técnico de. Aeronáutica
(CTA).

Ministério da Indu;:;tna e Comércio <MIC) .
Banco Central da República do
Biá.SÜ.

Conselho de Politic:.:t Aduaneira..
Departamento da Juendas Intel'nas do Ministério da Fazenda.
Banco· Nacional do Desenvolvimento Econômico.
Secretaria Geral do Planejamento e Coordenação E'conômica,
dá Ministério Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica.
Instituto Tecnológico da Aeronáutica CITA).
Carteira de Comércio f!:xterior
do Banco do Brasil S. A.
Carteira de Câmbio do Banco
do Brasil S. A.
Emprêsa de Produção de Aero-naves.
Emprêsas
de
Fabricação de
Peças e Acessórios.
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Emprêsas de Revisào de Motores e Acessórios.
Sindicato Nacional de Emprêsas
Aeroviárias.
Estaao-Maior da AeronáUtica.
Diretoria de Rotas Aéreas.
Diretoria do Material' da. Aeronáutica.
Diretoria de Aeronáutica Civt..
Art. 4.'! Os membros do GEIMA e
seus respectivos suplentes são nomeados pelo Presidente da República.
Art. 7. 9 Os trabalhos administratívos do GEIMA serão executados por
um secretário e quatro
assessores:
administrativo, técnico, jurídico e
econômico-financeiro, designados pelo seu Presidente.
§ 1.9 Os trabalhos pertinentes
à
Secretaria e à Assessoria deverão ser
distribuídos por Divisões e Seções, de
acôrdo com as atribuições do Regimento Interno.
§ 2.9 A Assessoria e a
Secretaria
serão providas por pessoal requisitado ou contratado na forma da lei.
Art .8.9 São atribuições do Presidente e, na sua ausência, do VicePresidente:
a) superintender os trabalhos
do
GELMA e representá-lo oficialmente;
b) constituir subgrupos de trabalho para o exame dos problemas ~s
pecíficos;
c)
diligenciar a pronta execução
das medidas e resoluções aprovadas
pelo GEIMA;
d)
designar o
Secretário do
GEIMA;
e) convidar técnicos, especialistas e
dirigentes --de serviços do Govérno ou
de entidades privadas, que atuam em
setores de atividades de interêsse do
GEIMA para assistir às reuniões do
mesmo, ou de seus subgrupos, com o
fim de debater -e esclarecer os assuntos em pauta;
j) estabelecer coiltatos com instituições públicas e privadas de pesquisas tecnológicas, nos variados campos de interêsse para os ramos de
atividades referidos neste Decreto,
objetivando sua participação nos estudos, programa e projetas da competência do GEIMA;
g) fixar as gratificações do Secretário, dos assessores e dos funcionários da Secretaria.
Art. 10. o GEIMA deliberará por
maioria de votos, presente o Presi-
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dente ou Vice-:-Presidente e, pelo menos, metade dos seus membros.
_Art. 12. D~s decisões ou Resoluçoes do GEIMA caberá pedido de reconsideração dentro do prazo de 10
(Cez) dias a contar da data de sua
co~unicação ao interessado; se indefendo tal pedido, caberá recurso suspensi'~o ao Presidente da República,
at..raves do GE!MA, em igual prazo.
Art. 16. O Ministro da Aeronáutica providenciará a pronta instalação e suprimento de recursos para o
funCionamento do GEIMA.
Art. 25' :E:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 1445'
da IIidependência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N.9 57.050- DE 11 DE
OUTUBRO

DE 1965

Dá nova redação aos diversos m:tigos
do Regulamento da Lei numero
4 .216, de 6 de maio de 1963, aprovado pelo Decreto n.9 52.149, . de
25 de junho de 1963.

o. Presidente da República, usanào
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da ConsLituição Federal, decreta:
Art. 1.9 Os §§ 6.fl, 7.9 e 8.9 do artigo 6.9 passam a ter a seguinte redação:
§ 69 se a pessoa jurídica interessada não se manifestar nos prazos
previstos no art. 49 e nos § § 29 e 3r.t
do art. 6.9 dêste Regulamento, compete à Comissão Deliberativa indicar
o projeto em que a mesma deverá investir, selecionado segundo a sua importância :Para o desenvolvimento da
região.
§ 7.9 A SPVEA notificará o Banco
de Crédito da Amazônia a recolher o
impôsto deduzido à rei_Jartição arrecadadora competente do domicílio
fiscal da pessoa jurídica interessada,
se esta:
a) não aplicar a importância deduzida no prazo de 3 (três) anos a
contar do últim9 recolhimento efetuado;
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o) não se enquadrar dentre as pessoas jurídicàs beneficiadas com o
ta vor fiscal- previsto na lei.
§ 8.º .. Se a SPVEA verificar que a
pessoa jurídica não está aplicando os

recursos liberados no projeto mdustria! aprovado, ou que êste_ es~S. stndú eXecutado diferentemente à.as espc.Cificações com que toi a.p1·ovado,
em processo administrativo, deverá
por decisao da Comissão Deliberativa, cassar o seu direito dos favores
da Lei· e tomar a:; seguintes providências:
a) comunicará à pessoa jurídica
interessada que foi cassado o seu direito aos favores da Lei, e que, portanto, deverá recolher, imediatamer.te,
à respectiva repartiÇão arrecadadora
.competente do impósto o valor do recurso liberado;
b) comunicará êsse fato à repa:rtiçào lançadora do impôsto do domicílio fiscal da pessoa jurídica interessada para· que providencie a sua cobrança;
c) notificará ao Banco de' Crédito
da, Amazônia a recolher à repartição
arrecadadora competente do impôsto
os saldos dos depósitOs de pessoa jurídica porventura existentes.
Art. 29 o § '79 do art. 39 passa a
ter a seguinte redação:
§ 7 ·º Se a pessoa juridica intereSsada não efetivar, nos prazos fixados
pelas repartições lanç.adoras do -impôsto de renda, os recolhimentos de
que trata o- item III dêste artigo, ficará automàticamente extinto o direito ao beneficio oferecido 'por êste Decreto, quanto a prestação a que êles
se refiram
Art. 39 o art. 3º passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 3ç Os títulos de qualquer natureza, ações, quotas ou quinhões de
capital, representativos dos investimentos decorrentes da aplicaçaf" do
depósito feito nos têrmos do item III,
do art. 3.º dêste Regulamento, serão
sempre nominativos e não poderão
ser transferidos durante o prazo considerado .pela SPVEA como de vida do
projeto aprovado, salvo em casos excepcionais, reconhecidos expressamente pela Comissáo Deliberativa da
SPVEA".

Art. 4.9 :l!:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 de outubro de 1965;
144.9 .da Independência e· 77,9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 57.051 OUTUBRO DE

DE

11

DE

196[)

Concede à Tonetti S. A. - Mármores e Granitos autorização par a
funcionar como emprêsa de mineraçáo.

o Presidente da República, usando
da atribuição qúe lhe confere o artígo 87, nº I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nt? 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à Tonetti s. A. - MármoreS e Granitos,
constituída por assembléia arquivada
sob n9 26.644, alterada pelas assembléias extraordinárias. de 21. 7. 59 e
12 .lO. 60, arquivadas sob ns. 152.147
e 173.962-A na JU:Q.ta Comercial do
Estado de São· Paulo, com sede na
Cidade de São Paulo, autorização
para funcionar como emprêsa de mineraçáO, ficando obrigada a cumPrir
integralmente as leis e regulamentos
em vigot ou que vierem a vigorar sãore o objeto desta autor1zaçao.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144~
da Independência e ·7'7.9 da Repú~
blica.
H, CASTELLO BRANCO

Mauro -1·'hibau

DECRETO N9 57.052 ....:...
OUTUBRO DÊ

DE

11

DE

1965

Declara de utilidade pública, imôvel
que mencionà na cidade de Brasília,
Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar~
tigt 87, item 1, da Constituição Federal e tendo em vista a letra e do
artigo 59 e artigo 10, do Decreto-lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n9 2. 786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 1° E' declaradO de utilidade
pública, para desa'propriaçáo, o imóvel situado na Avenida w . . a, Quadra
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11, Bloco c, lotes 2 e 3 em Brasília,
Distrito Federal, no estado em que se
encontra, de propriedade do Sr.
Edgard Garcia Ribeiro ou seus herdeiros e sucessores, tudo de acôrdo
com o que consta do Processo pratocolado no Ministério da Aeronáutica
sob o número M. Aer. QG-6/1.517;65
e GM;S-110/65-B-D. Eng. S-23;65,
no qual se encontram as plantas, memorial descritivo e laudo de avaliação.
Art. 29 Destina-se êsse imóvel à
instalaçao, para fins asststenciais, de
serviços reembolsáveis de gêneros alimentícios, higiene, limpeza, vestuários, medicamentos e clínica médica,
visando atender aos militares e funcionários civis lotados em Brasília.
Art. 30 Fica o Ministério
Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desapropriação de que
trata 'o art. 19, na íormP do art. 10,
do .Oecreto-Iei n9 3:365, de 21 de junho de 1941, correndo as despesas à
conta dos seus recursos próprios.
Art. 49 Na forma e para efeitos do
art. 15 do Decreto-lei n9 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei
n9 2. 786, de 21 de maio de 1956 a
presente desapropriação é declarada
de ru:gência para efeito de Imediata
imissão de posse.
Art. 59 O presente decreto eptrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõeS em contrário.
Brasilia, 11 de outubro de .1965;
1449 da "Independência e 779 da
República.
·

Art. 29 Fiéa criado um Grupo de
Suprimento e· Manutenção subordina-:
do· ao Comando de Transporte AéreO,
const-ituído pelo pes~oa.I do órgao e
organizaçao desativados, utilizando as
instalações pertencentes à Fãbrica do
Galeão.
Parágrafo único. Ao Grupo de que
trata êste arti.go, passarão todos os
encargos e acervos resultantes .dessas
desativa.ções.
Art. 3º O Comandarite do Grupo de
Suprimento e. Manutenção do Comando de Transporte Aéreo é um oficia'l superior do pôsto de Coronel
Aviador, de preferência da categoria
de engenheiro.
Art. 49 .o Ministro da Aeronáutica
baixará as instruções para a organização e o funcionamento do grupo
ora criado, bem como estabelecerá
medidas julgadas necessãrias para a
perfeita execuçáo das determinações
constantes do presente Decreto.
Àrt. 59 :r:ste Decreto entrará em
vigor ·na data de sua publicaçáo, ficando revogadas as disposiÇões que
com êle colidirem.
Brasília, 11 de outubro de 1965;
144° da Independência e 77º da República.
H.

CASTELLO BRANCO,

Eduardo Gomes.

DECRETO N\l 57.054 - DE 11
OUTUBRO DE 1965

DE

Aprova o Regula.mento dos Serviços
de Rotas Aéreas.
'

H. CASTELLO BRANCO
Eduarcto Gomes

DECRETO N° 57. 053 - DE 11
oUTUBRO DE 1965

95

DE

Desativa. a' Fábrica do Galeão e o Esquadrão de Suprimento P. Manutenção da Base Aérea da Galedo e
dá outras provictências.

O Presidente , da República, usando
das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 87, da Constituição Federal, decreta:
Art.. 19 Ficam desativados o EsQuadrão de Suprimento e Manutenção da Base · Aérea do Galeão e a
Fãbrica do Galeão.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, 'item I, da Constituiçáo Federal, decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento dos Serviços de Rotas Aéreas,
que com êste baixa, assinado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO,

Eduardo Gomes.
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REGULAMENTO DOS SERVIÇOS
DE ROTAS Af:REAS
PRIMEIRA PARTE

Generalidades
CAPÍTULO

I

Missão e Subordinação

Art. 1° Os Serviços de Rotas Aéreas (SR) têm por missão dirigir os
serviços afetos à Diretoria de Rotas
Aéreas, na Zona Aérea respectiva, no
tocante à proteção ao vôo, telecomunicações e meteorologia, lhe devendo
subordinação tôdas as rêdes e postos
regionais; orientar as questões relatlvas· ao material empregado nas rêdes e postos regiona:s. no tocanté a
suprimento e manutenção; opinar
nas questões de pessoal utilizado no
Serviço.
Art. 29 Os Serviços de Rotas Aéreas sáo subordinados, administrativa
e disciplinarmente, aos respectivos
comandos de Zonas Aéreas e técnica e operacionalmente à Diretoria de
Rotas Aéreas.
·
SEGUNDA PARTI;

Organização
CAPÍTULO

I

constituiçlio Geral

Art. 39 Os Serviços de Rotas Aéreas
têm a seguinte constituição geral:
1 - Chefia
2 - Seção de Operações
3 - Seção do Material
4 - Seção do Pessoal
5 - Núcleos de Proteçâo ao Vão

Tenente Coronel Aviador, de preferênci.a com o Curso de Proteção ao
Vôo ou de Comunicações.
Art. 69 Ao Chefe do Serviço de Rotas Aéreas, além das atribuições previstas especificamente em lei ou regulamento, compete:
1 - dirigir tôdas afi atividades do
SR;
2 - baixar diretrizes e normas para
u planejamento dos trabalhos a se-

rem executados;
3 cumprir e fazer cumprir as
ordens, instruções, normas, planos e
programas de trabalho estabelecidos
pelos escalões superiores;
4 - manter o Diretor Geral de Rotas Aéreas e o Comandante da Zona
Aérea respectiva devidamente informados sôbre a situação do SR, sugerindo-lhes as medidas julgadas convenientes;
5 - exercer ação pessoal sõbre todos os -escalões subordinados, visando
a uma perfeita coordenação para o
cumprimento da missão do SR;
6 - levar ao conhecimento do Direter-Geral de Rotas Aéreas e do Comandante da Zona Aérea respectiva,
qualquer irregularidade ou anormalidade grave ocorrida no Serviço, e bem
assim as providências tomadas ou que
ainda se façam necessárias tomar,
sem prejuizo das medidas de rotina,
nos demais casos;
7 - remeter às autoridades competentes, na forma e· na época oficialmente fixadas, os relatórios das atividades do SR.
Art. 79 A Seção Auxiliar, diretamente subordinada ao Chefe do Serviço de Rotas Aéreas, é o órgão encarregado de auxiliar a administração do SR.
Art. 89 As funções de Chefe da Seção Auxiliar são exercidas por capitão Aviador ou Especialista.
CAPiTULO III

CAPiTULO

II

Seçâo de OperaçOes
Chefia

Art. 49 A Chefia é constituída;
1 - Chefe
.
2 - Seção Auxiliar
Art. 59 OS Serviços de Rotas Aéreas
sào chefiados por. Coronel-Aviador Ou

Art. 99 A Seção de Operações (Sdiretamente . subordinada ao
Chefe do Serviço de Rotas Aérea's, é
o órgão que tem à seu cargo tôdas
as questões operacionais relativas ao
tráfego aéreo, às telecomunicações, à
meteorologia e às informações aero-

OPR),
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náuticas necessãrias ao cumprimento
da mtssão do SR, reunindo para êsse
fim todo o pessoal e material exigidos.
Art. 10. A Seçiio de Operações tem
a seguinte constituição:
1 - Chefe
2 - Subseçâo

Trá~ego

de

Aéreu

(QPR-1)

3 -

Subseção

4 -

Subseção

de

Comunicações

de

Meteorologia

(QPR-2)
(OPR-3)

Art. 11. As funções de Chefe da
Seçáo de Operações são exercidas por
Ma.jm, Aviador- ou Ms.jor EspF~cialist.?.,
êste último preferivelmente em Tráfego Aéreo.

inclusive movimentação, assist8ncia
social e outras atribuições delegartas
por autoridade competente.
Art. 16. A Seção do Pessoal tem a
seguinte constituição':
1 - Chefe
2 - Subse'ção de Contrôle (PES-1)
3 - Subseção de Assistência Social
<PES-2)

Art. 17. As funções de Chefe a.a.
Seçüo do Pessoal são exercilias por
Major Especialista.
CAPÍTULO Vl

NUcleos de Proteção ao Vllo

Art. 13. Os Núcleos de Proteçâo ao
(NPV) sãO órgãos iSolados do
Serviço de Proteçáo ao Vóo, cozp. ünahdade estritamente operacional.
Art. 19. Os Serviços de Rotas Aért!a.S exercem açâo sõbre os Núcleo:>
de Proteçâo ao Vôo localizados dent;ro das Tespectivas áreas ae jurisdição.
Parãgrafo único. Os Núcleos de
PToteção ao Vôo subordinam-se:
a)
para todos os efeitos, aos Serv1co.s de Rotas Aéreas a que pertenéem, no caso de estarem sediadOs em
aeródromos civis;
b) apenas técnica e operacionalmente aos Serviços de Rotas Aéreas
a que pertencem, no caso de esta.rem
sediados em área sob 8, juri::;diçáo · de
Org·a.nizaç,ão da Aeronáutica.
V6o

CAPÍTULO

I\1

Seç(io do Material
Art. 12. A Seçâo do J\IIateri?.l (S~
MAT), diretamente subordinado ao
Chefe do Ser'viço de Rotas Aéreas. é
o órgão que tem a seu cargo o suprimento e a . manutenção especia.lizad.os, bem como o planej:nner!.t.o dos
s0~·viços de i.nstalação necessários ao
cumprimento da missão do SR, rmtnindo para êsse fim todo o pessoal e
material exigidos.
Art. 13. A Seção do Material tem
u .seguint~ constituição:
.1
Chefe
Suprimento
2 - Subseção
de
(MAT-1)
Ma.nutencao
3 -- Subseção
de
MAT-2)
4 -

Subseção
(MAT-3)

de

CAPÍTULO VII

Instalaçóe:-;

Art. 14. As funções de Chefe d8,
Seçao de Material são exercidas po1·
Major Especialista, de Pl'eferência em
Comunicações.

Athbuiçóes dos Chefes de Seçào

Art. 20. Compete aos Chefes de
Stção, de maneil·a geral:
coordenar, orientar e fiscallzar
:-:;erviços que lhe estâ·o subordinados;
2 - assessorar o Chefe do SR nos
assuntos especializados pertinentes à
respectiva Seção;
3 - elaborar e submeter à aprovaçfro do Cl1efe do SR os programas de
trabalho ds, Seçâo;
4 - manter o Chetf. do SR a .par
do desenvolviment-0 düs trabalhos da
1 -

0.':1

CAPiTULO V

Seçao flo Pessoal
Art. 15. A Seção do Pessoal (bPES), diretament.e subordinada a.o
Chefe do Serviço de Rotas Ae're~1s, é
·u· óriâo que tem s, seu cargo ted:;,s
~~s questões pertinent&. a aotnmistraçâo do. peS:.soal, militar t civil, do SH,

Seção;
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5 - efetuar inspeçnes periódicas em
todos os órgãos subo1·dinados e ela~
borar os respectivos l(~latórios;

6 -

encaminhar. 11a &.poca ·própria

e da forma estabelecida nas. instruções em vigm, os reid-t.órios estatísticos sôbre as atividades da Seção e
çtos serviços suborJ.inad.os.
CAPÍTULO VIII

Do Pessoal

Art. 2'1. Os Chefes de Seçáo de-

vem possuir, de preferência, o Curso
de Proteção ao Vôo.
Art. 22.

A Chefia das Subseções,

nal técnico que lhes tiver sido distri:.
buido.
Art. 26. As necessidades administrativas normais dos Serviços de Rotas Aéreas são atendidas pelos respectivos comandos de Zona Aérea,
na forma por êstes estabelecida.
Art. 27 . Os casos omissos Sf;ráo resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica, ouvido o Estado-Maior da Aeronáutica.
Eduardo Gomes, Ministro da Aeronáutica.
DECRETO

N9 57.055 DE
OUTUBRO DE 1965

qua.ndo exercidas por militares, compete a Oficial do pôsto de Capitão.
CAPÍTULO IX

Substituições

Art. 23. O Chefe do Serviço de Ro-

tas Aéreas -e substituído, em .seus impedimentos, pelo Oficial Aviadór, da

ativa, de maior pôsto e antiguidade.
Parágrafo único.

As demais substi-

tuições, no SerViço de RotaS Aéreas,
far-se-ão de acôrdo com o Regula:mento Interno dos Serviços de Aeronáutica (RISAER) .
TERCEIRA PARTE

Disposições Finais

A.prova o Regulamento para o Serviço de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe coilfere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o RegUlamento para o Serviço de Investigacão e Prevenção de Acident0s Aeroi1áuticos (SIPAER), que com êste
baixa., assinado pelo Mimstro de Estado dos Negócios da Aeronáutica.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1965; 144!?
da Independência e 77!? da República.
H,

CAPiTULO

I

Disposições· Gerais

Art. 24. As lotações de· funções dos
Serviços de Rotas Aéreas, não fixadas no presente Regulamento, serão
estabelecidas nas respectivas Tabelas
de Organização e Lotilçáo.
Art. 25. O suprimento especializado para o funcionamento jos Serviços
de Rotas Aére?.s P- dos respectivos órgãos subordinados é da responsabilidade da Diretoria de Rotas Aérer,s.
Parágrafo único. Os Serviços de
Rotas Aéreas ficam obrigados a reme-·
ter à Diretoria .de Rotas Aéreas, nas
épocas e na forma por esta estabelecidas, os inventários de todo o mate-

-11 m·

CASTELLO BRANCO

Eduardo · Gomes
REGULAMENTO PARA O SERVIÇO
DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇAO
DE ACIDENTES AERONáUTICOS
PRIMEIRA PARTE

Generalidades
CAPÍTULO I

Introdução

Art. 19 ~ste Regulainento tem vor
finalidade definir terminologia, estabelecer responsabllidades e prescrever
procedirrientos de modo a proporcionar
ao Ministério da Aeronáutica o.8 rr.eio.s

ATOS DO PODER Ex.ECUT1VO

de manter e mcrementar um profkuo

e eficiente programa de prevenção de

acidentes aeronáuticos.
Parágrafo único. Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é
uma série de ações planejadas, cem
o fim de prevenir acidentes aeronáu'"
ticos.
Art. 2" Os Comandantes, Diretores
ou Chefes de Organizações do Ministério da Aeronáutica, Presi-dentes e
Diretores de Empresas de Transporte
Aéreo, de Aeroclubes, todos o.s demais
operadores, Fabricantes de Aeronaves
e representantes de fabricantes de aeronaves nacionais ou estrang·eiras, bem
como tôdas as pessoas énvolvida.s na
operação ou no apoio de aeronaves
deverão considerar a prevenção cie
acidentes aeronáuticos como requisita
inerente às suas funções e responsabilidades. Todos deverão maPter um
continuo e efetivo programa de .prevenção de acidentes aeronáuticos com
a finalidade de evitar perdas de vidas ou de material.
Parágrafo único. As Companhias
Comerciais e as fábricas de aeronaves deverão manter um órgão dentro
de suas Organizações, encarregado cte
coordenar e executar um programa
cte prevenção de acidentes aeron(tuticos, devendo estabelecer uma íntima
ligação com o Serviço de Investiga~
ção e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 39 A Administração do Programa. de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Ministério- da Aeronáutic.... é de responsabilidade do Serviço
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
CAPÍTULO II

Misstio e Subordinação

Art. 49 o serviço de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáutico& (SIPAER) tem a missão de orlentar e supervisionar a prevenção de
acidentes aeronáuticos a executar a
investigação dos acidentes aeronáuticos.
§ 19 Dessa. forma. tôda oconênciá
que sobrevier a uma aeronave, da
qual resultam danos pessoais ou materiais, será objeto de i.nvesügação
por parte do SIPAER através da ca.dGia de autoridadei quGl o integram.
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§ 29 A açâo do SIPAER é d~ âmbito nacional, podendo, eventualmente, estender-se para participar de investigação no estrangeiro, à .critério
do Ministro da Aeronáutica.

Art. 59 Quando no curso da inves ..
tigação de um acidentes aeronáutico
(IAA) houver indicio de crime ou de
contravenção, a autoridade que determinou a investigação ou a autoridade superior, na cadeia hierárquica do SIPAER, mandara instaurar,
em paralelo ou posteriormente, o Inquérito Policial-Militar (IPMJ, a Sindicância ou o Inquérito Adnünist.ra··
tivo competente.
§ 19 Os elementos que participarem
do IAA, nesse caso não poderão participar do IPM, Sindicância ou ln·
quérito Administrativo.
§ 29 Em se tratando de acidente
com aeronave civil, não envolvendo
intetêsse militar, o Relatórw Final
poderá ser remetido à autoridade po~
licial do local do acidente, jndepen~
dente de soliCitação, a ·fim de instruir o competente inquérito policial.
Art. 69 Cabe em qualquer c.aso ao
SIPAER à vista dos ensinamentos colhidos nas investigações dos acidentes
aeronauticos, ou pela experiência de
seus elementos especializados, estabe-·
lecer medidas preventivas de acidentes aeronáuticos que serão difundidas
entre os interessados para a devida
observância.
Parágrafo único. Para êsse fim, o
SIPAER poderá manter intercâmbio
com as congêneres estrangeiras.
Art. 79 Para o cumprimento da missao do SIPAER, a Inspetoria Geral
da Aeronáutica (IGAR) disporá,
anualmente de recursos c0mpative1s
com as suas necessidades, consignados, especificamente no Orçamento
Analítico do Ministério da Aeronáutica.
Art. 89 O SIPAER é chefiado pelo
Inspetor Geral da Aeronáutica subordinado diretamente ao Ministro da
Ae1·onáutica e reger-se-á pelo presente Regulamento e por disposiçoes
pertinentes dos acórdos- internacionais firmados pelo Governo Brasileiro, os quais Serão incorporad0s a legislação competente, de forma
direta ou após serem dirimidas as con ..
trovérsiafii, por acaso, ocorr!rt.as.
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CAPÍTULO III

Definições Básicas

Art. 99 Para os eftütos dêste Re~
guiamento, são estabelecidas as seguintes definições básicas:
1. Aeronave:
J1: o nome genérico dado aos aparelhos po::.· meio dos quais se navega no
ar.·
2. Acidente Aeronáutico:
11: a ocorrência anormal que sobre··
vém à aeronave e da qual resultem
danos pessoais ou materiais.
3. Acidente Aeronáutico GRAVE:
É aquêle qlie possui uma ou várias
das características abaixo:
a) Resulte na destruição da aero~
nave ou na sua indisponibilü:lad~ definitiva para o vôo.
b) Resulte em avarias n'3. neronave cuja recuperação sô possa ser feita pelo Escalão de Manutf'nçâo de
Parque.
c) Resulte em morte ou traumatismu grave de pessoa que esteja ou não
a bordo.
d) Resulte em prejmzo considerável à propri~dade de tercemJS.
4. Acidente Aeronáutico LE:vE:
tt todo aquêle que possui umB. ou
amba.s das características abaixo:
a) Resulte em avarias na aeronave, cuja recuperação pea~ ser feita
pelos Escalões de Manutenção O!·g;)·
nico e de Base.
b) Resulte em ferimento leve de
pessoa que esteja ou não à bordo.
5. Incidente Aeronáutico:
~ a ocorrência anormal que sobrt::vém à aerona\'e e da qual não rpsultem danos materiais nem. pessoais.
6. Manutenção de Base:
lt a manutenção a cargo dos órgãos
designados para o apoio dire~o ás Umdades detentoras do material. Essa
categoria de manutenção normalmente é limitada à substituição c:e partes, conjunto.s e subconjuntos imprestàveis para o serviço. Na aviaçiw co!nercial corresponde pre;JOnderadamente à manutenção _de pista.

Manutenção Orgânica:
Manutenção do material orgânico
da Unidade, feita sob~ sua re::;ponsabilidade e utilizando o seu. próprio
equipamento. Na aviação comercial
corresponde à manutenção de pista.
8. Manutenção de Parque:
!'!: a manutenção necessária à recuperação do material que carece de
ampla revisão ou completa l'econsrPJção de parte, subconjuntos ou conjuntos; na aviação comercial corresponde à manutenção de T~icina.
9. Operador:
g a organização, Emprêsn ou pe&soa que emprega as aeronave;; na qualidade de detentor ou proprietário.
10. Pilõto:
:!!: a denominação dada ao aviador
que estiver efetivamente nos comandos da aeronave, em lugar especificamente determinado na cabin·~ de
pilotagem.
7.

. 10~ C o-pilõto:
11: a denominação dada ao aviador
com função definida, e ril.lugar especificamente determinado na cabine
de pilotagem.
11. Plano de Desinterdição de Pista.
11: o documento que contém as me~
didas a serem tomadas quanto aos
meios de pessoal e de mate!'íal para
permitil' uma rápida desinterdição da
pista.
12. Plano Pré-Investigação:
É o documento que con~ém as medidas a serem tomadas quanto aocl
meios de pessoal· e de material para
c pronto atendimento 1a misiáo alribuida a Comissão de (nvesr.ig;ação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ou ao Oficial Investigador.
13. Relatório Final:
f: o documento pelo q_•1.a1 o Inspetor Geral soluciona uma investigação
de acidente aeronáutico, à vista da
anã.lise do Relatório de Investigação
do Acidente, constando de um extrato do mesmo. sem discrlminaçâu
de pessoas envolvidas e no qual são
rllenciom.:.das as conseqüênciafi pessoais e matenais, os danos a terce-iros, as causas do acidente e as re~
comendações de medidas preventivas
decorrentes.
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a - Em complemento ao Relatório Final, a critério do Jn1:.petot" Ge··
ral e por solic·itaçâo dos interessa.dus,
poderá ser fornecida .1ma eertidftt>
com a relaçáo nominal cta;::; pessoas
envolvidas, as suas respect:iv~s funções na aeronave e atuação no aciclente, segundo conste do Rew~ório de
Investigação de Acidente Aerolláutico.
14. Traumatismo GRAVE.
ll:: qualquer dano que afete a integridade de órgão, aparelho ou sistema do organismo humano, ele tal sorte, que implique na incapacidade funcional fisica 011 psíquica, Total da ar.ividade profissional ou ~sp~ciaHzaria,
incluindo-se também os tipos d\3 lesões puramente anatômicas que in-·
fluam na estética do acidentado, a
ponto de desajustá-lo no meio em
que vive.
14~ Ferimento LEVE:
Ferimento leve é o dano pessoal que
pela natureza e local não afete a
função de qualquer parte do organismo e Úfto presuma conseqüf;ncias
lesionais imediatas ou tardias para a
vitima.
15. Vistoria de Segurança:
1t a pesquisa feita pelo Oficial Investigador das deficiências corrigiveis, em todos os se tores da Orgamzacão, estando diretamente .relacionada
com o Pro~.rama de Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos.
Art. 10. Outras definições julgadas
necessárias no futuro serão estabelecidas pelo Inspetor Geral a.travé~; d€
Diretrizes.
SEGUNDA PARTE

Organização
CAPÍTULO I

Constituição Geral

Art. 11. o SIPAER observa a seguinte constituição geral:
1 - Chefia
2 - Comissões de Invec'3tlgação e
Prevenção de Acidentes AeronáUticos
.
<CIPAA)
Oficiais Investigadores.
Art. 12. As CIPAA e os f)ficiai-3 In\'estiga.dores terão 'Como ó1·gà'C de
3 -
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apoio uma Seção de Inv~-:;r.igação e
Prevenção de A~iàentes tu:mnáuticm;,
subOrdinados diretamente ao Comandante ou Diretor da Orga71'M>~<'l:J, cujc
chefe será um Oficiàl Avt:\àor, nãa
inc1uido em categoria extrB .. ,, lle pre ..
ferência com o Curso de Segurança
de Vêo.
CAPÍTULO H

Chefia

Art. 13. A Chefia compõe-se de:
1 - Chefe
2 Conselho de Investigação e
Prevenção de Acidente Aeroniutico
3 - Divisã·o SuPervisora.
Art. 14. O Chefe do SIPAEE é o
Inspetor Geral da Aeron'wtica.
Art. 15. Ao Chefe do SIP AER, a.lém
das atribuições previstas em leis e
reg,ulamentos, compete:
1. Dirigir o SIPAER. baL'mndo as
necessárias diretrizes, a fir:.1 de que
êsse Serviço atinja a sua finalidade.
2. Fiscalizar o exato cumprimento
dêste regulamento e demais· normas
e diretrizes baixadas cm decorrencia
dêle.
3. Solucionar as investi:<,açoes ~t;JS
acidentes aeronáuticos ocorrido-, em
território nacional, com quaisqu8r -ael·onaves e, quando fôr _o caso. com
aeronaves brasileiras em território estrangeiro.
4. Recomendar às autoridades competentes as medidas corretiva;s decorrentes da solução das investJ.gaçõe~
dos acidentes aeronáuticps.
5. Recomendar medidas gerais wndentes a prevenir acidentes ael·onáuticos, baseando-se na expenênf'Ia do
pessoal do SIPAER ou de Organizações congêneres, através de publicações ou diretrizes.
·
6. Determinar o levamament:.:; Estatístico dos aci,dentes aeronáuticos
com o fim de obter ensinamf'ntos que
permitam a adoção de medidas .preventivas, divulgando-as de acô1·do com
o interêsse do SIPAER.
7. Gerir os recur<;os do SIPAER
distribuídos à Inspetoria Geral d.a
Aeronáutica.

10~

8. Atender com os
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re~urso3

destina.:.

dos ao SIPAER as despesa8 decor-

rentes das investigações.
a. Para êsse fim, poderá fazer adiantamentos aos Presidentes ou Membros das CIPAA e aos Oficiais Inves-

tigadores, obedecendo a legislação
atinente.
9. Dotar as Seçôes de Investigações
e Prevenção de Acident,es Aeronáu-

tiCos do material técnico necessário, a
fim de estabelecer padromzaçáo e_ pro-

porcionar eficiência às investigaçõeS,
com os recursos do SIP AEH., fiscalizando sua utilização ;espe<'!lfica.
10. Dirigir e fiscalizar a prrpara-

çáo, o doutrinamento e a atualização
dos elementos que constituem o
SIPAER para atingir a necessária eficiência do Serviço.

'"

11. Indicar· ou aprovar, dentro de
uma lista tríplice, pa1·a cada funçb.o,
as indicações dos Comandos das Grandes Unidades dos Presidentes das
CIP AA, e dos Oficiais Investigadores.
12. Convocar o Comandante da
Unidade operadora da aeronave acidentada, a CIPAA, ou ambos, quando julgar necessário, para um relato
pessoal sôbre as causas do acidente
assim como para a determinação da.~
medidas corretivas imediatas.
13. Manter entendimentos diretos
com quaiSquer órgãos dos Governo
Federal, até a equivalência do nível
de Comando, bem como -Estadual e
Mtmicipal, e adotar medidas, sempre
que se tornem necessárias, em proveito da prevenção de acidentes aeronáuticos.
14. Designar qualquer elromento do
Ministério da Aeronáutica julgado
necessário a uma investigaçi:.lv, ouvido o respectivo Comandante, -::;endo
essa designação de carát.cr priorH;ário.
15. Designar um ou vários elementos da IGAR p9.ra colab0rat· na investigação que esteja <>endo realh:ada
por uma CIPAA, sem necessidade de
avocar a investigação.
16. Determinar reabertura de _qualquer IAA já solucionada, sempre que
fatos novós indicarem êsse procedime!lto, podendo ~Iterar a solução antenor. Quando Isso oco~·rer, a nova
solução deverá ser divulgad@, a tôda.s

as Organizações militares e civis que
tomaram conhecimento da soluçao anterior.
17. Autorizar, por ser de sua (-:XClu~
siva prerrogativa, a expedição de certidões ou informações de quaiquer natureza sôbre os trabalhos ou os . Relatórios de Investigaç·ão dG Aciden ..
tes Aeronáuticos. As certidõP---S de peças isoladas do Relatório de Investigação de Acidentes Aer•màuticos só
poderão ser fornecidas por determinação do Ministro da Aeronautica,
ou por solicitação dos Podê!'{:;S Judiciário e Legislativo Federal, as qums
serão encaminhadas, sempre, com oficie circunstanciado e esclarecedor do
Inspetor-Geral, tendo em anexo o Relatório Final.
18. Solicitar a colaboraçâ'.> de qual"
quer Organização Militar ou civil julgada necessána aos trabalhos de ln ..
vestigaçâo ou
autorizar, em cada
caso, que a Grande Unidade faça eBs:J.
solicitação diretamente.
·
a) Qualquer despesa decorrente d~
colaboração solicitada sera coberta
com os recursos do SIPAEH."
19. Remeter uma cópia do Relatório Final à autoridade representativa do pais a que pertencer ~J aero··
nave estrangeira acidentad>l no Brasil.
20. Promover os entendimentos ne·cessários junto à autor1tiade estrangeira, em cujo territól'iO tenha ocorrido acidente com aerona·ve brasilci~
ra, para a remessa à IGAH. de uma
cópia do Relatório Fmal cu documento equivalente·.
21. Determinar as áreas de Jlli'i;::dição das CIPAA e dos OfidalS Investigadores.
22. Determinar ao Chefe da DâJ~
sâo Supervisora que prossiga os trn.n
balhos de pesquisa, quando fôr julgado necessârio à complem.:mta.çao de
um Relatório de Investigaçáo de ~~c\
dente Aeronáutico.
23. Requerer ao Comando da Grande Unidade da aeronave acidentada
ou o da CIPAA que investigou o acidente informações complementares, se
julgadas necessârias, a fim de solUcionar a investigação, com o pleno
conhecimento dos fatos.
24. Propor as promoções Post M ordos militares da aenmáutice, ff1.-

tem.

Aros DO PODER EXECUTIVO

Iecidos em acidentes- aeronáuticos,· a
serviço, de acôrdo corU: a regulamentação em Vigor.
25. Convocar os membros ~a Conselho de InvestigaçãO e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos quando jul·gar oportuno.
Art. 16. O Conselho de lnvesti~a
çáo e Prevenção de Acidentes Aer'-'~
náuticos reunir-se-à por determinação
<io Inspetor Geral, com a segúint,e
constituição:
1. Presidente
1nspetor G~ral da
Aeronáutica
2. Membros Chefe da Divisá.o
Supervisora, assessorado Pelos seus
Chefes de Seções Eso·ecializad.a.s :- Presidente (s) da (S) Comissão (ões) de
Investigação e Prevenção de AP-i'tentes Aeronáuticos; Oficiats .LnvP.st.i.gadores e outros elementos a critério cw
Inspetor Geral da Aeronáuti 1:a.
Art. 17. Ao Ccinselho •ie Inv0s1;igação e P1:evenção cte Acid<:.:ntes A8ronáuticos compete:
1. Solucionar divergências nas conclusões das causas de acidentes ..teronáuticos, entre as CIPAA, Ofir:üüs
Investigadores e os órgãos da Tnspetoria, selnpre que o- Inspetor-Geral, à vista d~ argumentação Ce ~eu
órgão assessor, assim ach:.1r Cl)n\'eniente·.
2. Analisar as sugestõe.s ~·elevantes
a-presentadas ao SIPAER, JUlgadas
oportunas à melhoria de Programa Oe
Prevenção de Acidentes do _Ministério da Aeronáutica ou do Serviço em
geral.
Art. 18. A Divisão Supervisora tem
por finalidade assessorar o In~petu:
Geral em tôdas as atividades .cela.cionadà.s com a Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 19. A Divisão Supervisora
compreende as seguintes ::;eçõe.'3 especializadas:
Seçáo de Investigação
Seção de Análise e Pesq11isa.
Seção de Prevenção
Seção de Tradução e Divutgapd

lOS

rior de comando, não :ncl1lí.JO na ca ..
tegoria extra. e de prr>ferén(;Ja. com
o Curso de Seguram,:a de Vôo, cumpetindO-lhe:
1. Assessorar o lnspetor Geral ns
programação da Investigaçao e. Prevenção de Acidentes Aeron~ut.wos.
2. Dirigir b Serviço da Divi.sã0 e ter
sob sua responsabilidade o Arqm~:o
da IGAR rel~tivo ao S!PABR.
3. Proporcionar assistência t-écnica
especializada às CIPAA e aos Oficiais
Investigadores.
4. Indicar ao Inspetor Gera..! a relação dos órgãos do Ministél'io da
Aeronáutica que devem possuir· CIPAA
e Oficiais Investigadores.
5. Receber os Relatórios de Investigação de Acidentes Aeronánticos e
proceder à sua análise, verificando
se estão de acôrdo com os preceit:;s
e formalidades dêste Regulamen~n e
das diretiva.s emanadas pela IGAR.
6. Analisar os Relatórios de Inve;;tigaçáo ele Acidentes Aeronáutico'3 smtetizando-os em uma proposta de Relatório Final, o qual depois de apl'Ovado pelo Inspetor Geral ~erá anexado ao original do Relatório de I-nvestigação, panJ, arquivo.
a) Cópias do Relatório Final :)e!'áo
distribuídas a tôdas Organizações e
Entidades interessadas.
7. Indicar Oficiais da IGAR para
acompanhar e participar de investigações de aci-dentes aeronáuticos,
quando determinado pelo Inspetor
Geral.
8. Submeter à aprovação do Inspetor Geral, uma relaçáo de Oficiais
credenciados para o STPAER,, quando
fôr oportuno indicar.

9. Controlar o material permanente das Seções de Investigac:ôe.s e Pre-venção de Acidentes Aeronauticos, distribuíp.o pela IGAR.
10. ·Providenciar a remessg, em
tempo útil, de material <ie consumo
especifico p2,ra o luncionamento do
Serviço.
E uma Seção Auxiliar para fins ad11. Ter sob sua guania, devidaministrativos.
mente escriturado, o livro d~ atas cta·s
reuniões do Conselho, as~am como
Art. 20. As fut.ções de Chefe da
Divisão Supervisora são exercidas por transformar em diretrizes as concluCoronel-Aviador "com a Cuno Supe-- sões .actotadas nessas reuniões.
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12. Prosseguü~ nas pesqu!:=::as para
complementação de um Relatório de
Investigação de Acidentes Aeronà;lticos, quarido determinado pelo Ins..;
petor Geral.
13. Expedir informações c •1 ce!'tidões sôbre acidentes aeronáu'!-Lcüs,
quando determinado ·pelo Inspetor
Geral.

14. Organizar o Boletim Nec.,.oiO·

gico dos militares da aeronáutica hlecidos em objeto de serviço nus ru>.identes aeronáuticos.
15. Estudar e opinar sôbre os orocessas de pr-omoções Post Mortem ~ dtlS
militares da aeronáutica _f:al~eidos em
acidente aeronáutico em objet{l c~e
serviço, para efeito da respectiva pro-posta do Inspetor Geral.
Art. 21. As· funções de Cher~ 1as
Seções Especializadas da Divisão su:..

pervisora serão exercidas por Tenen·
te-Coronel-Aviador com o Cmso de
Estado-Maior, não incluído na categoria extra· e de preferência, com o
Curso de Segurança de Vôo.
Art. 22. As funçôes de Chete da
Seção Auxiliar são exercidas por Oficial do Quadro de Administrv.ção.
Art. 23. As -seções Especializadas
dispõem de um número <JanáVei d.e
Adjuntos, Majores dos diversos foi:uadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica.
CAPÍTULO III

Comissão de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeroná:ttt~cos

Art. 24. As Comissões ue Investigação e Prevenção- de Acidentes Ae"
ronáuticos serão constituídas, no mínimo, dos seguintes element~ls:
1. Presidznte:
Oficial General ou Oficial Superim
do Quadro de Oficiais--Aviadores. de
preferência com o Curso de Segurança de Vôo, não incluído na categoria
extra.
2. Membros:
a) Oficial Aviador de prefE-rência
com o Curso de Segurança de Và•J
na qualidade de Oficial Im:estigador.
b)
OficaJ do Quadro de Of1~1P.is
Avia dores, de preferência Engenhdro
ou Oficial do Quadro de Oficü.J.is K;peculllstas em Aviâ"o.
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c) Oficial Médico do Quadro de
Oficiais Médicos da Aeronáut.icit.
d)' Um representante da Dirawria
de Aeronáutica Civil, quando Se ~:·a.
tar de aeronave civil.
Parágrafo único. Tratando-se de
tripulação militar a serviço, 1 Prestdente da CIPAA ou Oficial Investiga··
dor será sempre mais antigo d.o que
o pilôto e o co··pilôto, quande fôr u
caso, na etapa em que a aer.Jn.~t.ve se
acidentou.
Art. 25. Deverão integrar a CJPP.A
os elementos especializados necessá··
rios, de acôrdo com as caracteristi~as
do acidente.
Art. 26. Sempre que -fór julgado
necessã.rio, integrarâ a CIPAA Um p1~
lóto com capacidade técnica comprovada e suficiente experiência no tipo
de aeronave acidentada.
§ 1º cabe ao Comandante da Gr:mde Unidade fazer a designa-~áJ quando se tratar de militar JU civH sob·
seu comando.
§ 29 Cabe ao -Inspetor Geral requisitar êsse elemento quando pertrmcer
a outra Grande Unidade .JU Organização Civil.
Art. 27. Poderão ser incluídos na
CIPAA outros elementos designados
por legislação específica.
•
Art. 28. O Inspetor Geral poderá
designar elementos da
IGAR para
cumpl·ir missão específica em q_·.talquer Comissão de Investigaçào e Pre--'
vençáo de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 29. A critério do Inspe~r GE-ral, o::; elementos citados no Al't 29
poderão indic3.r técnicos para ::tcompanhar a investig'ação do acidente
aeronáutico de seu interêsse e- a.>S.~:::·
sorar os trabalhos, sem o clireitu de
opinar nas _conclusões.
Art. 30. Tôdas as Orga.ntzaçôes do
Ministério da Aeronáutica Súb o Co~
mando ou Direção de Oficial Generai
que possuam aviões 'Orgânicos terã.o
suas respectivas C!PAA, as quais se··
rão ativadas ou desativadas por deter·minaçâo do Inspetor Geral, que fixará suas respectivas áreas de jut isdição.
Art. :n. As Comissões de rnve.-stiga::;ão e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos compete investigar B rela··
. tar os acidentes aeronáuticos graves
ele acêrdP com o

p_1·evl~t('l

neste Re-
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guiamento, nos manuais de investi~a
ção ou em outra qualquer diretlVa
que emane da IGAR, com referênc~a
a investigação e a, prevençá0 de acidentes aeronáuticos.
Art. 32. Ao Presidente cta Combsáo de Investigação e Pre•;enção de
Acidentes Aeronáuticos compete:
L Submeter ao Comandar..~e da Organização o Programa de Prevenç5,o
de Acidentes Aeronáutico;.s o Plano
Pré-Investigação e o Plano de De:·
sinterdiçáo de Pista, que se os aprovar, deverá determinar o respectivo
cumprimento dentro da área de sua
jurisdição.
a) Cópias do Progrmn1 de Prevellç.áo de Acidentes Ael"l}náuticos e ~os
Planos Pré-Investigação e de De.smterdição de Pista deverão ser remetidos à IGAR.
2. Providenciar par<~. que o Plano
Pré-investigação funcione com eficiênc1a, a fim de não retacdar o inicio dos trabalhos de Investigação no
local do acidente.
3. Inteirar-se e fazer constar do
Hclatório Médico aS lesões e o.:; so~
cürros prestados ao peJJoal acidentado.
4. Verificar a existência de guarda satisfatória para a aeronave ou ns
destroços e, em caso negativo. provi.ctenciá-la junto à Unidade Militar
mais próxima, ou pedi-la à autoridade
civil.

5. Entregar a aeronave ou :JS destroços, se não nais necessários à mvestigação, à ,responsabilidade do representante da Jnidade Operadora ou
a_ o proprietário.
a) A liberaçáo que )ermitirá os tr<!--·
balhos de recuperaçáo da aeronave,
respeitada a legislação espeCifica, deverá ser comunicada à IGAR e também à Unidade Operadora, qua:ado a.
aeronave :rvr militar, ou à Diretoria.
de Aeronáutica Civil, quando a aeroDG-ve fôr civil;
b) No caso de destroços, após a liberação, vs mesmos deverão ser recoHüdos pelo proprietário em ~ocal de
conhecimento da Comissão e guardados pelo prazo de t.rinta (30~ dia:o:.
prorrogáveis JO!' determinação .jo Im;petor-Geral até noventa (90) dias. a
contar da data em que a: Comtssão tomou conhecimento oficial do acidente;

c) É da responsabilidade da .:Jmdade Operadora ou G.o proprietári) da
aeronave acidentada 8. depanagem ou
a remocão da aeronave ou dos destroços, a inenos -aue ofereça perigo em
obstrução à navegação aérea ou ao
interêsse público.
6. org:.mizar os R-elatórios de Investigação de Acidentes Aeronáuticos
graves e remetê-los a IGAR, para a
soluçáo, através do Comando da Gran··
de Unidade dentro do prazo de trinta. C30) dias a contar da data em que
tomou conhecimento oficial do a~i
dente ou solicitar, em tempo útil, a
prorrogaçau dêsse prazo.
7. FiscaliZar o cumprimento do pra~
zo de vinte (20) dias, dentro da área
de jurisdição da Grande Unidadç, ])8.ra que os Ofici<üs ~nvestigadorf'.s con-·
cluam os Relatórios de Investigação
de t.cidentes Aeronáuticos LeYes.
8. So!icitar
coordenar o pessoat
e o material necessário ao desempenho
de sua tarefa.
9. Fazer a revisáo d.os ReJa:;órios
de Acidentes Aeronáuticos Leves c'.1m··
p!ementá-los, se necessário, e r~mer.ê
los através do Comandante da Gl'a.ndc Unidade a IGAR para soluçao.
10. Promover reuniões periódicas
entre todos os ..Jficiais Investlgadotes
da área de jurisdição da Grande Unidade, a fim de orientá-los, baixando
cu sug:erindo diretrizes ~)ara o bom
andamento do serviço e disso dar conheci!nento à IGAR.
11. Auxiliai· & IGAR na in:l.tca.çn.·)
dos Oficiais Investigadores na ir:2a de
jurisdição da Grande Unidade.
12. Solicitar ao Comandante da
Grande Unidade a indicação de ~n;:;m
brcs adicionais para integrarcnl. Q.
CIPAA, quando necessário, se ésses
elementos forem do âmbito da Grande Unidade.
13. Solicitar ao Inspetor-Gera.l, a~nt
vés dos canais competentes, a indi:.cação de membros adicionais para
integrarem a CIP AA, quando estra.nhos ao âmbito da Grande Unidade
ou do Ministério da Aeronáutica. '

e

14. Solicitar ao Inspetor-Genll, através dos canais competentes, a assisténcia técnica e material de Organizações militares, civis especializadas,
estranhas ao âmbito da Grande Um·
dade.

.ATOS DO PoiJ.ER iExEcUTIVO

15. Realizar Vistorias de Seguran~
ça, de acôrdo com a Diretiva da IGAR
em tôdis as Unidades subordinadas,
sugerindo aos respectivos Comandan.~
tes, as medidas preventiva_.s cu corre~
tivas que se fizerem ~1ecessárias.
16. Iniciar as investigações de acidentes aeronáuticos graves ocorridos
dentro de sua área de jurisdição, independente de saber a priori que não
concluirá os trabalhos, transferindo as
informações já colhidas, à outra

à Diretoria de

~~eronáutica Civil, dessa providência, para os .efeitos respectivos.
22. Relacionar e Identificar, clentro
_daS possibilidades, o espólio do .Jessoa.l
acidentado, entregando-o mediante re··
cibo, ao representante credenciado da
Organização operadora da aeronave,
da Emprê·sa de Transporte Aéreo, ao
proprietário da .1eronave ou seu representante ou a nerdeiros devidamente comprovados.

CIPAA.
a) Na impossibilidade da CIPAA da
Grande "Çfnidade operadora da r~ero
nave realizar a investigação, essa solicitará à CIPAA da Zona Aérea que
conclua os trabalhos, assistida por um
pilôto operacional do equipamento,
desigilado pela Grande Unidade operadora. Quando êsse fato ocorrer, a
IGAR deverá ser informada t.ao· logo
a CIP AA da Zona Aérea, onde ocorreu o acidente assuma o encargo da
investigaçáo.
17. Submeter ao comando da Grande ·unidade a divisáo da área r::ob sua
jurisdição entre os diversos Oficiais
Investigadores da.s diversas Organizações.
a) Quando na área existirem outras
Grandes Unidades não subordinadas,
a· divisão da área deverá ser feita pelo
Inspetor-Geral.
18. Dar conhecimento ao .$t:U comandante de todos JS acidentes aeronáuticos ocorridos dentro da área de
~ua jurisdição, tão logo dêles tenha
conhecimento, informando, via rádio
coletivo, ao Comando da Grande Unidade à qual pertence a aeronave, a
Unidade Operadora, e a Diretorh, de
Aeronáutica Civil quando se tratar dP.
aeronave civil. Em l:aso de acidentes
aeronáuticos graves, também a.o Gabinete do Ministro ja Aeronáutíca.
19. Sugerir à IGAR medidas ou
normaS tendentes a proporcionar
maior eficiência ao SIPAER.
20. Determinar, em ca.sos de acidentes fatais, que o Oficial-Médico da
Comissão coordene as providências
para a remoção dos corpos, quando o
acidente fôr militar.
21. Registrar no certificado de navegabilidade a interdição da aeronave civil acidentada; ;;e fôr o caso, até
nova vistoria dando dênci~ jmediata

CAPÍTULO IV
Oficiais~investigadores

Art. 33., Tôdas as OrganizaçM.::; do
Ministério da Aeronáutica que tenham
aviões orgânicos, deverão ter Oficiaisinvestigadores designados, independente da ativaçáo da Seção, de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 34. Aos Oficiais-invest;gadoies
de Acidentes Aeronáuticos compete:
1. Submeter ao comandante da Organização a que pertencer, o Prográ··
ma de Prevenção de Acidentes Aero-náuticos, o Plano Pré-Investi.gaçáv e
o Plano de Desinterdiçáo de Pl3ta que
se os aprovar, deverá determinar o
respectivo cumprimento dentro de sua
Organização.
a) oeveráo ser remetidos ao Comando imediatamente superior uma
cópia do Programa de Prevenção e
dos Planos Pré~Investigação e ~e J?esin terdição de Pista q_a Orgamzaçao.
2. Dar início a investigação de todos os acidentes aeronáuticos graves
e leves, civis e militares, ocorridos na
área de sua jurisdição, sendo de sua
resPonsabilidade a conclusão dos leves.
3. Fazer parte da CIP AA quando
um acidente aeronáutico grave ocor-·
rer na área de sua jurisdiçáo, quando fôr o caso.
4. Participar de qualquer invest;i~a"'"
ção de acidente aeronáutico, a. cn~é
rio do comandante da Orgamzaçao,
ouvida a Inspetoria.
5. Realizar palestras, visando à educaçào do pessoal militar e civil, em
a.ssuntos aeronáuticos e a conseqüent~
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melhoria do indice de segurança ae
vôo da Organização.
6. Realizar Vistoria de Segurança,
de acôrdo com a diretiva da IGAR,
em todos os setôres de atividades da
Organização, sugerindo ao Comandan~
te as medidas preventivas ou correU~
vas que se fizerem necessárias.
7. Chefiar a Seção de Investigação
e Prevenção· de Acidentes Aeronáuticos.
8. Providenciar a remessa dos Relatórios de Inv.estigações dos Acidentes Leves no prazo de vinte <20) dias
ou solicitar, em tempo, a prorrogação necessária.
9. Dar conhecimento ao seu Comandante de todos acidentes aeronáUticos ocorridos dentro da án~a de
sua jurisdição, tão logo dêles tenha
conhecimento, mformando, via rádio
coletivo, ao Comando imediatamente
superior, à Inspetoria ·Geral da Aeronáutica, ao Comando da Unidade- a
qual pertence a aeronave c a Diretoria de Aei·onáutica ·'::ivil quando se
tratar de aeronave civil. Em caso de
acidente- grave, também ao Gabinete
do Ministro.
10. Liberar a aeronave, se não mais
necessária à investigação, entregando-a ao representante da Unidade
Operadora ou proprietário. Essa liberação deverá ser comunicada à IGAR
e, também, à Unidade Operadora,
quando a aeronave fôr militar, ou a
Diretoria de Aeronáutica Civil, C!Uando a aeronave fôr civil.
a) É de responsabilidade da Unidade operadora ou do proprietário a
remoção ·él.a aeronave acidentada, a
menos que ofereça perigo ou obstrução à navegação aérea, ou ao interês~e público.
11. Sugerir ao Comando e -à IGAR,
através dos canais "30mpetentes, medidas ou normas tendentes a propor~
cionar maior eficiência ao SIPAER.
12. Registrar no ~ertificado de navegabilidade a interdição da aeronave
civil acidentada, se fôr o ~aso, ate
nova vistoria, dando ciência irilediata
à Diretoria de Aeronàutica cfvil. dessa providência, .)ara os efeitos respectivo~.

1&7
TERcEIRA PARTE

Disposições finais
CAPíTULO I

Disposições gerais

Art. 35. Ao Comando da Unidade
Operadora da aeronave militar acidentada compete:
1. Notificar pelo meio ffiais ~·ápido
aos parentes' do pessoal vitilnado, se
houver.
2. Dar instruções quanto ao destino dos restos mortais das vitimas, no
caso de acidentes fatais.
3. Providenciar o transporte da
aeronave acidentada e do respectivo
pessoal, ou dar destino útil aos destroços daquela, :1-pós a liberação· pelo
Oficial-investigador ou pela Comissão
de Investigação de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 36. A Emprêsa de Transporte
Aéreo ou Proprietário da aeronave
acidentada compete:
1. Notificar pelo mais rápido, o acidente aeronáutico ocorrido .xim sua
·aeronave, à Inspetoria-Geral da Aeronáutica, à Diretoria de Aeroná:;tica.
Civil e a Organização da Aeronáutica
mais próxima do local do acidente.
2. Evitar que a aeronave avariada
ou os destroços sejam removidos ou
tocados de qualquer forma, enquanto
não chegar a autoridade investigadora, exceto quando isso se impuser para
socorro de pessoal feridas ou presas
no seu interior ou quando houver interêsse da segurança em geral.
3. Notificar pela maneira mais rápida aos parentes do pessoal vitimado, se houver.
4. Providenciar o transporte do pessoal da aeronave <tcidentada e a remoção da mesma ou de seus destroços, após a liberaçáo pela CJ.PAA ou
Oficial~i.nvestigador.

5. Assumir a responsabilidade quanto ao destino dos restos mortais dae:
vítimas, nos casos de acidentes fatais.
6. Facilitar ou determinar que os
seus tripulantes que tenham sofrido
acidente aeronáutico, eompa.reçam,-
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quando requerido pela CIPAA ou Ofi-

cial-investigador, ao local desJ.gnado
para depor e colaborarem 1.-)ntro de
suas possibilidades, no esclarerimento
dos fatos relacionados <~om o acidente.
7. Assumir a :.:espunsabilidade pelos
espólios do pessoal acidentado que
lhes serão entregues, ·.nediante recibo,
nela. Presidente da :.~IPAA até que lhes
Ê8ja dado o destino conveniente.
Art. 37. Ao Comandante da aeronave acidentada ou ao membro mai.s
graduado da tripulação que não estiver incapacitado compete:
1. providenciar pelo meio mais râpido a comunicação .do acidente a Organização militar mais próxima, de
preferência da Aeroniutica, tornecendo têdas as informn,ções conhecidas
sôbre acidente.
2. Promover os socorros mZdicos
imediatos, se possível, no próprio lOcal.
3. Relacionar testemunhas capazes
de- esclarecerem as causas do acidente.
4. Evitar que a aeronave 0u os seus
destroços sejam removidos -,JU toca{lns
de qualquer forma, enquanto não chegar a -autoridade j_nvestigadora. exCcto quando isto. se impuser para o socorro de pessoas feridas ou presas no
seu interior, ou no ~nterêsse da segurança geral.
5. Exercer pessoalmente a guarda
da aeronave ~cidentada ou Ue seus
destroços e, na impossibilidade, :.;alieitá-la da Organizaç8,c militar m2,i's
próxima, de preferéncia cta Aeronáutica, das autoridades civis locais ou;
na sua falta,· de voluntái-ios ..tvulsos.
Art. 38. As investigações e os processos relativos a acidentes aeronáuticos, em qualquer -!'ase dos trabalhos,
têm, po_r natm'eza, o caráter de urgência.
Art. 39. Os Comandantes de Grandes Unidades poderão avocar cs tra-

balhos de investigação dos acidente;;
aeronáuticos leves e o Inspetor-Geral
os trabalhos de investigaçS.o de acidentes aeronáuticos ele qua!quef natureza, devendo ser ~ransferida a ação
dos Oficiais normalmente dela ~ncar
regados para os designados pela_.._s citadas a.utoridades, os quais ao chegar
receberão dos ~?rimeiros os elementos
já colhidos.

Art. 40.

Para a Inspetoria -Geral
ctev~rão convergir tô··
das 8.S co·municações àe acidentes aeronãuticcs e os respectivos Helatóríos
de Investig·<J,çáo.
Art. 41. Os acidentes ocorrido;.:; com
aeronaves estr::mgeiras em tenitóTio
sob jurisdição brasileíra serão investigados e a~nalizados como se· fô.3sem
ae!'Onaves nacionais.
·
da Aeronáutica

Parágrafo único. Por solicitacão de
qualque1· órgão .internacional 1iiacto à
aeronáutica,. da Emprésa ou do Govê:rno a que pertença a aeronav~ ou je
seu fabricante, o Inspetor-Geral po-derá permitir o :::. companhamento da
investi;;açã.o por seus representantes,
como observadores, disse danjo ciência à CIPAA ou ao Oficial-investigador.
Art. 42. As solicitações, das Autoridades do Estado de matrícula da
aeronave, dos Representantes dos p:·oprietários ou de companhias de Segul"O, no sentido de serem mantida:::: intactas as aeronaves acidentadas ou os
seus dest-roços, serão atendidas q_mm··
do a sua remoçá.o náo se tm·ns.r necessárüt pa1·a ~vitar verigo ou obstruçáo à n:c;.vegação aérea ou por in:~
résse público. Nesse caso, porém, a
remoção deverá ser íeita dentro do
menor pnzo possivel, nos têrm0s c!Csse regulamento.
Art. 43. O Inspetor-Gera1, o Ch~.fc
da Divisão Supervisora, o Presidente
da CIPAA ou o _Oficial-inve~tigador,
devera, tão lego tenha conhecimento
de acidentes com aero"1,1ave estrangAi··
ra, informar às autoridades diplomaticas do pais de registro da aeronave.
Paró.grafo único. Ao ser informado
a IGAR o acidente ..:um aeronave estrangeirR, deverá constar da mensa-gBm rádio, se já houve entendimentos
com as autoridades diplomáticas do
ps.is de registro da aeronave.
Art. '.14. A Inspetoria expedirá di··
retrizes relativas ~os modelos e ao
preenchimento dos diversos relatórios
necessários ao tuncionamento Qo Serviço, bem como referentes ao Programa de Prevcmcão de 4.cidentes Aeronáut!.cos e dos. c:~lanos Pré-lnvestigaçáo e dê Desin~erdiçáo de Pista.
Art. ·15. Na forma do presente regu!am'3nto fica criad0 em tôda.s as or::':?.nizaç5es do

v:rin~stérl.o

,lr~

.Aeronilu.-

,ATOS DO

PODER EXECUTI1ÍÓ

tica que têm dotação orgânica de aeronaves, a Seçâo de. Investi<;;a.ção e
Prevençâo de Acidentes Aeron~.t!ticos,
diretamente subordinada aos çesriecuvos ComandanteS ou Diretores. ·
Ps.rágn.1Jo único. A ~tivaçâo cu .a
desativação subseqüente de ·ama ·se··
çáo~ de lnvestigaçáo e Prevenç:io cte
Acidentes Aeronáutü~os, serã jeterminada pelo Ministro da Aeranálltica,
por solicitaçâo do Inspetor-Gerl'l.!.

Art. 43. Caberá a Inspetoria-Geral
da· Aeronáutica apresentar a.s PI.'Opostas de crganizaçào, e de ef~tivo, assim como as atribuições da Seção da
Ilwestigaçâo e Prevenção de Acldentes Aeronáuticos, para aprovação do
Ministro.
Art. 47. A designação feita pelo
Inspe.tor-Geral ou pelos Comandos

das Grandes Unidades, dos :memb1·os
do SIPAER, terá caráter prioritário.
§ 1Q Uma vez designados os oficiais
peJ:manecerão no exerc:.cio des\.a tun··
çâo pelo tempo mínimo de um 11J
ano, não' podendo- dela se afastar senão em caso de absoluta ner~essidadc
do serviço.
§ 2Q Em caso de transferência, o
que deverá ser ..:onsultada a IGAR, o
o!icial que já demonstrou aptidao pa~
ra o Serviço deverá manter, em r.:nnciplo, essa mesma ~specialização na
Organiza-ção para a qual foi transfe-

rido.

Art. 48. Quando a. aeronave aeidentada oferecer perig·o ou obstrução
a navegação aérea ou no interesse público, o Presidente da CIPAA ou o
Oticia!-illvestigador, quando aiio mais
necesSária à investigaçao, determinará a sua remoção independentemente
da anuência do proprietário, adotando as medidas que com os ;·ecursos
disponíveis no local e no momento,
puderam contribuir para minorar os
danos ptovcnientes dessa re:r:1cção.
Art. t.IJ. Os trabalhos e os R-elató-

rios de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, são considerados Resel'Vados, podendo 1·eceber grau de ::,igilo
maior de acôrdo com as circun::'.ts.Hcias.
Art. 50. O Relatório Final da investigação de um ac:dente ;wi·onáutico militar, é . .Jassificado como Reservado, podendo ser desclasslfícado
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pelo Inspetor-Geral para ostensivo,
quando fôr julgado de interesse geral
à P!·evenção de Acidentes Aeronáuticos, emitindo-se nesse caso todos os
aspe~tos que determinou o grau de

sigilo anterior.
Parágrafo único. o Relatório F.mal
d9, investigação de "J.m acidente P.eronáutico, ocorrido com uma aeronave
civil, tem caráte1· ostensivo.
A1t. 5L Nos :::asas de ine1dentes
aeronáuticos a ave:l'iguaç§,o da anormalidade será alçada do comando a
que pertencer a aeronave ou do seu
proprietário.

Parágrafo único. Os incidentes que
possam contribuir para a eft::ácm do
Programa de Prevenção de Acidentes
Ae:mnáuticos devem ser objeto de um
relatório sudnto dirigido a .iGA a.
Att. 52. OG Comandantes

d~

Gran-

des Unidades poderáo prorrogar por
vinte (20)- dias u --cmessa dos relatórios, dando ciência antecipada à
IGAR. O Inspetor-Geral l)Oderã prorro;;:ar Esse prazo pelo ::.empo necessário à coleta de 'Godos os dados úteis a
GUficientes a elucidação das cauSas do
r,cidente.
Art. 53. Nfta haver~ investigação de
ll.Cidente Aüronáutico quando a aeronave fôr abatida ou avariada j1elo
inimigo em missão je guerra.
Art. 54. Quando a aeronave tôr
considerada desaoarecida .-,erá preenchido um Relatàrio de Invç,g~igaçáo
de ·Acidente Aeronáutico, com todos
os dados existêntes, o (J.ual serli CYl(a.mini1ado à IGAR.
Par~tQ.T<'tio
único, f:sse Relatório
sm·a completado se a aeronave fôr encontrada.
Art. :J::;. O Serviço de Busca e .Salvumento (SAR) d-O ter Jonhecimento
de a,cide:nte aeronáutiGo Je qualquer
natureza, além de .;uas .ürilmiçôes
normais dever<\ .'tcionar a Comissão
de Investigação fie Acidentes Aeronáuticos ds. Zona Aérea -cor!.'espondente, atmvés do :Jficial de Dia ou
Oficial de Operações via L·âdio a

IGAR.
Parágrafo

ünico. De tôda r.~issâo
SAR deconente de acidente aeronãu-·
Lico comprovado, deverá ·:;er ,·emetido
à IG-AR uma cópia do relatório. da
missáo.
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Art. 56. · As informações oficiais do
Ministério da Aeronáutica para a im-

prensa sõbre ·acidentes aeronáuticos,
quando fôr o caso, óerão de a.tribuiç.ão da IGAR, tpós <L coleta suficiente de dados sõbre o ocorrido, no me-·
nor prazo possível e, em coordenaçào
com a Seção de Relações Públicas do

estejam em condições físicas sal;isfatórias, estão obrigados a prestar depoiR
menta à CIPAA ou ao Oficial-Investigador, no local e nora ~Jara lsso de~
signados, bem como colaborar, dentro
de suas possibilidades, para o escla~
recimento de todos os fatos relacionados com o acidente.
Art. 62. A Aeronave lJivil acidentada será considerada ll'recuperável
quando tenha .;ofricj.o danos ig·uais ou
superiores a setenta e cinco por cento
(75%) cm sua estrutura.
~
1<? Tôda aeronave irrecuper8.vel
terá sua matrícula cancelada ~.lo Re~
gistro Aeronáutico Hrasileiro.
§ 2(:1 A reconstrução de uma aeronave irrecuperável so poderá ..;er iniciada depois de examinada -oe.\o órgão competente do centro Témüco de
Aeronáutica q1,1e deverá acompanhar
os traba_lhos, fazendo os testes l.JCC8ssârios para a nova homologaça'J como se fôsse um ~1ôvo tipo de q,e:ronave. concluídos e aprovados os trabalhos pelo Centro Técnico d.e Aeronátt··
tica, o interessado requererá á 'Diretcrria de Aeronáutica Civil nova matncula no· Registro Aeronáutico B,:asileiro, anexando o ~ertificado rie homologação.
Art. 63. Por indicação do Inspetor-Geral o Ministro da Aeroniutica
determinará atribuições compl.~men
tares para os órgáos do SIPAER.
Art. 64. As transgressões_ apuradas
durante uma investigação de acidentes aeronáuticos serão punidas · p.e_las
autoridades militares competente·s e.
pela Diretoria de _\eronáutica Civil
quando se tratar de pilôto ou àeronave civiL
Art. 65. Fica criado o Troféu Segurança de V ôo da Fõrça Aérea Brasileira - Taça Santos Dumont -~ conferido anualmente pelo Ministro da
Aeronáutica â Çirande Unidade. 1..me se
tenha destacado em Segurança de
Vôo no ano precedente e, por indicação da Inspetoria-Geral da Aeronáutica.
Parágrafo único. o Ministro da Aeronáutica, por proposta do InspetorGeral, regulamentará a concessão do
referido Troféu.

Gabinete do Ministro.
Art. 57. os oficiais designados pa~
ra o SIPAER terão ~s seguintes prerrogativas espeCiais:
§ 19 Ter livre acesso, como elemento do SXPAER, a tôdas J.ependências
de sua 'Organização, durante as VIstorias de Oegurança.
§ 2\1 CoOTdenar tôdas as atívidades
e ter liberdade de 't"TlOVimenta~ão durante os trabalhos de investigáçao de
um acidente aeronáutico, bem con-io
nas pesquisas julgadas necessárias ao
esclarecimento das causas dO aci~
dente.
§ 3<? Requerer '.nediante a apresenR
tação de um documento de ideiltiticaR
ção e qualificação, transporte por
qualquer meio estranho ao Ministério, a fim de atender a urgência das
investigações, sempre que sua Unidade não dispuser de recursos para o
1ronto atendimento.
§ 4<? O Ministro da Aeronáutica por
ll'Oposta do Inspetor-Geral regulaR
mentará o funcionamento das prerrogativas dos Oficiais designados para
o SIPAER.
Art. 58. Bienalmente a IGAR publicará uma edição do Boletim :-;recrológico. dos Militares da Aeronáutica,
faleCidos a serviço, em acidentes ae·onáuticos.
Art. 59. O .CnSpetor-Gera1 poderá
autorizar que as Emprêsas· Nacion:.1.-is
de Transpprte Aéreo Regular executem as investig&ções dos acidentes
.eronãuticos leves, ocorridos com as
uas respectivas aeronaves, em locaif:
mde não haja recursos especializados
do Ministério da Aeronáutica . . de
acõrdo com. a Diretriz da IGAR. ·
Art. 60. A IGAR, Diretoria ele Aeronáutica Civil e a Diretorüt de Saúde da Aeronáutica, deverão estabelecer de comum acôrdo as diretrizes de
liberação para o vôo dos trtputante15
que sofreram um acidente aeroniuArt. 66. ú Ministro da Aeronáatitico.
ca solucionara .::>s casos omiss0s, ouviArt. 61. Todos os tripulantes que do o Inspetor-Geral. - Eduardo Gote.nl~nt sofrido acidente s..aronáutico e
mes - Ministro da Aeronáutic:~~...
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DECRETO

Nç

57.056 Dk 1965

DE 11 DE

OUTUBRO

Autori.za o cidadão brasileiro Marivaldo F e r n a n d e s a lav1'ar areta
quartzosa no município de Iguape,
Estado de São Paulo.

o presidente da República, usandO
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e no's
ti_jrmm; Cio Decreto-lei n5' 1.935, de
29 de janefro de 194Q (Código de Minas), decr,eta:
Art. 19 Fiea autorizado o cidadão
brasileiro Marivaldo Fernandes a lavrar areia .quartzosa em terrenos de
sua propriedade e outros, no imóvel
denominado Fazenda Estrêla, distrito
e município de Iguape, Estado de .São
Paulo, numa área de dezoito hectares (18 ha) delimitada por um retângulo que tem um vértice a cento setenta e três metros e trinta centímetros (1 7::l,30m) no rumo verdadeiro
oitenta e um graus e um minuto nordeste (819 01' NE) do marco quilométrico duzentos e trinta e dois
<Km 232) (atual) da rodovia São
Paulo-Iguape, no trecho PariqueraAçu-Iguape e os lados, divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e
duzelltos metros (L 200m), cinqüenta
e um graus trinta e cinco miriUtos·
nordeste (519 35' NE); cento e cinqüenta metros (150m), trinta e oito
graus e vinte e cinco minutos noroeste (389 25' NVI/) ~ Esta autorizaçãó
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 23 do codigo de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Cód.1go, nâo expressamente
menciOnadas neste decreto.
Parágrato único. A execuçâo da
presente autoriza;ção tica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 51.72-6, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de 30 de abril de 1965 da Comissáo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorizaçáo fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
'Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do código de Minas.
Art. 39 se a concessionário da au'to~ização nao cuffiprir qualquer das

lli

Ex~UTIVO

'obrigações que lhe incumbem, a autq.::
rizaçáo de lavra será declarada ca·
ctuca ou nula, na forma dos ax:tigos
37 e 33 do Código de Minas.
Art. 48 As propriedades vizinhas
estao sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
rlos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 o concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art,. 71 do me/mio Código.
Art. 69 A autorizaçào de' lavra terá
por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de "Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600).
Art. 7° Revogam -se as__. disposições
em contrário.
Brasilia, 11 de outubro de 1965; 1449
'Cla Independência e 779 da República.
H. ÜASTELLO BRANCO

M au1'o Thibau

DECRETO N9 57.057 -

DE

11

DE

OUTUBRO DE 1965

AUtoriza o cidadão brasileiro Walter
Bezerra de Sá a pesquisar minerais
de pegmatito no município de Quixeramobim, no Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n<? I, da ConstituiçP.o e nos têrmos
do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileirO Walter Be~erra de Sá a pesquisar minerais de pegmatito, em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Fazenda Condado, distrito de Encantado, município de Quixeramobim, no Estado do Ceará, numa
área de cem hectares (100 ha), delimitada por um quadrado, coni mil metros (1. OOOm) de lado que tem
um vértice a quinhentos e sessenta metros
(560m)
no rumo
verdadeiro ·oitenta e dois graus e três
minutos sudoeste (829 03' SW) do centro geométrico da barragem do Açude
Condado i os lado.., diver~Zenti.S .dêiH
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vértice, o~ _ 1mos verdadeiros de vinte
e J;.ID graus e vinte e sete minutos
suaeste (21•-l 27' SE) e sessenta e oito
graus .e trinta e três minutos nordeste (680 33' NEJ .
Parágrafo único.

A execução da

prestmte autorü;ação fica sujeita às
servidões do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 51. n6, de 19 de feve-reiro de 1953, e da Resolução CNEN
n9 1-63, de 9 de janeiro de 19G3, da
Com.issi'io Nacional de Energia Nuclear.

Art. 29 A presente autoriz~.ção C.8
pesquisa, fica sujeita, além das determinações do Código de i\t.tinas, ao previsto na Lei n<? 4.118, de 27 de agôsto
de 1962 e no seu Regulamento <Decreto nt.! 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963) cas"o sejam encontrados elementos nucleares em ~o existência.

Art. 3" O títmo da autorizaçB.o de
pesquisa, que set á uma via autêntica
d§ste Decreto, pagará a taxa de mil
c~·uzeiroz
(CrS 1.000) e será válido
por dois (2) anos a contar da data da
transcriçã.o ho livro próprio de Re~
g1stro das Au-wrizações de Pesquisa.
Are. 4° R:.>:Vcgam··se s,s disposições
<:'m contrát1o.
Brasília, 11 cte outubro de 1965; 144()
da Indep:::ndencia e 77Y p.a República.
!-l. CASTEI.!,O BHANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.058 OUTUBRO

DE

DE 15 n-s

1965

&prova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Sei}U-·
ros da Bahia, inclusive aumentO dÕ
capital social.
O Pres1clente da República, •1sancto
da atribuição que lhe confere o at Li~ o
37, inciso I, ela Constituição, ., noS:
têrmos do Decreto-lei n<:> 2.063, de 7 de
março de 1941), decrets.:

Art. 19 Ficam aprovadas as >:".lter:::!.ções introduzidas nos
Estatut.1"' da,
Companhia de SegurOs da Bania com
sede na Cldade do Salvador, ~~stad0 da
Bahia, Autorizada
a funcio!lar p<:k
Decreto a0 18.787, de 5 de junno de
1929, inclvsille aumento do capital social de CrS 60.000.00G (sessent.a nLJ·
thões de cruzeiros) para Cr$
3QO.ooo.ooo (trezentos e. se::)senta mi-

lhões de cruzeiros), conforme ~e ibcL"ação de seus acionistas em Ai:i"'c~rn
bléias Gerais Extraordinárias, n~ali
zadas em 5 de novembro de 1964 e 27
de abril de 1965.
Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorizaç:'io
a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 15 de outubro dé 1965; 1<!<19
da Independência e 77!! da República.
H: CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO

NQ 57.059
OUTUBRO DE 1965

DE

15

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Joa.quim
Marques Carriço a lavrar areia
q·uartzosa, no município de São Vicente, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usanc..o
da atribuição que lhe confere ·a artigo 87, nQ I, da Constituição :.. nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadiio
brasileiro Joaquim Marques Carriço a
lavrar areia quartzosa, em terrenos de
sua propriedade, no imóvel denvminado Sítio Imba-Açu, diStrito e município de São Vicente, Estado de Sáo
Paulo, numa área de trinta e dois
hectares- trinta e seis .ares e cinqüenta e um centiares (32,3651' ha),
delimitada por um polígono mistilíneo,
que tem um vértice na confluência dos
Rios Gamboa e Branco ou Buturoca e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: ·mil ....oitocentos e trinta e dois
metros e dezessete centímetros ..... .
(1.832.17 m), cinqüenta e um- graus
e trinta minutos sudeste (519 30' SE) ;
cento e oitenta e oito metros e trinta
e sete centímetros (183,37 m), dezesseis graus e cinqüenta e cinco minutos nordeste (169 55' NE); o terceiro
lado é o segmento retilineo que paryindo da extremidade do segundo
lado descrito com o rumo verdadeiro
de cinqüenta e um graus e trinta mlntttos noroeste (5F' 30' NW), alcança a margem direita do Rio Branco
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ou Buturoca; o quarto e último lado
é o trecho da margem direita do Rio
Bi"anco ou Buturoca compreendido
entrB a extremidade do terceiro lado
descrito e o vértice de partida. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e
d.os artigos 32, 3·3, 34 e suas alineas.
além das seguintes e de outras cons~
tantes do mesmo Código, não expres:.
samente mencionadas neste DeJreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às es ..
tipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN ·
n9 1-63, de 9 de janeiro de. 1963, . da
Comissão Nacional de Energ~a Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, ·os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código çle
Minas.
Art. 5Q O cóncessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. n9 1 do mesmo Código.
Art. 6<? A autorização de lavra terá
por por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra.; após
o pagamento da taxa de seiscentos e
sessenta cruzeiros (Cr$ 660).
Art. 7'? Revogam~ae a.a disposições
em contrário.
Bra.sília, 15 de outubro de 1965; 1449
da ·Independência e 779 da República.

H. CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 57.060 - DE 15
OUTUBRO DE 1965

DE

Renova o Decreto n9 51.936, de 26 de
abril àe 1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nQ I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n<? 1. 985. de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têr~
mos da letra b do art. 19 do Decretolei n<:> 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização concedida ao cidadão
brasileim Júlio Maria da Motta, pelo
decreto número cinquenta e um mil
.novecentos e trinta e seis (51.936),
de vinte e seis (26) de abril de mil
novecentos e sessenta e três 0963),
para pesquisar diamantes no município de Bocaiúva, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, ·
pagará a taxa de dois mil quinhentos
e vinte cruzeiros (Cr$ 2.520) e será
transcrita no -livro próprio dé Registro das Autorizações de. Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thi!Jau

DECRETO. N9 57.061 - DE 15
OUTUBRO DE 1965

DE

Aprova o Regulamento sôbre a fiscalização do comércio de sementes e
mudas, a que se refere .a Lei número 4. 727, de 17-7-65.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da constituição e nos têrmos da Lei n<:> 4. 727, de 13 de julho
de 1965, decreta:
Art. 19 Aprova o Regula·mento da
Fiscalização do Comércio ·de Semen~
tes, que com êste baixa.
Art. 29 O Regul~mento entrará em
vigor 180 dias após a sua publicação..
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§ 29 As diretrizes gerais dos confênios serão baixadas Pelo Ministério
da Agricultura, através de Portaria
Brasília, 15 de outubro de 1965; 144'?
no prazo de trinta (30) dias, contada Independência e 779 da República.
dos da vigência dêste Regulamento.
H. CASTELLO BRANCO
§ 39 As Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Estados e 015
Hugo Leme
seus Institutos Agronômicos poderão
baixar normas regulamentares de fiscalização do comércio dé sementes e
REGULAMENTO DA FISCALIZAmudas, desde que não fujam às norÇÃO DO COMIORCIO
mas traçadas por êste Regulamento
DE SEMENTES E MUDAS
e se limitem à área de sua jurisdição.
TÍTULO 1
Art. 59 Alérri flas disposições dês te
Disposiçôes Preliminares
Regulamento, as entidades fiscalizadoras oiJservarão também o estatuído
Art. lQ O presente Regulamento nos Convênios Internacionais. firmados pelo Govêrno Brasileiro, pertiestatui as normas que regulam a fiscalizaçáo do comércio de Sementes e nentes à fiscalização do intercâmbio
mudas em todo· o Território Nacional, de sementes e mudas.
bem como a padronização da· termiArt. 6Q Só poderão realizar comérllOlogia pertinente e os métodos para cio internacional de sementes e muanálise de sementes.
das as entidades referidas no artigo
29, após expressa autorização do MiArt. 29 Ficam sujeitos à fiscalizanistério da Agricultura.
ção prevista neste Regulamento todos
os estabelecimentos, cooperativas, asArt. 79 Os serVidores incumbidos
sociações de classe Ou entidades conda execuçào cteste Regulamento porgêneres que negociem com sementes tarão carteira pessoal e funcional fore mudas, ou ·que, embora não se deneCida pela entidade fiscalizadora _fedicando ao comércio desses produtos, aeral ou estadual, da qual constarão,
.manipulem, preparem, acondicionem, além da denominação do órgão, o núarmazenem ou transportem os mes- mero de ordem, nome, fotografia, immos.
pressão digital, cargo e data da expeArt. 3Q Entende-se por sementes ou diçào.
mudas, para efeito do presente ·ReguParágrafo único. Os servidores a
lamento, todo grão, tuQérculo ou bul- que se refere o presente artigo, no
bo, ou qualquer parte da planta que exercicio de suas fUnções, ficam obripossa ser usada para a sua reprodu- gados a exibir a carteira funcional,
ção.
quando convidados a se identificaArt. 49 A fiscalização do comér- rem.
cio de sementes e mudas, em todo o
Art. 81? No exercício de suas funTerritório Nacional é privativa do ções de fiscalização, os servidores proMinistério da Agricultura, que .a exer- moverão todop os atas que estiverem
cerá, em caráter permanente através ao seu alcance, para o bom e :tiel
de seus órgão~ competentes:
cumprimento dêste Regulamento e
das instruções e portarias complemen§ 19 Supletivamente, a fiscalização
tares, que vierem a ser expedidas pelo
poderá. ainda, ser realizada pelas Se- Ministério
Agricultura ou pelas
cretarias ou Departamentos de Agri- autoridades da
cultura · dos Estados, dos Territórios delegadas. que exerçam atribuiçõe:s
e do Distrito Federal, os seus InsParágrafo único. E' permitido ao
titutos Agronômicos, por deleg:.:tção
de atribuição do Ministério da Agri- servidor em função de fiscalização,
o
1ngres'so em qualquer :repártição púcultura, mediante convênios a serem
blica ou estabelecimento das entidacelebrados no prazo de noventa (90)
dias, contados da vigência dêste Re- des relacionadas no art. 21? dês te Regulamento, uma vez satisfeitos, por gulamento, em dias e horários noJessas entidades, .os requisitos de ido- mais de trabalho, podendo, 'inclusive,
neidade técnica, administrativa e fi- inspeci'Onar os meios de transporte
nanceira, a critério do Ministério da das sementes e mudas destinaQaf!
ao. comércio interno ou externo.
Agricultura.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
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Art. 99 Serâo obrigatOriamente re~
gistrados no Ministério da Agricultu:..
ra tôdas as pessoas e entidades que
se dediquem ao comércio de semen~
tes e mudas no pais.
Parágrafo llnico. O Ministério da
Agricultura organizará e manterá
atualizado um cadastro de tôdas as
entidades registradas, baixando, para
isso, instruções regulamentadoras da
matéria.
Art. 10. Para efeitos dêste Regulamento, entendem-se por:
1 - Sementes agrícolas - As es~
truturas vegetais de qualquer espécie,
Variedade ou tipo, que tenham finaJi.,.
dade específíca de semeadura ou
plantio, compreendendo as seguintes
classes:
a) Sementes de grandes cultums -

As sementes de cereais, forrageiras,
pastos, oleaginosas, plantas fibl'osas e
de ·quaisquer outras espécies d2 se~
mentes agrícolas, comumente.conheci~
das como espccies de grandes culturas;
b) Sementes olericolas -· As sementes daquels,s espécies qué são cultivadas em hortas domésticas · ou comerciais, e são geralmente conhecidas
e vendidas sob a denominação de sementes de hortaliças.
'"
2 - Matertal de propagação vegetativa - As mudas e quaisquer es-

truturas
sam se.r
assexual
bérculos,
eStacas,
ramas e

vegetais da planta que posusadas para a reprodução
de um vegetal, tais como tubulbos, bulbilhos, rizomas,
toletes, maniva-s, borbulhas,
outros.
3 - Sementes diversas - De espécíe não enquadradas nas classes especificadas nos incisos anteriores.
4 - Sementes de plantas silvestres,
daninhas, más ou invasoras - As se-

mentes, bulbilhos ou quaisquer outras
estruturas de propagaçâ,o de tõdas as
P 1 antas geralmente reconhecidas
como tais, incluind-o as nocivas, estas
subdivididas em duas classes:
a) "nocivas proibidas", aquelas cuja
presença não é tolerada junto às sementes;
b) "nocivas toleradas" aquelas cuja
presença é permitida dentro dos limites fixados pelo órgão comPetente.
D - Especies agrícolas - Refere-se
a uma ~m. mais espécies ou subespécies botâmcas próximas que, isoladas
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ou coletivamente, s~o conhecidas por
um nome comum, por exemplo:. milho, arroz, alfafa, capim Pangola e
outros.
6 - Variedad3 - significa uma
subdivisão de~ uma espécie agrícola
caracterizada pela vegetação, produç§,o, planta, fruto, sementes de outras
plantas da mesma espécie agrícola.
7 ..:._ Tipo - significa um grupo de
variedades de tal modo semelhantes
que não possam ser individual e claramente diferenciadas, exceto sob condições especiais.
8 - Lote - significa uma quantidade definida de sementes identificadas por um número, letra ou com;.
binação dos dois, da qual cada porção ou saco é uniforme dentTo do limite de tolerância admitidos para as
determinações contidas na identificação.
9 - Arquivo - tôda infmmacão relacionada ao resp2ctivo despacho, incluindo amostra de cada lote de sementes.
10 - Híbrido - a primeira gç:·a:-:fi.o
de um cruzamento feito sob condições controladas entre progenitores
de constituição genética diferente e
de pureza variétal satisfatória. O Ministério da Agricultura estabe1eéerá
as condições de coritrõle e a pureza
varietal satisfatória, para a p~·odu
ção de sementes híbridas d3 q·uaisquer espécies. Quaisquer designa~ões
de híbridos devem ser consideradas
como nom~s de variedades.
11 - Tratada - a semente que recebeu aplicação de uma substância,
ou foi submetida a um processo especial, conforme declarado .
·12 - Traço - identificação em lugar das percentagens de sementes de
outras plantas cultivadas, sementes de
plantas silvestres e ou de substâncias
inertes, significando que as percentagens dessas sementes ou substâncias
são, separadamente, inferiores a 0,05%
(cinco centésimos por cento) em pêso.
13 - Certi/icacão - O sistema de
produção de sem~entes controlado por
uma entidade .certificadora, pelo qual
se garante que as sémentes foram
produzidas com plena segurança de
sua origem genética, e que atendem
às condições estabelecidas.
14 -

Entiàade Certificadora. -:- A

reconhecida como tal: a) pelas leis
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federais; b) por um Estado, conforme
suas leis específicas; c) por um Conyênio de outro país ou por acôrdo
u:ternacional_ do qual o Brasil particme.
15 - Semente genética
a semente produzida sob responsabilidade
do melhorista e mantida dentro de
suas_ característicaS de pureza genética.
16 - Semente Básica - a resultante da multiplicação da semente
genética, sob a responsabilidade da
entidade que a. criou ou a introduziu.
17 - S&mente Registrada - a resultante da multiplicação da semente
básica ou da registrada, manipulada
de tal forma que mantenha sua identidade genética e pureza varietàl, de
acôrdo com as especificações estabelecidas e produzidas sob contrôle de entidade certificadora.
18 - Semente Certificada - a resultante da multiplicação de semente
básica, de registrada ou de certificada,
produzida para distribuição comercial,
de acôrdo com as normas ·estabelecidas sob contrôle da entidade certificadora.
Parágrafo único. Os requisitos e
padrões relativos à sementes referidas nos itens 17 e 18 serão fixados por
regulamentos e normas específicas,
estabelecidas pela entidade certificadora.
Art. 1J. Tôda embalagem que contenha sementes agrícolas sujeitas à
jurisdição dêste Regu~amento, . desti-'
nadas à comercialização ou ao transporte, deverá ser acompanhada de
uma etiqueta, rótulo ou carimbo, claramente escritos em português, colocados em lugar visível, contendo informações constantes _dêste Regulamento, cujos têrmos não poderão ser
modificados nem contestados no rótulo, etiqueta ou carimbo afixados ou
impressos na mesma embalagem.
§ 19 Para
"sementes de grandes
culturas", a identificação deve contzr:
a) Nome comumente aceito da espécie e variedade, ou de espécie e a
frase "Variedade não declarada"
quando fôr o caso;
b) Número do lote ou outra identificação do ·mesmo;
c) Origem ou procedência da semente (Estado ou país estrangeiro) .

Se a origem é desconhecida, o fato
deve. ser declarado;
d> Porcentagem, por pêso, do total de sementes de plantas silvestres;
·
e)
Nome e proporção de ocorrência, por· quilo, de cada espécie de sementes de plantas "nocivas toleradas"·
/) ' Porcentagem, por pêso, de se-,
mentes agrícolas (as quais podem ser
designad~ "sementes de plantas cultivadas" e outras que não sejam
aquelas que, por obrigatoriedade, devem ser especificadas no rótulo;
g) Porcentagem, por -pêso, de substâncias inertes.
§ 29 ~ara "semente agrícola" a
identificação deverá conter:
a)
Porcentagem de germinação,
exclusive de sementes duras;
b)
Porcentagem de sementes'duras
se presentes;
c) o mês e ano em que o teste
foi completado para determinar tais
porcentagens.
§ s•i Para "sementes olerícolas", a
identificação deverá conter:
a)
Nome da espécie agrícola e variedade;
b)
Número do lote ou outra identificação· do mesmo.
§ 4g Para sementes cujo poder germinativo est~ja abaixo do pà.drão estabelecido pela autoridade competente a identificação deverá conter:
a)
Porcentagem de germinação,
exclusive sementes duras;
b)
Porcentagem de sementes duras,
se presentes;
c)
Mês e ano em que o teste foi
completado para determinar tais porcentagens;
d)
As palavras Abaixo do Padrão,
em tipo de letras não · menor de
8 pontos (gráficos>.
§ 59 Para material de proP~gação
vegetativa e sementes diversas a identificação conterá informações quP serão exigidas em regulamentação própria.
§ 69 No caso em que· as sementes
sejam. oferecidas ou expostas à venda
a granel, a informação exigida será
substituída por· um aviso em lugar
visível" com todos os requisitos mencionados neste artigo, e o re!:ipectivo
documento de remessa ou transação
deverá consignar a espécie agricóla,
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a variedade e o número e origem do
certificado de análise.
P..rt. 12~ Quando em uma ;nesma
embalagem, ou em um mesmo lote,
estiver presente mais de uma espécie
ou variedade de sementes agricolas,
em proporção superior a 5% {cinco
por cehto) do pêso total respectivo,
cada uma deverá ser citada em ordem
de preponderância de sua participacão, acompanhada da percentagem
.respectiva, por pêso. Neste caso, a palavra "mistura". ou "misturadit", deverá figurar clara e destacadamente
na identificação.
Art. 13. As sementes submetidas à
ação de inseticidas ou qualqUer outro
produto, deverão trazer na' embalagem, em lugar visível, declaração indicando que as mesmas foram trata-

das.

§ 1Q Se a substância utilizada fôr
nociva ao homem ou a outros ~mimais
vertebrados, deverá -conter na embalagem o aviso impróprio para alimentação, encimado pelo símbolo próprio
de periculosidade mortal.
§ 2Q Além do aviso referido no parágrafo anterior, a embalagem 'deverá
conter as recomendações adequadas
para prevenir acidentes e a terapêu:tica de emergência indicada.
§ 3Q A einbalagem deverá, ainda,
citar o nome popular da substância
tóxica ou o nome químico do produto
empregado.
§ 4Q A quantidade de substância
ou produto químico empregado no tratamento das sementes deve ser men.:.
cionada, em porcentagem, na embalagem.
TÍTULO

n

Das Proibições e das

Penalidl~àes

CAPÍTULO I

Art. 14. Fica proibida a comercialização, a oferta, a distribuição, expo~ição, propaganda e o transporte de
.seillentes e mudas:
I - Quando se encontrem prescritos
os prazos de validade da análise da
germinação fixados em atas corr.plementares;
II :- Quando não estejam identifieadas de acôrdo com os requisitos da
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Lei, ou contenham identificação falsa
ou inexata;
m - Quando sôbre a mesma haja
sido realizada propaganda em têrmos
irreais ou ilusórios;
IV - Quando contenham sementes
de plantas silvestres, além dos limites fixados pela autoridade competente;
V - Quando a semente fôr apresentada como certificada, registrada ()U
básica, salvo ·quando:
a)
a entidade legalmente habilitada para realizar certificação ate:s.te
que sua produção, berieficiamento, embalagem, pureza e demais características se enquadrem nos padrões estabelecidos em. normas e regulamentos
para a espécie e categorias;
b)
a embalagem contenha etiqueta
oficial- emitida por entidade· legalmente habilitada para realizar certificação, especificando ser ·a semente certificada ou registrada, de acôrdo com
a lei.
VI - Quando a semente fôr designada, na identificação, ou através de
propaganda, de modo a associá-la indevidamente a qualquer nome de variedade de semente agrícOla pelo uso
da palavra "Tipo" ou outra expressão.
Art. 15. E proibida a qualquer entidade relacionada no art. 29 dêste
Regulamento:
I - Subtrair, trocar, alterar, negar, invalidar ou destruir a indentificação afixada em embalagem de .sementes em cumprimento ao estipulado
na lei, e neste Regulamento e atas
complementares decorrentes,_ bem como alterar ou substitutir sementes em
suas respectivas embalagens, em circunstâncias que permitam bUrlar as
finalidades da lei.
II - Difundir conceitos falsos ou
não representantivos, acêrca de sementes, pela propaganda ou qualquer
meio ou forma;
ITI - Impedir ou dificultar por
qualquer meio a ação fiscalizadora da
autoridàde competente;
IV - deixar de cumprir ordem de·
embargo da comercialização de sementes, ou transportar, ou por qualquer
forma utilizar ou alterar sementes
embargadas, assim como subtrair ou
inutilizar a identificação afixada às
respectivas embalagens;

Ui
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V -'- Substitutir na identificação,
qualquer indicações exigidas por lei,

por abreviaturas, simbolos ou outras
expressões não previstas.
Art. 16. Ficam excetuadas das
prescrições e requiSitos constantes dos
arts. 11, 12 14, 15:
a) sementes não destinadas à semeadura ou ao plantio;
b) sementes agrícolas armazenadas
em estabelecimentos de beneficiamento, assim como a êles consignados, ou
para êles em trânsito, sempre que os
documentos de remessa ou transa.çãp
a elas referentes especifiquem qué se
destinam a beneficiamento e desde
que sua identificação como c;emente
agricola não limpa ou não i.Jeneficlada
obedeça aos requisitos de Lei, Uêste

Regulamento e atas complementares.

c) quaisquer transportadoras, em
relação a qualquer semente agrícola
transportada ou recebida para transporte, no exercício de suas atividades
normais como transportador desde
que êsse transportador ou emprêsa de
transporte não se dedique a atividades de produção, beneficiamento ou
comercialização de sementes agrícolas,
,sujeitas aos requisitos da lei, dêste Regulamento e atas complementares;
d) semente agrícola produzida e
transacionada pelo produtor 3m seu
próprio est?,belecimento, diretamente
ao comprador, desde que tais operações sejam feitas de acôrdo ~om requisitos especificados em atas complementares.
e)
nenhuma pessoa estará sujeita
às penalidades dêste Regulamento e
atas complementares, por ter transacionado, oferecido, exposto à venda ou
distribuído de qualquer outra fmma,
sementes agrícolas que tenham. sido,
incorretamente,. rotuladas ou descritas quanto· à espécis agrícola, varie,
dade, tipo ou origem e cuja verificação não possa ser feita por um simples exame.
Art. 17. Aos infratores da Lei e
deste Regulamento, serão aplicadaS as
seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa;
c)
embargo;
d)
cassação do registro.
Art. 18. A pena de advertência
será imposta ao infrator primário e
depende da natureza e da circunstância da infração.

Art'. 19. A.pena de multa será aplicada ao infrator reincidente, já punido pela pena de advért'ência.
Parágrafo único. A multa será apli'"'
cada segundo a gravidade e a natul~eza da infração, observada a graduação estabelecida em instruções complementares a serem baixadas pelo
Ministério da Agricultura e terá por
base quantitativa o maior salário mínimo vigente no Pais.
20. A pena de embargo da comercialização será aplicada segundo a na:tureza e a circunstância da infração,
podendo consistir na suspensão temporária ou definitiva da comercialiZ?-Ção da mercadoria, a critério da autoridade competente.
Art. 21. A cassação do registro da
entidade . infratora, que poderá ser
aplicada
acumulativamente com a
pena de multa, resultará de falta
grave, devidamente comprovada pelo
órgão competende, observadas as formalidades legais.
Art. 22. o Ministério da Agricultura baixará. instruções complementares, definindo a natureza e a gravidade das infrações, bem como a aplicação das penalidades em cada caso
específico.
CAP1TULO II

Taxas

Art. 23. Pelos serviços realizados às
entidades assinaladas no art. 2Q dêste
Regulamento, principalmente no que
concerne à análise, à certificaçào e
registro é permitida, nos têrmos da
Lei nQ 4. 727, de 13-7-65 (art. 3") cobranças de taxas fixadas em Portaria
do Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. As taxas fixadas
com base no salàrio mínimo vigorante
do País.
TITULO Ill

Da Importação e Exportação

Art. 24. As sementes agrícolas importadas de outros paises sOmente poderão ser liberadas para o comércio
no País, após serem inspecionadas,
amostradas e analisadas em laboratório oficial, de acôrdo com os dispositivos dêste Regulamento e dos atas
complementares a serem expedidos
pelo Ministério da Agricultura.
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§ 1'? Não se aplica êste artigo às
aementes importadas para fins experimentais, exceto no que se refere às
exigências fitossanitárias, não podendo
ser desviadas para outras finalida-

des.
§ ::!'?. A critério do órgão executor
dêste Regulamento, os lotes referidos
neste artigo poderão ser rebeneficiados e somente liberados, uma vez satisfeitos ou requisitos legais.
Art. 25. Será condenado, para fins
de semeadura, qualquer lote de sementes de plantas silvestres nocivas,
proibidas e não toleradas, em números superiores aos que forem estabelecidos pelo órgão competente do Ministério da Agricultura.
Art. 26. Os órgãos oficiais ou estabelecimentos particulares que importarem grãos ou outras estruturas vegetais, destinadas exclusivamente à
industrialização ou consumo, não poderão transferi-los, sob qualquer título, para serem usados como sementes destinadas à semeadura e ao plantio, ficando os infratores sujeitos à
punição, na forma prevista neste regUlamento.
Art. 27. A importação de grãos e
outras estruturas vegetais. não destinados à agricultura, mas para í"ins mdustriais, medicinais e outros, não
está suj~ita ao que prescreve o presente Regulamento, devendo o Ministério da Agricultura fiscalizar sua utilização.
Art. 28. O Ministério da AgricUltura, adotando, sempre que possível,
aS regras da Associação Internacional
de Análise de Sementes. deverá retirar amostras, inspecionar e analisar
as sementes t~ansportadas, vendidas,
oferecidas à venda ou distribuídas
para plantio ou semeadUra, a fim de
verificar se as citadas sementes estão
de acôrdo com as disposições dêste
Regulamento, comunicando ao importador, pai:a os devidos fins, as irregulttridades por ventura constatadas.

EXECU'tlVO
e nas Convenções Internacionais, definindo o que deve ser entendido por
sementes puras, impureza, pureza,
matéria inerte, poder germinativo ou
germinação, mistura e outros têrmos
relacionados com análise e identificação de sementes, seguindo, sempre
que possível, as regras interna.clonalS
existentes sôbre -a matéria.
TlTULO V

Da comissão Especial de Sementes e
Mudas

Art. 30. o Ministério da Agricultura, em Porta.ria a ser baixada no
prazo de 30 dias, designará a Comissão Especial de sementes e Mudas, de
que trata o art. 4Q da Lei 4.727, a
ser presidida pelo Diretor do órgão
competente do Ministério da Agricul·tura e que .terá a seguínte constituição:
1 Engenheiro Agrónomo do setor de
pesquisas agronómicas do M. A. ;
1 Engenheiro Agrônomo do setor de
defesa sanitária vegetal;
1 Engenheiro Agrônomo do setor de
fiscalização do comércio de sementes;
1 Engenheiro
Agrônomo indicado
em lista tríplice pela entidade nacional representativa de sua classe;
1 Representante dos produtores de
sementes, indicado em lista tríplice,
por órgão nacional representativo da
classe;
1 Representante dos comerciantes
de sementes indicado em lista tríplice
por órgão ·nacional representativo da
classe;
3 Engenheiros Agrônomos representantes de 3 Estados, indicados pelas
respectivas Secretarias de Agricultura.
§ 1'?. Todos os integrantes da Comissão terão mandato de três (3)
anos, no têrmo de cujo período haverá nova indicação, sendo facultada
a recondução.
'
§ 2Q A Comissão Especial de SemenTÍTULO IV
tes e Mudas elaborará, no prazo de
30 dias, seu regimento interno, que
Da Análise de sementes
será aprovado pelo Ministro da Agricultura.
Art. 29. G Ministério da Agricuiw
Art. 31. São deveres e atribuições
~· através d~ atos complementares,
da comissão Especial de Sementes e
designará os laboratórios de -análise
de s~~entes, habilitando-os a expedir Mudas:
certificados · e boletins Oficiais para.
a) sugerir medidas e providências
:m;· fins previstos nêste Regulamento
para m'elhor execução da Lei -i. 727;
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b) examinar e emitir parecer sôbre
normas e atas complementares:
c) . émitir parecer e apreciar quaisquer recursos administrativos decorrentes da aplicação de legislação sôbre sementes. a apreciar ps casos
omissos e. duvidosos;
d) indicar a entidade certificadora
de sementes nos Territórios e Distrito
Federal, bem como em Estados em
que inexista a legislação sõbre o
assunto.

Art. 32. Ouvida a Comissão Espe-

cial de' sementes e Mudas, o Ministro
da Agricultura poderá fixar e atualizar normas e padrões relativos à clas-

sificação,

identificação,

proibiçõ·es,

isenções, arquivos, infrações, taxas,
procedimentos, registras e quaisquer
medidas e requisitos
necessários à
perfeita fiscalização ·da comércio · cte
sementes.
Art. 33. As decisões da. Comissão
Especial de sementes e Mudas terão
forma de resolução.
Art. 34. Os casos omissos e os que
suscitarem dúvidas na'· execução dêste
Regulamento serão dirimidos e resolvidos pelo Ministro da Agricultura,
ouvida a Comissão Especial de Sementes e Mudas.
Art. 35. ~te Regulamento entrará
em vigor cento e -oitenta 080) dias
a partir da data de sua publicação.
-Hugo Leme.

DECRETO N9 57. 062 - DE 15
OUTUBRO DE 1965

DE

Declara de utilidade pública, para finS
de desapropriaçáo> pelo Departamento NaciOnal de Obras de Saneamento, as áreas de terras e benjeitorias que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição . que lhe confere o ar-tigo 87, item I da Constituição, e nos
têrmos do Decreto Lei n9 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela
Lei 2~7.86, de 21 de maio de 1956 decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, pa:~a fins de ·desapropriação
pelo Departa:::nento Nacional de Obras
de Saneamento, área de terra e respectiva benfeitoria, em Vila Rio Branco, Município de c'anôas, no Estado

do Rio Grande do Sul, correspondente a uma faixa de 36 (trinta e seis!
metros de largura, sendo 18 (dezoito)
m.etros para cada lado do eixo a seguir descrito e 2. 500 (dois mil e quinhentos) metros de extensão com aproximadamente 100.000 m2 (cem mil;
metros quadrados, constante da planta topográfica e cadastral elaborada
pelo D.N.O.S., devidamente autenticada e que fica depositada em ::;eu
Arquivo Técnico, com a seguinte caracterização: tomando-se como par-·
tida o ponto definidO pelo alinhamento "Le::te" da rua Guilherme Schell
com a paralela ao eixo da rua 3 de
outubro, traçada a 18 (dezoito) metros ao "Sul"; dêste ponto acima definido e por essa paralela· ao eixo da
rua 3 de Outubro que passará â ;er
o eixo do dique, no sentido de quem
se afasta da rodovia BR-2, inicia-se
o trecho "A", da estaca O (zero) até
a estaca 36+3,00 numa extensão dê
723 <setecentos e vinte e três) metros;
dêste ponto com uma deflexão de 33o;(trinta e três) graus à direita, iniciase o trecho !'B", atíngirido terras do
Frigorífico Frigosul, entrando nas qua-,
dras compreendidas entre as ruas 13
de Maio, José de Alencar, Hermes da
Follseca e Gal. Câmara, sendo atingidos pela faixa, os lotes que fazem
frente càm esta última, mima extensão de 242 ·(duzentos e Qm.trenta e
dois) metros, da estaca 36+3,00 até
a estaca 48+5,00; dêste ponto, com
uma deflexão de 339 <trinta e _três)
graus à esqu,erda, inicia-se o trecho
"C", seguindo paralelamente ao eixo
da rua Gal. Câmara, sendo atingidos
pela faixa os lote,s que fazem frehte
para esta rua até encontrar o alinhamento "Leste" da rua José de Alencar, numa extensão de 240 (duzen~os
e quarenta) metros, indo da estaca
48+5,00 até a estaca 60+5,00; dêste
ponto, com uma deflexão de 129 (doze)
graus, à esquerda Cruzando a rua José
de Alencar, inicia-se o trecho "D"
que se desenvolve até encontrar o d.linhamento "Oeste" da mesma e dêsie
ponto, com uma deflexão de 129 (dozeJ
graus à direita, sendo atingidos pela
faixa os lotes que fazem frente para
11 rua Gal. Câmara, situados nas quadras compreendidas entre as ruas
Olavo Bilac, Iguassú, Hermes da Fonseca e Gal. Câmara, numa extensão
de 397 (trezentos e novente e .sete>
metros, da· estaca 60+5,00 até a estaca
80+2,00; neste ponto, com uma de:ne::.
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xão de 359 (trinta e cinco) ·graus à
direita, inicia-se o trecho "E". cortando. diagonalmente a quadra compreendida entre as ruas Gal. Câmara e Hermes da Fonseca e prolongamento das ruas A vay e Iguassú, numa
extensão de 71 (setenta e um) metros,
da estaca 80+2,00 até a estaca ....
83+13,00; dêste ponto, com uma ~de
flexão de 35<? (trinta e cinco) graus
à· esquerda, inicia-se o trecho "F", paralelamente.à rua Hermes da Fonseca,
sendo atingidos pela faixa os lotes
.situados do lado Sul desta rua, numa
extensão de 176 (cento e setenta e
seis) metros, da estaca 83+13,00 até a
estaca 92+9,00; dêste ponto com uma
deflexão de 33Q (trinta e três) graus
à direita, inicia-se o trecho "G" cortando diagonalmente as quadras situadas entre as ruas Conde D'Eu,
Hermes da· Fonseca; Felipe Camarão e
Humberto de Campos, numa extensão
de 28'7 (duzentos e oitenta e sete)
metros,- da estaca 92+9,00 até a estaca 106+16,00; dêsse ponto com uma
deflexão de 329 (trinta e dois) graus
à esquerda, inicia-se o trecho "H"
seguindo paralelamente a rua Humberto de Campos, atingindo os lotes
do lado Sul desta, numa extensão de
llU (cento e dezesseis). metros, da estaca 106+16,00 até a estaca 112+12,00;
dêsse ponto com ·uma deflexã:o de 90?
(noventa) graus à direita, inicia-se o
trecho "I", seguib.do até encontrar o
prolongamento do di,que em construção, numa extensão de 248 (duzentos
e· quarenta e oito) metros, da estaca
112+12,00 até a estaca 125.
Art. 29 A desapropriação objeto
dêste Decreto destina-se. à const:l'Ução pelo D.N.O.S. de um "Dique de
Proteção" e de "Valas Coletoras", contra inundações causadas pelo rio Gravataí, na Vila Rio Branco, Município
de Canôas, no Estado do Rio Grat;~.<Ie
do sul.
Art. 39 o Departamento Nacional
de Obras de Saneamento fica autorizado, com seus próprios recursos, a.
promover e executar: amigável ou judicialmente, a presente desapropriação.
Art. 49 A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerMa de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-Lei n<? 3.365, de
Zl de julho de 1941.
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Art. 59 l!:ste Devreto entrará · e~
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília ,15· de outubro de 1965; 144'-'
da Independência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N<? 57.063 ~
OUTUBRO DE 1965

DE

15

DE

Autoriza Bras-Humus S. A. - Adubos .
Orgdnicos e Químicos a pesquisar
apatita, no município de· Registro,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhé confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeirO de 1940 (Código de Minas),
decreta:
'
'
Art. 19 Fica autorizada Bra.s-Humus
S. A. - Adubos Orgânicos e Qtúmicos a pesquisar apatita em terrenos
de Antonio Paulino da Veiga, José Roque da Veiga e dema-is herdeiros e
sucessores de FrancisC'O Rosa da Veiga e Paulina Maria do Espírito Santo,
situados no· imóvel Fazenda Paulina,
no local denominado Guaviruva, distritO e município de Registro, Estado
de São Paulo, numa área de cento e
quatorze hectares (114 ha) delimitada
da por um retângulo que tem um
vértice a quatrocentos e. cinco metrós
(405 m) no rumo verdadeiro de sessenta graus noroeste (60Q NW) de um
marco situado no encontro da ponte·
sôbre o rio GuaviruVa, à margem direita da Estrada que vai da BR2 ao
bairro de Peropava, e os lados· divergentes do vértice considerado têm:
novecentos e cinqüenta metros (950
m), e rumo oeste (W), verdadeiro;
mil e duzentos metros (1..200 m), e
rumo norte (N) , verdadeiro.
· Parágrafo ú.nico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n<? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nQ 3
de 30 de abril de 1965, 1a Comissão
Nacional de Energia Nucle'ar.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que Será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de·
um mil cento e quarenta cruzeiros
(Cr$ 1.140,00) e será válido por dois
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(2) anos a contar da data da transcrição no livro -próprio do Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3º Revogam -se as disposições
em cont~ário.

Brasília, 15 de outubro de 1965; 144º
da Iridependência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

M aura Thibau

DECRETO NQ 57.064 OUTUBRO DE 1965

DE

15

DE

Concede à Keramik S. A. autorização
para funcionar como emprêsa de

mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nlJ I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nº 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:

Artigo único. E' concedida à Keramik S . A., sociedade em que se transformou a Keramik Ltda. por escritura
pública dé 29 de maio de 1962, lavrada às fls. 168 verso do livro de notas
número vinte e quatro (24), do cartõ-

rio do 3!? Ofício de Notas da cidade
de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
com sede na cidade de Valença, aütorização para funcionar como emprésa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 15 de outubro Q.e 1965; 144<!
da Independência e 77<! da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO NQ 57. 065 OUTUBRO DE

cional de Estanh(;. Limitada a lavrar
cassiterita no distrito de São Francisco Xavier, município e comarca d.e
Prados, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 15 de outubro de 1965; 144~
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DE

15

DE

1965

Declam caduco o n·ecreto n9 30.540,
de 14 de fevereiro de 1952

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do processo número 11.507-42, do Departamento Nacional da Produção Mineral, da Secretaria de Estado das Minas e Energia, decreta:
Artigo único. É declarado caduco o
Decreto n<? 30.540, de 14 de fevereiro
de 1952, que autol'izou a Emprêsa Na-

DECRETO

N.O 57.066 -DE 15 DE
OUTUBRO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro ·~4_ntôni0
Franco Barbosa Junior a pesquisar
argila, no Município de Mogi Mirtm,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, no I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de :viinas),
decreta:
Art. 1o Fica autorizado o cidadáo
brasileiro Antônio Franco Barbosa Junior a pesquisar argila em terrenos de
sua propriedade, no imóvel Sitio
Olhos D' Agua, distrito e município de
Mogi Mirim, Estado de São Paulo,
numa área de onze hectares E" cinqüenta ares (11;5o ha), delimitada pr)r
um polígono mistilíneo, que tem um
vértice a quatrocentos e setenta metros
( 470 m), no rumo magnético de tr.tnta
e sete graus noroeste (37° NW), do
marco. número cinco (5) à margem da
estrada asfaltada para 'Mogi Mirim e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinqüenta e ::inco metros (155 m), '!inte e um gra:1s sudoeste (21 o SW) ; seiscentos e vinte
metros (620 m), seteniia e trea graus
e trinta minutos 1.oroeste .q3o 30'
NW); cento e quarenta e cinco metros (145 m), três ,5raus e trinta minutos noroeste (3° 30' NW) ; f; lado
mistilineo da poligonal é a cérca de
divisa da propriedade com ~iguel Sia,
com extensão de :tuatrocentos e vinte
e quatro metros (424 m), seguindo df'pois pela margem do córrego Harrocáo
por vinte e sete metros (27 mJ até o
ponto de partida.
Parágrafo único. A execuçã-o da
presente autorização fica sujeita ~ estipulações do Regulamento a,proTado
pelo Decreto n.O 51.726, de 19 de feve-
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l'eiro de 1963, e da Resolução c~E:N
n.o i-63, de 9 de janeiro de 1963, da

comissão Nacional de Energia NUclear.
Art. 2.0 o titulo da autori'lação de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) ~ !3ed: vãlido por dois (2) anos .a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrálio.
Brasília, 15 de outubro de 1965; 1449
da IndependênCia e 779 Ja R~pú
blica.
H. CASTELLO BRANCO
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n.o 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissáo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cmco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será válidà por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações rte Pesquisas.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 15 de outubro de 1965; 144Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTEL~O

BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO N. 0 57.068 DECRETO N .0 57.067 -

DE

15

DE

OUTUBRO DE 1965

A ut o ri za o

~idadão brasileiro Luiz
Carlos Rocha de _4ssis a vesquisar
cassiterita no município de Pôrto
Velho, Território Federal de Rondô-

JLia.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
nP I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de MinasJ, de-

creta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadã.o
brasileiro Luiz Carlos Rocha de Assis a p~squisar cassiterita .no .ieito e
margens públicas do rio Jamari, no
distrito e município de Pôrto Vell10,
Território Federal Je .a.ondf,nia numa área de quinhentos i1ectares t500
1la), delimitada por .una fa1xa ae cinco mil metros (5.000 m), de CJmprimento per cem metros (100 fi), de
largura acompanhando o rio Jamari.
o comprimento e contado peio eixo
médio do rio desde a cachoeira ,Jatuarana, à juzante, até a barra do ~Iga:..
rapé santa cruz. A largura é computada com cinqüenta metros 1.50 m)
para cada lado do eixo médio do rio.
Parágrafo único. A execução da presente autorizaçáo fica sujeita A.s esti·
pulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.O 51.726, de 19 de fevereiro de 19ô3, e da Resoluçáo CNE:N

DE 15 DE

OUTUBRO l)E 1965

Autoriza a Mineração Tejucana SI A
a pesquisar diamantes e ouro no
município de Bocaiúva, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere 9 art.
87, n.O I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei ~1. 0 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Mineração Tejucana S/ A a pesquisar diamante e ouro em terrenos devolutos
ocupados por Manoel Paulo Valada-tes,
João Paulo Valadares c Ildemar Nogueira França, no :::listrito e munici~
pio de Bocaiúva, Estado de Minas Ge~
rais, numa área de quatrocentos e noventa hectares (490 ha) limitad:?, a
este (E) . por linha, correndo pela
margem esquerda jo rio Jeq 1 litinho~
nha, a cem· metros (100 m) do eixo
médio de tal rio, as demais Unhas limítrofes são assim Jefinidas: o vértice inicial está na faixa citada. a cento e oitenta metros (180 m), no rumo
magnético de dezenove graus nordeste
<190 NE), da barra . do Córrego Ata~
násio; os lados a partir do vértice ini:ial têm os seguintes comprimentos e
·umos magnéticos: ·cento e cinqüenta,
metros <150 m), quarenta e cint:.:o graus
Joroeste C45o NW); mil e duzentos
netros (1.200 m), vinte e três graus
sudoeste (23° SW) ; mil :netros (LOGO
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m), quarenta e cinco graus sudoeste
(45° SW) ; mil tnetros (1. 000 m), dez
graus sudoeste (lQo SW) ; o .quinto
(5.0 ) .lado é o -segmento retilíneo que
partindo da extremidade do quarto
(4. 0 ) lado descrito, com

~-umn

magné-

tico de dois minutos sudoeste (2' SW),
alcança a paralela ao eixo médio do
rio ·Jequitinhonha acima d€scrita; o

sexto (6.0 ) lado é paralela· mencionada desde a extremidade do quinto (5.o)

lado até ao córrego Atanásio.
Parágrafo único. A execução da pre-

sente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.o 51.726, de 19 de fe-

vereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da

~o

missão Nacional de Energia Nuclear:
Art. 2.0 O título da ai.ltorizaçâo- de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de ~ua~
tro mil e novecentos cruzeiros (Cr$ ...
4.900) e será válido por dois <2) anos
a contar da data da transr:orição no
livro próprio ·de' Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
·
Brasília, ·15 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N .0 57.069 - DE
OUTUBRO DE 1965

naJ, aennutada por um quadrüáte1'o,
que tem um vértice a cinco metros
(5 m), no rumo magnético de quarenta graus sudoeste (40° SW) da tulha
de madeira e tijolO localizada à margem da estrada Montalvão-Presidente
Prudente e os lados a partir déS..c;e
vértice, os seguintes comprimentos e
1·umos magnéticos: sessenta e seis
metros (1.)6 m), cinco graus sudoeste
(5° SW) ; sessenta e dois (62 m), oitenta graus sudoeste (80° SW) : ses.senta e quatro tn,etros (64 m) , vinte
e um graus e trinta minutos ..1ordeste
(21° 30' NE); quarenta e quatro ·métros <44 m), oitenta e um graus nordeste ·(81o NE).
.Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento à.Proyado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 · e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965 da IJomissão Nru::ional de Energia_ N_uclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, -4ue se'rá. uma via a.uteneica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ aoo> · e será válido por dois (2) anos a contar da data
da transáição no livro tlróprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se :lS disposições
em contrário.
Brasília, 15 de outubro de Ül65; 1449'
da Independência e 779 da Repüblica.
H. CASTELLO BRANCO

15- DE

:Autoriza o cidadão Jrasileiro Mariano
de Moura a Pesquisar água mineral
no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando

ja atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituição e nos têrnos· dó Decreto-lei n.o 1.985, de 29 cte
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mariano de Moura a pesquisar água mineral em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Rancho Santa Rita, na Fazenda Montalvão, distrito e município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
numa área de trinta e um ares <0,31

M aura Thibau

DECRETO N9 57.070 - DE
ouTUBRO DE 1965

15 DE

Autoriza S!A de Cimento, :1-:l.ineraçiifi>
e Cabotagem "Cimimar" a pesqmsar gipsita, no Município de Missãl'il
Velha, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ...:onfe1·e ::::l art.
87, n.0 I, da Constituiçao e ~lOS têrmos do Decreto-l.ei n.0 1.J35, de ~
de janeiro de 1940 :Código de Minas), decreta:
A:rt. 1.0 Fica autorizada S/ A de Cimento, Mineração e Cabotagem "Cimimar" a pesquisar gipsita em terrenos de sua propriedade ao lugar d·e-
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ll.ominado Sitio Cercadinho, em Jamacaru, distrito e município de Missão Velha, Estado do Ceará, numa
área de três hectares sessenta e quatro ares e oitenta centiares (3,6480
ha), delimitada )Or um poligono mistilíneo, que tem um vértice a mil trezentos e vinte e dois ·metros e oitenta
centímetros (1. 322,80 m), no rumo
verdadeiro de vinte e quatro graus
doze minutos noroeste (24° 12' NWL
da tôrre da Igreja .;.e Jamacaru e os
lados a partir dêsse vértice, sao assim
definidos: o primeiro lado é o segmento retilíneo ~om trezentos e trinta
e sete metros e -.J.Uarenta centímetros
(337,-W m), que parte do vértice •l1icial com rumo verdadeiro de trinta
graus cinqüenta e sete minutos nordeste (30° 57' NE) ; o segundo lado é
o segmento retilíneo, que partint:lo da
extremidade do primeiro Jacto. com
rul)lo verdadeiro de quarema e ·seis
graus trinta e ~wve minutos .:oudeste
(46o 39' SE), alcança ·a margem esquerda do Riacho de Meio;,.::. wrcêiro lado é o segmento .cetilineo, que
partindo do vértice ..nicial ~11pra descrito, com o rumo verdadeiro de Cinqü_enta e quatro graus dois minutos
sudeste (54° 'J2' SE), alcança. a :na1·gem esquerda do Riach:o do Meio; o
quarto e último 1ado é a .margem esquerda do Riacho do Meio, no trecho
compreendido Dntre as· extremtdaáes
do segundo e terceiro lados ::tes..:ritos.
Parágrafo único. A exec:J.Qáo da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento ·aprova.:
do pelo Decreto n. 0 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da ResolUçâo
CNEN n.o 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. ·
Art. 2.0 o título da autorização di'!
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a ço:ontar ·da
data da transcrição no livr.J próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1965:
144.o da Independência e '17.o da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.071 OUTUBRO DE 1965

DE

15

DE"'

Concede à G. Frank Mineração, Indústria e Comércio Limitada autorização para funcionar. como emprêsa de ·mineração.

o Presidente da República, usando

d:1 atribuição que lhe confere o

art. 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 938, de 8 de·
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. :É: concedida à G.
Frank Mineração, Indústria e Comér·
cio Limitada, constituída por contrato
particular de 28 de maio de 19(35, com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, autorização
para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir
integralménte as leis e regulgmentos
em vigor ou que vierem a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília~ 15 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.072 OUTUBRO DE 1965

DE

15

DE

Concede à Mineração Somage S. A.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribu,ição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e tendo
em vista o que Qispõe o Decreto-lei
n9 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo ünico. 1!: concedida à Mineração Somage S. A. , sociedade em
que se transformou a Mineração Bôa
Esperança Ltda pela assembléia de
transformação realizada em 3-12-63,
s.:·::;uivada sob n9 140.063, na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais,
alterada pela assembléia extraordiná~
ria de 19-2-65, arquivada sob número
157.526, na referida Junta para adoção da atual denominação, Mineração
Somage S. A., com sede na cidaae
de Belo Horizonte, autorização para
funcionar como emprêsa de minera-
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ção, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos e:m
vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Brasília, 15 de outubro de 1965;
1449 da Independência
República.
H.

e

779

da

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 57.073 -

DE

15

DE

OUTUBRO DE 1965

Altera a redação do art. 34 do Regula_mento para a Escola de Guerra
Naval, aprovado pelo · D8creto número 52.484, de 19 de setembro de

1963
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica alterada a redação
do art. 34 do Regulamento para a
Escola de Guerra Naval, aprovado
pelo Decreto nl? 52.4S4, de 19 de setembro de 1963, que passa· a ser a
seguinte:
"Art. 34. Enquanto a Escola
de Guerra Naval funcionar nas
atuais instalações, o Vice-Diretor
acumulará suas funções com as
de Chefe de um dos Departamentos".
·
Al't. 2Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de outubro de 1 965:
144º da Independência e 779- da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísio

DECRETO N!? 57.074 - DE 15 DE
OUl'UBRO DE 1965
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 36.221.047 para
o fim que especifica.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
87, número 1 aa t.:unstüuiçao Federal,
da autorização Jontida no artigo 19

da Lei n9 4.1390, de 2J de junho de
1964, e tendo ouvido o Ministério da
Fazenda e o Tribunal de Cont.as em
cumprimento ao que determina o artigo 93 do Regulamento-Geral de
Conta-bilidade Pública, decre,ta:
Art. lQ E'- aberto ao M.lEistério da
Fazenda o créditú especial de Cr$ ..
36.221.047 (trinta e seis milhões, du;~,entos e vinte L um mil e quarenta e
set.e cruzeiros), destinado ao pagamento de despesas de custeio e de
pessoal do Serviço Nacional dos Municípios \SENAM) subordmado
ao
Ministro .Extraordinário para a Coordenação ~os Organismos Regionais.
Art. 29 C crédito especial de que
trata o artigo 19 será registrado pelo
Tribunal de Contas e automaticamente
distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de. outubro de 1965;
1449 da Independência e 77!? da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
Oswaldo cordeiro de Farias

DECRETO N.9 57.075 OUTUERO DE 1965

DE

15 DS

Dispõe sôbre o funcionamento a.
cursos de Engenheiro de Operação em estabel?cimentos de ensino de engenharia.

O Presidente da Repúbllca, usando
da atribuição que 1he confere o ari.
87, item I, da constituição Federal, e
nos têrmos do art. 23- do Decreto-lei
n.!? 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Art. 1.9 Os cursos de Engenheiro de
Operação, cuja. duração e currículo
mínimo foram fixados pelo Conselho
Federal de Educação nos pareceres
60-63 e 25-.()5, aprovados, respectivamente a 9-2-63 e 4-2-65 homologados pêlo Ministério da Ectucaçáo e
Cultura, poderão ser ministrados,
Unicamente, em estabelecimentos de
ensino· superior .de engenharia, que
tiverem situação regular nos têrmOIS
da lei.
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.Al't. -2.9 Os cursos a que se refere
o artigo anterior, de nível superior,
terão as definições de suas atribuições dadas pelo Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura.
Brasilia 15 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 77 ,Q da República.
H. CASTELLO BRANco

Flávio Lacerda

DECRETO N.9 57-.076 -

DE 15 DE

OUTUBRO DE 1965

Concede autorizaçáo à firma United
Geophysical Company para operar em aguas brasileiras com na-vio de nacionalidade americana,
nos serviços que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cOnfere o artiA
go 87, item I, da Constituição, e ten~
do em vista o. que consta do processo
nÚinero ~-657-65, dec~eta:
Art. 1.9 E' concedida autorização a
firma United Geophysical Company
para operar em âguas brasileiras com
navio de nacionalidade americana, na
execução de levantamentos graviméA
tricos da plataforma continental do
Pais, de e.côrdo com o contrato celebrado com a Petróleo
Brasileiro
S. A. - PETROBRAS
Art. 2.9 A autorização de que tra-

ta êste decreto compreende, exclusivamente, os fins mencionados no artigo 1.9, e vigorara durante o tempo
que fôr necessário à realização dos
trabalhos contrate.dos com a PETROBRAS.

Art. 3.9 Este decreto entra em viM
gor na data de sua publicaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 15 de outubro de 1965; 144Q
da Independência e 77.9 da Repú~
blica.
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DECRETO N9 57. 0'77 -

DE 15' DE

OUTUBRO DE 1965

Autoriza a Lapidação Szheer Limitada a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituiçáo Federal e tendo em vista o Decreto-lei
nQ 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a Lapidação Szheer Ltda., estabelecida no
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei· n9 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo título desta autorização uma via autêntica. do
presente decreto.
Brasília, 15 de outubro de 1965; 1449
-da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Goupeia de Bulhôes

DECRETO NO 57. 078 -

DE 15 DE

OUTUBRO DE 1965

Autoriza a firma Cristal Expo'l·tadora
Ltda., a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artigo 87, número I, da constituição. Federal e tendo em vista o Decreto-lei
n9 4·66, ·de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a firma Cristal Exportadora Ltda .. estabelecida no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara. a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n9 466,
de 4 de junho de 19-38, constituindo
título desta autorização uma via_ autêntica do presente decreto.
Brasília, 15 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.

H. CASTELLO BRANCO

H.

Mauro Thibau.

Octavio Gouveia de ·Bulhões

ÜASTELLO BRANCO
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DECRETO N5' 57.079 -

DE

15 DE OUTUBRO DZ 1965

RetiJtca a classificação dos car_(jos de nível superior aa Universidade Fedeml de _Goiás, aprovada peiÕ Decreto n9 56.254, de 5 de maio de
1965>, e àispõe sõbre o enquaàmmento de seus atuais ocup_antes.

o P1·esidente da R2púhtica n:::ando da atribuição que lhe confere o
art. 8'1, item I. da Constituição, e de acôrdo com o art. 9.Q da Lei número 4.345, de 2b de junho de 1964, e respectiva regulamentação, deCreta:
Art. V' Fica retificada, na forma dos anexos, a classificação_ dos
caTgos de nlV..:l superiOI - Partes Permanent-e e Especial - do Quadro de Pessoal da Universidãde Federal de Goiás; bem como a rel~çâo
nominal aos respectivos ocupantes.
Art. 2. '' A retificaçãn prev1st~ neste decreto prevalecerá a partir de
V? de junho de 1964.
Art. ·39 Este deCreto entrará em vigor na data de sua public_ação, revogadas as disposiçôes em contrârio.
Bras11ia, 15 de outubr~ de 1965; • 1449 da Independência e 779 da RepUblica·.
H. CASTELLO BRANCO

l•,Lavio Lacerda
Os anexos a que se refere o texto, inclusive a relação n'ominal do art.
1°, foram publicados no D.O. de 29-10-65.

DECRETO

N9 57.080 DE 15 DE
OUTUBRO DE 196!)

Declara caduco o Decreto n9 1. 761, de
30 de novembro de 1962.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artigo 87, número I, da Constituição Federal e nos têrmos do Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco o Decreto númerO mil setecentos e
sessenta e um <1. 761). de 30 de novembro de 1962, que concedeu a José
Francisco Deusdará a pesquisar baritina, em terreno de Antonio Silveira,
no imóvel denominado Fazenda do
Macuco, distrito de Taquaruçú, município de Caeté, Estado de Mina,<:; Gerais.
Brasília, 15 de outubro de 1965; 144ç
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nf? 57. 081 -

DE

'15

DE

OUTUBRO DE 1965

Dispõe sôbre a criação de área prioritária de emergência, para fins .de
Reforma Agrária, e dá outras pro~
vidncias.

O Presidente da República, usando
das atribuições quf' lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 43 § 2Q
da Lei n9 4.504, de 30 de novembro
de .1964, e do art; 40 do Decreto número 55.891, de 30 de março de 1965,
decreta:

Art. 19 Fica declarada área prioritária de emergência para fins de
Reforma Agrária, a área constituída
pelas "Regiões Administrativas" de
Santa Cruz, Campo Grande e Jac!lrepágu,á, do Estado da Guanabara,
e pelas seguintes zonas fisiográficas
do Estado do Rio de Janeiro, definidas segundo as confrontações adotadas p e 1 o Instituto Brasileiro de
Geografia e EStatística: Alto da Serra, Baixada do ·Rio Guandú, Baixa-
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da da Guanabara, Baixada do Rio
São João, Baixada dos Goitacazes e
B<:..ixada de Araruama.
Art. 29 Fica criada a Delegacia
Regional do Rio de Janeiro IBRAR do Rio de Janeiro, que, com
sede em Niterói e jurisdição sôbre a
área definida no artigo anterior, terá
as atribuições previstas no art. 52
do Regulamento aprovado pelo De~
creto n9 55.889, de 31 de inarço de
1965.
Art. 39 A mtervençâo governamen~
tal na área de Que trata êste decreto
tar~se~á por dois anos, podendo ser
prorrogada.
Art. 49 Os trabalhos do IBRAR do
Rio de Jane i r o obedecendo a um
"Plano de Emergência", a ser incluído no respectivo "Plano Regional de
Reforma Agrária", envolverão:
a) a solução definitiva dos proble~
mas gerados peJas invasões e desapro~
priações de terras .realizadas na ár~a
de sua jurisdição antes de 31 de mar~
ço de 1964;
b) a regularizaçào da ocupação dos
imoveis rurais pertencentes à União,
e a desocupação das tf'rras públicas
federais atualmente invadidas· e destinadas à constituição d~ reservas florestais e à proteção de mananciais;
c) a regulàrização dos títulos de
posse dos imóveis rurais de posseiros
ex1stentes na área;
tl) a constituiçào de três mil unidades familiares e a organiza.ção de
até seis Cooperativas Integrais de Reforma Agrária (CIRA);
e) cadastro técnico da região, na
torma do § 1{) do art. 46 do Estatuto
da Terra, tendo em vista, inclusive,
disciplinar o acelerado processo de
urbanização ocorrente:
f) estudo das condições sócio-eco~
nômicas da área para a elaboração
dos programas de promoção ,agrária.
Parágrafo Unico. São fixadas em
Cr$ 20. 00{). 000.000 (vinte· bilhões de
cruzeiros) as inversões a serem feitas na área no periodo de dois anos.
Art. 5Q O Serviço do Patrimônio
da União transferirá para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
nos têrmos do art. 99, inciso I, e do
art. 10 § 3Q do Estatuto da Terra, a
Fazenda Nacional de Santa Cruz e
demais imóveis rurais pertencentes à
União, que estejam situados ná área
e não tenham outra, destinação específica.

§ P São igualmente transferidos
para o Instituto Brasileiro de Reforma AgTária, nos têrmof: da álinea a
do art. 114 do Estatuto da Terra, os
Núcleos Coloniais ·e as terras que
pertenceram ao antigo Instituto Na~
, cional de Imigração e Colonização,
incluídos, quanto aos primeiros, os
remanescentes dos Núcleos já eman~
cipados.
§ 2° sáo p o s t o s à disposição do .
IBRA pelo Prazo de um ano, prorro~
gável por igual periodo, os atuais
servidores lotados nos órgãos de que
trata êste dispositivo, os quais,. nos
têrmos do art. 1{)4, § gQ da Lei número '4. 504-64, exercerão suas funções sem prejuízo de vencimentos
direitos e vantagens.
'
§ 3Q As despesas de administração
dos órgãos referidos neste "a.rtigo correrao, no presente exercício à conta
das dotações para êles previstas nos
orçamentos em vigor.
Art. 69 Fica o Instituto Brasileiro
de Retorma Agrária autorizado a articular-se com os Govêrnos dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro,
com os .Ministérios da Aeronáutica,
Agricultura, Fazenda, Guerra, Saúde
e Viação, e autarquias a éles vineula.. dos, beril como com o Banco Nacional de Habitação, para a implantação
de projetas, par a a realização de
obras de infra-estrutura e para o
suporte financeiro dos trabalhos, nos
térmos do art. 29 da Lei n9 4.004, de
30 de novembro de 1964.
Art. 79 o presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõPs em contrátío.
Brasília, 15 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Sebastião de Sant' Anna e Silva

DECRETO N'? 57.082 01JTUBR0 DE

DE

15

DE

1965

Retijica o enquadramento dos cargos
e junções ·do Quaàro de Pessoal do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Emp1·egados
em Serviços Públicos e dá outras
providências.

o Presidente da República, usan-do
da atribuição que lhe confere o ar-

130

ATOs DO PoDER IEXECU"l'lVO

tigo 87, item 11 da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 56
da ·Lei n9 3. 780, de 12 de julho de

1960, e Oem assim o que consta do
Processo nº 770-65, da Comissão de
Classificação de CargOs, decret:a.:
Art. 19 Fica retificado, na rorma

dos anexos, mediante transformação
da classe de Fiscal de Riscos na série de classes de Inspetor de Riscos,
o -enquadramento dos cargos e funções do Quadro de Pessoal do Instituto de Aposentadpria e PensõeS dos
Fêrroviários e Empregados

~m

Ser-

viços Públicos, aprovado pelo Decreto
n<? 51.351, de 23 de novembro de 1961,

alterado pelos Decreto ns. 51.398, de
30 de janeiro de 1962, e 51.500, de 8

de junho de 1962, mantidas as ressalvas constantes do Decreto n? 34.056,
de 27 de julho de 1964, que aprovou
a revisão do mesmo Quadro de Pessoal, modificado pelo Decreto numero 54.221, de 31 de agôsto de 1964,
bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes, a saber:
,

····················'·······················

Art. 29 o órgão de pessoal competente apostnará os títulos _de nomeação dos servidores abrangídos por
êste decreto para declarar as modificações das situações funcionais decorrentes da execução do mesmo.
Art. 39 As vantagens financeiras
resultantes da aplicação dêste decreto
vigoram, para cada um dos tuncionários beneficiados, a partir das datas de início do respectivo exei·cício
nos cargos de Inspetor de Riscos padrão "M", criados pelo Decreto número 48.867, de 18 de ágõsto de 1960.
Art. 4º' :B:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da R!:!pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do ar,t.
19, foram publicados no D. o. de
21-10-65.

DECRETO N9 57.083 OUTUBRO

DE 15 DE

DE 1965

Autoriza a Sociedade Industrial ·Jniéio
Ltda, a lavrar, bauxita, no município de PoçoS de Caldas, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
art. 87, nº' I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Sociedade
Indus,trial União Ltda, a lavrar bauxita em terrenos de propriedade de
Olavo Pedro ,de Oliveira, na Fazenda
Maranhão, distrito e município de
Poços de Caldas, no Estado de Minas
Gerais, numa área de cinco hecta.res
e quarenta e nove ares e quarenta
centiares (5,4940 ha) delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértic:: a duzentos e trinta e quatro
metros (234 m) no n:nno verdadeiro
trinta e cinco graus noroeste (359 NW)
do marco quilométrico nove mais seiscentos metros (Km 9 + 600 m) no
ent1·o'ncamento da estrada municipal
Fazenda Rio Pardo com a rodovia
Poços de Caldas - Caldas e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e cinqüenta metros (250 m),
sessenta e oità graus e cinqüenta e
seis niinutos sudeste {689 56' SE) ;
cento e cinqüenta e nove metros e
cinqüenta centímetros (159,50 m), cinqüenta e um graUs quarenta e seis
minutos nordeste -(519 46' NE); quarenta metros (40 m), quarenta graus
e trinta e dois minutos nordeste C40ÇJ
32' NE) ; duzentos e setenta e cinco
metros e cinqüenta centímetros (2'75,50
metros), trinta e sete graus e dezoito.
minutos noroeste (379 13' NW) ; quarenta metros (40 m), sessenta e um
graus qmtrênta .e oito minutos noroeste (619 48' NW) ; cento e sete metros (107 m), um grau· quarenta e
oito minutos sudeste (1 9 48' SE) ;
cento e um metros e oitenta centímetros (101,80 m), oito graus vinte e
oito niinutos sudeste {89 28' SE) ; duzentos e oito metros e noventa centímetros (208,90 m), setenta graus sudoeste (709 SW) . Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
da
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do Código de Minas e· dos arts. 32, 33,
34 _e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19
de 'fevereiro de 1963 e da Resolucão
n9 3 de 30 de abril de 1965 da CorrÍissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2'? O concessionário da autorização fica .obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorizl?.çâo de lavra será declarada caduca ou· nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propried~,des vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo púa fins de· lavra., na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 o concessionário da autorização será fiscalizado pelo - Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600).

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N~ 57. 034 DE Hi DE
OUTUBRO DE 196ft

Autoriza a Cia de Cimento Portland
Rio Negro a lavrar calcário no -mu-,
nic:ípio de Cantagalo, Estado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
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art. 87, n9 I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Cia de
Cimento Portland Rio Negro a lavrar
caJcário em terrenos de propriedade
de José Pprger e sua mulher, no lugar denominado Fazenda dos Tanques, distrito de Euclidelândia, município de Cantagalo, no Estado do Rio
de Janeiro, numa área de dezoito hectares e sessenta ares (18,60 ha) C.elimitada por um poligono irregular que
tem um vértiCe a duzentos e cinqüenta metros (250 m) no rumo verdadeiro de vinte e um graus e trinta
e um minutos nordeste (219 31' NE)
do canto sudeste (SE) da casa de
José Purger e os lados, a pattir desse
vértice, os seguintes comprimRnto:> e
rumos verdadeiros: cento e trinta e
seis metros e trinta centímetros (136,30
metros), oitenta e um graus e diJiS
minutos sudoeste (81 9 02' SW) ; trezentos, e cinqüenta e sete metros (357
metros), oitenta e oito graus e cinco
minutos sudoeste (889 05' SW) ; tre-.
zentos e oitenta e seis metros e t.;.uarenta centímetros (386,40 m), um graU
vinte e cinc.o minutos sudeste (19 25'
SE) ; quatrocentos e trinta e nove
metros e trinta centímetros (439,30m)
oitenta e nove graus e rloze · <1inutàs
nordeste (899 12' NE) ; quatrocentos e
vinte -e sete metros e oitenta centímetros (427,80 m), cinco graus e trinta
e sete minutos ·nordeste (5º 37' -NE) .
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e .suas
alíneas, além das seguintes .e de outras constantes do mesmo Código não
expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
n9 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2\l O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de. Minas.
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A1·t. 39 Se o concessionário da a,utorização não cumprir ciualqtier das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de hwra será declarada ca-

duca ou nula, na forma dos arts. 37
e 33 do Código de Minas.

Art.

4Q As propriedades vizinhas

est:1o sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos 'arts. 39 e 40 do Código de Minas.

Art. 5'? O concessionário da autoriserá fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão Mineral
e gozará dos favores diScriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorizacão de lavra terá
por título êste decretô, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o paga..
menta da taxa de seiscentos cruzeiros
>~ação

(Cr$ 600).

Art. 79 Revogàm -se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

DECRETO N9 57.085 OUTUBRO DE

DE

15

·DE

1965

Autoriza a Indústrias Brasileiras de
Artigos Rejratãrios s. A. - I BAR
a lavrar argila. no município de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I-, da Constituição e nos
têrmos do Decreto.:. lei n9 1.985, de -29
de jalleiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Indústriàs Brasileiras de Artigos Refratários S. A. - IBAR - a lavrar argila, em terrenos de sua propriedade,
na fazenda Maranhão; distrito e município de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e
oito hectares e quarenta ares (28,40
ha) delimitada por um polígono mistilíneo que tem um vértice a cinqüenta e um metros e cinco centímetros
(51,05 m) no rumo verdadeiro sessen-

ta e quatro graus e nove minutos noroeste (649 09' NW) da extremidade
noroeste (NW) da Capela Conceição
e os lados, a partir dêsse vértice, oS
seguintes comprimentos e rumos verdadeil·os: cento e cinqüenta e sete
metros e cinqUenta centímetros (157,50
metros), sessenta e oito graus e vinte
e nove minutos- sudoeste (6!:W 29' sw),
até a margem direita do córrego do
Meio; segue pela linha que perlonga
a mesma margem, para .jusante, até
encontrár uma cêrca de arame, frente
às terras de Benedita Vilela de Carvalho; daí, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: cento e dois
metros (102 m), oitenta e quatro gl'aus
e cinqüenta e nove minutos sudoeste
(849 59' SW) ; noventa e sete metros
e vinte centímetros (97 ,20 m), oitenta
e nove graus e trinta e oitO minutos
sudoeste (899 38' SW) ; cento e quarenta e nove metros e cinqüenta centímetros (149,50 m), dezessete graus
e vinte e cinco minutos noroeste (179
25' NW); cento e vinte· e três metros
e sessenta centímetros (123,60 m), setenta e um graus e cinqüenta minu·
tos nordaste (71 '? 50' NE) ; trezentos
e quarenta e dois metros e setenta
centí:rúetros (342,70 m), oitenta e seis
graus e trinta e um minutos nordeste
(869 31' !·TE) atravessancl,o a cabeceira
nordeste (NE) do córrego do Meio;
segue pela linha que perlonga o mesmo córrego, à marg_em esquerda, até
a nascente; daí, os seguintes comprimentos _e rumos verdadeiros: cinqüenta e um metros e quarenta cen'uime·
tros (51,40 m) 0 dezoito graus e quarenta e quatro minutos nordeste (189
44' NE) ; sessenta e seis metros e dez
centímetros (66,10 m), dezoito graus
e cinqüenta e. nove minutos nordeste
(l8Çl 59' NE); cento e setenta e cinco
met!·os (175 m), cinqüenta e seis grat1S
e quarenta minutos sudeste (569 40'
SE) ; quarenta e quatro metros e sessenta centímetros (44,60 m), dois graus
e trinta e quatro minutos sudoeste (29
34' SW) ; . noventa e quatro .metros e
trinta centímetros (94,30 m); dez minutos sudoeste (10' SW) ; oitenta e
cinco metros e oitenta centímetros
(85,80 m), dois ·graus e quarenta minutos sudoeste (29 40' SW) ; · vinte e
sete metros e oitenta centímetros
. (27,80 m), vinte e quatro minutos
sudeste (24' SE) ; sessenta e seis metros e sessenta centímetros (66,60 m),
um grau e dezessete minutos sudeste
(19 17' SE); sessen_ta e cinco metros
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e setenta centímetros (65,70 m), três
graus e vinte e nove minutos sudeste
(39 29' SE) ; noventa e oito metros e
cinqüenta centímetros (98,50 m), oito
graus e vinte e seis minutos sudeste
(8Q 26' SE) ; cento e Oitenta e quatro metros e cinqüenta centímetros (184,50 m), sessenta e oito
graus e quatro minutos sudoeste
(68° 04' SW) . Esta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do pal"ágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e aos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regul8mento aprovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
n9 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energfa Nuclear.
Art. 2° O concessionário da autorizaÇão fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Uilião,
ao Estado e ao I</Iunicípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da au.torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a auto~
rização de lavra sei"á declarada, caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 3.8 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário dB. autorização se·á fiscalizado pelo J:?epartamento ND.cional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo- Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600).

Art. 79 Revogam -se as disposições
em c'ontrário.
Brasília, 15 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.·
H.

CASTELLO BRANCO

M aura Thibau
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DECRETO N9 57.086 OUTUBRO DE 1965

DE

15

DE

Autoriza o cidadão brasileiro João
Gabriel Freire a pesquisar diamantes. no município de Gouvêa, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe cónfere o
art. 7, n9 I, da Constituicão e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 2S
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João G::tbriel Freire a pesquisar diamantes em terrenos de sua
·propl"iedade, de · Antônia Machado
Carlos de Oliveira e sucessores de
Gabriel da Cunha Machado, no lug(),r
denominado Ponte Grande do Rio
Pardo Pequeno, em terrenos da Fazenda Chapadinha, distrito e município ele Gouvêa, EstadO de Minas Gerais, numa área de vinte e quatro
hectares (24 ha), delimitada por um
polígono irregular que tem um vêrtice a cinqüenta e cinco metros (55
metros), no rumo magnético de quarenta e seis graus sudoeste (469 SW),
do canto sudoeste (SW) da ponte da
Estrada de Ferro Central do HJ.':.tsil
sôbre o rio Pardo Pequeno, próximo
ao marco quilométrico número novecentos e sessenta e quatro (964), H amal de Diamantina, e os lados a _partir do vértice considerado, os -;eg'llntes comprimentos e rumos magneticos:- cento e quarenta e seis metros
(146 m), quatorze graus noro~ste (149
NW); cento e, quatorze metros 1_114
metros), setenta graus noroeste \709
NW) ; trezentos e vinte e cinco metros (325 m), einqüenta e dois 1;rans
noroeste (529 NW) ; duzentos e quinze
metros (215 m), vinte e um graus e
quinze minutos noroeste (219 15' NW);
oitenta e cinco metroS (85 m), cin-.1
qüenta e quatro graus noroeste (549
NW) ; trezentos e setenta e cinco metrós (375 m), sessenta e seis graus e
quinze minutos sudoeste (669 15' SW) ;
cento e noventa metros' (190 m), cinqüenta e um graus noroeste (51 9 NW) ;
duzentos e vinte metros (220 ni), sul
(S) ; quatrocentos e setenta metros
(470 m), leste (E): trezentos e sessenta metros (360 m), trinta graus e
trinta minutos sudeste (309 30' SE) ;
trezentos e quarenta metros (340 m),
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sessenta e três graus sudeste (639 SE) ;
o décimo segundo (129) lado é o seg-

mento retilineo que une a extremidade do último lado descrito, ao vér-

tice de partida.
Parágrafo -único.

A

execução da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
uelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 196·5 e da Resolução n9 63 de
30 de abril de 1965 da Comissão Na-

cional de Energia. Nuclear.
Art. 29 O título da autorizaç3.o de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no 'livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquis:;:l..

Art. 39 Revogam -se a.s disposições
cm contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Jl.:lauro Thibau

DECRETO N9 57.087 OUTUBRO DE

DE

15

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Li'lodoaldo Pontes Pinto a pesquisar cassiteriia, no município de Pôrto v,~
lho, no Território Federal de Rondônia.

O Pres1-1~nre aa República, us;.u;do
da atribuiçáv (:Ue lhe conter~ o art.
87, n<? I, da ConstitUI ,áo e nos têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
d<' janerro :if: .1940 (Códige de !\•lina::.;, decreta:
Art. lQ Fica autorizado o cidadão

bra:::ileiro Ftuctoe,ldo Pentes Pinto a
pesqui.:mr cassiterits.., em ~errenos de
Sun propriedade, no lugar -denominado
Bom Jardim, distrito e ·município de
Pôrto Velho, no Território Federa1 de
Rondônia, numa área de quátrocentos
e oitenta e três h~ctares vinte e t'inco
ares e doze centiares (483,2512 ha),
delimitada por um polígono irregular,
que tem -um vértice a mil cen::-o e
trir.ta metros <1.130m), no rumo magnético trinta e cinco· gra:us sudeste
(35<?SEJ da confluência dos igal·apés

Nevo e Barreiro e às Jactos, a pa1·tir
dê.sse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos
e setenta metros (970m), sessenta.
graus trinta minutos sudoeste . . ..
(60Q30'SW) ; mil setecentos cinqüenta
e cinco metros (1. 755m), setenta
graus trinta minutos sudoeste
(70930'SW) ; novecentos
e sessenta
metros (960m), vinte e oito graus noroeste (280NW) ; oitocentos e trinta
e cinco metros (335m), quarenta
graus e trinta minutos noroeste ....
<~093Q'NW); dois mil setecentos metros (2. 70Gm), sessenta e seis graus
triüa minutos nordeste (6ô930'NE);
mil oitocentos metros (1.800m), trinta e quatro graus trinta minutos sudeste (34030'SE) .

Parágrafo único: A éxecução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova,dr pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energi~. Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêst<:: Decreto, pagará a taxa de quatrc mil oitocentos e quarenta cruzeiros CCr$ 4.840) e será válido por .dois
(2) anos a c·ontar da data da trariscrição no livro próprio de Registro
da:: Autorizações de Pesquisa.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 15 de outubro de 1965; 141Q
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.088 OUTUBRO DE 1965

DE

15

DE

Revoga o dispôsto nos Decretos números 53.960 e 54.319, de 9 de junho
e 28 de setembro de 1964, respectivamente, que estabeleC'ia.m o Plano
Preferencial de Obras Rodoviárias e
Normas para sua execução.

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

tigo 8·7, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. lQ Fica aprpvado o Plano ...~~·e
ferencial das Obras Rodoviárias constantes do quacj.ro anexo.
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Art. 21? Os trechos rodoviários acima especificados deverão ter seus serviços executados mediante Planos
Quadrienais e Programas Anuais elaborados na forma prevista pela Lei
n9 4.540, de 10 de dezembro de 1964.
Art. 3Q O Diretor-Geral dó Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, dentro de 90 dias ja publicação do presente decreto deverá submeter ao ConseH:io Rodovulrio Nacional, para postérior apreciação do Conselho Nacional de Transportes e aprovação do Ministro da ViaçãO e Obras
Públicas, progTHma para prosseguimento de obra3 êm rodovias não integrantes do presente Plano. Preferencial, com contratos em vigor, ainda que não constem do Plano de Viaç;;ão Nacional.
Art. 4<? Ficam revogados os Decretos ns. 53:960 de 9 de junho de 1964
a .54.319, de 28 de setembro de 1964,
e quaisquer outros que contrariem as
disposições do presente decreto.
Art. 59 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 15 .de outubro de 1965; 144Q
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

PLANO PREFERENCIAL
Relação das rodovias que integrarr o
Plano Preferencial da..s Obras Rodoviárias, referidas no art. 19 do Decreto n<? 57.088, de 15 de outubrc, de
1965.

1 -

BR-010

Guamá-Pôrto Franco
Implantação

a)

2 - BR-020

a) Brasília-Formosa-Barreiras (Entroncamento BR-242)
Implantação
3 -

BR-030

a) FOrmosa - Brumado - Ubait8.baCampinho
Impl~mtação

4 - BR-050

Cristalina-Catalão
Implantação
b) Catalão - Araguari - UberlândiaUberaba
Pavimentação
a)
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5 - BR-060

Rio Verde-Jataí
Melhoramentos - Pavimentação
a)

6 - BR-101

Natal - João Pessoa - Recife Maceió - Aracaju - Esplanada (BA)
Implantação - Pavimentação
b) Feira de Santana-Ubaitaba
Implantação
c) Ubaitaba-Itabuna-Camacã
Implantação - Pavimentação
d) Camacã-Linhares-João Neiva
Implantação
e) Linhares-João Neiva-Vitória
Pavimentação
/) Divisa ES-RJ-Campos
Pavimentação
g) Fazenda dos 40-Rio Bonito
· Implantação - Pavimentação
h) Sta. Cruz (GB) -Mangaratiba.Angra dos -Reis-Parati
Implantação - Pavimentação
i) -..Joinville (SC) -Itajaí-Florianópolis-Tubarão-Torres-Osório (RS)
Implantação - Pavimentação
a)

•7 -

BR-116

Fortaleza-Jaguatibe
Pavimentação
.. b) Jaguaribe-Serrinha
Melhoramentos" - Pavimentaçáo
C) Serrinha-Feira de Santana
Pavimentação
d) Volta .Redonda-Lorena-S. Paulo
Implàntação - Pavimentação da 2~
pista
e) Estância Velha-São Leopoldo
Duplicação da pista
/) Pelotas-Jaguarão
Implantação
a)

8 a)

BR-135

São Luiz-Peritoró - Presidente

Dutra
Melhoramentos
b) Parada de Lucas (GB) -Gast.me ..
tro (GB)
Implantação e pavimentação das
pistas lateriais e construção de 9"iadu~
tos (trevos)
9 -

BR-15~

a) Araguaina~Céres
Implantação
b) Céres-Anápolii
Pavimentação
c) Entroncamento BR-365 (próximo de Monte Alegre de Minas) -Prata-Frutai
Pavimentt<,çâd
d) Frutal-Sãó José do Rio t~·êto
Lins--Ourinhos
Pavimentação - Implantação
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b) Rio Brilhante-Pôrto Murtinho
Melhoramentos

10- BR-158
a) Parnaíba-Três Lagôas

Implantação -

Pavim.entação

. .

b) Cruz Alta-Santa Maria-Rosano

do Sul-Livramento
Implantação - Pavimentação
11

~

BR-163

Rondonópolis-Campo Grande
Melhoramentos

21 -

22 -

a)

b)

Campo Grande-Rio Brilhante-

Dourados
Melhoramentos 12 -

Pavimentação

BR-174

a) Manaus-Caracaraí-Boa. Vista
Implantação
13 -

BR-222

a.) Fortaleza-Sobral
Melhoramentos - Pavimentação
14 -

BR-226

a) Santa Cruz-Currais Novos
Implantação - Pavimentação
b) Presidente Dutra-Pôrto Franco
Implantação

15 -

BR-230

a)

João Pessoa-Campina Grande- Ipaumirim
(CE - Entroncamento BR-116)
· Melhoramentos - Pavimentação

23 -

15 -

BR-232

17 -

BR-236

Abunã-Rio Branco-Cruzeiro do
Sul-Fronteira do Peru
Implantação
a)

18- BR-242

Argoin (Entroncamento BR-116Itaberaba-Seabra-Barreiras· (Entroncamento BR-020)
Implantação

24- BR-290

Osório-Pôrto Alegre
Melhoramentos - Pavimentação
b) Pôrto Alegre-São Gabriel-Alegrete-Uruguaiana
Implantação - Pavimentação
a)

25 -.BR-293

Pelotas - Bagé-Livramento-Quarai-Uruguaiana
Implantação
a)

26- BR-304

Boqueirão do Cesário-AracatlMossoró
Implantação - Pavimentação
b) Mossoró-Natal
Melhoramentos - Pavimentação
a)

27 -

Vitória-Realeza
Implantação
0)
Realeza-Belo Horizonte-AraxáUberaba-Frutal
Implantação -:- PaVimentação
c) camp"o Grande-Aquidauana
Implantação - ·Pavimentação
a)

20 -

BR-267.

a)
Pres. Epitácio-Rio Brilhante
(Entronc. BR-163)
Melhoramentos - Pavimentação

BR-316

Belém-Capanema
Melhoramentos - Pavimentação
b) Capanema-Peritoró
Implantação
c) Peritoró-Terezina
Melhoramentos

a).

28- BR-319

a)

19- BR-262

BR-285

Vacaria-:Lagoa Vermelha-Passo
Fundo
Melhoramentos - Pavimentação
b) Passo Fundo-Carazinho-S. Borja
Implantação - Pavimentação
a.)

Patos-Pombal-Cajaz~iras

a) Recife-Arcoverde
Melhoramentos - PavimentaçC.o
b) ArCoverde-Salgueiro <BR-116).
Melhoramentos - Pavimentaçã.o

BR-282

a) Florianópolis-Lajes-Campos Novos-Joaçaba-São Miguel d'Oeste
Implantação

c) Põrto Franco-Araguaina
Implantação

BR-277

Paranaguá - Curitiba - Fóz do
Iguaçu·
Implantação - Pavimentação
a)

Pôrto Velho-Abunã
Implantação

a)

29- BR-324

Salvador-Feira de Santana
Pavimentação

a)

30- BR-343

Piripiri-Terezina
Melhoramentos - Pavimentação

a)

31- BR-364

Pôrto Velho-Barra dos BugresCuiabá
Melhoramentos - Implantação
b) Cuia.j;J;~-Rondonópolis
Melhoramentos
a)
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c) canal de São Simão-Frutal-Divisa MG-SP
Melhoramentos - Pavimentação
32 -

BR-369

Jandaia do Sul-Campo Mourãocascavel
Implantação - Pavimentação
a)

33 -

BR-376

a) Apucarana-Ponta Grossa
Implantação --Pavimentação
b) Maringá-Parana.vaí
Implantação - Pavimentação

34 -

BR-377

Caràzinho-Cruz Alta
Implantaçã-o - ·Pavimentação
b) Ponte· Internacional em Quarai,
inclusive o trecho entre a Ponte e a
a)

BR-293.
35 -

BR-381

Governador Valadares-ItabiraBelo Hor-izonte
Implantação - Pavimentação
a)

36 -

-BR-393

a) Além paraiba-Teresópolis
Implantação - Pavi~entação
37 -

BR-060

a) Aquidauana-Jardim-Bela Vista
MelhOramentos
38 -

BR-452

Rio Verde-Itmnbiara
Implantação - Pavimentação
a)

39 -

BR-455

a) Entronc. BR-381-Ipatinga-Entre.
Fôlhas-Entronc. BR-116
Implari.tação - Pavimentação
40 -

BR-459

Poços de Cald;:ts-Lorena
Implantação - Pavimentação
a)

41- BR-462

Garganta Viúva -· Graça
Volta Redonda
Implantação e Pavimentação da 2!).
pista
a)

42 -

BR-464

a) Magé"-Entronc. BR-135
Duplicação da pista
Implantação - Paviment(!çâo
b) Parada de Lucas-Santa Cruz
Implantação Pavimentação
Trevos - Ruas laterais
43 -

BR-468

Curitiba-Garuva-Joinville
Irilplantação - Pavimentação-.

a)

44 -

BR-469

Fóz do Iguaçu (Ponte IntE:rnacional) -Parque Nacional (Cataratas
do Iguaçu)
Implantação - Pavimentação
a)

45- BR-470

Blumenau-Curitibanos CBR.:.2)
Implantação - Pavimentaç~o

a)

46 -

BR-471

Quintas-Chui
Pavimentação

a)

47- BR-476

Curitiba-Apiaí
Pavimentação

a)

Outras_ Rodovias

48 - Contôrno de Ouro Prêto
Implantação - Pavimentação
49 - Cufrais Novos-Pombal
ImplantaÇão
DECRETO

N9

57.089, DE 19
1965

DE

OUTUBRO DE

Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar garantia do- Tesouro Nacional à
operação de crêdito que menciona.

O Presidente da E:.epública, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 131. ineiso I, da Constituição e nos
têrmos do art. 56 da Ler n9 4.239, de
27 de junho de 1963, decreta:
Art. 19 .h:' o M1mst.éi'lO da Fazenda
autori;;;adu a ·dar garantia do Tesouro
Nacional à operação de crédito no
valor total de USS 200.000 (duzentos
mil dólares) a ser contratada pela
"Usina Siderürgica da Bahia S. A. USIBA" com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, para a elaboração do estudo final de viabilidade do
empreendimento, conforme projeto já
aprovado pelo conselho Deliberativ_o
da superintendência do Desenvolvi,..
mento do Nordeste . (SUDENE) .
Art. 2: :í!:ste decreto entrar:á em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
114" da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Go,uveia de Bulhões
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DECRETO NQ 57.090 OUTUBRO DE

DE

19

DE

1965

Autoriza a firma Icominas S. A. Emprêsa de Mineração a pesquisar
calcita, calcáreo e mármore no município de .Pedro Leopoldo, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o art.
87, n9 1, da Constituição e nos .têrmm. do Decreto-lei n'? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1<? Fica autorizada a :'irma
Icominas S. A. -

Emprêsa de Mi-

neração a pesquisar calcita, c·alcár·;_o
e miirmore em terrenos de sua propriedade no lugar denonHnado Fazenda Samambáia, distrito de Fidalgo,
município de Pedro Leopoldo, Estado

de Minas Gerais, numa área de quatrocentos e oitenta e sete hectares
· (~87 ha), delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a oito~
centos e noventa e sete metros e
oitenta centímetros (897,80m), no rumo verdadeiro de setenta e cinco
graus cinqüenta e~ três minutos noroeste (75953'NW) , -do ~entro da ponte da Estrada La.goa Santa - Ah'lcaxiza1 sôbre o cónego de Monjo,c e
os lados a partir dêsse vértice, us se-·
guintes comprimentos f' r-umos verda·deiros: seiscentos e oitents e três rnetros e dez centímetros (683,1Qm), um
grau cinqüenta e um mimn.os sudeste (1°5l'SE); trezentos e noventa metros e noventa centímetros (390,90m).
sessenta e nove graus oito minutos
noroeste (69908'NW) ; trezentos e no ..
venta e dois metros (392m), cinqüentr e sete graus cinco minutos ·,'J.doeste (57905'SW) ; trezentos'- e quarenta
e um metros e setenta centímetros
(341,7DmJ, dezoito graus cinqüenta e
três minutos sudoeste (J.8953'SW) ; mil
seiscentos e setenta e quatro ·metros
~. sessenta
centímetros (1.674,60m),
sessenta e sete graus vinte e três minutOs noroeste (6'7923'NW) ;. quatroCelttc:o e dois metros e trinta centímt·tros (402,30m), setenta e um graus
quarenta minutos noroeste ......... .
(T.Q40'NW); trezentos e setenta e
seis metros e quarenta centímetros
(3'/6,40m), sessehta e dois graus vinte e sete minutos noroeste ......... .
(62°27'NYV) ; quatrocentos e doze metros e vin_te e cinco centímetros , ...
(412,25m) cinqüenta e quatro graus
1

cinqüenta e quatro minutos noroeste
(54Q54'NW) ; quinhentos e trinta e
sete metros e dez centímetros ...... .
(53~/ ,10m)
um grau dez minutos nor-oeste (1910'NW); seiscentos e cinqUenta e quatro" metros e oitenta centímetros C654,80m), vinte e um graus
seis minutos nordeste (21 9Q6'NE) ;
quatrocentos e oitenta e três metros e
triúta _centímetros (483,30m), setenta
graus um minutos sudeste (70?úl'SE);
setecentos e onze metros e sessenta
centimetfos (711,60m), oitenta e seis
graus quatorze minutos sudeste .....
(&5914'SE); quinhento~ e trinta e um
metros e setenta centimetros ....... ~
(531,70m) , cinqüenta e oito graus quarenta e três minutos sudeste ....... .
(58943'SE) ; mil cento e cinqüenta e
dois metros e trinta centímetros ....
(1.152,30m), oitenta e nove graus vi~
te minutos nordeste (89920'NE) ; O decimo quinto (159) e último lado, é .0
segmento retilíneo que une a extremidade do décimo quarto (149) lado
descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita âs estiJ:"ulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de- fe-vereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n'>' 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pes0uisa, qué será uma via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxa de quatro mil oitocentos e setenta cruzei··
. ro~ (Cr$ 4.870,00) e será válido por
dois (2) anos .a contar da data cia
transcrição no livro próprio de Reg"ístrv das Autorizações de Pesquisa..
Art. 3º Revogam-se as Cisposições
cm coritrário.
Brasília, 19 de outubro dl' 1965; 144~·
da Independência e 779 da Repúblir.a.
1

!1.

CASTELLO

BRANCO

Mauro .rhibau.

DECRETO N9 57.091 OUTUBRO DE

DE

19

DE

1965

Retijica o art. 19 do Decreto número
53.256, de 13 de dezembro de 1963

O Presidente da RepÚblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos têr-
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mos do Decreto-rei nQ 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 19 _Fica retific,ado o artigo primeiro (19) do decreto número cinqüenta e três mil duzentos e cinqüenta e seis (53-256), de· treze (13) de
dezembro de mil novecentos e sessenta e três (1963), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro.· Eurico Guarnieri a
pesquisar_ diorito, gabro .e granito, em
terrenos de propriedade de Oscar
Marcondes de Moura e outros, nas localidades Taquara e Barra da Tijuca,
no Estado da Guanabara, numa área
de três hectares (3 ha) delimitada'
por um retângulo que tem um vértic·e no final da poligonal que, partindo da extremidade sud.::>este (SW)
da Capela Santo Cristo, na Praça
Martins Leão, assim se define, por
seus CO!).lprimentos e rurrl.os verdadeiros: quinhentos e trinta .e ,einco metros (535m), vinte e nove graus sudoeste (299 SW); duzentos quarenta
e quatro metros (244m), sessenta e
um graus noroeste (61 9 NW) ; a partir dêsse vértice, os lados divergentes
do retângulo, assim se definem, por
seus'comprimentos e rumos verdadeiros: ·trezentos metros (300m), vinte e
nove graus sudoeste (29° SW) ; cem
metros (100m), sessenta e um graus
noroeste (61 ~ NW) .
Art. 2? A presente retificação de
ct-2creto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo Código de
Minas e será transcrita no livro próPrio- de Registro das Autorizações de
Pesquisas.
Art. 3ç. Revogam-:-se as disposições
em contrário.
Brasília; 19 de outubro de 1965; 144\l
da Independência e 779 - da Repú~
blica.

;~ ~

H. CASTELLO BRANCO

Maum Thibau

DECRETO N.0 57.092 ___. D:S 19 DE
OUTUBRO DE 1965
Antoriza SI A Cimento Mineração Cabotagem Cimimar ft pesquism· calcário e dolomita, no município de
Salto d~ Pirapora, Estado de São
Paulo.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe -=:onfere u art.
87, n.o I, da Constituição e uos têr-

131

mos do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.o Fica autorizada ~ S/A Cimento Mineraçào Cabotagem Cimimar
a pesquisar calcário e 1olomita em
terrenos :ie sua urop!·iedade ~1o LOcal
denominado SitiÔ da Bõa EsPerança,
no distrito e rnunicrpio àe Salto de
Pirapora, Estado ie Bão f'auio, numa
área de cento e quarenta e um hectares Cl41 ha), .ielimü.ada po:t um poligono irregular, qu ..) tem :tm vértice
coincidindo com o canto sudeste (E:;E).
do retângulo delimitador da área de
lavra descrita "10 decreto quinze mu
quatrocentos e quatro 05.404), de
vinte e sete (27) de abril d~ :mil novecentos e quarenta e quatro I 1944),
e os lados a partir do vértice têm Orii
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e quarenta e nove
metros e sessenta e quatro centím€tros (l.Q.},64 m), cinqüenta ~raus dezesseis minutos sudoeste (50o 16' SW>,
quinhentos e cinqüehta e sete metros
e dez centímetros (557,10 m>, trinta e
nove graus quarenta e quatro minu-tos sudeste (39° 44.' dE) ; quinhento:ii
e cinco metros ~505 m), cinqüent2t
graus dezesseis minutos nordeste (50<:~
16' NE) ; duzentos P setenta e set-e
metros e quarenta ::entimetros (277 ,43
m), dezenove graus quarenta e .três
minutos noroeste (19o 43' l\I"'"W); duzentos e dczesseis metros e oitenta
centimetros \216,80 m>, 'Sessenta e
seis graus trinta e um minutos noroeste (66° 31' NW); quinhentos e sessenta e um metros e trinta centímetros (5€1,30 m), ~·inte e um graus
trinta e dois minutos noroeste \21° 32'
NW>; seiscentos e nove metros e sete
centímetros (609,07 m), sessenta e seis
graus cmqüenta ·e cinco ·mi:':lutos s~
deste (66° 55' SE); quatrocentos e
qua1·enta e dois metros e vinte. centimetros (442,20 m), quarenta e no\'"c
graus dezessete minutos nordest-e (49°
17' NE); quinhentos ~ setenta ':! c:.nco
metrcs e oitenta cen·~ímetrvs (575,80
m). trinta e nove graus Jito minutos
noroeste (39° 03' NW) ; quatrocentolii
e oitenta metros (480 m), quarenta e
nove graus dezessete 'llinutos sudoesí;e
(49o 17' SW); ..1ovecentos e dezoito
metros e sessenta e quatro centímetros (918,64 m), sessenta e 11els graus
cinqüenta e seis minutos noroeste (66°
56' NW); o décimo-segundo- lado é 3
segme_nto retilineo que partindo da
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extremidade do iécimo-primeiro lado
descrito, cOm mmo verdadeiro de trinta e nove graus trinta e quatro minutos noroeste, alcança a mn;rgem esquerda do córrego Ponte Baixa; O dé-

cimo terceiro lado é o segmento

reti~

líneo que partindo rlo início do pri-

meiro. lado, ponto tomado como amarraçáo, com rumo verdadeiro de trinta
e nove graus quarenta e quatl'o minutos noroeste (39° 44' NW); alcança a
margem esquerda do Córrego p,_mt:e
Baixa; 0- décimo-quarto e ú1timo la-

do é o trecho. da margem esquerda do
Cónego Ponte Baixa, compreendido
entre as extremidades do décimo-segundo e décimo-terceiro,· lados descritos.
Parágrafo único. A execução da pre-

sente autorizaçao fica sujeita às· estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51._726, de 19 de- fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nº 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2º O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa cte mil
quatrocentos e rtez ~ruzeiros (Cr$ ...
1. 410) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3º Revogam·-se as disposicões
1
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 11.165· 144º
da Independência e 779 da .Repüblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.093 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Autoriza o ciàaàão brasileiro Antônio
fWbe-rto Tosato a pesquisar caulim,
no rimnicípto de Curitiba- Estado do
Paraná.
'

-O Presidente da Repúb.lica, usanao
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nº I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n'? 1.985, de 29 de
janeiro de- 1940 (Código de 'Minas),
decreta:
Art. 1º Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Roberto Tosato a

pesquisar caulim, em .terrenos de propriedade de Antônio Hoberto Tosato,
Antônio Tosato e Ludevino Tosato, no
lugar denominado Colônia Augusta,
distrito de Campo comprido; município de Curitiba, Estado do Paraná,
nun1a área de vinte hectares (20 ha)
delimitada Por um poligÜno mistili~
neo, que tem um vértice na margem
esquerda do Rio Passa-una, a duzentos e quarenta e cinco metros (245m),
no rumo verdadeiro de cinqüenta e
oito graus sudeste (589 SE) da barra
do Córrego da Heprêsa e os lados ::~.
partir 'dêsse vértice-, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e vinte e dois metros (322m),
quatro graus e trinta minutos nordeste C4º 30' NE) ;_ cento e cinqüenta e
cinco metros C155rll), setenta ·e quatro graus sudeste (749 SE) ; setecentos e três metfos (703 m), nove graus
e trinta minutos nordeste (9Q 30' ·NE) ;
duzentos e __ quarenta e sete metros
(247m), .sessenta e oito graus sudoeste <68º SW) ; duzentos e noventa metros (290 m) ,_ sete graus sudoeste (7!?
SW) ; o sexto lado é o segmento retilineo que partindo da extremidade
do quinto lado descrito, com o rumo
verdadeiro de cinqüenta e dois graus
e trinta minutos sudoeste (529 30'
SW) ; ' alcança a margem esquerda do
Rio Passa-Una; o sétimo e último
lado é o trecho da margem esquerda
do Rio Passa-Una compreendido entre a extremidade do sexto lado e· o
inicio do primeiro lado acima descritos.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
C.N.E.N. n'? 1-63, de 9 de janeiro de'
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2<? o título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará\-a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois anos (2) a contar da
data da transcrição no livro próprio
de_ R~gistro das Autorizações de Pesqmsa.
Art. 3<? Revogam -se 'as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965: 144º
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau

ATOS DO
DECRETO N.º 57:094
OUTUBRO DE 1965

DE

19

PODER :BY.í~0UTIVO
DE

Autoriza a Mineraçao Santa Catarina Ltda. a lavrar fluorita no muniR
cipio de· Urussanga, Estado àe Santa Catarina.

O Presidente da República, usan~la
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição ·e nos
termos do Decreto-lei n.9 1. 985, de 29
d8 .:;aneiro de :1940 (Código de Mina...),
c\~rreta:

Art. 1.9 Fica autorizada a Mineração Santa Catarina Ltda., na qualidade de cessionária dos diréitos de·
Quintino Padoin a lavrar fluorita, em
terrenos de propriedade de Quintih0
Padoin e outros, abrangendo os lotes
coloniais números oitenta e cinco (85)
e oitenta e sete (87) da Segunda Linha Torrens, distrito de Morro da Fumaça, município de Urussanga,
no
Estado dê Sant.a Catarina,
muna
área de trin ~a e cinco hectares e sessenta ares ~35,60 ha), delimitada por
um polígono a-resn~!ar quE' tem um vértice- final da poligonal que partindo
da Igreja Nossa Sonhora do Carmo,
da Linha i'orrens, asslm se detine,
por seus com D'.·imentos e ·rumos verdadeiros: mil duzentos e sessem;a.
metros (1. 260 ml, cinco graus e sete
minutos noroeste (ffl ,07' NW); quinhentos metros (500 m), doze minutos
noroeste (09 12' NW) ; duzentos e
cinqüenta metros (250 m), oitenta
e nove graus e quarenta e oit- minutos nordeste (899 "48' NE). A partir dêsse vértice, a poligonal envolvente da área de lavra, asSim se define, por seus comprimentos e rumos
verdadeiros; trezentos e noventa me&ros (390m), oitenta e nove graus e
quarenta e oito minutos nordeste
~89<;>
48' NE); setecentos e cinqUenta e sete metros (757 m), doze
minutos noroeste (09 12' NW) cento e
ttuarenta metros (140 m), oitenta e
nove graus e quarenta e oito mi~
nutos sudoeste (89<;> 489 SW) ; duzentos e quarenta e' três metros
\243 m), doze minutos noroeste
(09 12' NW) ; duzentos e cinqüenta metros (250 m), oitenta e nove graus e quarenta e oito minutos
sudoeste (899 48'
SW) ; mil metros
(1. 000 m) , doze minutos sudeste (QQ
12'· SE) . Esta autorização é outorga··
d? mediante as condições constantes
de parágrafo único do ~rt. 28
do
Código de_Minas e dos ~r-ts. 32, 33, 34
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e suas alíneas, áiém das seguintes e
de outras cOnstantes do mesmo C6digo, não expressamente mencionad.M
neste decreto.
Parágrafo único. A execução d;:t,
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,Q 51.726, 1e 19 de
fevereiro de 1963, e da Resclução
·CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de .Energia Nuclear.
Art. 2º O concessionário da autorização fic,a obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Umãc.
ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3° Se o concessionário da autonzação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumoem a autorização de lavra será declaracla caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 30 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo é
subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 5.9 o concessionário da auto-.
rização será fiscalizado p~1J Depar-~.
tamento Nacional da Produção Mineral e gózará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Cód:go.
Art. 6,9 A autorização de lavra terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das· Autorizações de Lavra, após o
pa-gamento da taxa de setecentos e
vinte cruzeiros (Cr$ 720).
Art. 7.Q Revogam-se as dlsposições
em contrário.
Bra:::.ilia, 19 de outubro de 1965;
144.Q da Independência e 77.9 da República.
H, CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N.O 57.095 OUTUBRO DE

1965

DE

19 DZ

Autoriza o cidadão
brasileiro A rio
Dantas M essord a pesquisar areia
quartzosa no município de Analànaza, no Estado de São Paulo.

o Ptesidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar tigo 87, n.9 I, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.11 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ario Dantas Messora a pesquisar areia quartzosa, em terrenos
de propriedade da Companhia Abastecedora de Minérios <CIAM} no lugar

denominado Capão Alto,

distrito

e

município de Analãndia, no Estado de

São Paulo, numa área de duzentos e
trinta e sete hectares, quinze ares e
quarenta e um centiares (237,1541
ha) · delimitada por um pol1gono

ir~

regular que tem um vértice na confluência dos córregos Pita e Serrinha
e os ladoS, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e oitenta e sete metros e quarenta e _ três centímetros
(287,43m), trinta e três graus e oito
minutos sudoeste (339 08' SW) ; nOvecentos e cinqü!=!nta e 'trêR metros e
vinte e cinco centímetros (953,25m),
quarenta e sete graus e treze minutos -sudoeste (479 13' SW); quinhentos e oite-nta e dois metros e quarenta e oito centímetros
CE•82,48m),
sl'tenta graus e cinco mmutos sudoeste (709 05' SW) ; quatrocentos
e
setenta e nove metros e aezoito centímetros (479,11Jm), setenta e três
graus e três minutos noroeste (7J9
03' NW) ; mil e cinqüenta e três rn~
tros e oitenta e nove centímetros
<l053,89m), sessenta e sete graus e
quarenta minutos noroeste (67Q 40'
NW) ; cento e trinta e seis metros e
quarenta e nove centímetros (136,49
m), nove graus e cinqüenta e oito
minutos noroeste (99 58' NW) ; mil
duzentos e cinqüenta e quatro metros e quai'enta e sete centimetro-3
(L254,47m), sessenta e oito graus e
cinqüenta e um minutos nordeste (689
51' NE); ciilqüenta e sete metns e
cinqüenta centímetros (57,50m), sessenta e quatro graus e onze minu~"A)S
nordeste (649 11' NE); oitocentos e
sessenta metros e oitenta e três centímetros (860,83m) cinqüenta e, seis
graus e oito minutos nordeste (569
08' NE) ; quatrocentos e setenta e
seis metros e trinta e dois centímetros
(476,32m), cinqUenta e dois
graus e um minuto sudeste (529 Jl'
SE) ; quatrocentos e vinte e sete metros e oitenta e quatro centímetros
~(427,84m), sessenta graus e vinte e
cinco minutos sudeste (609 25' SE) ;
cento e oitenta e um metros e seleÍlta e três centímetros 081 73m),
~mtenta e seis graus e cinqüenta e oi~
1o minutos sudeste (769 58' SE) •

Parágrafo único. A execução da
presente autorização -fica sujeita à3
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.9 51.726. de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n,9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacjonal de Enern
gia Nuclear.
Art. 2.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa rte
dois mil trezentos e 01tenta cruzeiros <Cr$ 2.380) e será v-álido por doi!!!
(2) anos a contar da data da trans ·
crição no livro próprio de Regtstro
das Autorizações de Pe<:quisa.
Art. 3.9 Revogam·se as disposi_ções
em contrário.
Brasília, 19 de . outubro de 1965;
144.9 da Independência e 77 .~ da República.
H. CASTELLO BRANCO
]II aura

Th?.bau

DECRETO N9 57 .09·~ - DE 19
OUTUBRO DE 1965

DE

Dispõe sôbre o Regulamento para, a
eleição dos Representantes da Lavoura, na Junta Administrativa do
IBC, a que se refere o art. 59 da
Lei nQ 1. 779, ·de 22 ,-de dezembro de

1952.

o Pr.esidente da República, usando
da atribuiçiio que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe·
.deral, decreta:
Art. 19 Terá direito a voto na eleição dos Representantes da Lavoura
na Junta Administrativa (J.Ad.) do
Instituto Brasileiro do Café (IBC),
todo aquêle que explorar a lavoura
cafeeira por conta própria e em extensão considerada econômica.
§ 19 Considera-se enquadrada nas
exigências do art. Jt? a lavoura cafeeira consistente, no mínimo, de cinco mil (5.000 )cafeeiros.
·
§ 29 Nos condomínios, votarão os
condôminos até o lirríite das unidades econômicas na cultura, mas, náo
sendo estas suficientes, escolherão, entre si, os eleitores, pelo número que
couber.
Art. 29 o me, em cOlaboração, com
as entidades ·de classe, cooperativas de
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-eleitoral utilizado para as eleições
cafeicultores e os órgãos estaduais
maiores do pais, a data da .expiração
càmpetentes, organizará o cadastro
cta· validade.
dos' cafeicultores de cada Estado e facilitará e estimulará, com os meios ao
Art. 6Q Até trinta (30) dias da eleiseu alcance, o respectivo alistamento,
ção, o IBC publicará, no órgão de. impara os fins previstos neste- Regulaprensa oficial dos Estados, as hs_t~s
mento.
dos respectivos eleitores, por mumclParágrafo único. O alistamento
pio, mencionando o número de cafeei~
constitui ato voluntário do cafeÍcultor.
ros declarado para cada um.
Art. 39 A inscrição do eleitor será
§ 19 A inscrição de qualquer eleitor
requerida pelo .iriteressado, de acôrdo
poderá ser impugnada por outro, em
com o modêlo que acompanha êste
representação fundamentada, en~r~
Regulamento, de impressão e fornecigue, mediante protocolo, na reparüçao
mento oficial.
do me, na capital do Estado, até
§ 19 A veracidade das declarações
quinze (15) dias ·após a publicação
constantes do requerimento de jnscridas listas a que se refere êste artigo.
ção será atestada no mesmo docompete à Diretoria do IBC ~ancelar
cumento, segundo critério normativo
a inscrição quando fôr o caso.
·adotado pela Diretoria do IBC. pelo
§ 29 Realizadas as eleições, será reaP,.grônomo Estadual, Feder.al ou do
berto o alistamento.
IBC com jurisdição sôbre a, área em
que estiver localizada a propriedade
Art. 79 A eleição dos Representancafeeira, ou pelo Chefe do "Pôsto de
tes da Lavoura nà J. Ad., na forma
Classificaçáo do IBC, ou mantido por
do art. 5Q §§ 19 e 29, da Lei número
entidade estadual em acôrdo con,1 o
1. 779, de 22 de dezembro de 1952 e
IBC, devendo ser reconhecidas as fil'··
dêste Regulamento, será realizada no
mas do requerente e da autoridade
segUÍJ.do domingo do mês de mar~o,. de
atestante, ficando ambos os reconhequatro em quatro anos, a partrr de
clmentos dispensados, no caso de ser
1966.
u atesta.nte fWlcionário ~a Autarquia.
Àrt. 89 Qualquer entidade de âm§ 2Q o pedido de inscrição deverá
bito estadual ou nacional de represenser remetido, sob registro postal ou
tação dos agricultores em geral, de
por intermédio das repartições do· cujos quadros participem cafeicultores,
IBC, ao Departamento de Assistência
ou especificamente de cafeicultores.
Cafeicultura da Autarquia que. no
assim como as Federações de coopeprazo de oito (8) dias, deverá conferativas de cafeicultores registrada::; no
rir o requerimento, emitir o título e
Departamento de Assistência à Cadevolvê-lo, sob registro postal, à. unifeicultura do IBC, contando, no mínidade que realizou o alistamento, para
mo, quatro (4) anos de funcionamenentrega ao eleitor, contra recibo.
to regular, ou um grupo ?e pelo. menos 200 eleitores, poderao regrstrar
Art. 49 sessenta (60) dias antes da
candidatos à J. Ad,, até número igual
data marcada para cada pl~ito. será
ao de representantes da lavoura fixaencerrado o alistamento eleitoral. condo para o respectivo Estado.
siderando-se os pedidos apresentados
diretamente às unidades alistantes até
Parágrafo único. A cada nome de
às quinze (15) horas do último dia
candidato
a membro efetivo corresdo prazo, obrigando-se as unidades
ponderá o nome de um candidato à
alistantes à remessa, sob registro postal, ao Departamento de Assistência à
suplente, de forma que a eleição do
Cafeicultura do me, até a mesma
primeiro ·implique na do suplente.
data.
Art. 9Q o pedido de registro de canArt. 5Q O titulo eleitoral será de
didatos deverá ser formulado ao Deigual modêlo dos títulos válidos para
partamento de Assistência à Cafei..
as eleições gerais do país e , deverá
cultura, do IBC, através de seus õrgãos
corresponder às fôlhas de votação,
regionais ou diretamente, em. três (~)
para utilização nas eleições.
vias, até trinta (30) dias antes da eleição, devolvendo-se aos requerentes, coParágrafo único. o titulo eleitoral
mo recibo ~ terceira via do pedido e
será válido por duas (2) eleições serespondendo os requerentes, pelas inguidas, devendo constar no mesmo,
dicações feitas.
em adição ao que consta no titulo
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Art. 10. Não podem ser candidatos:
os cafeicultores estrangeiros;
b) os diretore's' ou servidores do IBC
que não se afaStarem de suas funções
até dois (2) meses antes da eleição;
c) as pessoas diretamente interessadas no comércio do café.
§ 19 No caso de registro, soli~ltado
por entidades representativas previstas
no art. 89. devera ser o pedido instruído com a cópia autêntica da at8,
do órgão deliberativo que escolheu os
candidatos e um exemplar de seus EStatutos, devidamente registrados há
mais de quatro (4) anos.
§ 20 O órgão· deliberativo competente para escolher as chapas será aquêle
indicado nos Estatutos da Entidada e
sendo êstes omlssos, -caberá a esc~Íh~
à Assembléia-Geral regularmente convocada.
Art. 11. As eleiçõés serão realizadas
na Capital cios Estados. e na sede dos
Mu_ni_cípigs com mais de duzentos í200)
eleitores, em local anUnciado trinta
(30) dias antes pela Diretoria do rBc.
§ 19 A mesa eleitoral será formada
por três (3) membros, todos funcicnários do Instituto Brasileiro do Ca:fé
indicados pela Chefia Geral do De~
partamento de Assistência à Cafeicultura do·. IBC que designará entre
ps três, o Presidente e o Sec!etário,
não podendo mais de um estar wtado. ·funcionalmente na localidade em
que fôr instalada a· mesa.
§ ~I? Os candidatos e as eÍltidar:les
de classe que ·as registrarem· poderão
nomear ate dois (2) fiscais para cada
mesa eleitoral.
Art.. 12. o Voto será secreto, colocado pelo eleitor em envelope especial
padronizado, rubricado pelo Presiden-·
te e.pelo Secretário da mesa. A votação será feita por cédula única, confeccionada em côr branca, papel flexivel e formato· retangular, devendo
conter os nomes dos candidatos, na
ordem cronológica do registro na sede
do Departamento de Assistência à cafeicultura do IBC, e o eleitor marcará, em espaço deixado antes cte cada
nome, o de sua preferência.
Parágrafo único. Os titulas serâo
rubricados pelo Presidente da mesa,
por ocasião do voto.
Art. 13. No dia marcado 'para a
eleição, às sete horas, o Presidente da
a)

mesa receptora ~ os mesários verificarão se está em ordem o material nécessário. As oito horas, supridas quais·
quer deficiências, será a urna oficializada pelos mesários e fiscais presentes, declarando o p'residente iniciadoS
os trabalhos. A votação começará
pelos membros da mesa, fiscais e candidatos. As 17 horas o Presidente declarará em voz alta que vai encerrar
a admissão de eleitores e, em seguida,
convidará todos os presentes a entregar à mesa seus titulas, trocando-os
por senhas para que sejam admitidos
a votar. Terminada a votação, será
declarado o seu encerramento, do que
se lavrará têrmo, declarando-se as assinaturas que contém.
Art. 14, A aptiraçno inicíar-se-á
imediatamente após o encerramento
da votação e será procedida pela mesa eleitoral que poderá convocar dois
eleitores presentes para auxiliar o
escrutínio.
§ 19 Terminada a apuràçtw, lavrarse-á uma ata dos trabalhos e resultados do pleito. em três (3) vias assmadas pela mesa,· escrutinadores e ÜS\~a.l:::;
presentes, sendo uma via afixada na
porta da seçáo .eleitoral. Na ,-tta, farse-á menção das impugnações apresentadas pelos fiscais e mais ocorrências.
§ 2º Concluídos os trabalhos, as cédulas, envelopes, impugnações, se houver, e· uma via da ata serão fechados
em invólucro lacrado com cintlls rubricadas pelos mesários, escrutinadores e fiscais e imediatamente levado
pelo Secretário da mesa ·à Junta Apuradora de que trata o artigo seguinte.
~ 3° A última via da ata será re'ml.tida pelo Presidente à Administração
Central, em envelope fechadO e sob
registro postal, e será destinada a uso
da Diretoria do IBC, em caso c..e recurso previsto no § 21? do art. 15 e no
art. 17.
Art. 15. Na repartição do IBC, 'la
capital do Estado, será instalada. nv
dia das eleições, uma Junta Apurado·
ra, presidida por um representante da
Autarquia e admitido um representante de cada Entidade ou grupo que
haja registrado chapa.
§ 19 Caberá à Junta Apuradora,
através das ·atas das seções eleitorais.
apurar o .resultado final e proclamar
eleitos os que tiverem obtido maior vo~
tação, até o número de representantes
estaduais a preenche~.
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§ 2Q Nos casos de dúviãa, que puderá ser levantada por qualquer membro da Junta ou ainda pelo fiscal de
qualquer Entidade ou grupo qué haja
registrado chapa, será a matéria, depois de discutida pelos membros da
.Junta, julgada pelo Presidente e pelos
dois vogais, com recurso à DiretOria
do IBC, com efeito suspensivo.
Art. 16. No caso de impedimento
trarisitório ou definitivo, por renúncia
ou falecimento do titular, caberã a
substituição a Seu suplente; no caso
de impedimento definitivo, por renún-cia ou falecimento do titular e do suplente, caberã ao Presidente da Junta
Administrativa convocar, a titulo cefinitivo, os candidatos a titular e respectivo suplente· colocados imediatamente após os eleitos, na ordem de
votação, para substituir respectivamente os impedidos.

Ex~r::uTI\'0
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Art. 17. Da proclamação dos eleitos, caberá recurso, sem efeito suspensivo, à Diretoria do IBC, dentro do
prazo de oito ·(8) dias da publicação
da ata geral dos trabalhos.
Art. 18. Os casos omissos nestas
instruções serão disciplinados pelo Código E:Ieitoral, no que couber.
Art. 19. ·A Diretoria -do IBC expedira as instruções que forem necessárias
à execução dêste Regulamento.
Art. 20. ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogados o Regulamento aprovado pelo
Decreto n'~ 32.629, de 27 de abríl de
1'953 e as demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de,196õ; 1449
da Independência e 77Q da República.
H,

CASTELLO BRANca

Daniel Faraco

MODELO AO QUAL S.lê REFERE O ARTIGO ;, ..

Senhor Presidente do Instituto Brasileiro do Café,
............. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cateicu!tor .......... ' ............ ' ..
Nome
Nacionalidade
Nascido e.r.a . • • . • • . . . . . . . . . • • • .
• . . . . •• •• . • . • • • • • • •
• ••••••••••••••••••
Localidade
Estado
Pais
........................ possuindo no municlpio de ....................... .
comarca , ............................. do Estado ........... ·'· ............ .
( ..................... ) cafeeiros plantados na area d.e .................. .
• • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . • . . . . • . ( ......••.••..•.....•.. > hectares na proprie- ;
dade adquirida de ....................................................... , .
Ncme do transmitente
( Escritura püblica de ............................... .
Conforme
( . Contrato particular ................................. .
I

(

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

registrado sob n.Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no Registro Geral e de HIPOtecas da Comarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vem solicitar a
Vos3a Senhoria seu alistamento para votar nas eleições dos Membros da
Junta AdministratiV<l dêsse InBUtutc, representantes do Estado ......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·. . qualüicando-se· pela forma acima por ser
c expressão da verdade.
·
(Data): ................... , ................................. .

(Ass.)
.ATESTADO

Nome da
autoridade

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

(Agrônomo Estadual
. \Agrônomo Federal
(Agrônomo do IBC
(Chefe do Pôsto de
(Clasificação de Café

) de .....................•
)

)

Município do imóvel

)

Atesto a verdade das dectarações do requerente
(Data) .................................... · .. · .. · · · ·. · · · · · · · · · · '·

CA.ss.) •••••....•..•..•.••••••..•••.••..•••..•....•••......••..••.•

NOTAS:

l-Firmas reco:nbecide.s por notãrio público.
O reconhecimento de ambas as firmas sera dispensável quando o atestante fôr funcionário çlo IBC.
·
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submetidos a exame de ~aúde po:r
Junta Especial e a ·um exame psico~
técnico, ambos com caráter elimina~
tório.
Regula o Recrutamento •ie Oficiais
s 21?. Será admitido recurso de reMédicos, Dentistas e Famwcéutico.s
sultado do exame de saúde para a
da Aeronáuticà.
Junta Superior de Saúde.
o Presidente da República, m;ando
Art. 59. Os candidatos selecwnados
das atribuições que lhe confere o a.r~ érr concurso, na forma/do artigo antigo 87, item I, da Constituição F'edeterior, serão nomeados l<?s TenentE:s
ral, decreta:
do Quadro de Oficiais Médicos, Farou Dentistas e coloca.dos~
Art. lQ, O reCrutamento de Oficiais macêuticos
respectivamente, em ordem hierárMédicos, Dentistas e Farmacêl:ticos quica
determinada pelo grau de apropara o Corpo de Oficiais da Aeronáuvaçâo nas provas de concurso aputica far-se-á por seleção em concurrados com aproximação até o centéso entre diplomados em Medicina, simo.
Odontologia e Farmácia, por ·mscola.s
§ 19. Em caso de empate, c a pro.:
ou Faculdades oficialmente reconhe- veitamento dos candidatos far~se-á
·
cidas.
obedecendo à seguinte príOl'idade:
Art. 29. O candidato deverá:
a) Oficiais da Reserva das Fõrcas
a) ser brasileiro;
Armadas dos Quadros de Médicos~
O) possuir menos .de 32 anos de idae Farmacêuticos;
de referidos a data de 2 de maio do Dentistas
b) militares da ativa das Fôl:ças
ano em que se realizar o concurso:
Armadas;
c) estar em gôzo de todos os dic) servidores civis do Mintstél'io da
reitos civis;
Aeronáutica;
a) provar que está em dia para coin
d) civis.
o Serviço Milita r;
§ 21! . Enquanto não fõr criado o
e) apresentar, se. civil, atestados__, {íe
Quadro de Ofici:üs Dentistas, os Ofibons ant'eceçtentes e de residenclrt, re- ciais Dentistas já· existentes e os conferidos aos dms últimos anos que ancursados ficarão agregados ao Quatecederam a_ realização do concurso; dro de Oficiais Médicos.
1) apresentar declaraçâo de que.
, Art. 69. Os resultados das provas
possui idoneidade moral para o ofie exames do concurso de seleçãJ · tecialato, assinada por dois oficims das rào caráter secreto e constarão, JUnFórças Arma.das;
·
tamente com a decisão final, de ata
g) ser julgado apto em inspeçâo de
a ser lavrada com a assinatura de tosaúde feita por Junta J~special de dos os membros da Comissão ExamiSaúde.·
nadora.
·
Paragrafo único. Para os candidaArt. 7<>. O Ministro da Aeronáutica
tos militareS da ativa ou da reserva
das Fôrças Armadas, e servidores pú- baixará instruções para a realização
blicos do Ministério da ~eronáutica,. do Concurso de Seleção, na forma estabelecida neste De_creto.
a idade limite de que trata a Letra b
dêste artigo passa a ser· de 33 (trinta
Art. 8\1. O Estado-Maior da Aero~
e oito) anos.
nâutica, por proposta da Diretoria de
Art. a<>. O número de yagas será Saúde deverá elaborar instruções esfixado &nualmente pelo Mim..;;tro rla peciais para a adaptação m\btar dos
Aeronáutica, por proposta do Estado- car. didatos inclui dos no Servlço de
Maior da Aeronã.utica.
Saúde da Aeronâutica como Oficüüs,
bem com'o para sua especialização no
Art. 4Q. A seleçao será 1:~aiizaáa ramo de Aviação.
·
por meio de provas escritas, orais e
Art.
9Q,
Este
Decreto
'entra1·á
C'ffi
praticas. Eventualmente uoderào ser
considerados para ctesempate e cla<>- vigOr_ na data de súa publiCação, revo~
siflcaçáo íinal, titulas e traDalhos ci~ gadas as disposições em contrário.
eutiücos orígimus, segundo critério lt
Brasília, 19 dé outubro de 1965; 1449
sel estabelecido nas Instruções para da Independência e 779 da República.
Concurso de Seleçào.
H, CASTELLO BRANCO
§ 1<>. Os candidatos aprovados rms
Eduardo Gomes
provas de que trata êste él.rtigo serão
DECRETO N9 57.097 -
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DECRETO N9

57.098 -

DE

19

DE OUTUBRO DE
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1965

A1Jrova os Orçamentos das Caixas Econômicas Federais do Piauí, do Amazonas. e do Estado do Rio.

O Presidente da República, ·usando das atribuições que lhe confere o
a.rt. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acórdo com o disposto no Decreto no 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11' de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados, conforme os qu&dros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 1965, das Caixas Económicas Federais do Piauí; do Amazonns e do Estar..o do Rio, entidades federais vinculadas ao Ministério da
Fazenda.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 779 da Repúbllca.
H.

CASTELLO BRÁNCO

Octavio Bulhões

Os anexos a que se refere o art. 19 fül'am publicados no D. o,
26-10-65 e retificados no de 3-11-'65.
0
)
DECRETO N9 57.099- DE 19 DE OUTUBRO DE ~965

de

Aprova os Orçamentos das Caixas Económicas Federais de Alagoas,
da Fahw, do Paraná e de Sergipe
O Presidente da Repúb1icca. usando das atribuições que lhe confere
o art. 87, item l, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei nç 4:.320,
de 17 de março- de 19-64 e -de acôrdo com o disposto no Decreto n° 54.39'1,
de 9 de óutubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, C.fcr('l.a;
Art. Y' Ficam o.prnvados, conforme os quadros anexos, os Orçamentos
para o exercício de 196.' daS caixas Económicas Federais de Alagoas, da
Bahia, do Paraná e de Sergipe. entidades federais vinculadas ao Ministério da Fazenda.
Art.29 :E-:st:e c!ecrf'to entlará em vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposiçõc:s em contrárjo.
Brasília, 19 de outJJ,r& de 1005; 1449 da Independência e 779 da RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO

octavio Go·11veia de Bulhôes

os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D.O.
28-10-135 -e retificados no de 8-11-65.
DECRETO

NQ 57 .l'JO DE
OUTUBRO DE 1965

19

DE

Autoriza a admisão de pessoal especialista'-temporário no Instituto de
Previdência e Assistência dos ServidoreS do Estado.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçáo e ten~
do em vista do que consta da Exposição de Motivos n? 567, de 21 de se-

de

tembro de 1965, do Departamento Administr;:ttivo do Serviço Público, decreta:
Art. 19 Fica o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado autorizado a renovar, na.
forma do artigo 26 da Lei n9 3. 780,
de 12 de julho de 19SO, os contratos
de trabalho de quinze (15L Médicos.
que ja vem prestando serviços ~o: são
necessários ao funcionamento do
Eospital dos servidores do Estado.
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Art. 29 As renovações de que trata
o artigo -anterior serão processadas
mediante portaria do Presidente do
Instituto de Previdência e Assistência
dos servidores do Estado -e Vigorarão
por prazo não excednte ao de um (1)
exe!'cício financeiro, dependendo cada
caso de registro préVio no Tribunal
de contas da União.
Art. 39 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Reptiblica.
H. ÜASTELLO BRANCO
Arnaldo Sussekind

DECRETO N9 5{l.101 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Renova a declaração de utilidade
pública a que se refere o Decreto
nt? 40.894, de 12 de fevereiro de1957, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, da área de
terre'lW necessária à construção do
açúde público "Santo Antônio do
A1·acatiaçu", no município de Sobral, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei n<.' 2. 786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 1ç · Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto n9 40.894, de 12 de feveTeiro de 1957, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas, da área
de terreno com 10.260.000 m2 (dez
milhões, duzentos e sessenta mil metros quadrados), representada , na
planta que -com êste baixa, devidamente-rubricada pelo Diretor do·Ma"terial do Departa,mento, de Administraçao do Ministério da Viação e
Obras Públicas, necessária à construção do açude público "Santo Antônio do Aracatiaçu", no município
de .Sobral, Estado do Ceará, cujos
proJeto e orçamento foram anrovados pela Portaria n9 775, de ·23 de
agôsto de 1950, do referido Ministé'rio.

Art. 29 ~te decreto entrará em
vigor , na datà da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 57.102 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento- Nacional de Obras Contra
as Sêcas, á1·ea de terreno no munictpio -de Reriutaba, no Estado do
Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o
art. 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 3.365, de 21
de junho de 1941, , modificado pela
Lei n9 2. 786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 704.618 m2 (setecentos e quatro
mil, seiscentos e dezoito metros quadradoiü, representada na planta que
com êste baixa devidamente rubricada
pelo Diretor da Divisão do Material
do Departamento de Administração
do Ministério da Viação e Obras Públicas, necessária à construção do
Campo de Pouso do açude "Araras",
no, município de Reriutaba, Estado do
Cearâ.
Art. 29 ltste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro· de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Juarez Távora

DECRETO

N9 57.103 - DE
OUTUBRO DE 1965

19

DE

Transfere ,a concessão do
pôrto de
Mucuripe <CE) para a Companhia
Docas do Ceará e dá outras providências.

o Presidente da República, no. uso
das atribuições que lhe sào conferi-
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das pelo Art. 87, item I, da constituição, ,e tendo em vista o disposto no
Têrmo de Acôrdo firmado em 19 de
julho de Hffi5 entre o Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis
o Govêrno do Estado do Ceará a
Companhia Docas do Ceará, relativo
à transferência ,de concessáo dt pôrto de Mucuripe (CE), publicado no
Diário Oficial de 21 de julho de 1965,
Estado da Guanabara - Parte I, página 14.858, decreta:
1n·t. 19 Fica transferida, para a
Companhia Docas do Ceará - Sociedade de economia mista constituída
em 9 de abril de 1965,, nos têrmos da
Lei n!? 4 .213, de 14 de fevereiro de
1963 e do Decreto n9 54.046, de 23 de
julho de 1964, a concessão do põrto
de Mucuripe. (CE),
anteriormente
outorgada ao Govêrno do Estado dD
Ceará e de conforinidade com o contrato de concessão firmado ein 15 de
fevereiro de 1934 e registrado pelo
Tribunal de Contas em sessão de 7
de março de 1934.
·
Art. 29 A transferência da concessão do referido põrto vigorará a
partir da data da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial, e se regerá de conformidade com o disposto
no Têrmo de Acõrdo . de 19 de julho
de 1965, referido no artigo anterior,
cabendo ao Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis ma-ndar
proceder a TOmada de Contas final
do antigo concessionário para apresentação da mesma à apróvação do
Ministério da Viação e Obras Públicas dentro do prazo de so (sessenta)
dias a contar da mesma data.
Art. 31? O presente decreto entrará em 'vigor na data de sua publicação,. revogadas as disposiçües em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 19ti5;
144° da Independência e 771? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N'l 57 .103-A OUTUBRO DE

DE 19 DE

1965

Declara ds utilidade püblica a Real
Sociedacle Espanhola de Beneficiência, com. sede em Salvador, Estado da Bahw.

o. Presidente da República, usando
c]<).

atribuiçã.o que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição Fe~
de1·a.l e atendendo ao que corista do
processo M.J.N.I. n<:> 23.033, de 1965,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei nº 91, de 28 de agôsto
de 1935, combinado com o art. 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nQ 5'0.517, de 2 de maio de 1961, a
"Real Sociedade Espanhola de Beneficiência", com sede em Salvador,
Estado da Bahia.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 771? da República.
H. CASTELLO BRANCO
Luiz Vianna Filho

DECRETO N9 57.104 -

DE

19

DE

OUTUBRO DE 1965

Declara de utilidade pública o HerbáTio "Barbosa Rodrigues", com sede
em Itajaí, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da C(}mtituição Federal e atendendo ·ao que consta do
Processo M.J:N.I. - 14.277, de 1965,
decréta:
Artigo único. E' declarado de ut,ilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei n9 91 de 28 de agõsto de 1935,
0ombinado com o art. 19 do Regulamento aprOvado pelo Decreto 'lúmero
50.517, de 2 de maio de 1::)61, o Herbário "Barbosa Rodr1gues'', com sede
em Itajai, Estado de Saüta ca.tarina.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1445' da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Montenegro Magalhães

DECRETO N° 57.105 OUTUBRO DE 1965

DE

19

DE

Renova a declamção de utuidade
pública a que se rejeTe o Decreto
n<? 45.974, de 9 de maio de 1959,
para fins ele desapropriação, pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sécas, da área de terreno necessária à' construção
do
açude püblico "Quixabinha", no
município de Maurtti, Estado do
Ceará.

o

da

Presidente do, República., usanao
atribuição que lhe confere o
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art. 87, item I, da Constituição, e ·nos
têrmos do\Decreto-lei n9 3,365, de 21
de junho de 1941, modificadÓ pela
Lei n<? 2. 786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaracilo
-de utilidade pública a que se refêre
o Decreto n(.' 45.974 de 9 de maio de
1959, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras

Contra as Sécas,. da área de terreno
com 9.148.000 m2 (nove milhões,
cento e quarenta e oito mil metros
quadrados), representada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor do Material do
Departamento de Administração ao
Ministério da Viação e Obras Públicas, necessária a construção do açude
público "Quixabinha", no estado do
Ceará, cujos projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria n? 775,
de 23 de agôsto _de 1950, .do re;ferido
Ministério.
Art. 29 1l:ste decreto entrarâ em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1965;
1449 da· Independência e 779 da
República.
H~ CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO

N9 57.106- DE
OUTUBRO DE 1965

19

DE

Renova a declaração de utilidade
pública a que se retere o Decreto
nr;; 46.441, de 16 de julho de 1959,
para fins de desapropriação, pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas,_ da área de- terreno
necessária à construção do açude
público "Várzea do Boi", no- município de Tauá, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que 'lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei "n9 3. 365 de 21
de junho cte "1941, modificad~ pela
Lei ng 2. 786, de 21 de maio ·de 1965,
decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto n9 46.441, de 16 de julho de
1959 para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras

Contra as Sêcas, da área de terreno
com 33,840.000 m2 (tl·inta e trê_s ·milhões, oitocentos e quarenta mil metros
quadrados), depresentada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor à.o IV!nterial tlO
Departamento de Administraç?-o do
Ministério da Viação e Obfas :Públicas, necessária à construção do açude
público "Várzea do Boi", no municipio de Taué, Estado do Ceará, cujos
projetas e orçamento foram aprovados pela Portaria n9 775, de 23 de
agôsto de 1950 do referido Ministério.
Art. 29 :ê:ste decreto entrará em
v~gor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em con -·
trário.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Juarez Távora

D.i.!iCRETO

NY 57.107 DE
OUTUBRO DE 1965

19

Dl:!

Renova a declaração de uWiàade
1JÚblica a que se refere o Decreto
n° 47.059, de 21 ele outubro de 1959,
parfl, fins de desapropriação, pelo
Devartament.o Nacional de Obras
Co7dra as Sêcas, da área de terreno necessária ·à construção do
açude público "Forquilha", no muniCÍJJio de Sobral, Estado do Ci3attl.

O Presidente da República,_ usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Deçreto-lei nQ 3.365, ·de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei _Q 2. 786, de 21 de maio de 1955,
de:: reta:
Art. 19 Fica renovada a decl~.ração
de utilidade pública a que se refere o
Decreto n9 47.059, de 21 de outubro
de 195H, para fins de des8.prouriação,
pelo D8part2.mento Nacional de Obras,
Contra as Sêcas, de área de terreno
de 23.628.013 m2 (vinte e três mi·lhões, seiscentos e vinte e 1 oito mil
e treze m~tros quadrados), representa-la na planta que com êste baixa,
de>'idamente rubricada pelO Diretor
do Material do Departament<> de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, necessária à construção do açude público ('Forquilha'',

ATOS DO

PODER ExECUTIVO

no municípió de Sobral, Estado do
cearà, cujos projetas e orçainento foram aprovados pela Portaria n<:> 775,
de 23 de agôsto de 1950, do referido
Ministério.
·
L·t. 2" :Ê!ste decreto entrará em
vigor nn data da sua publicação,
revogad~s
as disposições em contrário.
. Bt..tsilia, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 77<:> da
República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N<? 57.108 OUTUBRO DE

DE 19 DE

1965

Aprova o Primeiro Plano de Obras e
Estudos do Departamento Nacional
de Obras Contra. as Sêcas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere v artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, çlecreta:
Art. 19 Fica aprovado o Primeiro
Plano de Obras e Estudos do Departamento Nacional ae Obras Contra as
Sêcas, relativo ao periodo 1965-1968,
elaborado em cumprimento ao que
preceitua .o art. 39 do ·Regimento da·'Quele órgão, aprovado pelo Decreto
n9 52.637, de 8 de outubro de 1963.
Art. 2" As obras e serviços constantes do Primeiro Plano de Obras e Estudos deverão ser executads.s em programas anuais, reforçadas as dotações
'Orçamentárias com os recursos dos
ft.ndos .próprios ci.a Autarquia.
Parágrafo- único Nenhuma obra não
considerada no Primeiro Plano de
Obras e Estudos deverá 3er iniciada,
sem que estejam concluídas as prio
ritárias fixadas no mesmo, salvo quando se destine a possibilitar a construção, complementação ou o aprovei+J.ment~ de qualquer uma dessas obras.
Art. 3!J :il::ste decreto entrará em vigor
n~ data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da. Repúb:i.~ca.
4

H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO N.0 57.109
OUTUBRO DE

-DE
19ô5

19

DE

A";; toriza o ctrtadáo brasile!ro Eduar-

do L i n s a pesquisar calcário, no
m.unicívio de Monte .4le{fle,. Estado
do Pará

O Presidente da República, usando
da ütribujy&.o que lhe cor.·fen. <· artigo 37, n.9 i, da Constitui~ao e nos
têrmos r;o Pecreto-lei n.<:> L93b, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
An. 1.9 FJca autorl.z,l-dG c dd.~diJ.o
brasUeiro :B:duardo L~ns 'a pesquisar
calcário em terrenos de propriedade
de José Joaquim de Carvalho no lugar denominado Monte Alegre, distrito e município de Monte Alegre, Estado do Parâ, numa área de duzentos
11ectares (2COha), delimitada por um
retãngulo, que tem um vértice a mil
o,efscentos metros (l.OOOro_~ nu rumo
verdadeiro Sul (S), do canto sudeste
'(SE)
da ponte da Rodovia Monte
Alegre Colônia da Mulata, sõbre o
Igararé do Genipa e os lados diverg-entes à.é:;se
vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil .metros (2. OOOm), OeSte (W) ;
mil metros (l.OOOm), Sul (S).
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às estipulaçôes do Regulameni:.o aprovado
pelo DE!creto n9 51.726, de 19 de feverA_iro de. 1963, e da Resolut;ão CNEN
n<? 1-63, de 9 de janeiro de l 963, da
comissáo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.'? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntiCf', dêste decreto, pagará a taxa de.
dois mil cruzeiros (Cr~ -2.000) e será
válido por dois r2) anos a contar da
data aa transcrição no livro próprio
do Registro das Autorizações de Pesquisa.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
144.'! da Independência e 7'i.Y da Re- ·
pública.
H,- CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N5' 57.110- DE 19 DE
OUTl!BRO DE

1965

Autoriza a Cia. Cearense de czmento
PortZand -a lavrar calcário nos municípios de coreaú e Sobral no Estado do Ceará.

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

152

A:ros DO PoDER ExECUTIVO

tigo 87,. n,Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,Q 1.985, de 29
dt. janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.º Fica autorizada a Cia. Cearense ·de Cimento Portland a lavrar

calcário em terrenos de .::Da proprie-

dade nOs lugares Ipu e GonçaJ Alves,
na& 'ctatas de Conceição e Itacoatiara distritos de Ubaúma e Jaibaras,
m~nicipios de Coreaú e Sobral, ü.O

qüenta e um metros e setenta centímetros (3.4451,70m) treze graus ciniienta e nove minutos sudeste (13~
59' SE) . Esta autorização é outorgada mediante as condições constan~t!S
do parágrafo úmco do art. 28 do Cóligo de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
decreto.

Estado do Cearâ, numa área r~e quaParágrafo único. A execução da
trocentos e sete hectares e setenta e
presente
autorização fica sujeita às
Oito ares (47,78 ha) delimitada por
um polígono irregular que t;em um estipulações do Regulamento aprovavértice a mil cento e oitenta e sete , do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
metros e sessenta centímetros (1187,60 fevereiro de 1963 e da Resoluçâo núm) no rumo verdadeiro trinta e nove
mero 3 de 30 de abril de 1965 da Cograus quarenta e dois minutos normissão Nacional de Energia Nuclear.
deste (39? 42'NE) do marco quilométrico número duzentos sessenta e seis
Art. 2.º o concessionário da autoCKm 266) da rodovia BR-22 - Terização fica obrigado a recolher aos
rezina- Fortaleza e os lados a partir cofres públicos, na forma da lei, os
dêsse vértice, os seguintes comprimentributos que forem devidos à União,
tos e rumos verdadeiros: mil cento ao Estado e ao MunicíPio, em cumprie vinte e nove metros e oitenta cen- mento do disposto no art. 68 do Cótímetros (1.129,80m), cinqüenta e três digc de Minas.
graus trinta e nove minutos noroeste
Art. :i:-' Se o concessionário d.a ;nl(539 39' NW); mil duzentos e oito
metros e trinta centímetros (1.208,30 tonzaçáo náo camocr qualquer -"ias
ml, cinqüenta e dois graus e quaren- obrigações que lhe incumbem, a autorizaçáo de lavra será declarada ca-·
'ta e quatro minutos noroeste (52Q 44'
duca ou nula, na forma dús artigos:
NW>; duzentos e novents e cinco metros (295m), trinta e sete .graus e o1- 37 e 38 do. Código de Minas.
to minutos nordeste (37º 8' NE) ;
Art. 4.9· As propriedades vizinhas
quatrocentos e oitenta 'e nove metros
estao sujeitas às servidões de solo e
e noventa centímetros (.q !9,90m), oisubsolo para fins de lavra, na for-·
tenta e quàtro graus e dezenove minutos noroeste (849 19' NW); duzenma dos arts. 39 e 40 do Código de
tos e um metros e quarent'a centíme- Minas.
tros C201,40m), cinco graus quarenta
Art. 5.9 O concessioná .. io da autoe um minuto nordeste (59 41' NE) ;
quinhentos e noventa e um metros e rizaçá.o será fiscalizado. pelo Dep:M·vinte centímetr.os (591,20m), oitenta e tamento NaciOnal de Pl;Odt'-ÇáO Min:.::- _
quatro graus trinta minutos noroeste ral' e gozará dos lavores discrimina(84\1 30' NW) mil e vinte e nove me- dos no art. 'n de mesmo Código.
trc.3 e setenta centímetrOs (1.029,70m),
Art. 6.9 A autorizaçáo de lavra tecinco graus quarenta minutos nordesra por titulo êste decreto, que será
te CE·9 40' NE) ; cento e sessenta· rr~e
tra.nscrito no livro próprio de Reg1s~
tros e setenta centímetros (160,60mJ, tr() das Autorizações de Lavra,. ~pós o
oitenta e quatro graus trinta e cincu pagamento da taxa de oito mil cen··
mirmtos sudeste (849 35' SE) ; cin- to e sessenta cruzeiros (Cr$ 3.160).
qüenta e nove metros e cinqUenta centimetros (59,50m), éinco graus dtzesArt. 7.9 _Revogam-se as disposições
seis minutos sudoeste (59 16· SW) ;
mil duzentos e vinte e sete metros e em contrario.
sessenta centimetros (1. 227,60m), oiBrasília, 19 de outubro de 1965~
tenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (849 30' SE) ; setecentos 144.9 da Independência e 77.9 da Repl.-blica.
e vinte e um metros e oitenta centímetros (721,80m), trinta e sete graus
H. CAt;TELLO ERA...~ CO
e quatorze 111inutos nordeste (379 14
NE); três mil quatrocentos e c1nMauro Thibau

Aros
DECRETO

N.9 57.111 DE
OUTUBRO DE 1965
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19

DE

Autoriza S. A. de Cimento Mineração
e Cabotagem "Cimimar" a pesquisar calcário no municípioo de Pinheiro Machado,
Estado
do Rio
Grande do Sul.

153'

Art 2.9 o titm, a<:. autorizaçüo de
pesqu'sa que será 11m~. via autêntica
dê~te decreto, pagar:"' a taxi:l d"" três-·
mií cento e novent& cruzeiro,; <Cr$'
3 1:AJ) e será válid0 por dois (';!) anos
a contar da data da transcrição no
uwc, próprio de H.cgistro das Antorh-.a~oes de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as dispotuçõesPnl contnirio.
Brasilia, 19 de outubro de 1965 ~
144.9 da Independência e 77.1? da Re.:.
pública.

O Presidente .:ia República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 l, da Con.:;tituiçáo e nos
têrmos do Decreto-lei n.l? 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
H. CASTELLO BRANCO
decreta:
MaurO Thwau
Art. 1.9 F1ca autorizada S. A. 1e
Cimento - Mineração e Cabotage:n
·" Cimimar" a pesquisar calcário em
terrenos de propr1edade de Primitiva
DECRETO N9 57.112
DE 19 DE
Barreto dos Santos e de Amauri AlOUTUBRO DE 1965
ves Furtado no lugar denOminado
Passo da Conceiçáo, distrito de Pedras
Altas, município de Pinheiro MachaAprova alterações introduzidas nos
do, Estado do Rio Gra:n,de do Sul,
Estatutos da ·Atalaia Companhia de
numa área de trezentos e dezoito net~
Seguros, inclusive extensão das opetares e noventa ares (318,90 ha), derações de seguros ao Ramo Vida €
llmitada por um polígono mistilin~o
aumento do capital social.
a,<Jsim definido: o prilr..eiro lado é o
segmento retilineo, representado pela
cêrca divisória entre os terrenus de
O Presidente da República, usando,
Primitiva Barreto dos Santos e de
da atribuição que lhe confere o arNestor Barreto dos Santos, que cotigo 87, inciso I, da Constituição, e·
'meça na margem direita do Arroio
nos têrmos do Decreto n<::> 2.063, de 7
Candiotinha, indo no rumo verdadeiCo
de março de 1940, decreta:
de cinqüenta t seis graus quatro m,iArt. 19 Ficam aprovadas as alteramttos nordeste (569 4' NE), alcançar
o aiinhamento. lado esquerdo da ro ..
ções introduzidas nos Estatutos da
· devia de Pedras Altas para Bagé; o
Atalaia Companhia de Seguros, com
segundo lado. & o alinhamento -citado,
sede na cidade de Curitiba, Estado do
no trecho entre a e>"tremidade Llo priParaná, autorizada a funcionar pelo
\ meiro lado e o ponto de cruzamento
Decreto n<? 3.349, de 1\1 de dezembro
entre esta rodovia e o Arroio Caieira;
de 1930, inclusive extensão das opeo terceiro lado é a margem esquerda
rações de seguros ao Ramo Vida e audo Arroio Caieira no trecho compremento do capital social de ....... .
endido entre o final do segundo .crs· 50.000.000 (cinqüenta milhões de
lado e sUa barra no Arroio Candiocruzeiros) para crs 200.000.000 (duta; o quarto lado é a margem esquerzentos niilhões de cruzeiros), conforda do Arroio Candiota entre as barme deliberação de seus acionistas em
ras dos Arroios Caieira e CaridioAssembléia Geral Extraordinária, reatinha; o quinto e último lado é a __ lizada em 10 de outubro de 1964.
margem direita cto Arroio Candwti_/
Art. 29 A Sociedade continuará innha no trecho compreendidO entre o
inicio da cêrca supradescrita, e sua . tegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
barra no Arroio Candiota.
vigorar, sôbre o objeto da autorizaParagrafo único. Pl
execução da
presente autorização fica sujeita às "QáO a que alude aquêle decreto.
estipulações do Regu~amento 'lprovado
Brasília, 19 de outubro de 1965; 144't
pelo Decreto l1.9 51. 7Ló, de 19 Cie feda Independência e 77" da República,
vereiro de 1963 e da Resolução CNEN
n.9 1-63, de 9 de janeiro de Hlü3 da
H. CASTELLO BRANCO
ComiSsão
Nacional
de
Energia
Daniel Faraco
Nuclear.
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DECRETO N9 57. 113

~ DE

Hl

DE OUTUBRO DE

1965

Aprova o ·orçamento da Administração cto Serviço de Loteria Federal.

O Presiden.te da. República, usando das atribuições que lhe confere o

art1go 8'/. item· I, da Constituição, nos têrmos do ,artigo 107, da Lei número
4 ii:W, de 17 de março de .1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto número 54.il:9'1, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,

de 11 de janeiro de 1965, decreta:
An. 1º li'ica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
cxercicio de 1965, da Administração do ServiÇo de Loteria Federal, entidade

federal subordinada ao Ministério da Fazenda.
Art. 2Q li:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo~adas as c:..isposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1965; !44Q da IndepenÇl.ência e 779 da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Octavto Gouveia de Bulhões

os anexos a que se refere o texto foram

pub~icadoS

no D.

O.

de

28-10-U5.
DE2RETO N9

57.114 -

OUTUBRO

DE 19 DE

DE 1965

.Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao PorJ-::r Judiciário - Justiça do
Trabalho Tribunal Regional do
Tmbalho da 2~- Região - o crédito
especial de Cr$ 23 .418·. 880, para o
jim que , especifica.

P1·esictente oa 1tepuonca, usanau
da autoriz2.ção contida na Lei número 4. 580, de 11 de dezrr,'oro de 1954
e tendo ouvido o Tribunal de Contas
e o. Mini.stério da Fazenda, nos têr~
mo.'· rlo art. 93 do Re!mlr;mPnto Ge~·e.]
de Oontabilidade Pública, decreta:
Art. lQ Fica aberto ao Poder Judi~
ciãrio ~ Justiça do Trabalho - 'Tri,
bunal Regional do Trabalho d~. Segunda Região, o crédito especial de
Cr$ 23.418.880 (vinte· e três milhões,
quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta cruzeiros), destinado-----ao
:1.tendimento das despesas decorrentes da referida lei, ou seja, instalação
-e ada,ptação de sua sede.
Art. 2t:l O crédito especial de que
trata o artigo anterior será regis' ·
utom::Uícamentr pelo 'Tribunal
-de Contas e distribuído ao Tesouro
Nacional.
Art. 39 ltste decreto entrará em
·vigor r..a data de sua publicação,
O

revogadas as disposições em contrário.
Brasíua, 19 de outub1·o de 1965;
1449 da Independência e 77Q da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO. N9 57.115 -- .DE 19
OUTUBRO DZ 1965
ALdoriza

Jan Bobylow, a
pedras preciosas

DE

comprar

O Pre.sidente rh ·Renüblica, usanau
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da· Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
n~? 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado Jan
Bubylow, residente em Goiània, Estado de Goiãs,.- a comprar pedras preciosas nos têrnl-os do Decreto-lei
n9 466, éi.e 4 de junho de 1938, con:s~
tituindo titulo desta autorização uma
via z:u~êntica do presente decreto.
Brasília, 19 de outubro de 1963;
144Q da Independência e 770 da
RepUblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia/ de BulhCJe3

ATOS DO

DECRETO

N<? 57.116 DE
OUTUBRO DE 1965

19
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D""-

·rorna.. sem efeito o Decreto n0 45.140,
de 30 de dezembro de 195S

o Presidente da República, usandc, ~
da atribuição que lhe confere o
.art. 87, inciso I, da Constituição Fedei·al e tendo em vista o disposto nu
Decreto-lei n9 5 ..753, de 17 de agôstu
de 1943, decreta:
AI'tigo único. Fica sem efeito o
Decreto n9 45.140, de 30 de dezembro
DECRETO N9 57.117 -

de 1958, que autorizou a cessão à Associaçáo. Médica do Estado da Gua··
nabara, do domínio útil de mn· ter..
reno situado na Avenida Marechal
Câmar'll, Esp1anada do Castelo, no
Estado da Guanabara, com a área
aproximad2t de 4.500 m2 (quatro lllil
e quinhentos 'metros quadrados) .
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da rndependência e 7'79 da
República.
H.

BRANCO

CASTELLO

Octaviu- Gouveia de
DE

19

DE OUTUBRo DE

Bulhõe~

1965.

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de quatsquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos
novos, sem similar nacional regiStrado, neste descritos e consignados à
emprêsa "Algodoeira Seridó Comércio e Indústria S.A. (Alsecosa)", de
Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.
o Presidente da República, usando das atribuições· que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da Constituição Federal e nos têrmos do Art_igo 18, da
Lei nD 3.692, de 15 de dezembro âe 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução nQ 721, de 03.05.1963, aprovou parecer da
Becretaria Executivá daquele órgão, propondo fósse reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional registrado, neste descritos, a serem importados pela emprêsa "Algodoeira Seridó Comércio e Indústria S.A. - (Alsecosa), de Caicó (RN) e
destinados à sua indústria de beneficiamento de algodão, extração de óleo
e produção de torta;
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaríeira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o SUperintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do inesmo órgão, decreta:
Art. 1º Fica declarada prior_itária ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de
equipamentos novos, sem similar registrado no pais, a seguir descritos e
-eonsignados à emprêsa "Algodoeira Seridó Comércio e Indústria S. A.
(Alsecosa) ", de Caicó (RN) : .

I

Item I

Especificação

I

I
1

) Motor a óleo diesel, modêlo TPT, de dois
) cilindros horizontais, quatro tempos,
1
com potência de 154 HP e 420 RPM,
marca "Blackstone'', acompanhado de
1
seUs acessórios próprios, a saber: polia "standard" de 864 x 584 m;m, canos de escape, filtro de
em banho
de óleo, t1·opicalização do motor, aque1 cedor de óleo, "fuel" e filtro respectivo. Pêso líquido 7. 900 kg. Fabricação
1 de Blakstone & Co. Ltà., Dursley
I - Inglaterra ....................... .

Quantidade
a ser
importada

V alor Total

I

CIF US$

I

I

1

1

l

ar

2

15.624

156

_\TOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 29 :ttste Decreto entrará em vigor na data ae sua puoncaçao, revogadas as disposições em contrário.
Hrasília, 19 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO

N:9

57.118 -

DE

19

DE OUTUBRO DE

1965

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos
novos, sem_ similar nacional registrado e consignados à emprêsa "Máquinas Piratininga SI A". d~ São Paulo (SP).

O Presidente da República, usandO das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da C.onstituição Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei n9 3. 692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Con..
selho Deliberativo da Superintem;iência do Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE - atravéS da Resolução de nº 9lQ, de 6.5.1964, aprovou o parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida
como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, neste
descritos e sem similar nacional registrado, a ser efetuada pela emprêsa
"Máquinas Piratininga S.A. ", de São Paulo (SP) e destinados à_ implantação de uma fábrica de maquinismos para a lavoura e indústria, a localizar-se no Estado de Pernambuco;
considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não terem ditos equipamentos similar registrado no país;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE e..11caminhou a proposta do conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 · Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isençã.0 de quaisquer taxas e impostos federais, a importação dos equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a seguir
descritos e consignadcs à emprêsa "Máquinas Piratininga S.A. ", de São
Paulo <SP);
11

Item

1

Ef!pecificação

I

I
I
I Quantidade - Valor Total
a ser
I importada 1 CIF US$
I
I
1

I

1 I Frezadora Universal, de procedência Di! namarquesa, fabricação da firma Vilh
I Pedersen Ltda. mod. VPU-2, com mel sa de 1300 x 305 mm, com avanços
automáticos e movimentos rápidos em
tôdas as 3 direções com equipamento
I elétrico completo para corrente alter! riada trifásica, motor principal de 6
1
HP. Motor de avanço 1, x 3 HP equi1
pada com cabeçote divisar Universal
I VD-130-VD-150. Engr·enagens de muI
dança. Pês 0 líquido 1.650 kg ....... ..
2 I Furadeira Radial, de procedência Ita! liana, fabricação da firma S. P. A.
1 , Casa ti Ernesto & Figle Marca ...

I

1

I

I

8.814,
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I

I

T

I

Especincação

Item 1
11

1

a ser

1

importada

1

1

CIF US$

I

3

"Caser" 'Modêlo F 40/1250 Raio máximo de furação: 1. 440 mm. Equipamento elétrico completo para ·corrente alternada trifásica. 220;330 volts, 60
ciclos. Pêso líquido 2. 600 kg. . ..... .
Tôrno vertical de procedência alemã, fabricação da firma Schiess A. G., mod.
13 EK 125 c;diâmetro máximo torneável de 1.400 mm. Altura max. torneável 1.100 mm motor principal 40 HP. Pêso máximo das peças a usi-

4

Tesoura

nas -

5

Quantidade 1 Valor Total

4.000 kg .................... .

guilhotina Cincinnati, mod.
1.810, c;capacidade P/ chapas de aço
dôce até 1/4" x 10", equipada com par
de facas STANDARD e par facas de
aço especial, calibre ótico e motor de
7,5 HP. 220;380 v. 50;60 ciclos. Pêso
líquido 8.000 kg ... _.................. .
Prensa · viradeira mecânica para chapa-S
Cincinnati série 0-10 c;tonelagem par
de batentes Universal STANDARD,
Matriz macho e fêmea, motor especial
7,5 HP. 220;380 v. 50/60 ciclos. Pêso
liquido 14.200 kg.

6.326

1

42.493

1

16.82D

1

20.130

I
1

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

TOTAL ...................

1

I

I

94.583

~arágrafo umco.
Com respeito aos motores elétricos que acomp·anham
a maquinaria, fica sua similal'idade, para efeito de_ isenção de que trata o
presente decreto, para ser examinada pela alfândega de destino, quando do
desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário
próprio, observando-se o disposto na Circular n? 16, de 28 de agôsto de
1958. do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 21? Jtste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 771? da República.

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia. de Bulhões
Osvaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 57.119 -

DE

19

DE OUTUBRO DE

1965

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste para efeito de isenção
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de. equipamentos
novos, sem si.milar nacional registrado e consignados à emprêsa "'S/A
Indústria Têxtil de Mandacarú", de João Pessoa (Pb)-.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Constituição Federal e nos têrmos do /Artigo 18, da
Lei n? 3. 692, de 15 de_ dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Con:selho Deliberativo da Superintendência do- Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução n9 976, de 3.9.64, aprovou o parecer da
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Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida como prioritária,para o desenvolvimentó da.região, para efeito de isenção éle impostos
e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional
registrado, á ser efetuada pela emprêsa "S.A. Indústria Têxtil de Mandacarú!', de João Pessoa (Pb) e destinados a reforma de três filatórios da
fábrica da titular, sita na capital do Estado;
considerando haver o Conselho de Política Aduaneira atestado não terem ditos equipamentos similar registrado no país;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,.
para efeito de isenção de quaisquer taxas_ e impostos federais, a importação.
dos equipamentos~ novos, sem similar nácional registrado, a seguir descritos
e consignados à emprêsa "S.A. Indústria Têxtil de Mandacarú", de João
Pessoa (Pb):

I
Item I

Quantidade
a ser
importada

Especificação

I

I

Valor Total
CIF US$

1 I Maçaroqueira marca HOWA, modêl0 100,
I de 104 fusos, alça de 305 mm, estira~
1
gem com braço pendular, de ·fabricação da firma Howa Machinery Ltd.,
procedente do Japão. Pêso liqUido:
1
1

4.9oo kg. ..... ... ......... ... .. .. ...•

1

Partes do trem de alta estiragem WST,
tipo UT-3/E-430, para três filatórios
Brooks & Doxey, com 283 tusos cada,
1
bitola de 85,725 mm. Fabricantes e
I
exportadores: -Spindel Fabrik Sussen,
Schurr, Sts.hlecker & Grill GMBH, de
II
Sussen, Alemanha. Pêso líquido 230 kg
3 1 Coletores de Residuos, sistema Augusta,
marca JACOBI, tipo pneumafil, para
três filatórios -Brooks & Doxey, com
1
ventiladores industriais acoplados e
motor trifásico, de fabricação e expor-tação de Ernst Jacobi & co., K. G. 1
1 Augsburg, Alemanha. Pêso líquido: 1

2

7.850

1

I

I

1. 728

2.324,4

6

2. 793,5

I

1

1

11

I

432 kg.· ...............................

J

TOTAL ......_._
.._._._
. .cl_ _ _ __-___1_2_.967,9

Parágrafo único. Com respeito ao motor elétrico que s,compa.nha a
ma.quinaria, fica sua similaridade. para efeito d9, isenção de gue trata o
presente decreto, para ser examinada pela alfândega de destino: quando do
desembaraço aduaneiro, na hipótese de o mesmo seguir regime tarifário
próprio, observando-se o disposto na Circular n9 16, de 28 de agôsto de 1958,
do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 l!:ste Decreto ·entrará em vigo:r na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO BRANCO

Octãvio Gouveia de Bulhões
Osvaldo Cordeiro de Farias

ATOS DO

DECRETO N, 0 57.120OUTUBRO DE 1965

DE

19

PODER E:{ECUTIVO
DE

DECRETO N,Q 57.121 -DE 19
OUTUBRO DE 1965

159
DE

.

Autoriza a Central Elêtrica de Furnas
S. A. a construir linha de transmissão.

Autoriza o cidadão bwsileiro Antonio·
Mendes a pesquisar água mineral,
no município de Votorantim, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artio 87, inciso r. da Constituição, e nos
têrmos do art. 55' do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
clecreta:
·
Art. 1.9 Fica ·autorizada a Central
Elétrica de FU.rnas s. A. a construir
uma linha de transmissão entre a
Usina de Peixoto, nc .E.stado de Minas Gerais e a futma Usina de Estreito. no Estado de ~âo faulo.
§ 1.9 E~ portaria ao Ministro ctas
f'/iinas € Energia, após a aprovação dos
pn.. jetos, serão fixaàas as caracteristira.s técnicas da Unha de transtrn<são.
~.9 A referida linha se destina ao
tmnecimento de energia elétrica ao
canteiro de obras da futura Usina de
Estreito.
Art. 29 A concessionária deverá satistazer as seguintes exigências:,
I _ .. Apresentar 1:1. Divl~ão de Agua&
do Departal)lent,o 1-Têf'"lr.nal da Prodl'<:ão Mineral do )JLnistério das Mina& e Energia, em três (3) vias, den~
tro do prazo de noventa (90) dias,
a contar da data da PL. blicação dês ..
te decreto, os estudos, projetas e or-çzmentos relativos à Lrila de trans·
missa o.
II - Iniciar e concluir :;ts obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, exer.utando-as de acôrdo com os projetas a.p~·o~
vados ou as modificações que· \·orem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste; a r ti g o poderão ser
prorrogados por a.to do Ministro das
Minas e Energia.
Art. 4.º O present0 decreto Bntra
em vigor na data dz sua publicaç~w,
revogadas as dispos!_ções em contrário,
Brasília, 19 de outubro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.

O Presidente da República, usando.-.
da atribuição. que lhe confere o arti~
go 87, n.Q 1, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n.º 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Min::Js), tiecreta:
Art. 1.9 I.<1ica autorizado o cidadàobrasileiro Aritonio Mendes a pesquisar água mineral, em terrenos de sua.
propriedade e do Mosteiro de sa.o
Bento d eSorocaba, no lugar denomi~
nado Bairro da Pedreua, distrito e
município de Votorantim, no .Estado~
de São Paulo, numa área de cinco
hectares (5 ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a trezentos e cmqüenta e três metros
(353m), no rumo verdadeiro de oitenta e seis graus e trinta minutos
noroeste (869 30' NW) do marco qui~
!amétrico número cento e vinte e cinco (Km. 125) da Estrada EStadual
Piedade-Sorocaba e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes com~
primentos e rumos verdadeiros: duzentOs e cinaüenta metros <250rn),
oitenta e nov-e graus e trinta minuto~ noroeste (899 30' NW) ; duzentos
metros (200m), trinta minutos sudoeste (09 30' SW) .
Parágrafo único. A
execuçã.o da
presente autorização fica sujeita ás,
estipulações do Regulamento aprovade pelo Decreto n.9 51.726, de 19 de·
fevereiro de 1963 e da Resoluçao número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa será
uma
via outêntica
dêste cl.ecreto, pagarâ a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será vá~
lítio po:r dois (2) anos a contar Ciactat,a da transcrição no livro próprio
d.e Registro das A '11;llrizações de Pes~

,*

H.

CASTELLO BR/l.NCO

Mauro Thibau

qmsa.

Art. 3.9 Revogam-se as disposiçÕes..
em contrário.
Brasília,· 19 de outubro de 1965;
144.9 da IndepenC::ência e 77.9 da Re.-·
:t,úblJca.
H.

CASTELLO BRANCU

Mauro. Thibau
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DECH.ETO N.<? 57.122 OUTUBRO

DE

DE

19

DECRETO N,9 57.124 --DE 19 DE

DE

OUTUBRO DE 1965

1965

,Concede à Pedreira Meira Ltàa., au~
torização para funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
:art. 87, n.<? l, da L!onstituição e nos
termos do Decreto-lej n:< g::m; de 8
-de dezembro rte 1938, decre1;a:

·

Artigo único: E' concedida à Pe-

,_dreira Meir!l Ltda., constituída por
·contrato arqmvado sob n/? 115.990 e
.alterações sob ns.
25.802, 'l6.028 ~
34.424, no DNRC, com sede na cicta,.de do Rio de
Janeiro, Estado- d.a

Guanabara, a...ltorização para funcio ..
nar como empresa de >ni'.aeraçáo. fi.cando onngada a cumprir integral·
mente <.'LS leis e regulamento~ em vi._gor ou que vierem a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Brasília, 19 de outubro d~ 1965;
144.9 da Independência e ·rt .9 da Re]:r(.;blica.
H.

concede reconhecimento à Facúlda.de
Estadual de Filosofia de Jacarezinho, no Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que consta no processo 77.931-62, do
Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Artigo · único: E' concedido reconhecimento à Faculdade Estadual de
Filosofia de Jacarezinho, situada na
mesma cidade do Estado do Paraná .
E1'asilia, 19 .de outubro de 1965;
144.º da Independência e 77,9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

DECRETO

N\1

57.125 DE 1965

~Promulga

a Convenção Internacional

o

DE

18

Dl>:

Cr1a o Consulado honorário do Brasn
em Mendoza, Argenti.na
O Presidente da República, usand0
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n<? I, da Constituição e no::;
têrmos do § 1 Q do art. 27 da Lei

n<? 3.917, de 14 de julho

Qe

19,61,

uecn;~a:

Art.

1Q

Fica criado o Consulado
do Brasil em Mendozl:l.,

Argentina.
Art. 2'? :t:.:ste decreto entrará etn

vigor pa data de sua publicação,
revogadas as disposições em ~on
trano.
Brasília, 19 de outubro de 1965;
1449 da Independência e 770 aa
.República,
H.

CASTELLO

BRANCO

Vasco da Cunha

OE

tes ou executantes, aos produtores
de fonogramas e aos organismos de
radiodifusão.

111 aura Thibau

_honor~rio

19

1Jara proteção aos artistas intérpre-

CASTELLO BRANCO

DECEETO N° 57.123 OUTUBRO DE 1965

DE

OUTUBRO

Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional apro~
vado pelo Decreto Legislativo n'? 26,
de 1964, a Convenção Internacional
para proteção aos artistas intérprete~
ou executantes, aos produtores de fonogramas· e aos organismos de radiodifusão, assinada em Roma, a 2~
de outubro de 1961;
E havendo a referida Convenção
entrado em vigor para o Brasil, de
confõrmidade com seu art. 25, § 2,
a 29 de setembro de 1965, três meses·
após o depósito do instrumento de ratificação junto ao secretário Geral da
Organização das Nações Unidas, efe·
tuado a 29 de junho de 1965;
Decreta que a mesma, apensa por
cópia ao presente decreto, seja executada e cumprici.a tão inteiramentE"
como nela se oontém.
Brasília, 19 de outubro de 1985;
1449 da Indepf'-ndência e 779 da Rf>·
pública.
H.

ÜASTELLO BRANCO

v asco da Cunha

ATOS DO PODER EXT-:f)'UTIVO

Convenção Internacional _para prote-

161

A proteção prevista pela presente
Convenção deixei intacta e não afeta
de -qualquer modo, a proteção ao di·reito do autor sôbre as obras literá..
rias e artísticas. Dêste moda, nenhu4
ma disposiçãü da presente Convenção
poderá ser interpretada em prejuízo
dessa proteção.

b) "fonograma", tôda a fixação eY.clusivamente. sonora dos sons de uma
execução ou de outros sons, num su··
porte material;
c) "produtor àe fonogramas", a
pessoa física ou jurídica que, pela primeira vez, fixa os sons de uma execução ou outros sons;
d) "publicação", o fato de por à
disposição do público exemplares de
um fonograma, em quantidade sufi...
ciente;
e)
"reprodução", a realização da
cópia ou de várias cópias de uma fixação;
f) "emissão de radiodifusão", a difusão de sons ou de imagens e sons,
por meio de ondas radtoelétricas, destinadas à recepção pelo público;
g) "retransmissão", a emissão simultânea da emissiio de um organis·
mo de radiodifusão, efetuada por outro organismo Ç!e radiodifusão.

Artigo 2ç

Artigo 4'?

1. Para os fins da presente Con4
venção, entende-se por tratamento nacional e tratamento concedido pela
legislação nacional do Estado oontra~
tante, onde a proteção é pedida:
a) aos artistas intérpretes ou executante/3 seus nacionais, para as execuções realizadas, fixadas pela primeira vez ou radiodifundidas no seu
território;
b)
aos produtores de fonogr~mas
seus naciünais, para os fonogramas
publicados ou fixados pela primeira
vez no seu território;
·
c) aos organismos de radiodifusão
cuja sede social esteja situada no- seu
território, para as emissôe::> radiodi•
fundidas pelos emissores situado~
nesse mesmo território.
2. o tratamento nacional será- con ..
cedido nos têrmos da proteção expressamente garantida e das limitações expressamente previ<::tas na P\'~·
sente Convenção.

Cada Estado contratante concederá
o tratamento naqional aos artis,tas intérpretes ou executantes sempre que
se verifiQue uma das seguintes con·
dições:
a) se a execução se realizar num
outro Estado' contratante;
b) se a execuçã.o fôr fixada num
fonograma protegido pelo art. 5!? da
presente Convencão;
c) se a execução, não fixada num
fonograma, fôr radiodifundida através
de uma emissão de radiodifusão protegida pelo artjgo 69 da presente Con~
venção.

ção aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão.

Os Estados contratantes, animados
do desejo de proteger os direitos dos
artistas intérpretes ou executantes,
dos produtores de fonogramas e dos
organismos de radior:lifus.ão, acorda..
ram no seguinte:
Artigo 19

Artigo 39
Para os fins da presente Oonven··
ção, entende-se por:
a) "artistas intérpretes ou executan ..
tes". os atare:::. cantores, músicos, dan ..
çarinos e outras pesooas que repre~
sentem, cantem. recitem, declamem,
interpretem ou executem, por qual..
quel' forma, obras literárias ou artísticas;

Artigo 59
1. Cada Estado contratante concederá O tratamento nacional aos produtol'es de fonogramas sempre que se
verifique uma das seguintes condições:
a) se o produtor do fonograma fõr
naêiona1 de outro Estado contratant~;>
(critério da nacionalidade) ;
b) se a primeira fixação de som fôr
re.alizada num outro Estado contra.,.
tante (critério da fixação) ;
c) se o fonograma fôr publicado
pela primeira vez num outro Estado
contratante (critério da publicaçãJO) .
2, Se um fonograma fôr publicado
pela primeira vez num Estado não
contratante e, dentro dos trinta dias
seguintes à primeira publicação, fôr

162

Aros DO PúDER EXECUTIVO

também publicadÔ num Estado con~
tratante (publicação simultânea) , considerar-se-á como tendo sido publicado pela primeira vez num Estado
contratante.
3. Qualquer Estado contratante po_.
de declarar, por uma notificação dirigida ao Secretário Geral da Orga ..
nização das Nações Unidas, que nq..o
aplic'ará ou o critério da publicação
ou o critério da fixação. Esta notificação poderá fazer-1'ie no momento da

ratificação, da aceitacão ou da adesão ou, posteriürmen{e, em qualquer
outro momento; neste último caso, a
declaração só terá efeito seis -meses
depois da da ta da notificação.
Artigo G9

1. Cada Estado contratante concederá o tratamento nacional s.os organismos de radiodifusão sempre que
se verifique uma· das seguintes condi.ções:
a) se a sede sopia1 do organismo de
rarlicdifusão estiver situada num outro Estado contratante;
b) ·se a· emissão fôr transmitida por
um emissor situado no território dGl
ou outro ~stado contratante.
2. Qualquer Estado contratante po·
de declarar, por uma, notificação di·
rigida ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, que só
concederá a proteção às emissões, s~
a sede social do organismo de ~'Rdio
difusão estiver situada num outro Estado contratante e, a emissão fôr
transmitida por um emissor situado
no território do mesmo Estado contratante. Esta notificação poderá fazer-se no momento da ratificação, da
aceitação ou da adesão ou, posteriormente, em qualquer outro momento;
neste último caso, a declaração só terâ
efeito seis meses depois da notifica·
ção.
Artigo 79
proteção aos' artistas intérpre·
tes ou executantes prevista na presente Convenção, compreenderá a fa·
culdade de impedir:
a) a radiodifusão e a comunicàç§.o
ao público das suas execüçõe~· sem
seu consentimento, exceto quando a
execução utilizada _para a radiodifusão ou para a comunicação ao públi·
co já seja uma execução radiodifun~ _
dida ou fixada num fonogrania;
1. A

b) a fixação num suporte material
sem seu consentimento, da sua exe~
cução não fixada;
c) a ,reprodução sem seu consentimento de uma fixação da sua exe·
cucão:
Ú se a primeira fixação foi feita
sem seu consentimento;
ii) se a reprodução fõr feita para
fins diterentes daqueles para os quais
foi dado o consentimento;
iii) quando a primeira fixação, fei·
ta em virtude das disposições. do artigo 15 da presente Convenção, fór
reproduzida para fins diferentes doo
previstos nesse ártigo.
2. (1) Compete à, legislação nacional do Estado contratante onde a prcteção fôr pedida, regular a proteção
contra a retransmissão, a -fixação pan~
fins de radiodifusão e a reprodução
dessa fixação para fins de radiodifusão, quando o artista intérprete ou
executante tenha autorizado a radio·
difusão da exe.cução.
(2)
As modalidades de utilizacão
pelos organismos de radi-odifusão das
fixações feitas para fins de radiodifusão, serão reguladas pela legislação
nacional do Estado contratante ond!1
a proteçâo fôr pedida.
(3) Todavia, nos casos previstos nas
alíneas (1) e (2) dêste parágrafo, a
legislaçã,o nacional não poderá privar
os artistas intérpretes -ou executantes
da faculdade de estabelecer relações
contratuais com os organismos de raw
diodifusão.
~
Artigo 89

um Estado contratante pode deter·
minar, na sua legislação nacional, o
modo como serão representados no
exercício dos seus direitos os artistas
intérpretes ou executantes, quando
vários artistas participem na mesma
execução.
Artigo 99
Qu8Jquer Estado contra.tante, pela
sua. legislação nacional, pode tornar
extensiva a proteção prevista na presente Convenção aos artistas que não
executem obras literárias ou artísticas.
Artigo 10
Os r)1·odutores de fonogramas gozam
do direito de autorizar ou proibir a
reprodução direta ou indireta dos seus
fonogramas.
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Artigo 11
Quando na sua legislação nacional
Estado contratante exigl_r o cumprimento de forma1idades. como condição pam a prote(;ão dos direitos dos
produWres de fonogramas, dos artistas intérpretes ou executantes ou de
ambos, em relação aos fonogramas,
estas considerar-se-ão satisfeitas se
todos os exemplares ou invólucros ctos
fonogramas publicados e existentes no
comércio contiverem uma indicação
constituída pelo símbolo (P) e pelo
ano da primcü·a publicação, colocada
de modo a indicar elaramente que
existe o direi.to de reclamar a proteção. Se os exemplares ou os invólueros não permitirem identificar o produtor ou o titular da licença concedida pelo produtor (pelo nome, marca ou outra designação apropriada),
a menção deverá igualmente compreender o nome do titular dos direitos
do p1·odutor ·do fonog-rama. Além disso, se os exemplares' ou os invólucros
não permitirem identificar os principaís inté1·pretes ou executantes, a r.oenção deverá compreender támbém o
nome do titular dos direitos dos ar~
tistas, no país onde se realizou a fixação.
u~r

art. 15 da presente Convenção, se forem reproduzidas para fins diferentes dos previstos ne.ste artigo;
d) a comunicação ao público ·das
su::,s emissões .de televisão, quando se
efeLuem ern lugares acessíveis ao públieo, nwdi:mte n pazamento de um
direito dt:: entrada;· compete à legislação nacional do país onde a proteçàu c_lf~st'e direito é pedida, d·2tE:l'J.ltnar
~;.::.:: ccnJições do e:;:ercício do mesmo-t:ireito·.
Artigo 14.
A duração da protecão a conceder
pela pres0nte Convenç-ão não podel'â
&er inferior a um periodo de vinte
anos:
a) para os fonogramas e para as
exccuçõ2;;; fixadas nestes :í'cnogramas,
a p(l.l·tir do fim do ano em que a ::.'ixaçf.o foi realizada;
b) para as execuções não fixadas
em fonogramas, a pa'.:til' do fim do
ano em que se realümu a execução;
c) para as emissões de radiodifu~
são, a partir do fim do ano em que
se realizou a emissão.

Artigo 15
1. Qualquer Estado cont-ratante po-

Artigo 12
Quando um fonograma publicado
com fins comerciais ou uma reprodução d&sse fonograma forem utilizados
(iiretamente pela radiodifusão •JU para
qualquer comunicação ao público, o
utilizador pagará uma remunerad1o
qultativa e única aos artistas intérpretes ou executantes ou aos produtores de fonogramas ou aos doiS. Na
falta de acôrdo entre êles, a legislação nacional poderá determinar as
condições de repartição desta remuneração.
Artigo 13
Os org·anismos de radiodifusão godo din')ito de autorizar ou proibir:
a) a retransmissão das suas emist.ões ·
b)' a fixacão das suas emissões num
suport·~ material;
c) a reproduçã-o
D das fixa((ões das suas emissões,
sem seu consentimento;
m das fixações da.s suas emissões,
feitas em virtude das disposições do
Z8.m

de estabelecer na sua legislação nacional exceções à proteção concedida
pela presente Convenção no caso ele:
a) utilizaçáo para uso privado;
b) curtos fragmentos em relatos de
acontecimentos de atualidade;
c)
fixaçá.o efêmem realizada por
um organismo de radiodiiusão, pelos
seus próp~·ios meios e para as suas
própria~3 eml:osões;
d) utilização destinad:J. exclusivamente. ao ensino ou à investigaçP.o
cientifica.
2. Sem p1·ejuizo das disposições do
parág-re,to 1 dêste artigo,
qualquer
Estado contratante tem a faculdade
de prever, na sua leg·islação nacional d8 proteo;ão aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de
:.tonogr::Muas e aos organismos de radiodiiust\o, limitações cl.a mesma natureza das que também süo pt·evistas na
sua legislação nacional de proteção
"'-O direito do autor sôb2·e as obras Ji.terà~·ias e a~tisti.cas. No entanto. nao
podem instituir-se licenças ou auto'rizações obrigatól'ias, sen8..o na medida
em que forem compatíveis com al:i
disp:Jsições da p:;:esente Convenção.
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Artigo !69
1. um Estado, ao tornar-se parte
da presente Convenção, sujei'Ga-se a
todas as obrigações e goza de todas
as vantagens nela previstas. Todavia,
cada Estado poderá declarar, em qualquer momento, por uma notificação
dirigida ao Secretário geral da Organização das Nações Unidas:

a) em relação ao artigo 129:
I- - que não aplicará nenhUma das

mas apenas em função do critério da
fixação, poderá declarar por uma notificação dirigida ao secretário geral
da Organização das Nações Unidas
com o instrumento de ratificação, de
aceitação ou de adesão, que aplicará
Unicamente o critério da fixação para
o efeito do artigo 5\'1 da .presente Convenção e que aplicará o critério da fixação em vez do critério da nacionalidade do produtor, para os fins do
parágrafo 1 da alínea a), 111) e IV, do
artigo 16 da presente Convenção.

disposições dos mesmo artigo 129;

II - que não aplicara as disposições
Artigo 189
do artigo 12v, quanto a determinadas
utilizações;
o Estado contratante que tenhaIII - que não aplicará as disposifeito as declarações previstas no paR
ções do artigo 129, quanto aos fonograrágrafo 3 do artigo 59, no parágrafo .z
mas cujo produtor não seja nacional
do artigo 69, no parágrafo 1 do artigo
de um Estado contratante;
16, ou no artigo 17, poderá limitá-las
IV -- que limitará a extensão e a - ou retirá-las mediante nova nàtificação dirigida ao Secretário geral da
duração da proteção prevista no artiOrganização das Nações Unidas.
go 129, quanto- aos fonogramas cujo
produtor seja nacional de outro Es·
tado contratante, na medida em ~que
Artigo 199
êste Estado contratante protege os,
fonogramas fixados pela primeira vez
~Não obstante quaisquer outras dispelo nacionai do Estado que fez a deposiçõ~s da presente Convenção.A não
claração; porém, se o Estado contraserá aplicável o artigo 79 quando Um
tante de que é nacional o produtor
artista intérprete ou executante hanão conceder a proteção ao mesmo ou
ja consentido na inclusão da sua
aos mesmos beneficiários como conceexecução numa fixação de imagens ou
de o Estado contratante autor da dede imagens e sons.
claração, não se considerará esta circunstância como constituindo· uma diArtigo 209
ferença na extensão da proteção;
b) em ·relação ao artigo 139, que não
1. A presente Convenção não prejuaplicará as disposições da aunea d)
dicará os direitos adquiridos em qualdêste artigo; se um Estado contraquer Estado contratante ant.es da entante fizer tal declaração, os- outros
trada em vigor da Convenção nesse
Estados cOntratantes não ficam obriEstado.
gados a conceder _o direito préVisto
na alínea d) do artigo 139, aos org·a2. Nenhum Estado contratante senismos de radiodifusão que tenham
rá obrigado a aplicar as disposições
a sede social situada no território dada presente Convenção às execuções
queie. Estado.
ou às emissões de radiàdifusão realizadas ou aos fonogramas gravados
2. A notificação prevista no paráantes da entrada em vigor da presengrafo 1 do presente artigo, feita em
te 'convenção nesse Estado.
data posterior à do depósito do instrumento de retificação, de aceitação
du de adesão, só terá efeito seis meArtigo' 219
ses depOis de recebida a notificaçáo.
A proteção concedida pela presente
Convenção não poderá prejudicar
Artigo 179
qualquer outra proteção de que já
beneficiem os artistas intérpretes ou
Qualquer Estado que, nos têrm-:>s -da
sua legislação nacional em vigor em
executantes, os produtores de fono26 de ouutbro de 1961, conceder uma
gramas e os organismos de radiodifuproteçâo aos produtores de fonograsão.
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Artigo 229
Os Estados contratantes reservam-

se o direito de estabelecer_ entre si

acordos particulares, desde que tais
acordos concedam aos artistas inte:rpretes ou executantes, aos produtores
de fonogramas ou aos organi3mos de
radiodifusão direitos mais amplos dos
que são concedidos . pela presente
Convenção ou contenham outras disposições que não sejam contrá1·ias à
mesma.
·
Artigo 239
A presente Convenção será depfJs1tada em poder do Secretário geral da
Organização das Nro.ções Unidas. Até
3() de junho de 1%2. ficará aberta â
assinatura dos EStados convidados
para a Coriferência diplomática sõbre.
a proteção internacional aos ·artistas
intérpretes· ou· executantes, ao:-: pro ..
dutores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão, que sejam partes da Convenção universal sôbre o
direito do autor ou membros 'ia Unit,o
Internacional para a .pr0teção das
obras literárias e artísticas.

Artigo 249
1. A presente Convenção será sUbmetida à ratificação ou à aceitação
dos Estados signatários.

2. A presente Convenção ücará
aberta à adesão dos Estados convida..
dos para a Conferencia designada no
artigo 239, assim como à adesão de
todos os Estados membros da IJrganização das Nações Unidas, desde que
o Estado aderente' seja parte da Con:venção universal sõbre- o direito do
autor ou membro da União internacional para a proteçiio das. obras liter:írias e artísticas.
3. A- ratificação, a aceitação ou a
adesão ·far-se-ão pelo de)pósito de
um instrumento bastante, entregue aoSecretário Geral da Organização daS
Nações Unidas.
Artigo 259
1. A presente Convenção entrará
em vigor três meses depOis da data do
depósito do sexto instrumento d€ ratificação, de aceitação· ou de ad€-sao.

2. Posteriormente, e em relação a
cada Estado, a Convenção entrará em
vigor três meses depois da dat·a do
depósito do respectivo .instrumento de
ratificação, de aceitação ou de adesã.o.
Artigo- 269
1. Cada Estado contr.atante obriga-se a tomar as medidas nec.êssárias
para assegurar a aplicação da pre ..
sente Convenção,. segundo às disposisições da sua- legislação constitucional.
2. No momento do depósito do instrumento de ratificação, de aceitação
ou de adesão, cada Estado deve estar
em condições de aplicar as disposi·
ções da presente Convenção, em conformidade com a sua legislação nacional.
·

Artigo 271?
1. Cada Estado poderá, no momen-

to da ratificaçâo, da aceitação ou da
adesão ou posteriormente, dec1arar,
por uma notificação dirigida ao secretário geral da Organizaçã:o das Nações Unidas, que a presente Convenção abrang~râ o conjunto ou qualquer dos territórios por cujas relações
internacionais seja responsável, com
a condição de que ·seja aplicável
a
esses territórios a Convenção universal sôbre o direito do autor ou a ConvençãO Internacional, pata a proteção
das obras literárias ·e artísticas. Esta
notificação entrará em vigor tres me.ses após a data de seu recebimento.
2. As declarações e notificações referidas no parágrafo 3 do artigo 59,
no p;;trãgrafo 2 do artigo 69, no parágrafo 1 do artigo 16Q, no· artigo 179 cu
no artigo 189, poderão abranger o conjunto ou qualquex dos territórios _referidos no parágrafo anterior deste
artigo.
Artigo 28Q
1. Quaiquer Estado contratante poderá denunciar a presente Conven·
ção em nome próprio, ou em nome
do conjunto ou de qualquer dos ter~
ritórios referidos no artigo 279 da presente Cortvenç'âo.
2. A denúncia Será feita por uma
notificaçáo dirigida ao secretarlo geral dà. Qrganizaç1oJdas Nações Uni~

166

ATOS DO PODER EXECUTIVO

das, e terá efeito doze

mes~s depc~s

da data em que for recebida

~

nC>tüi-

cação..

3. A faculdade de denúncia previs-

ta no presente artigo não poder:) ser
exercida por um Estado contratante
antes de expirar um perlodo de cinco

anos, a partir da data em que a Convenção entrou em vigor no reíerido
Estado.
4. Um Estado contratante delxar8.
de ser parte da presente Convençao
desde que deixe de ser parte d0. Convençao universal sôbre o direito ::i'J
autor ou membro da União 1nterna~
cional para a proteçáo da5 obras literárias e artísticas.
5. A presente Convenção C!eixarã
de ser aplicável aos territórios rt. .teridos no artigo 279, no momento em
que também deixe de ser aplicável
nestes territórios a Convenção univer~
sal sôbre o direito do autm cu a Convenção internacional para a proteção
das obras literárias e art~sticas.
Artigo 29
, 1. Depois da presente Convenção
estar ' em vigor durante cinco anos,
qualquer Estado contratante podei'á
pedir a sonvocação de tlma conferência com o fim .de_ •.·ever H Convenção,
mediante notificação dirigida ao Secretário geral da Org·anização das
Nações Unidas. O Secretário geral
notificará do pedido todos os Estados contratantes. se num prazo de
seis meses depois da notificação dirigida pelo· Secretário geral da Organizaç·âo das Nações Unidas pelo menos metade dos $stados contratantes concordarem com o pedido formulado, o Secretário gnal informará
do facto o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalha,· o
Diretor-Geral da Organização d.as Nações Unidas para a educação, ciência e cultura e o Diretor da Repartição da União internacional para a
proteçâo das obras literárias e artístlcas, oue convocaráo uma cOnferência de revisào, em col2,boração com
a Comissão intergovernamental prevista no artigo 329 da presente convenção.
2. Tôdas as revisões da presente
Convenção deverão ser adotadas pela
nu:üoria de dois terços dos Estados
presentes à Conferência de revis§o.

Esta maioria deve compreender dois
terços dos Estados que, à data da
-conferência de revisão, sejam partes
à.a convenção.
3. Se fôr aprovada uma nova Conveação que importe a revisão total
cu parcial da presente Convenção e,
se a ·nova convençáo não contiver
disnosiçôes em contrário:
a-) a "presente Convenç2.o deixará
de estar aberta à ratificação, à aceitação .ou à ades:?,o, a partir da data
da entrada em vigor da nova Convençáo revista;
b) a presente Convenção continuara em vigor nas relações entre os Estados contratantes que não se tornarem partes da nova Convenção revista.
Artigo 30
Tõdas as controvérsias entre dois
ou mais Estados contratantes, referentes a interpretação ou à aplicação
da presente Convenção e que não sejam resolvidos por meio de negociações, serão submetidos, a pedido. de
uma das partes no diferendo, à côrte Internacional de Justiça, para êste
se Pronunciar sôbre êles, salvo se os
Estados em litígio acordarem em qualquer oú.tra ·fôrma de solução.
Artigo 31
sem prejuízo do disposto no parágrafo 39 do artigo ~59, no parágrafo 29
do art.igo 69, no parágrafo 19 do artigo 16 e no artigo 17, não pode ser
feita qualquer r e se r v a à presente
Convenção.
Artig:o 32
·1. E' instituída uma Comissão intergovernamental com o fim de:
a) examinar as questões relativas â
ap!icaçâ"o e ao funcioTiamento da pre.sentB Convenção;
b) reunir -as propOstas e preparar
a ctocumentação para eventuais revisões da presente Convençào.
2. A Comissão de que trata êste
art1go será composta por representaçao dos Estados contratantes, escolhidos segundo uma repartiçào geográti:::a equitativa. O número dos
rnemiJros da Comissão será de séis,
se fõr d-e dcze ou de menos de doze
o número dos Estados contratantes;
d.e nove, se o número dos Estados
contratantes fôr de treze a dezoito;
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e de doze, se o número dos E.stados
contratantes fôr superior a dezoito.
3. A Comissão constituir-se-á doze
meses depois da Convenção _entrar
em vigor por eleição entre os Estados contratantes que disporão de um
voto cada um, eleição que será organizada pelo diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho,
pelo Diretor-Geral da Organização
das Nações Unidas para a educação,

a ciência e a cultura, e pelo Diretor
da Repartição da União internacio-

nal para a proteção das obras li'Ge1'árias e artísticas, de acôrdo ,com as
regras que tiverem sido aprovadaS
pr8viamen te pela maioria absoluta
dos Estados contratantes. ·
4.

A Comissão elegerá um presi-

dente e a mesa e estabelecerá o regulamento visando especialmente o
tuncionamento futUro e a forma de
renovaçao dos seus membros, de modo a assegurar o respeito pelo principio da rotaçào entre os diversos
·Estados contratantes.
5. A Secretaria da Comissão será
composta por funcionários da Repar:..
tição Internacional do Trabalho, da
Organização das Nações Unidas para
a educação, a ciência e a. cultura e
da RePartição da União Internacional para a proteç.ão das obra,s literárias e artísticas, designados respecti'vamente pelos Diretores gerais e pelo
Diretor p.as três instituições referidas.
6. A Comissão será convocada sempre que a maioria dos seus membro~
o julgue necessário, devendo as reuniões celebrar-se sucessivamente nas
sedes da Repai'tiçào Internacional do
Trabalho, da Organização das Nações
·unidas para à educayão, a ciência e
cultura e da R.epartição da Uniã.o internacional para a pmteção · das
obras literárias e artísticas.
7. As despesas dos membros da
Comissão ficarão a cargo dos respectivos governos.
Artigo 33
1. os textoH da presente Convenção,

redigidos em francês, em inglês e em
espanhol, serão igualmente autênticos.
2. Além disso, serão redigidos textos oficiais da presente Convehção
€m alemão, em italiano e em português.

Artigo 34
1. O Secretário Geral da Qrg·an1zaçáo das Nações Unidas notificará
os Estados convidados para a Conícrencm designada no artigo 23 da
presente Convenção, e todos os Estados membros da organização. das NaçõBs Unidas e, bem assim, o DiretorGeral da Repartição rn ternacional do
Trabalho, o Diretàr-Geral da Orga-,
nização das Nações Unidas para a
educação, a ciência e a cultura e o
Diretor da Repartição da União internacional para a proteção. das obras
literárias e artísticas:
a) do depósito de cada instni.mento de ratificação, de aceitação ou de
adesão·
b) da data da entrada em vigor da
presente Convenção;
c) de tôdas as notificações, declarações ou comunicações previstas na
presente convenção;
d) de qualquer das situações previstas nos parágrafos 49 e 59 do artigo 28 da presente Convençào. "
2. o secretário-Geral da Organização das Naç_ões Unidas informarã igualmente o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho,
o Diretor-Geral da Organização das
Nações Unidas para a educação, a
ciência e a cultura e o Diretor da Repartição da União internacional para
a proteção das obras literârias e artísticas das petições que lhe forem
notificadas nos têrmos do artigo 29
da presente Convenção, assim como
de toda a comunicação recebida 'los
Estados contratantes para a revisáo
da presente Convenção.
Em fé do que, os Plenipotenciários
abaixo assinados firmaram a presente Convenção.
Feita em Roma, aos 26 de outubro
de 1961, num só exemplar em fran;.
cês, em inglês e em espanhol.

DECRETO N° 57. 126 -

nE

~o ])'E:

OUTUBRO DE 1965

Altera dtsposições do Decreto n~me
ro 56.801, de 27 de agôsto de 1965,
que dispõe sõbre a aplicação do
Fundo de Melhoramento dos Portos
e disciplina o art-. 49 dá -Decreto
n9 60, de Hl de outubro de 1961.

O Presidente da RepúhliM, usando
das atribuições que lhe confere o
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Art. ::l"' A documentação a que se
refeTe o art. 39 do Decretó n<? 56.801.
citado, será aprovada pelo competente Chefe de Distrito. do D.N.P.V.N.,
também no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contado do seu recebimento, implicando o não oferecimento de qus1quer imtmgnação à mesma.
neste prazo, em sua automática aprovação.
Art. 39 O presente decreto entrara.
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em con-·
trârio.

art. 87, item I, ó.a constitmçao F1ederal decreta:
Art. 19 O parágrafo.único-do art. -:::w
do Decreto ng 56.80l,.de 27 dt! agôsto
de 1965, passa a ter a seguinte re~

dação:
Parágrafo único. Após a realizaçao
da concorrência pública, a Adminis'~
tração do Pôrto encaminhará ao 1 Jepartamento Nacional de ~ortos e
Vias Navegáveis a documentação pertinente à mesma, )sto é, cópia do edital de concorrência, uma via de cada.
proposta apresentada, parecer da Comissão Julgadora e minuta do- contrato a ser firmado, - cabendo aos
órgãos mencionados neste artigo decidir sôbre esta documentação no
prazo máXimo de 30 <trinta) dias, a
contar do seu recebimento, entendendo-se como aprovada, se não houv€'r
impugnação no prazo estipulado.

DECRETO N'! 57.127 -

Br.así!ia, 20 de outubro de 1965;
da Independência e '779 da
República.
1449

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DE 20 DE OU'l'UBRO DE 1965

Cria Junções gratificadas no Instituto de Aposentadoria e Pen.sões
dos In-dustriaria~> e dá outras providências

o Presidente- da República, usando da atribuiÇão que lhe confere o
art. 87, item I, d<i Constituiç_âo Federal e tendo em vista o disposto no
al"t. 11 da-Lei n<t 3.730, de 12 dr: julho de 1960, decreta:
Art. lo,~ Ficam criado,s no Quadro de Pessoal, Parte Permanente, do
Instituto de Aposentadoria f.! Pen~ôes dos Industriârios, as seguintes funções
·gratificadas, a serem lotadas na Agência de Caxias d,o SUl, no Estado do
Rio Grandf' do Sul:
Quantitativos

FUNÇOES GRATIF'IÓADAS

I

Médico Chefe . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . I
Chefe da Pericia Médica .................... I
Administrador do Pôs tu de Assisti."ncia ....... !
Chefe de Seçâf: (de ·Expetliente e Material; dei
ContrôlC e Atendimento)
.............. t
Encarregado de Setor (de Farmácia; de Assis-!
tencia, Social; . . . . ..................... 1
Encm'!·eg-ado de Setor (ele Atendimento; dei
MatrJcuia; d,o; Guarda e Contrôle dei
Material) . . . . .......................... I
Encarregadg -de Setot \de Inte:rc.omunicações; 1
de Conservaçao e Reparos:· de Arquivo) ... 1

Símbolos

1
1
1

4·F
4-F
6-F

2

8-F

2

lO.:_F

3

11-F

3

12-F

I
Art. 211 Fica o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriârios
autorizado a admi'·lJ· mediar. te prova de habilitação, os empregados_ necessários -ao tuncionamen:o d.o Ambt:>l::.tório em Caxias do Sul, de acôrdo com
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tabela de pessoal sujeito à .legisla.ção trabalhista, aprovada . pelo Ministro
do Trabalho e Previdência. Social na forma do Decreto n9 51.520 de 25
de junho de 1962.
·
Art. 39 Est~~ decreto entrará em vig·or na data de sua publi.cação,
as disposições em coptrãrio.

revog~das

da

Brasilla, 20
República.

de

outubro o e 1965;

1449

da

Independência- e

779

H. CASTELLO BRANCO
Arnaldo Sussekma

DECRETO NQ 57.128 - DE 20 DE
OUTUBRO DE 1965

art. 87, item I da Constituição Federal, decreta:

Delega poderes ao Presidente do Co?J,_selho Nacional de Telecomunicações,
para autorizar· a realização de coleta de preços e concorrência administrativa e dispensa de concorrência, na forma prevista na. letra c,
item IV, do art. lQ da Lei n9 4.401,
de 10 de setembro de 1964 ..

Art. 1º Fica- o Ministério da Viacão
e Obras Públicas autorizado a collstituir um Grupo de Trabalho com o
objetivo de sel.ecionar entre as diversas .formas de administracão admissíveis para o Lóide BrasíhÚro - Pakimônio Nacional e a Comnanhia
Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal, aqUelas que, atendendo aos interêsses nacionais, permitam um melhor aproveitamento e
rendimento dos serviços de navegação
e ·.de reparos explorados por ambas

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art..lQ Fica o Presidente do Conlho Nacional de Telecomunicações
CCONTEL) autorizado a mandar realizar Coleta de .Precos -e Concorrência
Administrativa, na ·forma da legislação em vigor.

Art. 29 A autorização referida no
artigo anterior estende-se à dispensa
de concorrência. para a hipótese prevista na letra c, item IV, d9 art. 1º,
da Lei nQ 4.401, de 10 de setembro de
1964.

Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasma, 20 de outubro de 1965; 144Q
da Independência e ·779 da Repúbli?a.
H. CASTELLO BRANCO

~wtarquias.

Art. 29 Compete, ainda, ao Gl'Upo
de Trabalho referido, propor, · qm~r
diretamente à Administração das citadas autarquias, ou por intermédio
do J_ ··1istro-. da Viação e Obras Públicas as medidas necessárhs p:.u·a
obtenção dos fins· a que se destina o
Grupo aludido.
Art. 39 As despesas do Grupo de
Trabalho correrão por conta das verbas de custeio das duas autarquias ou
da Comissão de Marinha Mercante,
ou, ainda, _>Or ~·,alquer outra àquele
dest1nada, observadas as normas vigentes.
Art. 4Q O presente decreto entrará

DECRETO N9 57.129 OUTUBRO DE 1965

DE

20 nE

AÚtoriza o Ministro da Viação e bbms
Públicas a constituir um Grupo
Tr.'!balho para os· fins que especifica.

de

o
das

PresüJente da República, usando
~t:;:ibuições que lhe confere o

em vigor na data de sua publicação,
revogad ..:~
trário.

as

disposições

em con-

Brasília, 20 de outubro de 1965;
1449 da Independência, e '17Q da
Rep_ública.
H. CASTELLo BRANCo
Juarez Távora
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DECRETO N9 57.130 -. llZ 20
OUTUBRO DE 1965.

Ap1·ova atteracões introduzidas

DE

nos

J<..;swtutos dei. M1mdial. ·companhia
Nacional de Seguros Gerais, inclusive .aumentO do ·capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nt? 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19. Ficam aprovadas as alte~
Tações introduzidas nos Estatutos da·
Mundial Companhia· Nacional de Seguros Gerais, com sede na cidade do
·Rio de Janeiro, Estado da Guanabaxa, autorizada a funcionar pelo Decreto n<? 24.018, de 10 de novembro
de 1947, inclusive aumento do capital social de ·crs ·7 .5DO:OOO (sete mimilhões e quinhentos mil cruzeiros),
IJara Cr$ 112.500.000 (cento e doze
milhões e q~ihnetos mil cruzeiros),
conforme deliberação de seus acionis~
tas em Assembléia Geral Extraordinária,· realizada em 13 de outubro de
1964.
Art. 29. A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venhaiu
a vigorar, sôbre o objeto da autori:t.o,ção a que alude aquêle decreto.
Brasília, 20 de outubro de 1965·
144° da Independência e 779 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Famco

DECRETO N9 57.131
OUTUBRO DE

~

Art. 29 O Mi_nisté!";o PúbHco
dera1, nos têrmos úo al:'t.

DE 27 DE

1965

Suspende as atividades da Associacão
dos .Cabos e Soldaclos das Poliêias
Milztares do Brasil.

O Presidente da Repúblic.a, usando
da atriiJuição que lhe confer"' o art.
87, item I, àa Constituidto Fer:lC'ra.l.
e tendo em vista o dispOsto no art.
G9 do Decreto·-lei nY 9.085, de 25 de
março de 1916, decreta;
Art. 19 Ficam '3'liil.;t,;-lsas as ;;;,âvi··
dades ü.a A.ssocio.çáo jos :_:<abos e Soldados das Policias ;vnütares do Brasil, em todo o território lntcional pelrJ
prazo cte seis meses_

F~··

69, pal'â."

grafo ünico, do Decpr.o··iei n<! Y 1Jti5;
de 25 de março de 1946, promoverá
a cU.ssol'.lçâo judicial ·::o socieria.d•.',
dentro no prazo estai)e_il'('1do no m·
tigo anterior.
Art. 39 Jtste decreto entrará em ~n
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em r;onl..ráno.
Brasília, 27 de outubl'O de 1965; 1449
da Independênc.ia e 77v da República.
H.

CASTELL-0

BRANCO

Jurc;,cy Magalhães

DECHETO N9 57.132 ~
OUTUBRO DE 1965

DE 27 DE

Prorroga a ~Jigéncia do Decreto númerq 1.512, de 12 de novembro de
1962, q_ue concede isenção de impostos e taxas federais em tavor da
emprêsa "Cõco Aliinentar de Alagoas S.A.'', d;e Maceió, (AlJ

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 8·7, item I, da Constituição Federal e nos têrmos do artigo 18, da
Lei nl! 3. 692, de 15 de dezembro de
1959 e tendo em vista a Resolução número 1. 278, de 8 de março de 19-65, do
Conselho Delibe'rativo da Superintendência do Desenvolvimento do 'Nor~
deste (SUDENE), que se correlaciona
com o pleito da emprésa "CôcO Alimentar de Alagoas S.A. ", de Maceiõ
(Al) e identificado com a instalaÇão de uma fábrica para industrializacão de côco e seus derivados, decréta:
'
Art. 19 F 1ica pronogada a vig·ência
do Decreto nº 1.512, de 12 de novembro de 1962,' que reconheceu priori tária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer
Utxas e impostos federais, a importaçao de equipamentos novos, sem similar nacional registrado e destinados à
i:r:.stalação de uma unidade para indust-rialização do vóco e seus deriva~
-C!os a. cargo da emprêsa "Côco Ali~
mentar de Alagoas S.A. ", de Maceió.
<AI.);

Parágrafo único. Dos equipamentos
a serem importados e relacionados
pelo Decreto n9 1.512, de 12 de novembro de 1962, fica excluída a máquina descrita no item 6, na_ forma
do estabelecido pelo Decreto número
53.686, de 3 de marçõ de 1964.
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Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re'!/Ogadas as disposições em contrário.
Brasília,

27

de outubro de 1965;

1449 da Independência e 779 da Repú-

blica.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Osvaldo Cordeiro de Farias
DECRETO N9 57.133 OUTUBRO DE

DE 27 DE

1965

.Aprova as Instruções Gerais para as
relações entre as Fôrças Armadas
Brasileiras e os Adidos MilitaTes EstrangeiTOs.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c <:ll'·
tigc.. 87, item I, da Constituição F'ederal, ,decreta:
Art. 19 J'icam apre;_ ~:;;_::; a.s InstruÇÕ[. Gerais para- as relações entre as
Fôrcas .ru·m::~.das Brasileiras e os Adidos ·Militares Estrangeiros (Reserya-·
do, FA-B-01-63), assi!12C..o,s r,.:lo Che··
fe do Estado-Maior das F'ôrcns Armada::>, que com êste baixam:
Art. 2.1? ~ste decretr entrará em
vigor na da.ta de sua publica,:;âo, -,·(-:-vogadas as disu~Jsiçõe~. em contr<:'l.-rin.

BrasUia, 27 de outub;·o de 1S65; ~4<-1"
da Independênci8 e 77 5! da República.
I-1.

CASTELLO

BRANCO

Paulo Boszsio
A.rtlwr da Costa e Silva
V asco da Cunha
Eduarclo Gomes
DECRETO N9 57.135 -
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DECRETO Nt? 57. 134 __.:._ DE 28
OUTUBRO DE 1865

DE

Extingue as Escolas de Artilharia de
Costa e de Defesa Antiaérea c cria
a Escola de Defesa Antiaérea e Cos-

ta.
O Presidente da República, no uso
dr..::; atribuições que lhe confere o

Ar-

tigo 87, inciso I, da constituição Federal e de acôrdo com o Artigo 19, da
Lei n'~ 2.851, de 25 de agôsto de 1950,
decreta:
Art. 19 São extintas as Escolas de
Artilharia de Costa e de Defesa Antiaérea.
Art, 2'~ E' cr::o:.da a Escola de Defesa Antiaérea e Costa -(EsDAAeCosl
com sede no Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara.
Art. ;(! O Ministério da Guerra baix:uà os atas complementares deco:rren t çs déste Decreto.
__Art. 4.9 O presente decreto, entra
em vigor na data de sua p~blicação,
revogando-se ::;..s disposições em contl'ário.
Br'asíli<:..,, 23 de outubro de 1965; 144(1
da r:ncu:pendência e 77° da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DE 28 DE

OUIU.BRO

DE 1965

Classifica cargo de ni't:el s~;,perior da Caixa de Construções de Casas !lo !ffini.<;tério da Gue?"Ta e dtspóe sôbre o enquadmmento de sen atual

ocupante.

O President'3 d~ Republira, us3ndo da atribuição que lhe conf?-re o :Jl't.
87, item I. da Constituieã'o, e d~ acôrdo com o art. 9° da Lei n<:> L345, de
26 de junho de 1964, reàulamtnt<>.do pelo Decreto n\l 54.015, de 13 de julho
de 19G4, c!ecreta:

Art. 11.' Fka sprovada a cia$:>ificação de 1 (um) cargo de uivei superior
(Anexo D, bem como a relavão nGminal do respectivo ocupante (Anexo li).
do Quadro de Pessoa1 -" Parte Permanente - da Caixa d8 Construções de
Casas do Ministério da Guerra.
Art. 2" O orgão C1.e pessoal competente apostilará o titulo do servidur
abrangido por este decreto, ou expedirá, na falta daquele, porta~·üt elec <c:r<J,túria.
A.::t. 39 As despesas com a execução dês te decreto serão ate?:lé!irJas nelC's recursos orçamentários plóprios.

~TOs
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Art.· 49 As vantagens f!nan('eií·as decorrentes do pl·esente decreto vigoram a. partir de 1º de junho de 1964.
Art. 59 :este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, r2V('gadas as disposiç?es em crmtrário.
Brasília, 28 de outubro de 1965; 1449 da Independência e 77º da República. fi, CASTELLo BRANCO
Arthur ·da Costa e Silva

Os anexos a que se refere o texto; inclusive a relação nominal do art.
1Q

foram

publicados

no D. O.

de 9-11-65.

DECRETO N9 57 .l::i6 . Aprova

DE

29

DE OUTUBRO DE

1965

o Orçamento da Universidade do Espírito Santo

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
ai·t. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 197, da Lei. número
4.320 de 17 de março de !964, e de acôrdo com o ·diSposto no Decreto
54:397, de 9 de outubro de 1964' alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,
de_ 11 de janeiro d~ 1965,~ decreta:
·
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçámento para o
exercício _de 1965 da Universidade- do Espírito Santo, entidade federal vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogidas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de outubro de 1965; 144.9 da Independência e 77<> da RePública.

nQ

H. CASTELLO -BRANCO

Flávio Lacerda

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no D.O. de 5-11-65
e retificados no de 16-11-65.
DECRETO N<? 57. 137 OUT:UBRO DE

DE

29

DE

1965

Acrescenta parágrafo único ao arti'go '264 do Regulamento Geral da.
PrevidênCia Social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição decreta:
Art. 1 Fica acrescido ao art. 264 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nQ 48.959-A, de 19 de setembro de
1960, o seguinte parágrafo único:
''Quando se tratar de segurados,
as operações de que trata o item

º

I, letra f, dêste art., poçierão ser·
autorizadas com juros mais ·:eduzidos, quando assim o justificar a
maior significação assistencial de
que se revistam, o que será determinado na manifestação do Poder
Executivo a que se refere o parágrafo único do art. 266".
Art. 29 o presente Decreto entrará
em vigor na. data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de outubro de_l965; 144ÇIda Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo $ussekinã

ATOS

DECRETO N0 57.138, DE
OUTUBRO DE 1961).

DO

PODER

29 DE

Concede à sociedade Brasilmar M eri~
dional de Navegação IAda. autorização para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo 8"7, inciso I, da Constituição Fe!deral, e nos têrmos do Decreto-lei
n!? 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. :f: concedida à sociedade BÍ'asilmar Meridional de Navegação Ltda., com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelos Decretos ns. 26.773, de 13 de junho de
1949; 27.296, de 10 de outubro de 1949;
29.778, de 18 de julho de 1951; 40.943,
de 14 de fevereir.o de 1957; 1. 214, de
20 de junho de 1962; 52.816, de 11
de novembro de 1963; 54.3,84, de 6 de
outubro de 1964; e 55.836, de 12 de
março de 1965, autorização para -continuar a funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem, com a alteração contratual apresentada, que
compreende o aumento do capital social de Cr$ 654.000.000 (seiscentos e
cinqüenta e quatro milhões de cruzeiros) para Cr$ 1.113.000.000, (hum bilhão, cento e treze milhões cí.e cruzeiros), por meio da correção monetária
dos valôres do Ativo imobilizado, nos
têrmos da Lei nQ 4.357, de 16 de julho de- 1964, capital êsse dividido em
371.000 (tre~entas e setenta e uma
mil) cotas, do valor unitário de Cr$
3.000 <três mil cruzeiros), distribuídas com base na Lei n9 2.180, de 5
de fevereiro de 1954, consoante escritma pública de alteração contratual,
lavrada a 30 ·de abril de 1965, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar,- sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 29 de outubro de 1965; 1449
da Independência e 779 da [República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

Ex.F.C;UTIVO

DECRETO N!? 5_7. ~39
OUTUBRO DE

-

DE

29

DE

1865

Concede à sociedaàé L. Figueiredo
Navegação S. A. autorização para
continuar a funcionar como emprêsa de navegação e cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos ~êrmos do Decreto-lei
n\l 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. li: concedida à sociedade L. Figueiredo Navegaç_ão S. A.,
com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo, autorizada a funcionar pelos Decretos ns. 29.580, de
23 de maio de 1951; 32.720, de 7 de
maio de 1953; 43.817, de 4 de junhO.
de 1958.; 45.272, de 23 de janeiro de
1959; 50.513, ·de 21) de abril .de 19{n;
2 .108, de 22 de janeiro de 1963; e
55.569, de 18 de janeiro de 1965, autorização para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação· de cabotagem, com as alteracões estatutárias apresentadas e com~ o capital social elevado de Cr$ --200.000.000, (duzentos milhões de cruzeiros) para ..
Cr$ 600.000.000, (seiscentos milhões
de· cruzeiros), por meio da correção
monetária- dos valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei nQ 4.357,
de 16 de julho de 19-64, capital êsse
dividido em 1. 000.000 (um milhão)
de ações ordinárias, nominativas, do
valor unitário de Cr$ 600, (seiscentos
cruzeiros), distribuídas com base na
Lei n<? 2 .180, de 5 de fevereiro de
1954, consoante deliberação aprovada
em Assembléia Geral Extraordinária,
realizada a 14 de outubro de 1964,
obrigando~se a
mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
aUtorização.
Brasília, 29 de outubro de 1965;
144º' da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

174
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29

DE

OUTUBRO DE 1965

Concede à The London & Lancashire
Insurance Company Limited auto-

rizaçáo para au-:nentar o capital destinado às suas operações de seguros
no Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuiçao que lhe con!'err.: c artigo 87, inciso I, da Constitmç.ào, e
nos têrmos do Decreto-lei nt,> 2J{)3, de
7 de março de 1940, decreta:

Art. 1" 1!: concedida à The London
& Lancashire 1nsurance Company Li-

mited, com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no País
pelo Decreta n<? 4.901, de 16 de março

de 1872, autorização para aumentar o
capital destinado às suas operações
de seguA us no Brasil, ·de CrS 5. 0'00. O.Q<J
(cinco milhões de cruzeirOs)
para
Cr$ 15.000.000 (quinze
milhões de
cruzeiros), por fôrça da Lei n9 4.357,
de 16 de julho de 1964.
~

Art. 29 A Sociedade continuará intPgralmente sujeita às leis e aos regulamentos Vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre- o objeto da autoriza··
çâo a que alude aquêle Decreto.
· Brasma, 29 de
outubro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Dariiel Faraco

DECRETO N9 57.141 - DE 29
OUTUBRO DE 1965

DE

Aprova a alteraçiio introduzida nos
Estatutos da Companhia de seguros Sagres, relativa ao aumento ào
capital Social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2.063, /de 7
de março de 1940, decreta:
. Ar~. 1° Fica aprovada a alteração
mt~·oduzida nos Estatutos . da companhia de Seguros Sagres, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, autorizada a funcionar

pelo Decreto nº 16.576, de 27 de agôs~
to de 1924, relativa ao aum·ento do capital social de Cr$ 20.000.000 (vinte
milhões de cruzeiros) para Cr$ ..... .
40.000.000 (quarenta milhões de cruzeü·os), conforme deliberação de seus
acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 17 de novemt:ro de 1964.
Art. 2° A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre :.. objeto da autorizaçâo a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 29 de outubro de 1965;
144<:> da Independência e 770 da República.
H. CA::lTELLO' BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO N9 57.142 OUTUBRO DE 1965

DE

29

DE

Aprova a alteração introduzida nos.
Estatutos da Aliança de Minas Gerais Companhia de Sequ1·os, relativa ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando da atribuiçào que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da ConstitUição, e
nos termos do Decreto-lei nº 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19. Fica apràvada a Ulteracão introduzida nos Estatutos da
Ã'iança de Minas Gerais Companhia
de Seguros, com sede na c1dade óe
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, autorizada a funcionar pelo Decreto n9 17.102, de 28 de outl:bro ele
1925, relativa ao aumen->;o do capital
social de Cr$ 85.000.000 (oitenta e
cinco milhões· de cruzeiros) par R ••• ·
Cr$ 350,000.000 (trezentos e cinqtlenta milhões de cruzeiros), conforme
deliberaçáo de seus acionistas em' Assembléia Geral Extl·aordinária. reg,Jizada em 12 de outubro de 1964.
Art. 29. A Sociedade continlJfll'á integralmente sujeita às leis e aos regUlamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sõbre o objeto da autoriz~
ção a que alude aquêle Decreto .
Brasília, 29 de nutubro de 1965; 14.49
da Independência r: 779 da República.
H.

CASTELLO

Daniel Faraco

BRANCO
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DECRETO N9 57-.143 - DE 29
OUTUBRO DE 1965

DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia de Segums
Imperial, relativa. ao aumento do
capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
B7, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. J9 Fica aprovada a alteração
intToduzida nos Estatutos da Com:Panhi_a de Seguros Imperial,-· com sede
na cidade do Rio de Janeiro, autmizada, a funcionar pelo Decreto númer_o 18.362, de 12 de abril· ( 1945. relativa ao aumento do capital ,.;ccu·~l
de cr.s 30.000.000 (trinta milhões d::;
cl'Uzeiros) para Cr$ 90.000. OD·:J (noventa 1nilhões de cruzeiros). confon;ne
deliberação de seus acionistas em -A:::; ..
t~embléia Geral Extraordinária, realiZ2-da em 17 de novembro de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará in ..
t\=gralmente su.icit'a às leis e aos re:
guiamentos vigentes, ou que venham
a vigorar. sôbre o. ob.ieto da autoriza(;ão a;que :::Iude aquêle Decreto.

Brasília. 29 de Outubro de 1965; 144º
da Independência e 779 da República'.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N ,9 57.144 - DE 1.9
NOVEMBRO DE 1965

DE

Abre crédito especial, pelo Mtnistério da Fazenda,
autorizado
pela
Lei n.? 4.271, de 24.10.Hl63 e revigorae!.o pela Lei n'-' 4.699, de 28 de
junho de 1965.

O Presidente da_ República, · sando
da 'atribuição que lhe confere o artigo
87, nümero I da Constituicão Federal
e da autorização contida no art. 1.9
da Lei n/' 4.271, de 24 de outubro de
1963, revi~·orada pela Lei n.9 4.699,
de 28 de JUnho de 1965, e tendo ouvido o l'ri.bunal de Contas da União
em cumprimento ao que determina o
art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.9 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito especial dt.: Cr$ ..
400.000.000 (quatrocentos ~ilhões de
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cruzeiros), destinado à integralizaçao
da quota de participaçá!) 'da União
na Sociedade de Economia Mista:
"Aços Finos Piratini S. A.", correspondente ao anc de 1962.
Art. 2.9 Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicacão revogadas- as disposições em colltrário.
B:·c-,~ilia, 1 de novembro
de 1965;
H4S da Independencia e 77.9 da R~
püblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N\l 5'7. 145 - DE 19
NOVEMBRO DE 1965

DE

Dá nova reàaçã_o ao item III do w·-

tigo 2,9 do Decreto n.9 705, de 15
de março de 1962, que criou o Unitonne Branco -i e Verão pam a Marinha do Bmstl.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cOnfere o
a'rt. 87, inciso I, da Constitui.;;}â.o ~'e
deral, decreta:
Art. 19 O item III do art. 2Y do
Decreto n.9 '105, de 15 de marcc· de
1962, que cnou o Uniforme Bnn{co de
Verão para a Marinha do Brasil,
passa a ter a seguinte redação:
III - Uso:
a) Para Oficiais, Suboficiais e Sargentos dos Corpos e Quadros da Ma~
rinha do Brasil.
- Em caráter geral, quando este
fõr o uniforme geral ·para o serviço;
ser" usado até o toque de silêncio.
- No serviço de quartos, no pOrto,
com equipamento EL-2, nos navios de
L:.t e 2.:J. classes, exceto CT. ·
- No ·serviço externo, no àmbito
naval, quando êste Jôr o uniforme ge~
ral para o serviço. Proibido nas apre·
sentações por motivo de promoçáo,
nomeação, embarque, desembarque,
passagens, nas representações e nas
viaturas não militareS quando fora de
âmbito ·naval.
- No policiamento externo, com
equipamento EL-2 e quando determinado pela autoridade competente.
- Em substituição
ao Uniforme
Branco para serviço, exceto quando
expressamente determinado· em contrá!.'io pela autoridade competente.
Em substituição
ao Uniforme
Branco, quando expressamente a.•Ito'tizado ou determinado.
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b) MNs, TAs e SDs: Diário, de uso
exclusivamente inter:p.o nos navios, es~
colas de aprendizes· marinheiros, bases, fábricas, centros e arsenais
quando determinado pela autoridade
competente. No serviço de quarto
com o Equipamento EL-5.
Art. 2.9 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n.9 1.847, de
5 de dezembro de 1962 e delhais dis-

posições em contrário.
Brasilia, 1.9. de novembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO N.9 57.146 -

DE 1.9 DE

NOVEM:BRO DE 1965

Atualiza coniorme o disposto no artigo 9.9 da Lei n.9 4.357, de 16 de
julho de 1964, as multas previstcis
na Legislação do Trabalho.

O Presidente da Rept1blica, usando
da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, n.C? I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 15' Na forma do art. 9.9 da
Lei n.9 4.357, de 16 de julho de 1964
e mediante correçâo com os índices
previstos nas Resoluções ns. 4~64, de
13 de agôsto de 1964 e 2~65, de 22 de
janeiro de 1965, do Conselho Nacio~
nat- de Economia, ficam atualizados os
limites mínL."llos e máximos das mul~
t,\' por infração às leis do trabalho,
na forma ·seguinte:
a). em valor cento e cinqüenta ·v~~
zes maior,. os do Decreto~ lei n.9 4.449,
de 9 de jUlho de 1942;·
b) em valor
cento e trinta vezes
maior, os da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n,Q 5.452, de 1.9 .de maío_ de 1943;
c) em valor cem vêzes maior, os
do Decreto~ lei n.9 7 .036, de lO de nrJvembro de 1944 (Lei de Acidentes do
Trabalho) ; .
d) em valor setenta vêzes maior, os
da Lei n.9 605, de 5 de janeiro de
1949;

e) em valor vinte vêzes m/aim·, os
da Lei n.9 2.959, de 17 de novembro
de 1956;

f) em valor dez·· vêzes maíor,
os
da Lei n.9 3. 857, de 22 de dezembro

de 1960.
Art. 2.9 O presente Çlecr.eto entrará

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.9 de novembro de 1965;
144.0 da Independência e 77.9 da República.
H.

CAS1'ELLO BRANCO

A.rnaldo Sussekind.

DECRETO N9 57.147NOVEMBRO DE

DE 19 _ _;

1965

Estabelece
Normas Administrativas
para as Organizações Militares encarregadas da construção de rodovias delega.das pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
à Di1·etoria de Vias de Transportes.

n Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 As Organizações Militares
do Ministério da Guerra empenhadas
em construções de rodovias delegadas
pelo D. N. E. R. à D. V. T., no
que concerne especificamente à execução destas obras, passarão. a se reger na forma das. presentes normas.
Art. 29 Cada Organização Militar
terá juridisdição sô}Jre os trechos rodoviários ql.J.e lhe foram
atribuídos
pela D. v. T. e sôbre o pessoal civil, pertencente aos quadros do D. N.
E. R., empregado nos referidos trechos.
'
Parágrafo único. Referidos . trechos
serão automàtic<~mente excluídos da
jurisdição. do Distrito Rodoviário Federal que os compreendam, bem como
o pessoal civil neles empregado.
Art. 39 Serão adotados nos estudos,
projetes e execução de obras delegadas os mesmos métodos, processos,
normas técnicas e administrativas,
tais como: regime de vantagens do
pessoal, normas- de aquisição, guarda
e conservâção de material e equipa..
mento, normas para adjudicação de
serviços e obras a empreiteiros e tarefeiros, normas de medição e pagamento de serviços· contratados com
terceiros, tabela de preços· unitários,
organização da documentação e da
contabilidade e demais dispositivos
em vigor noD. N. E. R._
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Atribuições do CMT ou Chefe da.
Organhação Militar

Art. 49 compete ao Com. ou Chefe
da Organização Militar:
Admitir pessoal de obras tendo em
vista as dotações orçamentárias disponíveis no exercício e o Plano de
Trabalho;
Solicitar à D. V. T., e esta ao
D. N. E. R., suprimentos e adianta~
mentos e autorizar pagamentos;
Movimentar depósitos bancários relativos à Unidade, mediante responsabilidade solídária do Fiscal Administrativo e do Tesoureiro;
Antecipar ou prorrogar o perlodo
n,ormal de trabalho;
Assinar os Contratos, Têrmo de
Tarefa e de Ajuste de Obras, em obediência às· Normas atinentes ao as~
sunto;
Providenciar· a aquisição de material e equipamentos dentro das Nor.:.
mas atinentes ao assunto;
Prestar contas dos suprimentos e
adiantamentos recebidos, na conformidade da legislação em vigor;
Expedir bolentis de mere.::imentos
dos servidores civis lotados na Organização Militar;
Organizar e altera1· a escala de férias do pessoal Cl'ril da OrganizaçãO
Militar;
Elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a r:le ·suspensão "até 15
dias, propondo à D. V • T. e esta ao
D. N. E. R., a n.plfcação de pena·
lidade superior;
' Submeter, devidamente inforrÚado,
à D. V. T ou a quem de direito, os
assuntos de intetêsse do D. N E. R.,
e que escapem às suas atribuições;
Baixar instruções para execução
dos serviços da unidade, obedecidas
as Normas, InstruÇões e Especificações'gerais do D. N. E. R.
Apresentar
Relatórios
conform~;>
dispositivos em vigor;
Designar comissões de avaliações,
medições e classificações dos serviços
contratados, inclusive as comissões
para medições e classificações finais e
rescisôrias;
organizar o inventário de todo o
material adquirido com recursos
oriundos do D. N. ff: R.;

Elaborar fôlhas de pagamentos;
Manter em dia a contabilidade da
Organização Militar;
Efetuar todos os pap;amentm; autorizados legalmente pelas, autoridades
competentes;
Manter sob responsaoilidade solidária com o·· Fiscal Aclministrativo e
TesoureirO os depósitos de cauções.
Parágraf0 único. Parn a consecução
das medidas previstas neste artigo, o
Diretor do D, N. E. R. delegará ao
Com. ou Chefe da Organização Militar os atas que, em face de leis ou
dispositivos especiais, forem de sua
competência exclusiva.
Adjudicação de Serviços e Aqui. sição de Materiais

Art. 59 A adjudicação dos serviços
e aquisição de materiais reger-se-ão
pela legislação em vigor e normas ou
instruções pertinentes do D .N .E. R.

Locações de Imóveis e Materiais
Art. 6Q Para sede e localização de
seus serviços poderá a O. M. alugar
imóveis, independentemente de autorização superior, desde que o faça por
prazos nunca excedentes ao período
previsto Para conclusão dos serviços
e obras e pelo valor locativo vigente
na localidade.
Art. 79 Quando houver notória dificuldade para aquisição de materiais,·
equipamentos e viaturas necessários
aos seus trabalhos, poderá a O. M.
obtê-los mediante locação, prêviamente aprovados os respectivos preços
pelo D, N. E, R.
Art 89 A locação de imóve1s, materia.is, equipamentos e viaturas será
efetivada mediante· Contrato, obedecida a minuta do D. -N, E. R.
Desapropriações

Art. 99 As OrgaÚ.izações Militares
poderão. utilizar os serviços dos representantes da comissão de Avaliação de Imóveis CCAI) e da Procuradoria Judicial que funcionam em caráter permanente nos Distritos Rodoviários Federais, para efeito de organiZação dos processos de 1e.sapro~
priações necessários à im0lantação d..a
rodovia a seu cari?;o. RGferida utilização será precidida de entendimen-

178

~TOS DO PODER Ex&ctrl'IVO

tos com o Chefe do r-espectivo Distrito ·Rodoviário.
Art. 10. A Unidade poderá autorizar pagamentos de inde'nização correspondentes às desapropriações que
se processarem por convenção amigàvel até o valor de lO (dez) vêzes o
maior saiário-minimo em vigor no
país, depois de avaliados os imóveis ~
benfeitorias pelo representante da
CAI, aprovado o laudo de avaUações
pela Unidade e legalizada a desapropriaçáb pelo representante da Procuradoria Judicial.
·
Art. 11. As desapropriações, por
convenção amigável, cuja indenização
correspondente exceder o limite estipulado no art. 10 serão submetidas à
D: V. T., após cumprimento
das
formalidades ali estabelecidas.
Art. 12. AD. V. T. poderá adqui:..
rir bens imóveis por desapropriação,
assinar escrituras e praticar todos os
atas pertinentes, em nome do D.N.E.R.
Art. 13. Em· caso de desapropriação
judicial, inclusive para efeito de ~mis
são liminar de posse, a D. V. T.
fornecerá todos os elementos necessários à propositura das ações que
ficarão, porém, a cargo do D.N .E.R.

Regime de Suprimento de Fundos

Art. 14. E' extensível às Orgariizações Militares encarregadas de construções de rodovias delegadas pelo
D. N. E. R., o regime de suprimento
de fundos previsto no Decreto número 1.168, de 8 de junho de 1962.
Art. 15. ~ste decreto entrará em
vigo_r na data de sua publicação, ~-e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO.
Arthur da .Costa e Silva.
Juarez Tâvora..

DECRETO !.'.!:9 b7 .148
NOVEMBRO DE

~ DE

19

DE

1965

Aprova o Regulamento do Fundo de
Investimentos para o De~Senvolvi
mento Econômico e Social do Nordeste (FIDENE) ,. criado pela Lei
n9 4.239, de 27 de junho de 1963.

O Presidente da República, '.lsando
da atribuição que lhe confere o

Art. 87, n9 I, da Co~stituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o reg11Ia.~
menta do FUndo de Investimenws
para o Desenvolvimento ~conõmico
e Social do N ardeste (FIDENE.~ ,
criado pelo Art. 29, çia Lei n9 4.239,
de 27 de junho de 1963, anexo av
presente Decreto.
Art. 29 l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da. Independência e 779 da RepúQlica.
H.

CASTELLO BRANCO

Osvaldo Cordeiro de Farias
REGULAMENTO DO FIDENE

-I-

Objetivós

Art. 19 b FUndo de Investimentos para o Desenvolvimento Econônüco e Social do Nordeste (FIDENE),
crtado pela Lei n9 4.239, de 27 de
JUnho de" 1963, será operado pe!a
Superintendência do Desenvolvimento
do NOrdeste lSGDENE), diretamente
ou mediante convênio com organizac-~ões oficiais integrantes
do sistema
financeiro nacional.
Art. 29 Consideram-se, em relaçao
à economia do Nordeste e para deito
de colaboração financeira do FIDENE:
I ~ Prioritários Os projeWs e
obras expressamente indicados nos
planos diretores da SUDENE e legi.SIacâo que os aprovou;

h

~ Relevantes ou de Interêsse -·

os projetas capazes de contribuir
substancialmente para a solução de
problemas econômicos e sociais per~
tinentes ao Nordeste, como um todo
ou a cada um dos Estados ou Territó~
rios, abrangidos pela área de atuação
da SUDENE.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Deliberativo da SUDENE, mediante parecer fundamentado da Secretaria EXecutiva da autarquia, declarar o enquadramento de cada projeto ou obra- nos objetivos do FIDBNE,
para efeito de colaboração financçira.
Art. 3Q Os recursos do FIDEN:<: serão aplicados nas finalidades ·abaiXo
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indicadas e de acôrdo com o estabelecido nos capítulos especificas do presente Regulamento:
I - Participação Societária;
II - Financiamento de Atividades
Mine:r;ais;
III - Cobertura de Risco de Cãmbio;

IV - Fina.nciamento de Habitac&o
Popular.
Art. -4i~ Os projetas destinados a
obter a colaboração financeira da
SUDENE, através do FIDENE, dev~ráo
obedecer às normas estabelecidas- pe1a
Secretaria Executiva da Autarquia.
Parágrafo único. O contrôle e fiscalização dos referidos projetas s8ráo
feitos através da Secretaria Executiva
da SUDENE, da Secretaria Execar.iva
do FIDENE e do Gabinete do Superintendente.
-IIDos Recursos, sua Classificação
e Distribuição Funcional
Art. 59 Para efeito . de aplicação,
m1 recursos do FIDENE, previstos nof:
Arts. 39 e 18, da Lei n9 4.239, de
27 de junho de 1963, serão classifica-

dos em permanentes e eventuais, con·
tabilizados separadamente na SUDENE
e depositados em contas especiais distintas, no Banco do Nordeste do Brasil
S.A. (BNB).

Art. 69 Constituem Recursos Permanentes do FIDENE:
I - 0,2% (dois décimos oor cen~o)
da renda tributária da UniãO, destacados anualmente da parcela de que
trata o Art. 10, da Lei n'? 3 .692, de
15 de dezembro de 1959;
II - notações orçamentárias ~spe~
cíficas e outras contribuições não
reembolsáveis, que lhe sejam atribuídas;
IIT - Juros, dividendos, lucros e
outras quaisquer receitas líquidas derivadas da aplicação dos recursos totais do FIDENE.
Art. 19 Constituem Recursos EveÍltuais do FIDENE:
I O produto das operações de
crédito, em moeda nacional :m estrangeira, contratadas pela SUDENE
para o ·fim de ampliar ou antecipar
os recursos do FIDENE, de acôrdo
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cóm os §§ 19, 29 e 39, do Art. 3º, da
Lei n<? 4.239, de 27 de junho de 1963;
n - -o produto da colocação das
obrigações resgatáveis que a SUD!i:NE
emitir, atrav.és do F'IDENE, oara o
fim indicado no inciso anterior, de
acôrdo com o disposto na a1ín~a ''a"
de Art. 18 da mencionada Lei número 4.239-63.
Art. 89 As operações co'm recurzos
eventuais serão sempre reembol.s::lseis
ao FIDENE e sua remuneração sOmente poderá ser inferior aos '"Ufitos
fmanceiros e administrativos ~·orres·
pondentes à mobilização e operul{fw
dos mesmos recursos quando expr~ssa·
mente o autorizar o Conselho Deliberativo da SUDENE, medie,nte pa·
recer fundamentado da Secrett:~.ria
Fxecutiva.
Parágrafo único. Os custos ·;tdrÍlini~trativos referidos neste artigo não
poderão exceder de 1,5% (um e meio
por cento) do principal e acessórios
dos recursos de que trata o Art. ·79. ·
Art. 99 A aplicação dos recms0s
ào FIDENE obedecerá a programas
anualmente elaborados pela Secr·~ta
ria Executiva da SUDENE, aprovn,'l.os
pelo Conselho Deliberativo dêste
órgão, respeitada a anterior destinação específica dos recursos por qual;.
quer forma atribuídos ao FIDENE."
Art. 10. Até 31 de outubro je c:J.da
ano a secretaria Executiva submer-erá
à aprovação do Conselho <Deliberativo
da SUDENE a estimativa dos recmsos
do FIDENE relativa ao exercício seguinte e o correspondente programa
de aplicações, para os fins· previstos
no artigo anterior.
Parágrafo único. o programâ de
aplicações previsto neste artigo, uma
vez aprovado pelo Conselho Deliberativo da SUDENE, sàmente poderá ser
alterado mediante parecer funda2l.entado da secretaria Executiva, aprovado pelo Conselho Deliberativo, em que
se demonstr·em os efeitos positivos da
alteração sôbre a produtividade e a
segurança das aplicações. _
Art. 11. A SUDENE, medianteparecer da sua Secretaria Executiva,
aprovado pelo Conselho Deliberativo,
poderá efetuar quaisquer operações,
inclusive empréstimo no extenor,
emissão e transferência de títulos
para antecipação ou ampliação dos
recursos do FIDENE.
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~ 1"' As operaçóes em moeda estrangeira referidas neste artigo dep·enderão da autorização prévia do

Presidente da República.
§ 29 As operações financeiras de

que trata êste artigo poderão ser garantidas pelos p1;óprios recursos do
F'IDENE.
§ 39 A SUDENE
poderá emicir
"Obrigações do F'IDENE" anualmen-

te, até o montante de ............. .
Cr$ 3. 000.000.000

·<três

bilhões

de

cruzeiros), para aquisição por pessoas
jurídicas beneficiárias, do favor estabelecido no Art. 18 e seguintes, da
Lei n9 4.239-63.

,,

§ 49

As "Obrigações do FIDENE"

serão
nominativas, intransferíveis,
resgatáveis no prazo de 10 <dez> anos,
a contar de sua emissão e venc~rão
juros de 5% (cinco por cento) ao
ano, pagáv~is até 31 de dezemnrv cte
cada exercício, não podendo o seu
valor nominal ser inferior a
Cr$ !'. 000 (hum mil cruzeiros) .
§ 5<? o Conselho Deliberativo da
SUDENE aprovará o modêlo dos.,t.ftulos a que se refere o § 39 e os valores
múltiplos em que poderão ser 3m1tidos.
~ 69 A inscrição das "Obrigações
do FIDENE" far-se-á em assentamen-to especial da Secretaria Executiva.
da SUDENE, tendo como base as rela'Cões mensais de subscrição, que
coll terão as especificações necessárías
à identificação de cada subscritor e
valor subscrito.
§ 79 A data da emissão das "Obr~
gações do FIDENE" será referida ao
mês de sua subscrição.
§ 8<? Ocorrendo a extinção ou
su'ceSsão a qualquer título de pessoa
jurídica titular de "Obrigações do
FIDENE\', é permitida a transferf\ilcia do título, confOrme o caso, para
o nome do sócio, acionista ou su0cssor,,
inclusive pessoa jurídica e fjrma individual respeitado, na emissão dos
novos títulos, o valor mínimo estabelecido no § 4/) · dêste artigo.
§ 91? Na hipótese de falecimento
ctr~ r·rF~'Xt física qu.f' .:;e tenha. tÓn'.Ít-:lc'
titular de "Obrigações :lo FIDEN"E"
em virtude de extinção de pessoa
jurídica da qual. tenha .s:idu . sócia,
acionista ou responsável, com;) preVIsto ·no _parágrafo anterior, proceder-se-á à transferência da "Obr!-

gação", ·na forma da Lei, rejpeitado,
porém, o valor mínimo àe cada
titulo.
§ 10. A transferência de "Obrigações do FIDENE", a qualquer utulo,
sõ se tornará 'efetiva com a respectiva
~ verbação à margem da sua inscrição,
pela Secretaria Executiva da SUDENE
a requerimento dos interessados e
mediante comprovação dos fatos referidos nos §§ 8<? e 9<?, anteriores.
-IIIDa Operação e Administração do
FIDENE

Art. 12. Dentro dos três primeiros
meses de cada exercicio a secretaria
Executiva, mediante parecer fundamentado, proporá ao Conselho Deliberativo da SUDENE, ·com a distribuição
que julgar oportuna, a incorporação
dos recursos do exercício anterior nfl.o
aplicados, ao programa de aplicações
que esteja em vigor.
Art. 13 .. Correrão por conta dos
recursos do FIDENE tôdas as despe:::as
com -a sua operação e administraçfio,
inclusive as seguintes:
a) remuneração a qualquer título,
do pessoal vinculado a sua admintstração, inclusive diárias e despesas Ce
viagem;
b)
material de consumo e material
permanente;
c)
contratos com. terceiros para
estudos, pesquisas, planos, projetos,
prestação de assistência técnka e
publicidade;
d)
juros, comissões e demais encargos financeiros decorrentes das
operações de crédito que vierem a ser
propostas ou contratadas para ampliação dos seus recursos.
e)
prejuízos advindos da aplicação
dos mesmos recursos.
§ .19 A secretaria Executiva da
SUDENE, com base na projeção dos
recursos anuais do FIDENE, aprova1a
pelo conselho Deliberativo, fL"mra o
limite anual das despesas referidas
nas alíneas "a", "b" e "c" desdobrando-o em cotas mensais, cada
uma das quais será registrada em
conta especial, a título de adiantamento ao FIDENE, no início de c:1da
mês correspondente.
feitos ao
~ 2? Os adiantamentos
FIDENE na forma do parágrafo

ATOS

DO

PODlffi EXECUTIVO

anterior setão compensados ctJrn as
despesas efetivamente realizadaS na
medida em que estas forem registradas, transferindo-se para o exercício
seguinte ·os saldos eventualmente Vfl·ificados ao fim de cada ano.
§ 39 Os prejuízos porventura registrados em cada exercício integrÚiío
a estimativa de que trata o parágrf'l.fO
ú'!lico do Art. lQ.
~IV

Da Participação · Societária

Art. 14. Nos têrmos do Art. !/\
letra "a", da Lei n<? 4.239, de :n de
junho ele 19ô3, para eieito de ao1icaM
c;ãa de recursos do FID2NE,- :!0:1Sidera-se participação societárla a
subscrição, pela SUDf:N'E, de ações do
càpital de emprêsas que estejaú1
executando ou venham a ex~cutar
projetes considerados prioritários cu
releVantes para o desenvolvimento
econômico ·do Nordeste, pelo Coriselho
Deliberativo da SUDENE, mediante
parecer fundamentado da sua Secretarfa ExecUtiva.
Art. 15. As operações de participa.çáo societária serão feitas mediante
a utilização. de recursos ·eventuais do
FIDENE, provenientes das operacões
de crédito com esta finalidade específica contratadas pela SUDENE, ou
c:riundos da· colocação de obrigações
resgatáveis, emitidas pela SUDENE,
de acôrdo com o Art. 18, alínea "a",
da Lei nQ 4.239-63.
Art. 16. Sem prejuízo elo disposto
no Art. 29, dêste Re;;ulamento, cabe
ao Conselho Deliberativo da SUDENE,
por proposta fundamentada da secre ..
taria Executiva, declarar o enquadramento tl.e projetas industriais ou 8grít:>o1;:;.s para efeito de participação soc!etária com recursos do FIDE...I\fE,
assegurando-se preferência, entretv,nto, aos seguintes:
I - Projetas de pequeno e médio
portes, definindo-se como tais, oara
f>ste fim, os que compreendam mver::·ões totais, inclusive capital circulanrc~,
não superiores a 5.000 (cinc6 mil)
vêzes o maior s·aláriQ-minimo mensal
vigente no País.
II - · Projetas que aproveitem m·atérias-primas e recursos naturais do
NordeSte e compreendam duas ou
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·mais das seguintes características pcsitivas:
a)
absorção intensiva de mãv-deobra;
b)
aproveitamento de recursos naturais de menor custo de oport.unidade;
c)' adaptação, em grau competitivo,
de técnicas produtivas à disponibilidade regional de recursos natumis e
fatôres de produção;
d)
contribuição positiva a0 balanço
de pagamento do País;
e)
descentralização dÚ p!'ocess9 regional ele industrialização;
j) condições germinativas de Jutrn.s
aLividades econômicas ou de rentabilidade adiCional para as atividade::;
econômicas já existentes na regiãrJ.
ITI - PJ.'ojetos que, pela sua Jong·a.
maturação ou por desvantajosas condicões de risco, rentabilidade e ~~um
petição, possam encontrar dificuldades para mobilização. oportuna. c
suficiente de recursos no mercado financeiro comum.
IV - Projetas localizados nos Estados compreendidos na área de
atuação da SUDENE que representem
mefwr renda per capita.
Art. 17. A participação saci2tá1·ia
da SUDENE, através do FIDENE,
obedecerá
aos
seguintes
limit.es
mãximos em relação a cada projeto
beneficiário:
I - Até 65% ·(sessenta e cinco por
cento) do Valor totBJ em cruzeiros dos
equipamentos produzidos no País;
:ti - Até 50% (cinqUenta por l!ent'J)
do valor total CIF, em cruzeiros, de~
equipamentos estrangeiros importados
à vista ou com financiamento externo
registrados nos órgãos governamentais competentes.
§ 19 A aplicação de recursos do
F'IDENE sOmente poderá beneficiar a
importação de equipamentos .~stran
geiros que não tenham .similares nacionais registrados e capazes de ,-\tender, na forma adequada e reconhecida
pela SUDENE, às necessidades do
projeto.
§ 2<?
São cumulativas as hipóteses
previstas nos incisos I e II dêste
artigo, mas a aplicação de recursos
do FIDENE não poderá excede!', no
seu total, de 50% (cinqüenta por
cento) das inversões globais, inclu~ive
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capital circulante, do projeto bene-

ficiá~io.

§ 3Q A soma da participação societária prevista neste capítulo corri
a colaboração financeira das ~ntida~

des oficiais de crédito ao projeto beneficiário não poderá, igualmente,

exceder de 70% (setenta por centO)
das respectivas inversões globais,- inclusive capital circulante.
§ 49 Os limites de que trata êste
artigo sOmente poderão ser excedtdos
nos casos de emprêsas em que a
SUDENE, a União ou os Estados detenham a maioria das ações de capital com direito a voto, isolada ou

conjuntamente.
§ 59 Para ocorrer a situaçõe-s de
comprovada dificuldade na mobilização de recursos financeiros 'reqtir;ridos
para a operação da emprêsa, a Qal·ticipação societária da S"QDENE, ~'Ltra
vés do FIDENE, poderá destinarwse
ao financiamento de capital de giro
como antecipaçã.o dos recursos a se~
rem aplicados . em futuro projeto de
reequipamento enquadrável no Pro~
grama constante do Plano Diretor.
§ 69 A participação referida no
parágrafo .anterior poderá ser deferida à luz de um diagnóstico sumário
da. situação atual da emprêsa sDlicitante, comprobatória dos seguintes
dados:
1) Volume de vendas nos últimos
3 anos:
2) Volume de matéria-prima empregada no mesmo p~ríodo;
3) Volume de salários e obrigações
sociais pagos no último triênio;
4) Evolução do custo de produção
no mesmo período;
5) Evolução das disponibilidades
de créditos da emprêsa no mesmo período;
6) Evolução do preço de venda, dos
produtos da emprêsa, no último
triênio;
1) EvoluGão aa produção glob"ãlda
emprêsa, no último triénio.
§ 7CJ O volume da participação societária, respeitados os· limites previs-·
tos nos ~§ 2<? e 3<?, dêste artigo, quando tenha a destinação prevista r. o
§ 59, poderá atingir montante que,
acrescido aos financiamentos dos
Bancos oficiais, a·ssegurem à emprêsa
solicitante recursos financeiros sufjcientes a dois meses de produção, to-

mada como base a produção mensal
média dos dois últimos anos.
§ 89 A emprêsa que receber a
participação societária objeto do § 59
dêste artigo, obrigar-se-á a apresentar
à SUDENE, no prazo de· seis (6)
meses, contados a partir da subscrição de capital com recursos do ~IDE
NE, Projeto de reequipamento contendo os dados técnicos, econômicos,
administrativos e financeiros solicitados pela SUDEN'E, sob pena de ser
considerada incursa nas penalidades
previstas no Art. 19, que forem
aplicáveis.
§ 99 Não se aplicam à tr;ansferêncht de ações subscritas na form!l. do
§ 59 dêste artigo, os prazos estabelecidos no § 49 do Art. 18, dêste Regulamento.
Art. 18. Sem prejuízo do disposto
no § 49 do artigo anterior, a participação societária da SUDENE, através
do FIDENE, efetivar-se-á pela tomada de ações preferenciais, sem 1ireit.o
a voto, podendo a emprêsa benefictt\ria, quando esgotado o limite legal
para emissão das referidas ações preferenciais, admitir a participação da
SUDENE através da tomada de ações
ordinárias.
§ 1<? As ações preferenciais r~fe
ridas neste artigo assegurarão dividendo mínimo e cumulativo de 8%
feito por cento) ao ano e prioridade
para efeito de amortização, reembôlso
ou resgate.
~ 2<? Os dividendos de que· trata
o parágrafo anterior serão exigíveis a
partir do primeiro exercício social seguinte ao término do período de cal-ência que vier a ser estabelecido
pela SUDENE, em função da análise
de cada projeto beneficiário.
§ 39 Na hipótese de Uquidaçáo ou
falência da emprêsa beneficiária, o
valor correspondente à participação
da SUDENE no seu capital terá os
mesmos privilégios atribuídos aos créw
ditos do Tesouro Nacional.
§ 4<? A transferência da.s ações que
a SUDENE adquirir, na forma ãêste
àrtigo, sàmente poderá· ser feita apOO
o decurso dos seg-uintes prazos:
a) Cinco anos
Em parcelas
anuais de 2ú% (vinte por cento) do
respectivo valor total - para ações
correspondentes ao valor de equipa-mentos adquiridos a vista, contando-
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se o prazo a partir do térniino do
período de carência referido no § 29·
b) Três anos
Em parcelas
anuais equivalentes a 1/3 (um cêrço)
do respectivo valor total - para "lções
correspondentes ao valor de ~quipa
mentos adquiridos mediante financiamento externo, contando-se o prazo
a partir da data de amortização da
última parcela dêste.
~ 59 A emprêsa emitente das •gões
e os seus acionistas terão preferêrlcia
para aquisição das ações que a
SUDENE desejar transferir.
§ 69 A preferência dos acionistas,
referida no parágrafo anterior,- será
exercida na proporção da. participaçã-o de cada um no capital da emprêsa emitente. à época da transferêncl:t
das ações.
§ 79 Os prazos fixados neste artigo
sOmente deixarão de ser obedecidos
mediante requerimento do -interessado
e concordância expressa da SUDENE.
§ 89 Assegurado o prazo :ninimo
de 120 (cento e vinte) dias para o
exercício dos direitos de preferência
de oue se trata, a forma de ti-ansferêncla das ações será estab~l-ecida
mediante proposta da SJ:!cretada
Executiva aprovada pelo Consell1o
Delib'erativo da SUDENE.
Art. 19. Os esquemas de realizaçáo
do capital de emprêsas subscrito pela
SUDENE para integralização com
recursos do FID'E'NE, deverão ajustarse às necessidades de execução dos
projetas beneficiários. indicados nos
respectivos calendários de desemhôlso,
~ 1? A emprêsa
beneficiária da
ffplicaçl'io de recursos de que trata
êste cRpítulo poderá solicitar à
SUDENE modificações no projeto
originalmente aprovado, justifíco,ndo-as técnica, económica e financeiramente.
§ 29 Quando a Secretaria Executiva
da SUDENE, através da fiscalização
que obrigatOriamente fará, constatar
que a emprêsa modificou o projeto
sem autorização da SUDENE ou
desviou para outra finalidade recursos
obtidos através do- FTDENE, c:;uspenderá imediatamente a entrega das
parcelas ainda deyjdas, se houv'=r, e
proporá ao Conselho Deliberativo a
aplicação de um ou mais das seguintes
penalidades, de acôrdo com a gravida- .
de da inadimplência:
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a) reembôlso, mediante cobrança
executiva, do valor dàs parcelas
entregues e não aplicadas, ou do valor
de tôdas as parcelas, entregues,
aplicadas ou não, acrescentando-se no
total exigível juros de 12% (doze por
cento) ao ano, a contar da data da
Resolução do conselho Deliberativo
que autorizar a cobrança, e multa
moratória de 10% (dez por cento):
b> impedimento da emprêsa beneficiária, de seus diretores ou de
emprêsas em que êstes detenham
poder de direção,, para pleitea1'em
qualquer favor concedido ou administrado através da SUDENE;
c) proibição das pessoas físicas e
jurídicas de que trata a
qJfnca
anterior, para operar com estabelecimentos oficiais de crédito.
§ 39 Ahtes de propor ao Conselho
Deliberativo qualquer das $:1nções
previstas no parágrafo anterior, a
Secretaria Executiva da SUDE:N'E
notificará a emprêsa beneficiária para
que apresente as razões da sua
inadimplência, no prazo de 30 :'trinta) dias seguintes ao do recebimento
da notificação.
~ 49 A Secretaria
Execut)va da
SUDENE, se aceitar as razões oferecidas na forma do parágrafo anterior,
rea.iustará o esquema das inversõ€'s
globais. para inclusão das aplicrtcões
feitas em desacôrdo com o projeto
original, se fôr o caso, e concederá à
emprêsa beneficiária o prazo que
julgar necessário para efetivacão das
Rplicações ainda não realizadas.
§ 5? A partir da notificação rie que
trata_ o § 3?, dêste artigo, pelo Ofic.ial
do Registro de Títulos e Documentos,
será nulo de pleno direito qualquel'
ato praticado pela emprêsa beneficiária em prejuízo dos direitos da
SUDENE.
§ 6? A sanção prevista na alínea
'b" do § 29 não será aplicada às
emprêsas de cu,ia diretorla participem,
f:lmult~neamente. diretores da ~mprê
sa beneficiária da aplicação de recursos do FTDENE, se acmelas emprêsas procederem à substituicão dos
mesmns dlretores dentro do prazn de
6{1 ró:e~senta) dias. a partir da notifi~
C8f"'Ei,o da SUDENE, feita ,por Intermédio do Oficial do Registro de
Títulos e Documentos. não se aplicando, no caso das substituições aqui
previstas, o disposto no Decreto- IR.i
n9 2.62'7, de 26 de setembro de 19~9.
1
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, 79 Para efeito da aplicaçao ao
que dispõe a alínea "c" do § ;}9 a
SUDENE- comunicará aos
bancos
oficiais a decisão adotada pelo sep.
Conselho Deliberativo.
Art. 20.

As emprêsas interessadas

na
participação societária de que
trata êste capitulo apresentarão à

Secretaria Executiva da SUDENE oS
projetas dos empreendimentos que

estejam executando ou venham a
executar, obedecendo às normas e
roteiros estabelecidos ou aceitos pela
mesma secretaria, e esta terá o prazo
de 120 <cento e vinte) dias, a ':.o::1tar
da instrução definitiva dos projetos,

para submeter pronunciamento C•Jll~
clusivo
ao Conselho Deliberativo.
,,
§ 19 A Secretaria
Executiva da
SUDENE, mediante prévia autorização
do conselho Deliberativo e a título de
antecipação de participaÇão soctetária,
poderá financiar total ou parcialmente a elaboração de projetas telativos a
empreendimentos de pequeno e médlo
portes definidos no L'1ciso I do Art. 16.
§ 2Q Quando os estudos realizados
de acôrdo com o parágrafo antBrior
consts,tarern a inviabilidade do projeto
beneficiário respectivo ou êste deixar
de ser execUtado, ·as despesas feitas
pela SUDENE serão consideradas investimentos a fundo perdido e debita~
das ao FIDENE.
§. 3'? A critério
da SUDENE os
relatórios dos estudos mencionádos no
parágrafo anterior poderão ser cedidos a qualquer emprésa interessada
mediante:
a)
prévia indenização das despes<ts
debitadas ao FIDENE;
b)
recebimento de ações correspondentes aos custos dos mencionados
estudos;
c) associ"aç.ão de uma e outra das
formas estatuíàas nas alíneas "a" e
"b", precedentes.

v
DO FINANCIAMENTO DE
ATIVIDADES MINERAIS

Artigo 21. Nos têrmos do Artigo
59, letra "b", da Lei n'? 4.239-63 e
do inciso II do Artigo 39 dêste Regulamento, e para efeito de aplicação
de recursos do. FIDENE, considera-se
FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES MINERAIS a cobertura finan-

l,;t!Ta, total ou parcfal; de pesquisas,
lavra e industrialização destinadas a
promover o aproveita~>:nento dos recursos minerais do Nordeste.
Artigo 22. Ressalvadas as dotações
específicas atribuídas ao' FIDENE para êste fim, as operações de financiamento de atividades minerais serão
feitas mediante a utilização da parcela de recursos permanentes do
FIDENE destinada a essas operações
na forma do Artigo 99, dêste Regulamento, e dos recursos eventüais provenientes de ·Jperaçóes de créd1t,o com
esta finalidade especifica contr.::t.tadas
pela SUDENE.
Parágra~o único. Pelo menos 75%
(setenta e cinco por cento) da parcela de recursos permanentes referida neste artigo serão a...)licadfJ.s, preferencialmente, no fL.J.anciamento de
projetas de pesquisa ou lavra· minerais.
Art. 23. A alocaçao, por projeto,
dos recursos do FIDENE' consignados
anualmente ao financiamento de atiVidades minerais obedece1'á ao que
estabelece o presente artigo.
§ 19. No último trimestre de cada
ano, a Secretaria Executiva da
SUDENE fará publicar - no Diário
Oficial da União, nos Diário Oficial
dos Estados incluídos em sua~ área
de atuação e nos jornais de maior
circulação dêsses Estados - avisos
circunstanciados instruindo os interessados para apresentart:'m, em forma simples e expedita•. até 31 de dezembro de cada ano, a manifestação
de seu interêsse nos financiamentos
de que trata êste Capítulo.
§ 29. No trimestre imediatamente
seguinte, a secretaria Executiva da
SUDENE, - à -vista das manifestações de interêsse que lhe forem apre·
sentadas e dos resultados das diligências que· julgar necessário proceder submetera ao Conselho Jeliberativo
preposta fundamentada discriminando a d}stribuição, por pr JJetO, dos re·
cursos.
§ 3Q. Na hipótese de insuficiência
de recursos e obsçrvaào o disposto no
parágrafo único do artigo anterior e
nos parágrafos seguintes, dêste artigo, os pedidos apresentados à secretaria Executiva da SUDENE serão
clasSificados, para atendimento, de
acôrdo com a seguinte ordem de
prioridade:
a) desenvolv.imento e lavra de ·jazidas com trabalhos de pesquisa já
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ae JazJaas qut: a::;::mma, irrevogàvel:..
mente, as seguintes obrigações:
I . - dar
preferência à SUDENE
para execução da pesquisa, ou no
caso de desistência do direito de preferência pela SUDENE, submeter à
aprovação desta os contratos que tiver de firmar com terceiros para o
mesmo fim;
II - assegurar à SUDENE o •m ais·
amplo acesso a todos os resultados,
diretos e indiretos das pesquisas feitas diretamente ou ·mediante contrato com terceiros, podendo a SUDENE·
designar técnicos de sua confiança.
para acompanhar os trabalhos;
III - devolver, em dinheiro ou em
ações da emprêsa titular do direito
de lavra, ou da emprêsa que a repre-_
sente no exercício efetivo dêsse direito, o montante do financiamento,
acrescido· dos respectivos juros, na.
hipótese de constatada a_. viabilidade
económica da lavra da jazid_a;
IV - nãO efetuar qualquer negócio jurídico que envolva transferência, arrendamento ou assunção de
quaisquer ónus sôbre o direito de lavra, sem autorização expressa da·
SUDENE, sob pena de nulidade;
V - dai' preferência à SUDENE,
em igualdade de condições, com terceiros, para realização de qu~lquer
negócio jurídico, com a finalidade indicada no incisO anterior;
·vi - pagar quota d~ risco e:stabelecida pela SUDENE,. até 5% (cinCo por cento) do lucro líquirto, desd~;
que seja constatada a viabilidade
eccrtõmica da lavra, durante o período máximo de 20 (Vi!lte) anos;
·
VII - transferir à SUDENE, na
hipótese de que as pesqUl;~~s ::unstatem a inviabilidade econômiCa cta lavra, todos os direitos remanescentes·
de pesquisa e lavra;
1. - PESQUISAS M!NEP...AIS:
VITI - não alienar ou gravar por
qualquer forma, a propriedade em que
Artigo 21. O financiamento de pesse situe a jazida ou mina, sem autoquisas minerais obedecera às norrização expressa da SUDENE, sob
mas que se seguem e poderão abranpena de nulidade.
ger, além das despesas de pesquisas
§ 1Q. o titular do direito de pesquiprOpriamente ditas, as de claboraçã.o
sa optará por uma ou mais das forde projetas e· tôdas as demais relaciomas de devolu(}ãO de recursos pr2nadas com p êxito dos trabalhos. de
vistos no inciso III dêste artigo e na
pesquisa financiados.
hipótese de que opte pela devolução
de recursos sob a _forma de açõ-es
Artigo 25. Os financiamentos refepreferenciais ·da emprêsa titular do
ridos no artigo anterior sOmenLe ~e
direito de lavra ou da emprêsa que a.
rão atribuídos à emprêsa ou _pessoa
represente no efetivo exercício dêstefísica titular do direito de pesquisa

concluídos e julgados tecmcamente
válidos pela Divisão de Geologia do
Departamento de Recursos Naturais
da SUDENE;
b) pesquisa, laVra, beneficfamen~o,
rebeneficiamento ou industrializaçao
de minérios atua1mente importados,
export~.dos óu comprova.:ttl.mente susceptíveis de exportação pelo Nordeste,
ou, ainda, de minérios consumidos na
própria Região;
c) pesquisa, lavra, beneficiamento,·
rebeneficiamento ou industrialização
de minérios atualmente importados,
exportados ou comprovadamente s_usceptíveis de exportação pelo País.
§ 4Q. Terão preferência para atendimento os pedidos julgados prioritá~
rios que satisfizerem a mais de uma
das condições indicadas no parágrafo anterior.
§ 5Q. Respeitados os
critérios de
prioridade previstos nos parágrafos
anteriores, os pedidos serão atendidos
considerando-se, em cada caso, as
possibilidadeS financeiras dos interessados, cabendo à Secretaria Executiva da: SUDENE solieitar-lhes os
esclarecimentos e informações de natureza- cadastral que julgar necessários.
§ 6Q. A SUDENE fica autorizada a
realizar operações de crédito, obedecidas as formalidades de que trata o
Artigo 11, que possibilitem o atendimento de tectos os pedidos de financiamentos de atividades minerais que
lhe forem
apresentados e· julgados
prioritários.
§ 7q Os pedidos julgado; prioritários e eventualmente não atendidos
à falta de recursos sei·ãa automàticamente classificados para atendimento à medida que os citados recursos
se forem tornando disponíveis pelo
FIDENE.

ATOs DO PoDER ExEcUTIVO

desembôlso aprovado, cabendo-lhe
ainda os seguintes direitos:
a) acesso amplo e ilimitado a to~
dos os resultados, diretos e indiretos,
das pesquisas, inclusive mediante a
designação de técnicos de sua ·confiança para acompanhá-las em caráter permanente;
b) fiscalizar o efetivo cumprimento
das obrigações da emprêsa executora dos trabalhos de pesquisa;
c) suspender, na hipótese -de· irregularidade constatada pela sua fiscalização, o pagamento de parcelas
ainda devidas à emprêsa executora.
Artigo 27. A conta especial referida no parágrafo 49 do Artigo 29 será
enc~rrada
dentro de 60 (sessenta)
dias a contar do relatório que considerar inviável a exploração da jazida pesquisada ou na data em que o
~ .ui ar do direito de pesquisa ou lavra reembolsar à SUDENE e através
do FIDENE, o montante das despesas
nnanciadas.
Art. 28. Os projetas detalhados de
pesquisa correspondentes aos pedidos
de financiamento julgados prioritários e preferenciais pelo Conselho
Deliberativo da SUDENE serão apresentados à secretaria ExecutiVa para
exame e aprovação, antes da atribuição formal do financiamento solicitado.
Artigo 29. Publicado o decre-to au~
torizado a pesquisa, objeto do projeto
aprovado, a-'SUDENE manifestará a
preferência de que trata o inciso I
do Artigo 25 dentro de 90 (noven~
§ lQ. O referido titular submeterá
ta) dias a contar da respectiva publipréviamente à SUDENE, para os fins
cação e dará início, quando fôr o
do inciso I in fine, do Artigo 25, as
caso, aos trabalhos de pesquisas. deninfonnações cadastrais que lhe fotro
de 180 (cento e oitenta) dias a.
rem exigidas sôbre a emprêsa que es- _
~Iher para os trabalhos de pesqui ~
contar da me&::na data.
sa, a minuta do contrato a ser fir~
§ 19. Os prazos previstos nes~e armado com a mesma Ernprêsa e o
tigo serão contados da data de aprorespecivo calendário de desembôlso
vação do projeto pelo Conselho Dede recursos.
liberativo da SUDENE, na hipótese
de financiamento solicitados para rea§' 29. Aprovando a escolha feita pelização de pesquisas já au.torizadas
lo titular do direito de pesquisa e os
legalmente.
documentos que lhe forem submeti§ 2°. A SUDENE p'Oderá promover
dos, a Secretaria Executiva da
as pesquisas de que se trata inclusive
SUDENE autorizará a lavratura do
através de sociedade de economia
contrato de pesquisa e financiamento,
mista existente ou especialmente
obedecendo quanto ao mais, no que
criada para êste fim.
fôr aplicável,· o disposto no artigo
§ 311 Na hipótese de que as pesquianterior.
sas venham a ser confiadas a socie§ 39. A SUDENE indenizará diretadade de economia mista, na forma do
mente os trabalhos da emprêsa escoparágrafo anterior, a SUDENE, com
lhida pelo titular do direito de pesinterveniência e anuência do titular,
quisa, nos têrmos do calendário de
do direito de pesquisa, contrará os

·direito, as referidas ações astegura~
rão à SUDENE dividendos mínimos
e cumulativos de 6% (seis por cento)
.ao ano.
§ 29. Os fillanciamentos feitos pela
SUDENE, para execução de pesquisas minerais, serão
contabilizados
como prejuízo do FIDENE na hipótese de os relatórios de pesquisa concluírem pela inviabilidade de lavra
das jazidas pesquisadas, respeitado
·porém o disposto no inciso "VII"
dês te artigo.
§ 39. A SUDENE exercerá o. direito de preferência previsto no inciso "V" dêste artigo dentro do prazo
de um ano a contar da comunicação
escrita que o titular do direito de
pesquisa ou lavra lhe fizer sôbre o
seu desejo de . efetuar quaisquer dos
negócios jurídicos previstos no mes- ·
mo inciso.
§ 49. As ·obrigações irrevogáveis do
titular do direito de p~squisas, enu.:
meradas nos incisos I e n dêste artigo, poderão ser assumidas prévia ou
simultâneamente ao contrato de financiamento.
Artigo 26. Quando a SUDENE não
manifestar ou expressamente desistir
do exercício do direito de preferência
para execução, direta ou indireta, da
pesquisa, nos têrmos do artigo anterior, o titular do direito de pesquisa
poderá contratar os serviços respectivos com emprêsa técnicamente idónea.
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:serviços de pesquisa com a sociedade,
à qual indenizara diretamente o valor dos -mencionados serviços, de acôr~
do ·com o calendário de desembôlso
préViamente ajustado entre as partes.
§ 4Q Para os fins previstos nos parágrafos lÇI e 2° do artigo 25, serão
·debitadas ao titular do direit-o de
.pesquisa ou lavra, em conta especial
do FIDENE, da qual ser~lhe-ão for~
necidos extratos semestrais, as se~
·guintes despesas:
a) valor dos serviços de pesquisa
realizados pela SUDENE ou sociedade
,-de economia mista de que trata o parágrafo 2!?, anterior;
b) valor de tôdas as demais despesas pela S'UDENE, inclusive a taxa
de serviços administrativos do FI~
DENE, calculada em 1,5% (um e meio
:vor cento) do montante do financiamento concedido, n'a forma do pará·grafo único do Artigo 8{1;
c) o valor dos juros sôbre o finan·'Ciamento, calculados à razão de 6%
-<seis por cento) ao ano sõbre o montante do mesmo financiamento e os
·capitalizáveis semestralmente.
r§ 59. Nas pesquisas -conduzidas di~
l'etarnente pela SUDENE, nos têrmos
dêste artigo, será admitida a participação de técnicos que o titular do
direito indicar, aos quais sef·á facultado o mais amplo acesso a todos- os
dados e resultados.
Artigo 30. Tanto' para o caso de
·pesquisas que deva executar, direta
ou indiretamente, como para o caso
de pesquisas que o titular do respectivo direito contratar com terceiros,
cabe à SUDENE fornecer a prova de
capacidade financeira do titular, do
direito mencionada no inciso II do
artigo 14 do Decerto-lei n!? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas).
Artigo 31. NO caso de pesquisas exe-cutadas, direta ou indiretamente, pela SUDENE, cabem-lhe as seguintes
responsabilidades:
I - apresentar no prazo legal, em
nome do titular do direito, ao Departamento Nacional da Produção Mineral, o relatório de pesquisa de que
trata o inciso IX do Artigo 16 do
D~creto-lei n9 1 985-4.0
(Código de
Mma.s);

II - facultar ao titular do direito
·de pesquisa, no caso da não apresen.tação do \relatório de ,que trata o in-
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ciso anterior, todos os elementos ne~
'cessários ao referido relatório.
§ 19.
Considera-se automà.ticamente prorrogada a validade da autorização de pesquisa de que trata o
inciso II do Artigo 16 do Decreto-lei
n9 1 935~40, pela prazo que a suDENE exceder na apresentação do
relatório de pesquisa de que trata o
inciso I dêste artigo, até o máximo
de uma ano.
§ 29. Quando deixar de fazer a
apresentação de que trata o inciso I
dêste artigo, a SUDENE sem pre~
juízo no disposto no inciso II, perderá todos os direitos ao· ree.'nbôlso
dos recursos que houver investido na
pesquisa e aos demais previstos neste· capítulo.
Artigo 32. A SUDENE exigirá das
emprêsas beneficiárias dos financiamentos de pesquisa previstos nos Artigos 24 a 31, anteriores, no caso de
viabilidade económica de lavra das
respectiva jazidas, o pagamento da
"quota de risco", durante prazo não
superior a 20 (vinte) anos, corres~
pendente a até 5% (cinco por cento)
do lucro liquido da emprêsa titular
do direito de lavra.
2. -FINANCIAMENTO DE LAVRA,
BENEFICIAMENTO,
REBENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇAO MINERAIS:

Artigo 33. Respeitados os critérios
de prioridade e preferência estabele~
cidos neste capítulo, e, bem assim, a
origem dos recursos previstos no item
II do Artigo 69, dêste Regulamento,
e colaboração financeira da SUDENE
através do FIDENE, à lavra, beneficiamento, rebeneficiamento e indus·trialização de minérios poderá assumir a forma de participação socie~
tária ou de empréstimos ordinár1os.
Parágrafo único. Terão preferência
para cobertura financeira da SUDENE, at:ravés do FIDE.L~E, os projetes
de lavra das jazidas pesquisadas de
a.côrdo com os Artigos 24 a 32, antenores.
Artigo 34. Quando a colaboração
financeira prevista no artigo anterior
tomar a forma de participação societária, obedecerá às condições e nor~
mas gerais constantes do Capítulo
IV, com as ressalvas a seguir:
a) a participação
societária da
SUDENE, através do FIDENE, po-
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dcrá ser eqmvalcnte, em valor, ao
total das mversões dos projetos de
lavra, a critério dessa Autarquia;
b) 'sempre que o limite legal de
emissão de ações preferenciais pela
enmrêsa beneficiária fôr inferior às

neêessidades

financeiras do_ projeto

aprovado, a SUDENE podérá tomar
ações ordinárias ou converter a dife-

rença entre as mesmas necessidades

é aqu0les limites 'C!ID empl'éstimo ordinário;

c) as ações preferenciais tomadas
pela SUDENE assegurarão dividendo

minimo e cumulativo de 6% (seis
por cento) ao anã, exigiveis a partir
do exercício seguinte ao do término
do período de carência admitido na

análise do projeto beneficiário e gozarão das preferências e privilégios
de que trata o parágrafo 29, Artigo
89, da Lei n9 4 239-63.
'Artigo 35. Os empréstimos previstes no Al·tigo 33, quando destinados
a projetas de :lavra mineral, poderão
a critério da SUDENE, compreender
até o máximo do valor total das inversões fixas e circulantes, observadas as seguintes exig~ncias:
a) juros de 12% (doze por cento)
ao ano e ·deSpesas adicionais imputáveis à operação;
b) garantia real equivalente, pelo
menos, a 12'5% (cento e vinte e cinco
por cento) do valor do financiamento, aceitando-se 03 diTeitos de lavra
como·. integT3.nte dessa garantia, mediante prévia avaliação a critério da
SUDENE;

c) sub-rogação automática da SUDEt\fE nos direitos de lavra. na hipótese' de impontualidade do mutuário, para efeito de, ressarcimento do
montante do empréstimo, respectivos
acessórios e despesas previstos na
alinea "a" anterior.
Art. 36. Os demais projetas objetivando o aproveitamente. de recursos minerais também poderão ser objeto de participação societária ou empréstimos da STUDENE, através do
FIDENE, obedecidas as seguintes
condições. gerais.
a) o limite de participação financeira da SUDENE em cada projeto,
por uma ou ambas das formas previstas, não poderá exceder· de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor das inversões totais, inclusive capital de trabalho, 'do projeto beneíiciário;

b) os dividendos correspondentes às'
ações preferenciais e eventualmente
tomadas pela SUDENE e os juros .e
garantias dos financiamentos que·
forem concedidos serão os mesmos
previstos nos ·artigos anterior€~.
Artigo 37. E.TI qualquer dos casos
da participação societária ou financiamento- previsto nos artigos. prece:dentes, os recursos do FIDENE serão
efetivamente apartados aos projetas.
beneficiários na proporção das respectivas necessidades financeiras pre·vistas no calendário de desembô.lso de
recursos aprovado pela SUDENE.

VI
DA COBERTURA DE RISCOS
DE CAMBIO

Artigo 38. Nos têrmos do Artigo 59,.
letra "b", combinado com o Artigo
10, § 69, da Lei n\l 4 239-63 e do inciso III do Artigo 39 dêste Regulamento, considera-se COBERTURA DE
RISCOS DE CAMB-IO, para efeit,o d~
aplicação de recursos do FIDENE, a
"cobertura, parcial ou total, dos riscos de câmbio .de correntes de operações em moeda estrangeira, contratadas pelo SUDENE ou com sua interveniência, para execução de projetas de abastecimento d'água, esgôto sanitil.rio, habitação popular, educação e eletrijicação 'rural e urbana".

Artigo 39. As obrigações assumidas
pela SUDENE, por fôrça do disposto
neste capítulo, serão atendidas mediante a utilização ·dos recursos a
êsse fim destinados na forma do Artigo gQ, dêste Regulamento.
§ lQ. o Orçamento Geral da União
consignará à SUDENE, anualmente,.
dotação espGcial para reembôlso do
FIDENE, no montante equivalente às
parcelas utilizadas pela SUDENE, noexercício anterior, para o fim previsto neste capítulo.
§ '29. Os
planos de economia ou
contenção não poderão alcançar a
dotação ordinária de que trata o parágrafo anterior.
Artigo 40. Os riscos de câmbio inerentes às operações em moeda estrangeira contratadas p8la SUDENE"
ou -com sua interveniência, nos têrmos e para os fins constantes dêste
capitulo, serão cobertos, tanto quanto possível, com recursos próprios dos
órgãos executoreS dos projetas beneficiários das mesmas operações.
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§ 1'?. A SUDENE, através do FIDENE, sómente procederá à· cobertuHl, de risco <;le câmbio na hipótese de
que o valor ·em Ci'Uzeiros da presta.::
çác vencida de empréstirr~o em moeda estrangeira, à taxa de câmbio em
que deva ser liquidada, exceda em
mais de 20% (vinte
por cento) ao
mesmo valor, calculado à taxa de
câmbio vigente na época de contratação da operação.
§ 2° o excesso, até 20% (vinte por
cento), -entre os· valore3 referidos no
parágrafo anterior, será sempre atendido pelos órgãos execut.ores dos projetas beneficiários dos operações, ca·bendo-lhes, independentemente de
provocação da SUDENE, quando couber, promover as medidas que se façam necessárias ao , reajustamento
tarifário que lhes possibilite a formacáo de fundo especial para o atendimento aqui previsto.
§ 3º. sem prejuízo do Q.isposto no
parágrafo anterior, a SUDENE, quan.do couber, poderá solicitar aos mesmos órgãos, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, que
·promovam as medid:?.S necessárias ao
reajust:?.mento · tarifário julgado necessário e adequado ao cumprimento,
com -recursos próprios, d~ suas obri,gações em moeda estrangeira;

Artigo 41. _Quando a execução dos
projetas beneficiários d-o favor previsto neste capítUlo estiver a cargo
·de sociedade de economia mista, as
importâncias despendidas pela SUDENE, para cobertura de risco de
-câmbio, serão convertidas em a~ções
preferenciais das mesmas empresas,
sen1 direito a voto e a prêmio, m;t~
com prioridade· para efeito de .reerr.bôlso de capital.
§ 19 Esgotado o. limite legal para
·emissão de ações -preferenciais, a em-·
p:êsa pe>derá optar pela atribuição
de ações ordinárias à SUDENE ou
pela conversão do excedente em em-préstimo ordinário, a ser amo:tizqdo
a partir da liquidação das obrigações
em moeda estrangeira.
§ 2° Na hipótese de projeto3 executados por . entidade que não possa
emitir ações preferenciais, como estabelece o § 59, do Artigo 10 da Lei n<?
4. 239-63, as importâncias dc~pendi
das pela SUDENE pa.ra cobertura 'de
risco de câmbio serão debitadas à
mesma entidade, em conb especial
do ~IDENE, para amortização a par-

189

tir da liquidação das obrigações eru
moeda estrangeira.
~ 39 O prazo de amortização dos
f-mpréstimos de que tratam o parãgrafo 11"' in fine, e o parágrafo 29, anteriores, será fiXado de acôrclo com a
capacidade de pagamento das entidades devedoras, estimadas aoós a liquidação de suas obrigações êm moeda estrangeira.
Art: 42. Aplicam-se as disposições
dêste Capítulo aos projetas já financiados ou que venham a ser financiados para execução. no Nordeste. de
obras de abastecimento d'água, esgôlo sanitário, habitação popular, edu_cação e eletrijicação rural e urbana,

aprovados pela SUDENK e cujos
contratos de financiamento tenham
sido feitos com a sua interveniência.
Parágrafo único. Fica a critério
da Secretaria Executiva, respeitadas
as suas possibilidades de análise e as
peculiaridades de cada caso concreto .
o exame de pedidus de cobertura para
riscos de câmb.io ''elativos a empréstimos já contraído" em moeda estrangeira, que lhe venham a ser aprt7sentados com menos dr 120 (cento e vinte) , dias do, vencimento da prestação
mais próxima.
VII
Do Financiamento de Habitação
Popular

Art. 43. Nos têrmos do Artigo 59,
letra d, combinado com o Artigo 11
da Lei nQ 4.239-63, e do inciso IV do
Artigo 39 do presente Regulamento,
considera-se financiamento de habitação popular, para efeito de aplicação de recursos do FIDENE a cobertura financeira, total ou parcial H
projeto~ de construção de habitações
,populares, urbanas e rurais, na área
de jurisdição da SUDENE.
Art. 44. Ressz,Jvadas as dotações
específicas atribuídas ao FIDENE rara êste fim, as .operações de financiamento de habitação popular serão
feitas mediante a utilização da parcela de recursos permanentes destinada a essas operações na forma do
Artigo 9°, dêste Regulamento. e dos
recursos eventuais provenientes das
operações de crédito com esta finalidade específica contratados pela SUDENE.
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S 19 As dotações especificas globais
e a parcela de recursos permanente~
do FIDENE mencionadas neste arti~
go serão reservadas para projetas lo~
calizados nos Estados _ e Territórios
incluídos na área de atuação da SUDENE" na proporção direta da respeptiva populaçào urbana e na proporçao
inversa da respectiva renda per capita, segundo fórmula que vier .a ser
adotada pela Secretaria Execut1va da
SUDENE.
§ 29 Para a atribuição de recursos
de que trata o parágrafo anterior, será utilizada a média trienal dos dados reais recentes de renda per capita
e a média trienal das projeções de
população urbana para o mesmo período, considerando~se,. em relação do
Estado de Minas Gerais, apenas a população dos municípios incluídos no
denominado Polígono das Sêcas.
§ 39 A distribuição, por projeto,
das <iuotas reservadas de acôrdo com
os parágrafos anteriores será feita
pelo .Conselho Deliberativo da SUDENE, mediante parecer fundamentado
da Secretaria Exe·cutiva.
§ 49 A SUDENE poderá
contrair
empréstimos visando à antecipação
de recursos destinados à execução de
projetas de habitação, popular que te~
nha aprovado, para serem amortizados diretamente pela SUDENE, nos
exercícios futuros, com o produto das
quotas previstas nos. parágrafos anteriores que 'venham a ser reservadas
para o Estado em que se localize o
projeto beneficiários.
A:rt. 45 Poderão ser objeto do_ financiamento previsto neste capitulo
projetas que obedeçam as normas
técnicas e económicas aceitas pela
SUDENE e executadas através:
I - da própria SUDENE;
II de sociedade. de economia
mista, nas quais a União e os Esta~
dos, diretamente ou por intermédio
de entidades públicas, e ·a SUDENE,
diretamente ou por intermédio de
sociedades de economia mista da qual
faça parte, detenham, isolada ou con~
juntamente, a maioria das ações de
capital cem direito a voto.
III - de emprêsas industriais ou
agrícolas que desejem construir ha~
bitações para seus empregados ou coN
lonas;
IV - de cooperativas e de entidades autárquicas.

Parágrafo umco.
Terão absoluta~
prioridade os piojetos que se enqua-·
drem em programas nacionais de ha~
bitação popular.
Art. 46. A SUDENE- sOmente executará diretamente projetas de habitação popular quando constatada s.
inviabilidade da sua execução pelã.s.
entidades de que tratam os incisos II
e III do artigo anterior.
Artigo 47. Para que possam beneficiar-se dos financiamentos previs~
tos neste capitulo, as entidades mencionadas no inciso II do Art. 45, devem satisfazer as seguintes condições
mínimas:
I - participação da SUDEN"E no.
respectivo capital votante e de repre.sentante designado pela SUDENE narespectiva diretoria executiva;
II - diretoria executiva composta,,
no máximo de três membros.
§ 19 Os financiamentos às entidades de que trata êste artigo poderão·
a,.c;sumir, isolada ou simultâneamente, as formas de participação societária e de empréstimo qrdinário.
§ 21? Na hipótese de empréstimo,
a entidade beneficiária oferecerá as
garantias julgadas adequadas Pela
SUDENE, dentre os seguintes tipos:
a) garantias reais;
b) aVal de organismos financeiros
de cujo capital votante a União ou·
os Estados detenham a maioria;
c) produto da transferência das.
habitações construídas.
§ 39 O prazo de amortização d~s
empréstimos
será estabelecido, em'
cada casQ, 1 de acôrdo com a capacidade de pagamento do projeto benefi~
ciário, e os encargos financeiros respectivos não poderão exceder a 8%
(oito por cento) ao ano, inclusive as.
despesas referidas no parágrafo único
do Artigo 81?.
§ 4Q As aplicações de recursos doFIDENE previstas neste Capítulo, sOmente poderão ser efetivadas se. além
das demais exigências previstas, estiver assegurada a observância das se~
guintes condições:
a)
0 recolhimento, salvo nos caSos
de participação societária, a estabelecimento oficial de crédito, em conta
bloqueada, à ordem da SUDENE, pe~
los adquirentes das habitações que·
vierem a Ser construídas, das parce-·
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las correspondeu tes ao valor das referidas habitàções, .entende-se êste
como o custo da construçã-o inclusive
juros e despesas de obtenção do capital utilizado na execução do projeto;
b)
pagamento, pelo adquirente,
das parcelas de que trata a· alínea
precedente, em prazo não inferior a
20 (vinte) anos, em prestações mensais, iguais e sucessivas.
Art. 48. Através do FIDE!'l"E, poderão ser assegurados financiamentos totais ou parciais destinados à
construção de habitações para empregados ou colonos de emprêsas que
tiverem projetas industriais ou l'!grícolas aprovados pela SUDENE, respeitadas as normas a seguir estabelecidas.
§ 19 Os financiamentos de que se
trata serão feitos mediante a 'Jt\Iização de recursos eventuais, do FIDENE, mobilizados pela SUDENE pnra
esta finalidade específica, ou mediante a utilização do saldo •ia..'> quotas referidas nb Artigo 44, remanescente
de exercícios anteriores.
§
29 As habitações construídas
destinar-se-ão exclusivamente aos
empregados CIU colonos do projeto industrial ou agrícola a que estiverem
vinculados, observando-se o seguinte:
a) o aluguel mensal, exclusive impostos e taxas cobrados por entidades públicas, não poderá exceder de
20% (vinte por cento) do sal'ino pfrcebido pelo empregado ou colono locatário;
b) o aluguel mensal será descon~
tacto em fôlha pela emprêsa, a qual
se obrigará a recolher o proct1.lto dos
descontos, até o dia 10 (dez) d~ cada
mês, ao estabelecimento oficial de
crédito ind~cado pela SUDENE:
c) o valor dos recolhimentu3 prev~.stos na alínea precedente, ser:'t con·
siderado como amortização da prestação de vencimento mais próximo,
decorrente do financiamento concedi~
do à emprêsa, feita, por esta, a comprovação do recolhimento, perante a
SUDENE.
§ 39 Sem prejuízo do disposto nas
alíneas b e c do parágrafo anterior,
as emprêsas beneficiárias dos financiamentos de que trata êste artigo assumirão perante a SUDENE, mediante as garantias que esta fixar u
compromisso de resgatar o _principal
e juros dos mesmos financiamentos
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em prazo não superior a lO (dez)
anos, contado da entrada em operação normal do projeto industdai ou
agrícola a que estiverem vinculada!;
as habitações objeto do financiamento.
§ 49 Terão prioridade para os financiamentos previstos neste artigo.
os proje"tos localizados em áreas distantes dos centros urbanos, de·
reconhecida deficiência habitacional,
cujas emprêsas executadoras disponham de terrenos para construção'
das habitações e respectivos serviços
básicos.
§ 5!? Os financi8..mentos de que se
trata poderão abranger, além das habitações pràpriamente ditas, a construção de escolas, ambulatórios, mercados, prédios para serviços religiosos e demais obras sociais e de urbanização dos núcleos habitacionais.
construidos.
VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 49. A Secretaria Executiva
da SUDENE, com aprovação do Conselho. Deliberativo, baixará as normas .
complementares e necessárias à boa
execução dêste Regulamento, estabelecendo, inclusive, · a disciplina de·
elaboração e apresentação dos projetas, públicos ou· privados, que visem
à colaboração financeira do FIDENE,
bem como as normas relativas à fiscalização e contrôle das .aplicações e
referentes à emissão, venda e' resgate
das OBRIGAÇõES DO FIDENE.
Art. 50. Os recursos do FIDENE
não efetivamente aplicados em cada
exercício de acôrdo com a respectiva
prográmação, ou não vinculados a
operações já aprovadas pelo conselho Deliberativo da SUDENE, serão
automàtica.mente
incorporados
às.
disponibilidades computáveis para a!
aplicações do exercício seguinte.
Art. 51. Os projetôs em estudo e·
o::; financiamentos concedidos pela
SUDENE, bem como as obras em realização, constantes do art. 42, e do
Capitulo VII, serão comunicados às
outras entidades que tive'rem os mesinos objetivos na área do Nordeste.
Art. 52. Os planos de obras e os
projetas de financiamentos pelo FI..:.
DENE, aprovados pela Secretaria
Executiva da Superintendência do·
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Desenvolvimento ao Nordeste serão,
-sem prejuízo do seu andamento,
enviados ao MECOR, ao mesmo tempo em que Sejam submetidos ao Conselho Deliberativo da SUDENE.

Art. 53. Em relação aos exercicios de J964 e anteriores, a estimativa- dos recursos do FIDENE, de que
trata o parágrafo único do Artigo 10,
será submetida ao Conselho Deliberativo da SUDENE, pela Secretaria

dentro de 60 (sessenta)
dias contados da aprovação e publi·Cação dês te Regulamento.
~xecutiva,

DECRETO N' 57. 149

DE 1 DE

NOVEMBRO DE 1965

AUtoriza a Rêde Ferrovidria Federal
S.A. a transferir para o Departamerito dos correios e Telégrafos as
linhas telegráficas situadas em trechos ferroviários considerados antieconômicos e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
.das atribuições que lhe confere o artigo 87, n.'? I, da Constituição, tendo
em vista o disposto no parágl'afo 4ç..
do artigo 65>, da Lei n.9 4.452, de 5
.de novembro de 1964, e
Considerando a necessidade de assegurar o serviço de utilidade pública
de Wlecómunicações aos núcleos populacionais dos trechos ferroviários
antieconômicos da RFFSA em processo de supressão,
\
Cons_ider~ndo, finalmente, que
as
comumcaçoes de quase todos os citados núcleos populacionais vêm sendo atendidas pelas Estradas de Ferro
da RFFSA, em regime de intercâmbio. telegráfico com a · rêde nacional
do Departamento dos Correios e Telégrafos, decreta:
Art. l.Q Fica a Rêde FelToviária
Federal S. A. autorizada a fazer a
entrega imedi~ta ao Departamento
dos correios ,e Telégrafos, das linhas
telegráficas e respectivas instalações
situadas nos trechos ferroviários antieconômicos já suprimidos ou
em
processo de supressão e ainda, na
fase mesma de suspensão de tráfego.
Art. 2.9 Feita a avaliação dos bens
~nt~·egues, a Rêde Ferroviária Federal

S.A. providenciará _a transferência
definitiva- dos mesmos, mediante a
q;dução de seu capital social em importância ou compensando com. os
recursos destinados a investimentos
de capital, na mesma Rêde Ferroviária Federal S. A.
Art. 3.9 A Rêde Ferroviária Federal
S. A. organizará relações
nominais
dos funcionários em serviço de· operaçáo e manutenção de linhas telegrá~
ficas e suas instalações, à data da
suspensão do tráfego dos trechos ferroviários, a fim de que o Ministério
da Viação e Obras Públicas Promova
a sua movimentação.
§ 1.9 SerãO lotados no Departa~
menta dos Correios e Telégrafos os
funcionários integrantes das Séries
e Classes, cujas especificações sejam
compatíveis com· as suas atribuições
precípuas ou pertencentes aos ser~
viços de Administração, Escritório e
Fisco, incorporando-se os respectivos
cargos à Parte SUplementar do Quadro III.
§ 2.9 A transferência Será precedida
de inspeção- de saúde na repartição
em que deverão ser lotados os funcionários.
§ 3.9 Quando os órgãos, para' os
quais fôr transferido o pessoal a que
se refere êste artigo, não. dispuserem
de verbas orçamentárias- suficientes,
a Rêde Ferroviária Federal s. A. deverá continuar a realizar o pagamento de .vencimentos e vantagens durante o _exercício em que se processar
a transferência, cabendo a êsses mesmos órgãos providenciar a inClusão
cl.as verbas necessárias ao pagamento
do pessoal transferido, na proposta
orçamentária do exercício seguinte.
§ 4.9 o pessoal transferido para
servir 'em uma Diretoria
Regional
poderá ser lotado em qualquer dos
seus setôres.
Art. 4. 9 ll:;ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 1.9 de novembro de 1965;
,1449 da Independência e 779· da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO

N,9 57.150
NOVEl\lBRQ DE

. . .:. . DE
1965

1.9 DE

.Dá nova redação ao art. 1.9- do Decreto 54.108, de 7 de agôsto de
1964, que estabelece obrigatoriedade
de utilização do transporte ferroviário pelas repartições
públicas,
autarquzas, õrgdos da Aaministração descentralizada e entidades de
direito privado beneficiadas
pela
União.

19~

Art. 3.9 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em- contrário .
Brasília, 1 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 77° da República.
H.

ÜASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO

N9

57.151 -

NOVEMBRO DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confeJ;e o artigo 87, ítem I, da constituição Federal e considerando a necessidade
do
de; coffi Vistas à regularização
transporte ferroviário, ser estabelecida sua utilização por parte das repartições públicas, autarquias,
órgãos da Administração descentrali:,o;z.da e entidades de direito privado
agraciadas pelo Govêrno com favores cambiais, tributários, de financiamento e outros, decreta:
Art-. 1.9 Fica determinado que os
transportes de cargas, das repartições
públicas, das a,utarquias de administração descentralizada, notadamente
do Instituto Brasileiro do Café, Cl.o
Instituto Nacional do Pinho, do Instituto Nacional do Mate, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, da
Usina Siderúrgica -de Minas Gerais
- Usiminas, da Companhia Siderúrg'ica Paulista - Cosipa, da Companhia Aços Especiais Itabira S. A.
- Acesita e da Fábrica Nacional de
Motores S.A. bem como das entidades de direito' privado pelo Govêrno a qualquer título beneficiadas dea
vem s~r feitos obrigatOriamente por
estrada de ferro, mediante entendimentos diretos com a direção das ferL.
rovias, para fixaçã.o da capacidade
de transporte disponíveis.
Parágrafo único. A inobservância
do disposto neste artigo implicará em
responsabilidade das autoridades responsáveis pelo cumprimento da determinação nêle contida.

excepcionais,
Art. 2.9 Em casos
mediante autorização
expressa do
Ministro da Viação e Obras Públicas,
poderá ser dispensada a obrigatoriedade estabelecida neste decreto.

DE

1

DE

1965

Institui um Grupo de Trabalho para
o estudo das normas de execução
do art. 18, da Lei nr.> 3. 995, de 14
de dezembro de 1951.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. .1 9 Fica instituídO um Grupo
de 'TTabalho incumbido de realizar
estudos e sugerir normas e procedimentos tendentes a promover a fiel
e conseqüente execução do artigo 18,
da. Lei n9 3. 995 de 14 de dezembro
de 1951.

Art. 29 o Grupo de Trabalho mencionado no artigo anterior será- iritegrado pelo Bacharel João Rodrigues
Nau, Consultor Jurídico da Comissão do Vale do São Francisco, a quem
caberá a presidência; pelo Engenheiro Raimundo Santiago, da COmissão
do Vale do São Francisco; pelo Doutor José Coriolando Beraldo, como
representante das Centrais Elétricas
Brasileiras S. A. (Eletrobrás); pelo
Dr. Aécio Costa e Silva, cotno representante da Companhia Hidrelétrica
do São Francisco.
Art. 29 o relatório dos trabalhos
aeverá ser apresentado à Presidência
da República, por intermédio do Ministério Extraordinário para Coordena ç a o dos Organismos ~egionais,
dentro do prazo de noventa dias.
Art. 49 o presente decreto entrará
em vigOr na data de sua publicação.
Brasllia, 1 . de novembro de 1965;
1449 da Independência. e 779 da Repú•blica.
H. CASTELLO BRANCO
Osvaldo Cordeiro de Farias

194

A.TOS DO PODER \EXECUTIVO

DECRETO N9 57. 152 -

DE

19

DE

NOVEMBRO ·DE 1965

Aprova a ·alteracão intTOduzida nos
Est'atutos da 'colonial Companhia
Nacional de Seguros Gerais, relativa ao aumento do capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Co?stituição, e nos
termos do Decreto-lei n9 2.063, de 7

de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
jntroduzida nos Estatutos da Colonial
Companhia Nacional de Seguros Gerais, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, autorizada a funcionar pelo
Decreto n9 14.490, de 11 de janeiro

Nacional, à operação de crédito
até o valor total de DM 10.000.000,00
(dez milhões de marcos alemães) a
ser contratada pela Companhia Vale
.do Rio Doce S. A., para importar
4 (quatro) locomotiv?-s Diesel-hidráulicas da República Federal da Alemanha.
Art. 29 ~ste_ decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1965;
1449 da Independência e ·'17? da República.
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H.

I

DECRETO N<! 57.154 NOVEMBRO DE

de 1944, relativa ao aumento do capital social de Cr$ 42.000.000 (qua-

renta e dois milhões

de

cruzeiros)

para Cr$ 84.000.000 (oitenta e qua-

tro milhões de cruzeiros), conforme
Gelibei'ação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 12 .de outubro de 1964.
Art. 2? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigeutes, ou- que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alnde aquêle decreto.
Brasília, 19. de novembro de 1965;
1449 da Independéncia e 77ÇJ da República.
H. CASTELLO :SRANCO

Daniel Faraco
DECRETO NI",J

57.153 - DE 1
1965

DE

NOVEMBRO DE

Autoriza_ o Ministério da Fazenda p,
dar garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito· que mencio-

na.

·o Presidente da República, no :uso
das atribuições que lhe confere o ar·tigo 87, inciso I, da Constituição €
nos têrmos do artigo 29 da Lei número 1. 518, de 24 de dezembro de
'195l,_do artigo 22 da Lei ni",J 1.628,· de
:20 de junho de 1952, combinado com
o artigo 29 da Lei n9 4.457, de 6 de
novembro de 1964, e tendo em vista
·O disposto no Pecreto n9 55.788, de
·23 de fevereiro de 1965, ·decreta:
Art. 19 E' o Ministério da Fazenda
autorizado a dar garantia do Tesou-

CASTELLO BRANCO

Octçivio Bulhões

1965

DE

3

DE

Declara de utilidade pública, para
fins àe desapropriação, o imóvel que
menciona necessário ao Ministério
da Saúde.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe coníere o artigo
87, inciso I, da Constituição da República, resolve:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fim· de desapropriação,
de acôrdo com o art. 6?, combinado
com as letras g e h art. 5?, ambos do
Decreto-lei n? .3.365, de 21 de junho
de 1941, 0lterado pela Lei nº 2. 786·, de
21 de maio de 1956; o imóvel situado
na rua Ana Nery, n?.l.029, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.,' de propriedade da Liga de Proteção aos Cegos no Brasil.
Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo anterio_r destina-se à Seção de
Transportes da campanha de Erradicação da Malária, do Ministério da
Saúde.
Art. 39 Fica o Ministério da Saúde
autorizado a promover .a desapropriação em-· aprêço, correndo as despesas
à conta dos recursos globais consignados à Campanha · de Erradicação da
Malária do referido Ministério.
Art. -· 49 O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1965; 1449da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLQ

BRANCO

Raymundo àe Brítto
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DECRETO N9 57.155NOVEMBRO DE

DE

3

DE

1965

Expede nova regulamentação da Lei
nQ 4~090, de· 13 de julhO de 1962,
que instituiu a gratificação de Natal pam os trabalhadores, com as
alterações introduzidas pela Lei n
4. 749,_ de 12 de agôsto de 1965.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I,- da constituição, e
tendo em vista o disposto no- art. 69
da Lei n9 4. 749, de 12 de agôsto de
1965, decreta:
Art. 19 O pagamento da gratificação salarial,· instituída pela Lei n9
4.090, de 13 de julho de 1962, com as
alterações constantes da- Lei nç 4.749,
de 12 de agôsto de 1965, será efetuado pelo empiegador até o dia 20 de
dezembro de cada ano, tomando-se por
base a remuneração devida nesse mês,
de acôrdo com o tempo de serviÇo
do empregado no ano em curso.
Parágrafo único. A gratificação corresponderá a l/12 (.um doze avos) da
remuneração devida em dezembro, por
mês de serviço, do anó correspondente, sendo -que a fração igual ou -superior a 15 <ciuinze) dias de trabalho
será havida como mês integral.
AJ't. 2ç Para os empregados que recebem salário variável, a qualquer título, a gratificação será calculada na
base de 1;11 (um onze avos) da soma
das importâncias variáveis devidas nos
meses trabalhados ·até novembro de
cada ano. A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do
salário contratual fixo.
Parágrafo único. Até o dia 10 de
janeiro de cada ano, computa-da a
parcela do mês de dezembro, o cálculo dá gratificação será revisto para
l/12 (um doze avos) do total devido
no ano anteri>Or, processando-se a
correção do valor da respectiva ~=;-ra
tificação com o pagamento ou compensação das possíveis diferenças.
Art.- 3ç Entre os meses de fevereiro e novembio de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento
da gratificação, de uma só vez, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior.
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§ 1<? Tratando-se de empregados que
recebem apenas salário variável, a
qualquer título, o adiantamento será
calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas. nOs meses trabalhados até o anterior àquele
em que- se realizar o mesmo adiantamento.
§ 29 O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados.
§ 3° A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento será deduzida do valor da
gratificação devida.
§ 49 Nos casos em que o empregado fôr admitido no curso do an·o,
ou, durante êste, não permanecer à
disposição do empregador durante todos os meses, o· adiantamento corresponderá à metade de 1/12 avos da
reínuneração, por mês de serviço ou
fração superior a 15 (quinze) dias.
Art. · 4° O adiantamento será pago
ao ensejo das férias do empregado,
sempre que êste o requerer no mês de
janeiro do correspondente ano.
Art. 59 Quando _parte. da _remuneração fõr paga em iitliiâãâêS, O Vãlor
da quantia efetivamente descontada
e correspondente a essas, será computado para fixação da respectiva
gratificação.
Art. 69 As faltas legais e as justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins previstos no art.
29 dêste decreto.
Art. 7ç Ocorrendo a extinção do
contrato de trabalho, salvo na hipótese de rescisão com justa causa, o
empregado receberá a gratificação devida, nos têrmos do art. 1ç, Calculada sôbre- a remuneração do respectivo
mês.
Parágrafo único Se a extinção do
contrato de trabalho ocorrer antes do
pagamento de que trata o art. 19, o
empregador poderá compensar o adiantamento mencionado no art. 3<?,
com o valor da gratificacão devida
nrt hipótese de .rescisão. ·
Art. ,89 As contribuições devidas af'..s
Institutos de Aposentadoria e Pensões que incidem sôbre a gratificação
salarial serão descontadas levando-se
em conta o seu valor total e sôbre
'êste aplicando-se o limite estabelecido na Previdência social.
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Parágrafo único. O desconto, na
forma déste artigo, incidirá sôbre o
pagamento da gratifica9ão efetuado
no mês de dezembro.
Art. gQ O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçãp,

Tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Su'ssekind

DECRETO N<? 57.156 -

DE

3

DE

NOVEMBIÍO DE 1965

Baixa Normas Têcnicas Especiais para
a Profilaxia da BtucelOse e dá outras
proviCtências.

O Presidente da República, usando
daE ab:ibuicões que lhe confere o ·art.
87, inciso Í, da Constituição da República, resolve:

Baixar as seguintes Normas Técnicas Especiais relativas à Profilaxia
da Brucelose no País, de acórdo com
os artigos 8'\ 28 e 131 do Decreto número 49.974-A, de 21 de janeiro de
1961:
A.rt. 19 O combate à brucelose hu-

Art. 59 As medidas preventivas de
natureza higiénica serão realizadas e
ou indicadas pela autoridade :;;anitária visando:
a) higiene do leite e seus derivados
(pasteurizaçao, ferVura) ;
b) higiene da carne e seus deriva-...
dos·
c) higiene do trabalho nos estabelecimentos criatórios, para proteçáo
dos profissionais com atividades nos
matadouros, frigoríficos, laticinios e
demais estabelecimentos que manipulem produtos de migem animal;
à) educação sanitária da populaçüo e, em especial, dos fazendeiros e
trabalhacl.ores de fazendas, frigoríficos, matadouros, açougues e indústrias
derivadas assim como de todos os que
lid-v.m com o comércio do gado.
·
Art. 69 O contrôle dos indivíduos
infectados, conta,dos e do meio ambiente, far-se-á por:
a) notificação compulsória à autoridade sanitária local;
b) desinfecção das excreções orgânicas·
c) 'inveStigação dos conta tos e da
fonte de infecção, e
d) tratamento.
Art. 7° O 'órgão do Ministério da
Saúde responsável pela profilaxia da
brucelose elaborará as instruÇões necessárias à perfeita aplicação destas
normas.
Art. 89 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 99 :Ê!ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de novembro de 1965; 144°
da Independência e 77° da República.

mana tem por objetivo, evitar a transmissão da doença do animal ao homem.
Art. 29 A profilaxia da doença será
realízada com a execução das seguiutes medidas:
a) combate à brucelose animal visando a erradicação da zoonose atraVés da vacinação dos bezerros sadios
H. CASTELLQ BRANCO
e da. eliminação ou isolamento dos
animais doentes;
Raymunào àe Britto
b) medidas preventivas de natureza
higiénica para proteção humana;
DECRETO N0 57.157 - DE 3 DE
c) contrôle dos individuas infectaNOVEMBRO DE 1965
dos, conta tos e do meio ambiente.
Art. 39 Ao órgão do Ministério da
Autoriza pessoa jurídica estrangeira
Saúde responsável pela _profilaxia da
a adquirir, em transferência de afobrucelose compete organizar e exeramento, o domínio útil da tracão
cutar os serviços de investigação, e
ideal do terreno ·de marinha e acrespromover o combate à brucelose de
cido que menciona, no Estado da
acOrdo com o art. 29 da Lei n9 2. 743,
Guanabara.
de 6 de março de 1956.
Art. 4Q. As ·medi.das que visam ao
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere a arcombate à doença nos animais domésticos são da competência do Ministério · tigo 87, inciso I, da Constituição Feda Agricultura.
deral, e ·tendo eY{l vista o disposto no
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art. 20'5, do Decreto-lei n9 9. 760, .de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica a firma norteamericana Joseph Bancroft & Sons
Company, autorizada a adquirir, c~m
transferência de .1foramento, o C'ortü ·
nio útil da fração de 0,0024 Cvinta e
quatro décimos milésimos) , do terreno de marinha e acrescido 'H tuado
na Rua México n9 21, correspondente
ao conjunto de salas· n9 1. 902, Bloco
"C" do Edificio Civitas, no Estado
da ·auanaba:ra, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n9 319.558, de 1961.
Brasília, 3 de nOvembro de 1965;
144.9 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões.
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tigO 87, inciso I da Constituição
Federal e de conformidade com o
disposto no Art. 19, da Lei n9 2, 851,
de 25 de agôsto dE!._ 1956, det:reta ·
Art. 19 Fica criado o 39 Batalhão
de Comunicações de Exército, com
sede em Pôrto Alegre, Rio Grande do
Sul, devendo ser instalado e organizado, provisOriamente, em Hio Negro, Paraná.
Art. 29 o Ministro da Guerra batxa_
rá os atas complementares decorrentes
dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data da. sua publicação.
Bra-sília, 3 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repúbhca.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva

DECRETO N9 57.158 - DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1965
Cria o 19 Batalhão de Comunicações
de Exército, com sede no Rio de
.J_aneiro, GB.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe ·confere o Arw
tig;o 87, inciso I da Constituição
FedFral e de conformidade com o
disposto no Art. 19 da Lei n9 2.851,
de 25 de agôsto de 1956, decreta.:
Art. ol9 Fica criado ' o 19 Batalhao
de Comunicações de Exérci~o, com
sede no Rio de Janeiro, Guanabara.
Art. 29 O Ministro da Guerra baixa~ra os atas complementares de(;orrentE:s dêste Decreto.
Art. 39 o presente Decreto entra;:á
em vigor na data da sua publicação.
.Brasília, 3 de novembro de 1965:
144Y da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BMNCO
Arthur da Costa e Silva

DECHETO N9 57.159 - DE 3 DE:
NOVKMBRO DE 1965

C;· ia- o 39 Batalhão de Comunicações
de Exército, com sede em P61'to
Alegre, Rio Grande do Sul.

O Presidente da R-epública, usando
das atribuições que lhe confere o Al"-

DECRETO N9 57.160 - DE 3
NúVEMBRO DE 1965

DE

Transfere a sede da 6~ Companhia de
Comunicações, de São Leopoldo, Rio
·Grande do Sul, para Rio Negro, Pamná.

o Presidente da Repúbliça, us11ndo
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição
Federal e de conformida•.:ü:i- com - o
disposto no Art. 19, da Lei n<? 2.851,
de 25 de a.gôsto de 1956, decreta:
Art. 19 E' transferida a sede da
6~--- Companhia de Comunicações, da
cidade de São Leopoldo, Estado d.o
Rio Grande do Sul, para Rio Negro,
Jc:..stado do Paraná.
Art. 21? O Ministro da Guerra baixará os atas complementares decorrent8.<3
déste Decreto.
Al't. 31?_. o presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 3 de novembro de Hl65;
1449 da Independência e 779 da Repú~
b1ica.
H. CASTELLO BRANCO
.Arthur da Costa e Silva
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DECRETO N5' 57.161 -

DE

4

DE

NOVEMBRO DE 1965

PodeT Jucttciário Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Traba1Jw da l rimeira Região - Abertura de crédito especial, para o jim

que especiticâ.

O Presidente da Repúblico., usando
da autorização contid:.o. na Lei número 4. 741, de 15 de julhu de 1965 e
tendo sido consultado o Tl'ibunal de

a adquirir, em transferência de· aforamento, o domínio útil da fração
ideal de 0,000491 (quatrocentos e noventa e um milionésimos) do terreno
nacional intedor, situado na Rua Senador Dantas nl?s 105-117, no Estado
da Guanabara, conforme processo ptotocolizado no Ministério da Fazenda
sob nl? 224.849 de 1962.
Brasília, 4 de novembro de 1965•;
144!! da Independência e 779 da República. ,

Contas e ouvido o Ministério d8. Fazenda., nof termos do art. 93, do Re-

H.

gulamento Geral. do Código de Contabilidade Pública, decreta:

Octavio Bulhões

Art. 1.9 Fica abe"rto ·ao Po:'\c'r Judiciário - Justiça do Trabalho Tribunal Regional do Trabaiho
da
Primeira Região, o crédito
especial
de Cr$ 655.546.871 (seiscentiJs e cin-

qüenta e ÇÜ1GO milhões, quinhentos
e quarenta e seis mil oitocentus e se~
tenta- e um cruzeiros) para atender
às dzspesas decorrentes da aplicação
da referida lei, que fixa novos valô~
res para os símliolos dos cargos do
Quadro de Pessoal da Secie~a.ria do
mesmo Tribunal .
Art. 2.9 O crédito espec!cü de que
trata o artigo anterior será re:sistrado
pelo Tr.ibunal de Contas 2 distribuido au Tesouro Nacional.
Art. 3.9 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de ~\965;
144~9 da Independência e 77,9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Ociavio Bulhões

DECRETO N9 57.162 - DE 4
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza estmngeiro a adquirir, em
transferência de aforamento, o domínio útil da jmção ideal do terreno nacional interior que menciona,
no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da CJ,tribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
artigo 205, do Decreto-lei n9 9. 760,
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Majer Lenger,
de nacionalidade polonesa, autorizado

CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 57.163 - DE 4
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza estrangeira a adquirir,
em
regularizaçào de aforamento, o domínio útil do terreno de marinha
que menciona no Estado da Guanabara.

O PreSidente da República, usando
qa· atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
artigo 205, do Decreto-lei n!! 9. 760,
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único.
Fica' Josefa Vicites
Lopes, de nacionalidade
espanhola,
autorizada a adquirir, em regularização de aforamento, o domínio útil
do terreno de marinha situado .na l''J.a
Sacadura Cabral nl? 235, no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob
o n9- 312.693 de 1962.
Brasília, 4 -de novembro de l!H~3:
144ç da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões

DECRE-TO N9 57.164 NOVEMBRO DE- 1965

DE 4

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, ern
transferência de aforamento, o domínio útil da jração ideal do terreno acrescido de marinha que menciona, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuiçãO que lhe confei'e o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe-
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dera!, e tendo ~m ·vista o dispGsto no
art. 205 do Decreto-lei nº 9. 760, de 5
de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Elias Fadul, de
nacionalidade síria, autorizado a adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal de 36/1.000 do terreno de acrescido de marinha ,:;1tuado na Avenida Calógeras n9 · 12, no
Estado da Guanabara, confor!ne processo protocolizado no Ministério da
Fazenda, sob o _nQ 32.616, de 1962.
Brasília, 4 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 7'/9 da Re~
pública.
H.' CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhdes

DECRETO N9 57.165 - DE 4
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza a C ia. Materiais Sulfurosos
Matsuljur a pesquisar calcário, no
município de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 .1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19. Fica autorizada· a Cia. Materiais Sulfurosos Matsulfur a pesquisar calcário em terrenos de propriedade de Laura de Azevedo Maia, no
lugar denominado Fazenda Boa Vista,
distrito e município de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, numa área
de· cento e vinte e dois hectares e
cinqüenta ares (122,50 ha), delimitada
por um políg·ono irregular, que tem um
vértice a quatro metros (4 m), . do
bueiro da estrada Federal Montes
DECRETO N9 57.166 -

Claros - Januaria, junto ao Posto
Fiscal Estadual, na divisa com ter~
renas de Francisco Pires e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento
e oitenta metros (180 m), vinte graus
sudeste (209 SE) ; duzentos e sessenta
e . Cinco metros (265 m), trinta graus
sudeste (309 SE5; oitocentos· metros
(800 >illl), vinte e dois graus sudeste
(22" SE) ; seiscentos e dez metros ..
(610 m), trinta e três graus e trinta
minutos sudoeste (339 30' SW); quinhentos e dezessete metros (517 m),
cinqüenta e três graus e trinta minutos noroeste (539 30' NW); seisc12n~
tos e sessenta metros (660 m), cinqüenta e dois graus noroeste (529 NW) ;
oitocentos e dez metros (810 m), trinta e um graus nordeste (319 NE); o
oitavo lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do sétimo lado descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único:
A execuçao da
presente autorização fica sujeita às
estipulaçõe.s do Regulament, aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução n9
3, de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autoi'ização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de mil
du~entos e trinta cruzeiros (Cr$ ....
1. 230) e será válido por dois (2) -anos
a contar da data da transcrição no
livro próp:do de Registro das Autorizações de ·Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em- contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1965;
144° da Independencia e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

M aura
DE

4

Thibau

DE NOVEMBRO DE

1955

Aprovn o 0Tçamento da Escclo Paulista de Medicina.
O Presidente da Repúblic-a, usando das atribuições que lhe confere o
ari..ig·o 87, item I, da Constituiçho, nos têrmos do artigo 107, da Lei número 4.320, de 17 de março ele 1964. ·e de acOrdo com o disposto no Deéreto
n9 5-4.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de n9s 55.534 e 55.535,
de 11 do;) janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado. conforme o quadro anexo, o orçamento para
o ex~'.:rcicio de 1965. da Escola. Paulista de Medicina, entidade federal
vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
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Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disPosições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da Rel:ilica.
H.

CASTELLO .BRANCO

Ftav"io Lacerda

o anexo a que se refere êl texto foi publicado no D.O. de" 8-11-65 e
retificado no de 16-11-65.
DECRETO NY 57 .16'7 Aprova o

Orçmm~·mo

DE

4

DE NoVEMBRO DE

1965

da Escola Industrial de Cuiabá

o Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. lú7, da Lei n<:> 4.320, de
17 de março de 1964, e de aí::õrdo com o disposto no Decreto n<? 54.397, de
9 de outubro de 1964, alterado pelos de números 5-5.534 e 55.535, de 11 de

janeiro de 1965, decreta.
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento- para o
exercício de 1965, du. Escola Indm,t-rial de Cuiabà, entidade federal vinculada
ao Ministério da Educaçao e cmtu:m.
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publiCação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

Os anexos a que se refere o art. 19 foram- publicados no D.O.
10-11-6·3 e retificados no de 18-11-65.
DECRETO N9 57.168 -

DE

4

DE NOVEMBRO DE

de

1965

Aprova o Orçamento da EscClla :recnica de Mineração e Metalurgia de ourp
Prêto.

O PresidentB da República, usando das atribuições que lhe conferê o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei n9 4.320, de
17 de março de 1964, e de acôrdc com o disposto no Decreto n9 54.397, de 9
de outubro de 1964, alterado peles de números 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica ~provado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
v exercício de 196f:l, da Escola Técnica de Mineração e Metalurg·ia de Ouro
Prêto, entidade Federal vinculada ao Ministério da Educação e Cu,ltura.
Art. 29 ·ltste decreto· entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro d,e 196·5; 1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELI.O BRANCO

Flavio Lacerda

Os anexos a que se refere o at·t. 19 foram publicados no D.O.
10-11-6"5 e retificados no de 18-11-65.

de

:101

Aros DO PODER E.."{ECU'IIVO

DECRETO

N9 57.169 ,DE 4
NOVEMBRO DE 1965

DE

Complementa o Decreto nQ 55.332, de
31 de dezembro de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto n9 56.616,
de 27 de julho de 1965, que criou a'
Embaixada do Brasil em Trimctade-Tobago e extinguiu o Consulado do
Brasil em Port-of-Spain, decreta:
Art. 19 A Tabela prorrogada pelo.
Decreto n9 55.332, de 31 de dezembro de 1964, passa a ter, na linha correspondente a Port-of-Qpain, os seguintes números:
''Port-of-Spain: 731 (61h) , ........ .

66-35-22-20-17".
A.rt. 29 ~ste decreto vigora a partir de 10 de setembro de 1965, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Republica.
H. CASTELLO BRANCO

v asco da Cunha

DECREI'O N9 57.170 NOVEMBRO DE 1965

DE

4

DE

Autoriza a contratação de espécialista temporário pelo Ministério da
Viação e Ob.ms Públicas.

o P1·esidente da Hepública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Viação
e Obras Públicas autorizado a ·contratar, na forma do art. 26 da Lei
n9 3. 780, de 12 de julho de 1960, como especialista temporário, Holger
Sparrevohn, para desempenhar as
funções de Técnico de Instalaç.ôes de
Estações e Rêdes Telegráficas.
Art. 29 A contratação de que trata êste decreto será efetivada mediante portaria ministerial, dependendo de registro prévio no Tribunal de
Contas e vigorará no exercício de

1966.

Art. 39 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo'"'
gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 57.171 ·NOVEMBRO DE 1965

DE 4 DE

Declara de utilidad.e pública a Sacie-·
dade Bíblica do Brasil, com sede no
Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal e
atendendo ao que consta do processo
MJNI n9 8.620, de 1965, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19 ·
da Lei n9 91, de 23 de agôsto de 1935~
combinado com o art. 19 do H€gulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Sociedade Bíblica do· Brasil, com sede no
Estado da Guanabara.
Brasília, 4 de novembro de 1965;
1449. da Independência e 779 da Re-·
pública.
H, CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO N9 57.172 - DE
NOVEMBRO DE 1965

4

DE

Reduz interstícios previs·tos na Lei de··
Promoções de Oficiais do Exército.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. e de
acôrdo com o art. 29 da Lei n9 4. 720,
de 8 de julho de 1965, que alterou a
de n9 4.443, de 29 de outubro de 1964,
resolve:
Art. 19 Ficam -reduzidos para 1
(um) ano no segundo semestre de
1965 e em' 1966, os interstícios a que
se referem os n° 2 do art. 20 e n9 2 doart. 21, da Lei n.9 4.44-8, de 29 de
outubro de 1964.
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Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disPosições em contrário.
Brasília,. 4 de novembro de 19U5;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva

Art. 29 :t!::ste decr_eto entrará em vigor na data de sua _publiCação, revogadas as disposições em contrái'ic.
Brasília, 4 de novembro de 19'65;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETQ N0 57.173 - DE 4
NOVEMBRO DE 1965

DE

Modifica a denominação de estabelecimento.

o Presidente da República, no uso
·das atribuicões cme lhe confere o artig0 87, itém _1: da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n9 17. 958-6&, do :rviinistério da
Educação e Cultura, decreta:
Artigo único. _A Escola de Enfermagem, São Vicente de Paulo da ~Di
versidade de Goiás, fundada em l 940
e equiparada pelo Decreto nº 15.495,
de 9 de maio de 1944, passará a denominar-se "Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paulo da Universidade de Goiás".
Brasilia, 4 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re·pública.
H. ÜASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

DECRETO N'? 57.174 - DE
NOVEMBRO DE 1965

EXECUTIVO

4 DE

A-ltera o Decreto n9 43 .101, de 24 de
janeiro de 1958.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, item I, da Constituição, de-

éreta:
Art. 19 Fica alterado o Decreto nú~
mero 43.101, de 24 de janeiro de 1958,
a fim de tornar sem efeito a transferência de Antônio Caldas, ex-Auxiliar
de Artífice, referência 18, do Çonselho Nacional do Petróleo, para idêntica função da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-Mensa1istas
da Base Aérea do Recife, do Minlsté:ric da Aeronáutica.

DECRETO

N9

57 .175 - DE
19 65

4 DE

NOVEMBRO DE

Dá nova 1·edaçáo a dispositivos do Decreto nt-l 37.40-6, de 31 de maio de
1955, 'que institui a "Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo" e revoga decretos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere u artigo 87, mciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 o item II do art. 1<? e os
arts. 48, 59, 69, 7'?, 89, 9~ e 10 do Decreto n'-' 37 .4{)5, de 31 de maio de 1955,
passam a ter a seguinte redaçã_c:
"Art. 19 ........... ·\• ............. .
II - A medalha será de bronze p:,~,ra
as praças e cursos de formação de
·oficiais; de prata, para. os cursos de
aperfeiçoamento de oficia.Js e para os
militares profeSsôres adjuntos de catedráticos efetivos; de prata douraaa
. para os cursos de Comando e EstadoMaior ou do Instituto Militar de Engenharia e para os militares professôres catedráticos efetivos do Magistério Militar.''
"Art. 49-Q militar que, tendo recebido uma medalha, vier a fazer ju.s a
outra de categoria mais elevada, de_~
volverá a anterior e só poderá usar a
última recebida."
'
"Art. 5Q A medalha será conferida
por Portaria do Ministro da Guerra
aos militares que anualmente con~
cluem, em primeira "época, e nas condições abaixo mencionadas, os· Cursos
nas seguintes escolas:
a) Academht Militar das Agulhas
Negras: primeiro lugar de sua turma,
em Cada Arma ou serviço;
'b) Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais:_ primeiro luga-r em cada Arma ou. Serviço;
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c) Escola de Comando e EstadoMaior do Exército e Instituto Militar
de Engenharia: primeiro lugar em
sua turma;
d) Escola de Saúde do Exército e
Escola de Veterinária do Exército:
primeiro lugar nos Cursos de :Formação de Oficiais e Sargentos, com duracá.o mínima de 9 (nove) meses;
€) Escola de Sargentos das Armas:
primeiro lugar de sua turma em cada
Arma·
f) Êscolas e Cursos Autônomos destinados a completarem a forlpação de
Sargentos (Período de Qualificação)
dos.alunos oriundos da EsSA: primeiro lugar em suas turmas, não podendo a duração dos cursos, compreendida a parte realizada na EsSA, ser inferior a 9 <nove) meses;
g) Academias Militares Estrangeiras: primeiro lugar em suas turmas,
nos cursos de formação de oficiais."
"Parágrafo único. A medalha só
será conferida quando o primeiro lugar fôr obtido com grau 8 ou superior
(Conceito - ME) e em turma dç, no
mínimO, 10 alunos."
"Art. 69 A medalha será, também,
conferida aos militares que forem
aprovados em primeiro lugar, em con-'
curso de títulos e provas, para o Magistério do Exército, em caráter efetivo (adjunto de catedráticos e catedrátioos), desde que tenham obtido grau
igual ou superior a 8, dentre, ·DO mínimo, 10 candidatos aprovados."
"Art. 79 A concessão da medalha se
fm·á mediante apresentação de pro~
posta justificada:
a) nos casos do. art. 59, exceto letra
g pelos· comandantes das Escolas
onde funcionarem os cursos;
b) no caso da letra g do art. 5<? pelo Chefe do Estado-Maior do Exército;
c) no caso do art. 6° - pelo .(Dh·etor-Geral de Ensino do Exército."
"Art. 89 A medalha será entregue
por ocasião das solenidades de encerramento dos cursos. se fôr conferida
nos têrmos do art. 69, a entrega obedecerá ao prescrito no Capítulo V do
R-2."
"Art. 99 A execução dês te dec1·eto
ficará a cargo da Sec1:etaria do Ministério da Guerra."
"Art. lO. O Ministro da Guerra regulará os casos omissos no presente
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decreto, baixando as instruções complementarer.. .que se fizerem neces-:sárias."
Art. 25' Ficam suprimidos os artigos 11 e 12, do Decreto n9 34.400, de
31 de maio de 1955.
Art. 39 Ficam revogados os DeCl·etos ns. 38.362, de 23 de dezembro de
1955; 40.080, de 9 de outubro de Hl56;
95, de 31 de outubro de 1961; 55.834,
de 12 de março de 1965; e demais .dis:posições em contrário.
·
Art. 49 t:::ste decreto entrará em t·igor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO

N9 57.176- DE
NOVEMBRO DE 1965

4

DE

Complementa disposições dos Decretos
n9 28.959, de 11 de dezemb> o de
1950 e n° 1. 481, de 29 de outub·ru de
1962 e o Decreto n<? 52.468, de 12 de
setembro de 1963.
O Presidente da República, usando
àa atribuiçã.o que lhe confere o ~rtigo
87, inciso I, da ,constituição, e de
acôrdo com o disposto no art. 1D e
nos §§ 2Y do art. 64 e 19 do art. 68
do Regulamento de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, A.prova~
do pelo Decreto n9 2, de 21 de s~tem
bro de l!Hil. decreta:
Art. 1'·' Aplica-se aos valôres fixados nos a.rts. 29 e 39 do Decref;o número 28.959, de 11 de dezembro de
1950, alterados pelo art. 1º do !JeCl·eto
n<:> 45.425. de 14 de fevereiro de 1959
e pelo úecreto n° 490, de 8 de janeiro
de 1962, G disposto no art. 19 do Decreto nº 52.587, de 30 de setemb!'t} de
1963, correl:ipondendo, respectivamente.
aos seg·uintes índices: 11,25 -- 7,50 ·4,00 - :~.'75 e 4,25 por mil milhas e
86,34- 67,75- 47,82- 38,52 e 29,22.
ParágraL único. As disposições dêste artigo aplicam-se igualmente,. aos
valôrcs üxados pelo Dec1·eto n9 1.481,
de 29 de outubro de 19ô2, excet.'..tados
aquêle.s à<' que trata o seu arti·w 4o,
correspondendo, respectivamen+,P.. a:
7,25 - 5,00 - 2,50 e 2,50 por mil mi-

lhas e 19,00.
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Art. 29 As diárias dos Oficiais de
Chancelari-~

e servidores administrativos, de que tratam o § 29 do artigo
64 e o § 19 do art. 68, respectivamente, do Regulamento de Pessoal do Minlstério rias Relações Exteriores. ap!'úvado pelo Decreto n9 2, de 21 dt: setembro de 1961, obedecem à sis~cmá

tica estabelecida pelo Decreto m1r.c.ero
52.468, de 12 de setembro de 1963, e

correspondem a 50% da fração d.o limite referido no§ lQ de seu art. lQ.
Art. 39 i!:ste decreto entrará em -vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráiio.
Brasília, 4 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

Art. 29 0 presente decreto entrara
em vigor na data de sua· publicação,
revogadas aD disposições em contrá_rlo~
Brasília, 4 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 771? da Re-pública.
H, CAS'l'ELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO

Nl? 57.178- DE 5 DE
NOVEMBRO DE 1965

Cria o "Fundo para Investimentos
Sociais" - FUNINSO - e dá outras, providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições- que lhe confere o artigo 87 item I, da Constituição FeH. CASTELLO BRANCO
deral e' tendo em vista o disposto no
Vasco da Cunha
art. 69, da Lei n9 4.728, de 14 de julho de 1965,
Considerando que, ante a, perspectiva de ingresso, no Pais, de novos reDECRETO :r{9 &'7 .177 - DE -1: :UE
Cursos bem como da obtenção de ou..
:NOVEMBRO DE 1965
tros éaptados ou no mercado- interno ou mediante mobilização orçamentária tem o Govêrno a necessidade'
Abre, pela Mmistério da G!terra, v
de, cÓlocá-los sob a gestão de entidade
crédito especial de Cr$ 2. 501.419
capacitada para tal fimi
(dois milhões, quinhentos e dois mil,
que a Lei n9 4. 595, de
quatrocentos e dezenove cruzeiros), 31 Considerindo
de dezembro de 1964, atribuiu au
para os tins que especifica.
conselho Monetário Nacional, privativamente, a. competência de discipllo Presiúénte da República, ·asando nar o crédito em tOdas as suas modalidades;
da autorização contida na Lei núme·
ro 4.580, dé 11 de dezembro de Hl5'.1,
Considerando, fina.J.mente, , que o
e tendo ouvido o Tribunal de Gon"
Banco Central da República do Bratas,. nos têrmos do art. 93, do Regu.-·
sil é legalmente a entidade executiva
lamento Geral do Código de Conta··
da politica financeira do Govêrno, dibilidade Pública, decreta:
tada através de diretrizes fixadas pelo
conselho MOnetário Nacional, deArt. 19 .fi'ica aberto, pelo MH11stéi'!V
creta:
da Gut:!rra, o crédito especial até Cr,s
Art. lQ Fica instituído no Banco
2.502.419 {dois milhões, quinhentos e
Central da República do Brasil e sob
dois mil, q'.latrocentos e dezenove cru·
a gestão dêste um Fundo de natureza
zeiros), para ocorrer a despesas t.:Ul"contábil sob a denominação de "Funrespondentes aos exercícios de 1952 a
do para' Investimentos SOciais"
::.955 e relativas ao pagameri.to de &a··
(FUNINSO), destinado a prover relário-farnina e dos abonos de emercursos para_ o financiamento de in..
gência e e&pecial, temporàr1o, institUI··
vestimentos de alcance social.
dos pelas Leis números 1. 765, de 18
Art. 29 o FUNINSO será consti..
de dezembro de 1952, e 2.412, de 1 u:~
tuído de:
fevereiro de 1955, devidos ao pessoal
admitido por conta da Verba de
a) Recursos obtidos junto a entida~
Obras, bem como remessa, ao Instides internacionais e nacionais;
tuto de Aposentadoria e Pensões do~
b) Recursos mobilizados pelo Banco
IndustriárlúE e Legião Brasileira de
Central da República do -Brasil no
Assistência, das contribuições do mes~
mercado interno e no internacional àe
mo pessoal.
capitais;
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c) Rendimentos líquidos provenientes das operações realizadas, !.'\OS
têrmos dêste Decreto; e·
d) Recursos orçamentários que lhe
sejam destinados.
Art. 39 As operações do FUNINSO
serão realizadas sob a forma de empréstimos, financiamentos_ e refinanciamentos, através de instituições fL
nanceiras públicas e privadas, designadas agentes do Fundo, de acôrdo
com normas gerais estabelecidas pelo
Conselho Monetã.rio Na'cional.
Art. 49 Como subcontas do FUNJNSO poderão ser contabilizados, me~
diante aprovação do Conselho Monetário Nacional, todos os novos recursos, com finalidades semelhantes, levantados interna ou externamente.
Art. 59 A movimentação das subconi.4s do FUNINSO será escriturada
separadamente.
Art. 69 Ficará a cargo do Banco
Central da República do Brasil a gestão dos recursos que constituirão o
Fundo ora instituído, bem como outros
DECRETO NQ 57.179 -
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que venham a ser obtidos no Pais ou
no exterior, ou transferidos para o
âmbito daquela instituição.
Art. 79 Fica o Banco Central da
República do Brasil, como agente da
Umão Federal, autorizado a representá-la na contratação de empréstimos
junto a entidades, agências e organismos internacionais, para os fins previstos neste Decreto, observado o disposto na Lei n9 4.457, de 6 de novembro de 1964.
Art. 89 o Banco Central da República do Brasil receberá os recursos a
que alude o artigo 29, letras "a" e "b"
dêste decreto, em nome da União FedeTa.l, para crédito do FUNJNSO.
Art. 99 :e:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1965;
144'! da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouvêa de Bulhões
DE

5

DE NOVEMBRO Dlj:

1965

Orçamento da Supenntenaência Nacional do Abastecimento

O Presidente da República. usando das atribuições- que lhe confe·:·e o
art. B7, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei nQ 4.320,
de 17 de março de 1954, e de acôrdc com o disposto no Decreto n9 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de janeiro de 1965. decreta:
Art. 1° Fica alterado c·onformt quadi'O anexo, o Orçamento para o
'eXercício de 1965, da Superintenclénci~ Nacional do Abastecimento, entidade í"ederal vinculada à Fresidência da República, aprovado pelo Decreto
n'-' 56.428, d8 8 de juni1o de Hl65.
Art. 29 ·Este decreto entrar8. em vigor na data de sua publicação, revo_gadas as disposições em conJ;rúrio.
Brasília, 5 df: novembro de 1965; 1449 da Indepe:Uãencia e 779 da República.
,
1

H. CASTELLO BP.ANC.O

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D.O.

de

9-11-65.

DECRETO N9 57. 180 NOVEMBRO DE 1965

DE

8

DE

.Retifica a classificação constante do
Decreto nr: 54.015, de 13 de julho
de 1964, na parte referente à série
de classes de Enfermeiro.

o Pr"esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, e

tendo em vista o Parecer de referência n9 195'-H, de 196(}, da Consulto,:ia
Geral da República, decreta:
Art. rr: Ficam retificadas 'lS relações constantes do art. 19 do Decreto
nQ 54.015, de 13 de julho de 19ü4,
para o fim de· incluir, no item n, a
série de classes de Enfermeiro, a c;ual
fica excluída do item III do mencionado artigo.
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Art. 29

o

disposto neste decreto vi-

gora a partir de 1 de junho de 1964,

revogadas as disposições em contrário.
:Stasília, 8 de novembro- de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

Juracy Magalháes
Paulo Bosislo
Arthur da Costa e Silva
A. B. L. castello Branco
Octávio Gouveia .de Bulhões
Juarez Távora
Hugo Leme
Flávio de Lacerda
Arnaldo Sussekind
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Daniel Faraco '
Octávio Marcondes Ferraz
Roberto Campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

DEGRETO N9 57.181 -\

DE

8

Art. 29 :í!;ste decreto entrará ~m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário~
Brasília, 8 de novembro de 1965-;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 57.182 - DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1965
Dispoe sôfJre o pessoal empregado em
cooperativas, usinas e outras entidades sob ocupação ou intervenção
do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária~ IBRA ~ e dá Outras proViàéncias.

DE

NOVEMBRO DE 1965

Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar garantia do Tesouro Ncwional,
diretamente ou por intermédio do
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, à operação de crédito que menciona.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, ·inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 19 da Lei
nv 1.518, de 24 de dezembro de 1951,
do art. 22 da Lei n9 1. 628, ·de 20 de
junho de 1952, combinado com o artigo 19 da Lei n9 4.457, de 6 de novembro de 1964, e tendo em vista o
disposto no Decreto n9 55.788, de 23
de fevereiro de 1965, decreta:
Art. 19 lt o Ministério da Fazenda
autorizado a dar garantia do Tesouro
Nacional, diretamente ou por intermédio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico,. à operação de
crédito até o v~lor total de ........ .
:E 2 ..170.958-19-04 (dois milhões cento
e setenta mil novecentos e cinqüenta
e oito libras, dezenove shillings e quatro pences) a -ser contratada pela emprêsa Sadia S. A. Transportes Aéreos
par a importar cinco (5) aeronaves
"Dart Herald".

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e
Considerando que é urgente e inadiável dar execução imediata à Lei
n0 4.504, de 30 de novembro de 1964
(Estatuto da Terra) ;
Considerando que o cumprimento
da referida Lei implica, muitas vêzes~
na necessidade de intervenção em cooperativas, usinas e outras emprêsas;
, !~'?{l
Considerando que as atividades dessas entidades não devem ter solução
de continuidade, decreta:
Art. 19 Fica o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (!ERA) autorizado', nos casos de ocupação e intervenção que realizar, a manter ou dispensar o pessoal empregado nas entidad3s que forem objeto daquela providência, observadas as normas da
consolidação das Leis do Trabal!"lo. ·
Art. 29 Fica, também, autorizado o
Instituto Brasileiro de Reforma Agrál'ia (lERA) a proceder à admissão de
pessoal indispensável, nas emprêsas
a que se refere o artigo anterior, mediante deliberação especial da Diretoria que fixará os níveis de retribUição.
Art. 39 O pessoal a que se referem
os artigos anteriores será regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho e
ficará vinculado às respectivas emprêsas, sem ligação com quadros e tabelas de pessoal do Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária UBRA)
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Art. 49 ltste decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1965;
144.~ da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO

N9

57.183 -

DE

8

DE

NOVEMBRO DE 1965

Dispõe quanto ao pagamento de pessoal, mediante recibo, do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária IBRA -, e dâ outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da constituição, e
considerando que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA é o órgão responsável pela promoção,
Coordenação e contrôle das atividades
que visam a corrigir a estrutura agrária do país e executar os planos de sua
reforma;
considerando a necessidade imperiosa da execução daquelas atividades,
em regime de trabalho excepcional
com flexibilidade que permita atender
aos seus -objetivos relevantes, decreta: .
Art. 19 Fica o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária ---:- IBRA - autorizado a admitir e manter pessoal, em
caráter transitório, sob regime de. pagamento mediante recibo, observadas
as normas da: legislação vigente.
· § 19 A autorização a que se refere
êste artigo se· aplica aos órgãos centrais, regionais e locais do IBRA, bem
como às entidades e emprêsas que
êle vier a desapropriar.
§ 29 A admissão · de pessoal fica
condicionada, sempre, à deliberação
expressa da Diretoria do IBRA, mediante comprovação de imprescindível
necessidade.
Art. 29 Os níveis de retribuição do
pessoal pago mediante recibo serão
fixados pela Diretoria do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária IBRA -, de acôrdo com o mercado de
trabalho, quando se tratar de funções
técnicas ou de nivel superior, ficando
proibido, para as funções não especia-:
llzadas e para as subalternas, que seja
excedido o nivel inicial mantido no
serViço público em geral para funções
análOgas ou para carg0s de atribuições
similares.
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Art. 39 O pessoal a que se refere
este Decreto será dispensado a qualquer tempo, pela conclusão da respectiva tarefa ou por conveniência
do serviço, não tendo qualquer vinculo
empregaticio permanente, nem sendo
admitido nos quadros ou tabelas de
pessoal do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA.
Art. 49 Aplicam-se ao Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária ---:
lERA - as disposições do Decreto
n9 56.597, de 21 de julho de 1965.
Art. 59 l'l:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro d_e 1965;
144Q da Independência e .779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRErO N' ·57 .184 - DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1965
Retijica o Decrf;to n9 51.523, de 25
de junho àe 19-62, que aprovou o
enquadramento definitivo dos w:gos e junções àa Rêde Mineina. de
Viação e qá outras providênciag.

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o art.
87, item I, .da Constituição Fe'deral, e
tendo em· vista o disposto no Lei nl!'
3.780, de 12 de julho de 1960, decre~a:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o Decreto n9 51.523, de
25 de junho de 1962, que aprovou o
enquadramento definitivo dos cargos
e funções da Rêde Mineira de Viação, tendo em vista 'O disposto no·
art. 51 do Decreto nY -61.466, de 16
de maio de 1962.
Parágrafo único. -O enquadramento o'ra aprovado obedece às determinações contidas nos Decretos
números 48.921, de 8 de setembro de
1960 - com as alterações introduzidas
pelos de ns. 52. 144, de 2'3- de junho
de 1963, e 52.265, de 17 de julho de
19$3 - e 51 A66, de 16 de maio de 1002~
Art. 29 Os servidores e respectivos
cargos transferidos pelo art. 29 do
Decreto n9 51.523, de 1962, para os
Quadro III do Ministério da Viação e
Obras Públicas - Departamento. do~
Correios e Telégrafos - e Quadros do
Pessoal do Ministério da Justiça e
Ministério da Educação. e Cultu:r;-a.
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-estão relacionados em anexo, fican-..
do-lhes asseguradas tôdas as van=·tagens decorrentes desta revisão.
Parágrafo único.

Os órgãos para

"Os quais foram transferidos êsses servidores reverão seu enquadramento
no Plano de Classificação de

Cargos~

tendo em vista as atribuições

de

fato exercidas nesses órgãos.
Art. 39 o enquadramento

a que
se refere êste decreto, não homologa

.situações que, em virtude de sindi-

cância, devassa, revisao ou inquérito
administrativo, venham a ser consideradas ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 49 Os órgãos de pessoal competentes apostilarão os títulos . dos
servidores abrangidos por êste ·decreto ou os expedirâo aos que não os
possuírem.
.Art. 5.9 Ficam extintos os seguintes
cargos vagos constantes das tabelas
anexas: ·58 Trabalhador de Estaçao
- F .107-3:.A; 29 Guarda de Trem F.l14-6-B; 72 Guarda de Trem F.114-5-A; 218 Auxiliar de Maquinista - F.l22-8; 638 Trabalhador de
.Linha - F.l26-3-A; 21 Armazenista
AF.102-8-A; 215 Escriturário AF.202-8-A; 10 Técnico Auxiliar de
Mecanização - AF .402-9-A: 40 Pedreiro A.101-8-A; 15 Pintor A.105-8-A; 13 Artífice de Manutenço.ão
A.305--6; 6 Impressor
A.407~9-B; 28 Impressor
A.407-8-A; 88 Carpinteiro ..... .
A.601-8-A; 9 Marceneiro ..... .
A.603-8-A; 27 Elet'ricista Instalador
- A.802-8-A; 44 Eletricista Operador
- A.803-8-A; 5 Artífice de Aparelhos de Teleçomunicações ..... .
A.804-8-A; 8 Entelador e EstofadorA.903-8-A; 15 Bombeiro Hidráulico
- A.1.201-8-A; 25 Mecânico de Aparelhos e Instrumentos- A.l.303-8-A;
228 Mecânico de Máquinas ... .
A.l.306-8-A; 32 Caldeireiro ... .
A.l.'701-8-A; 43· Ferreiro A.1.703-8-A; 8 Soldador -·
A.l. 70-6-8-A; 15 Fundidor ..... .
A.l.707-8-A; 13 Guarda-Fios ..
CT .212-10; 5 Motorista ....... .
CT.401-8-A; 142 servente .... _..
GL-104-5; 5- Desenhista --'- ....... .
.... .
P .1.001-12-A; 1 Agrimensor P.l.213-13-A; 1 Operador de Ra~os X
... .
- P .1. 710-9; 1 Economista TC.501-17-A; 15 Engenheiro ... .
TC.602-17-A-; 2 Farmacêutico ..
70.701-17-A; 9 Médico ....... .

TC.801-17-A; 8 Cirurgião-DentistaTC.901-17-A; 1 Enfermeiro ... ~
TC.1.20!.-17-A.
Art. 69 A.s vantagens financeiras
decorrentes do enquadramento
ora
aprovado vigoram a partir de 19 de
julho de 1960, salvo as decorrentes da
aplicação do Decreto n9 51.466, de 16
de maio de
1962, que vigoram a
partir da data de vigência do Decre~
to nCJ 51.523, de 25 de junho de 1962.
Art. 79 Os valores dos níveiS de
vencimentos e respectivas referênclas
constantes dos anexos a que se J:efe~
xe o art. 19 dêste decreto são os pre ..
vistos no Anexo III - Tabelas de
Retribuição, da Lei n9 3. 780, de 12 de
julho de 1960, até 30 de novembro de
l960, e reajustados a partir de 19 de
dezembro de 1960, -de acôrdo com a
LGi n9 3.826, de 23 de novembro de
1960, art. 1'-'; de 19 de abril de 1962,
na forma da Lei n9 4.069, de 11 de'
junho de 1962, art. _42; de 19 de junho de 1963, nos têrmos da Lei número 4.242, de 17 de junho de 1963,
art. 19, e,' finalmente, a partir de 19 de
junho de 1964, pelo art. 1Q àa Lei
nQ 4.345, de 2U de junho de 1964 .
Parágrafo único. Os servidores beneficiados pelo Decreto n9 51.466, de
1962, com base na Decisão da Comissão de Classificaçãú de Cargos do
Departamento Administrativo do Serviço Pú.blico, nos processos ns. 716;
840, 1.330 e 1.332-64, fazem jus às
vantagens decorrentes do enqua,dramento ora aprovado a partir da data
de vigência dêste decreto.
Art. gç As despesas cóm a execução
dêste decreto continuarão a ser atendidas pelas dotações orcamentárias
p'róprias, na conformidade do~ art. 79
da Lei nQ 3. '7'80, de 1960, observado,
no que couber, o disposto no Decreto
n? 43.549, de 10 de abril de 1958, art.
69, § 39.
Art. 99 :tste decreto entrará un
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1965;
144Q da Independência e 77ç da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Jwxrez Távora

Os anexos a que se refere o texto
foram publicados no D.O. de 19-11-65
(Suplemento).

ATOI:i

DECRETO N<> 57.185 ..:......
NOilEMBRC. DE 19-$5

DE

L-0

8

PODER

DF.

Autorir.:ct ,l centrais Ele-tricas do Maranhão S. A. a ampliar suas ins-talações.

c

Prasidente da República, usano
artigo 87, inciso I, da Constituiçau,
e nos têrmos dos artigos 10- do Decn~
to-lçi n? 2 .281, de 5 de julho de 1940,
e 3? du Decreto-lei n9 3. 7ti3, de 25
de outubr? de 1941, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Centrai.s
E'létricas do Maran1lão S. A. a ampliar suas instalações mediante a
montagem de grupos Diesel elétricos
no distrito _de Anil, Município de São
Luiz, ·Estado do Maranhão.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características das instalações.
§ 2'"~ A ampliação destina-se à melhoria de fornecimeuto de energia
elétrica do sistema da cc .cessionária.
Art. 29 A interesSada deverá satisfazer as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Producão Mineral ao Ministério das MinaS e Energ-ia, em ttês (3) vias, den-tro do prazo de trezentos e sessenta
(S!YJ) dias, a contar da data da publicação deste
decreto, os estudos,
projetes e orçamentos das obras e
instalações.
II - Ini.ciar e concluir as obras rios
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de· a.côrdo com os projetas aprova elos e com as modificações que foTem autorizadas.
Parágrafo' únko. Os prazos referid•J:> nêste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e E.~1ergia.
do da atribuição que lhe confe1·e

ArL 39 :t;;ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo.~·a.das as disposições em contrário.
Brasília, 8 'le novembro ae 1965;
.:.44< da InctepenrlCnC'i<> e 779 da Rt:,
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Marcon.des Ferraz
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DECRETO N9 57.18G'- DE 8 DE
NOVEMBRO

DE 1965

outorga à Companhia de Eletrijicação Rurdl do Nordeste concessão
para distribv.ir energia elé"t1'ica ~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 10 do Decretolei n9 2.281, de 5 de junho de 1940
e 89 do Decreto-lei n9 3. 763, de 25
de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 É outorgàda à Companhia
de Eletrificação Rural do Nordeste
concessão para distribuir energia elétrica nos Municípios de Monção e
Arari, Estado do Maranhão, ficando
autorizada a montar· usinas terme~
létricas e a construir os sistemas de
distribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em porta1·ia ctO
Ministro .das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetas, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e EneTgia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estu~
dos, projetas e orçamentos relativos
às usinas tennelétricas e aos sistemas
de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trin~
ta (30) dias, contados da publiCação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações que
fm·em autorizadas.
ParágTafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorro~
gados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
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Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aPrOvação d'o
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4o:t A presente· concessã.o vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5<? Filldo o prazo da concessão,
todos , os bens e instalações .que, no
m'omento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições qt1e vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fi.zer, que não pretende a renovação.
Art. 79 :í!:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicaçáo, revogadas
as disposições ~m. contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1965;
144Q da Independência e 77f.J da
República.
H,

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes

DECRETO

N9

Ferra~

57.187 -

NOVEMBRO DE

DE 8

DE

1965

suspende, provisOriamente, a aquisição
do material permanente e de consumo para o serviço piiblico, e dá
outras providencias
O Presidente da ,República, usando
das atribuições que lhe confere n artigo 87, item I, dn Constituição, decreta:
Art. lQ Fica proibida, até 31 de de';'
zembro de 1965, a aquisição do material permanente e de consumo, exceto
gêneros de alimentação, medicamentos, vestuários para colegiais, enfermos
e abrigados, combustíveis e lubrificantes adquiridos ct.iretamente à Petróleo
Brasileiro S. A.
PETROBRAS, bem
como os materiais que forem considerados de absoluta essencialidade.
Art. 2Q- O julgamento da "absoluta
essencialidade", referida no artigo 'anterior, caberá:
·
a)- aos Ministros de -Estado, nos ór··
gãos que lhes forem subordinados;

ll) ao Ministro Extnicrdinário para.
Assuntos do Gabinete Civil da PresidênCia da República, nos órgãos diretamente subordinad<Js à Presidência
da República; e
c) ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Compras, ouvidos ·os
respectivos Ministros de Estado, nos
casos pendentes de decisão do referido
Departamento, na data do presente
decreto.
Art. 39 Fica-m proibidas a entrega
de adiantamentos e a emissão de empenhos para aquisição de materiais
que se não. enquadrem nas exceções
mencioÍladas no artigo 19,
Parágrafo único·. A Contadoria Geral da República, pelas suas Contadorias e Subcontadorias não registrará
os empenhos emitidos, a partir do..
data do presente decreto, para aquisições em desacõrdo com os artigo::;
antenorBs.
Art. 49 Os órgãos do serviço oúblico·
que se nti.o abastecem p01.-- intei·médio
do Departamento Fed~ral de Compras,
enviarao ao re:rerido DepartamentD,·
para fins de contrôle e observação de
preços, uma das vias dos empenhos ou
notãs de encomendas que venham a
ser feitas nos casos excepcionais, pre~
vistas no artigo 1°.
Art. 5o:t o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação e
.suas disposições aplicam-se a todos os
órgãos da Administraçã.o Pública Federal, inc!usive A1.1tarquias.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1065;
144ÇI da Independência e 77(! da República.
E. CASTELJ.Q BRANCO

Jumcy IV!agalhàes
Paulo Bosisio
_Arthur da Costa e Silva
A. B. L. Caste]lo Bmnco
octavio GO"iweia de Buthões
Juarez Távora
!Juqo Leme
Flávio de Lacerda
Arnaldo Susseldnd
Eduardo Gomes
Ra!Jmundo de Britto
Daniel Faraco
Octavio Marcondes Ferratt
Roberto Campos
. Osvaldo Cordeiro de Farias

ATOS- DO

DECRETO

N9

57. 188 -

DE

8

l~O~ER

DE

NOVEMBRO DE 1!}65

Autoriza o cidadão brasileiro Peter
Gert Adler a pesquisar galena e baritina, no Município de Alenquer,
Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ~~rti
go 87, n° r, da Constituição e nos tê-rmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autoi·izado o cidadão
brasileiro Peter Gert Adler a pesqui··
.sar galena e baritina em terrenos ele
p1·opriedade de Francisco de Almeida,
Miguel de Almeida, Antonio Olimpio, .
Manoel" Barbosa, João Pereira Nascimento, José Barbof:'.a, Raimundo Duar-·
te, Manoel Modesto, Crispim Monteiro, Antonio Cesário, Chagas Cesário,
Raimundo Paulino, Raimundo Constantino, José Pereira Nascimento, Benedito Baleeiro, Beilto Ananias, Flores Ananias, Moacir de Melo, Raimundo Cruz, José Ricardo, Maqui Negrão,
Pedro Dantas e Luiz Marreiro, no lugar denominado Bolandeira e coJônia
Nova, distrito e município de Alenquer, Estado do Pará, numa área de
quatrocentos e noventa e nove hectares e noventa ares (499,90ha), delimitada por um hexágono irregular,
que tem um vértice a oitocentos e
vinte metros (320m), no rumo magnético de setenta graus trinta minutos noroeste <70930'NW), da confluência do Igarapé do Maqui com. o Igarapé do Maquisinho e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil novecentos e sessenta metros (1.96-Gm),
sul (S) ; mil quinhentos e sessenta
metros (1. 560m), osete (W) ; dois mil
seiscentos e sessenta metros (2.660m),
norte (N) ; dois mil oitocentos metros
(2. SOOm), leste (E); e seiscentos e
setei}ta metros (670m), sul (S); mil
duzentos e quarenta metros (1.240ml,
oitenta e oito graus sudoeste (88QSVV).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n<:> 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
número 1, de 1963, de 9 de janeiro
de 1963, da Comissã.o Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2Q o título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dCste DecretO, pagará a taxa de çin-

EXECUTIVO
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co mil cruzeiros <Cr$ 5. QOO .QQ) e será
válido por dois <22 anos !l- conta_r ~a
data da transcriçao no livro propr1o
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dispotüções
em contrário.
Brasília, a·- de novembro de !9-65;
14.49 da Independência e 77ç da República.
·
H. CASTELLo BRANCO

Octávio Marcondes Fenaz

DECRETO NQ 57 .189 - DE 8
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Peter
Gert Adler a ·pesquisar galena e baritina, no Município de Alenqu,er,
Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 r, da Constituição e no::; têrmos do Decreto-leí nQ 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Peter Gert Adler a pesqui~
sar galena e baritina em terrenos de
propriedade de Jovelina de Souza,
Francif,co Alves, José de Souza, João
Rodrigues Almeida, Manoel Albino da
-Rocha, Vicente camelo de Oliveira,
Admir Neves, Satuka de Souza,- José
Nunes, Waldemar Garcia de Oliveira,
Raimundo Vieira da Rocha, José Perei:m da Rocha e Rocha de SoUza, no
lugar denominado Bolandeira e Colônia Nova, distrito e município de
Alenquer, Estado do Pará, numa área
de quatrocentos e noventa e nove
hectares e quarenta e três centiares
(499,43 ha), delimitada por um hexágono, irregular, que tem um vértice a mil ontocentos e cinqüenta e
quatro metros (1. 354m), no rumo
magnético de três graus sudeste (39
SE) ; da confluência do Igarepé do
vinte e um (21) com o Igarap& da
Bolandeira e os lados a partir dêf.se
vértice,' os seguintes comprime~ tos e
rumos magnéticos: dois mil- qumhen~
tos e quarenta metros (2.540m), sul
CS) · três mil metros (3. OOOm), Oesto
(W) · mil metros (1. oúom), norte (N) ;
mil Setecentos e cinco metros ...... .
C1.705m), Leflte (E); mil quinhentos
e quarenta metros O. 540m), ~orte
(N) ; mil duzentos e noventa e cinco
metros Jl. 295m), leste (E).

ATOS

fJ.O

PoDi':lt ExEcUTIVO

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita- às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n<:~ 51.726, de 19 de fevereiro de 1g.s3, e da Resolução
CNEN n\l 1-63, de, g de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorização d..;
uesquisa que será um8, via autêntica
dêste n€creto, pagará a taxa de Cr$
5.00{),00 e_ será válido por dois (2)
anos a contar da data da tran.f'.crição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposiç_ões
em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 77\l da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Marconàes Ferraz

DECRETO

N.9 57.190 DE ~)-DE
NOVEMBRO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Peter
Gert Aàler a pesquisar ga~ena e
baritina no rn1lnicípio de Alenquer,
Estado do Pará.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe conJere o ar-tigo 87, n.º I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.Q 1.985, de
29 de janeiro de 194.0 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.\l Fica autorizado o eidadâo
brasileiro Peter Gert Adler a pesquisar galena e baritina em terrenos de
propriedade de Manoel Silva Riviro,
Elpídio Joaquim de Souza, José Vidai dos Santos, pedro Conrado, Hernane Mendes, Antônio Conrado, Isaú
Dionísio, José Pantoja, José Pimel>tel,
Raimundo Quaresma, Antônio Moreira, Maria Camelo, Raimundo Camelo, Ma.noel Pinto, Maria Liotério,
Martins Abrel, Ortencio Lucena, Sancisco Luzia, Raimundo Casemiro, José Jovindo, Vital Martins, Severino
Camelo, Francisco Camelo, Rairi1Undo Servo de Souza, Francisco Liotério, Domingos Brito e Francisco de
Melo, no lugar denominado Bo~an
deira e Colônia Nova, distrito e- município de Alenquer, Esta.do do Pará,
numa área de quatrocentos e noventa e nove hectares e quarenta e nove
ares (499,49 ha), delimitada por um

heptágono ineguiar, que 'tem um
vértice a mil cento e vinte rrietros
0.120 m), no rumo magnético de
sessenta e três gralts sudoeste <63\l
SW), do marco quilométrico número dezesseis (Km 16) da Estrada
Laura Sodré e os lados a partir dê~~
se vértice, os seguintes comprjmentos e rumos magnéticos:
três mii
quatrocents e setenta metros ..... .
(3. 470 m) ,oitenta' e oito graus su~
doeste (889 SW) ; mil novecentos e
sessenta metros <1.960 m), norte
(N) ; mil duzentos e quarenta metros
(1.240 m), oitenta e oito graus nordeste_ (889 NE); mil metros U.OOO
m), trinta e nove graus trinta mi~
nutos sudoeste (39930' SE) ; duzentos
metros (200 m), vinte e oito graus
trinta minutos sudoeste (289 30, SW);
mil -setecentos e quarenta metros
(1. 740 m), oitenta e alto graus nordeste <88Q NE); mil metros (1.000 m),
sul (8).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização ficà sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.9 51.726, de 10 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n.9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
·
Art. 2,\l O titulo da/autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco _mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e serâ
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro nróprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposiçõe::;
em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1965;
1445' da Independência e 77/1 da República.
H. CASTELLO BRANCél
Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO

N.9 57.191 -DE
NOVEMBRO DF. 1965

8

DE

Autoriza o cidadão brasilei?"O Yoslliaki Kosalca a pesquisar Ca1l)irn
no rnunicípio de Cotia - Estado
de São Paulo.

O Presidente da Repúbllca, usan<i(J
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,Q 1.385, de

ATO$ DO PODEF EXECUT!VÓ
29 de janeiro de 1940. (Código de Mi~
nas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Yoshtaki Kosaka a pesqu'l.sar caulim em terreno de propr~ed<.~
de de lwac Kosaka no lugar cienominad.o Granja Kosaka, distrHc e
município de Cotiô., Estado de ~ão
Paulo, numa area de sete hectares e
-quarenta e dois ares, delimitada por
um pollgono Irregular, que tem um
vértice no Canto Este da ponte ct<-J.
estrada Caucaia-Cotia, sôbre o córrego do Tijuco Preto e os tactos a
parttr dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos magnetrcus·. duzentos e vinte e cinco metros e aua~
renta centtmetros (225,4:0 mJ, ciuinze graus e vinte e cinco mmutos nordeste (151,! 25' NE>; cento e novent..a
e nove metros e cinquenta cen(.tmetros (199,50 cm), crnqüenta graus
dezessete minutos sudeste (501' 17 SF.)
cento e quarenta e três metros e
cinqüenta centímetros (143,50 m), nove graus cinco minutos suaoeste (9?
05' SW); oitenta
e quatro metros
(84 m) vmte e seis graus cmqUenta
minutos sudoeste (269 50' SW>; cento e oitenta e seis metros e vm_w
centímetros (186,20 m>, sete graus
sudeste (79 SE) ; noventa. e dois metros e dez centímetros (94,lO_mJ quarenta graus e dezessete minmos su~
doeste (40? 17' 'SW). o sétimo e ú1~
timo lado é o seguimento retil1neo
que partindo da extremidade do sexto lado descrito vai ao vértice de
partida.
Parágrafo único. A execuçao da
presente autorização fica sujeita às
-estipulações do Regulamento apro,vado pelo Decreto 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluç~o número 3 de 30 de abril de 1965 da
Comissão Nacional de Energia Nu·
clear.
Art. 2'~ O título da autorizaçao de
pesquisa, que será uma via autêntiea dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$· 300). e será
válido por dois (2) anos a cóntar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 19ô5 ·
144.9 da Independência e 77 .? da Re:
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Maroondes Ferraz

~13

PECRETO N9 57.192 -

DE ~ DJ::

NOVEMBRO DE 1965

Outorga à Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia concessão para
clistribuir energia elétrica.
O

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e nos
tGrmos do artigo 59 do Decreto-lei nú~
mero' 852, de 11 de novembro de 1938
e do artig·o 89 do Decreto-lei nQ 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 1Q E' outorgada, à Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia
concessão para distribuir energia elé~
trica no J\:Iunicípio de Serrinha, Es·
tacto da Bahia, ficando autorizada a
construir os sistemas de transmissão
e de distribuição que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Mmas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas das instala~
ções.
§ 29 A energia a ser distribuída será
forneciC·a pela Companhia Energia
Elétrica da Bahia, de acôrdo com a
Resoluçáo nQ 2. 308, de 29 de junho
de 1961, do Conselho Nacional de
Aguas e EJ?.ergia Elétrica.
Art. 2Q
A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) di'as, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estu~
Ck)S, projetas e orçamentos relativos
acs sistemas de distribuição e transmissào.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessao dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovaçáo, pelo Mi~
nistro das Minas e Energia, da respectiva minuta.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazo3 que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia.
Pa.rágrafo único. Os prazos referi~
dos neste ai·tigo poderão ser prorrogaC.~s por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixada-S e revistas trienalmente pela Divisão de:
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ATOS DO PoDER EXECUTIVO

Agua,s cto uep;artamemo Nacional da ta e cinco hectares (295 ha), delimitaProduçao Mineral, com aprovaçáo do da por um polígono :rregular, que tem
um vértice a mil seiscentos e dez meMinistro das Minas e Energia.
tros e trinta centímetros (1.61.0,30 mJ,
Art. 49 A presente concessáo vigono rumo verdadeiro de <;essenta. e nura-rá pelo prazo de trinta (30) anos. .ve graus e treze minutos sudeste (69°
Art. 5,9 Findo o prazo da concessão, . 13' SEJ, da confluêllcia dos c6'rregos
todos os bens e instalações que, no Almes e Munjo1o e os tados a partir
momento, existirem em funçáo exclu- desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mH quatrosiva e permanente dos Serviços concedidos reverterão à União.
centos e sessenta e três m0tros e dez
centimetro,s O. 463,10 m), cinqüenta e
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada seis graus e cinco .::ninutl)s nordeste
(56° 05' NE); mil setecent.os e novenmediante as condições que vierem a
-ta e dois metros e oitenta centímetros
ser estipuladas.·
\1.792,80 m), três graus e doze minuParágrafo único. A concessionária tos sudeste (3° J.2' SE) ; mil quinhen~
deverá entrar com o pedido a que se
tos e cinqüenta e nove m~tros e trin1·efere êste a!tigo até seis (6) meses ta centímetros (1.559,30 rn), trinta 9
antes ·-cte findar o prazo de vigência seis graus e cinqüenta minutos sudoesda concessão, entendendo-se, se não te U!6o 50' SW); cento e nove metros
o fizer, que não _pretende a renova- ;e dez centímetros d09,10 m), nove
çjio.
graus e quarenta minutos llüroeste (9°
~o· NW) ; mil -~e1scentos e quarenta e
Art. 79 gste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas cinco metros e cinqüenta centímettos
(1. 045,50 m), seis graus e vinte e oito
as disposições em cont1·ário.
minutos nordeste (6° 28' NE) ; trezenBrasília, 8 de novembro 'de 1965; tos e oitenta e nove metrvs e Ohmla
1449 da Independência e 77º da Repúcentímetros (389,80 .n), l;essenta e
blica.
quatro graus e cinqüenta minutos nor~
roeste (64° !54' NW) ; "Grez-~ntos e sesH. CASTELLO BRANCO
senta e nove metros \369 m), trinta- i
Octávio Marcondes Ferra~
um graus e quarenta e oito mmutos
noroeste (31° 48' NW).
Parágrafo único. A execllção da presente autorização fica sujeita às es1.1DECRETO N9 57_.193 - D:t: 8 ')E
pulações do Regulamento aproiJado peNOVEMBRO DE 19Õ5
lo Decreto n. 0 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resoluçáv CNEN
Autoriza a Sociedade
Carbonijem n. 0 1-63, de 9 de janeiro ue 1003, da
Próspera S!À a· pesquisar minérios Comissão Nacional de Energia. Nude ferro e de manganês, nm Mttn3- clear.
cípios de Ouro Prêto e ltubtríto, EsArt. 2.0 o titulo 1a :w.torizaçâo de
tado de Mi nas Gerais.
pesquisa, que será uma vXa autentica
O Presidente da Repúbl'tca, usando dêste decreto, pagará a taxa de dois
da atribuição '!Ue lhe ·~oufete o art.
mil novecentos e çinqüenta cruzeiros
87, n9 I, da Constituiçao e nos ter~
\Cr$ 2. 950) e será válido por doi.s <2)
mos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas), anos a contar da data da transcrição
decreta:
no livro próprio de Registro das 1\ut.oArt. 1.° Fica autorizada a Sociedade rizações de Pesquisa.
Carbonifera Próspera S/ A a pesquisp_r
Art. 3° Revoga.m~se a.s disposiçõ~
minérios de ferro e de manganê.s ~·m
terrenos de propriedade da Companhta em contrário.
Siderúrgica Nacional, entre Os mo:·ros
Brasilia, 8 de novembro de 1965;
da Parição e Redondo na Fazenda Re~ 144.0 da Independência e 77.0 da
tiro das Almas, distritos de Miguel República.
Burnier e. Bação, municípios de Ouro
H. CASTELLO BRANCO
Prêto e Itabirito, Estado de Mina5 Gerais, numa área de juzentos ~ n0venOctávio Marccnides Ferraz

A'ros no

DECRETO N .0 57. 194 ·- n:a 3

PonE~t

D'2

NOVEMBRO DE 1965

.A:ittori.ut o cidadão brasileiro Daimo
de Sou.w. Dornellas a vesquisar minério de ferro, no município de Santa Bárbara, Estado de Jiinas Gerais.

o E1:esidente .da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.o I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n. 0 1.935, de 2(} de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.o Fica autorizado o cidactao
brasileiro Dalmo de Souza Dornellas
a pesquisar minério de ferr'), em t0.rrenos de propriedade d.e. Carlos Antonio Horta, no lugar denominado Boa
Vista, distrito je Catas Altas, município de Santa Bárbara, }-i:;stado de Minas Gerais, numa área de set~ hectares oitenta e nove ares e s~tenta e um
centiares (7,8971 ha), delimitada por
um polígono· irregular, que tem um
vértice no final d.o caminhame-uto, que
partindo da confluência do· ribeiráo
Maquiné no rio Agua Quente, apr,8senta os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e· cinqüenta e qinco metros e cinqlientn.
centímetros (755,50 m), sessBnta e ctois
graus vinte e oito minur.os noroeste
(62° 28' NW); oitenta e quàtro nH:tros e ·vinte centímetros (84,20 m),
quarenta e sete graus ~inqüenta. e dois
minutos sudoeste (47° 52' SW}: ft- par··
tir dêsse vértice, tem nício a po11gonal, que assim se de~fine, ~"Jor seus comprimentos e rumos· magnéticos: setenta. e um metros e cinqüenta centímetros (71;50 m) , setenta e seis graus
nordeste (76° NE)-; ~rezentos .'! oitenta e sete metros e cinqüe.nta centímetros (387,50 m), quatorze graus doze
minutos noroeste (14° 12' NW); dez
metros 00 m), setenta e clnco graus
quarenta e oito minutos sud·x~ste \75°
48' SW) ; cento e ·quarenta e quatro
metros noventa centímetros (144,90 m
cinqüenta e seis graus e trinta minutos noroeste (56° 30' NW); noventa e dois metros sessenta centímet1·os
(92,60 m), sess.enta e um gra.us dez~sseis minutos sudoeste (610 16' SW);
duzentos e oitenta e dois metros e
.trinta centímetros (282,30 m), doze
graus vinte e oito minutos :oudeste (12°
28' SE) ; trinta e dois metros e dez
centímetros (32, lO !11.), set..Bma e um
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graus e Oito minutos 3Ude.ste (7Jo 08'
SE); sessenta e um metros e no"t'enta centíinetros (61,00 m), cinqüenta e
três graus sudeste (53° SEJ ; cento e
trinta e nove metros e trinta cenümetros 039,30 m), quarenta e qu(:l,tro
graus e quarenta e dois minutos sndeste (44° 42' SE);
Parágrafo único. A ~xecuçttu da
presente autorização ~ica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 0 51.72-6, de 19 de
fevereiro de 19-63, e da Resolução
CNEN n. 0 1-63, de !:l de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de EnerM
gia Nuclear.
Art. 2. 0 o título da autorizaçao de
pesquisa, que será uma ~,ia autêntica
dêste decreto, pagará ~ taxa cle uezentos cruzeiros <Cr$ 300) e ·serâ vã. lido por dois (2) anos a eontaL da data da transcrição no livro~ própl'io de
Registro das . Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de novem'bro de - 1965:
144.0 da Independência e 77.0 da
República.
H . CASTELLO BRANCO

Octávio Marcondes F(irta.<J

DECRETO N9 57.195 -

D!i:

8 DE

NOVEMBRO DE 1965

Autoriza o cidaddo brasilei?"O João
sattim a pesquisar feldspato e
quartzo, no município de Socorro Estado de Sáo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuiç.ão que lhe confere o artigo 87, nll I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n<? 1.985, de 29 de
janeil·o de 19"4Q, Código de Millla.sJ,
decreta:
Art. 19· Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Sattim a pesquism'
feldspato e quart.zo em terrenos de
propriedade de Pedro Pereira Dias, no
lugar denominado Bairro das Almas,
distrito e município de socorro, Estado de São Paulo, numa área de seis
hectares e oitenta e quatro ares . . ~
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(6,84 ha), delimitada por urp. polígono
irregular, que tem um vértice a duzentos e quarenta metros e dezesseis
centímetros (240,16m), no rumo magnético de sessenta e dois graus e vinte minutos nordeste (62° 20' NE), da
tórre, lado direito, da Capela ~o R~n

cho Ale<>Te e os lados a partir desse
vértice, "'os seguintes comprif!lentos e
rumos magnéticos: cento e trmta metros (130 m), sessenta graus nordeste (609 NE) ;_ cento e sessenta e um
mettos (161 m), norte (N) ; vinte e
oito metros e cinqüenta centímetros
(28,50 m), oitenta e seis graus sudoeste (869 SW) ; setenta e nove metros
(79 m), onze graus e dez minutos
sudoeste (11 o 10' SW) ; setenta e três
metros e qual·enta centímetros ..... .
(73,40 m), oitenta e cinco graus e
ouinze minutos noroeste (859 15'
NW) ; oitenta metros (80 m), vinte e
três graus e quarenta e cinco minutos noroeste (23° 45' NW) ; oitenta e
Oito Jn€tros e vinte centímetros . , ..
(88,20 m), quarenta e seis graus· e
vinte minutos nordeste <469 20' NE);
cento e dezessete metros (117m), setenta e seis graus nor'oeste (769 NW);
cento e nove metros U09 m), sessenta e cinco graus sudoeste (659 SW) ;
viilte e oitO metros (28m), três graus
sudoeste (39 SW).; cento e quarenta
e dois metros (142 m)' quarenta e
um graus e vinte minutos sudoeste
(419 20' SW); o décimo segundo lado
é o segmento retilineo que une a extremidade do décimo primeiro lado
descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorizaçao de
-- pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a cont:ir da data
da transcrição no liyro própl·io de Registro das Autorizações de Pesqulsa.
Art. 39 Hevogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1955;
144Q da Independênci-a e 77Q da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

•ExEcu'riv'o
DECRETO NQ 57.196 -·
NOVEMBRO DE

DE

1965

8

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Rodrigues Chaves a pesqutsar
casstterUa, no município de Coronel Xavier Chaves - Estado de Mi~
nas Gerais.

o Presidente da República, usando
d3. atribuição que lhe confere o artigo 8'7, nQ I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Odig ode Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadáo
bi'asileiro Sebastião Rodrigues Chaves
a pesqu1sar cassiterita em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Fazenda Bela Vista, distrito e muw
nicípio de Coronel Xavier Chaves.
Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte e cinco hectares 25 na), delimitada por um triângulo, que tem
um vértice a. seiscentos e cinqüenta
(650 m), no rumo verdadeiro dezoito
graus e trinta minutos noroeste ....
(189 30' NW) ; da confluência dos córregos Café e Mato Virgem e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rmnos ve1·dadeiros:
míl quatrocentos e onze metros ..... .
(1.411 m) .-vinte graus e quatro minutos sudeste (209 04' SE) ; mil trezentos e vinte e cinco metros ..... .
(1.325 m), quatro graus e trinta mi~
nutos noroeste (49 30' NW); o terceiro lado é o segmento retilineo que
une a extremidade do segundo lado
descrito ao vértice de partida.
Parigrafo único. A execuçao da
prtsente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a-provado pelo Decreto n9 51. '126, de 19 9-e
fevereiro de 1963, e da Resoluçao
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Enm·~
gia Nuclear:
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa:
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contráriO.
Brasília, 8 de novembro d8 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H, CASTELLO BRANCO
Octa.vio 17farconàes Ferraz
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DECRETO N,Q 57.197 NOVEMBRO DE 1965

DE

8

vér'~ice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oitocentos metros
800m), setenta e dois. graus nord~s
te (729 NE) ; quinhentos metros
(500m), dezoito
graus sudeste (189

DE

Autoriza - o cidadão brasileiro Giacomo
Perini a
pesquisar mica e
quart:zo, no munictpio de Divino das
Lc~ranjeiras,
Estado
de
Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuiçao que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituiçao e nos
termos do Decreto-lei n.(l 1.985, de
29 de' janeiro de 1940 (Código de Mi,na.s), decreta:
Art. 1.!! Fica autorizado o cidadão
brasileiro Giacomo Perini a pesquisar
mica e quartzo, em terrenos de;volutos no lugar denominado Va~.;ante
da Cachoeira, distrito e município. de
Divino das Laranjeiras, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta
hectares (40 ha), delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a quatrocentos .e cinco metros (4.05m), no
rumo magnético de oitenta e seis
gtaus e trinta minutos noroeste \Oõ\'
SO'
NW),
da confluência da vazante ela Ca.choeil'a
com a Grata
do Jacu e os lados divergentes dêsse

DECRETO N9 57. 198 -

SE).

Parágrafo único. A execução
da
presente autorizaçáo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 51.726, de 19 de
fevereirO de 1963 e da Resoluçâo número 3, de 30 de 8,bril de 19-35, da G·Jmissáo Nacional de E...11ergia Nuclça:r.
Art. 251 O titulo da autorização de
pesquisa, que- será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (CrS 400) e será
válido por dois (2) anoS a contar· da
d::tta dá. traru;crição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesqmsa.
,Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em c-ontrário.
Brasília, 8 de novembro de 1965:
144/? da Independência e 77,9 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferra!

Dr!:

9

DE NOVEl\'IBRO DE

1965

Dispõe sôb.re a classificação dos órgttos ·de deliberação coletiva que especifica
e dá o.utras providências.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
A1·t. 19 Ficam classificados nas disposições do Decreto nQ 55.090, d.s
28 de novembro de 1964, os órgãos de deliberação coletiva claSsificados na
forma dos Anexos I e II .dêSte Decreto.
Art. 2" Ficam alterados, na forma prevista no Anexo I dêste Decreto,
os Anexos I dos Decretos n''s 55.090, de 23 de novembro de 1964, e 56. Hi4,
de 28 àe abril de 1965, na parte refer~nte ao Con:.;(:Hhu Superior de Tarifas e ao Conselho de Contribuintes. ambos do Ministério da I<~azenda,
bem como ao Conselho Penitenciário do Distrito Federal, do Ministério da
Just.rça e Negócios Interiores, respectivamente.
Art. 3<? Os efeitos da· classificação a que se refere o artigo 1°, bem
como da correçao determinada pelo artigo z9, vigorarão a partir ae 2 de
ciezembrc de 1!.lí:i4.
Art. 4° Os membrm· da Junta Deliberativa de Instituto Nacional dü
Mate, em cada uma de suas reuniões semestrais, farão jus a uma ajuda
de custo correspondente a SO% <trinta por cento) do va.lor atribuído ao
simbo!o 1-C na escala-padrão de vencimentos dos cargos em comissão do
í"i."mciona!ismo tederal.
Parágrato único. Aos membros domiciliados em localidade diferente
da em que se realizar as reuniões serão ainda concedidas:
a.> pa.ssagens de ida e volta; e
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b) diárias conespondentes a- 35% (trinta e cinco por cento) do salãrio-rtünimo vigente no local das reuniões,, durante o período das respectivas
durações.
Art. 59 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ení contrário.
Brasília, Q de novembro de 1965; H49 da Independência 1 771'! da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalh'ães
Octavio BUlhôes
Juarez Távora
Flavto Lacerda
Raimundo de Brito
Daniel Faraco

ANEXO I
ADMINISTRAÇAO DIRETA

I

]Númem menCateg;::: ·:o. 1sal m~ximo

Denominação do órgão

de sG:;sõe.;

·1

··-

I
1
Conselho Deliberativo da Coordenação .do Aper- i
Ministério da Educação e

Cultt~Ta

feiçoamento de Pessoal de Nível Supe1·1or

I

Ministério da Saúde

I

I
1

Conselho Superior de Tarifas (suas câmaras)
Conselho de Contribuintes (19, 29 e 39 e suas cê.- I
maras ........................................ !
Juqta Consultiva do Impõsto de Conmmo ...... j
I
Ministério da Justiça e Negócios InterioTes 1
Conselho Penitenciár-io do Distrito Federal ..... 1
Conselho Pt:nitenciúio - Território Federal dei
Roraima, .................................... ·I
Conselho Regional de Tránsito - Território Fe-:
deral de Roraima .......................... I

I

Conselho Consultivo -. Escola Nacional de Saú
de Pública ................................. .

-·--~---

1

.1

Ministério da fazenda

I

B
B

B

4

I
I
I

I

I

8

B

8

D

2

p

2

c

4

ANEXO II
ADMIN!STRAÇAO AUTARQUICA

Denominação do ól'gào

I

Número menCategoria \ sal máximo
\ de sessões
I

I

1

I

I

Conselho coordenador da Navegação· Exterior -!
comissão de' Marinha Mercante ............ 1
I

B

8
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DECRETO N.9 57.199 -DE 9
NOVEMBRO DE 1965

DECRETO N .9 57, 200 NOVEMBRO DE 1965

DE

Autori.'za estrangeira a adqutrlr, em
transferência de aforamento, o do..o
rnínio útil do tmTeno acrescido de
marinha que menciona, no Estado
da Guanabara.

DE

9

DE

A.utoriza Marcelo Fetnandes da Silva,

a comprar pedras preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo 87, n.9 I, da Constituiçáo Federal
e tendo em vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Marcelo Fernandes
da Silva, reSidente em Estrêla do
Sul, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos ·do
Decreto-lei n.9 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presenLC!
decreto.
Brasma, 9 de novembro de 1965;
144.Q da Independência e 77.Q da República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o_ artigo 87, inciso .I, da Constituição Federal e, tendo em vista Q disposto no
art. 205, do Decreto-lei n.9 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artig·o único. Fica Mathilde Schmidt
Rozsanyi, de naciOnalidade. uruguaía,
autorizada a adquirir, em transferel'\cia de aforamento, o domínio útil do
terreno acrescido de marinha situado
na Avenida Joao Luiz, Alves n.9 46,
no Estado da Guanabara, . conforme
processo protocolisado no Ministério'
da Fazenda sob o n.9 65.005, de 1961.
Brasilia, 9 de novembro de 1965;
1445' da Independência e 77.C! da Re-

pública.

H.

CASl'ELLO BRANCO
octavio Gouveia de BulhiJes

H.

CASTELLO BRANco

OctaVio Gouveia de Bulhões

DECRETO N? 57.201 Aprova

219

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1965

o Orçamento do Conselho Regional de Economistas Profissionais
da 11). Região

O Presidente -da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, ite111 I, da Constituição, nos têrmos. do -artigo 107, da Lei n9 4.320,
de 17 de março de- 1964, e d.e acôrdo com o disposto no Decreto nQ 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado· pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
)aneiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, ·O Orçamento para o
exercício de 1965, do Conselho Regional de Economistas Profissionais da
H Região, entidade federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 29 __ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1965; 144? da Independência u 77? da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

ATnaldo Sussekind

Os anexos a que se refert o art.
12-11-65.

~

l\l foram publicadoi no D. O. ds
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DECRETO N9 57.202 -

DE

9 DE NOVEMBRO DE 1965

Aprova o Orçamento da Universidade Rural do Brasil

o Presidente da República, us9.ndo das atribuições que lhe confere o
9,l't.igo 87, item I, da constituição, nos têrmos do artigo 107, da Lei n9 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o di:5posto no Decreto n9 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535, de 11 de
janeirO de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para o
exercicio de 1965, da Universid:ade Rural do Brasil, entidade federal vin"
curada ao Ministério da Agricultura.
Art. 29 Este decreto entra1·á em vigor na da.ta de sua publicação, revo-:gadas as disposições em contrário.
Bra-sília, 9 de novembro de 1965; 14.49 da Independência e 77? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida

Leme

Os anexos a que se refere o art. 1° !oram publicados no D. o. do
12-11-65.

DECRETO N.9 57.203 -

DE

9

D:&

NOVEMBRO DE 1965

Concede a Alberto Pereira da Silva
& Cia. Ltda. autorização para -funciona?' como emprêsa a·e mineração.

DECRETO N.9

~7.204-

NOVEMBRO DE

DE

9

Dli!

1965

Concede à ,Empresa de Mineração Nossa Senhora da Aparecida Lim1taàa
autorização para funcionar como
emprésa de mineração.

O P~esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arO Presidente da República, usando'
tigo 87, n.9 I, da Constituição e tenda atribuição que lhe confere o ardo em vista o que dispõe o Decretotigo 87, nS' I, da Constituição e tenlei n.9 933, de 8 de dezembro de 1938,
do em vista o que dispõe o Decretodecreta:
lei n.Q 938, de 8 de dez'embro de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedida a Alberto Pereira da Silva & Cia. Ltda.,
Artigo untco. E' concedida a. Emconstituída por contrato arquivado
prêsa de Mineração Nossa Senhora
sob n.Q 115.664, no DNRC, alterado
da Aparecida Limitada, constituida·
pelos instrument.os particulares de 30
pol· contrato de 7- de mato de 19ü5,
de abril de 1965 e 1.6.1965, com secom sBde na cidade do Rio de Jade na cidade do Rio de Janeiro, Esneiro, Estado da Gt<anabara, autor!~
tado da Guanabara, autorização para zação
pa:;_-a nmcionar como empresa
funcionar como emprésa de minera- . ae mineraçàc,
ficando obrigada a
ção, ficando obrigada a cumprir inW.tegralmente as leis e r~:
tegialmente as leis e regulamentos cmnprir
em vigor ou que vierem a
em vigor ou que vierem a vigorar g·ulamentvs
vigeJ"ar sóbre o objeto desta autorisõbn o objeto desta autorização.
zação.
Brasilia, 9 de novembro de 1965;
Brasília, 9 de novembro de 1965;
144,9 da Independência e 77.9 da Re144.Q da Independência e 77.9 da Re~
pública.
pública.
H. CASTELLO BRANCO
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Marcondes Ferrat.

Octavio Marconãei

Ferra~

ATOS

DO

N.9 57.205 DE 9
NOVEI\lBRO DE 1965

DECRETO

PODER

DE

Co1tcede â Mineração Santa Matisttna
Limitada autorização para juncto~
nar como emprêsa de mineração.

o Presidente d_a República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, n,9 I, da Constituiçao e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 938, de 8
de dezembro de 1938, decreta:

Artigo único. E' concedida à Mineração Santa Maristina Limitada,
constituída por contrato particular de
18 de fevereiro de 1965, com sede na
cidade de_ São Paulo, autorização para funcionar comO emprêsa de mineração, ficando
obrigada a rumprir
inte!}'ralmente as leis e regulamentes
em ""vigor ou que venham a vigorar
sObre o objeto desta autorizaç:Jo.
Brasilia, 9 de novembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da Re:Pú.blic8...
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRE'TO NO 57 . 206
NOVEMBRO DE 19-6-5

DE

9

DE

Declara de utilidade pública uma faixa de terra destinada à passagem
de linha de transmisSão
O Presidente da República, usàndo
do atribuição que- lhe confere o arti··
go 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 151 do Çódigo
de Aguas (Decreto n9 24 643, de 10
de julho de 1934), e tendo em vista
o disposto no Decreto-lei n? 3 365,
de 21 de junho de 1941,· decreta:
Art. l!,l. E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
a faixa de terr~ destinada à passagem d8, linha de transmissão, cuja
construção foi autorizada pelo Decreto n9 46 848, de 15 de setembro de
1959, que se estenderá desde a tôrre
n? 24 da linha transmissão FontesGuandu, em Queimados, 69 Distrito
do Municipio de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, e a futura
Estação Receptora de Campo Grande, à Rua Jaboatão n9 22, com testada também para a Estrada Rio-São
Paulo s,ln9, junto e depois do n9 5,
no Estado da Guanabara-.
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Art. 2?. A faixa ele terra, com 15n1
(quinze metros) para cada lado do
eixo diretor da linha de transmissão,
está representada na planta n9 2 675,
integrante do Processo D. Ag. número 3 465;59, autenticada pelo Direter da Divisão de Aguas e dsVida··
mente aprovada pelo Diretor Geral do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, e tem o sesuinte caminhamenta (mmos verdadeiros), no sentido de A para K: a partir de um
pcnto A na divisà Leste da faixa de

40,GOm de largura da linha de transmissào Fontes-Guandu, situado a ...

36.80m, no rumo SE 329 08', do Cen-

tro da tôrre n9 24, percorre as segu.intes distâncias: 825,3Gm, segundo o
azimute 329 08 SE, até atingir
o ponto E; 2 458,60m, segundo o azimute 590 24' SE, até atingir o ponto
C; 471,40m, segundo o azimute
279 24' SE, até atingir o ponto D;
1 670,00m, segundo o azimUte 289 01'
SE, até atingh· o ponto E; 570,00m,
seg·undo o azimute 290 30' SE, até
atingir o ponto F; 2 300,00m, segulldo
o azimute 319 35' SE, até atingir o
ponto G; 1 OGl,OOm, segundo o azimute 30 34' SW, até atingir o ponto
H; 1 958,58m. segundo o azimute
13? 49'SW, até atingir o ponto I; ...
278,32m, ~egundo o azimute 380 40'SW,
até atingir o ponto J; finalmente ..
295,00m, segundo o azimute 660 41'
SW, até atingir o ponto K. situado
na testada do imóvel onde será instalada a Estação Receptora de Campo
Grande, no Estrada R.io-S'ã.o Paulo
(alinhamento do PA 83 DER), distante 13,60m da divisa com o n9 51
do mesmo logradouro.
A linba de transmissê.o referida é
declarnda de c2xáter urgente.
Art. 39. A Rio Lig·ht S. A. -Serviços de E1etricídade fica autorizada
a -promover a desapropriaçã.o da referida faixa, de acôrdo com a legislação vigente.
Art. 40. Fica
facultado à Rio
Light S. A. - Serviços de Eletricida.de constituir servidões de passagem
de linhas na. conformidade com o artigo 40 do Decreto-lei n9 3 365, de 21
de junho de 1941.
Art. 59, Nos têrmos ·do artigo 15
do Decreto-lei n9 3 365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei. nú~
mero 2 786. de 21 de maio d8 1956, a
promoção da servidão ou da des:::.propriação das áreas de terra constantes
dêste Decreto, é declarada de caráter ·urgente.
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Art. 69. O presE:nte Decreto entra

em. vigor na ·-aata de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1965,
·1449 da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BRANCO
Octavio il1arcondes Ferraz

DECRETO N9 57.207 -

DE 9 DE

NOVEM~RO DE 1965

Autoriza alienação de áTea de terra.

o Presidente da ·Repúbli_ca, _usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87,_ inciso I, da constituição, e nos
têrmos do Decreto-Lei n9 7 .062, de 22
de novembro de 1944, decreta:
Art. 19. :f: desmembrada do imóvel
denominado Fazenda Remanso, sito
nos municípios de Além-Paraíba e
Volta Grande,- Estado- de Minas Gerais, e que integra ·o acervo dos serviços concedidos à Companhia Fluminense de Energia Hidrelétrica, a área
de terra de- 3. 505.870,00 m2 (três milhões, quinhentos e cinco mil e oitocentos e setenta metros quadrados),
desnecessária à prestação daqueles
serviços.
Art. 29 Fica a Companhia. Fluminense de Energia Hidrelétrica autorizada a alienar o trato de terra indicado no artigo· anterior, aplicando a
importância Hqui,da, resultante, ,em
investimento patrimonial e '·beneficio
do serviço, incorporada ao ativo da
concessão.
Parágrafo umco A concessionária
deverá apresentar à. Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, os comprovantes da
operação, bem como informá-la das
alterações decorrentes no seu· capital
ativo.
Ai't. 39 o presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicaçáo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1965;
144Q da -Independência e 77? da República.
fi.

CASTELLO BRANCO

Octávio Marconàes Ferraz

DECRETO N9 5·7 208 -

DE g DD

NOVEMBRO DE 1965

Prorroga o prazo de vigência do
Grupo de Trabalho da Baixada Sul
Riogranàense, suboTàinada à SuperintendênciCt do Plano de Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição Federal;
Considerando a relevância dos traba-lhos em desdobramento pelo Grupo
de Trab::tlho da Baixâ.da Sul' Riograndense, subordinado a Superintendência do Plano de Valorização Económica da Região Fronteira Súdoeste
do Pais, inclusiv-e os de cartografia,
geologia, hidrologia e solos;
Considerando que a· extensa área
em estudo apresenta problemas de solução complexa não se justificando a
interrupção das atividades ora em
desenvolvimento;
Considerando que foi assinado em
5 de agôsto de 1965 o Plano de Operações do Projeto Regional das Nações Unidas para o Desenvolvimento
da Bacia da Lagoa Mirim, como forma de cooperação entre os Governos
Brasileiros e Uruguaio e o Fundo Especial das Nações Unidas, no sentido
de promover o desenvolvimento de
uma área que, no Brasil. corresponde
a da Baix2.da Sul R.iog-randense;
Considerando que os estudos do Grupo de Trabalho da Baixada Sul Riograndense constituem parte da con-'
tribuiç~o de contrapartida do Govêrno
Brasileiro, prevista no já citado Pro. jeto;
Considerando que os diferentes setores e se1·viços técnicos do Grupo de
Trabalho ·estão sendo, gradativamehte, transferidos para a órbita do referido Plano de Operações, decreta:·
Art. 1Q Fic:;t. prorrogado o prazo de
vigência do Grupo de Trabalho da
Baixada Sul Riograndense, subordinado à Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Região
Fronteira Sudoeste do País, até a sua
total absorção pela Seção Brasileira
da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da
Bacia da Lagoa Mir~~-·

ATOS D"O
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Art. 29 êste decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçáo, re~
troagindo seus efeitos, a côntar de
nove de setembro de 1963, revogan~
do-se as ·disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.

DECRETO

N9 57.210
NOVEMBRO DE

- llE 10
1965

DE

Institut, no Ministêrio
Saúde,
Grupo de Trabalho para o fim que
menctona.
'

o Presidente .da República, usando
das atribuiçõE'S que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição da
República, resolve:
H. CASTELLO BRANCO
Art. 1<;> Fica instituído. no Min~s
Osvaldo Cordeiro de Farias
tériq da Saúde, um GrupO de Trabalho (G. r.), cóm os seguintes objetivos:
DECRETO N9 57.209 - a !) J. - Efetuar o levantamento da caNOVEMBRO DE 1965
pacidade de produção dos la-boratórios fabricantes de sôro
Abre crédito especial, pelo Ministério
antitetânico, seu grau de utida Fazenda, de acôrdo com a .iUtolização e as causas da queda
rizaçtlo da Lei n9 4 670, de 12-6-65,
tJI"odução ind:cando as me~
de
e dá outras providências.
didas nece<;&árias à solução do
problema;
O Presidente da ReJ,.lública, usando
II - Estudar a situação de todos os
da atribuição que lhe confere o arlaboratórios
fabricantes
de
tigo 87, inciso I, da Constituição Feprodutos biológicos, verifican- ·
deral e da autorização constante do
do a l.?ossibilidade de produziart. 19 da Lei n9 4.670, de 1~ : ·~ jurem soro antitetânico, se nenho de 1965,. e tendo ouvido o TribucessáriO;
nal de Conta-s da União em cumpriIII - Apurar os dados referentes à
mento ao que determina o art. 93
incidência do tétano, de modo
do Regulamento Geral de Contabia permitir não sOmente o plalidade Pública, decreta:
nejamento ,nacional da produArt. 19 E' aberto ao lviinistério da
ção e distribuição do sôro peFazenda, o crédito especial de Cr$
las diversas regiões do pais
4.177.207.330 (qnatro bilhões, cento··
para atender -às exigências' de
e setenta e sete milhões, duzentos e
tratamento dos doentes de té~
sete ·mil e trezentos e trinta cruzeitalio. bem como avaliar os· reros), para ocorrer ao pagamento da
cursoS disponíveis no sentido
parcela tarifária do subsídio de que
profilát.ico.
trata o § 19 do art. 58 da Lei núArt. 29 O G. T. ora criado será
mero 3.244, de 14 de agõsto de 1957,
constituído de cinco (5) membros. de~
correspondente ao exercício de 1964.
. signados pelo Ministro de H:stado da
Art. 29 O crédito especial de que
Saúde. representantes .do Cou~elho
trata o art. 1?, será registrado e disNacional de Saúde, do Departamento
tribuído auf;Jmàticamente pelo Tribu- Nacional de Saúde, do tnstitutc Osnal de Contas ao Tesouro Nacional.
waldo Cruz, da Indústria Farmacêutica e ·do Ministério da fndústr.ia
Art. 3Çl Os recursos que atenderão
e comércio.
a despesa com o pagamento do subsíParágrafo único. A presidência do
dio de que trata êste Decreto, decorG. T. caberá ao representante do
rerão do produto do impôsto de· 5%
sôbre a importação de fertilizantes Conselho Nacional de Saúde.
Art. 39 Os trabalhos do G. T, decriado pela Lei n9 4.670, d~ 12 de
verão ser concluídos dentro ôc prazo
junho de 1965.
de 90 (noventa) dias, a partir da data
Art. 49 f:ste decreto entrará em
da sua instalação.
vigor na data da sua publicação, reArt. 49 ~ste decreto 8Ilét·ará em vivogadas as disposições em contrário.
gor na dat-a de ~ua publiea.ç8n.
Brasília, 10 de novembro de 1965;
Brasília, 10 ·de novembro. d.e 19G5;
1449 da Independência e 77Çl da Re1449 da Independência e 779 da_ República.
pública.
H. CASTELLO BRANCO.
H. CASTELLO BRANCO,
Ootavio Gouveia de Bulhões.

Raymundo de Britto.
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DECRETO

N.O

57.211 -

DE

10

DE

NOVEMBRO DE 1965

Retijica o art. 1.9 do Decreto númeto 54.779, de 31 de outubro de 1964.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.9 I, da Constituição e nos
tAJmos do Decreto-lei n.9 1.985, cte 29
de janeiro de 1940 (Código de Mina~),
derreta:

Art. 1.9 Fica retificado o artigo pr1meiro (1.9) do Decreto número cinqütnta e quatro mil setecentos c setenta e nove (54. 779), de trinta e um
(31) de outubro de mil novecentos e
.se&~enta e quatro (1964), que passa a
te..· a seguinte redação: "Fica autoriz:túa a Companhia de Estanho São
Joác del Rei a lavrar cassiterita, tântalo, columbita e ouro no leito e terrenos reservados na margem do rio
das 1\1:ort.es de dominio público, distrito e município de São João del R.~i,
Estado de Minas Gerais, numa área de·
oitenta e sete hectares e sessenta e
dois ares (87,62 ha), constituída por
uma faixa de cem me;;r')E- (100m) de
largura, sendo cinqüenta metros C50m)
para cada lado do eixo do referido
rio e oito mil setecentos e sessenta e
dois metros (8.762m) de comprünento colitado a partir do narco quilométrico cento e sessenta e tr~f mais
oitocentos e cinqüenta metros CKm
163+8t·Om), na estação de Nn.zarenu,
até o marco cento setenta e dois mais
seiscentos e doze metros (Km 172 +
612m) na estaçáo de Coqueiros da
RCde Mineiro de Viação".
Art. 2.9 A presente retificação não
fica sujeita a pagamento de taxa na
forma do parágrafo único do artigo
31 do Código de Minas.
Art. 3.9 Ficam mantidas as demais
disposições dos artigos do referido deCl'eto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 4.9 R:evogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1965;
144.9 da Indel?endência e 77.9 da Repúl)lica.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marconães Ferraz

DECRETO N9 57.212 - DE 10
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autt:.rriza o cidadão brasileiro Carmine Lo1trenço Del Gaizo a lavrar
água mineral no município de Cotia,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar_
tigo 87, nº I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de
29 de janeii'o de 1940 (Código de
Minas) , decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carmine Lourenço Del Gaizo a lavrar água mineral, em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Fazendinha distrito e município de Cotia, no Estado de São
Paulo, numa área de seis hectares dezoito ares e vinte e três centiares
(6,1823ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
setenta e quatro metros (74m), no
rumo verdadeiro setenta e nove g.mus
noroeste (799NW) do marco quilométrico llúmero vinte e dois (Km 22)
da rodovia Raposo Tavares, que liga
São Paulo a Sorocaba e os lados, a
partir ctêsse vérLice, os seguintes
comprimentos e rumos_ vel'dadeiros:
cento noventa e sete metros (197m),
sessenta e oito graus sudeste (68ºSE) ;
cento e nove metros (109m) , sessenta
e cinco graus e trinta minutos sudoeste (65Q30'SW) ; cento cinqüenta
e oito metros (158m) cinqüenta e dois
graus sudueste (529SW) ; cento e cinco
metros (105m), quarenta graus sudoeste (409SW); cento e seis metros
(106m), setenta e dois graus noroeste
(72<>NW) ; duzentos e cinqüenta metros (250m), novE' graus
nordeste
(99NE) ; cento setenta e um metros
(1"'/lm), oitenta 0 seis graus e trlnta
minutos nordeste (86930'NE) . Esta
autorização é outorgada mediante ns
eonáições constantes do parágrafo
único do s,rt. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras cons~
tantes do mesmo Código, n_ão expres··
samente mencionadas neste Decreto.
Ps,!·ágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 51.726, ae 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
nt? 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Art. 2\l O concessionário do. auto··
rlzacão fica obrigado a recolher aos
cofrês públicos, na forma da lei, os
trib~ltos que forem devidos à União,
ao Estado e a-o Município, em cumprimento_ do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3° Se o concessionário da au~
torização não cumprir qualqua da!:~
obrigações que lhe incumbem, a
a.utorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 dei Código de Minas.
Art. 49 As proprieda-des vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavi'a, na forma
dos artigos 39 é 40 do Código de Mi-

nas.
Art. 59 O ::oncessionário da autoi'ização será fiscalizado pelo Depar.
tamento Nacional da Produção Minel'al e gozará dos favores chscrim!-._
nados no art._ 71 do mesmo Códigu.
Art. 69 A autorizacão de lavra terá
por título êste ne'creto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
n pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
cm contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1965;
144<:1 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.213 NOVEMBRO DE

DE

1965

10

DE

Renova o decreto nQ 51. 963-A, de 26
de abril de 1963.

O Presidente' da República, usando
da atríbuição que lhe confere o
art. 8'7, n(l I, da Constituição e nos
lêrmos do Decreto-lei n<? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prezo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 19. do
Decreto-lei n9 9. 605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização concedida a
Companhia . Cimento Portland de
Sergipe, pelo decreto n9 cinqüenta e
um mil e novecentos e sessenta e oito

225

A (51. 968-A), de vinte e seis (26) de
abril ele mil nov<:,centos e sessenta e
três (1963), para pesquisar anidrita
gipsita e calcário, _distritos e muni~
clplo::; de Nossa Senhora do Socorro
e Laranjeiras, Estado de Sergipe.
Art. 29 A presente renovação que
oerá uma via autêntica dêste Decreto,
pctg·ará a taxa de três mil trezentos c
setenta cruzeiros (CrS '3.370,00) e
será transcrito no livro próprio de
H.e_gistro das Autorizações de Pesqmsa.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
.
Brasília, 10 de .novembro de 1965·
14:49 da Independência e 77° eh Re'pública.
H.

CASTELLO BRANCo·

Octavio Marcorides Ferraz

DECRETO N9 57 214 - DE 10
NOVEMBRO DE 1965

DE

Fica autorizado o cidadão brasileiro
José Patrus de Souza a pesquisar
bauxita, no município de Sêrro Estado de Minas Gerais.
'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituicão e nos têrmos
do. Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janelro de 1940 (Cédigo de Mim1s),
decreta:
Art. 1<? Fica autorizado o cidadão
brasileiro José· Patrus de Souza a
pesquisar bauxita em terrenos de Romão Eduardo dos Santos e Sebastião
de Souza Reis no lugar denominado
Seaa do Veado, ·Roberto e Fazenda
São Geraldo, distrito de Itapanhoa~
CB.nga, município de Sêrro, Estado de
Minas Gerais, numa área de trezentos e quarenta e três hectares e oito
ares (343,Q8ha) delimitada por um
polígono· irregular, que tem um vértice a cinqüenta e quatro metros (54
metros), no rumo verdadeiro de vinte
e cinco graus noroeste (25<? NW), do
meio da fachada noroeste (NW) da
Igreja de No·ssa Senhora das Dores
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos. metros (600m),
setenta e seis graus nordeste (769
NE) ; mil quinhentos e dez metros
(1. 500m), vinte e sete graus noroeste (279 NW) ; dois mil metros (2. 000
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metros) oitenta e seis graus sudoeste (869- 'SVV) ; mil e quinhentos me-:-

tros (1.500 m), quatro graas sudes-

te (49 SE); dois mil _metros (2.0~0
metros), oitent~ e seiS graus no!-

deste (869 NE) .

P-arágrafo ú~ico;

A. exe?u9~~ ~a

presente autorrzaçao fwa SUJeba as_
estipulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreso r: 0 51.726 de_ 19 ~e
fevereiro de 19o3 e da Resoluçao numero 3 de 30 de abril de 1962, rJa Co-

missão' NaCional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorizz:.ção de
pesquisas, que será uma via autàntica dêste decreto, pagará a taxa de
três mil
quatrocentos e quarenta
cruzeiros (Cr$ 3.440)

e será válido

por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autot'izações de Pesquisas.
Brasília, io de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRIINCO
Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.215 -

DE

10

DE

NOVEMBRO DE 1965
Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Martins Moreno a pesquisas minéTio de manganês, no município de
São João
D' Aliança, Estado de
Goiás.
O Presidente da República, usando

da atribuição que 111ê confere o artigo
87, n\1 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n\1 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Cóãigo de Mmas).
decreta:
P_·rt. 1? Fica autorizado, o cidadão
brasileiro Joaquim Martiiis. Moreno
a pesquisar minério de manganês em
terrenos do Condomínio da Fazenda
Pedra Preta (sucessores de Francisco
Domingues de Souza.), em ~recho entre o rio Tocantinsinho e Os córregos
Pedra Preta e do Capão, distrito e
].1unicípio de ::;. João da Aliança,
Estado de Goiás, num~ área de quatrocentos e oitenta e quatro hectares
(484ha), delimitada por um quadrado com dois mil e duzentos metros
(2. 200m), de lado, que tem tmt vértice a mil metros (1. OOOm), no rumo verdadeiro de cinqüenta e qua-

tro graus trinta e sete minutos sudeste (54937'SE), da barra do córrego Pedra Preta, na margem esquerda do rio Tocantinsinho e os lados divergent~;s dêt:se vértice, os seguintes rumos verdadeiros: setenta e
cinco graus vinte e três minutos nordeste (759· 23' NE) e quatorze graus
trinta e sete minutos sudeste (14?
37' SE).

Parágrafo único: A execução da
presente· autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19
fevereiro de 1963 e da Resoluçao
CNEM n<:> 1-63, de 9 de janeiro de
1963~ da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisas, que será uma via :wtêntica dêste decreto. pasará a taxa de
quatro mil
oitocentos e quar€nta
cruzeiros (Cr$ 4.840,00) e será válido por do!s (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das
Autorizações
de
Pesquisa.
A1't. 3<:> ReVogam-se às disposições
em contrário.
Brasília. 10 de novembro de 1965;
14t.:<? da Independência e 77<? da República.
H. CASTELLO BRANCO

ªe

Octavio M arcondes Ferraz

DECRETO N9 57.216 -

DE 10 DE

NOVE!I'I?RO DE 1965

Autoriza a Cerâmica Assad S. A. a
pesquisar argila, no 1n1U'f!:icípio de
Jundiai, no Estado de Sao Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
0

~~ g:~:e~~-l~i ~9tii~~ç8~~ ~~n~~ ~~·)~~
neiro de 1940 (Cédigo de Minas),
decl'eta:

Art. 19 Fica autorizada a Ceràmica Assad S. A. a pesquisar argila,
em tenenos de sua propriedade, no
imóvel denominado Sítio dos -Amaros, , - Bairro IvoturuCaia, distrito e
município de Jundiaí, Estado de São
Paulo, numa área de dezenove hectares e trinta ares (19,30ha), delimitada por um polígono mistilineo
que tem um vértice a vinte e dois
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metros (22m), no rumo verdadeiro
vinte e dois graus sudoeste , (229 SW)
do canto nordeste <NE) da Ermida
Nova, à margem da estrada São João
de Atibaia e os lados, a partir dês~
se vé1·tice, os seguintes comprimenmentos e rumos verdadeiros: cento
e quinze metros (115m), sul (S) duzentos e oitenta e três metros (283
metros), trinta e cinco gra.us sudoeste C35: SW); cento e noventa e cinco metros (195m), sul (S) ; trezentos
e vinte e seis metros (326m). trinta,
graus sudoeste (3QÇ> SW); trezentos
e trinta e oito metrcs '(338m), cinqUenta e dois graus trinta minutos
noroeste (529 30' NW) ; o lado mistilfneo da poligonal é a ma.rgem da
estrada São João de Atibaia e compreendich entre a extremidade do
último lado retilíneo acima citaão c
o vértice dê partida.
l1ar8.g;rafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
ef;tipulações do Regulamento ap1'0Va.G.•o pelo Decreto· n9 51.726. de 19 de
fevereh·o de 1963 e da Resoluc;ão número 3 de 30 de abril de 1965. da
ccmissã.o Nacional de Energia Nuclêar.
Art. 29 O titulo da nutorizaqá,J de
pesquisas, que será uma via a.ui:fintica déste decreto, pagara a ~.ax(\ de
trezentos cruzeiros
(Cr$ 300,0!)) e
será vâlido por dois (2) anos a contar da data da transcricão no· livm
próprio de Registro das 'AutorizBções
de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se às disposições
em contrário.
Brasília, lO de novembro de 1965;
1M8 da Indepêndência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octavió Marcondes Ferraz
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nos têrmos do art. 10 do Decl'eto-lei
nt? 2.281, de 5 de junho de J.940, e
do art. 39 do Decreto-lei n? 3. 763, de
25 de outubro de 1941, ~ecreta:
Art. 19 Fica autorizada a Co:npani1ia Ferro Brasileiro S.A. a insta-lar uma turbina a vapor "SanterHarley", capacidade de 1.135 kW, em
José Brandão, Município de Caeté,
Estado de Minas Gerais.
~. 19 A energia elétrica produzida
dcstina··se ao uso exclusivo da permissionária.
~ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas da instalação.
Art. 29 A emprê,sa dever:'\, satisfa~
zer as seguintes. exigências:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produr:áo lVIineral, do Ministério das Minas
B Energia, em três (3) VH'tS, dentro
do prazo de cento e oitenta. 080)
dias, os estudos, p:rojetos e orçrtmen-·
tos das obras- e instalações.
II - Iniciar e concluir as obl·as nos
pra:<::os que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os proje'Goéi aprovados e com as modificaçóes que forem autori7,adas.
Parágrafo único. Os prazos Ttferidog neste artigo poderão ser prvrrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 30 f:ste decreto entra em vigor na data de sua publl08.Çâo. revogadas as disposições em coatrúrio.
Brasília, 10 de nOvembro de 1965;
1'149 da Independência e 779 ela Reyública.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Marcondes Ferra;:.

DECRETO N9 57.217 - DE 10 DE
NOVEMBRO DE 19'85

DECRETO N9 57.218 - DE 10
NOVEMBRO DE 1965

DE

AUtoriza a Companhia Ferro Brasileiro S .A. a instalar 1lma turbina
a vapor em José Brandão, Município tle Caeté, Estado de Mincts Qemis, pam uso exclusivo.

Concede à Mineração Brasileira de
Ouro S. A. "Brásouro" autorização pam funcionar como emprêsa
de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; inciso I, da Constituição, e

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artig-o 87, n9 I, da Constituição e ten-
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do- em vista o que dispõe o Decretolei n9 938, · de 8 de dezembro de 1938,

decreta:
Artigo único. É concedida à Mineração
Brasileira de
Ouro S. A.
"Brúsouro", constituída por assembléia realizada em 25 de maiO de
1965 arquivad:ot sob nº 106,..()5 na
Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Norte, _com sede na cidade de N"8,tai, at1torização p3.ra fun-

cionar como emprêsa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integral-

mente as leis e regulamentos . em vigor ou que venham a vigorar sôbl·e o
.
.objeto dest:1 autorização.
Brasília. 10 de novembro de 1965;
144<? da Independência e ']79 da República.
H.

CASTELi:o BRANCO

Octavio Marcondes Ferra.-;;

DECRETO N9 57.219 -

DE

10

DE

NOVEMBRO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro João
Machg,do. Rolemberg Mendonça a
lavrar calcário no município Lagarto, Estado de Sergipe.

o

Presidente da República, usando
atribuiçâo que lhe confere o
art. 87, n'~ I, da Constituiçã-o e nos
têrmos do Decreto-lei n'.l 1.985, de 29
de janeiro de 194.0 (Código de Minas),
clccret.a:
Art. 19 Fica autorizado o cidadfro
brasile'iro Joáo Machado Rolembérg
Mendonça, na qualidade de cessionário dos direitos de Daniel Lino- dós
Santos, a lavrar caJcário, nos lugares
denominados Fazenda Palestina e
C~nat'istula, no distritó e mUnicipio
de Lagarto, Estado de Sergipe, numa
áre·a de cinqüenta e seis hectares e
quar-enta ~.res (5G,40 ha) delimitada
por um polígono mistilíneo que temum vértice a cinqüenta e qmttro metro~- (54 m) no Tumo verdadeiro dezenove graus e cinqüenta e cinco minutos sudoeste (199 55' P.W) da confluência do córrego Sobradinho no rio
Va.sa Barris e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: vinte e dois metros (22m), trinta e quatro graus noroeste (34º NW) ; setenta e seis metros (76 m), cinqüenta e dois graus
da

quinze minutos noroeste (52° 15' NW) ;
trezentos e sessenta metros (360m),
seis grauS quarenta e cinco minutos
su0oest.e (69 45'. SW) ; trezentos e novent-a- e oito metros (398m), oitenta
e nove· graus quinze minutos sudeste
(89 1.> 15' SE) . o lado mistilineo da
poligonal é a margem direita do rio
Vz.sa Ba.rris .e compreendida entre a
extremidade do último lado retilíneo
acima cit:ldo e o vértice de partida.
EsLa autorizacão
é outorgada mediante as condições constantes do pa:..
rágrafo único- do art. 28 do Código
de lViin9.s e ·dos artigos 32, 33, 34 e
sv.,..s alir..eas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
n8.o expressamente mencionadas neste
Decreto. /
Art. 29 o concessionário da autoriza -;üo fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tr1tutas que forem devidos à Unh1o, ao
JJ;st?,do e ao Municiplo, em cumprimento do disposto no art. 68 do Cócügc de Minas.
Aí't, 3'.l Se o concessionário da autotizaçáo não cumprir quaisquer das
obl'ig·ações que lhe incumbem, a autori7.ação de lavra será declarad~ cactuca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 48 As pràpriedades vizinhas
est8.o sujeitas às servidões do solo e
subsolo_ par21. fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Códig-o qe
.iVIinas.
Art. 59

o concessionário da autonzac2,.o se-rá fiscalizado pelo Departam~nto Nacional' da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
~ort. 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra terá
-çor título êste Decreto, que será
transcrito no liv1·o próprio de Registro
à.as Autorizações de Lavra após o paG'amento da taxa de hum mil, cento e
quarenta cruzeiros (Cr$ 1. 140) .
Art. 7° Revogám-se as disposições
em contrário.
1965;
Brasília, 10 de novembro
1449 da Independência e 779 da
?..e pUblica.

de

H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Marcondes Ferraz
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DECRETO

'NQ 57.. 220 DE 10 DE
NOVEMBRO DE 1965

Autoriza a Mineração Ouro Branco
Limitada a pesquisar caulim, no
município de Cotia, no Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nç I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n<! 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
deC"Bt.a:
Art. 19 Fica autorizada a Mineraçâo
Ouro Branco Limitada a pesquisar
caulim, em terrenos de sua propriedade, no imóvel denominado Sítio dos
La.ges, na localidade Bairro do Tijuco
Prêto, dist1·ito e município de Cotia,
no Estado de São. Paulo, numa area
de tres hectares vinte e três ares e
cinqüenta e sete centiares (3,23f'' ha),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice no marco n<! um
(J ' da ár.ea de lavra outorgdaa pel'J
Decreto n9 trinta e seis mil quinl1entos e setenta e nove (3G. B79), de oito
C· de dezembro de mil novecentos e
cinqüenta e quatro (1954) da qual a
interessada é cessionária dos direito.s
e os lados a partir dEsse vértice, os
seguintes comnrimentos e runios verdadeiros: centO ê oitenta e cinco me~
trop (185m), dezessete graus cinco
minutos nm·oeste (170 05' NW): trezentos e dez metros (310m), setenta
e nove gnms cinco minutos sudeste
('7!J0 05' SE) ; noventa metros (90 m),
trinta e dois graus cinqüenta e cinco
minutos sudoeste (329 55' SW) ; cento
e noventa e nove metros (199 m), se~
tenta e sete graus cinqüenta e cinco
minutos sudoeste (779 55' SW) •
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de te~
vereiro de 1963, e da Resolução n9 3,
de 30 à.e abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros tCr$ 300,00) e serã
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Regi&'tro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogô.m-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10" de novembro de 1965;.
1449 da Independência e 779 da
Repüblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO

N .9 57.221
NOVEMBRO :CE

- DE
1965 .

10 DE

Autoriza a Cal Itu S. A. Mineração
Indústria e Comércio a lavrar do~
lomita. no município de Itararé, Estado de São Paulo. ·

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe . confere o artigo 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado a Cal Itu
S.A. Mineração, Indústria e Comércio a l::tvrar dolomita em terrenos de
sua propriedade, no imóvel Fazenda
do Salto, distrito e município de Itararé, EGt.ado de São Paulo, numa área
de dezenove hectares vinte e oito ares
e setenta e seis centiares (19,2876ha)
delimitada por um polígono que tem
um vértice a mil cento e setenta e
dois metros (1.172m) no rumo verdadeiro de oitenta e nove graus e quin~
ze minutos sudoeste (899 15' S W),
da confluência do ribeirão Salto no
rio Taguara.çú e os lados, a partir
dêsse vért.ice, os ~eguintes. compri~
mentes e rumos verdadeiros: duz:.:ntos e oitenta e cinco metros e vinte
centímet~·os (285,20m), qua,renta graus
-cinqüenta e um minutos sudoest~
(409 51' ,SW); seiscentos e trinta e
oito metros (633m)., vinte e sete graus
e quarenta e oito minutos sudeste'
(279 43' SE) ; trezentos e dezoito metros (318m), cinquenta ~ um graus
vinte e sete minutos nordeste (519
27' NE); seiscentos e oite;nta e quatro metros (684m),
trinta e dOI$
graus e um minuto noroeste (329 01'
NW) . Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do. art. 23 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alineas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro-

A~os
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vado pelo Decreto n.<? 30.230, de 1 de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado. de qualquer das substâncJttS
a que se refere o art. 2'? do citaao
Regulamen~o

ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisa.

Art. 2?

o concessionário da auto-

rização fica obrigado a recoll1er aos
cofres públicos, na forma da lei, 0::.
tributos que forem devidos à União,

ao Estado e ao Município, em cum-·
primento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 3.0 Se o concessionário da autorizaç8.o não cumprir qualqu~r das
oiJrlJaçGes que lhe incumbem, a auto_
rizaçãO de lavra será deClarada caduca

ou nula, na forma dos artigos 37 e
38 dó Códig·o de Minas.
Art. · 4.0 As propriedades vizini1as

estão suJ0.itas às servidões de so1o e
subsolo para fius de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lav:ra
terá por título êste Decreto, que será
tnmscrito no livro de Registl·o d~<;
AutorizaÇões de Lavra, após o pagamento da tax:1 de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600).

Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Ccta·vio M aTcondes Fermz

DECR.ETO N .9 57.222 -

DE 11 DE

NOVEMBRO DE 1865-

Transfere pam o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do .Estado (I. P. A. S. E.) o pagamento do salá?·io-jamília dos dependentes dos servidores civis, excontribuintes elo mesmo, falecidos
ern atividade ou já aposentados,
bem corno a complementação ela.
pensão especial instituída pela Lei
n.9 3. 738, de 4 de abril de 1960, e
dá outras providências.

O Presidente à.a ~<.;públic8,, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 67 da Constituição, decreta:

Art. 1.9 Fica o Instituto de Previdência e Assistências -dos Servidores
do Estado (I.P.A.S.E.) autorizado
a pagar o salário-família devido, pelo
Tesouro
Nacional, aos dependentes
cto::. servidmes civis, ex-contribuintes
daquele Instituto, falecidos em ativiua.cte ou quando já aposentados, e dos
antigos extnmumerários aposentados
da União a êle filiados, bem como o
adicional por t0mpo de serviço devido a êstes últimos.
Parágrafo único. Fica o Instituto
àe Previdência e Assistência dos Ser\•idores do Estado (I.P.A.S.E.), autorizado a efetuar também o pagamento do s2Jário-família dos depen..
dentes dos servidores falecidos dos Poderes Legislativo e Judiciário, desde
que, observadas as normas estabelecidas no presente decreto, seja solicitado a fazê-lo pelos dirigentes dos
órgãos competentes.
complementação da
Art. 2.9 A
pensão espectai, instituída pela Lei
n.9 3. 738, de 4 de abril de 1960, passaJ:á a ser paga pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (I.P.A.S.E.).
Art. 3.9 Os pagamentos. a que se
referem os artigos lY e 2.9, serão efetuadcs juntamente com os proventos
ou pensões devidos aos interessados
pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do . E•taclo
(I.P.A.S.E.).
Art. 4.9 Dentro do prazo de trinta

(30) dias, contado da data da publicação d&ste Decreto, os órg·ãos de
pess·oal e a Diretoiia da Despesa Públi.ca deverão fornecer ao Instituto de
Previdência. e Assistência dos Servidores do Estado (LP.A.S.E.), as
relacões nomi!l:oüs dos beneficiários,
com.os necessários elementos dB identificação.
Art. 5.9 Fica o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado O:. P. A. S. E. J autorizado
a reajustar provisàriamente os proventos dos antigos extranumerários
aposentados da União, eom base no
maior salário-mínimo vigente no país,
até que as revisões dofinitivas .::.e.jam
realizatias em process.oo reg·ulares peles respectivos 'órgãos de pessoal, os
quais à.evem proceder u tôdas as diligências
necessárias à consecução
c~êssts objctivo.o;, no prazo improrro~·8.vel de noventa (90) dias.
, Art. 65' Continuam em vigor tôdas as outras nm·mas legais que regem
a matéria.
·
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Art. 7,9 Os pedidos cte continuação
de pagamento de salário-família,
apresentados anós a transferência, deverão ser dirigidos ao próprio IP ASE,
que iniciará os processos, encaminhando-os às repartições competentes para apreciar e conceder tal beneficio, restituindo-os em seguida ao
rpASE, para pagamento, se fôr o caso.
Art. 8.0 As despesas
respectivas
correm à conta das dotações orçamentárias próprias _e a indenização será
feita pelo Tesouro Nacional de acôrdo
com os demonstrativos mensais que
serão apresentados pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado CI.P.A.S.E.) ao Ministério da :B'azenda.
Art. 95' ::f:ste Decreto entrará em
vigor em 1.9 de janeiro de 1966, revog-adas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de .novembro dé 1955;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
Arnaldo Susselcind

DECRETO N9 57.. 223

~ DE

11

D~

NOVEMBRO DE 1965
Regulamenta a Lei ng 4 .. 584, de 11 de
novembro de 1964, que concede, pelo
prazo de 4 (quatro) anos; isenção
dos impostos de importaçáo e de
consuino para importação do material destinado à instalaçáo ou ampliação da indústria nacional de
mecânica 2Jesaàa e dá outras proviClências.

cutivo da IndÚStria Mecânica Pesada
(GEIMAPE), dará conhecimento de
sua Resolução à Alfândega perante a
qual se processará o desembaraço dos
bens importados.
Art. 39 Nos casos previstos pelo a-f"tigo 39 da Lei n9 4.584-64, o Grupo
Executivo das Indústrias Mecânicas
(GEIMEC), à vista das licenças de
importação ou dos Certificados de
Cooertura Cambial, proporá a expedição de decreto, que deverá conter
especificações, quantidades e natureza dos bens abr,angidos pela isenção.
Art. 49 Mediante decreto expedido,
também, por proposta do Grupo Exec u t i v o das Indústrias Mecânicas
(GEIMEC) serão especificados os
bens abrangidos pela isenção, nos casos em que o desembaraço aduaneiro
haja sido autorizado mediante assinatura de Têrmo de responsabilidade, de acôrdo com o pa.rágrafo 2Q do
a-rt. 19 da Lei n9 4.584-64.
Parágrafo único. A baixa do Têrmo de Responsabilidade somente poderá ser autorizada após a verificação fiscal pertinente, em confronto
com o Decreto, pela própria Alfândega, por onde foram despachados os
bens importados.
Al·t. 5<? :E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrá~io.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
144.:9 da Independência e 77<? da Repú·
blica.
H. CASTELLO

BRANCO

Octavio Gouveia àe Bulhões
Daniel Faraco

DEGRETO W' 57.224 O Presidente da. República, usando
da at!'ibuição que lhe confel·e o artigo
87, Inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19. A isenção a que se refere a
Lei n9 4. 584, de 11 de dezembro de
1964, só se tornará efetiva mediante
a observância das normas dês~::e decreto.
Art. 29 Aprovado o projeto industrial, o Grupo Executivo das Indústrias Mecânicas (GEIMEC), que nos
têrmos do Decreto n9 53.975, de 19 de
junho de 1.964; absorveu o Grupo Exe-

DE

11

DE

NOVEMBRO DE 1965
Dispõe sôbre os efeitos dos enquaaramentos definitivos~ · nos casos que
menciona, e d(t outras wuvidáncias.

O Presicte.nte da República., usando
da gtribuição que lhe confer0 o artigo
87, item I, da Constituiçã::l, decreta:
Art. 19 FicB,m sust'ados os efeitos
financeiros dos enquadramentos definitivos,- decorrentes da aplicação da
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3. 780, de 12 de julho de 1960,

nos- casos em que, comprovadamente, tiver ocorrido decesso de classificação em relação ao enqua.dra.nent-o
provisório.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo sOmente sé aplica <1-0s 'funcionarlos que, na data dêste decreto
possuam processos de readaptação em
andamento ou já tenham apresentado
reclamação contra o respectivo enquadramento, devidamente protocolada no órgão competente, lUas ainda
não decidida.

Art. 2!? Para os efeitos do disposto
no artigo anterior, os órgãos cte pesS<?al, no prazo improrrogável de 30
d1as, apresentarão ao Grupo cte Trabalho, criado para o exame dos processos de enquadramentos e readaptações, relação completa ~ontendo- os
nomes e cargos de· todos 0s servidores
que, tendo sofrido decesso na sua
claseificação definitiva em rel2çâo ao
enquadramento
provisório, tenham
.solicitado readaptação ou apresenta~
do reclamação bem como o número
do respectivo processo.
Parágrafo único. Os ~Tupos de
Trabalho, imediat9,mente após receberem tais relaçõ~s, requisitarão os
respectivos processos e, de posse dê~
les, concluirão o respectiv.'J estudo,
em regime de absoluta urgência e
com preferência sôbre quaisquer outros .assuntos.
Art. 39 A Comissão de Classificação de Cargos deverá dar prroridade
absoluta ao exame e decisão dos processos a que refere êSte decreto.
Art. 49 o dirigente do órgão de
pessoal, sob pena de responsabilida~
de civil, administrativa e penal, de~
verá fazer cessar imediatamente os
efeitos dêste decreto em relação a
cada servidor- que tenha tHo denegado seu pédido de readaptação ou de~
revisão de enquadramento, belfi como
a cada um que tenha tido corrigida
sua situação no enquadramento ou
concedida sua readaptação.
Art. 59 A aplicaçã-o dê5te tlecreto
núo dará direito a qualquer vantagem relativa a· período anterior, ve~
dado qualquer pagamento · et.roativo
com base em suas disposições.

Art. 6'? l'!:ste decreto entrará em vigor na dat-a de sua publicaç;;io, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H;

CASTELLO BRANCO

Jumcy Magalhães
Paulo Bosisio
Arthu1· da costa e Silva
V asco da Cunha
Octavio Gouveia de Bul!tões
Juarez Tavora
Hugo Leme
Flávio de Lacerda
Arnaldo Susselcind
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Daniel Faraco
Octavio Mm·condes Ferraz
Roberto Campos ·
Osvaldo Cordeiro de Fartas

DECRETO W' 57.225 -

DE

11

DE

NOVEMBHO DE 196·5
Outorga à. Centrais Elétricas do Bio
das contas S.A. - CERCS -· concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciP·O I. da Constituicão, e
nos têi'mos do art. ;)-9 do Decreto-lei
n9 852, de 11 de novembro de 1938,
e do axt. e'·'· ao Decreto-lei n° 3. 763;
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. I? ~ outorgada à centrais E~é
tricas do .Rio das Contas S. A. CERCS - concessão para :listribuir
·energia elétrica no Município de Aiquara, Estado da Bahia, ficando au~
torizada a con&truir os sistemas de
tran.:omissão e de distribuição que se
fizerem necessários.
Parágrafo único. Em port~ria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetas, serão determinadas as características téf';nicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá sati::::fazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Mi~
nistro das Minas e Energia, cm três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
:mo, a contar da data da publicação
dêste decreto. os estudos, projetes e
orçamentos relativos aos sistemas de
transmissão e dif,tribuição.
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II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publícacão
do despacho da aprovação da respéctiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia..
III Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações c1ue
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Miníf.tro das Minas
e Energia.
Art. 39 As Ganfas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas triena!mente pela Divisã:J de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) ~nos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão
todos os bens e instalações que, n~
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços C<'ncedidos . reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser esitpuladas.
Parágrafo único. A concessionáris,
deverá entrar com o pedido a que f'•ê
refere êste artigo até seis ({)) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se nã::l
o fizér, que ·não pretende a renovação.
Art. 7º f:ste decreto entra em vigm.·
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1955;
1449 da Independência e 779 da República.
H. ÜASTELLO BRANCO

Octávio Marcondes Ferraç

DECRETO N'? 57·. 226 NOVEMBRO

DE 11 DE

DE 1.965

Outor{]a à Centrais Elétricas de 1!-Iinas Gerais S.A. concessão para
distr{buir energia elétTica.

O PJ.·esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 8'/, inci&o I, da Constituição, e
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nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
n'? 852, de 11 de novembro de 1938,
e do art. 3\> ·:!O Decreto-lei n9 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, d.ecr<:!ta:
Art. 19 ft outorgada à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. conces~
são para distribuir energia eletrica no
MunicJpio de Pres•dente Olegário, Es~
tado ,de Minas Gerais, ficando autorizada a construir os sistemas de
transmissão e de distribuição que fo-·
rem necesf.ários.
Parágr.afo único. Em porhuia do
Ministro ~as Minas e Energja, após
a aprovaçao dos projetas, serão determinadas as características técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá satif.fazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Mini::.tro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e·
oitenta 080) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, cs estu~
dos, projetas e orçamentos r.:~lativos.
aos sistemas de transmissão e dif'·ti'ibuição.
II - Assinar o contrato dis::iplinar
da concessão dentro do prazo de irinüt (30) dlas, coi1tados da puolicação·
do despacho da aprovaçã.o da I"espectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III -· Iniciar e concluir as. oo-~·as
nos pra.zos _que forem aprovados pelo
IV!:inistro- das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projeto::; aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi~
dus neste artigo poderão ser prorro··
gados por ato do Minif'\tro das Minas
e Energia,
Art. 31? As ta.l'ifs.s de fo.rnecimento
de energia e1étrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela .Divisão de
Aguas do Departamento Nacional c:a
Produção Mineral, com aprovação doMinistro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão .viga-:
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e illstalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à 'união.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concesSão seja renovada
mediante as condições que vi..::rem a·
ser esitpuladas.
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parágrafo único. A c~mcessionária
deverá entrar com o ped1do a que F.e

:refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de Vl~ência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renova-

ção.
Art. 7!! :tJ:ste decreto entra eJ:!. vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Oçtávio Marcondes Ferraz
DECRETO N? 57. 227 -

DE

11

DE

NOVEMBRO DE 1965

Outorga à Centrais Elétricas de Mi-

nas Gerais S. A. concessão para. disbuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

nos térmos do artigo 59 do Decretolei n° 852, de 11 de novembro de 19Z3
e do artigo 8'! do Decreto-léi nQ 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 É outorgada à Centrais Elétricás de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétdca
no Município de Caetanópolis. Estado
de Minas Gerais, ficando autorizada a
.construir os sistemas de transmissão
e de distribuiç'ão que forem necessários.
Parágrafo único. !!~m portaria d0
l\1inistro das Minas . . . t Energia, após
2. aprovação dos projetos, serão deterrr:inas as caract-edstic::;s técnicas das
instalações.
Art. 29 A conc•'ssionária deverá satisfaZer as segn:ntes exigências:
I - Submeter ~ aprovação do .Ministro das Min\·ts ~ Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) Q.ias, a contar da
da.ta da publicação dêste Decreto, os
estudos, projetas e orçamentos rel~~tjvos aos sistemas de transmissão
e dlstribuição.
II -.Assinar o contrato disciplinar
cta concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da apl·ovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
E Energi.a
III - Iniciar e concluir as obras
nos pr:;~.zos que forem aprovados pelo

Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referiaos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Minis'tro das Minas
e Energia.
Art 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas t.tienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
ProdUção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5<:! Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações y_ue,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos servho::~s
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condiçõc~s que vierem a
ser estipuladas.
'Parágrafo único. A concessionária
deverá enrrar com o pedido a que se
l'8fere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o pr<Jzc de vigência
da concessão, entendendo.,se, se não
o dzer, que não pret~~nde a renovação
Art. 79 :Ê:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em conLrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
144<! da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octa.vio Mm·condes Ferraz.
DECRETO N9 57 .?.23 NOVEMBRO DE

DE

11

DE

1965

A.uto?·i::a o cidadão brasileiro zacki
Curi a pesquisar cassiterita no município àe Macapá, Territôrio Fefleral do A mapa.

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

8'1, nt? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de

janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autol'izado o cidadão
brasileiro Zacki Curi a pesquisar cassiterita em terrenos devolutos no lu-
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gar denominado Jornal, distrito de
Põrto Grande, município de Macapá,
Terrtiório Federal do Amapá, numa
área de quinhentos hectares (500 ha),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice na confluência dos igara~
pés Jornal ou Castanhal e Jornalzinho e os lados divergentes dêsse vér~
tice, os seguintes comprimentps e ru~
mos magnéticos: dois mil e quinhen~
tos metros (2. 500 m), leste (E) ; dois
mil metros (2_.000m), sul (S).
Parágrafo Único.· A exceução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto no:> 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
·
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decsreto, pagará a taxa de cin-co mil cruzeiros <Cr$ 5 .000) e setá
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as tlispbsições
em contrário. ·
Brasília, 11 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da· República.
H.

Ct..STELLO

BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.229 NOVEMBRO DE

19ô5

m. 11

DE

Outorga à Companhia de EletriJzcação Rural do Nordeste concessao
para distribuir energia elétrica.
O Presidente da República, mando
da at.ribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 10 do Decreto~
lei n<:> 2.281, de 5 de junho de 1940 e
.go:> do Decreto-lei nll 3. '763, de :::s ele
outubro de 1941, decreta:
Art. 19 1!: outorgada à Comp:::.nhia
de Eletrificaçã.o Rural do Norde3te
concessão para jl::>tribuir energia elétri\·a no .Municlpio de fbiquera, Es ·
tcu~ o da Bahi"<:t, ficando autorizada a
m.:nalar usina termelétrica e a conakuir os sistemas de distribuição- que
forem necessárioS.
P&rs.g~rafo lánico. "!i:m nort.aria do
Ministro das Minas e Ellergia, aiYo)s
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a &provação dos projetas, serão detl·,rminadas as características técnicas das instalações.
Art 29 A concessionária deverá sati~f?.zei as seguintes exigências:
I. - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3} vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) ·dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estuC!os, projetas e orçamentos relativr..z à usina tcrmelétrica e ao sistema
d.e d1stribuiçáo.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trin~
b. (30) dias, contados da publicação
do despactlo da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem estabelecidos pelo
l\i.t:nistério das Minas e Energia, executando~as de a"ôrdo com os projetas
<.lpn. va.àm e as modificações que forem autorizadas.
P::-.rágTafo único. Os prazos referidu~ neste ~rí:igo poderão ser prorrogado:: por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art 39 As tarifas do fornecllnento
de energia elétrica stõrão fixadas e
rev!.stas, trienalmente, pela Dávisão
de Aguas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art, 49 A presente concessãr:l vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações yue,
no. momento, ·:>XJStlrem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverter§. o à União.
Art. ()9 A concessionária poderá eauerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem. a
se!' estipuladas.
Parágrafo único. A conc~ssic.nária
d€-Verá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vig·f>ncJ.8.. ela conr.cssán, entendendo-se, se
não o fizer, que não pretendo ~ re~1ovação.

Art. 79 .:itste Decreto entra c.::n vigor
na dc,ta de sua publicação, rei'O·g·actas
as disposições em contrário.
Erasilia, 11 de novembro de 1965;
1449 da Indenendência e 770 da República.
·
·
H. CASTÉLLO BRANCO

Octa.vio Marcondes Ferraz.

2'16.
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DECRETO N9 57. 230 - DE 11
NOVEMBRO DE 1965

DE

Transfere da Companhia· de Eletricidade do .i'l-1 édio Rio Doce pam a
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. 4 . a conCessão para o aproveitamento· de energia hidráulica.
O Presidente da RepúbHça, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, d8. Constituição, e nos têrmos dos artigos 140 e 150 do· Código
de Aguas (Decreto n<? 24.643, de 10 de
julho de 1934, decreta:
Art. 19 Fica transferida para Centrais Elétricas de lVIinas Gerais S. A.
a conccssãc. para o aproveitamento
existente no trecho do rio Tronqueiras,
situado no -rimnicípio de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais, de
que era titular a Companhia de Eletricidacle do Médio Rio Doce, em Virtude
do Decreto n9 33.731, de 3 de setembro
de 1953.
·

Art. 29 As tarifas de fornecimento

de energia elétrica sel'âo fixadas- e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Naciohal da
Produçáo Mineral, c·om a aprovação do
Ministro das :\1ina::; e Energia.
Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, l'evogadas as· disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de de 1965
1449 da Independência e· 779 da República.
H,

CASTELLO BRANOO

Octávio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.231 - DE 11
NOVEMBRO DE 1965

DE

Abre ao Ministério da,s Relações Exteriores o crédito especial de Cr$
107.484.000, pam atender às despesas ~·ealizadas com o compw·ecimento do Episcopado brasileiro à
Terceira Sessão db concílio Ecumênico v aticano I I,

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4 .459, dE' 7 de novembro de 1964,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas nos têrmos do artigo 93 do Regu-

lamento Geral de Contabilidade Pública decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministérió:
das Relações Exteriores, o crédito especial de Cr$ )07 .484. 000 (cento e
sete milhões, quatrocentos e oitenta
e quatro mil cruzeiros) para atender
às despesas realizadas com o comparecimento do Episcopado Brasileiro à
Terceira Sessão do COncílio Ecuméni-co Vaticano II.
Parágrafo único. O crédito especial
de que trata êsté artigo será automàr
ticamente registrado pelo Tribunal de
Contas da União e distribuído ao Tesouro Nacional,
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro dEi 1965;
1449 da Independência e 77<? da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Vasco da Cunha
DECRETO N .9 57.232 -NOVEMBRO DE

DE

11

DE

1965

Autoriza estmngeiros a adquirir, em
transferência de aforamento, o dOminio útíl da tração ideal do terTeno de marinha que menciona, no
Estªao da Guanabam.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confei·e o arti...
go 87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no
ô,rt. 205, do Decreto-lei n,9 9. 760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Manoel Rodriguez Alvarez e Ernestina Fernandez
Davila, ambos de ·nacionalidade espa~
nhola, autorizados a adquiril~ o domínio útil da fraçáo ideal de 1;108 do
terreno de marinha situado na rua
Santana n.9 178, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o
n.9 342.230, de 1961.

Brasília, 11 de noverllbro de 1965;
1445' da Independência e 77.9 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões
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DECRETO N9 57.233 NOVEr.1BRU

DE.

11 DE

DE 1965

..:Jutorga ao Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernainbuco
concessáo para distribuir energia
elétrica.

o :presidente da Hepública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição, e nos têrmos dos artigos 39 do Decrete-lei n9
352, de 11 de llovembm de 1933 e 89
do Decreto·· lei n9 3. 763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada 8.o Depa.rtamento de Ag·uas e Energia do Estado
de Pe1·nambuco concessão para distribuir energia elétrica no Município de
camocim de São Felix, Estado de Pernambuco, fica.ndo autorizado a construir os sistemas de transmissão, e de
distribuição que se fizere41 necessários.
fJ 19 - Em portm·ia do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetas, serão determinadas as caractel'ísticas técnicas das instalações.
§ 20 ·- A energia a ser distribuída
8erá í'ol'necida pela Companhia Hidro
:b"létrica do São Francisco.
Art. 20 o concessionário deverá satisfazer as $eguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ml·
rt1stro das Minas c Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) div.s, a colitar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetes e orçamentos relativo8
aos sistemas de transnüssão. e distribuição.
·
II - Assinar o contrato d1sciplint1,r
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do- despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obr::t~
nos prazos '·qu~ forem aprovados pelo
Ministro das Minab e Energia, exe~
cutando-as de acôrdo com os projetes
aprovados e as modificações que í'o~
rem autorizadas.
Parágrafo único - Os prazos refe~
ridos neste artigo poderão ser prorro~
gados por ato do Ministro das Mina~
e Energia.
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Art. 3° As tarifa.s de fornecimento

de energia elétrica seráo fixadas e re-

vistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departainento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministl'o das Minas e Energia.
Art. 40 A presente concessão vigo·
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o pr.azo da concessão,
Lodos os bens e instalações que, no
mmnento, existirem em função exclu8iva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6° O concessionário poderá reQ.'lerer qur, a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
P&rágl'afo único - O concessionário
deverá entrar com o pedido -a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o p:mzo ele vigência
da concessão, entendendo-se, se não~
o tizer, que não pretende a renovaçã.o.
·
ArL 79 :Êste Decreto entra em vigo1
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1935;
1449 da Independência e 'i79 da República.
H.

CA5TELLO BRANCO

Octávio Ma1·condes Ferra:!-

DECRETO

N9 -57.234
NOVEMBRO DE

- DE 11
1965

DE

outorga à Companhia de Elet?'ijicaçáo Rural do Nordeste <C.ERNE)
concessão . para distribuir energia
elétrica.

o Presidente da República, usando
Ua

at;:ibuição que lhe confere o artigo

87, inciso I, da Constituição, e nos têrmos dos artigos 10 do Decreto-lei nç
2. 281, de 5 de junho de 1940, e 89 do
Decreto-lei nQ 3. 763, de 25 de· outubro de 1941, decreta:

Art. lQ E' outorgada à Companhia
de Eletrificaçáo Rural do Nordeste
concessão para distr~i.buir energia elé~
trica no Município ae São Pedro do
Piauí, Estado do Piauí, ficando autorizada a montar a usina termoelétrica
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e a construir os sistemas de distribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único -

Em p~rtaria do

Ministro das Minas e Ene~gm, após _a
aprovação dos projetas, serao determ1~
nadas as características técnicas das
instalações.
Art. 2ç A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
r ~ submeter à aprovação do Mi~
histro das Minas e Energia, em Ü'Õ3
(3) vias, dentl'o do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias a Colltar da data

da' publicação dêste Decreto, _os estu~
dos, projetas e orçamentos relativos ;.~.
usina termoelétrica e ao sistema de
distribuição.

Art. 79 :f:ste Decreto entra em vigor
na data o.e sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
144'? da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Marcondes Ferraz

DECRETO N<? 57 .235'-

DE

11

DE

NOVEMBRO DE 1965

Outorga à Companhia de Eletriddade do Estado da Bahia concessão
para distribuir energia elét1'ica

II - Assinar o contrato discipHltar
da concessã-o dentro do" prazo de f~rin
o Presidente da República, usando
ta (30) dias, contados da publicaçãv
da atribuição que lhe contere o artido despacho da aprovação da respec-·
go 87, inciso I, da Constiti.üção, e
tiva minuta pelo Ministro das Minr,.,-;
nos têTmos do artigo 51? do Decretoe Ener~ia.
lei n9 852, de 11 de novembro de 1938
e do art. 8° do Decreto-lei n'? 3.763,
III ·- Iniciar e concluir as obl ~;,s
de •25 de outubro de 1941, decreta:
nos prazos que forem estabelecidos
pelo :_Vlinistério das Minas e Ener;·ia._
Art. 19 É outorgada à Companhia
executando-as de acôrdo com os pro·
de Eietticidade do Estado da Bahia
,letos e as modificações que forem au.- ·concessão para distribuir energia
torizadr-:s.
elétrica no Município de Candeal,
Estado da Bahia, ficando autorizs,da
Parágrafo único - Os prazos rerea construir oS sistemas de transmisddos neste artigo poderã-o ser prorr~)
e de distribuição que se fizerem
gados pai· ato do Ministro das Minm. são
necessários,
e Enei'gia.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Art. 39 As tarifas de fornecimêntO
Minas c Energia, após a .aprovação
d>' energia elétrlca serão fixadas e r~~
dos projetas, serão determinadas as
vi::.~as trlenalmente pela Divisâo de
características técnicas das instalaAguas do Departamento Nacional da
ções.
Produção Mineral, com aprovação dO
§ 2Q A energ·ia a ser distribuída
Ministro das Minas e Energia.
será suprida pela Companhia EnerArt'. 4° A presente concGs~ão vtgo·gia Elétrica da Bahia.
rará pelo prazo àe trinta (30) anos.
Art. 21? A concessionária deverá
Art. 59 Findo o prazo da concessil o
satisfo,zer as seguintes exigências:
todos os bens e instalações que, 110
I ~ submeter à aprovação do Mimomento, existirem em função exc1U··
nistro das Minas e Energia, em três
siva e permanente dos serviços coa(3) vias, dentro do pra-zo de trezencedidos reverterã-o à União.
tos e sessenta (360) dias, a contar da
Art. 69 A concessionária poderá ttS-·
da ta da publicação dês te Decreto, os
querer que a concessão seja renovada
estudos, projetas e orçamentos relamediante as condições que vierem a
tivos aos sistemas de transmissão e
ser estipuladas.
distribuição.
Par:igrafo único - A concessionária
II - Assinar o contrato disciplideverá entrar com o pedido a que sr:;
nar da concessão dentro do prazo de
refel'e êste artigo até seis (6) meses
trinta (30) dias, contados da publiantes de findar o prazo de vigência
cação do despacho da aprovação da
da concessão, entendendo-se, se não o respectiva minuta pelo_ Ministro das
Minas e Energia.
fizer, que não pretende a renovação.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

III - Iniciar e- concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão frl'.adas
e
revistas trienalmente pela Divisão
de Agnas, do Departamento Nacional
da Producao Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 45' A presente concessão vigorará pelo pi'azo de trinta (30)
anos.
Art. 5° Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em furição
exclusiva e permanente dos serviÇos
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária podel'á
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refére êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 :E:ste Decreto entra em
vigor na data de sua publiçação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de novembro de 1965;
1449 da L11dependência e 779 da Re~
pública.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octávio Marcondes Ferraz

DECRETO NQ 57.236 - 'DE 11
NOVEMBRO DE 1965

DE

Outorga à Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica.

O
da
art.
nos

Presidente
atribuição
87, inciso
têrmos dos

da República, usando
que lhe confere o
I, da Constituição, e
arts. , 59 do Decreto ..

23~

lei n9 852, de 11 d~ novembro de 1938,
e 89 do Decreto-lei nQ 3. 763, de 25 de
outubro de 1941, decreta:
Art. 19 li: outorgada à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Ijaci, Estado de
]\.finas Gerais, ficando autorizada a
construir os sistemas de transmissão
e de distribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetas, serão deter~
minadas as características técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I
Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia, em
. três (3) vias, dentro do prazo de
cento e oitenta (180) dias, a contar
da data da publicação dêste decreto,
os estudos, projetas e orçamentos relativos aos sistemas de transmissão e
distribuição.
II - Assinai' o contrato disciplino.r
da concessão dentro do prazo de trin~
ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III ~ Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, execut2.ndo-·as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referielos rteste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional .da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, nomomento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
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mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
-antes de findar o prazo de vigência
da concessáo, entendendo-se, se ,não
o fiZer, que não pretende a renovct~
çáo.

Art. 79 t:ste decreto entra em vigor
na ctata de sua publicr..çâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembl."o de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

Art. 29 O título da autorizaçã-o de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a -taxa de cinco·
mil cruzeiroS (Cr$ 5 .000) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
144'J da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

CASTELLO BRANCO

Octaviv Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.238 -

DE 11 DE

NOVEMBRO DE 1965

DECRETO N9 57.237 -

DE

11 DE

NOVEMBRO DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Zacki
Curi a pesquisar cassiterita no mu~
nzczpw de Macapá, Território Federal do Amapá.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n<:> I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1<:> Fica auto!izado o cidadão
brasileiro Zacki Curi a pesquisar cass.lterita em terrenos devolutos no lugar denominado. Jornal, distrito de
Põrto Grande, município de Macapá,
'Território Federal do Amapá, numa
área de quinhentos hectares (500 ha),
delüili ta da por um retângulo, que tem
um. vértice na confluência dos igarapés Jornal ou Castanhal e Jornalzinho e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rurnos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2. 500 m), leste (E) ; dois
mil metros (2 .000 m), norte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
·estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da comissã-o Nacional de Ener_gia liruclear.

Autori.'za a Emprêsa de Caolim Ltaa.
a pesquisar argila, no . município de
Taguaraçu de Minas, Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ~ confere o
art. 87, nll I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Emprêsa
de Caolim Ltda. a pesquisar argila em
terrenos de propriedade de José Paz
de Moraes no lugar denominado Fazenda campo Santo Antônio, distrito
e município de Taguaraçu de Minas,
Estado de Minas Gerais, numa ~área
de sete hectares e- trinta e seis ares
(7,36 ha), delimit:ida por um retângnlo, que tem um vértice a setenta e
um metros ·(71,00 m), no rumo magnético de vinte e seis graus e· trinta
minutos sudoeste (269 30' SW), do
canto sudoeste (SW) da Igreja da
F?.zenda Campo de S.anto Antônio e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros, este (E) ;
quatrocentos metros, norte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução n9 3
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
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Art. 2!? O título da autorização de
pesquisa, que ser_á _uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
1449 da Inçlependência e 77' da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio MiLrcondes Ferraz

DECRETO N!? 57, 239 - DE 11
NOVEMBRO DE 1965

DE

A-utoriza o cidadão brasileiro Peter
Gert. Adler a pesquisar galena e
baritina, no município de Alenquer,
Estado do Pará.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n!? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadãO
brasileiro Peter Gert Adler a pesquisar galena e baritina em terrenOs de
propriedade de Luis Lucena Sampaio,
Raimundo Inácio, Joaquim Rolino,
Raimundo Damaceno, José de Souza
Linso, Salim Michel, Domingos Rod:rigues de Lima, João Vieira de Souza,
no lugar denominado Bolan,deira Colônia Nova, distrito e município de
Alenquer, Estado 'do Pará, numa área
de quatrocentos e noventa e nove
hectares e cinqüenta centiares (499,50
ha), delimitada por um octógono irregular que tem um vértice a dois mi1
cento e sessenta metros (2.160 m)_, no
rumo magnético de trinta e um graus
trinta minutos sudoeste (31 9 30' SW),
da confluência do rgarapé do vinte e
um (21) com o Igarapé da Bolandeira
e os lados a pàrtir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil quinhentos e quarenta
metros (1: 540 m), sul (S) ; mil ·setecentos. e cmco metros (1, 705 m), oeste
(W) ; mil setecentos e ·quarenta me~ros (1. 740 m), oitenta e oito graus
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sudoesté (889 SW) ; duzentos metrcii
(200 m), vinte e oito graus trinta minutos nordeste (289 30' NE) ; 'duzen~
tos e cinqüenta metros (250 m), trinta.
e nove graus 'trinta minutos _noroeste
(399 3-0, NW) ; mil metros (1. ooo m),
cinqüenta graus trinta minutos nor~
deste (509 30' NE) ; setecentos e' cin'qüenta metros (750 m), trinta e nove
graus· trinta minutos noroeste (399 30'
NW; três mil duzentos e setenta metros (3. 270 m), leste (E) .
P2..rág.rafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
C~EN n9 1-63, de 9 de janeiro de 196~.
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que sera uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000) e será
válido por dois (2) anos a contar .da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes.
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasma, 11 de novembro de 1965:
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio M arcondes Ferraz

DECRETO N9 57, 240 - DE 11
NO~BRO DE 1965

DE

Autoriza o c~dadão · brasileiro Peter
Gert Adler a pesquisar galena e
baritina no município de Alenquer,
Estado do Pará.

O Presidente da República, usandp
da atribuição que lhe confere o
art. 87, nQ I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro, de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Peter Gert Adler a pesquisar galena e baritina em terrenos de
Joaquim. Dantas, Pedro Adelino, João
Adelino, Pedro Uchôa, Raimundo Rajada, Sebastião Marques, Paulo Aleoo:
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go 87, inciso I, da Constituição Fexandre, Joaquim Marreiro, Abraão
Marreiro, Severo Marreiro, José Ale- deral, e nos termos do Decreto-lei
n9 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
xandre, Anastácio Carneiro, Catiri~o
Pereira, · Francisco Canário, Antômo decreta:
Canário Brito e Francisco catirino, no
Artigo único. E' concedida à socielugar denominado Bolandeira - Codade Navegação Atlântico Limitada,
lônia 1\rova, distrito e município de com sede na cidade de Santos, Estado
Alenquer, Estado do Pará, numa área de São Paulo, autorizada 'a funcionar
de quatrocentos e noventa e nove
pelo Decreto n,9 1.161, de 8 de junho
hectares oitenta e um .ares e quade 1962, autorização para continuar
renta centiares (499,8140 ha), delimi- a funcionar como emprêsa de navetada por um retângulo, que tem um gação de cabotagem, com as alteravértice a dois mil oitocentos e ses- ções contratuais apresentadas, que
senta e oito metros (2.868 m) no
c:ompreendem entrada e saída de corumo magnético de cinqüenta e cinco tistas, bem como aumento do capital
social
de Cr$ 3. 000.000 (três milhões
graus sudoeste (559 SW), da confluência do Igarapé do Moqui com o de cruzeiros) para crs 250.000.000,
(duzentos e cinqüenta milhões de cruIgarapé do Maquisinho e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes zeiros), dividido em 50.000 cinqüenta
mil) cotas, do valor unitário de Cr$
comprimentos e rumos magnéticos:
000 (cinco mil cruzeiros), distribuidois mil seiscentos e sess_enta metros 5.
das com base na Lei n.9 -:2.180, de 5
(2. 660 m), norte (N~ mil oitocentos
fevereiro de 1954, consoant.e inse setenta e nove metros (1.879 m), de
trumentos particulares de alteração,
oeste CW).
- retificação e ratificação de contrato,
Parágrafo único. A execução da
firmados a 23 de dezembro de 1964 e
presénte autotização fica sujéita às 22
de março- de 1965, respectivamente,
estipulações do Regulamento aprovaobrigando-se a mesma sociedade a
do pelo Decreto n<:J 51.726, de 19 de
cumprir integralmente as leis e regufevereiro de 1963, e da Resolução
lamentos em vigor, ou que venham a
CNEN n'? 1-63, de 9 de janeiro de
vigorar, sôbre o objeto da presente au1965, da .comissão Nacional de Enertorização.
gia Nuclear.
Brasilia, 11 de novembro de 1965;
Art. 29 O título da autorização de
144.9 da Independência e 77.9 da Re··
pesquisa, que será uma via autêntica pública.
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
H. CASTELLO BRANCO
mil cruzeiros (Cr$ 5. 000) e Será váDaniel Faraco
lido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
DECRETO N.'? 57.242 - DE 11 DE
Art. 39 Revogam-se as disposições
NOVEMBRO DE 1965
em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
Suprime cargo extinto
1449 da Independê,ncia e 77Q da
República:·
O Presidente da República, usando
da atribuição que 1he confere o artiH. CAS~LO BRANCO
go 87, n.9 I, da Constituição Federal,
OctaVio Marcondes Ferraz
e nos termos do art. 19, alínea n, do
Decreto~ lei n.9
3 .195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
DECRETO N.Q 57.241 -DE 11 DE
Art. l.V Fica suprimido 1 (um)
NOVEMBRO DE 1965
cargo de Fiel do Tesouro nível 18, da
Parte Suplementar do Quadro de PesConcede à sociedade Navegação Atlânsoal do Ministério da Fazenda, vago
tico Limitada autorizaç_ão para con:-em virtude da aposentadoria de Franttnuar a funcionar como emprêsa de
cisco Carneiro Fernandes, devendo a
navegação de cabotagem.
dotação correspondente ser levada a
crédito da conta-corrente da Parte
O Presidente da República, usando Permanente- dos mesmos Quadro e Mida atribuição que lhe confere o arti- nistério ..
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Art. 25' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de novembro de ·1965;
144.0 da Independência e 77,9 da Re·
pública.
l-I, CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N.9 57.243 NOVEMBRO

DE 11 DE

DE 1965

Dà nova redaçáo ao art. 3.9 do Decre·
to n5' 54.015, de 13 de julho de 1964,
que dispõe sôbre a classificação dos
cargos àe nível universitário.
~ O Pl'eside:rite da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti·
go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 O art. 3.0 do Decreto número 54.015, de 13 de julho de 1964,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3.9 O enquadramento dos
ocupantes de cargos' integrantes das
séries de classes a que se refere êste
decreto será feito de cima para baixo,
considerados em~ conjunto, por ordem
decrescente dos níveis de vencimento
em que se encontravam a 29 de junho de 1964".
Art. 2.9 l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1965;
1445' da Independência e 77,9 da República.
H. 'CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhã·es
Paulo Bosisio
Arthur da Costa e Silva
V asco da Cunha
Octavio Gouveia de Bulhões
Juarez Tavora
Hugo Leme
Flávio Lacerda
Arnaldo Sussekind
Eduardo Gomes
Raymundo de Britto
Daniel Faraco
Octavio Marcondes Ferraz
Roberto Campos
'Osvaldo .Cordeiro de Faricis

DECRETO N9 57.244 -

DE 12 DE

NO~BRO DE 1965

Aprova o Regimento da Campanha de
·Erradicação da Malária (CEM),
criada pela Lei n9 4. 709, de 28 de
junho de 1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:.
Art. F' Fica aprovado o Regimento
da Campanha de Erradicaçã.o da Malária do Ministério da Saúde, que
com êste baixa, assinado pelo Mi~
nistro da Saúde.
Art. z9 o presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposiçõe:· em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1965;
1149 da Independência e 779 da Re~
públiCa.
H,

CASTELLO BRANCO

Raymundo Brito

REGIMENTO DA CAMPANHA DE
ERRADICAÇAQ DA MALARIA
(CEM)

DO

MINIS_TI:RIO

DA $AúDE
CAPÍTULO I

Das Finalidades

Artigo 19 A Campanha de Erradicação da Malária (CEM) .criada pela
Lei n!? 4. 709, de 28.6.65, e diret?mente subordinada ao Ministro da Saúde, tem por finalidade:
a) orientar, coordenar e executar,
dentro do território nacional, quais.,quer atividades de combate à malária
visando à sua erradicação;
b) preparar os pla:t;lOS de trabalho,
suas revisões periódicas, a Proposta
Orçamentária e o Plano de Aplicação dos recursos consignados no orçamento da União, para a erradicação da malária;
c) realizar, em todo o país, estudos
e pesquisas especiais vinculadas ao
programa de combate à Malária;
d) realizar e promover a formação
e treinamento de pessoal técnico e
espe.cializado e administrativo, assim
como viagens ·de estudo ou observa-
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ção e de representação, inclusive no
estnmgeiro, de técnicos da Campanha;
e) divulgar os trabalhos _de ~n.yes
tigaçáo, os estudos ~e ~mtras at1v1da-des de interêsse relacwnados com a
malári'a.
CAPÍTULO II

Da Organização
Superintendi!ncta

I -

Artigo 2f.J A (CEM)
dos seguintes órgãos:
. II a)

b)

é constituída

Divisão Técnica

Seçâo de Epidemiologia;
Seção de Operações de Inseti-

cida;
c)

'd)
e)

Seção de Formaç.ão de Pessoal;
Seção de Educação Sanitária;
Seção de Estatística.

III -

Divisão Administmtiva

a) Seçáo de Orçamento e Contabilidade;
b) SeçáO de Pessoal;
c) ·seçâo de Co'municações;
.d) Seção de Materiat';
e) Seção de Transportes;
f) Auditoria Administrativa.

IV a)

b)

Parágrafo único. Os Chefes de Divisão terão secretários, da sua livre
designação.
Artigo 69 As Seções, Coordenaçoes
Regionais e S e to r e s contarão com
Turmas técnicas ou administrativas,
que seí:'ão criadas por- portaria do
t>uperintendente, de acôrdo com as
necessidades do programa.
Parágrafo único~ As Turmas serào
confiadas a Encarregados, designados pelos seus Chefes imediatos.
Artigo 79 Os Setores, além de Turmas con.tarão com Distritos, que terão
Cheí'es designados pelos seus superiores imediatos.
Artigo sv os Chefes das Coordenacões Regionais terão Assistentes Téc-:
iücos e Auditores Administrativos
Regionais designados pelo Supermtendente.
Artigo 99 os órgãos que integram.
a (CEM) funcionarão perfeitamente
coordenados, em regime de mútua
colaboração, sob a supervisão e contrôle do Superintendente.

Coordenações Regionais

Assistência Técnica;
Auditoria Administrativa Regio-

nal;.
c) Setores.
Artigo 39 A (CEM) será dirigida
por um Superintendente, nomeado
em comissão pelo Presidente da República, por indicação do Ministro
da Saúde.
Artigo 49 A Assessoria será de natureza técnica, administrativa e jurídica e, exercida por assessôres de livre escolha e designação do Superintendente.
Artigo 59 As Divisões, Seções, voordenações Regionais e Se-tores terão
Chefes, da livre escolha do Superin-tendente e por êle designados.

CAP-ÍTULO III

Da competência dos órgllos

I

-

Superintendência·

Artigo Hl. Ao superintendente compete:
I - dirigir os trabalhos da CEM;
11 - despachar com o Ministro de
Estado;
III resolver os assuntos relativos às atividades da CEM, opinar sôbre os· que dependerem de decisão superior e propor ao Ministro de Estado
as providências necessárias ao aperfeiçoamento da CEM;
.
IV - baixar portarias, delegações
de competência, instruções e ordens
.de serviço;
v - propor ao Ministro de Estado
a designaÇão de seu substituto eventual;
VI - movimentar os recursos financeiros da CEM; nos têrmos çla
legislação vigente e autorizar despesas e seu pagamento;
Vll - tHogtar e aplicar penas disciplinares aos servidores em exercício na CEM, inclusive a de suspensão
até 30 dias, propondo ao Ministro de
Estado as penalidades que excederem
u sua alçada;
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Artigo 12. A Assessoria de que traVIII - antecipar e prorrogar o ex~a o artigo anterior será de nature~~a
p.§dientc normal de trabalho;
técnica,
administrativa e jurídica, e
IX - enCaminhar
à Divisão de
será ocupada por pessoal especialiOrçamento do Departamento de Adzado.
ministração do Ministério da Saúde,
Artigo 13. Aos Assessôres Técnicos
!Jara as necessárias providências juncompetem, entre outras, as seguintes
to ao T:dbunoJ de contas, as comprovações'de adiantamentos e suprimen- atribuições:
tos requisitados à conta dos créditos
a) realizar estudos, análises ·e elaconcedidos à cEM·
boração de pareceres em, processos e
X - autorizar à: divulgação dÓs
questões de natureza técnica, que lhes
trabalhos técnicos da CEM;
torem submetidos p e I o SuperintenXI - admitir pessoal temporário
dente;
.
na forma da legislação vigente;
b) colaborar com o SuperintendenXII - autorizar a prestação de
te na execução de tarefas visando à
serviços de natureza eventual; · _ . solução de questões da ·sua alçada;
XIII determinar a instauraçao
c) realizar trabalhos de supervisão
ae processo administrativo;
técnica em qualquer órgão da CEM,
XIV · - submeter à aprovação do
mediante designação especial do SuMinistro de Estado, a Proposta Orperintendente, cabendo-lhes apresençamentária e o Plano de Aplicação
tar relatôrio circunstanciado dos redos recursos consignados no Orçaferidos trabalhos;
mento da União, para a erradicação
d) participar 4e reuniões técnicas,
da malária;
cientificas ou de outras de interêsse
XV movimentar ou propor a
da CEM, quando lhes .solicite o Sumovimentação de pessoal em exercíperintendente, relatando-lhe o concio na CEM;
teúdo e os resultados;
XVI - apresentar anualmente ao
e) organjzar material informativO
Ministro de Estado, o relatório dos
sumário, de natureza técnico-cientitrabalhos realizados pela CEM;
fica, para conhecimento dos diversos
órgãos da Campanha, -com permaXVII - aprovar o& planós de pesnente atualização;
•qmsas, estudos, inql.léritos e invesj) manter permanente entrosamentigações a serem realizados pelos órto Com o programa de Educação sagãos integrantes da CEM;
nitária
desenvolvido pela campanha.
xvrn
requisitar passagens e
transportes de pessoal e material, sob
Art: 14. Aos Assessôres Adminisqualquer modalidade, par a atender
trativos competem, entre outras as
aos serviços da CEM, dentro dos rew
seguintes atribuições:
cursos orçamentários própi:ios;
a) acompanhar todo o deSenvolviXIX - aprovar coletas de preços mento administrativo da Campanha,
e concorrências administrativas reajunto às respectivas Chefias, em nilizadas pela CEM, na forma. da leve1 central;
gislação vigente;
b) emitir parecer e opinar em quesXX - assinar em nome do Ministões e processos que lhes forem subttério da Saúde, convênios, têrmos adimetidos pelo Superintendente e ou
tivos, acôrdos e ajusteS com outras
pelos órgãos administrativos, através
·entidades, desde que a CEM dêles do Diretor da respectiva Divisão;
:.Seja parte;
c) realizar ·viagens de supervisão
XXI - assinir em nome do Miadininistrativa aos órgãos regionais
nistério da Siúde, contratos de loca- q u a n do designados, especialmente,
ção e seus têrmos ·aditivos, de imópelo Superintendente, apresentandoveis destinados aos serviço;=; da CEM;
lhe relatório escrito das mesmas;
d) participar de reuniões, de recoXXII - promover ó desembaraço
:aduaneiro do material importado pela nhecido interêsse da CEM, quando
assim lhes solicitar" o SuperintendenCEM·
xXrn - remeter ao Tribunal de te, e relatar-lhe o con'teúdo e os reContas, para a:ootação e registro, os sultados.
documentos relativos às concorrênArt. 15. Aos Assessôres Jurídicos
cias e contratos realizados pela CEM;
competem, entre outras, as seguintes
Artigo 11. o Superintendente con- atribuições:
a) pronunciar-se, por meio de intará com uma Assessoria e uma Seformações e parecere:s escritos em
cretaria.
·

246

ATOS DO Po~ER EXECUTIVO

processos ou questões que lhe forem
submetidOs pelo Superintendente:
b) prestár assistência jurídic~ d~
reta aos órgãos centrais ou regiOnaiS
da CEM;

.

c) emitir pareceres e elaborar minutas de contratos ou convênios em
que. seja parte a CEM;
d> assessorar o Superintendente em
qualquer questão de direito relacionado com os interêsses da CEM:;
e) tratar de assuntos da sua, competência junto a qualquer órgão go:
vernamental ou outro, por solicitação
do Superintendente, sempre que se
trate de interêsse específico da CEM.
Parágrafo único. A designação de
Assessôres Jurídicos sOmente recairá
Gôbre Assistentes-Jurídicos ou espe'cialistas temporários admitidos na
forma do artigo 26, da Lei n9 3. 780,
de 12 de julho de 1960, para serviços
de natureza jurídica.
Art. 16. Aos membros da Assessol'ia poderão ser cometidas missões especiais, pelo Superintendente~ junto
aos órgãos próprios da CEM ou a
qualquer outro, públicO ou privado,
que sejam de significativo interêsse para o programa de erradicação da
malária, e das quais deverão apresentar relatório cirCunstanciado.
Art. 17. A Secretaria compete:
a) registrar as providências e compromissos do Superintendente;
b) atender- preliminarmente, as
partes· que pleiteiam audiência do
Superintendente e coordenar o seu
acesso;
c) encaminhar as providências de-·
terminadas p e 1 o Superintendente,
conforme êste o determine,
d) registrar a .correspondência endereçada ao Superintendente e dela
organizar e manter atualizado fichó.rio remissivo;
e) arquivar, após o registro e fichamento, a correspondência privativa e reservada do Superintendente,
esta última em arquivo próprio;
j) manter fichário remissivo dos
assuntos que possam constituir matéria de consulta para relatórios da
administração;
·
g) manter o necessário entrosamento com a Assessoria;
h) fornecer informações ou cópias
de documentos com a exclusiva
expressa autorização do Superintendente, ou de quem, para tal fim, êle credenciar.

e

Parágrafo único. Os limites da au·toridade e das responsabilidades .Q.a
secretaria se rã o definidos, diretamente, em portaria do Superintendente.
11 -

Divisão Técnica

Art. 18. A Divisão Técnica
pete':
A

com~

através da Seção a;e
Epidemiologia

a) programar, acessorar e supervisionar as atividades de Epidemiologia da Campanha, em todos os seus
'aspectos:
b) estudar e sugerir medidas técnicas que melhor fixem a delimitação
das áreas de transmissão;
c) analisar, periOdicamente, os resultados obtidos em conseqüência da
aplicação das medidas de ataque, prevendo as áreas de trabalho em que
as mesmas poderão. ser suspensas;
d) com base na análise referida no
item anterior, fazer indicações, por
escrito, sôbre - a transfeÍ'ência de fa-ses, nas diferentes áreas de trabalho·

e) promover estudos relativos a
problemas especiais em áreas onde se
verifique persistência de transmissão;
j) realizar pesquisas e observações
sôbrc _o comportamento anômaló de
plasmódios encontrados no país;
g) propor normas para a exeÇ'.Ução
de trabalhos e inquéritos .entomológicos que visem a sistematizar o conhecimento da distribuição, compOTtamento e hábito das espécies de anofeEnos vetores da malária, no Pais;
h) propor a. realização de inquéritos epidemiológicos em áreas nas
quais ha ~a suspeita de transmissão,
orientando e SlJPervisionando as medidas mahtriométricas adotadas;
i) orienta-r tôdas as atividades refr.rentes :J. 'trabalhos de Protozoologia;
1>' promover observações sôb:re o
emprégo de drogas antimaláricas e
suas a.'3sociações;
R - Através da Seção de
Operações de Inseticida

a) planejar, executar e supervisionar os trabalhos de Reconhecimento
Geográfico e bo:rrifação das casas
existentes na área malárica, segundo
as normas estabelecidas;
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b) estudar técnicas e equipamentos adequados, testando rotineraUlente, sua eficiência como a de todos os
materiais utilizados nas operações de
inseticida;
c> cooperar com a,s Seções compe·tentes na previsão de pessoal, -equipamentos, material e transportes e na
programação de currículos para cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, no- que lhe
couber;
d) exercer supervisão, no que lhe
disser respeito, sôbre as atividades
relas Coordenações Regionais e Setô~es, até o nível de campo, orientando,
corrigindo falhas operacionais e sugerindo medidas que visem o aprimo:mmento dos trabalhos;
e) avaliar o sistema de trabalho,
analisando o seu rendimento, o con·sumo de material e os níveis de del3P-nvolvim8nto do programa e estudando os fatores que sôbre êles exerçam influência, direta ou indireta.

c -

Através da Seçâo de
Formaç_ão de Pessoal

a) selecionar e preparar o pessoal
de todos os níveis para a CEM;
b) treinar e retreinar o pessoal, em
épocas adequadas;
c) realizar cursos de formação -e
aperfeiçoamento, especialmente de
pessoal técnico e administrativo, a
nível central ou regional;
d) cooperar na preparação de normas destinadas a promover, avaliar
e controlar a seleção e o treinamento
do pessoal, inclusive para os "Centros de Treinamento" que venham a
ser criados pela CEM;
e) cOoperar na organização e :Promoção de Seminários e outras atividades que proporcionem o aperfeiçoamento do pessoal.
D -

Através da Seção de
Educação Sanitária

a) estudar, planejar e propor normas para o desenvolvimento do programa de Edu c a ç ã o Sanitária da

CEM;

b) realizar estudos, pesquisas e observações sôbre a eficiência, métodos
e técnicas educativas e de materiais
auxiliares audio-visuais utilizados;
c) orientar o p1anejamento, ·a produção, a distribuição e a avaliação
Ido material audio-visual auxiliar;
d) cooperar na elaboração de nor~
mas pai·a a seleção e treinamento de

:pessoal e em qualquer_ ativida.de da
Campanha, no que se relacione com
as finalidades da Seção;
e) Supervisionar os aspectos rela-cionados ·com Educação Sanitária, a
nível regional e local;
j) cooperar no entrosamento com
os órgãos de Saúde e Educação Visando estimular e estabelec~r a co.Qperaçao com os trabalhos da Campanhtt, em coordenação com a Assessoria·
ri> assessorar· as demais seções no
que se tefere aqs aspectos educativos
-do pr<::grama da CEM.
E -

Através da Seção de
Estatística

a) apurar e anaiisar dados de rotina, de estudos e inquéritos espe~
dais·
b)' prestar· ajuda, no que lhe concerne, aos órgãos da CEM, através
da Chefia da Divisão Técnica, mantendo- os_ devidamente informados
quanto aos resultados dos trabalhos
estatísticos de rotina, nci que interesse a cada um e com êles colabo~
rando em estudos e inquéritos especiais julgados necessários:
c) cooperar com o Grupo de Planejamento, no que lhe couber, na
el.aboraçã.o da proposta orçamentária
e de relatórios;
dJ participar de grupos de traba1110 incumbidos de qualquer planejamento, visando à preparação de planos, relatórios, exposições, e reuniões
técnic<ts, como conferências, seminá;rios e congressos, por designação es~
pecial do Superintendente;
e) promover_ tOdas as medidas tendentes i:t. dar à CEM uma organização eficiente de estatística, mantendo contacto com todos os órgãos da
Campanha, aos quais proporcionará
normas e dos quais recolherá os elementos indispensáveis às suas tare-fas, coordenando-se através da Chefia pa Divisão Técnica.

III

Divisão Administrativa

Art. 19. A Divisão Administrativa
compete:
A

~

Através da Seção de Utç9.,mento e Contabilidade

a) manter em dia a escrituração
dos livros contábeis, referente ao movimento financeiro àa CEM, bem as-
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sim, e Btualizado, o cadastro dos' rest>
ponsáveis pela aplicação de recursos;
b) proceder ao pagaE'!ento da~ despesas autorizadas p e 1 o Supermtendente;
c) examinar os 'documentos comprobatórios das despesas rea~izadas
pelos diversos. órgãos da Campanha;
d) preparar balancetes demonstrativos da anlicação dos recursos bem
como tôda- a comprovação a ser · remetida aos órgãos competentes;
e) fornecer à Chefia da Divisão
Administrativa, dentro dos prazos estabelecidos, os elementos indispensáveis, recebidos dos diversos órgãos da
Campanha, necessários à elaboração
da Proposta Orçamentária e Plano
de Aplicação de Recursos da CEJ.\II;
J) sugerir à Chefia àa Divisão,
quaisquer medidas que visem à melhor execução dos trabalhos relacionados com a Seçilo.
B -

Através da Seção de
Pessoal

a) manter registro atualizado relativo à vida funcional dos servidores
e do pessoal· temporário, em exercício na Campanha;
b) - apreciar e opinar sôbre. questões relativas a direitos, vantagens,
deveres e responsabilidades do pes:3oa1 de que trata o item anterior;
c) opinar e propor, em processos,
medidas disciplinares previstas na legislação vigente e nela· fundameil'tadas·
d) controlar a freqUência do pessoal ao serviço, através de normas
práticas;
e) manter ementário atualizado da
legislação e dos atos referentes a pes;soal;
·
f) atender, com o devido lnterêss~
e solicitude, aos requerimentos de servidores-, encaminhados pela sua instância superior nêles emitindo pareeer, sempre à consideração do Chefe
da Divls~o;
g) confeccionar as !ô!has de pagamento dos servidores da Superinten-,
dência, pagos por conta dos recursos
pró:prins da campanha;
h) instruir o pessoal da Superintendência, por intermédio da Chefia
.cta Divisão, a respeito de informações
e outros dados que devam fornecer à
S0Ção, visando ao perfeito registro
de sua vida funcional e à sua integração na legislação de pessoal;

i) prestar ill_formações e esclarecimentos às demais- Seções, pelas vias
comPetentes, quando por elas solicitados;
j) elaborar todos os atas de· admissão, dispensa e licenciamento de
pessoal, a nível de Superintendência,
propondo ainda a p:;~,dronização de
modelos para tal fim, segundo as normas adotadas no Serviço Público F'edefal.

c -

Através da Seçtló_ de
Comunicações

a) receber, classificar, autuar, distri
buir, expedir e arquivar a correspondência oficial, processos e 'outros documentos endereçados à 'Campanha;
b) informar sôbre o andamento de
papéis e processos às partes interessadas;
c) extrair e fornecer certidões na
forma da lei;
r d)
organizar e manter· os serviços
de Portaria, limpeza, conservação e
vigilância interna das dependências
QCupadas pela Superintendência;
e) zelar pela segurança dos bens
instalados na sede da Superintendêncía, tomando as providências necessárias no contrôle da entrada e saída de volumes.

D

Através da Seçáo de
Waterlal

a) realizar, de acôrdo com a legis'lação vigente e complementar da
CE.!\1:, aquisições de material, a fim
'de atendel' às necessidades da Campanha;
b) rea1izar, conforme o item anterior, aquisiGão de material para a
Seção de Transportes, segundo os
:Planos de Necessidades e _pedidos
préviamente aprovados pelo Chefe· da
Divisão e autorizados pelo Superintendente;
c) organizar e executar planos semestrais e anuais- de distribuição de
:material aos diversos órgãos da CEM;
d)-' controlar o material permanente e de consumo, providenciando o
abastecimento de acôrdo com os planos aprovados;
e) submeter à chefia da Divisão
quaisquer alterações ou solicitações
feitas,. fora. dos planos aprovados;
j) realizar a alienação de material
lnservível ou de onerosa recuperação,
de acôrdo com -o legislação vigente,
exceto o material e equipamento ob-
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tidos na forma de aCôrdos, conVênios
ou doações especiais, que terão os
fundos, pr.ovenientes de sua alienação, empregados conforme o estipulado em seus respectivos têrmos.

e) cooperar na elaboração da Proposta Orçamentária e no Plano de
.Aplicação de Recursos, coligindo elementos para êsse fim.

IV E -

Através da Seção de
Transpoí"tes

a) planejar e organizar o sistema
;:.J_e supervisão, manutenção,, conservação ·e reparo_s dos meios de transportes utilizados pela Campanha;
b) prevE;!r, de acôrdo com o cronograma de atividades da CEM, o número de veículos, embarcações e semoventes a serem utilizados na execução do programa; bem assim o consumo de· combustíveis, lubrificantes,
peças e acessórios;
c) elaborar o plano de distribuição
"dos transportes, visando ao atendimento racional das diversas atividades
a serem executadas;
d) manter registro atualizado, em
:fichas próprias, de todos os meios de
transportes ex!stentes na Campanha;
e) elaborar o manual gera 1 de
transportes; a ser aprovado pelo Superintendente, ouvida a Chefia da Divisã"o Administrativa;
j) participar da seleção e formação do pessoal especializado em transportes como também do seu treinamento e retreinam_ento, dando-se ênfa.;:;e à manutenção pre_ventiva;
g) manter atualizado- o registro do
mate:i'ial entregue à sua guarda· e cooperar na organização e instalação
das oficinas mecànica.s da CEM, supervisionando o seu funcionamento. ·

F -

Através da Auditoria
Admtnistrativa

a) realizar irlspeções e· exi:tm'es sistemáticos ou eventuais, a, cl'itério da
Chefia da Divisão, das operações e
atividades exercidas nos órgãos cen~
trais, regionais e locais para a ver ificação das condições de regularidade
e eficiência das operações adminis~
trativas e financeiras;
b) realizar perícias contábeis e ad~
ministrativas, periódicas ou esporádicas, relativamente aos órgãos centrais, regionais e locais;
c) verificar as tomadas de contas
dos adiantamentos realizados;
d) realizar perícias· e verificação
-em inventários de material, inclusive
dos estoques declarados pelos· órgãos
'incumbidos de sua guarda;

249

Art: 2í}.
-compete:
A -

Coordenação Regionais

A Coordenação Regional

Atravês da Assistência Técnica
e Auditoria Administrativa
Regional

a)
Coordenar, orientar, supervisionar o.s trabalhos técnicos administra~
rtivos nas áreas sob sua respOnsabilidade;
b) encaminhar à .Ouperintendência
o seu p:·óprio Plano de Necessidades;
c) propor à Superintendência medidas de caráter técnico-administrativo jl!lgadas necessárias para o pleno desenvolvimento dos trabalhos em
-execução na área de sua competên-

cü:t·

d\ opinar sôbre ajustes operacionais ou convénios a serem firmados
pela Superintendência com entidades
públicas ou privadas, na área de sua
jurisdiÇão;
e) representar a campanha junto
às entidades públicas ou privadas na
área que lhe corresponde;
/) cumprir o Plano de Supervisão
'Semestral que haja proposto, após ser
aprovado pelo SuPerintendente;
g) tomar tôdas as medidas de caráter administrativo dentro dos li~
mites de sua_ atribuição, no que se re'fere a pessoal, abastecimento e transportes·
h) estabelecer o necessário contrôle sõbre os recursos financeiros atribuídqs ao Setores, propondo à Superintendência, medidas que assegurem
o" seu melhor aProveitamento, inclusive reajustando os respectivos pia~
nos ·de necessidades, ensejando as
oportuna:? modificações na distribuição setorial daqueles recursos;
i) propor ao Superintendente a de-signação de seus :i-ssistentes técnicos;
j)
promover reuniões semestrais
-dos~ Setores que a integram, cem prévia audiência e a presença de um representante da .superintendência, visarido a uma análise conjunta do desenvolvimento dos respectivos programas de trabalho e estudos de medidas que os aperfeiçoam ·e estabelecam
conjugação de operações em áreas. limítrofes;
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l) realizar reuniões de que trata o
item anterior, nos Setores, em locais
propostos pela Chefia da Coordena-

·pelo superintendente, ouvido o Che_;
fe da respectiva Coordenação Regia~
nal.

ção Regional e adotar rodizio em re-

lação aos ·mesmos, sendo qu~ reuniõeS especiais, poderão ser feitas na
sede da Coordenação;

m) propor· reuniões interessando a
mals de uma Coordenação Regional,
quando problemas operacionais comuns o sugiram e entendimentos preliminares hajam sido feitos entre as
Coordenações interessadas;
· n) assessorar a Superintendência
nas eventuais revisões e reajustamentos do Plano Nacional de Erradicação da Malária, no que respeita à
jurisdição da Coordenação Regional.

B -

Através dos Setores

a) dirigir as _operações de erradicação da _malária, na área de sua

jurisdição, de· acôrdo com os planos
aprovados pela Superintendência e a
orientação traçada pela Coordenação
Regional a que pertencer;
b) instalar e manter o sistema de
avaliação epidemiológica aprovado;
c) realizar o trabalho de divulgaçáo sanitária, de acôrdo com os programas , estabelecidos;
d) executar tõdas as atividades de
caráte1· técnico-administrativas, em
obediência às no,rmas estabelecidas
Campanha;
e) remeter à Coordenação Regional
os Planos de Necessidades e o de
Operações;
j) propor à Ccordenação Regional
qualquer modificação no P 1 ano de
Operações em execução na sua área;
g) aplicar, de acôrdo com o Plano
de Necessidades, os recursos orçamentários que lhe houverem sido atribuído::;·
h) Submeter à Coordenação Regional qualquer proposta sôbre despes~s que venham a alterar o Plano
de Necessidade aprovaoo;
i) remeter à Coordenação Regional
os boletins mensais referentes à aplicaçáo de recursos financeiros, à uti~ização de material, e à administração de pessoal;
j) submeter à Coordenação Regional assunto de natureza técnicoadministrativa que mereçam decisão
su,perior;
Z) preencher livremente o seu quadro de pessoal, exceto o de Assistente de Chefia, que serão ·designados

CAPÍTULO IV

Das atribuições do pessoal

· Art. 21. Ao Chefe de -Divisão in-

;cumbe:

I dirigir, orientar, coordenar e
fiscalizar os trabalhos a cargo do órg·ão sob sua direçào;
II - despachar com o Superintendente;
III - baixar instruções e ordens
de serviço;
IV designar e dispensar, por
proposta dos Chefes de Seção, os respectivos substitutos eventuais;
v - aprovar a escala de férias dos
servidores em exercício no órgão sob
sua direçâo;
VI - manter
o Superintendente
da CEM, informado quanto ao an·daménto dos trabalhos · em execução
no órgão sob sua direção;
VII - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
VIII - indicar o seu substituto
,eventual, na. forma dêste Regulamen~
to·
Ix - resolver os assuntos da competência do órgão sob sua direção e
opinar sôbre os que dependerem de
decisão -superior;
X - propor as alterações de lota'ção, que julgar necessárias, no órgão
-sob sua direção;
XI -~ apresentar anualmente ao
Superintendente relatório s ô b r e ·as
atividades do órgão sob sua direção;
XII - indicar os Chefes de Seção
do órgão sob sua direc;ão;
XIII - reunir, periOdicamente, os
Chefes que lhe forem subordinados,
para examinar os trabalhos em andamento e traçar-lhes onel~tação;
Art. 22. Ao Chefe de Seção compete:
I - chefiar, coordenar e fisca,Iizar
a execução dos trabalhos a cargo da
respectiva · Seção, propondo à autoridade imediatamente superior as medidas convenientes ao melhor rendimento dos mesmos;
II - preparar e fornecer t.odos os
elementos de sua seção para os planejamentos da CEM;
III - sugerir ao Chefe de sua Divisão alterações no plano de trabalho quando as julgar necessárias;
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IV - apreseritar a seu superior,
quando solicitado, relatório dos, tra·
balhos realizados e em andamento;
V - indicar, ao Chefe de Divisão,
o seu substituto eventual.
Art. 23. Ao Chefe da Coordenaçâo
Regional compete:
I - dirigir os trabalhos da Coor~.
denayão Regional;
II - opinar em todos os assuntos
relativos às atividades do órgão sob
a sua orientação;
Ill - propor ao Superintendente a
d.esignaçao ou substituição dos _Che;-o
fes de setores de sua área e dos As·
sistentes da Coordenação e Setores;
IV - propor ao Superintendente,
nos impedimentos eventuais a desig~
nação do seu substituto;
V - encaminhar à Superintendência as comprovações dos recursos orçamentários recebidos;
.
VI
determinar a rnovimemaçs.o
de pessoal dentro da área da Coordenação:
VII - encaminhar a superintend.êncla os informes técnico-administrativos do desenvolvimento dos trabalhos afetos à Coordenação;
VIII encaminhar, com parecer
conclusivo, ao Superintendente, as
propostas dos Setores sôbre as uespesas de qualquer natureza fora do
Plano de Necessidades aprovado;
Art. 24. Ao Chefe do Setor compete:
I - dirigir os trabalhos do Setor;
II - op1nar em todos os assuntos
relativos às atividades do órgão sob
~ua orientação;
III - designar os Encarregados de
Turma do Setor e Chefes de Distrl~
to·
lv -~ determinar a movimentação
de pessoal dentro do Setor;
v - remeter para a Superintendência as comprovações dos recursos orçamentários recebidos;
VI - encaminhar â. Coordena.;áo
RegiOnal os relatórios técnico-adininistrativos de desenvolvimento dos
trabalhos afetos ao setor;
VII - cumprir e fazer cumprir as
normas técnico--administrativas da
Campanha.
Art. 25. A competência dos Encarl'egados de Turma, será atribuída,
quando da criação das mesmas.
, Art. 26. Aos demais servidores, sem
funções especificadas no presente re-
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gimento, compete executar os trabalhos que lhe forem distribuídos poc
seus superiores hierárquicos.
CAPÍTULO V

Do Horário

Art. 27. o horário· normal de trabalho é o fixado para ·o serviço Público Federal, respeitados os regimes
especiais estabelecidos na legislação
vige~te.

Parágrafo único. Poderá ser estabelecido horário especial de acôrdo
com a natureza das atividades da.
CEM, desde que observado o número
normal de horas semanais ou mensais.
Art. 28. Na.o estará sujeito a ponto o Superintendente.
CAPÍTULO VI

Das Substituições

Art. 29. Seráo substituídos automàticamente em seus impedimentos
temporários ou eventuais:
I o Superintendente, por um
técnico designado na forma do Parágrafo único do artigo 12, da Lei
n<? 4. 709, de 28.6.65;
II - Os Chefes de Divisão, por um
dos Chefes de Seçao da Divisão de~
signados pelo Superintendente, por
;:;ua indicação·
III - Os chefes de seção, por ser~
vidores a serem designados pelo Chefe da respectiva Divisao, mediante
:ma indicação.
IV os Chefes de Coordenação
Regional, por um de seus assistentes,
por êles indicados e desigríados pela
Superintendente;
_
v - os Chefes de setor por um
técnico, seu subordinado, por êles indicados e designados pelo Chefe da
respectiva Coordenação Regional;
VI - As outras funções de Chefla,
por servidor designado pelo respectivo chefe.
CAPíTuLO \'II

Disposições Gerais

Art. 30. As Coordenações Reglo~
nais, serão ·constituídas por 2 ou mais
Setores, atendendo sempre à neces~ _
sidade dos desenvolvimentos dos tra.~
balhos da CEM.
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Parágrafo umco. o Superintendeu~
te determinará por portaria quais os
Setores componentes de cada Coordenação Regional.

Art. 31. Os setores, serão criados

pelo .Superl!ntendente, _ba.sead~ nas
Unidades d~. Federaçáo, e poderao ser

desdobrados caso a extensão geográ~
fica e volume de trabalho a reallzar
assim o exijam.
Parágrafo único. A portaria de
criação dos ·setores determinará a localizaÇão ·de suas respectivas sedes.
Art. 32/ Além do pessoal efetivo,
colocado à sua disposição, conforme
o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 da Lei n<? 4.709, de 28.6.65, a

CEM poderá admitir, dentro dos recursos- e dotações orçamentárias próprias e na forma do Capítulo VI_ da
Lei n9 3. 780, de 12 de julho de 1960
e l'Cspectiva regulamentação:
I __:___ especialistas necessários ao deISempenho de atividades técnicas e
científicl)..s, para cuja execução não
dispuzer de servidores habilitados,
designados mediante portaria do Ministro da Saúde e ~m regime espe<eial de trabalho e salário;
,
II pessoal temporário, própriamente dito, destinado a trabalho de
caráter transitório, e não compreo::ndido "lO item anterior.
III - pessoal de obras destinado à
execução de trabalhos de qualquer
natureza vinculado à realização da
resPectiva obra;
Parágrafo úllico. A prestação de
serviços de natureza eventual não
caracterizará relação de emprêgo . e
será retribuída mediante recibo.
Art. 33. ·A tabela de pessoal temporário será anualmente publicada
no Diário ·o jicial.
Art. 34. o pessoal teínporário e o
de obras ficará sujeito ao regime pre'Visto na Consolidação das · Leis do
Trabalho e na legislação vigente pe<mllar àquele regime de emprêgo.
Art. 35. Ao pessoal especialista se~
!l'áo pagas, de acêrdo com as respectivas · atribuições., vantagens equivalentes às concedidas aos funcionários
publicas, civis, em exercício na CEIVf.
Art. 36. A CEM pqderá requisitar
~ervlctores de outras repartições federais, par::. prestar-lhe serviços ~m
carátér temporário, bem como pode-

rá cometer, a funcionários estaduais,
a execução de seus serviços, nos ~ têrmos da legislação em vigor.
Art. 37. A gratificação especial de
que trata o paFágrafo 19 do artigo 13
da Lei n<? 4.709, de 28.6.65, será concedida pelo efetlvo exercício nas funções indicadas no Plano de Apiicaçào de recursos, anualmente aprovado pelo Ministro da Saúde.
Artigo 38. os valores da gratificação de que trata o artigo anterior serao fixados ·pelo Superintendente e
submetidos à aprovação do Ministro
da Saúde.
Art. 39. A Gratificação Especial
:oerá paga na base da freqüência, ressalvados os casos de férias regulamentares, nôjo, gala e serviços obrigatórios por lei e não se incorporam
ao vencimento para qualquer efeito.
Art. 40. A percepção da Gratificaçao Especial obriga à prestação mínima de 35 horas semanais de trabalho, período que poderá ser elevado para até 40 horas semanais, quando houver conveniência e interêsse
da repartição.
A.I't. 41. A comprovação d.os reCUrsos financeiros consignados á CEM,
serâ feita na forma determinada pela
Lei n9 4.305, de 23 de dezembro de
1963.
Art-. 42. Funcionará em caráter
permanente na CEM; sob a supervisão do Superintendente e presidência de um assessor técnico, um Grupo de Planejamento, integrado pelos
Chefes de Divisão, e por nm assessor
v,ctminlstrativo.
§ 1<? Poderãó integrar ainda o Gru-:
po de Plane~amento de que trata o_
presente artigo, assessôres das entidades cooperan_tes em exercício na
CEM, nos têrmos dos convênios em
Vigor.
§ 29 Os membros que integrarão o

Grupo de P1anejamento referido no
presente artigo, serão designadas por
Portaria do Superintendente.
Art. 43. o Grupo de Planejamento
a, qlle se refere o artigo anterior, terá
a finalidade de elaborar os planos
técnicos e administrativos da .CEM,
bem como suas revisões, com podê·res para manter cantata com os ór:gaos técnicos e administrativos .da
CEM:, dos quais recolherá os dados
necessários para a execução de seus
trabalhos.
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a

CAPÍTULO VIII

Serviço de Tele~omunic:a~
(G-S"J::C).
A.2 --Procuradoria Judicial (D-C.TR
PJ):
A.2.1 - Secretaria (PJ~S).
A.2.2
Serviço Jurtr..i.-~o CPJ.1 . .1

ções

Dtsposições

Transi~órias

Art. H. As vantagens a que se
referem os parágrafos 29 do artigo 39

e 19 do artigo 13 e o artigo W da
Lei n<? 4. 709, de 28 de junho de 1965,
vigorarão a partir do- exercício fi~

nanceiro de 1966 e serão fixadas pelo·
Ministro da Saúde. Rio; 29 de
outubro de 1965.
Raymundo de
Hritto ~ Ministro da Saúde.

SJ),

... ,

A.2.3

-

Serviço

do

Contenc10so

(PJ-SC).

A. 3 -· Subdiretoria de Administração (DG-SA) :.
.
A.3.1
secretaria (SA~S>.
A.3.2
Divisão do Pessoal '(SADP),

Divisão do ,IJ:aterial (SA-

A.3.3

DECRETO NQ .37.245

~

DE 12 nE

NOVEMBRO DE 1965

O Presidente da .B,epúblir:a, no uso
das atribuições que lhe <;ão ccnferidm;
pelo Art. 87, item I, da Const.ltui9ao_
e tendo em vista o disposto na .Lr-;i
n<? 4·.213, de 14 de fevereico ó.e 1953,
decreta,:
Art. 19 o Art. 69 do R.egim~nto
aprovado pelo .oecreto n<? 51. 396, de
9 de abril de l.g.63, 1ue aprovou em
caráter _provisório, o "q,egimento do
Departamento Nacional de Portos ~
Vias Navegáveis, :1assa a ter a. seguinte redação:
"Art. 69 Para ateridimento de suas
finalidades e atribuições, e tendo. em
vista a legislação -,.igente, o DepartaR
menta Nacional de Portos e Vias Navegáveis, tem -a seguinte estruturação
administrativa:·

órgão deliberC;ttivo:

Conselho Nacional de Portos e
Vias Navegáveis (CNPVN):
1 -

Gabinete

1.1

do

Presidente

(CNPVN-G),
1.2
Secretaria (CNPVN-S).

1.3 1.4. -

Assessoria (CNPVN-A).
Consultaria CCNPVNRC).

II - órgão executivo:
Dzretoria-geral -(DG):
A - Adm-inistração Central:
· A.l Gabinete do JJiretor-geral
(DG-G):

A.l.l -

Divisão de Financas (SA-

A. 3. 4
DF),

Altera dispositivo do Eegiment:; aprovado Pelo Decreto nQ 31.896, de 9 à:::
abril de 1003 e dá outras prOt-'idên~
cias.

I -

DM),

secretm;ia-geral (G-SG):
A.1.2 - serviço de Relações Públicas (G~SRP).

A. 3. 5
Divisão de Serviços AuxiR
llares (SARDSA).
A. 4 - ::iubdiretoria de P!ane?amento e Coordenação <DG-SPC):
A.4.1 - Secretaria (SPC-'3)._.
A .4. 2 Divisão de Planejamento
(SPC-DP),

A.<i'.3 -

Divisão

de coordenação

(SPC-DC),
A. 5 - Subdiretoria de Portos
SP):

(DG~

A.5.1 - Secretaria (SP-S>.
A.5.2 - Divisão de Estudos e Projetas (SP·DEP).
A.5.3 - Divisão de Obras e Equipâmentos (SP~DOE) .
A.5.4 - Divisão de Exploração Co~
mercial (SP-DEC).
A. 6 - Subdiretoria de Vias Navegáveis <D'G-SVN) :
·A.6.1 - Secretaria (SVN-S).
A. 6. 2 ~ Divisão de Estudos e Projetas (SVN~DEP).
A.6.3 - Divisão de Obras !: Melhoramentos (SVN-DOM).A. 6.4 - Divisão de Exploração Comercial (SVN-DEC).
A. 7 - Instituto Nacional de Pes_quisas Hidroviárias <DG- INPH) :

A.7.1 -

secretaria (INPH-S).

A. 7. 2 ~ DiviSão de Estudos e Levantamentos (INPH-DEL).
A. 7.3 - Divisão de Hidráulica Experimental (n;J"FH-DHE) .
A. 7.4 - Divisão de Aparelhagem e
Oficinas (INPH-DAO).
B -

A.dministração Regionat:

B .1

-

Diretorias

Regionais

CDG-

DR):

B .1.1 -B.l.2 (DR-SA),

Secretaria <DR~S) •'
Serviço de Adm\nistração
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B .1. 3

Serviço

de

Engenl'"!aria

(DR-SE).

B .1. 4
AJJ.

B .1. 5
IFJ.
E .1. 6

Assessoria-jurídica

<DR-

Inspetorias Fisca ;.s <DR-

comissqes de Estutlos e

Obras (D'R-CEO) .
§

1<? São as seguintes as denomina-

ções, sedes e jurisdições das Diretorias Regionais do DNPVN:
a)

1~

Diretoria Regional UI!- DR),

éom sede na Cidade de Manaus <AM)
e jurisdição sôbre a bacia hidrográJi-

ca do Rio Amazonas desde sua entrada em território ~1acional .até ah:-ançar
a Cidade de óbidos, compreendendo a·s
bacias hidrográficas de "eus afluentes
entre os limites considerados:
b)

2:_~

Diretoria Regional

(~'~

DR),

com sede na Cidade de Belém (PA) e

jmisdição sôbre a costa norte do Brasil desde a foz do Rio Oiapoque até o

cabo Gurupi, bem como sôbre as bacias hidrográficas dos :tios da vertente oceânica que desaguam nesse trecho da costa e. do Rio Amazonas, d~
óbidos para- jusante, incluindo a região do Delta Amazônico e do baixo
Tocantins;
c)

3:J. Diretoria Regional (3JJ. DR),

com sede na Cidade de Sáo Luiz CMA)
e jurisdição sôbre a costa nort~ do
Brasil desde o Cabo Gurupi at(-' o limite entre os EstadOs do :Piaui e Ceará, compreendendo as bacias hidrográficas dos rios da vertente oceânica que
desagllam nesse trecho Qa costa e seu.o'":l
respectivos afluentes;
.
d)

4lJ. Diretoria Regional

(4'' DR) ,

com sede na Cidade do Re.::lfe (PE)
e jurisdição sôbre a costa nordeste do
Brasil compreendida pelos Estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba,
Pernambuco e Alagoas, bem como sobre as bacias hidrográficas dos rios da
vertente oceânica que desaguam nesse trecho da costa e seus t'e.spectivos
afluentes;
e) . 5!!-

Diretoria .fl,egional (5:1. DR),

com sede na Cidade de salvador rBA)
e jurisdição sôbre a ---:os ta leste braf:iileira compreendida pelos Estados de
Sergipe e Bahia, bem como sôbre as
bacias hidrográficas do Riq São Francisco e dos rios da vertente oceânica
brasileira que desaguam nesse trecho
da costa e seus respectivos afluentes;
J)

6"" Diretoria Regional (6a. DR),

com sede na Cidade do Rio de Janeiro (GB) e jurisdição sôrll.'e a costa

sudeste brasile:i:ra compreendida pelos
Estados do Espírito Janto, Rio de Janeiro e Guanabara, e :;ôbre as bacias
hidrográficas dos rios da vertente
oceânica que desaguam nesse trecho
da mesma e seus respeci;ivcs afluentes·

ç/)

7l;l Diretoria Regional (7(). DR),

com sede na Cidade de São Paulo
(SP) e jurisdição sôbre a cos~a sulbrasileira, compreendida pelos Estados
de São Paulo e Paraná, bem como sôpre as bacias hidrográficas do Rio Paraná e dos rios da verte::tte oceánir::a
que desaguam nessa costa e seus respectivos afluentes;
h)

8\\

Diretoria Regional (8:t DR).

com sede na Cidade de Pôrto Alegre
(RS) e jurisdição sôbre a costa sul
brasileira, compreendida pelos Estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Su!, bem .~amo as !Jàcias hirt:ogJ,'áficas do Rio 'lJ"ruguai e dos rios da
vertente oceânica que desaguam nessa eosta e seus respectivos afluentes,
além do sistema regional de lagoas;
i)

9-l:l DiretOTia Regional

(9~

DH.),

com sede na Cidade de Pôrto Nacio:aal
<Gú) e jurisdição sôbre 85 bacias hidrográficas dos Rios Tocantins e Araguaia e seus respectivos afluentes, com
exclusão da bacia do Baixo Tocantins;
j) 10~ Diretoria Regional ,10\L DR),
com sede na Cidade de ·::orumbá <MT)
e jurisdição sôbre a pacia hirtrográfi··
ca do Rio Paraguai e seus afluentes".
§ 2>? Pr'OvisOriamente, a.s sedes das
7lJ. e 9!!- Diretorias Regionais s~rao instaladas, respectivamente, eni Curítitm,
<PR) e Brasília (DF) , até que as mesmas possam ser definitivamente locaJjzadas como determinado no par J.grafo
anterior.
Art. 2'? o Ministério da Viação e
Obras Públicas, dentro do prazo de
noventa dias, a contar da data da publicação dêste decreto e com -t:unctamento na Lei n>? 4.213, de 14 de fe'vereiro de 19.63, devera submeter a
aprovação do Presidente da República:
a)
o Regimento definitivo do
DNPVN, dentro da ~struturação administrativa aprovada por êste decreto;
b) a revisão do número, denominação e símbolo dos cargos em comissão
e das funções gratificadas constantes
do Anexo I do quadro de pessoal do
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DNPVN, aprovado pelo uecrew numero 51.897, de 9 de abril de lSU-3, para adaptação dos mesmos à nova es-

trutura adminiStrativa 1.provada por
éste decreto, sem aumento de pessoal.
Art. 3º Enquanto não fôr aprovado
o Regimento definitivo à.o DNPVN,
continuará em vigor, para todos os
efeitos, o Regimento 3..p.ro'vado pelo
Decreto nº 51.896, de 9 de abril de
1963, bem como 'J número, denominação e símbolo dos cargos em com1ssâo
e das funções gratificadas constantes
do Anexo I do quadro de pessoal do
DNPVN aprovado pelo Decreto número 51.897,, da mesma lata.
Art. 4º I'!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicaçáo·, revogadas as disposições em ,:ontrârio.
Brasília, 12 de novembro de 1965;
144.9 da Independência e 779 da República.
H. .CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 57.246 -

Art. ::::., A Comissão de que trata, a
art. 19 tem o prazo de 30 dias para
a conclusão de seus trabalhos, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 57.247 -

Modifica a redação do art. 49 do
Decreto n9 825, de 2 de abril de
1962 e acrescenta-lhe um parágrato.

o Presidente da República, usana:o
das atribuições que lhe confere o
art. 87, I, da Constituição Federal
decreta:
Art. 1 A redação do art. 49 a:o
Decreto nº 825, de· 2 de abril de 1962.
passa a ser a seguinte:
"Art. 49 o Ministro da Viação e
Obras Públicas promoverá, através de
Comissão, a realização dos estudos
necessários, a fim de se selecionar.
entre as diversas formas por que podem ::;er administrados os "ServiçoN
de Transportes da ·Baía da Guanabara", a mais adequada à consecução
dos nns a que se destinam aquêles
Serviços.
Parágrafo único. A comissão apresentará ao Ministro da Viação e
Obras Públicas os resultados de seus
estudos, propondo-lhe as providências
que se fizerem mister para a implantação da forma de administração
selecionada.
Art. 2º O presente decreto entrara.
em vigor na data de sua publicaç!:io.
revogadas as disposições· em contrário.
Brasilia, 12 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 ela
República.
H. CASTELLO BRANco

º

DE 12 DE

NOVEMBRO DE 1965
Constitui Comissão Interministerial a
jim de elaborar pÍ-ojeto de lei propondo nova tabela de fixação dos
valôres relativos aos emolumentos
dos corretores de naviOs.

o Presidente da República, us'ando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição
Federal, ·decreta:
Art. 1º Fica ·constituída· uma Comissão Interministerial para elaborar
·projeto de lei propondo nova tabela
para fixação dos valôres relativos aos
emolumentos dos corretores de navios,
integ1:ada por elementos dos seguintés
Ministérios:
a) Um representante da Diretoria
de Rendas Aduaneiras do Ministéiio
da Fazenda;
b) Um representante da Comissão
de Marinha Mercante do Ministério
da Viação e Obras Públicas.

DE 12 DE

NOVEMBRO DE 1965

Juarez Távora
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DECRETO N9 57.248 NOVKMBRO

~E

DE

12

DE

1965

Abre, à Superintendência do Plano de

Valorização Econõmica

da

Regzão

Fronteira Sudoeste do Pais, o Oé·
dito extraordinário de Cr$ ....... .
300.000.000, pu.-ra os . inS que rnen-

ciona.
O Presidente da República, nos têrmos do artigo 44~ da Lei n9 4.320, de
17 de março de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aberto, à Superintendência do Plano de Valorização E.úo··

nômica da- Reg'ião Fronteira sudoeste
do Pais, o crédito extraordinário de
Cr$. 300.000.000 <trezentos milhões_ de

cruzeiros), como vigência para dms
exercícios destinado a atender ""o
funcionamento integral da Comissão
de Contrôle dos Transportes de Pa1s,
bem como as providências para socorro das populações e áreas ati.ngl-~
das pelas inundações .JUe estão ocorrendo nos Estados do RJO Grande ilo
Sul e Santa Catarina.
Art. 29 o crédito extraordinario de
que trata o artigo anterior será registrado, automàticamente, pelo Tribunal de contas e ·distribuído· ao Tesomo Nacional.
Art: 39 &ste Decreto entrará ~m
vigor na data de sua publicação, revogadas ~s disposições em contrário.
Brasllia, 12 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Qctavio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 57. 249 - DE 12
NOVEMBRO DE 1965

DE

"
Autoriza o Serviço
do Patrimônio cta
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Estado
do Rio .de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere . o
art. 87, inciso I, · da Constituiçâo
Federal, e de acôrdo com os artigos
n9~ 1.165 e 1.180 do Código Civil,
decreta:
Art. 1ç Fica o· Serviço do Patrlmo ..
nio da União, autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificaçãO da

respectiva escritura, a doação que o
Município de Cambuci, no Estado 'do
_Rio de Janeiro, fêz à União Federal,
do terreno com a área de 500.000 m2
(quinhentos mil metros quadrados),
com as benfeitorias nele existentes,
situado .naquele Município,._ tudo de
acôrdo com os elementos constantes
do processo .protocolizado no MiniStério da Fazenda sob n9 117.606, de
1943.

Art. 29 Destina-se o imóvel. a que
se refere o artigo anteriof à construçáo de um Pôsto Agropecuário, j~
instalado e em funcionamento.
Brasília, 12 de ·novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 d.a
República.

H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

DECRETO N9 57.250 NOVEMBRO

DE 12 DE

DE 1965

Declara de utilidade pública o ·~Ins
tituto santa Lúcia", com sede no
Estado da Guanabara.
O Presidente da República, . isando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal e
atendendo ao que consta do processo
M.J.N.I. n9 30.512, de 1964, decreta:
Artig.o único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 23 de agõsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento ·aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de -maio de 1961,- o
"Instituto santa Lúcia", co~ ::::ede no
Estado da Guanabara.
Brasília, 12 d'e novembro de. 196.5;
1449 da Independência e 779 da R€::.
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO N9 57.251 - DE 12 DE
NOVEMBRO DE 1965
Declara de utilidade, pública a .-.Associação Brasileira para o Rearmamentó Moral", com sede em PetrtJpolis, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal, e
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atendendo ao que consta do proc.;::ssa
l\:i. J. N. I. 23.010, de 1965, df!creta:
Artigo único. E' dtclarada de _uti~
lidade Pública; nos termos do art. 29
"in fine", da Lei 91, de 28 de agôsto
de 1235, comblmtdo eom u an.. r.' ::lo
n.egulamento aprovado pelo Decreto
50.517. de 2 de maio de 1961, a 1\ssocJação Brasileira para o Rearmamento Moral, com sede em Petrópolis,
:Gs~a.do do ILio de Janeiro.
Brasília, 12 de- novembro de 1953,
144.'-' àa Independência e 779 da República.
H.

CAS'rELLO B!\ANCO

Juracy Magalhães

DECRETO N9 57.252 -

DE 12 DE:

N.OVEMBRO DE 1965

Concede à sociedade Navegação Cometa Ltda autorização para conU~
nuar a funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição
J:o"'ederal, e nos têrmos do Decreto-lei
nº 2. 784, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. É concedida à socie~
d~tde Navegação Cometa· Ltda, com
sede na cidade de Santos, Estado de
S. Pauio, autorizada a funci_onar pelos Decretos n<?~ 37.387, de 25 de maio
de 1955; 38.397, de 23 de dezembro de
1955; 44. 202, de 29 de julho de 1958;
e 399, de 21 de de:.::embro de 1961, autorizayão para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabo~
tagem, com a alteração contratual
ap1·esentada, que compreende o au~
mento do capital social de .. _....... .
CrS 7.800.000, (sete milhões e oitocentos mil cruzeiros) para . ·............ .
Cr$ 76.3=5:).000, (setenta e seis mi~
lhões, trezentos e sessenta mil cru~
zeiros), por meio da correção monetâria dos valôres do Ativo imobilizado,
nos têrmos "cta Lei n<? 4.357, de 16 de
julho de 1864, capital êsse dividido
em 76.360 (setenta e seis mil, trezento:> e sessenta) cotas, do valor unitá.~
rio de Cr$ 1.000, (hum mil cruzeiros),
diStribuído com base na Lei n'? 2 .180,
de _5 de fevereiro de 1954, consoante
instrumento particular de alteração
contratual, firmado a 14 de outubro
de 1064, obrigando-se a mesma sacie-

dade a cumprir integralmente as leis
e· regulamentos em vigor, ou que ve~
nham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 12 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

D.aniel Faraco

DECRETO N9 57.253 -

DE 12 DE

N.OVEMBRO DE 1965

Concede à sociedade Diogo & Cia
Ltda autorização para continuar a
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.
·

o Presidente da República, usando
da atribuição· que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição
Federal, e nos têrmos do Decreto~lei
n9 2. 784, de 20 de novembro de 194.0,
decreta:
Artigo único. f:: concedida à sociedade Diogo & Cia Ltda, com sede na
cidade de Santos, Estado de S. Paulo,
autorizada a funcionar pelos Decretos
n9s 34.585, de 12 de novembro de 1953,
e 44.397, de 27 de agôsto de 1958, au~
torizaçáo para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de cabo~
tag:em, oom a alteração contratual
apresentada, que compreende o au~
mento do capital social ·de ......... .
Cr$ 3.300.000, (três milhões e trezentos· mil cruzeiros) para ........... .
Cr$ 235.360.000, (duzentos e trinta e
cinco milhõeS, trezentos e sessenta
mil cruzeiros), por meio da correção
monetária dos valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei n? 4.357,
de 16 de julho de 1964, capital êsse
dividido em 23.536 (vinte e três mil,
quinhentos e trinta e seis) cotas, ~o
valor· unitário de Cr$ 10.000, (dez miL
cruzeiros), distribuídas com base na
Lei n<? 2 .180, de 5 de fevereiro de 1954,
consoante instrument<> particular de
alteração contratual, firmado a 14 de
outubro de 1964, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmen·
te as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Brasília, 12 de novembro de 1965 ;.
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
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DECRETO N9 57.254 -

DE

16

DE

NOVEMBRO DE- 1965

Autoriza a cza.

Carbonífera Minas
Butiá a pesquisar carvão mineral no
munic-ípio de Triunfo, Estado do Rio
Grande do 'sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
s-7, n9 I, da Constituição e nos têrmos

Art. ~~· .t-<.evogam-se as msposrçoes
em contrário:
Brasília, 16 de novembro de ~96b;
14.49 da Independência e 779 da República.
H.

CA::)'{'ELLO

.BRANCO

Octávio MarcOndes Ferm2

DECRETO N9 57.255 - DE 16
NOVEMBRO DE 1965

DE

do Decreto-lei n.'? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); de-

creta:

Autoriza o cidadão
brasileiro João .
Keber a pesquisar argila, no município de
Cajainar, Estado de São
Paulo;

Art. 1Q Fica àu torizada a Gia. C&l'bonífera de Minas de Butiá a pesqmsar carvão mineral em terrenos ô.e
propriedade de Sadi Liotte de Sousa,
Raul Lima, João Adauto Lerias Pereira, Coradino Silva Coimb-ra, Rui
Azevedo Ossig,
Walter da Silveira,
João Amorim, Mário Avila, Paulo Maroca, Pedro Maroco, · Fl_orício da-- Silva ·
Coimbra, Camerindo Teixeira de Oliveira e Joaquim de Sousa Lopes situados às marg'ens do rio Jacuí, distritos de Passo Raso e Pôrto Bcüist::t,
_muntcípio de Triunfo, Estado do Rio
Grande- do Sul, numa área de mil
hectares (1.000 ha), delimitada por
um triângulo retângulo, que tem um
vértice a dezessete mil cento e trinta
e oito metros
(17 .138m), no rumo
magnético de oitenta e quatro graus
sudeste (849 SE); da chaminé da antiga usina termoelétrica do e;.;taleiro
das Charq-ueadas, no município de São
Jerônimo e os lados divergentes- dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oito mil metros
(8.ü00m), norte (N); oito mil trez,entos e oitenta e um metros (8.381m),
dezessete graus e vinte e um minutos
noroeste (179 21' NW).
Parágiafo- único.
A execução ãa
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51. 726, de 19 de
fevereü·o de 1963, e da
Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro ·de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorizacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000)
e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pef:quisa.

O Presidente da RepúbliCa, usando
da -atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.'? 1.!}8-5, de 29 de janeiró de 1940 (Código de Mina:::;), aecreta:
Art. 19 Pica autorizado o cictac!ao
brasileiro João Keber a _pesqUlsar argila, em terrenos de sua propriedade,
nv distrito e muniCípio de Cajnmar,
Estado de São Paulo, numa m·ea ae
sei::. .l:lectares e cinco ai·es lô,ú;) haJ ,
deliriJ.itada por um polígono mist.Uinéo,
que t~m um vértice no alinhamento,
lado direito, da via Anhanguera, na
direçáo de. São Paulo para Jundün, a
trinta e nove metros (39m), no rumo
magnético de trinta e dois g.caus e
quarenta e cinco minutos SltJoeste
í.32'? 45' SW), do ponto do eixo da referida rodovia correspondente ao quilõmetro trinta· e nove (km_ 39J e us
lados a partir do vértice _considerado
são assim definidos; o primeiro lf.tdo
é um segmento retilineo com du~entos
e sessenta metros (260 m), · quf parte
do vértice inicial com rumo magnético
de setenta e oito graus e cinqüenta e
cinco minutos sudeste (789 55' SE) ;
o segundo lado é um segmento IetHíneo com duzencos e trinta e oito metros (238m), que parte da r~xtreilli
dade do primeiro lado qom rumo magnético de vinte graus e trinta e cinco
minutos sudoeste (209. 35' SW); o terceiro lado é o segmento retilíneo que
partindo da extremidade do ser.;undo
lado, com o rumo magnético '5etenta e
oito graus e cinqüenta e cinco minutos noroeste (78\l 55' NW), alcança a
margem direita da rodovia acima mencionada; o quarto e último lado· e o
trecho da margem direita da es.trada
São Paulo-Jundiaí, compreendido entre a. extremidade do terceiro lado e
o vértice de partida.
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Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto nº ·51. 726, de 19 de
196·3, e da r?.esolução
fevereiro de
CNE~ n9 1-63, de 9 de janeiro de
19"33, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 20 O título da autorização d.e
pesquisa, que será uma via ::Lutêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cmzeiros (Cr$ 300) e será válido por dois (2) anos a contar da data
da transcriçilo no livro próprio de Registro .das Autorizações de Pesquisu.
Art. 39 R-evogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de novembro ~le 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57. 256· - DE 16
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Helio
Moutinho a pesquisar amianto; no
municipio de Itapací, Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere_ o
art. 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985,. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Helio Moutinho, a pesquisar
amianto, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Morro ou
José Antônio, distrito e município de
Itapaci, Estado de Goiás, numa área
de dois hectares oitenta e três ares .e
cinqüenta e três centiares (2,8353 ha),
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice, no final_ da poligOnal,
que partindo do ponto em que a es~
trada carroçável atravessa o córrego
Pae Pedro, ponto êsse correspondente
ao marco' cinco (5) da divisão das
terras com a Fazenda Agua Clara,
apresenta os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: novecentos metros (900 m), onze graus sudoeste
(119 SW); quatrocentos metros (400
metros), oitenta e nove graus nordeste (899 NE) ; duzentos e quarenta
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e quatro metros (244 m), cinco graus
doze minutos- sudoeste (59 12' SW) ;
quarenta e oito metros e oitenta centímetroS (48,80 m), quarenta e três
graus sudeste (439 SE); os lados divergentes do paralelogramo envolvente da área de pesquisa, a partir dêsse
vértice, assim se definem, por seus
comprimentos e rumos ·magnéticos:
cento e quarenta metros (140 m), setenta e sete graus trinta e oito minutos nordeste (779 38' NE) ; duzentos
e vinte metros (220 m), trinta e cinco
graus quarenta e nove minutos sudeste (350 49' SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica süjeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução
n9 3 de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3.00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da. transcrição no livro própriQ
de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octq,vio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.257 - DE 16
NOVEMBRO DE 1965

DE

Au-toriza Aluminio Minas Gerais S .A.
a pesquisar bauxita no município de
Barão de Cocais, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nº 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Aluminio
Minas Gerais S. A. a pesquisar bau-
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xita em terrenos de sua- propriedade
tio imóvel denominado Fazenda de
Sa.pé, local Pires e Mesquita, ~istrito

e município de Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais, numa área de
duzentos e quarenta hectares e dez
ares (240,10 ha), delimitada por

~

polígono irregular, que tem um vertice a cento sessenta e oito metros
(168 m), no rumo magnético de vinte
e seis graus e trinta minutos sudeste

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

ÜASTELI,Q BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO NQ -57.258 - DE 16 DE
(269 30' SE) da confluência dos córNOVEMBRO DE 1965
regos Dois Irmãos e. Sapé e os· lados a
partir dêsse .vértice, os seguintes comAutoriza o cidadão brasileiro Carlos
primentos e, rumos magnéticos: quaFrei1·e de Siqueira a pesquisar cal~
trocentos trinta e três metros (433 m),
cário, no município de Eucli.des da
setenta e um graus e trinta minutos
Cunha, Estado da Bahia.
noroeste (71 '? 30' NW) ; mil cento e
vinte rlleh·os · (1.120 m), trinta e quaO Presidente da República, usando
tm graus e trinta minutos noroeste
da atribuição que lhe confere o
(348 30' NW) ; mil seiscentos e vinte
art. 87, n" I, da Constituição e nos
e cinco metros (1. 625 m), dezenove
t&rmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
graus nordeste (19° NE) ; trezentos
de janeiro de 194'0 (Código de Minas),
metros (300 m), setenta e oito graus
decreta:
e quinze minutos sudeste (789 15' SE) ;
quinhentos e vinte e dois metros (522
-Art. 19 Fica autorizado o cidadão
metros), cinqüenta e quatro graus
brasileiro Carlos Fr_eire de Siqueira a
sUdeste (54? SE) ; trezentos e oitenta
pesquisar calcário em terrenos de sua
metros (380 m), sete graus e quapropriedade · no lugar denominado
renta e cinco minutos sudoeste (79 45'
Sítio Gameleira, distrito e município
SV.J) ; sei3C2ntos setenta e cinc.o mede Euclides da Cunha, Estado da Batl'os (675 m), dezesseis graus e. quinze
hia, numa área de treze hectares doze
minutos sudeste (169 15' SE) ; trezenares e cinqüenta centi<J.res (13,1250
tos noventa e cinco metros (395 m),
ha), delimitada por um -retângulo,
dez graus e quinze minutos sudoeste
que tem um vértice a vinte e cinco
(10? 15' SW); trezentos setenta e oito
metros (25 m), no rumo verdadeiro
metros (3'?8 m), três graus e Q.uinze
de vinte graus noroeste (209 NW), de
minutos sudeste (39 15' SE). O déci1.un maroo na. bifurcação da rodovia
mo (109) e último lado é o segmento
Euclides da Cunha-Massacará com a
retilíneo que une a extremidade do
que vai ao Sítio Gamaleira e os lados
nono (99) lado descrito ao vértice de
divergentes dêsse vértice, os seguintes
partida.
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e setenta e cinco metros (175
Parágrafo único. A execução da
metros), vinte e dois graus nordeste
presente autorização fica sujeita às
(229 NE) ; setecentos e cinqüenta
estipulaçõeS do Regulamento aprometros (750 m), sessenta e oito graus
noroeste (689 NW) .
vado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução.
Parágrafo único. ·A execução da
presente autorização fica sujeita às
n" 3 de 30 de abril de 1965,
estipulacões do Regulamento aproda Comissão Nacional de Energia
vado .pelà Decreto n'~ 51.726, de 19 de
Nuclear.
fevereiro de 1963 e da Resolução
n<? 3 de 30 de abril de 1965,
Art. 29 O título da autorização de
da Comissão Nacional de Energia
pesquisa, que será uma via autêntica
Nuclear.
dêste decreto, pagará a taxa de
dois mil quatrocentos e dez cruzeiros
Art. 29 o titulo da autorização de
(Cr$ 2.410) e será válido por dois (2)
pesquisa, que sera uma via autêntica
anos a contar da data da transcrição
dêste decreto, pagará a taxâ de
no livro próprio de Registro das Autotrezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será
rizações de Pesquisa.
válido por dois . (2) anos a contar da
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data da transcrição no livro próprio
de Regis_tro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 3ç Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
144<? da Independ_ência e 77<? da
Repú,blica.
H.

CASTELLO. BRANCO

Octavio M arcondes Ferraz

DECRETO N9

57.259 DE
NOVEMBRO DE 1965

_16

DE

Concede à Mineralite S. A. - Mineração, Expç;rtação e Importação
autorização para funcionar como
e,mprêsa de mineração.

Presidente da República, usando
da aü·ibuição que lhe confere o,
art. 87, nt? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n° 938, de 8 de
dezembro dB 1938, decreta:
Artigo único. Ê concedida à Mine-·
ralite S. A. _:___ MineraÇão, Exportação e Importação, constituída por assembléia realizada em 20 de julho de
1965, com sede na cidade de São
Paulo, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente -as
leis c regulamentos em vigor ou que
venP:am a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
Brasilia, 16 de novembro d-e 1965;
144<:> da Independência e 77º da
República.
O

H.

CASTELLO

BRANCO

Octavio M arcondes Ferraz

DECRETO

N<? 57. 260 DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1965

Conc::de à Indústria Extrativa de
Minérios Caru Ltda autorização
para -funcionar como emprêsa de
mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, n 1-' I, da Constituição ·e -nos
têrmos do Decreto-lei n<:> 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:

Arti"g·o único. :11: concedida à Indústria Extrativa de Minérios Caru Ltda.,
constit~Jíct~ por contrat-O partic1.Uar de

·ExEcU'l'rvo
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10 de agôsto de 1905, com sede na
Fazenda caru, município de Rinópolis,
Estado de São Paulo, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLQ

BRANCO

O'Jtavio M arcondes Ferraz

DECRETO N9

57.261 DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1965

Outorga à Companhia de Eletrificação Rural do Nordeste concesséío
para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 10 do Decretolei -n<? 2. 281, de 5 de junho de 1940 e
8º do Decreto-lei n9 3. 763, de 25 de
outubro de 1941, decreta.:
Art. 19 11: outorgada .à Companhia
de Eletrificação Rural do Nordeste
concessâo para distribuir energia elétrica nos Municípios de Batalha e
Pôrto, Estado do Piaui, ficando autorizada a montar as usinas termelétrícas, e a construir os sistemas de distribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, apos
a aprovação dos projetas, serão dete:;:minadas as C8Xacterísticas técnicas
das instalações.
Art. 29 A concessionária devera satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
vinte (120) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto, os estudes,
projetas e orç.amentos relativos às
usinas termelétrica.s e aos sistemas ó.e
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinca (30) dias, contados da publicaçào
do despacho da aprovação da respectiva minuta Pelo Miniqtro das Mina:;
~ lj!I}.ergia.
·
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III - Iniciar e concluir as obras nos
pr'azos que forem estabelecidos pelo
Ministério das Minas e Energia, exe-

cutando-as de acôrdo com os p~ojetos
ap·rovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rererldos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.

Art. 39 As tarifas do fornecimento
de eneigia- elétr1ca serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Naciohal da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energ1a.
Art. 49 A presente concessão 'vigorará pelo prazo de trinta t30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços con~
cedidos reverterão à União.
Art. 611 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo~se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7rJ f:ste decreto entra em vigo!'
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 7711 d.a
República.
H.· CASTELLO BRANco
Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO Nll 57.262 NO~BRO DE

DE 16 DE

1965

Transfere, da Comisstlo Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio
de Janeiro para Centrais Elétricas
Fluminenses S. A., autorizaçtlo para
construir linha de transmis,stlo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que llle confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e

EXECUTIVO

nos têrmos dos arts. 140 e 150 do
Côdigo de Aguas (Decreto n!? 24.643,
de 10 de julho de 1934) .e 5<? do
Decreto-lei n'?. 852, de 11 de novembro
de 1938, decreta:
Art. 1ç Fica transferida, para a
Centrais Elétricas Fluminenses S. A.,
a autorização para construir a linha
de transmissão entre a subestação de
Rio da Cidade e a Usina de Macabu,
passando por Teresópolis e Nova Friburgo, de que é titular a Comissão
Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio de Janeiro, de acôrdo
com o Decreto n'? 54.338, de 29 de se~
tembro de 1964.
Art. 2.9 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de novembro de 1965;
144? da Independência e 77? da
Repúblic_a.
H.

CASTELLo BRANco

Octavio Mm·conàes Ferraz

DECRETO NO? 57.263 -

DE

16

DE

NOVEMBRO DE 1965

Transfere do Municipio
de Campo
Belo para Centrais Elétricas ae
Minas Gerais s. A. concessão para
dtstrtbuir energia elétrica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 150 do Código
de" Aguas '(Decreto n9 24.643, de 10
de julho de 1934), 59 do Decreto-lei
nO? 852, de 11 de novembro de 1938 e
111 do Decreto-lei n'? 7.062, de 22 de
novembro de 1944, decreta:
Art. 19 Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
concessã.o para distribuir energia elétrica no Município de Aguanil, Estado de Minas Gerais, de que é titular
o Município de campo Belo, em virtude do manifesto apresentado à Divisão de Aguasr do Departamento Nacional da Produção Mineral no Processo D. Ag. n<? 1.031-38.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
api·ovação dos projetaS, serão determinadas as características técnicas das
instalações.

ATOS Do PoDER ExEcuTIVO
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I,- Submeter à aprovação do MInistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêste decreto, os estudos, projetas e ·
orçamentos relativos às novas iristalações.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30J
dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva mlnuta p~lo Ministro das Minas e ·Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro' das Minas e Energia, executando-as de· acôrdo com ós projetas
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogê,dos por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 f::ste decreto entra· em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário._
Brasília, 16 de novembro de 1965;
144<:1 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.264 - DE 16
NOVEMBRO DE 1965

DE

outorga à Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia concessão para
distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I,. da ·Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
n9 852, de 11 de novembro de 1938, e
do a.rt. 89 do Decreto-lei n9 3. 763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1° E' out'orgada à Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia
concessão para distribuir f}nergia elé-
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trica nos Municipios de Esplanada e
Entre Rios, Estado da Bahia, ficando
para isso-· autorizada a construir os
sistemas de transmiSsão e distribuição
que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria- .do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadaS as
características técnicas da instalação.
§ 29c A energia será suprida pela
Companhia Hidrelétrica do São Fran~
cisco.
Art. 29 A concessionária deverá sa.
tisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os es·
tudos, projetes e orçamentos.
II ~ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
III - Iniciar e concluil; as obr-as
nos prazos que forem aprovados --pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações ·que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referi~
dos neste artigo poderão ser prorrogados por· ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tai'ifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro .das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão viga~
rará pelo. prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que no
momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concesSionária r:oderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionári~
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) mese~
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antes de findar o prazo de vigênc~a
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 J!:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
144° da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N<? 57.265 - DE 16
NOVEMBRO DE 1965

DE

outorga à Companhia de Eletricidade
de Alagoas concessão para distribuir energia elétrica no município
de Bô'ca da Mata.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, · inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
n9 852, de 11 de novembro de 1938, e
do art. 89 do Decreto-lei n'? 3. 763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
A1·t. 19 Ê outorgada à Companhia
de Efetricidade de Alagoas concessão
para distribuir energia elétrica no
município de Bôca da Mata, Est::tdo
de Alagoas, ficando para isso autorizada a construir os sistemas de trans~
missão e distribuição que se fizerem
necessários.
·§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas da instalação.
§ 29 A energia será suprida pela
Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Art. 29 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I __: Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetas e orçamentos ..
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30)~ dias, contados da publicaçãQ Qo despacho da aprovaç~,o da re,s ..

EXECUTIVO

pectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
III ~ Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3° As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aProvação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A conces:sionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o. pedido a, que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de· findar o prazo de vigência
da concessão, enten~dendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art~· 79 :Ê:Ste decreto entra em vigor
na data dé sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de novembro de ...i965;
1449 da Independência e 77º da
República.

H. CASTELLO BRANCO
Octavio Matcondes Ferraz

DECRETO N9 57.266 - DE 16
NOVEMBRO DE 1961)

DE

Outorga à Centrais Elétricas do Rio
das contas s. A . concessão para
distribuit energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso ~ 1 çl~ Çonstituição, e

ATOS DO PODER ExECUTIVO

nos têrmos do art. 5Q do Decreto~ lei
n\'1 852, de 11 de novembro de 1938 e
do art. 8\'1 do Decreto-lei n9 3. 763, de
25 de outubto de 1941, decreta:
Art. 1<? f: outorgada, à Centrais Elé~
tricas do Rio das Contas S. A., concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Itagi, Estado da Bahia, ficando autorizada a construir
os sistemas de transmissão e de distribuição que se fizerem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetas, serão deter~
minadas as características técnicas
das instJ..lações.
Art. 21? A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Miw
nistro das Minas e Energia, em três
C3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar· da data da
publicação dêste decreto, os estudos,
projetas e orçamentos relativos aos
sistema de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação ·da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos p~·azos que forem aprovados pelo
Nfinistro das Minas e Energia, exe~
cutando-as de acôrdo com os projetos
H-provados e as modificações que fo~
rf'm autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos l}.este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 31? As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
1·evis,tas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Pl'odução Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4<? A presente concessão" viga·
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5'? Findo o prazo da concessão.
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclu·
siva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6<? A concessionária poderâ
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vie·
j.'em a ser estipuladas.
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Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar. com o pedido 'a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7'? :ttste decreto entra em vigor
na data. de suà publicação, revOgadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
144<? da Independência e 77<? da
República.
H.

CASTELLO

BRANCo

Octavio Marconàes Ferraz
DF.CRF.TO Nl? 57,267 -

DE

16 DE

NOVEMBRO DE 1965

Autoriza a Companhia Siderúrgica db.
Guanabara COSIGUA - a lavrar calcário, no município de Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da :ttribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Ar_t. 11? Fica autmizada a Campa·
nhia Siderúrgica da Guanabara COSIGUA - a lavrar calcário, em
terrenos de propriedade dos herdeiros de Heitor Cláudio de Sàlles. no
lugar denominado Borges, distrito e
municíPio de Pedro Leopoldo, no Estado de -.Minas Gerais, numa área de
dez hectares e quarenta e cinco ares
(10,45 ha), delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a duzenM
tos metros (200 m), no rumo' verda~
deiro de quarenta graus nordeste (40Q
NE) da extremidade norte (N) da
casa sede da Fazenda Borges e os la~
dos, divergentes dêsse Vértice, os s~~
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e vinte metros (220
metros), quarenta graus norde.ste· (400
NE); quinhentos e cinqüenta metros
(550m), trinta graus sudeste (209
SE) . Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíne~s, 'além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mençionadas neste decreto.
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Parágrafo unrco. A execução · da
presente autorização fica sujéita ãR
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 51.726, de 19 d~
fevereiro de 1963 e da Resolução
n9 3 de 30 de abril de 1965.

da Comissão Nacional de Energia.
Nuclear.
Art. 21? O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma cta Ie1, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao :ryiunicípio em cumprimento do disposto no art. 68 do Có...

nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n9 24.643, de 10 ae
julho de 1934), combinado -com os
arts. 5<? do Decreto-lei n<? 852, de 11
de novembro de 1938 e 8° do Decretolei n(l 3. 763, de 25 de outubro de 1941.
decreta:
·
Art. 1<? Fica excluído o Municípl"'
de Aurelino Leal (ex-distrito de Poiri,
desmembrado do Município de Itacaré), Estado da Bahia, da zona de concessão de que é titular a Prefeitura
Municipal de Itacaré, em virtude do
Decreto n<? 3. 904, de 5 de abril de

digo de Minas.

1939.

Art. 3? Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37

Art. 29 I!: outorgada à Centrais EMtricas do Rio das _Contas S. A. concessão para distribuir energia elétrica
no Município de Aurelino Leal, Estado
da Bahia, ficando autorizada a. t.onstruir os sistemas de transmissão e de
distribuição que forem necessáriol'!.

e 38 do Código de Minas.
Art.

4Q As propriedades vizinhaR.

estão sujeitas às servidões de solo ~'~
subsolo para fins de lavra, na forma.
dos arts. 39 e 40 do Códigd de Mlrias.
Art. 5º o concessionário da auto··
rização será fiscalizadO pelO Depirta.-.
menta NaCional da Produção Mineral
e gow..rá dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código ..
Art. 69 A autorização de lavra terà.
por título êste decreto, que será. transcrito no livrO próprio de Registro dar;
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzelro~
(Cr$ 600).

Art. 7º Revogam-se as disposlçOR~
em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTE;LLO. BRANco

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.268 --"' DE 16
NOVEMBRO IÍE 1965

DR:

Outorga concessão à Centrais Elétricas
do Rio das Contas S. A. para custribuir energia elêtrica e dá outra~;
providr2nctas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e

Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovação dos projetas, serão determinadas as características técnicas das
instalações.
Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em trê5
(3) vias, dentro do prázo de cento e
oitenta (180) dias, a, contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e de cUstribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, .contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo MiniStro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, exe·
cutando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energ~a.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas .trienalmente pela Divisão de
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Aguas -do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministl'o das Minas e, Energia.
Àrt. 5~ A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos:
Art. 69 Findo o pràzo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 7º A concessionáTia poderá requerer que a concessão sejã.-renovada
mediante as condições que . vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
Tefere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o pràzo de vigêncm
da concessão, entendendó-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 8Q f:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação,. revogadas
as disposiçô~s em contrário.
Brasília, 16 .de novembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da
República. ,
H.

CIISTELLO

BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO NQ 57.269 --' DE 16
NOVEMBRO DE 1965

DE

Tmnsjere para o Govêrno do Estado
da Bahia os enáargos e responsabilidades relacionados com o reconhecimento e inspeção dos estabelecimentos de ensino médio localizados no seu território.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, I, da, Constituição e tendo
em vista o disposto no art. 16 da Lei
nQ 4.024, de 20 çl.e dez€mbro de 1961,
decreta:
Art. 19 Ficam transferidos para o
Govêrno do Estado da Bahia os encargos e responsabilidades relacionados com o reconhecimento de ensino
médio, localizados no seu território, da
rêde est.adual e dos particulares que
não optarem pelo sistema federal nos
têrmos do art. 110 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacioilal.

Art. 2Q 2ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Brasilia, 16 de novembro de 1965;
J.44? da Independência e 77Q da
República.
H. ·CASTELLO BRANCO

FtaVio Lacerdá

DECRETO

N? 57.270 DE
NOVEMBRO DE 1965

16-

DE

Autoriza a Carbonífera Criciúma Ltda.
a lavrar· carvão mineral~ no município de Criciúma, Estado de Santa
Catarina.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
~<:trt. 87," nl? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art·: lQ Fica autorizada a Carbonífera Criciúma Ltda.. , na qualidade de
sucessora dos direitos de Francisco
Bernardo Corbetta, a lavrar carvão
mineral, em terrenos de propriedade
de José Nuer:hberg e outros, no lugar
denominado Mãe Luzia, -distrito e município de Criciúma, Estado de Santa
Catarina, numa área de oitocentos e
trinta e três hectares e setenta e cinco ares (833,75 ha), delimitada por
um polígono mistilíneo que tem um
vértice na confluência dos rios São
Bento e. Mãe Luzia e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comptimentos e rumos verdadeiros: cinco
mil e setecentos metros (5. 700 m),
quatro graus e quarenta e cinco· minutos noroeste (4Q 45' NW) ; mil duzentos e quarenta metros (1.240 m).
oitenta e nove graus e trinta minutos
sudeste (89~ 30' SE) ; o 'lado mistilí ...
· neo da poligonal é a margem direita
do rio Mãe Luzia e compreendida
entre a ·extremidade 'do último lado
retilineo e o vér:tice de partida. Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parãgrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alineas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aproda
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vado pelo Decreto n9 51 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e, da Resolução
CNEN n<? 1..:63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener~
gia Nuclear.

em contranartL1CJ. c: estímulos especiais, criado pela Portaria Interministerial n9 71, de 26 de fevereiro de
19G5, passa a ser regulado -pelo presente decreto.
Art. 29 'Ü concessionário da autoArt. 29 Para participar do prograrização fica obrigado a recolher aos
ma de estabilização de preços as emprêsas deverão assumir perante a
cofres públicos, .na forma d~ lei, os
Comissão a que se refere o artigo 8'\
tributos que forem devidos à União,
o compromisso de manter estáveis,
ao- Estado e ao Município, em cumou só~ aumentar com autorização
primento do disposto no art. 68 dO
prévia, os preços de seus produtos
Código de Minas.
até 31 de dezt::mJ.1ro de 1966, absorArt. 31? Se o concessionário da au-:vendo acréscimos de· custo através de
torização não cumprir qualquer das · aumento ·de produtividade, de redução
obrigações que lhe incumbem a autode margem de lucro e da utilizacão
rização de lavra será declarada cadudas vantageüs previstas neste decreto.
ca ou r.ula, na forma dos arts. 37 e
Art. 39 As emprêsas que no exer38 do Código de Minas.
cício de 1965 estabilizaram seus preços mediante adesão às disposições da
Art. 49 As propriedades vizinhas
Portaria Interministerial nl? 71, de 26
estão sujeitas às servidões de solo e
de fevereiro de 1965, ficam autorizadas
subsolo para fins de lavra, na fornia
a promover, independentemente de
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
autorização prévia a que se refere o
Art. 5<t O concessionário da autoriartigo anterior, a sua atualização em
zação será fiscalizado pelo Departa'1966, na estrita correspondência do
mento Nacional da Producão Mineral
aumento de custo que não puderem
e gozará dos favores discrfminados no
absorver, 'até o limite máximo de
art. 71 do mesmo Código.
10%, sendo 6% no primeiro semestre
e 4% no segundo, mediante corresponArt. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transsabilidade da associação dé classe da
respectiva categoria, e por esta juscrito no livro próprio de Registro das
Autoxir.ações de Lavra, após o pagatificada discriminadamente para colll_
provação "a posteriori", no prazo de
mento da ·taxa de oito mil, trezentos
30 dias, à Comissão Nacional de Estie quarenta cruzeiros (Cr$ 8.340).
mulo à Estabilização de Preços
Art. 79~ Revogam-se as disposições
(CONEP).
em contrário.
§ 19 As emprêsas que mantiverem
Brasília, 16 de novembro de 1965:
o compromisso ct._e estabilização con1449 da Independência e 779 da
form'e o artigo 139, continuarão enRepública.
viandô até o dia 15 de cada, mês as
listas de preços dos seus produtos ou
H. CASTELLO BRANCO
a confirmação da manutenção dos
preços vigentes.
Qctavio Mm·condes Ferraz
§ 29 Estas informações serão tram;mitidas pela CONEP aos Agentes
DECRETO N9 57.271 - DE 16 DE
Fiscais de Rendas Internas e Agentes
NQVEMBRQ DE 1965
Fiscç.is do Imvoo,t,o de Vendas e Consignações, parâ efeito de fiscalizaçfto,
Institui o sistema de incentivos à
nas suas visitas periódicas, e comuestabilização de preços e dá oumcação de qualquer irregularidade
tras providências.
quanto aos preços de venda, ao superintendente da SUNAB, ou ao seu
o Presidente da República, usando Delegado
Regional.
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe~
Art. 4º As emptêsas que não hajam
aderido à Portaria Interministeria.l
deral, decreta:
n9 71, poderão assumir o compromisso da estabilização, com relação ao
Art. 19 O sistema de incentivos à
exercício de 1966, perante a Comisestabilização de preços no mercado
são Nacional de Estímulos à Estabiinterno, mediante adesão voluntária
lização cte Preço~ (CONEP) ,
das empr~~as ~ndustriai~ ~ comerciais

ATOS DO PoDER EXECUTIVó

§ 19 Ao assumir ·o compromisso, indiCará a emprêsa os preços vigentes
na última semana anterior -à data da
publicação dêste decreto, os quais
deverão corresponder aos vigentes em
28 de fevereiro de 1St35, acrescidC'""' de
aumentos de custo acaso comproVados,
a juízo da CONEP e que não puderem
ter sido absorvidos de acôrdo com os
critérios da Portaria n9 71.
§ 29 Aplicam-se a essas emprês~s
tôd8.s as exigências e obrigações indlcadas no a.rtigo 39, bem como as d_ecorrentes da Portaria Interministenal
n9 71.
Art. 59 Não serão considerados comO
comDrovantes u.~ aumento de custo,
em -qualquer pedido de reajuste de
preços, os aumentos salariais concedidos além dos limites resultantes da
aplicação da Lei n9 4. 725, .de 13 de
julho de 1965.
Art. 69 As emprêsas que participarem do programa de incentivos de
cstabilizacâo, .:lvit.nuido por êste decreto, farão jus aos seguintes benefícios:
I - Exclusividade nas vendas. diretr,s, ou indiretas na qualidade de
sub-fornecedor, às entidades governamentais, autárquicas, sociedades de
economia· mista e sociedades com a
maioria daS ações em poder de er~:
tidades governamentais, às quais exigirão nas concorrências públicas, administrativas, ou colete, de preços,
comprovação de sua inscrição na
CONEP.
II - Exclusividade na obtenção de
aumentos de limites operacionais para
crédito de curto prazo e na concessão de novos fimmciamentos ou avais,
nos ba~J_cc:s e ,Xi·Jda.des í'inanceiras
oficiais, l'esp8itadas
as normas üe
operaçào dos mencionados bancos e
entidades.
Ill - Preferr-:ncia, pm'a fins de redescontas dos títulos de sua emissão,
de forma a permitir que os refinanciamentos sejam realizados· nos prazos
dos títulos, que serão encaminhados
ao Banco Centrai·· da República do
Brasil em "bordereaux" especiais.
IV - Exclusividade na participação dos benefícios de redução ou
isencão do impósto de consumo, quando éoncedidos na forma da Lei número 4.663-65.
V - Faculdade de, durante o exercício de 1966, acrescer ao limite de
aumento· de preço que vier a ser per-
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mitido para gôzo dos favores de redução do impósto de renda previstos
na Lei n9 5. 664-65, a diferença não
utilizada em 1965.
VI - Habilitação para negociar
ajustes de fretes com companhias
ferroviárias pertencentes à União ou
a sociedades -xe ç ....cnomia rhista com a
maioria de ações em poder de entidades governamentais.
VII - Redução ou isenção de gravames de caráter cambial para:
a) importação, quando não houver
similar de produção nacional, de
matérias primas, máquinas e equipamentos de produção;
b) importação de peças e partes
complementares para integrar prodU-'
to de fabricação nacional, quando se
tratar de programas de industrialização devidamente aprovados pelos
órgãos competentes;
c) serviço de amortização e juros
nas operações de crédito realizadas
no exterior, assim como, remessas de
dividendos e royalties.
VIII - Ampliação do limite semanal de aquisição de cambiais para a
importação.
Parágrafo único. Aos bancos privados que derem preferência em suas
operações a emprêsas que hajam aderido ao sistema de estabilização de
preços, o Banco Centrai da República
do Brasil concederá redução da taxa
de redesconto nas operações a- que se
refere o inciso III dêste artigo.
Art. 79 As entidades governamen':'
tais, autárquica::;, sociedades de economia mista e sociedades com a
maioria das ações em poder de entidades governamentais que tiverem
contratos, pedidos ou ordens ·de compra de material ou equipamento .em
curso de execução com firmas que
não aderiram a Portaria Interministeria! n9 71 deverão proceder· ao cancelamento dos fornecimentos não entregues dentro do prazo de 30 di.as a
contar da data da :Publicação dêste
decreto a não ser que:
I - As condições acordadas para
o fornecimento estabeleçam especificamente o pagamento de indenizações
ao fornecedor por cancelamento do
contrato, pedido ou ordem de compra;
II - a interrupção do fornecimento,
até que nova firma, seja seleciona,.da.
em regime de urgência, cause prejuízo irreparável ao andamento do ser-
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viço ou a boa execução da obra a
que o material e equipamento se destinam;
III - o fornecedor comprove sua
adesão ao programa de estabilização
de preços dentro de 20 dlas, a contar
da data de publicação dêste decreto;
Art. _8<? Para a- administração do
programa de. estímulo à estabilização
de preços, fica instituída junto a Superintendência Nacianal de Abastecimento (SUNAB), a Comissão Nacional de Estímulo à Estabilização de
PreÇos - CONEP, com autonomia
para a sua organização e deliberações
técnicas. Será composta dos seguintes membros:
- Superintendente da Superintendência Nactonal do Abastecimento
(SUNAB), cumo seu Presidente;
.:. . . . Presidente da Confederação Na. cional da Indústria CCNI) ou seu representante;
- Presidente -da Confederação Nacional do Comércio (CNC) ou seu
representante;
.
- Presidente da Confederação. Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) oU· seu representante;
- Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) ou seu. representante;
- Representante do Ministro da
Fazenda;
- Rep1'esentante do Ministro d:t
!ndústria e do Comércio;
- Representante do Miriistro du
Planejamento e Coordenação Eco-.
nômica;
- Representante do Banco Centra}
da República do Brasil.
§ 1Q A Comissão Nacional de ES··
timulos à Estabilização de P1·eços
(CONEP), terá um Diretor-Geral de.signado por seu Presidente e que o
/SUbstituirá em seus impedimentos.
§ 2º A Comissão Nacional de Estímulos à Estabilização de Preços
(CONEP), utilizará os. serviços, Instalações e pessoal ·da Superintendência Nacional do Abastecimento
(SUNAB), que forem necessários.
§ 3Q A Comissão Nacional de Es~
tímulo à Estabilização de Preço~
(CONEP) se regerá por Regimento
Interno por ela aprovado.
·
Art. 9º As decisões da Comissât~
Nacional de Estímulo à Estabilizaçâo
de Preços- (CONEP) serão tomadas
por, no mínimo, dois têrços dos -seus

membros, tendo o seu Presidente_tam ..
bém ~- voto de qualidade.
AJ;t. 10. As alterações de preços de
produtos e serViços promoVidas ou
admitidas por entidades governamentais, sOmente entrarão em vigor após
ouvido o Superintendente da Supe·
rintendência Nacional do Abaste'cimento (SUNAB) •
Art. 11. As inscriçôes junto à Co~
missão Nacional de Estimulo à Estabilização de Preços (CONEP) serão
processadas de acôrdo com as normas
por ela baixadas, inclusive quanto a
alterações de preços.
Art. 12. Os casos omissos, neste
de~reto, serão decididos pela Comiss~o Nacional de Estímulo à Estabilizaçâo de Preços (CONEP) .
Parágrafo único. Incorporam-se ao
presente decreto as disposições da
Portaria Interministerial nQ 7l não
colidentes com êle.
Art. 13. As firmas que aderiram à
J?ortaria Interministerial GB-71-65
terão suas adesões consideradas válidas para efeito dêste decreto, salvo
manifestaç!io expressa, em contrár~,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data da publicação dêste
decreto.
Art. 14., 1l:ste decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação· e
vigorará até 31 de dezembro de 1966,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhôes
Roberto Campos
Daniel Faraco

DECRETO N9 57.272 -

DE 16 DE

NOVEMBRO DE 1965

Define a conceituaçâo de Acidente em
Serviço e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -Art.
87, inciso I, da constituição Fedçr~r.
decreta:
Art. 19 Considera-se acidcnt~ em.
serviço, para os efeitOs previstos na
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legislação em vigor relativa às FOrças
§ 19 Esgotado êsse -prazo, o diArmadas, aquêle que ocorra com mireito de requerer os eventuais benelitar da ativa, quarido:
fícios decorrentes da retroatividade
p.revista· neste artigo fica automàticaa) no exercicio dos deveres prevismen te cancelado.
tos no Art. 25 do Decreto-Lei n<:> 9.698,
de 2 de setembro de 1946 (Estatuto
§ 29 - Não se aplica o dispu.sLo no
dos Militares) ;
presente artigo aos casos já for!:Çlalb) no exercício de suas atribuiçoe.s
mente decididos no âmbito judiCial, à
funcionais, durante o expediente nordata da vigência dêste decreto.
mal, ou, quando determinado por autoridade competente, em sua prorro-.
Art. 49.1 o presente decreto entrará
gação ou antecipação;
em vigor na data de sua pub\t~açà(},
c) no cumprimento de ordem emarevogadas as disposições em contrário.
nada de autoridade militar competenBrasília, 16 de novembro de Hlfl5;
te·
1449 da Independência e 779 da Repúd> no decurso de viagens em ·Jbjcto blica.
de serviço, previstas em regulam~ntos
ou autorizadas por autoridade mllitàr
H. CI).Sl'ELLO BRANCO
competente;
Paulo Bosisio
e> no decurso dEi viagens impostas
por motivo de movimentação efetuaArthur da Costa e Silva
da no interêsse do serviço ou a ped.i.Eduardo. Gomes
do;
j) no deslocamento entre a sua r;:sidência e a organização em y_ue serDECRETO N9 57.273 - DE 16 DE
ve ou o local de trabalho, ou naquêle
NOVEMBRO DE W65
em que sua missão deva ter inicio ou
prosseguimento, e vice-versa, desd~
Declara de utilidade pública, para fins
que efetuado em veículo militar ph~a
de desapropriação, os terrenos onde
tal fim destinado.
foram travadas as Batalhas dos
§ 19 Aplica-se o disposto nt:!ste
Guararapes, no Municipio de Ja'boaartigo aos militarE1S da ·Reserva, quantão, no Estado de Pernambuco.
do convocados para o serviço ativo.
o Presidente da República, usando
§ 29 Não se aplica o disposto
das atribuições que lhe confere o ·art.
neste artigo quando o acidente tór
87, item I, da Constituição e de acõrdo
resultado de crime, transgress::Xo dJscom o disposto no Decreto-Lei núme~
ciplinar, imprudência ou desidia d()
ro 3.365, de -21 de·junho de 1941, altemilitar acidentado ou de subordinado
rado pela Lei nç 2. 786, de 21 de maio
seu, com sua_ aquiescência. os ~aso'~
de 1950 ,decreta:
previstos neste parágrafo serão n.s:-.vidamente comprovados em Inqué1'ib
Art. · 19. São declarados de utiliPolicial Militar para êsse fim man··
dade pública, para fins de desapropriadado instaurar.
çáo, os terrenos onde foram travadas,
em 19 de abril de 1648 e 19 de fevereiArt. 29 Considera-se acidente em
ro de 16_49, no Município de Jaboatão,
serviço para os fins previstos ~";m ü~i,
no Estado de Pernambuco, as duas
ainda quando não seja êle a crwsa
Batalhas dos Guararapes.
única e exclusiva da morte ou da p·~r·
da ou redução da capacidade do mi~
Art. 2° Fica o Ministério da Educalitar, desde que entre o acidente e a
ção e CultUra autorizado a promover,
morte ou incapacidade haja relaçáo
por intermédio do órgão competente,
de causa e efeito.
a desapropriação dos terrenos referidos no artigo anterior, pertencentes ao
Art. 30 Os militares acidentados
após a vigência da legislação a que se
Mosteiro da Vila de Olinda do Patriarca Sáo Bento por doação gratuita do
refere o Art. 19, ainda não ampa1a·
dos por inexistência de regulamentaMestre de Campo, General do Estado
do Brasil e Governador da Capitania
ção definindo a conceituação de aci·
dente em serviço, ou os seus !.egüimos
de Pernambuco, Francisco Barreto
representantes, poderão :reque1·er no
Menezes, aSsim como os que o referido
prazo de 1 (um) ano, a contar defta
Mosteiro possa ter adquirido na mesdata, os henefícios déste decreto.
ma área.
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Art. 3'?. Os terrenos ora declarados
de utilidade pública destinar-se-ão à
constituição de um parque público, incumbido à DiretOria do Patrimônio
História e Artístico Nacional a guarda e a consel"vação do conjunto paisagístico e arquitetônico dos Guararapes.
Art. 4'?. Para ·ressalvar o cumprimento da cláusula da doação feita por
Francisco Barreto de Menezes, conforme escritUra de 8 de novembro de
lG56; fica excluido dos têrmos do presente decreto o Santuário de Nossa
Senhora dos Prazeres do Montes Guararapes, assim como a área 'Circundante de 10 hectares doada originàriamente pelo mesmo Frav.cisco Barreto de Mcngzes, cuja propriedade e
uso pleno peJo Mosteiro de São Bento de Olinda -são mantidos, observadas as disposições vigentes de proteqào
, ao Patrimônio H1stórico e Artístico
Nacional.
Art. 5'?. O Ministério d<.. Educação e
Cultura solicitará, pelas vias adequadas., os recursos necessários, parf} que
a presente desaprcpriação se efetive.
Art. 6'?. Este decreto entrará em vigor na da,ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
144,!? da Independência e· 77'? da República.
H.

Ct.STELLO

BRANCO

Flavio Lac_eràa

DECRETO N!? 57.274 -

DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1965

Aprova regulamento para o transporte e distribuição de correspondência Postal por emprêsas privadas, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuiçãb que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal e
de acôrdo com o dispOsto no artigo 3!?,
§ 2!?, do Decreto-Lei nQ 1.681, de 13
de oUtubro de 1939, e atendendo a necessidade do seu disciplinament<> no
que se refere à coleta, transporte. e
distribuição da correspondência, com
ou sem caráter de mensagem, realizado por emprêsa privada, decreta:

Art. 1'? o Di:retor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos pode autorizar que a coleta, o tranqporte e a distribuição da correspondência, com ou sem caráter de mensagem,
seja realizada por pessoa juridica, nas
condições estabelecidas por êste Decreto e nas Instruções que forem bai-,
xadas para a sua execução.
§ 1Q A autorização de que trata êste
artigo é concedida a título precário e
a emprêsa permisisonária assinará
termo de responsabrlldade em que fique estabelecido seus deveres e responsabilidades.
§ 29 A autorização é dada sàmente~
à emprêsa de comprovada idoneidade
e que tenha a .seae principal de seu
negócio no território brasileiro, bem
como a gerência confiada a brasileiro
e a totalidade de seu capital pertencente a brasileiros aqui domiciliados.

-Art. 2Q A autorização de que ."trata
o artigo anterior é concedida, únicamente, .para a coleta, transporte e distribuição de correspondência agrupada, bem como para o pagamento do
preço postal correspondente.
Parágrafo único. Constitui correspondência agrupada para ·os efeitos
dêste Decreto, a reunião de correspondência, com ou sem caráter de mensagem, e de outros objetos transportados por emprêsa autorizada, em recipiente especial e destinada, na forma da alínea c) do art. 4Q, a pessoa
jurídica constante do cadastro postal como usuária dês te serviço.
Art. 3'? O preço pPstal a ser cobrado par~ a realização do serviço será
fixado pelo Oiretor-Geral do Departamento 'dos Correios e Telégrafos, que
estabelecerá, também, as demais condições para a sua cobrança de modo
que salvaguarde os interêsses da
União.
Parágrafd único. O preço de que
trata êste artigo incide uniformemen~
te sôbre cada unidade que for expe~
dida.
Art .. 48 O Diretor~Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos nas
Instruções que baixar para a execução
dêste Decreto obedecerá às seguintes
condições básicas:
a) o serviço sàmente
poderá ser
realizado por empresa autorizada pa-
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ra operar com despacho e transporte.
de encomenda urgente;
b) as emprêsas que se h.abi1itarem
para a execução do serviço, assinarão
um têrmo de responsabilidade em que
se estabeli=cerào os deveres e obrigações, podendo ser consignadO nêsse
térmo as pellalidades e as condições
do cancelamento da autorização, sem
prejuízo das normas constantes da legislação vigente; ,
c) a utilização do serviço de remessa de correspondência agrupada é permitida à pessoa jurídica de direito público ou privadO, de e para suas agências, _filiais ou representantes, depois
de contratada ou autorizada a execução do serviço com a emprêsa permissionária;
d) a correspondência agrupada
é
acondicionada em recipiente privativo
e da propriedade da emprêsa permissionária, contendo fêcho inviolável e
obedecendo aos característicos que forem estabelecidos;
,
e) o transporte se realiza depois de
preenchidos as exigências relacionadas com o pagamento do preço postal
n2, forma do art. 39, dêste Decreto e
satisfeitas às demais condições estabelecidas. Na hipótese de correspondência do serviço público, centralizado ou autárquico, depois_ de preenchidas as formalidades da legislação
postal vigente;·
f) as emprêsas permissionáiias e os
usuários enviarão obrigatàriamente ao
Departamento dos Correios e Telégra~
fos o contrato e a autorizacão de ser~
viço já existentes ou que -venham a
ser celebrados, para perfazer o ca~
dastro postal;
g) o contrato e autorização de serviço conterão:
1) nome, enderêço e atividade dO
contratante e de suas agências, filiais e representantes;
2) percurso e frequência em que é
utilizado o serviço e pêso contratado.
Parágrafo único. Excepcionalmente
pode ser permitido o transporte de
correspondência agrupada, desde que
garantida a sua inviolabilidade, em
recipiente que não o indicado na alínea d) dêste artigo, quando o volume
a ser expedido ultrapasse a capacida~
de normal do recipiente.
Art. 59 Não pode ser expedido pelo
serviço de remessa de correspondên-
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cia agrupada o objeto de qualquer natmeza, pa.ra cujo transporte se exija
liberação especial, autorização ou fiscalizacão prévias da autoridade constituídâ, bem como o que atente con-·
tm a segurança nacional, do regime
ou da moral pública.
Art. 6Cl O serviço realizado pelas emprêsas permisisonárias fica sujeito à
fiscalização permanente do Departamento dos Correios e Telégrafos, o
qual estabelecerá as normas julgadas
convenientes para êsse fim.
Art. 79 As ~mprêsas permissionárias
e os usuários do serviço de remessa
de correspondência agrupada são os
únicos responsáveis para com a União
e para com terceiros pelos a~os praticados na sua realização.
Art. 89 O usuário do serviço de remessa de correspondência agrupada
pode optar pelo pagamento do preço
postal estabelecido na tarifa geral do
Departamento dos Correios e Telégrafos.
§ 19 O modo de pagamento de que
trata êste artigo deve constar da autorização de serviço e do contrato celebrado com a emprêsa permissionária.
Decorridos 30 dias da data da opção,
o usuário pode indicar novo modo de
pagamento.
§ 29 Na adoçâo do pagamento pela
tarifa geral, cada remessa será obrigatàriamente apresentada a Repartição Postal para exame e pagamento
respectivo.
Art. go A autor.izacão para o transporte de correspondência agrupada
não constitui m·onopólio ou privilégio
de nenhuma espécie, podendo a União
concedê-la às emprêsas que preencham ou venham a preencher as condições estabelecidas, cassar as autoriM
zações já concedidas ou executar ela
própria o serviço.
Art. 10. Serão aplicadas multas ou
se cancelará a autorização concedida,
no caso de a emprêsa permissionária,
o usuário ou os seus prepostos infrin~
girem as disposições constantes dêste
Decreto.
Parágrafo único. A multa e o cancelamento da autorização podem ser
aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da ação civil, penal
ou administrativa, que couber.
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Art. lL Fica sujeito à multa de um
décimo até cem vêzes o maior sal:t"rio
mínimo .vigente no País aquele que:
a)
transportar
correspondência
agrupada sem que possua a necessária autorização do Departamento dos
Correios e Telégrafos;
b)
transportar
correspondência
agrupada em condição diversa da indicada neste Decreto;
c) não remeter os documentos de
expedição e contrOle para_ efeito de
pagamento do preço postal, na forma
indicada nas Instruções de que trata
o Art. 19 dêste Decreto;
d)
transportar
correspondência
agrupada de pessoa jurídica que não
tenha seu contrato ou a' autorização
de serviço registrada na Repartição
Postal, na forma indicada neste Decreto;
e) dificultar ou impedir o exame
contábil e a fiscalização, bem como
sonegar documentos que forem julgados necessários pela Autoridade Postal·
f) ·não recolher as importâncias que
são devidas pela execução do serviço
de que trata êste DecretO;
g) prestar informações incompletas,
inverídicas ou fràudulentas, de modo
a beneficiar a si próplio ou a terceiros em detrimento do erário público;
h) transportar bens ou objetos ir~
regularmente;
i) desrespeitar, reiteradamente, de
modo a ocasionar prejuízo ·à União,
qualquer das normas estabelecidas por
êste Decretá ou pelas instruções ·baixadas para a sua execução.
Art._ 12. O Diretor Geral do Departamento dos Correio;; e Telég-rafos e
os Diretores Regionais nas suas jurisdições são competentes para a apuração da infração e a aplicação da multa. o cancelamento da autorização
é da competência exclusiva do Diretor
Geral do Departamento dos Correio.$
e Telégrafos.
'
Art. 13. O Diretor Geral cancelará
a autorização concedida, nos casos de
reincidência específica.
'
.
Art. 14. Respondem solidàriamen~
te a emprêsa permissionária, o usuário
e os seus' prepostos, quando causarem
prejuízos ao erário público, infringi..
rem as normas constantes dêste De·
creto e das InStruções que forem bai..
xadas para a sua execução.
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Parligra.fo único. A emprêsa perITJ.issionária, o usuário e os seus pre~
postos deixam de responder solidària.mente pelos atas· praticados pelos demais, quando comunicarem à Repartição Postal as irregularidades de que
tiverem ciência na exeCucão do serviço.
Art. 15. Cabe recurso do despacho
que aplica a multa ou cancela a autorização para a autoridade a que o
prolator da decisão está subordinado,
no prazo de 10 dias contadoS da intimação Ol,l da Sua public~ção no Diário
Oficial.
§ 19 Só se admite recurso, no caso
da aplicação da multa, quando comProvado o depósito do valor correspondente.
§ 29 Se a decisão final mantiver a
multa ou reduzi-la, -o depósito conVerter-se-á, automàticamente, em pagamento, restituindo-se ao infrator o
excesso depositado.
§ 39 O recurso de que trata êste artigo não tem efeito suspensivo.
Art. 16. ltste Decreto entrará em
vigor 30 dias após a sua publicação.
revogadas as disposições em contrá,rio.
Brasília, 16 de novembro de 1965;
1440 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 57.275 - DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1965
Dispõe sôbre medalha comemorativa
do centenário do nasc'imento de
O lavo Bilac.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe· confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e tendá em vista o que lhe
propôs o Ministro de Estado da Educação e Cultura, em conseqüência de
sugestão emanada da Comissão Promotora das Comemorações do Centen á r i o de Olavo Bilac, instituída
nos têrmos do Decreto n9 56.742, de
17 de agôsto de 1965, decreta:
Art. 19 A Casa da Moeda, órgão
do Minístério da Fazenda, fica
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autorizada a cunhar ni.edalha come~
mor&tiva do centenário do na.scimen~
to de 01avo Bilac, que transcorrerá
a 16 de dezembro do corrente ano.
Art. 29 A medalha, a que se r e~
fere o art. 19, será fundida em ouro,
prata e brónze, mediante especifica~
ções oferecidas pela referida Comis·são Promotora, podendo ser pôsto à
venda, pela mencionada repartição
fe:deral, o excedente do número de
personalidades e instituições agracia~
.das.
Art. 3<? A despesa resultante desta
autorização será atendida por recur~
sos financeiros adequados do Ministério (a ;Educação e Cultura.
Art. 49 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua pÚblicação.
Brasília, 15 de novembro de 1965;
144<? da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO

BRANCO

Flávio Lacerda
DECRIT.'TO W? 57.276 - DE 17 DE
NOVEMB-RO DE 1965

Modifica o Decreto n9 57 .0.03, de 11
de outubro de 1965, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atl'ibuições que lhe confere o
art. 87, I, da Constituição :F'ederal,
decreta:
Art. 19 A ementa do Decreto núR
mero 57.003, de 11 de outubro de
1965, passará a ser:
"Cria o Grupo Executivo de Integração da POlítica de Transportes
<GEIPOT) e dá outras providências".
. Art. 29 Fica acrescido o art. 19
do Decreto n9 57 .OG3, de 11 de outubro de 1965, dos seguintes parágra~
fos:
'' § 1<? Caberá ao ML.Jistro da Viação e Obras Públicas a Presidência
do Grupo Executivo de Integração
da Politica de Transportes
(GEIPOTl.
§ 29 o Grupo subsistirá. enquanto
durarem os . estudos contratados pelo
Govêrno Brasileiro, com a colabora~
çâo do Banco Internacional para Re-
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const:cução e Desenvolvimento ..... .
(BIRD) e, além disto, enquanto se
fizer necessária a sua atuação para
implantar os prójetos aprovados".
Art. 39 Fica acrescido o art. 39
do seguinte parágrafo:
'" § 3<? A Superintendência Executiva do GEIPOT manter-se-á em ligação com o Conselho Nacional de
Transportes por intermédio da Se-.
cretaria Executiva dêste Conselho, no
duplo sentido de· transmitir, .de 'um
lado, informações sôbre os estudos
em andamento e, de outro lado, receber sugestões que aquêle Consélho
julgar útil transmitir-lhe".
Art. 49 A alínea "e" do art. 49
passa .a ter a seguinte redação:
"e) movimentar, através do Superintendente Executivo os recursos
postos à disposição do GEIPOT".
Art. 59 o art. 59 passa a ter a
seguinte redação:
Art. 59 Fica autorizada a abertura
no Banco do Brasil de uma conta
especial para receber os recursos postos à disposição do GEIPOT que se~
rão constituídos de:
a)
participação, através de dotações, dos Ministérios e órgãos nêle
representados;
b)
empréstinios ou doações
de
entidades internacionais, nacionais
ou estrangeiras e, dentre estas, os
recursos provenientes da "Aliança
para o Progresso";
c) recursos mobilizados nos mer~
cactos internos e externos para os
fins específicos a que se destina o
Grupo E-xecutivo ora criado;
d) rendimento&
provenientes
de
trabalhos de consu1toria que lhe ve~
nham a ser solicitados.
"Parágrafo único. A Superintendência Executiva do GEIPOT manter-s:'3-á, diretamente, ou por inter~
médio de· órgão a ser incumbido es~
pecificamente de sua gestão finan~
ceira, em contacto com os Conselhos
Setoriais das Autarqtiias interessadas
do MVOP, para a legalização das
despesas feitas por conta do orçamento das referidas Autarquias.
Art. 69 Fica acrescido, entre o
penúltimo e o último artigos do Decreto, o seguinte artigo:
"Art. 79 O Conselho Nacional de
•TransPortes, informado das conclu-
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\Sões dos

estudos precedidos pelo
apresentará, dentro de
quinze dias, as sugestões que julgar
cabíveis, como elemento complem~n
tar de decisão do referido Grupo
Executivo".
Art. 79 O art. 79 passa a ser o
art. 89 com a mesma redação.
Brasília, 17 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
GElPOT,

H.

CASTELLO

BRANCO

.Juarez Távora

DECRETO N9 57.277 - DE 17
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza a firma Panbmsil Importadora e Exportadora Ltda. a comprar
pedras preciosas.

o

Presidente .da República, usàndo
atribuição que lhe confere o
art. 87, número· I, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
n9 466, de 4 de junho· de 1938, decreta:
da

Artigo único. Fica autorizada a fir-

ma Panbrasil Importadora e Exportadora Ltda., estabelecida em São
Paulo, Estado de São Paulo, B. comprar pedras preciosas nos têrmo.s do
Decreco-lei n<.> 466, de 4 de junho de
1938, conStituindo títuw desta, autorizaçao uma via autêntica do presente
decreto.
Brasflia, 17 de novembro de 1965;
144<.' da Independência e 779 da
Hepública.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Buthões

DECRETO N<:J 57.278 - DE 17
NOVEMBRO DE 1965

DE

Dispõe sôbre as distinções criadas pelo
Decreto n<:J 28.527, de 22 de agôsto
de 1950, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
ar-~. 87, item I, da Constituição Federal, decreta;

da

Art. 19 As distinções do mérito· no
tl·abalho criadas pelo Decreto ...... .
il9 28.527, de 22 de agõsto 'dei 19!)0,
no Ministério do Trabalho e Previdên~

cia Social, passam a constituir, a
"Q;_·dem do rv1énto do Tmball-;.o" a ser
corlferida, a emptcgados, emp:::~ga.do
l'BS, servidores públicos e persona.li~
C:.ades nacionais ou estraD:[j8irH-~· que,
po~- suas aLlvid4cte-'3 nos campos
do
tn•.ball1o, da prod.uçâo e do bem-estar
social, especialmente em prol da produtividade, da organização sindical,
do justo salário, da colocação d_a mãode-obra, da formação proüssional, da
hig-iene e da seg·urança do trabalho e
da previdfmcia social, se hajam tornado merecedores do reconhecimentu.
nacional.
Art. 2° A Ordem constará de trcs
gmus, "Grande Mérito", ·"Mérito Especial" e "Mérito", e será conferida
duas vezes por ano, a 1Q de maio Dis. do Trabalho - e 2G de novembro
- data aniversária da criaçào do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, ou excepcionalmente, em outra
época do ano, quando se tratar de
pE::---sonalidades estrangeiras.
Art.. 39 As nomeaçõe.:: e promoções
par? os graus da Ordem será.o feitas
pm Decreto do Presiden': da República, mediante proposta da Comissão
rio Mérito· do Trabalho, composta na
forma do art. 59 do Decreto n<.> 28.527,
de 22 de agosto de 1950, na nova .rena~
ção que lhe deu o Decreto n9 44:.773,
de 5 de novembro de 1958, encaminhada pelo Ministro do Trabalho e Pce~
vidência Social.
Art. 4° Será anexa à Ordem do _Mé~
t'ito do Trabalho a. Medalha de M~)'ito
da Segurança do .frabalho, de que
trata o Decreto n'? 38.417, de 2t'l de
dezerp.bro de 1955 destinada às pes.&oa::.
físicas e jurídicas que, pelos seu~ es·
forças, dedicação e realizaçõee em pról
da Prevenção de Acidem;e:: do 'l'raba"
lho se .tornarem merecedores dessa
distinção.
Parágrafo único. A Medalha de que
trata êste artigo será conferida,
anualmente, pelo Ministro do Truba~
"tho e Previdência Social, mediante
proposta do Diretor-Geral, do De par ..
ta.mento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho, sendo entregues
por ocasião da solenidade de instala ..
ção da Semana de Prevenção de Aci..
dentes do Trabalho.
Art. 59 O Ministro do Trabalho e
Previdência Social expedirá as instru ..
ções necessárias à execução déste D~;-: ..
creto, as quais disporão especialmente
.Gôbre as insignias da Ordem, os quan~
titativos de· agraciados em cada grau
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c os critérios J?;erais para l respectiva
concessão e para a inclusão inicial das
distinções já conferidas de acôTdo com
os decretos anteriores, nos graus da
Ordem, bem assim o que couber com
relação à Medalha de Mérito da Segurança do Trabalho.
Art. G0 O presente decreto {;lltra">·â
em vigor na data de sue. publicação,
revo;;adas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
R<püblica.
H, CASTELLO BRANCO
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v.idências legais necessárias à desapropriação, inclusive junto ao Serviço
do Patrimônto da União, de tôda a
terra mencionada no artigo anterior,
correndo as ':espesas por conta de seus
recursos final"!ceiros.
Art. 49 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as d1spos1ções em contrário.
Brasilia, 17 de novémbro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANco
Flávio Lacerda

Arnaldo Sussekind

DECRETO N9 57. 280 DECRETO

N° 57. 279 ~ DE 17 DE
NOVEMBRO DE 1965

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área limítrofe à
área do Centro Politécnico da Universidade Federal do· Paranã, constante dos loteamentos Gazetta e Zibarth, de propriedade de Rosa .Gazetta, Fernando Zibarth e outros, no
Município de Curitiba, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e de acôrdo com o disposto no
Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nll 2. 786,
de 21 de maio de 1956, decreta;
Art. 10 E' declarada d.e interêsse
público, para t"ins de desapropriaçáo,
::>... área de terra limítrofe ao Centro
PoHtScnico da Universidade Federal
Jn Paraná, com. as edificações e beneitoriz.s de.la constantes, formada
~rios
loteamentos designados como
Planta Ga.zetta, de propriedade de
Rosa Gazetta e outros, e Planta Zibarth. de !J"topr.ledade de Fernando
ZH:::lrth e outros, localizada no Muhicipio de Curitiba, Estado do r>aranú. '
Art. 29 /-.. ár.<;:v a que se refere o al'iso ::.n:_t,~.;.·ie;-( tDJ.n aproximadamente
5. ODO,OG m2 (trinta e cinco mil metros qu.aclra.c!o::;l, conr~·ontando com o
to:Eeno de Centro Politécnico, com a
Estr:•~:t Curit..!::Ja-Paranaguá e com :1
BR.-2.

Art. 39 Pica a Universidade Federal
Pa,rana autorizada a tdmar as pro-
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DE 17 DE

1965

Uetormula atribuições e vtnculação de
órgãos do Ministérto aa Eaucação e
CuUuru.
O Presidente da República., usanao
das atribuições que lhe. contere o artigo 37, 1nc1so I, da Constituição Fedreal, decn~ta:
Considerando a necessidade de aefinir esferas de competência de órgaos
do Ministério da Educação e Cultura,
evitando a dispersâo e repetição de
atribuiç.ões e possibilitando a legítima
e eficiente aplicação dos recursos;
Cons!derando que, por fórça de legislação vigente, cabem respectiva-.
mente à Divisão de Educação ExtraEscolar e à DiviSào de Educação Fí.srca, do Departamento Nacional de
!!Jducaçâo, o estímulo e apoio a prof)"l'amas de atividades culturais e desPOl'tivas de estudantes, pelo que a
Campanha de ~lssistência ao Estudante deve ocupar-se exclusivamente do
programa assistencial, inclu!neio assim
a Coordenaçào Nacional de Bôlsas de
Estudos, integrada_ igualmente no Departamento Nacional de Educação, :n~
elusivê em consonüncia com as disposições orçamentárias.
A!'t, 19 A Campanha dê Assistêncta
<".O Estudante CCASES) instituída pelo
D~creto r:8 43.031, de 13 de janeiro de
1958, tel'á por finalidade exclusiva a
execuçiio do programa assistencial ao
~studante, subordins.ndo-s~e diretamen~

te ao Departamento Nacional de Ed.ucaçtio, e será sediada em Brasilia.
Art. 2° A Coordenação Nacional de
Gólsa-::; de Estudos CCONABE) instl~
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tuída pelo DGcJ:eto n? 51.736, de 21 de
fevereiro de 1963, alterado pBlo De~
creto n? 53.952, de 8 de junho de 1964,
fica subordinada à Campanha de As·

sistencia ao Estudante.
Parágrafo único. O atendimento aa

dispo'sto no Decreto-lei n(> 8.0H~, de
29 de setembro de 1945, na Lei ....••
n? 3. 663, de 16 de novembro de 1959,
e no Decreto n? 50.368, de 21 de março
de 1961, bem comv cto programa de

bOlsas de manutenção e estudo 'a alunos a serem educados em condições
especiais competira à ,.,coorctenaçao
NB..cional de Bôlsas de Estudos.

Art. 39 A Campanha de Assistência

ao Estudante do Departamento Nacional de Educação será dirigida por

um Diretor-Executivo, que será igualmente o Coordenador da Coordenação
Nacional de Bôlsas de Estudos, 01.1...
bendo a designação ao Ministro de Es ..
tado da EducaçãO e Cuitur<:~..
Parágrafo único. O Diretor-Executivo da Campanha de Assistência ao
Estudante submeterá, anualmente, ao
Diretor-Geral do Departamento Na..
cional de Educação, plano de aplica~
ção dos recursos çrçamentàrios e exDECRETO N<? 57,281 -

tra··orçamentáriCs que forem 'destina ..
dos a Ass!stência aos estudante::., p8.r~
posterior a-:rn·oVaçáo pelo Ministro de
Estado da Educaçâo e Cultur'"!., podendo, após a aprovação, promover a
movimentação dos recursos relativm;
ao pagamento dos auxllios, bem como
daqueles que digam re::;peito à~ ae:spesa::; gentis de aJministração dos respectivos serviçÇ>s.
Art. 49 Ficam revogada:> as alíneas
d, e, J, g, h, i, do art. 29 e art. 3Q do
Decreto n<? 43.031, de 13 de janeiro
de 1958.

·

Art. 59 Para cumprimento do dis"'
posto no presente Decreto, o Mlm::;t.ro
de Estado da Educaç.ão e Cultura expedirá as instruções que julgar ne ..
cessárias.
' Art. 6<? Este decreto entrará em vi..
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições· em contrárlO.
Brasília, 17 de novembro de 19B5;
1449 da Independência e 77º da
República. ~
H. CASTELLO BRANCO
Flávio Lacerda

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1965

Dispõe sôbre a expedição de cartões de identidade pelo Ministério da
Educação e Cultura a que se retere o Dec1'eto n9 29.079, de 30 de
dezembro de 1950.

o Pfesidente da República, usando da atribuição que lhe corifere o
artigo· 87, item I, da Constituição, decreta
Art. 19 Os cartões de identidade funcional, a que .se refere o Decreto
n<? 29.079, de 30 de dezembro de 1950, serão expedidos, no Ministério tia
Educação e Cultura, pelos dirigentes dos órgãos, ou seus substitutos,
legais, em que estiverem lotados os fUncionários e terão fé pública em todo
o território nacional.
§ 19 A remoção, transferência, aposentadoria, exoneração ou demissão ao
funcionário tornam nulo, de pleno di rei to, o cartão de identidade funcional
expedido nas condições anterlm·es, obrigando-se o identificado a restituí-lu, sob as penas da lei.
§ 29 Em caso de extravio ou roubo, o funcionário fica obrigado a comunicar êsse eventQ ao dirigente do órgão em qlle está. lotado, mediante petição em que· circunstanciará o evento, e solicitara a expedição de outro
cr:rtão, ficando essa prova, arquivada no órgão correspondente.
§ 39 Os dirigentes de órgãos que emitirem cartões de identidade, fazendo
nêles inserir dados inexatos, incorrerão nos delitos e contravenções previstos em lei.
§ 49 Incorrerão aind:1 nas sanr;ões previstas em lei os funcionários que
recusarem dados ou indicações concernentes à própria,_ identidade, estado,
pTOflssão, domicílio e residência, desd.e que tais exigênCias seJam formuladas por' autoridade competente e devidamente justificadas.
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Art. 29 O cartào de identidade a que se 1:ef<2re o artigo antel'ior obede~
-cerá rigorosamente ao novo modêlo om aprovado e constante do anexo' a
,êste Decreto.
Art. 39 Nenhum cart$-o de identidade funcional poderá ser expedido
sem que o sm·vidor prêviamente r:tpresente sua carteira de identidade expe-:dida por Polícia Civil do Distrito Federal, dos Estados, pelos Gabinetes- de
Identificação de Ministério Militar, Policia Militar ou Corpo de BombeiJ:'o
do Distrito Federal ou Estados, por ser êsse tipo de documento expedido
.com base em fiCha datiloscópica.
Art. 49 As disposições dês te Decreto se aplicam, igualmente, aos- ser/ viciares dos Quadros de Pessoal das Universidades, Escolas e Fundações
vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 59 ~ste Decreto entrará em vigor a partir de 19 de janeiro de
1966, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO , BRANCO

Flavio Lacerda
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DECRETO N9 57.282 -

DE

17 DE

NOVEMBRO DE 19$5

Cria junções na antiga Tabela rJnica
de Extranumerários-mensalistas do
Ministério da Educação e Cultura,
em 'cumprimento de decisão judicial passada em julgado e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art1go
87, item I, da Constituiçao, decretGt:
Art. 1Q. Focam criadas, na Parte
Permanente da antigá Tabela única
de Extranumerários-mensalistas do
Ministério da

Educação e Cultura,

doze (12) funções de Assistente de
Ensino, referência 27, sendo oito (8)
dessas fun;:ões a partir de 8 de dezembro de 1950 e as quatro (4) rest~.ntes a partir de 14---de janeiro de
1955.
Parágrafo único. · As funções previs-

tas neste artigo destinam-se ao aproveitamento de Assistente.. de Ensino,
não remun3ra_dos ,da antiga Faculdade
Fluminense de Medicina, nos têrmos
das Leis ns. 1.254,' de 4 de dezembro
de 1950, e 2.403, de 13 de janeiro de
1955, cujos direitos ficaram recOnhecidos no Acórdão .de 16 de novembro
de. 1962, do TribUnal Federal de Recursos, transitado ém julgado proferido nos autos da Apelação CíVel nú-.
mero 14.425, Rio de Janeiro.
Art. 29. Em cumPrimento à Lei
n9 3. 780, de 12 de julho de 1960, as
funções previstas no artigo anterior
ficam enquadradas e incluídas no
"Quadro de Pessoal, Parte Permanente,
do Ministério da Educação e Cultura,
aprovado pelo Decreto n° 52.794, de
31 de outubro de 19·ô3, nas seguintes
condiçõeS:
I - 6 · (seis) cargos na Classe de
Professor de Ensino Superior, Código
EC-5r02 .1'8, ocupados pelos seguintes
Autores:
1. Antônio Carlos de Souza Gomes
Gaivão
2. Antônio Jorge Abunahman
3. Custódio Estêves Neto
4. Elmarto de Ohveira
5. Humberto Braga de Siqueira I<!Iachado
6. Silvio Alves de Lima

II - 6 (seis) cargos na Classe de
Assistente de Erisino Superior, Código
EC-5-03 .17, ocupados pelos seguintes
Autores:
1. Constante Jardim de Araújo
2. Carlos Alfredo Pinho de Bustamante Sá
3. Jacob Yussim
4. José Augusto Alves
5. Luiz Àlcides Bravo
6. Luiz Gonzaga Alves Batista Pereira
(enquadramento vigorando até 20 de
fevereiro de 1961 e considerado exonerado dêsse cargo a partir de 21 de
fevereiro de 19tH) .
Art. 39. O Ministro de Estado da
Educação e Cultura expedirá as porta-·
rias decorrentes do aproveitamento a
que se refere o artigo 19 dêste Decreto, consignando as transformações
indicadas no artigo 29 do :nesmo Decreto e as ~levações dos níveis '30rrespondentes a que se refere o artigo
49, § 19, da Lei n9 4.345, de ·26 de
junho de 19E4.
Art. 49 As despesas resultantes da
execução dêste Decreto serão" atendidas nas seguintes bases:
I - as anteriores à publicação das
portarias de aproveitamento a que ::oe
refere o art. 39 dêste Decreto, pelos
recursos próprios ao Poder Judiciário,
apuradas em exeeução e liquidação
final da sentença; e
II - as p-osteriores à publicação das
portarias de aproveitamento, à conta
dos recursos deferidos à Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro,
em subvenção, no atua1 Orçamento da
União (Subanexo 4 - _Ministério da
Educação e Cultura - 4.13.28- Direteria do Ensino Superior (órgãos
Dependentes) - 3.2.9.0 - Diver'>as
Transferências Correnter - 3. 2. 9. 2
-- Entidades Federais - 1) Pesso~-1
de órgãos da Administração descentralizada ~ W. 07 - Universidade 8'·~
deral do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 59 Este Decreto entral'á em
vigor na aata de sua publicação, t'evogada~ as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1965;
144<~ da Indep:mcWncia e 77° da República ..
H. CASTELLO BRANCO
Flavio Lacerda
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DECRETO

N9 57.283 DE 18· DE
NOVEl\'IBTIO. DE 1965-

Abre, pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social, o crédito especial de CrS 60.000.000 para os fin;;
que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida -na Lei número 4. 'Z25, de 13 de julho de 1965,
e observados os têrmos do art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério
do Trabalho e Previdência Social, o
crédito especial de Cr$ 60. OüO. 000
(!".essenta milhões de cruzeirosl para
atender às despesas cbm o funcionamento da Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de 'Política Salarial.
Art. 29 o presente decreto entra.l'á
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Hepública.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind
Octávio Bulhões

DECRETO

N'? 57.284 DE 18 DE
NOVEMBRO DE 19-35

Aprova o Regulamento de Insveção
Industrial, Bromatolóf!ica e Hi_qiênica de Produtos destinados à .1limentação dos Animais Domés·tir:Ds.
O Presidente da República, usando
da atribuição que· lhe confere o .unigo 87, nç I, d9. Constüuiqão e aos l·t:rmos do Art. 7ç da Lei n9 4. 736, de 15
de julho de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o RegDlamento de Inspeçáo I'ndustrial, Brom8tológica e Htgiênica de Produtos Destinados à Ali~L1.entaçi:io dos Animais
Domésticos, em anexo ao PrBs~ntc
Decreto.
Art. 2° íl:ste Decreto entran\ em vigor 120 .dias Gepois de sua publicaçüo,
revogs..das as disposições em conh·ã-

rio.
18 ele novembro de Hl~ 0 ;
1149 da Independência e 77° da Hepública.
Brasílü::~,,

H. CASTELLO BRi\,NCO
Hugo de Almeida Leme

Reoutameíl:to de Inspeção

Industrial

Bromatológica e Higiênica de Vm-

dutos destinaclos à Alimentação dos
animais domesticas:

Art. 1Q o presente Regulamento er.tatui as normas que regulam, cm t-odo o território Nacional, a fiscaE·~a
ção sob o ponto de vista indust.rial,
bromatológico e higiênico de prod•ltos
destinados à alimentação animal.
Art. 2° A execução da fiscalização
de que trata êste Regulamento c::~m
pete ao · Ministério da Agric'..lltura
através do Serviço de Inspeção de
Produtos Agropecuários e Materiais
Agrícolas
(S!P AMA), do Departamento de Defesa e Inspeção Agrop:;;cuária - (DDIA), sempre que se tratar de produtos destinados ao comércio inteJ:nacional ou interestadual.
§ 19 o presente Regulamento e atas
complementares que venham a ser
baixados, serã-o executados em todo o
território Nacional, podendo os Estados, os Territórios e o Distrito Federal
expedir legislação própria, desde que
não colida com esta regu1ament.ar;ão.
§ 29 A inspeção industrial, bromatológica e higiênica em estabeleci:ncntos de produtos destinados à alimentação animal, que fazem com~rcio
municipal ou intermunicipal, se regerá pelo presente Regulamento, d<~sde
que os Estados, Territórios ou MmüGípios não disponham de legisln.ção
própria.
§ 3ç ·Mediante convênio, pode:r8. o
J\'!:inisté1io da Agricultura delegar às
Secretarias de Agricultura ou r;rQ:ãos
correspondentes, nos Fstn.dns, rPrri-·
térios e Distrito Federal, cnx.pet.ência
psra r8Hlizar a inspecão e fisralizaçflo
prevish-:/; no pres:mte R89;nlamento,
excetuados os casos de comércio intel'nacional.
Art. 3° Pomt. efeito c1êste Reg·uJarnento c:?rão obs-srvar',as as :o-.et;'1.linte;,
defin:r:0es das matf!1·ias prirna::;,' p'Odt:tos se::n~-n•·e]XtTa.C.r:s ou -finais c\estin<'..dos à 8,lim~nüv:~5.a :mim:J.l;
I INGK,EDI?l\TF. - QL•alquer
!:cat.éria T)l'illCa 0~n~1..Jics e li,n·e .:le Yl~Js ..
t.F·,·~~. t!t.ilizarJa na· a~ü-,1cnbçáo ani ..

m::Jl.
H -

mi::;tu~-o.

I~JICÃO

de

ANJii./U\L -- Quakuer

·in~·~·edier:t2s

ca:n.?. :le tU··
pri··· os reD.•Ji~.itas ~-;,limc;nüv·es H-~c~~s·
s.::n·io:; ~- ma:rn:.tenc§.o. dcsenvo1vjnl~TI··
to e n:oduti'Jidade. dos animoüs -l quí:!
se destina.
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III

CONCENTRADO -

Mistura

de ingredientes de reconhecido vo.lm
biológico que adicionada a um ou
mais elementos, deviq.amente •::spr~ci

ficados pelo fabricante do concentwdo, constitua uma ração animal de

acôrdo com o item anterior.
IV -

SUPLEMENTO -

Ingredifm-

te ou mistura de ingredientes

capaz

de suprir a ração ou concentrados em
substâncias tais como: vitaminas, aminoácidos, minerais e antibióticos.
v - ADITIVO
é a substância
intencionalmente adicionada ao alimento com a finalldade de conservar,
intensificar ou· modificar suas propriedades, desde que não prejudique

seu valor nutritivo, como os corantes,
conservadores, antioxidantes e •.>utros.
Considera-se "aditivo incidental" a
substància residual ou migrada, presente no alimento, como decorrência
das fases de produção, beneficiamento,
acondicionamento, estoc.agem e uansporte do alimento ou das matérias
primas nêle empregadas, como por
E-xemplo: defensivos çia lavoura e outros.
VI -

COMPONENTES. GROSSEI-

ROS - são ingredientes de baixo valor nutritivo, tais como: casca de arroz, casca de amendoim, casca de
aveia, casca dê alg'odão, palha e sabugo de milho, bagaço de cana e ::;emelhantes.
Art. 49 Ficam sujeitos à inspecão
e fiscalização previstas neste Regú"lamento, todos os produtos empregrt. dos ou susceptíveis de emprêgo na ahmentação animal, compreendidos r~as
definições do ar'~igo anterior.
§ lQ Os grãvs e sementes, quando
expostos à venda sem qualquer b•mefício, da mesma fo1·ma que ós alimentos para peixes e aves ornamentais,
ficam disperisados das exigências de
que trata o presente Regulamento.
§ 29 Os fênos, quando expostOs à
venda moidos, estarão sujeitos }.',:> que
estatui o p1·esente Regulamento.
§ 3° Antibióticos e sun1ementos minerais e vitamínicos, Só poderão ser
comercializados quando registra:los no
Servíco de Defesa Sanitária A..nimotl
(SDS:"'.. ), do Ministério da Agricultu..;
ra, de acôrdo com a legislação vigente.
§ 4'? É proibidà a adição de normõnios em alimentos para animais, nas

condições previstas pelas disposições
l2gais em vigor.
l'>.rt. 5'? Os estabelecimentos que
elaboram e comercializam produtOs e
subprodutos destinados à alimentaçiio
an:imal, assim se classificam:
I - indústrias de produtos de OTigem vegetal: estabelecimentos cujos
produtos e subprodutos sejam ·;omercmlizados como ingredientes para a~i
mentação animal;
II - indústrias àe produtos de origem animal: estabelecimentos cujos
produtos e subprodutos sejam come;.:cializados como ingredientes Para alimentaçáo animal;
III - Fãbricas de suplementos minerais e;ou vitamínicos;
IV - Fábricas e;ou importadores de
vitamin.as e;ou antibióticos- e aditivos·
V - Fábricas de rações e;ou concentrados;
VI - Casas atacadistas e varejistas;
Art. 69 A Inspeção de que trata o
presente Regulamento será realizada:
I - Na's indústrias, inclusive agroindústrias, fornecedoras de matérias
primas destinadas ao preparo de alimentos para animais;
II - Nos portos marítimos e fluviais e postos de fronteiras;
III' - Nas fãbricas de rações e concentrados, incluindo as de Cooperativas, Associações e órgãos estatais:
IV - Nas indústrias,· nos armazéns
casas atacadistas e varejistas e nos
meios de transporte;
v - Nos estabelecimentos que io:rnecem matérias primas às fábricas de
rações e iconcentrados;
VI - Onde quer que se fabriqnem,
manipulem ou guardem rações, concentrados ou outros prpdutos destinados à alimentaçáo animal;
Parágrafo único. A inspeção à<> casas atacadistas e varejistas, terá por
objetivo:
I Reinspecionar produtos destinados à alimentação animal, previstos neste· Regulamento;
II - Verificar a existência de alimentes uara animais, oriundos do comércio -interestadual, em desaeõrdo
com dispositivos regulamentares.'
Art. 79 A· concessão da Inspeção pelo SIP AMA, isenta o estabeleciml~pto
de qualquer outra fiscalização lndus-
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t'·i::-J, bromatológica ou higiénica de
àmbito federal, estadual ou '11Umcip:::.l, 1oessalvado o disposto no pan'tgrafo 3<? do artigo· 29.
Art. 8°, A I"nspeç-ã.c Federal ~e rã instalada em ca.l'áter permanente ou periódico, a c:ritérlo da Diretoria do
SIPAMA.

Art. 99 A Inspçção industrial, bromatológica e higiénica dos produtos
destinados à alimentação aJ:J.imal
abrange:
I - A higiene geral dos estabelecimentos registrados ou relacionados;
II - o funcionamento dos estabelecimentos;
III - O exame de matéria prinia ·
-empregada é das rações e concentrados processados;
IV - As fases de recebimento, eonservação, manipulação, preparo, acond~cionamento, transporte
e depósito ·
de todos os produtos destinados à. ali-mentação animal;
V - A embalagem e a rotulagem;
VT - A classificação dos prod11tos,
.segundo a espécie animal e a sua finalidade;
VII - Os exames microbiolóç;i'cos,
biológicos, físicos e químicos das matérias primas, rações e concentrados
coletados na fonte de produção, no estabelecimento industrializador e nas
·casas comerciais (atacadistas ou varejistas), para efeito de verificacão
do cumprimento de medidas estabelecidas no presente RE!gulamento;
VIII - os meios de transporte e o
armazenamento dos ingredientes, ta·-ções e concentrados.
Art. 10 os funcionárioS incumbidos
ela execução do piesente regulamt~nto
exibi~ão carteira de identidade fun-cional, fornecida pelo SIPAMA CrU órgão autmizado, da qual constarão,
além da dencminação dO órgão, o
número de ordem, nome, fotogr::o.fia,
im)Jressão digital, cargo e data da expcdiç~-w.

P::n·â:grafo único.
Os servidores a
que se refere o presente artigo, no
exercicio de suas funções, dev,;.rão sE-r

pronta:r!lente ntendidos, sendo-lh2s facnlta.do H-vre trânsito em tôdas :t.::; cleP8:11~2ncias do estabelecimento .
Art. 1J. As f8 bricas de rr..ções e
concBntrados registradas só pod>~i'ão

s.dq_uirir ingredientes de origem animal e vegetal que obedeçam. aos pa<ir6es oficiais e movenham de ·~stabe
lecimentos devlda.inente inspecionados.
Pará~Tafo único. Os funcionários da
fiscalização deverão verific8X 3as fábricas, ·se o:=; diversos ingredient-2'3 de'stinados ao preparo de rações 3 concentrados, obedecem 9,08 preceito:5 do
presente Regulamento.
CAPÍTULO II

Registro e Relacionamento de
Estabelecimentos

Art. 12. Nenhum estabelecimento
pode realizar comércio interestadual
ou internacional de produtos destinados à alimentação animal, sem estar
devidamente registrado no SIPAMA.
Art. 13. Os estabelecimentos que
fabricam alimentos para animais, sujeitos ao registro de que trata :::t prE:sente Regulamento, deverão instruir
o pedido de registro com os seguintes
documentos:
I - Planta do terreno, em plano e
em elevação, com indicaçr,o de localização em relação às propriedades vizinhas, vias de acesso e de escoamento existentes ou a serem realizadas;
II - Plantas detalhadas de construções ou- adaptações, em escala (~xa
ta e em triplicata, com cortes transversais e longitudinais de todo projeto, constando ainda pormenores dis
aparelhagens, instalacões do abastecimento d'água e rêde de esgôtos,
bem como a localização do equip~
mento;
ITI - Descriç.ão detalhada das _inst2.1ações e eSclarecimentos compl~tos
sôbre as exigências constantes do artig-o 159 e seus parárrrafos em furma
de memorial descritivo.
Parágrafo único. Para fins de funcionamento, as fábricas de r9.ções e
concentrados, terão que ap~·esentar o
nome do técnico -responsável diplomado em medicina veterinária o-:1 ,:::.ngenba.rla agronómica.
Art. 14:. As fábr!.cas oue se llt;iJizarem de df~dos inexatas -para ·regist1·v,
ficam impedidas de funcionar até que
o órgão üsCalizador considere :;;gtisfeita.s as exigências ree;ulamenta:res.
Art. 15. Os predios em que se localizem as fábricas de alimentos para
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Rouparia, banheiros, vestiá-

calizador, a firma nu indiVt'luo em
üome da qual esteja 1:egístrado ou relacionado.
§ 39 No caso de o 'ilendeao•· ou foear!t~r ter feitú a comu~,i .. aç8.L< a que
.'>~ refere o
1°, e o c:omprad.w ou locatário não apresentar, dentro do
mazo máximo de trinta dias, os 1o-Cumentos necessários à transferéncia
respectiva, será suspenso o registro ou
n3;8.cionamento do estabelecimento, o
qua.l só poderá ser r.estabelecidc depois
de cumprida a exigência legal.

rios, privadas e mictó1·ios, em número
proporcional, para uso do pessoal, mstalados em compartimentos inten·a,mente separados e, tanto ci_uanto JJVHsível, afastados das salas de 'J.;ntficiamento e acondicionamento de pTOdutos destillados à alimentação an~
rri8J.

§ 4º Adquirido o qstaiJP.leejmento,
por compra ou arrendament•), e l'l"'aliza.da a transferência do registro ou
relacionamento, a nova firm~ é oorigada a cumprir t6das B.·S <;X!gências
formuladas ao respons~v~! anterior,
sem prejuízo de outras quç venham
a ser determinadas.

arrim3.ls devem
condições:

reunir

as S3guintes

I - Luz natural é artificial a.bnndantes; ventilação suficiente e'n tê,d2,S as dependências;
II - Pisos ·revestidos com material
adequado, entre outros, cimento comum ou colorido, ladrilhos hidráuli-

cos, lajes de granito, madeira ou ou-

tros materiais, a critério do órgão t'is-

Calizador;
III -

Parágrafo único. As fábricas

d~ n;.-

ções e concentrados terão que p.Jssuir
maquinaria adequada às suas rinalírtades.'
Art. 16. Qualquer modificação nas
dependências ou instalações dos estabelecimentos sob Inspeção Federal,
somente poderá ser feita
mediante
prévia autorização, do órgão fi-::::ali:zador.
Parágrafo único. As modificações de
emergf.nda poderão ser feitas após co:~~!.~açâo escrita ao órgão, fiscali-

CAPÍTULO TII

Transferência de Registro
ou rPlacionarnento

Art. 17. Em caso de transferência,
qualquer títnló, de estabelecimento
reg_istmdo ou relacionado, devera ser
pro;·idenciacla a competente transtei'i~~cta de responsabilidade do r~g-·,o;tro
ou cl0 relacionamento pa1·a u adqlürente.
§ 19 As firmas au indivíduos respons2:;eis ·por estabelecimentos registrados ou .ceJ~cwn~odos durante as
fase):: da trans.ferencia, 0.evcm not;II~
car aos interessados n8. ~o,npra ou
2,rre:.1damento a situação em que se
enco:'ltn.-, lace às exigências déste Re··
<:;nla~nsnttJ.

§

se

2° Enquanto a tra'1sfer::hcia não

continuam respordáveis
pels.s o!J1·igv.ções, peran:·-e o o1·gãv fisconc~·etizar,

CAPÍTULO IV

•

Higiene do's -Estabelecivwntos

Art. 18. Os estabelecimentos que
elaboram alimentos para anlmais, devem dar combate sistemático. aat. camundongos, ratos, ácaros, coleópteros,
aranhas e quaisquer outros 'animau;
nocivos.
Art. 19. Nenhum operário podel'á
ser admitido a serviço OF estabeleci·
menta sob Inspeção Federal, sem que
apl'BSente sua carteira de saud.e, a
oual devera ser visadH .l.nualtT;.ente
Pela autoridade competenl c.
Art. 20. E' proibido fazer re:teh;0eB
nos locais onde se realizem ~raodho.s
industriais, bem como depo:->ltar produtos, objetos e materiais -estranh<"JS
à finnlidade da dependência, ou ainda
guardar aí roupa;, de qua!qu~r na.,ureza.
Art. 21. E' proibiqo fumar, cuspir
ou esc:arrm· em qualquer dependêne.la
ele trabalho.
Art. 22, S:ompre que julgar neces ..
sári.o, a Inspeçao Fec.~eral poderá de·
tet!11in8.1'
a
sub;:;ti~tüçáo,
ras-pag2m,
pi~·,.tm·a e reto·.. ma, em pisos, paredes,
t;::'.;os e equipamentos.
Art. 23. Na estoc':t-g:em,

!·1o <:!mbarq\~8

e r.os transportes, os produ~os de\'em
~ef conservados em locais r.rescus 0
ventilados, ao abrigo da ·.1m1jade. di'
contc.n1iX"l.aGões e infestações de qual,
quer n2.tureza.
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Parágrafo único . .Na a,rma'6enag:em,
os sacos contendo alimentos para aninw~s dever~-..o ser colocq_do;; ':iôbre· es,
Lradàs de madeira ou em p1sos livre::,
d0

umicl.~de.

criaçóes expen;.ntmtais
localizados na
mesma área ilidustrial, devem guar·dm· distância e obedecei e;muados ge~
raü; de f~·-·l8J~ento, so ~~ e[.udo em
re.ts.c8.o às salas de manip:;lacoao e depósitos de matérias-primas e produtos
finais.
1st. 24.

e biotérios,

As

quando

CAPÍTULO V

Obrigações das

F~rmas

_Art. 25. Ficam us proprietários de
estabelecimentos obri_~ados a:
I - Observar e fazer observa:: tôdas
af'· exigências contidas no presente
Regulamento;
· Il - Fornecer meios e peosoal habilitado, para coleta de amos~~·a-;; para
análise;
'
III - Fornecer, até o 109 dia útil
de cada mês subseqüeme ao venctdo
os do,dos estatísticos relativos a matér~a-prima
recebida, a prt~duçâo e
saídas discriminadas por ..;!asE,es e
sempre qúe possível, o destino dos
produtos elaborados; dentro do mesmo
prazo as guias de recolhimento da
Taxa de Inspeção Sanitária, devtdaIr.ente quitadas pela repartiçá'J arre·
cg,dadora;
IV - Fornecer armários, arql.livos,
mapas, livros e outros matenais de
expediente, julgados necessários à
Inspeçâo Federal.
Parágrafo úntco. Cancelado o registro ou o relacionamento, ·o materia1
pertencente à Inspeçáo Federal será
recolhido pelo órgão fiscalizador,
ocasião em que serão inutilizados os
carimbqs da Inspeção Federal, os ró·
tulos- e envoltórios ainda existentes.
CAPÍTULO VII

Embalagem, Rotulagem e
Identificação

Art. 26. Os produtos destinados à
alimentação animal só podem ser
acondicionados em recipientes ou con·
tinentes previstos neste Regulamento,
ou que venham <:!. ser aprovados pelo
S!PAMA.

§ 10 Nas entregas a granel de ingredientes, concentrados ou raçao, será
apbsto no verso da nota fiscal, cm·im·
bo da Inspeçào con •_.,;ndo: ,,úm8rc do
registro à.o estau"!:rr:imento. número
do certificado ~·~,_; c.t!_!"~,•)<:iL.úU a r-t.messl\
e prazo de sua valiCiô/'J~; 'I· uumf e re
i'é.rência [-tC nome do servldt·J re~p"n-•
sav::ol pelo cstabelec~meuto, 0Pm comú
a data do certificado; devendo ainda
ser acompanhado ue uma etiqueta ~··=
gistrada ::.o SIPA:viA.
§ 20 Quando ho•uc::: interêssP comercial, industrial 011 hi:::;Wnico, de
acôrdo com a na&'lcen do produtv
prderá ser exigido embalagem ou
acondicionamento
padrcmzado em
formato, dimensões e pêso,
Art. 27. Será permitidO o uso de
envoltórios de aniagem, juta, algodão
ou papel, de car·v',tenstieas próprias
aprovados pelo SIPAMA.
§ 19 Os envoltórios deo;.erâo
estar
perfeitamente secos e iimt.:os, serew
no7os e de primeiro uso sempre que
se destillarem a rações 3 c;mcentrados, devendo ser fechados de modo a
garantir sua inviolabilidade.
§ 29 Será tolerado o aproveitamento
de sacaria usada, desde que . conve ..
nientemente esterilizada.
CAPÍTULO VIII

Rotulagem em Geral

Art. 28. Todos os alimentos para
ar..imais, postos à venda, devem estar
identificados por meio de rótulos ou
etiquetas devidamente registrados.
Art. 29. Além de outras exigências
previstas neste Regulamento e legis·
lação pertinente, os rótulos ou etique~
tas destinados a identificar rações e
concentrados, deverão conter, obriga•
tàriamente, _as seguintes indicações:
I - Nome do -produto, sua final1•
dade e espécie;
II - Marca comercial do produto;
III - Nome da firma respcnsávelj
IV - Carimbo oficial da _Inspeçáo
Federal;
v - Data de fabricação do prodt:r.to, permitida em código;
VI - Pê'5o liquido do prod<.iJ;u,. e:t..·•
pressa em quilograma;
VII - A especificação ·' l~dústri?.~.
Brasileira ';
VIII - Os dizeres: "Ró ,ulo regis-..
trado no SIPAMA sob o llt ...... ;
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!X - Locaüzação do

zstabelecimeu~

to, especificando Municlpio

facultando-se
número;
X -

P.

declaração dE..

Estado,
ru~"'

Nome cte cada elemento

d

a'J.~

entra na composição do p'?octu~c;
quando uma das matérias-pnmas fin

gur:u na composiçào, em percentagem
superior a 50% {cinqüenta, por cento) 1
é obrigatória sua declaração no rótulo

e a respectiva percentagem;
XI - Níveis de garantia d.o: com
posiçao, de aGôrdo com o artigo 31
dêste Regulamento.
§ 19 Os nomes de todos os elemen·
tos devem ser expressos em letras ou
tipos do mesmo tamanho.
§ 29 A denominação ...,_o produto ser~
n~cusada desde que seja susceptível de
induzir o comprador em êrro quanto
a qualidade do alimento.
§ 39 Uma raçáo será dita "medica~
mentosa", quando seu uso fõr indi·
cacto exclusivamente no surto de
determinada enfermidade ou na pre':"
venção desta, devendo o medicamente;,
empregado sor obrigatOriamente re·
gistrado no SDSA.
·
§ 4º Serão permitidas ·modificações
eventuais e temporárias, dos campo··
nentes das rações registradaS, desde
que a substituição nao resulte em re~
duçao do valor nutritivo da raçilt;,,
nem em prejuízo dos seus níveis dD
garanti~.
O fato deverá ser regis~
trado em livro de ocorrências, espe··
cificando-se as razões da modificação,
os ingrediantes substituídos e quais 03
componentes introduzidos.
Art. 30. No que concerne aos in~
gredientes simples, vendidos sem qual~
quer mistura, a etiqueta ou rótulo previsto no artigo 28 do presente Regulamento, deverá conter:
I - Nome e enderêço do fabricante;
II - Natureza do produto;
III - Sua origem natural ou irtdustrial;
IV - Nome do pais de origem, se
fõr produto importado;
V - A percentag'em de impurezas.
§ 19 Para os ingredientes de origem
vegetal, deverão ser indicados os teores mínimoS em proteína e máximos
em umidade e fibra, bem como o processo que foi utilizado na extração e
o solvente empregado. Se o ingrediente fôr de soja, deverá ser indicado se
o produto é ou não tostado, bem
como, rl'a última hipótes·e, seu índice
de Urease.

§ · 2" Para as farinhas susceptíveis
ao ataque de miCroorganismos toxinogênicos, poderá constar da rotulagem
o teor da toxina respectiva, de acôrdo
com as Instruções a serem expedidas.
Art. 31. Os níveis de garantia, a
que se faz referênCia no item X:l do
a1 ugc 29, deverão Ser estabelecidos de
~,corda com as normas abaixo discrin"Iinadas:
I - Especificamente os teores percentuais de:
Umidade (máxima) ;
P1·oteina bruta (mínimo);
Extrato etéreo (mínimo) ;
Matéria fibrosa (máximo) ;
Matéria mineral (máximo) ;
Cálcio. (Ca; (máximo) ;
Fósforo (P) (mínimo>.
II - Em rótulos ou etiquetas de rações par·a ruminantes. e permitida n
declaração da proteína digestível, bem
como os nutrientes digestiveis totais
ou valor energético.
III - Nas rações para aves e suínos,
deverá constar a proteína ·animal empregada ou seu equivalente -.em ám1~
noácidos essenciais, facultando-se a
declaração do valor energético.
IV --Garantia da adição de suplementos e aditivos a que se refe1:em
os itens IV e v do art. 3<?-dêste Regulamento e que teráo- seus respectiTlS
tem·es expressos em unidades interr~<>clOnais (U. I.) gramas uu f!·ação,
por quilo de produto. ·
V - Só poderão ser declaradas, na
cr)mposiçáo das rações e concen-;~·q,
Gos, as quantidades de vitaminas, minuais menores e aminoácidos, que tennam sido adicionadOs como suplemento. Suplementos naturais de vitammas, devidamente protegidos , poderão ser declarados no rótulo. A vitfl.mina A serã expressa erri unidades
internacionais ou em mg de caroteno,
qu.cmdo de fonte natural.
.
Vl - Uréia e sais de amõnio, derivados de ácido carbõnico e fosfórico,
são ing;redientes aceitáveis em rações
para ruminantes, sendo considerada
í'raude seu emprêgo em alimentos para
outros animais e aves. A percentagem máxima de valor equivalente ao
nitrogénio não protéico aeve aparecer
logo abaixo da proteína bruta na ,52.rantia química, e a uréia deverá cons-;
tar da lista dos ingredientes, não devendo ultrapassar o limite de 30% do
equiValente protélco.
VII - Concentrados contendo méia
serão permitidos desde que se indique
claramente- 'seu uso ,apropriado.
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VIII - Declcuação das perCentagens
dos componentes grosseiros definidos
no item VI do art. 3? dês te 'Regulamento, náo podendo tais con~pcnente.s
uitrap8ssar a percentagem de 10%,
proibindo-se o seu emprêgo em concentrados.
Art. 32. As rações e concentrados
serão garantidos pelo produtor pelo
prazo minimo de 30 dias, a partir da
entrega, desp.e que sejam conservados
e manipulados convenientemente.
Art. 33. A produção de alimenteis
para animais orientar-se-á, através
Instruções a serem expedidas pela Direteria do SIPAMA.
Art. 34. Os subprodutos de origem
animal e vegetal empregados como ingredientes na indústria de rações e
concentrados, deverão obe'lecel aos
padrões fl.xados na legislação vigente,
df' acõrdo com· o que sera estabelecido
nas Instruções previstas no artigo anterior.
CAPÍTULO I.l!,;

Registro de Rótulos e Composição

Art. 35. Os estabelecimentos só podem utilizar rótulos em alimentos
para animms, previstos p~lo presente
Regulamento, quando devidamente
aprovados e registrados pelo SIPAMA.
Art. 36. A aprovação e 0 registro
de rótulos e da composição de rações
e concentrados, devem ser requeridos
pelo interessado, que instn.1Yá a petiçâo com os seg·uintes documentos:
I - Exemplares, em quac.ro vias, dos
rõtulos ou etiquetas a registrar;
II - Memorial descritht(' de fabricação do produto, em 4 vias. especificando, obedecidas as disÇJOSições do
art. 3º do presente Regulamento,
quais ingredientes entram em sua
composição básica e as respectivas
percentagen.s, bem como os níveis de
garantia e, sempre que necessário, as
dema.is exigências previstas nos artigos 29 e 31 e nas Instruções a serem
expedidas;
III - Amostras de produto em
quantidades nunca inferior a 300
gramas.
IV - Código a ser empregaao para
a referência de datas.
Art. 37. Antes ·de solicitar o registro, visando à sua simplificação, os
interessados deverâo pedir exame pré-

via de "croquis" dos· rõtulos e etiquetas que pretenclem uti11za!', lazenrto-os
acompanhar de clara indicaçiic das
córes v, empregar, e demais detalhes.
Art. 38. Os rótulos só poderão se::r
usados nara os produtos a que tenham
sido deStinados e nenhuma rncdi~ica
ção poderá ser feita sem prévia ap"ovaç§.o do SIPAMA.
CAPÍTULO X

Inspeçáo, Retirada de Amostras
e Exame c?e Laboratório

Art. 39. O órgão fiscalizador inspecionará,, colherá amostras, fará analises e providenciará testes em ingredientes, r2-ções e concentrados fabricados por estabelecimentos registrados.
Art. 40. SOmente serão analisados,
em caráter de fiscalização, as amostras· colhidas por funCionários devidamente credenciados pelo ófgão tlscalizador.
§ 1Q As amostras serão colhidas dos
produtos contidOs em embalagem original, não violada.
§ 29 As amostras deverão 6er toma~
das, homogeneizàndo·-se prev:amente
o produto que será dividido em dua~
ou mais partes de aproximadamente
300 g cada uma, destinando-se uma
ao órgão fiscalizador para análise e
outra para o fabricante, vendedor ou
transportador, de acõrdo com b locai
em que a mesma foi colhida. As
amostras assim obtidas SE::tão acondicionadas de maneira inviol~'l:vcl e nelas
serão apensas etiquetas,. presas por
sêlo o qual só poderá ser utilizado por
ocasião da análise.
Art. 41. Os alimentos para animais
previstos neste Regulamento estão sujeitos a exarrles tecnológico& flSlCO&,
químicos, microbiol6gicos e biológicus.
Art. 42. As técnicas de exame e l:lorientaçáo analítica serão padfuniv.adas pelo Laboratório Central de C<..~n
trõle de Produtos
A:gr0pecuárbs
(LACEP) e aprovadas pela Diretoria
do SIPAMA.
Parágrafo único. Essas técnicas
serao sempre atualizadas pelo LACEP
aceitando o SIPAMA sugestQes de laboratórios oficiais ou pàrticulares,
desde que comprovadas as vantagens
da técnica proposta.
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VI - Fornecer inform8.çõeS inexatas quant-o à quantidade e qualidade dos produtos;
Art. 46. Os infratores de qualquer
disposição do presente Regulamento,
ficarão eujeitos, sem prejuízo· da res:ç,cnsr.bilidade pena.l cabível no caso,
CAPÍTULO XI
às seguintes penalidades:
a) advertência;
Das PToibiçôes e Penalidades
b) .emba.rgo da
comercialização;
c) cassação do regi~tro.
Art. 44. Fica proibida 8. comercialização, oferta, distribuição, exposição,
Art. 47. A pena de
advertência
propaganda e transporte de produtos
será imposta ao
infmtor primário,
destinados à alimentaçáo animal:
atendendo à natureza e à circunsI - Quando se encontrem prescri- tância da infração.
tos c·s prazos de validade do produto;
Art. 48. A pena de embargo da
II - Quando não Bstejam devida- comercialização, que poderá consmente identificados, de acórdo com sistir na suspensão temporária
ou
as normas fixadas no prest:nte regudefinitiva da comercialização do prolamento e nas instruções que a resduto, a critério da autoridade compeito vierem a ser baixadas pelo ór- · petente, será
aplicada sempre que
ficar constatada que ·o mesmo não
g3.o competente do M.A.;
atende aos fins a que se destina.
III - Quando sôbre os mesmos fôr
feita propaganda não condizente com
Art. 49. A cassação do registro da
as
verdadeiras características
dos
entidade infratora será aplicada em
mesmos e susceptível, por isso mesmo,
caso de reincidência em irregularide induzir 0 comprador em êrro;
dade já punida com a pena de adVlertência ou quando
tratar-se de
IV - Quando manipulados com
falta g:·ave, devidamente comprovainobservância das normas estabelecida pe!o órgão competente, observadas no presente regulamento e nas
das as formalidades legais.
instruções complementares que, a respeito vierem a ser baixadas pelo MiArt. 50. O órgão fiscalizador bainistéiio da Agricultura.
xará instruções complementares, deLnindo a
natureza e a gravidade
Art. 4.15. f: igualmente vedado a
qualquer entidade que manipule ou das infrações e fixando a penalidade
transacione com produtos destinados a ser aplicada em cada caso.
à alimentação animal:
Art. 51. Para efeito de apreensão
I - Subtrair, trocar, alterar, negar,
ou condenação, além dos casos esinvalidar ou destruir a identificacão
pecíficos previstos neste Regulamenafixada em embalagem dos produtos
to, consideram-se impróprios para o
a que se refere o presente Regulaconsumo, no todo ou em parte, oo
mento;
alimentos para animais:
II -Difundir, através de propaganI - Que foi-em adulterados, alteda, conceitos falsos ou nã 0 represenrados, ou falsificados;
tativos dêsSes produtos;
II - Que contiverem· substâncias
III - Impedir ou dW!:!llltar, por
tóxicas ou nociva.s à saúde dos aniqualauer meio, .a acão flsca.lizadora mais domésticos;
da. 2.utoridade competente;
III - Que forem prejudiciais ou
impróprios à alimentação animal por
IV - Deixar de cumprir ordem de
qualquer motivo;
embargo da comercialização de qualquer dêsses produtos; transportá-lo
IV - Que não estiverem de acôrou utilizá-lo, bem como subtrair ou
do com o previsto no presente Reinutilizar a identificação afixada nas
gulamento.
respectivas embalagens;
Parágrafo
único. Nos casos
de
condenação, poderá ser permitida o
V - Substituir
na identificação
aproveitamento dos
produtos como
qualquer indicação exigida por lei,
fertilizante, mediante autorização e
por abreviRturas, símbolos ou outras
assistência do órgão fiscali~ador.
expressões não 'previstas;

Art. 43. Os exames biológicos, quando julgados necessários, serão efetuados atr2. vés os fn~titutos. q_:; Pesquisas
do Dcuartamento de Pesquisas e Experime.ntaçáo Agropecuária · (DPEA)
do Ministério da Agricultura.

.8..'l'OS
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XU

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 52. Será instituída no Minis~
tério da Agricultura, uma ComissãO
Especial de Alimentos dos Animais
Domésticos, composta por representantes do SIPAMA, SDSA, DPA,
DPEA, Secretarias
de Agriculturas
dos Estados .. representantes da indústria de alimentos para animais e
de associação de classe dos criadores, para acompanhar a execução do
presente Regulamento e indicar as
modificações .cabíveis, tendo em vista as dificuldades surgidas em sua
aplicação. Esta Comissão deverá ser
convocada de dois
em dois anos,
sendo
presidida pelo Diretor
do
SIPAMA, que será seu membro nato
e terá competência para a convocação de reuniões extraordinárias se
necessário.
Art. 53. Os estabelecimentos que
jt't estiverem funcionando na data
da. pub-lica.ção
dêste Regulamento,
deverão ser registrados no prazo máximo de 90 dias, a partir- da vigêncüt do presente· Regulamento.
Parágrafo único.
Será permitida,
aos: estabelecimentos
registrados, a
utilização dos rótulos em estoque em
desacôrdo com o presente decreto~
pelo prazo de 180 dias.
Art. 54. Os modelos de carimbos
de inspeção e· etiquetas a serem utilizadas nas embalagens de rações _e
concentrados, serão disciplinados de
acbrdo com as Instruções a serem
baixadas pelo Diretor do ~IP Aiv.I:A.
Art. 55. O trânsito interestadual
dos produtos previstos no presente
Regulamento, será regulado nas Instruções a que se refere o art. 33.
Art. 56. Os casos omissos, e bem
Msim as dúvidas que forem suscita~
das na execução do presente Regulame'n'to, serão resolVidos pGr decisão
do Diretor do SIPAMA. - Hugo de
Almeida Leme.

DECRETO N9 57.285 - DE 18 DE
NOVEMBRo DE 1965
Altera a .lotação numérica e nomin'al
do Ministério dÇJ, Fazenda.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, com-

birrado com o parágrafo 39 do artigo
79, da Lei n9 4.345, de 26 de junho dG
1964, decreta:
Art. 19 Fica alterada a lotação numérica e nominal do Ministério da
Fazenda, para efeito de serem transferidos 20 (vinte) cargos de Fiel do
Tesouro, Nível 18, do Quadro do Pessoal - Parte Permanente do Minis..
tério da Fazenda, com os respectivos
ocupantes:
I - da Caixa de Amortização para
a Alfândega do Rio de Janeiro:
1 -Josefina Zilia de-Carv:alho
II - da Diretoria da Despesa Po.-·
blica para a Alfândega do Rio de Ja...
neiro:
1 - Alberto Piragibe Lira de Lemo,o,
2 -- Branca Ilgenfritz
3 - Dario Herculano
4 - Maurilio Valdino dos Santos
5 - oswaldo da Rocha Lima
III - da Diretoria da Despesa Pllblica para a Delegacia Regional de
Arrecadação em Brasília:
1 - Odilia de Azevedo Vasconcelloa
IV - da Delegacia Regional de Ar..
recadação em São Paulo para a_ Al...
fândega de Niterói:
1 - Gabriel Ribeiro do Amparo
V - da Delegacia R.egional d.e Ar·
recadação· em São Paulo para a Alf~.-ndega de Santos:
1 - José AdalbertO' de Carvalho
VI - da Delegacia Regional de Arrecadação no Rio Grande do sul para
a Delegacia Regional· de Arrecadação
na Guanabara:
1 - Célia Mlllliz Dantas
VII - da Exatoria Federal em Caxias do Sul para a Delegacia Regional de Arrecadação no Rio Grande do
sul:
1 - VUlpius Issler Horta
VIII - da Ex:atoria Federal em ·São
Leopoldo para a Delegacia Regional de
Arrecadação em Minas Gerais:
1 - Orlando Abreu
IX - da Delegacia Regional de Ar~
recadação na Guanabara para a AI..
fândega do Rio de Jan~iro:
1 - Ana , Amélia da Cunha. Cru&
Schucke
2 - Edmilson de Freitas Leite
3 - Francisco Bernardi
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X - da Delegacia Regional de Ar~
recadação em São Paulo' para a Dire.toria da Despesa Pública:
1 - Luiz Pereira R.odrigues
~ ]lza Frazão
3 - Jet~me Ruben conêa
XI. - da Alfândega do Rio Grande
para a Delegacia Regional de Arre~
cadação em Brasília:
1 - Cilon Magagnin
XII - da Alfândega de Niteróí para
-a Alfândega do Rio de Janeiro:
1 - Antônio Saboia Santos
Art. 29 :t::ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposTções em contrário.
, Brasília, 18 de novembro" de 1965;
144.9 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Bulhôes

DECRETO N9 57.286
NOVEMBRO DE

--DE

18

D!i'

1965

Aprova o Regulamento das operações
de Seguro de Crédito à Exportação.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição, e nos têrmos do -art. 17, da Lei n? 4.678, áe
16 de junho de 1965, decreta:
Art. 19 o seguro de crédito i exportação, previsto na Lei n9 4.678,
de 16 de junho de 1965, tem por fim
garantir, contra riscos a que estiverem
sujeitas as operações resultantes da
exportação a crédito de mercadorias
e serviços, os contratantes no Brasil
dessas operações ou as entidades de
crédito que as financiarem.
Art. 29 Os riscos cobertos pelo seguro de crédito à exportação são os
"riscoS comerciais" e os "riscos políti~
cos e extraordinários".
Art. 39. Considera~se "risco comer~
cial" a insolvência do importador àe
TI:lercadorias e serviços brasileiros, ca~
racterizando~se esta quando:
a) decretada judicialmente_ a fàlência ou concordata do devedor ou ato
legal de efeito equivalente;
b) concluído um acôrdo particular
do devedor com os-- seus credores, com
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anuência do Instituto de Resseguros
do Brasil, para pagamento com re~
dução do débito;
c) executado o devedor, revelaremse insuficientes ou insuscetiveis de
seqüestro ou penhor os seus beru~.
Parágrafo único. A insolvência do
devedor considerar~se~á existente:
a) na data da publicação da sentença decretando judicialmente a falência ou admitindo a concordata do
devedor ou do ato legal de efeiio
equivalente;
b) na data em que fôr assinv.cto
o instrumento de acôrdo para Daga~
mento com redução do débito;
c) na data em que fôr certifi~ad-a
a inexistência ou insuficiência do~
bens a penhorar ou seq-y.estrar.
Art. 49 Consideram-se "riscos políticos e extraordinários" as situaçôeer
que det~rminem a falta de pagamctlio
dos débitos contraídos pelos import-a"":
dores de mercadorias _e sei'viços:
I - Desde que, em conseqüêncir. de
medidas adotadas por govêrno e::;trangeiro:
a)
não se realize, de nenhuma forma, o pagamento do débito;
b) não se realize o pagamento na
moeda convencionada e disto reSulte
perda para o exportador brasileiro demercadorias e serviços;
c) não tenha lugar a transfer@ncia
das importâncias .devidas, apesar ãe
os devedores terem depositado as 50mas necessárias em banco ou -conta
em estabelecimento oficial dentro de
seu pais;
d) não se efetue o pagamento, den~
tro do prazo de seis meses ::;eguinte:!l
ao vencimento, por mOratória estabelecida em caráter geral no pais devedor;
II - Desde que, em decorrência de
guerra -civil ou estrangeira, revolução
ou qualauer acontecimento similar no
país do -devedor, não se realize o pa~
gamento dos aébitos;III - Desde que o devedor estrangeiro não possa realizar o pagamento
por circunstâncias ou acontecimentos
de caráter catastrófico;·
IV - Desde que, por circunstâúcia5
ou . acontecimentos políticos, os ben5
objeto do crédito segurado sejam requisitados, destruidos ou ·avariadOO,
sempre que a reparação do dano não
se tenha obtido antes de transcorrido
seis meses da data do vencimento fi~
xada no contrato;
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Desde que o exportador, prê~
viamente autorizado pelas autoridades
brasileiras, recupere suas mercadorias
para evitar um risco político httente
e, em conseqüência dessa recuperação,·
advenha uma perda para o expnrtador;
VI' - Desde que, por decisão do Govérno brasileiro ou dos Governos estrangeiros, posterior aos contratos firmados, se adotem medidas das quais
resulte a impossibilidade de realiza1·
a exportação ou a execução doR serviços e por êste fato se produzam
perdas para o' exportador ou concr~
tante brasileiro;
VII - Quando o devedor fôr órgão
de administração pública estrangeira
ou entidade vinculada ao mesmo, ou
quando fôr um particular com a
operação garantida por um Oéstes
órgãos ou efifjdades, e, em qualquer
dos casos, o pagamento não se efetuar
por qualquer motivo, decorrido o prazo mínimo de .seis meses, contado a
partir da data do vencimento.
Parágrafo único. As garantias de
cobertura para "riscos políticos e extraordinários" se estenderão também
aos casos de exportação em consign::t<;ão, de feiras, mostras, exposições e
similares, quando se verificar, , por
uma das situações descritas neste r~rtí~
go, a impossibilidade de fazer retornar as mercadorias brasileiras não
vendidas no exterior.
Art. 5Q A cobertura do segnro de
crédito à exportação incidirá sôbre as
perdas líqüídas definitivas, dos expor~
tadores do Brasil de mercadorias e
serviços, decorrentes da falta de
cumprimento, por parte dos importa~
dores do estrangeiro, das condicões
dos contratos, abrangendo, também,
as ocorrências que determinem a
rescisãO dos contratos, entre a .. data
em que êstes forem firmados e a data
em que deveria ser efetivado o embarque das mercadorias ou iniciada a
execução d9s serviços.
Parágrafo umco. A cobertura ç"!o
seguro de crédito à exportação não
abrangerá os prejuízos d~correntes de
lucros esperadOs ou de oscilações de
mercado.
Art. 6Q A cobertura dos "riscos
comerciais" e dos "riscos políticos e
extra.ordinários" presumirá :::empre
uma participação obrigatória do expor..:
tador de mercadorias .e serviços 1âtS
perdas líquidas definitivas, não po·
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dendo essa parcela ser objeto de
seguro ou garantia de quaisquer
pessoas ou instituições.
Parágrafo único. O Instituto de
Resseguros do Brasil fixará as pel'centagens mínimas de participa(,:â.O
obrigatória do segurado, levando em
consideração, para cada espécie de
cobertura descrita no artigo anterior,
as canwterísticas das opel'ações e as
condições do pais do importador.
Art. 7Q A cobertura dos "rlscos
comerciais", atendido o disposto no
art. 6°, será concedida para a tot&:idade ou parte das responsabilidades,
por sociedades de seguros autorizadas
a operar em ramos elementares e que
tiverem. aprovadas, pelo uepartam~nto
Nacional de Seguros Privados e ca,pitaUzação, suo,s apólices de segmo
de crédito à exportação, as quais <:erão
resseguradas pelo Instituto de H.esse~
guros do Brasil, de conformidade com
as normas e instruções que serão pelo
mesmo baixadas.
Art. 8'? Nenhuma apólice de s~guro
poderá ser emitida pelas sociedàdes
de seguros, senão depois de aceitos us
respectivos resseguros pe~o Instituto
de Resseguros do Brasil.
Art. 99 O Instituto de Resseguros
do Brasil podeiá manter intercâmbio
com entidades do exterior que operem
em seguros de -crédito à exportaç§,o,
com a finalidade de garantir no p~fs
o risco comercial do importador bra~
sileiro.
·
Parágrafo único. O c on se 1 h o
Técnico do Instituto de Resseguros do
Brasil, tendo em vista as peculiaridades inerentes à.s oPerações em seglirO
de crédito no mercado internacional,
baixará normas especiais disciplinando a aceitação e cessão de resj:wnsabilidades, levando sempre em c~nsidera
ção o interêsse da economia nacional.
Art. 10. As responsabilidades cedidas ao Instituto de Resseguros do
Brasil serão assumidas e retrocedidas
por êste, de conformidade com a
orientação que fôr fixada pelo .seu
Conselho Técnico, tendo em vista a
capacidade de retenção do me~cado
segurador brasileiro e a necess1dade
de ser mantido o intercâmbio a que
se refere o artigo anterior.
Art. 11. A garantia dos '1riscos
comerciais" para as responsabilidades'
total ou parcialmente não assumidas
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pelas sociedades de seguro, bem ~orno
a dos "riscos políticos e extraordinários", atendido o disposto no art. 69,
será concedida pelo Govêrno Federrü,
representado pelo Instituto de Resseguros -do Brasil, mediante "certificados de cobertura" que serão emitidos
à vista das declaJ;ações constantes nas
propostas assinada~ pelo segurado.
Parágrafo único. Os j'certific<tdos
de cobertura" serão entregues ao
segurado pelo Instituto de Resseguros
4o Brasil e por êste assinados na
qualidade de mandatário do Govêrno
Federal.
Art. 12. As condições gerais· e as
condições particulares ou especiais
das coberturas assumidas pelo Govêrno Federal .constarão impressas e
datilog.rafadas, respectivamente, n(ls
"certificados de cobertur?-".
§ . 1Q As condições gerais para Gs
''certificados de cobertura" dos riscos
comerciais serão idênticas às aprovadas, pelo Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização, pára,
as operações das sociedades de seguros.
§ 29 As condições gerais para os
''certificados de cobertura" dos risce>s
políticos e extraordinários e as respectivas taxas serão fixadas e aprovadas pelo Conselho Técnico do Instituto de Resseguros do Brasil.
Art. 13. Tanto as apólices 1e seguros como os certificados de cobertura deverã.o abranger, por tipo de -risco
-coberto. a totalidade dos negócios de
exportação a crédito de mercadori.as
e serviços de cada segurado.
Parágrafo único. o Instituto de
Resseguros do Brasil a seu critério,
poderá excluir d~terminadas operações
da cobertura do seguro.
Art. 14. Para a execução do disposto no .art. 12. da Lei nQ 4.678, de
16 de junho de 1965, o MinisMrio da
IndúStria e do Comércio providençiará
durante dez exercícios orcamentários
consecutivos, a parür - do ex~rcício
orçamentário de 1966, a i.nclus§.o no
areamento da União, consirrnada ao
Instituto de Resseguros do BrasiL da
dotação de CrS 1. 500.000. 000 (hum
bilhão e quinhentos milhõ8s àe
cruzeiros) .
§ 19 o Instituto de Resseguros do
Brasil levará o valor dessa dotação e
do crédito especial previsto no § -..3º do

art. 12, da Lei nQ 4.678, de lt.i de
junho de 1965, a crédito de conta
intitulada "Garantia IniCial do Seguxo de Crédito à Exportação". ,
§ 2<:1 O Instituto de Resseguros do
Brasil aplicará o valor dessas dotações
na compra de títulos federais, Com
cláusula de reajustamento do valo.r
monetário, os quais poderão ser vendi--,
dos em bôlsa, ouvido prêviamente o
Banco Central da República do Bro,s:i1,
S8mpre que fôr insuficiente a resérva
de prêmios formada, durante o exercício, para pagamento dos compromissos decorrentes das responsabilidades assumidas.
§ 3Q As vendas dos títulos feders.ls
não serão realizadas, quando, pelo
vulto dos compromissos a pagar, o
Poder Executivo julgar oportuno solicitar créditos especiais para êsse
fim.
. Art. 15. O Instituto de Resseguros
do Brasil contabilizará, separadamente por tipo de risco descrito no artigo
2!?, os prêmios, adiantamentos· de indenizações, "indenizações, ressarcimentos, reservas técnicas, taxas de administração e outras despesas lig"adas :.'lO
seguro de crédito à exportação, inclusive as de funcionamento da Comissão prevista no art. 20, xefer,entes
às ·tespons8,bilidades assumidas pelo
Govêrno Federal.
§ 1!?- Os resultados
positivos das
operações, apurados no fim de cada
exercício, serão levados a crédito de
conta intitulada "Garantia Suplementar do Seguro de Crédito à Exportação".
§ 2Q Os eventuais prejuízos decorrentes dessas operações, à medida f!ile
se forem verificando, serão debitados
à conta "Garantia Suplementar do
Seguro de Crédito à E:xportação", ôe
que trata o parágrafo anterior e, ·na
falta de saldo, à conta de- "Garantia
Inicial do Seguro de Crédito à Expm·tação" de que trata o § 19 do art. 14.
§ 39 A taxa de administraçáo re~
ferida neste artigo constitUirá receita
do Instituto de Resseguros do Brasil,
como remuneração aos serviços técnicos e administrativos pelo mesmo
prestados, e corresponderá a um percentual dos prêmios dos respectivos
seguros.
§ 411 A taxa de administração será
revista e fiXada anualmente pelo Mi-
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nistro da Indústria e do Comércio,
por proposta do Instituto de Resse~
guros do Brasil.
§ 59 O Instituto de Resseguros do
Brasil prestará, diretamente ao Mi~
nistério da Indústria e do Comércio,
contas anuais das operações descritas
neste artigo e das dotações e do
crédito especial previstos n0 a.rt. 14,
encaminhando a respectiva documen~
tação, acompanhada de relatório, após
examinado e aprovado pelo seu Con~
se lho Técnico.
§ 6º A prestação de contas reft!rida
no parágraio anterior integrará a
prestação de contas geral do Minis·
tério da Indústria e do comércio.
Art. 16. o Instituto de Resseguros
~o Brasil providenciará no sentido de:
a)
estabelecer e fomentar o intercâmbio internacional com organizações
de seguro de crédito;
b) organizar 'cadastro informativo
sôbre importadores estrangeiros de
mercadorias e serviços;
c)
obter continuamente informa~
Ções sôbre a situação política e çconômica dos países estrangeiros que t.ransacionem com o Brasil.
Parágrafo único. Fica autorizado
o Instituto de Resseguros do Brasil
a fiUar~se a organismos interna~
cionais, criados com o objetivo de
estudar e desenvolver as operações de
seguro de crédito à exportação em
geral, mediante autorização do Minis~
tro da Indústria· e do Comércio ..
Art. 17. Para atender às operações
de seguro de crédito à exportação, os
órgãos federais, estaduais e mtmiei~ais,
as autarquias e as sociedades de
economia mista prestarão tôda a
colaboração que lhe fôr solicitada pelo
Instituto de Resseguros do Brs,sil.
Art. 18. O -Conselho Monetário
Nacional, atendendo a qu.e aS opera~
ções de seguros deverão a~ompanl1ar
as pecunaridà.des das transe..ções co·
merciais internacionais, baixará as
normas e instruções que se tornarem
indispensáveis à concessão, pelos se·
guros realizados no país, de cobertu~·a
adequada a essas transações.
Art. 19. Excetuado o impôs to- de
renda, as operações de seguro de ,crédiOO à exportação fics,m isentas de
·quaisquer impostos federais.
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Art. 20. O I'nstituto de Resseguros
do Brasil promoverá a criação de
uma Comissáo de · Seguro de Crédito
à Exportação "C.S.C.E. ",com função
permanente e a finalidade de opinar
sôbre matéria de interêsse para o d~
senvolvimento das operações em se~
guros de crédito à exportação, acompanhar o resultado das operações e
propor a adoção de medidas visando
ao desenvolvimento e equilíbrio des;:;as
operações.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades representados na c.s.·c.E.
prestarão tõda a colaboração que se
fizel· necessária à realização dos objetivos da Comissão.
Art. 21. A C.S.C.E. será' integra~
da, obrigatôriamente, por representantes do Ministério da Fazenda, do Ban~
co Central da República do Brasil,
do Ministério da Indústria e do Comércio, do Ministério das Relações
Exteriores, da Carteira de Comércio
Ext€'rior do Banco do Brasil 3. A. - e
do Instituto de Resseguros do Brasil,
podendo êste, para compô-la, con~
vocar representantes das entidades
representativas das categorias ·i!conô~
micas interessadas nas operações de
seguro de crédito à exportação.
§ 1<? A C.S.C.E. será integrada,
no máximo, por dez (10) membros.
§ 29 A Presidência da c. S. C. E.
será exercida por representante do
Instituto de Resseguros do Brasil.
§ 39 Os órgãos .. especificados no
presente artigo deverão indicar, no
prazo de quinze (15) dias, contados
da constituição da Comissão, os .Eeus
representantes efetivos e respectivos
suplentes, devendo, no caso de vacância, ser feita, no mesmo prazo, a
indicação dos novos representantes.
~ 49 o regulamento
interno c1a
C. S. C. E. será elaborado pela mesma,
cabendo a sua aprovação ao Conselho
Técnico do Instituto de Resseguros
do Brasil.
Art. 22. o presente decreto entra~
rá em vigor na data de sua publicaçào,
ficando revogadas as disposições em
contrãrio.
·Brasília, 18 de novembro de 19ô5;
14-1º da Independência e 779 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávlo Gouveta de Bulhões
Daniel Faraco
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DECRETO N9 57.287 -

DE

19

DE

NOVEMBRO DE 1965 .

Aprova alterações -introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Seguros Vila Rica, inclusive aumento do
capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer.e o artigO 87, inciso 1, da Constituição, e r.os
têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Çompanhia ·de Seguros Vila Rica, cem
sede na cidade do Salvador, E,stado
da Bahia, autorizada a funcionar velo
Decreto nQ 40.695, de 31 de dezembro

de 1956, inclusive aumento do capital social de Cr$ 10.000.000 (dez mi-

lhões de cruzeiros) para ........... .
Cr$ 15:000.000 (quinze milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus
acionistas -em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 9 de outubro de 1964.
Art. 21? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e !!Os regulamentos vigentes, ou que v~nham
a vigorar, sôbre o objeto Ja autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
144<? ela Independência e 771? da República.
H. GASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

DECRETO Nl? 57. 288 - DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1965
Retijica. o Decreto nf? 56.671, de G de
agôsto de 1965, que declarou de utilidade pública para Jins de desapropriação, pela Divisão ...;;e Aguas
do Departamento Nacional da Produçào Mineral do Ministério das
Minas e Energia, terrenos situados
no MunicíJ?ió de Pôrto Alegre, Estado do Rw Grande do Sul.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe _confete o 8.-rtigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941 modificado pela Lei nl? 2. 786, de :h de
maio de 1956, decreta:
O Art. 19 do Decreto n'? _56.671, de
6 de agôsto de 1965 passa a ter a seguinte r edação:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
pela Divisão de Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral
do Ministério das Minas e Energia:
a) Um terreno de propriedade de
Ern~sto di Primio Beck, sito rta Rua
Beck na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no a.rrabalde do Menino Deus, 2'? subd:_.rito do Município e pertencente ao zç
Ofício do Registro de Imóveis, dentro
do quarteirão formado pelas .{uas
Beck, Av. Getúlio Vargas, Avenida
Ipiranga e Bairro Azenha, ·distanciado de 146,45 m da esquina da Avenida Getúlio Vargas, lado dos mllneros pares, com trinta e nove metros
e cinqüenta e cinco centímetros ....
(39,55 metros) de frente ao Sul, à
Rua Beck, lado par, e fundos ao .Nm;te, a entestal' com terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de
Pôrto Alegre, onde mede trinta e quatro" metros e .sessenta e cinco centímetros (34,65 metros) ; dividindo-ie
av Oeste, por uma linha de extensão de dezenove metros c sessenta
centímetros (19,60 metros) com terreno de propriedade do Dr. Cario~
Luiz Pereira de Souza e a Leste, por
outra linha obliqua da extensão de
vinte metros e vinte centímetros ....
(20,20 metros), com uma faixa de terrenos de propriedade da Prefeitura
Municipal de Pôrto Alegre.
b) Um terreno de propriedade de
ErnestO di Primio Beck, sito na Rua
Beck, na cidade de Pôrto Alegre, Es~
tado do Rio Grande do Sul, no arrabalde do Menino Deus, 21? subdistrito
do Município e pertencente ao 21? Oficio do Registro de Imóveis, dentro do
quarteii=ão formado pelas Ruas Beck,
Avenida Getúlio Vargas, Rua Marcílio
Dias e Bairro Azenha, distanciado de
146,90 metros da esquina da Av. Getúlio Vargas, lado dos númer0s pares,
com quarenta e dois metros e vinte
centímetros (42,20 ·metros) de fren~3
ao Norte à Rua Beck, lado impar, e
fundos ao Sul, a entestar com terrem' que é ou foi de _propriedade de
Azambuja Fortuna, onde mede _quarenta e sete metros e dez centímetro.e:
(47,10 metros); dividindo-se a Oeste
por uma linha de extensão de dezenove metros e sessenta centímetros ....
(19,60 metros) com terreno de propriedade de José Caporale, c a Leste,
por outra linha oblíqua, na extensã{)
de vinte metros e vinte centímetros
(20,20 metros) com uma faixa de ter~
renos de propriedade da Prefeitura
Municipal de Pôrto AlegTe.

ATOS DO
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c) Uma área de terra, de propried.a.de da Compa.nhia Predial e Agrícola S. A. , no lugar denomü1ado

"Chácara da Fumaça", Município de
Pôrto Alegre, Quarta Zona do Registro de Imóveis, distanciado de 144,80
metros da esquina do Bêco do Maneca Elias, Quadra nQ 168, constituído· d.os lotes ns. 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44 e 45 com cento e vinte e
seis metros (126,00 metros) de frente
ao Sul à Av. Protásio AlVes, lado par,
e, cem. metros (100,00 metros) de extenSão da frente ao fundo, ao Worte
a entestar com terreno de proprieda-de da Companhia Vendedora, ::::nde
a mesma mede a largura da frente;
dividindo-se a Leste, com terreno de
propriedade de José de Oliveira Leitão e a Oeste, com dito de propriedade de Rodolfo Coelho da Silva.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei n: 3.365, de
21 de junho de 1941.

Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõeS em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
·
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferra.z

DECRETO N9 57. 289 NOVEMBRO DE

1965

DE

19

DE

Aprova a alteração ~ntroduzida. nos
Et>tatutos da Companhia àe Seguros
Cruzeiro do Sul, relativa ao aumen
to do capital social.

o Presidente da R;:;pública. usando
da atribuição que lhe confere o art~
37, inciso 1, da Cons"Cituição, e nos
termos do Decreto-lei n9 2.063, de 7
de março de ~.940, decreta:
Art. 19 Fica .,.provada a alteração
introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Cruzeiro do Sul,
com sede na Çidade do Rio de Janeiro, autorizada a tuncionar pelo Decreto n9 9 .139, de 30 '.le marco de
1S42, relativa ao aumento do c~tpital
social de Cr$ 30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros) \)ara Cr$ ...... .

EXECUTIVO'

!!95

SO. 000.000 (noventa :milhões de
zeiros) , Conforme deliberação de
acionistas em ,\ssembléia Geral
traordlnária, r~alizada em 17 de
vembro de 1S·64.

cruseus
Ex-

no-

Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita as ieis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre u objeto da autorização.
a _que alude aquêle decreto.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Illdependência e 77Q da República.
H.

CASTELLO BRAN'CU

Daniel Faruco

DECRETO

N9

57.290 - :..E 19
1965

DE

NOVEMBRo DF

Aptova a alteração introduziÇla nos
Estatutos da Companhia Fidelidade
de Seguros Gerais, relativa ao aumento de capital social.

o Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n9 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Companhia Fidelia.ade de Seguros Gerais,
com sede na cidade de São Paulo, Estado L~e São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto n9 14.761, de 15
de fevereiro de 1944, relativa ao aumento do capital social de Cr$ : . ....
15.000.000 (quinze milhões de cruzeiros) para Cr$ 60.000.000 (sessenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação ae seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 10 de outubro de 1964.
Art. 2Q A Sociedade continuarfl, integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que -venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da R,epública.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
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DECRETO·N9 57.291.,-

DE 19 DE NOVEMBRO DE

1965

Aprova os Orçamentos da companhia Nacional de Navegação Costeira. e
Serviço de Navegação à4 Bacia do Prata.

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere

0 art. 87 item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei

n~

4.329,

de 17 de' março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n<? 54.397,
de 9 de outubro de 1964, altera-do pelos de ns. 55.534 e 55. 53&, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Arf. 19 FiC!f.m aprovados, conforme os quadros anexos, os orçamentos
para ·o exercício de 1965, da Companhia Nacional de Navegação Costeira
e Serviço de Navegação da Bacia do Prata, entidades federais vinculadas
ao Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigOr na data de sua publicação, l'eyogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965; 1449 da Independência e 77CJ da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Tãvora

Os anexos a que se referE: o art. 19 foram publicados no D.O. de
DECRETO · N' 57. 292
NOVEMBRO DE

DE

19

DE

1965

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
ãa Guerra.

O Presidente da República, usando
das atribUições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
, Artigo lQ É declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o artigo 6Q, combinado
com o artigo 5Q, alíneas h e k, do ne·creto-lei número 3-.365, de 21 de junho de 1941, o imóvel constitilldo de
t~.-.~·eno e benfeitoria com área • total
de 2.752m2; localizado na. Rua do Riacbuelo número 303, no Estado da Guanabara, no qual residiu e faleceu o
Marechal Manoel Luiz Osório.
Artigo 2Q O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Artigo 3Q Fica o Ministêrio-'dã Guerra autorizado a promover a desapropriação do imóvel- em aprêço, correndo as respectivas despesas à conta
dos recursos orçamentários do citado
Ministério.

26-11~65.

Artigo 'i"' u presente aecreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas ·as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de novembro de 1966;
144CJ da Independência e 77Q da Rept.blica.
_H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva

DECRETO N9 57.293
NOVEMBRO DE

DE 19 DE

1965

Delega poderes ao Chefe do Gabinet~
Militar· da Presidência da República,
para autorizar a realização de coleta
de preços e concorrência administrativa e dispensa dé concorrência, na
forma prevista nas letras c e e, ~tem
IV, do artigo
lQ da Lei número
4.401, de 10 de setembro de 1964,

o Presidentf> da RepúbliCa, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Artigo 19 Fica o Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República
autorizado a mandar realizar coleta
de preços e concorrência administrativa, na forma da legislação em Tlgor,
para os órgãos que lhe são suborc.l.nados. "

~TOS
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Arfligo 2Q A autorização referida no
artigo anterior estende-se à dispensa
de concorrência para as hipóteses previst:::..J nas letras c e e, item. IV,· do
artigo 1" da Lei número 4.401, de 10
de setembro de 1964.
Artigo 30 :€ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 19. de novembro de 1965;
H49 da Independência e 779 ·da Repú-blica. ,
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9

57, 294

NOVEMBRO DE

- DE 19
1965

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação,, o imóvel
. que menciona, necessário ao Ministério da Guerra.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:

19 É declarado de utilidade
públic~, para fins de desapropriação,
de acordo com o art. 6º, combinado
com o art. 59, alínea a, do Decreto-..
Lei nQ 3. 365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constituído de terreno e
be~!eitoria com área de 369,55m2, locahzado na rua Campos "Bales n9 492,
em Jundiaí, Estado de São_ Paulo de
propriedade do Sr. Dorival· de SÜuza
Leite.
Art. 29 o imóvel ·a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. _3·9 Fica o Ministério da Guerra _autorizado· a promoVer a desapropriação em aprêço, correndo _as desp_esas · respectivas à conta dos recursos. do referido Ministério.
A:rt. 49 o presente decreto entrarã em vigor na data de- sua· publicação, revogadas_ as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Indep.endência e 779 da República.

DECRETO NQ 57. 295 - DE 19
NOVEMBRO DE 1965

297
DE

Inclui os "óleos brancos e de transformador" no regime estatuído pelo
Decreto nº 4.071, de 12 de maio de
1939.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O
artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam sujeitos ao regime
estabelecido no Decreto n\1 4.071, de
12 de maio de 1939, que regulamentou
o abastecimento nacional do petróleo,
de que tratam os Decretos-Leis números 395 e 538, respectivamente, de
29 de abril e 7 de julho de 1938, os
óleos brancos e os óleos de transfo-rmador derivados do- petróleo.
Art. 2Q l!:ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CllSTELLO BRANCO

Octávio Marcondes Ferraz

Art.

H. CllSTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO NQ 57.296 - DE 19
NOVEMBRO DE 1965

DE

Aprova o Regimento do Conselho do
Plano Mestre Decenal para A valiação do·s Recursos Minerais do Brasil'.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c:. artigo 87, item I da Constituição e tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos n'? 80-65, do Ministério das Minas e Energia, e
Considerando que a avaliação aos
recursos minerais do Brasil é ta-refa
da maior importância, para conhecimento completo das possibilidades industriais e progresso do Pais;
Considerando que é indispensivel
ser dado aos serviços previstos no
Plano Decenal, aprovado pelo DeCI·eto n9 55.837, de 12 de março de 1965,
ritmo satisfatório, compatível com a
realização dos seus programas parciais dentro dos prazos prefixados;
Considerando que, para isso, é urgente que o Conselho do Plano Mestre
Decenal, criado pelo art. 49 do. 1·efe-
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rido Decreto, fique habilitado a cooperar com o Poder Executivo, com
pleno rendimento;
Considerando que, para tanto, torna-se mister que sejam definitivamente reguladas as suas atividades e coordenadas as, suas relações com os órgãos do Ministério das Minas e Energia, notadamente com o Departamento Nacional da Produção Mineral, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
do Conselho do Plano Mestre Decenal
para Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, que com êste ;Jmxa,
assinado pelo Ministro das Minas e
Energia.
Art. 2º l!:ste de.creto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Independl1ncia e 77Q da República.
H, CASTELLO BRANCO

Octávio ll1arcondes Ferraz

REGIMENTO DO CONSELHO DO
PLANO MESTRE DECENAL PARA
AV ALIAÇAO DOS RECURSOS _VIINERAIS DO ,BRASIL - 1965-1974.
I ,_ Da.s Finalidades

Art. 19 Ao Conselho do Plano Mestre Decenal para Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, criado pelo
art. 4<? do Decreto n<? 55.837, de 12 de
março de 1965, compete examinar periàdicamente os resultados .lcançados
com a execucão do Plano, os futuros
objetivos e oS meios para alcançá-los.
§ 19 O exame do Conselho terá o
caráter de ampla auditoria intern~. de
natureza técnica, científica e econômica, de modo a zelar para que os recursos materiais e humanos à disposição do Ministério das Minas e Energia sejam aproveitados adequadarr.ente para a execução do Plano.
§ 29 O Conselho, sempre ~ue necessário, submeterá ao Ministro das Minas e Energia as alterações, no Plano, que se fizerem mister -JIU face da
conjuntura nacional; apresentará sugestões para melhorar o rendimento
dos trabalhos de avaliação dos recursos minerais do País, elaboração das
cartas geológicas e minerálogênicas e
bem assim, apontará as medidas que

julgar úteis para irilplementação do
Plano no que concerne à formaçã,o
de técnicos, à produtividade e ao
aperfeiçoamento da administração.
§ 39 O Conselho promoverá as articulações necessária com o Ministério das Minas e Enérgia, no sentido
de obter a imprescindível colaboração
para bom desempenho de ·ua missão.
II -

Da Constituição, Organização
e Funcionamento

Art. 29
O Conselho é constituído
pelos ,ex-Diretores-Gerais do Departamento Nacional da Produção· Mineral que aceitarem a incumbência e assinarem o livro de posse como membros natos, e por cinco especialistas
de notória competência, nomeados por
decreto do Presidente da República.
Art. 39 Logo que empossado um
nôvo diretor-Geral do D.N.P.M., o
substituto passará a integrar o Conselho como -membro nato.
Art. 49 O Conselho terá um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário-Executivo.
§ 19 O Presidente e o Vice-.. .'re.sidente serão eleitos pelo colegiado, em
reunião em que estejam presentes
dois terços, n o mínimo, dos seus
membros, por mandato de do1s anos,
Tenovãvel.
§ 29 O Secretário-Executivo sertí o
Diretor-Geral do D.N.P.M., em exercício.
§ 39 Cabe aO Presidente dirigir o
Conselho e entrar em cantata com o
Ministro das Minas e Energia e órgãos a êle· subordinados para os assuntos de interêsse do Plano Mestre
Decenal definidos no art. 1º e seus pa~
rágrafos.
§ 4º O Vice-Presidente substituirá
o Presidente nos seus impedimentos.
§ 5º O Secretário-Executivo provi..
denciará a necessária coordenação ;;n.
tre o Departamento Nacional da Producão Mineral e o Conselho e subm'éíerá ao Presidente os assuntos que
julgar de maior prioridade para exames do órgão COlegiada.
§ 69 Todo o serviço administJ:.:.tivo e de secretaria, bem como os meios
para ·funcionamento do Conselho, serão supridos pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, admin.is ..
tractor do Plano Mestre Decenal.
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§ 71? O Secretário-Executivo poderá
ser substituído em seus impedimentos
por um dos Diretores de Divisão do
D.N.P.M., cujo nome será por êle
escolhido e com1.1-llicado ao Presidente
do Conselho.
§ 89 Sem embargo da competência
do Secretário-Executivo para propor
assuntos prioritários a exame 1o Conselho. o órgão colegiado é livre para
tratar qualquer problema que julgar
merecer sua análise e estudo.
Art. 59 O Conselho, ·para exercício
de suas atribuições, realizará sessões,
examinará documentos e .::elatórios,
visitará serviços de campo e dependências do D. N. P. M., de acôrdo com
o que lhe parecer de interêsse para
assessorar o Govêrno na execução do
Plano Mestre Decenal.
§ 19 As sessões terão a periodicidade reclamada pelos trabalhos, mas
o intervalo entre duas reuniões consecutivas não excederá a dois meses.
§ 2() O Presidente designará relator ou relatores para o estudo de qualquer assunto de interêsse do Plano.
§ 3l? O Presidente comunicará ao
Ministro de Estado a re·alizaçãc de
viagens de inspeção. que se fizerem
:necessárias para melhor conhecimento dos trabalhos do Plano.
§ 4l? As resoluçõe:s do Conselho se:rio tomadas por maioria de votos; ao
Ministro de Minas e Energia ser{ dado conhecimento dos votos divergentes
~presentados por escrito.·
§ 5l? O Secretário~Executivo participará amplamente dos trabalhos do
Conselho, sem direito a voto.
§ 69 Das sessões do Conselho serãO
se·mpre lavradas atas, levadas ao co~
nhecimento do Ministro de Estado das
.Minas e Energia.
§ 71? As reuniões ordinárias serão
re~lizadas na sede do D.N ..P.M.
ou
em qualquer ponto do território 'na. cioaal, sempre que conveniente à bôa
execução do Plano Mestre Decenal.
§ 89 Quando presénte o Ministro
de Estado, caber-lhe-á a presidência
dos trabalhos.

III -

299

PODER EXECUTI</0

Do Regime de Pessoal

Art. 61? Os serviços prestados pelos
membros do, Conselho serão ;ratuitos
e considerados de natureza relevante.

Art. 7l? Quando os membros do
conselho viajarem no desempenho de
suas atribuições, correrão por conta
do Ministério das Minas e Energia as
despesas com passagens e hospedagem destacadas do orçamento ordiná~
rio da União ou sacadas contra o Fundo de Mineração, na forma da legislação em vigor.
IV -

Disposições Gerais

Art. 81? O Conselho, anualmente,
apresentará ao Ministro, até 31 de dezembro, relatório sôbre os serviços realizados no decurso do ano, no qual
analisará os resultados obtidos e, se
manifestará a respeito da execução
dos trabalhos a cargo do D. N. P. M.,
previstos no Filmo Mestre Decenal,
aprovando-a ou propondo modificações, devidamente justiticadas.
Parágrafo único. Em qualquer época do ano, se julgar conveniente, o
Conselho encaminhará ao Ministro ~·e
latórios parciais referentes a serviços
do Plano ou às inspeções que seus
membros realizarem, nos têrmos do
artigo anterior.
Art. 99 O Secretário-Executivo cuidará da coordenação entre o Conselho e o D.N.P.M.· e zelará pela colaboração entre os órgãos que lhe >áo
subordinados e os membros do colegiado, de· acôrdo com o disposto no
§ 39 do Art. 1Q,
Art. 10. Os membros não natos do
conselho terão mandato de três anos,
-renovável.
Art. 11. Os membros do Conselho,
natos e não natos, poderão ser licenciados por períodos inferior a um ano,
por ato baixado pelo Ministro das Minas e Energia .
Parágrafo único. Quando o licenciado fôr membro não nato, poderá
ser nomeado um substituto pelo período de afastamemo d~ efetivo .
Art. 12. A ausência de qualquer
membro do Conselho durante três períodos bi-mensais consecutivos de reuniões, sem motivo justificado, será
considerada cruno renúncia, providenciando-se, no caso dos membros não
natos, a nomeação de um substituto,
por prazo normal de mandato.
Brasília, 19 de novembro de 1965.
-

Octávio Marcondes Ferraz.
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DECRETO N'?

57.297 ......;_ DE 19 DE

NOVEMBRO bE 1965

Fixa· diretrzzes e ·normas de concessões
para novos aproveitamentos hidrelétricos na Região Centro-Sul do
País e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, ~a Constituição Federal,
e de conformidade com as dispos~çõe3
do Decreto n'? ·53. 953, de 9 de itmho
de 1964,

·

Considerando estar em execução
conforme acôrdo celebrado entre d
Govêrno Brasileiro e o FUndo F..speclal
-das Nações Unidas, e com· a participa~
ção dos Estados integrantes da R..;gião
Centro-Sul, a elaboração de est.udo
anãlise comparativa- e -fixaÇão de um:
programa de el~trificação para f'~sa
região, visando 'ao atendimenw das
demandas de energia elétrica dos· seus
mercados consumidores, bem como
promover a integração dos sistemas
elétricos que ai. operam;·
Considerando que
êsses estud•JS
compreendem o levantamento cios po~
tenciais hidrelétricos exist~ntcs nos
principais rios e bacias da região em
aprêço, e o exame comparativo dR
suas características energéticas e eevnômicas;
·
Considerando que êsses estudos deverão definir os aproveitamentos que
terão prioridade no atendimento do
mercado energético da: região, viszmdo
à obtenção do
máximo rendiment-o
técnico-econômico do >Jonjunto tlas
instalações;
Considerando qúe o plano de <::letrific.ação da região, abrangendo o período 1965-1~70, resultante da --mmeira
fase dos estudos em a.prêço,~ jã foi
aprovado pelo Decreto n<? 53.968,- de
9 de junho de· 1964, que d€ilegou {1
ELETROBRAS o acompanhamento de
sua execução;
Considerando que, dentro em 11rwve
deverão ser aPresentadas novas con-'
clusões dos mencionados estudos, contendo recomendação de ·obras destinadas ao atendimento do mercado de
energia elétrica da região, a Jartir
de l!J'JO:

Considerando a necessidade tle définir a responsabilidade da execução e

operação dêsses empreendimcnt.)s,
tendo em vista a capacidade técnica,
administrativa e financeira Jas diferentes emprêsas de energia elétrica
da região, bem como o mercado a9
qual ·se destina a energia de cada parte produtora;
Considerando que ·a localizai:áo
geogrãfica dos potenciais recomendados para aproveitamento prioritario
nem sempre coincide com as neces~i
dades específicas do mercado própr w
de suprimento de energia das ~ün
cessionárias locais;
Considerando, outrossim, existiiem
na região emprêsB.s dedicadas principalmente à produção e transmissão
de energia para entrega da mesma ~os
consumidores, através de emprêsas
distribu~doras;

Considerando que a construção de
uma estação geradora de qualquer
natureza deve estar vinculada a um
mercado definido de consumo, previamente acordado entre as entidades
produtoras e distribuidoras, definição
essa indispensãvel para o devido €'ncaminhamento de operações de financiamentos;
Considerando que se programa a
execução simultânea de um vasto ·:onjunto de obras que requer ·grande D.IObilização de recursos financeiros ranto no setor interno como no exterho,
de forma a assegurar o necessárie
suprimento de recursos financeiras,
que garanta a sua efetiva conclusã;:~
nos prazos necessários;
Considerando que a tendência moderna é para a integração dos sistemas
gel-adores de energia elétrica;
Considerando,~ enfim, caber ao Govêrno Federal; por intermédio da
ELE'I'ROBRAS, grande parte do ellcargo financeiro para execução .::::êsse
programa, bem como verificar e garantir (JS financiamentos extel·nos
complementares, decreta:
Art. 1'? Caberá ao Ministério das
Minas e Energia, por intermédio ria
Cêntrais Elétricas Brasileiras S. A. ELETROBRAS, coordenar· as ~mpl"ê
sas concessionárias de energia eléLlica
da Região centro-Sul no sentido de
definir as responsabilidades futura...;;
de cada uma n·o atendimento das hecessidades de produção, transmissão e
distribuição de energia para os iiv€·rsos mercados consumidores, tendo em
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vista as respectivas capacidades ·.écnica. administrativa e financeira; bem
como o destino da energia gerada em
cada aproveitarúento, tudo de ..tcôrdo
com a política energ~tica do Govêrno.
Art. 2Q Sem prejuízo das 1emais
disposições legais em vigor, nenhuma
concessão para. aproveitamento ~idte~
létricios, nem autorização para instalação de usinas termelétricas na
Região centro-Sul será concedida sem
observância dos seguintes reqUisitos:
cz)
prova, de que o projeto em
aprêço se enquadra no programa de
obras prioritárias resultante 1os e-studos energéticos da Região "Jentr0Su1 ora em curso, a cargo do ;Jmn;.té
coo·rdenador dos Estudos Ener.'Sét~cos
da Região Centro-Sul, criado pt;Ja
Portaria nQ 98, de 25 de abril de
1963, do Ministro das Minas e Energia.
b)
demonstração de efetiva ~apaci
da.ãe do concessionário de absorv~r em
seu próprio sistema a energia ~era,da
ou a existência de aGordos com JlliJ'OS
~oncessionârios que assegurem a· colocação dessa energ'ia através de l'i~tê~
mas com os quais esteja interligado ou
planeja se interligar;
c) prova de capacidade ,jécnka,
administrs,tiva e financeira do •·oncessionário para realizar o empreendimento no prazo programado, apresentando plano realista do financiamento, abrangendo tanto as insta1açõ2s de
produção quanto às necessidades c')mplementares de transmissão, subtr.'tnsmiss5.o e distribuição, conforme o c::wo,
iltdicando os recursos próprios a -;;erem
aplicados bem como a origem e a
forma prevista para a obtenção de
recursos complementares.
Parágrafo umco. o órgão concedente ouvil'á a -ELETROBRAS, na
forma do disposto no art. 17 da Lei
n!? 3.890-A, de 25 de abril de l9ô1,
sôbre o cumprimento dos requisitos
dês te artigo.

Art. 3íl Sem a obtenção prévia de
concessão, na forma do presente decreto, não poderá haver qualquer
comprometimento de recursos da
ELETROBRAS ou dos organismos·
financiadores do Govêrno Fede:::al,
bem como o apoio dêste para a oot~n
ção ou garantia de financiamentos
externos de qualquer natureza, destinados à execução dos empreendimentrns objeto desta regulamentação.
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Art. 4,íl l!:ste decreto entra em vigor
na data de sua· publicação, revogadas
'as disposiÇões em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
·
H. CASTELLo BRANco,
Octávio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.298 -

DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1965

Regulamenta as comemorações do
Dia Nacional de Ação/ de Graças.

o Presidente da República no uso
de suas atribuições legais, decreta:
Art. 1Q. o Dia Nacional de AçãO
de Graças, instituído pela Lei nº 781,
de 17 de agôsto de 1949, será comemorado, em todo o país, na última
.quinta-feira de novembro, de cada
ano.
Art. 2Q. Nas vésperas daquela efe-·
méride, o Presidente da República,
ou, por sua delegação, o Ministro da
Justiça e Negócios Interiores, dirigi~
rá, anualmente, uma proclamação
alusiva à data.
Art. gQ·, Na Capital da República,
c'ompete ao Ministério da Justiça e
N_egócios Interiores as providências necessárias às celebrações de praxe, expedirido os convites e fazendo prévia
divulgação das cerimônias.
Art. 4Q. o Ministério· das Relaçõe_s
Exteriores recomendará às missões
dÍplo'máticas do Brasil no exterior que
promovam as comemorações, expedindo convites e possibilitando o com~
parecimento dos brásileiros radicados
ou -de passagem nas respec~ivas se~
des.
.
Art. 5Q. · Os Ministérios militares
realizarão, em suas unidades as cerimonias determinadas pelos respectivos ministros, mediante entendimento com os capelães militares, no tocante às celebrações religiosas dos
diversos cultos que representam.
Art. 6º. O Ministério da Educação
e Cultura promoverá atos elucidativos do Dia Nacional de Ação de
Graças nos estabelecimentos de ensino de todos os graus;, em todo o
Pais, para o que entrará em convênio com os Govêrnos dos Estados e
dos Territórios.
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Art. 79. o presente decreto entra~
rã em vigor na data da sua publica~
rção, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

ÜASTELLO BRANCO

Juracy Maga]hães
Paulo Bosisio
Arthur da- Costa e SilVa

do ~<visto consular", ingresso a
!ix::1ção no Brasil, de menores d~
14 e maiores de 60 anos que ~e
jam ascendentes ou descenden~
diretos de imigrantes qualifica.dbs ou dêstes dependam dir8t-amente.
Art. 29 o presente • decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições eJIL
contrário.
Brasília, 22 de novembro de 19'60;
14.41? da Independência e 779 da República.

Vasco da Cunha
Flávio Lacerda
Eduardo Gomes

H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo de Britto

DECRETO Nf? 57.299 -

DE

22 DE

NOVEMBRO DE 1965

Altera o Decreto n9 967, de 7 ·de maio
de 1962.

o Presidente da República, no usó
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto
nos artigos 89 e 70 do Código Nacional de Saúde - Decreto n9 49.964-A,
de 21 de janeiro de 1961, resolve:
Art. 1'·' o artigo 69 e seu parágmío único das Normas Técnicas Especiais para Ingresso e Fixação de
EstrangeirOs no País, baixadas com
o Decreto n~ 967; de 7 de maio de
1962, passa a ter a seguinte redação:
Art. '6Q o exame médico, na
cm1graç!lo diríglda, será obrigatOriamente
extensivo a todo o
conjunto bmiliar, inclusive nos
oa.sos em que sOmente um dos
seus componentes seja candidato
à i:t?igração.
§
1ç A inabil1taç1:1.o de um
componente do grupo
familiar
por qualquer das doenças constantes dos itens I, II, III, VI,VII é VIII, do art. 4'?, ;j,carretarâ a rejeição total do conjunto.
§ 2Q A critério do Departamento Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde, em cada
Caso, as .doenças, afecções ou deficiências físicas que não constituam perigo para a Saúde Públlca, não impedirão a zoncessão

DECRETO N9 57.300 - DE 22
NOVEMBRO . DE 1965

'Dll:

SÜspende o funcionamento, pelo prGzo de seis meses, da "Liga /Democrática Radical", sediada no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
·da atribuição que lhe confere o a-rtigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nQ 35.636-65, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, decrete.:
Art. IQ Fica suspenso, pelo pnwo_
de seis meses, o funcionamento da
•"Liga Democrática Radical", com sede
no Estado da Guanabara.
Art. 29 o Ministério P~blico Federal promoverá, imediatamente, llQI!I
têrmos do art. 69, parágrafo únJoo,
do Decreto-lei n9 9.085, de 25 de
março de 1946, a ação de dissolução
da entidade mencionada no artigo
anterior.
Art.- 39 :f:ste decreto entrará em·
vigor na data de sua publicação. re·vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1965;
11449 da Independência e 779 da RM~
pública.
H,

CASTELLO . BRANCO

Juracy Magalhães
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DECRETO N5' 57.301 - DE 22 DE
NOVEMBI:.O DE 1965
Abre ao Ministério da Saúde o créàito especial de Cr$ 2. 5ÇO. 000. 0()0
(f!ois bilhões e quinhentos milhões
«e cruzeiros), para o combate à
malária na região dos Vales dos Rios
Araguaia e Tocantins e da Estrada
Belém - Brasília.

o Pl·esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, da
autorização contida na- Lei n9 4. 776,
de 22 de setembro de 1965, publicada
no Diário Oficial de 28-9-65 e cumprido o disposto_ no art. 93 do Regulamento Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de ..... .
Cr$ 2.500.000.000 (dois bilhões e quinhentos milhões -de cruzeiros), destinado ao combate à malária na região dos Vales dos Rios Araguaia e
Tocantins e da- Estrada Belém-Brasílla.
.Art. 29 ::ttste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Gouveia de Bulhões
Raymundo de Britto

DECRETO N9 57.302 - DE 22
NOVEMBRO DE 1965

DE

Dá nova redaçâo a dispositivos do Regulamento para a Formação de Oficiais Engenheiros e Técnicos Navais, aprovado pelo Decreto número 52.163, de ·23 de 1'unho de :963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19. Os arts. 19, 29, 49, 89, 13, 14,
21 e 22 do Regulamento para a Formação -de Oficiais Engenheiros e Ingresso no Corpo de Engenheiros e
Técnicos Navais, aprovado pelo De-
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creto n9 52.163, de 28 de junho de
1963, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 19 "O presente Reguhmento
tem por finalidade estabelecer normas para a formação especializada de
oficiais candidatos ao Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais (CE'TN) e
para o ingresso no aludido Corpo.
Art. 29 Poderão ingressar no Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais,
desde que satisfaçam as demais exi~
gências previstas neste Regulamento,
Oficiais, Suboficiais, Sargentos e Civis, como adiante se especifica:
a)
Mediante Concurso de Selecão
e posterior Curso de Engenharia: ~
I) Normalmente, Oficiais do Corpo
da Armada; e
II) Por necessidade de serviço e a
critério da Administração Naval, Oficiais do Corpo de Fuzileiros Na vais
e do Corpo de Intendentes da Ma·
rinha.
b) Mediante Concurso de Admissão,
por necessidade do serviço e a critério da Administração Naval: Primeiros e Segundos Tenentes do Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha, do Quadro de Oficiais Auxiliares
do Corpo de FUzileiros Navais, oriundos de Centro de Instruçao para
Oficiais da Reserva da Marinha ou
de Escola de Formação de Ofieiai~
para a Reserva da Marinha, Suboficiais, Sargentos e Civis. diplomado&
por Escolas de Engenhm;-ia du país
ou do estrangeiro, em espectal!dades
de interesse para os serviços da Ma~
rinha do Brasil.
§ 19 O Concurso de Admtssnc ao
CETN será regulado por instruções
elaboradas pela Diretoria do P~osoal
da Marinha e aprovaaas pelo ~linis·
tro da Marinha.
·
§ 29 Nas Instruções para o Con..
curso de Admissão, referidas no § 19,
dev€rão ser previstas, entre outrM
exigências, aPtidão física, para todos
os candidatos e, para os Civis, Sub ..
oficiais e Sargentos, aprovaçao no
Curso de Adaptação para Oficialato
e em exame pslcotécnlco.
Art. 49 São condições de i'nscrição
para o Concurso de Seleção:
a)

••••.•..••.••••...•••...•.•••.•••

b)

•.•••••.•.•..•••.•.••••••.•••••••
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c)

d) ···············•·•·········•····•
§ 1<:~ Quando fôÍ' de interêsse para
a ME, por Aviso do Ministro da Ma-

rinha, poderão mscrever-se, para o
concurso de Seleção, oficiais da ~tiva

do Corpo de- Fuzileiros Navais e do

Corpo de Intendentes da Marinha,
do pôsto de Primeiro-Tenente.
§ 29 Os oficiais oriundos de uma
mesma turma de Guardas-Marinha
so poderão ser indicados para um
ú.nico Concurso de Seleç:lo.
Art. 8!? O Concurso de Seleção
constará sàmente de exame escrito,
cujo número- de prova~s será fixado
ao ser divulgado o programa para
co~curso.

Art. 13. Os candidatos aprm/aaos
.no Concurso de Seleção; e c1assifl~
cactos dentro do número de vag?s .fixadas, farão um estágio de 19 de julho- a 31 de -dezembro em estabelecimentos industriais da Marinha, com
o propósito de adquirirem uma noçâo
dos serviços de engenharia em geral
e aos de suas especialidades em particular e de completarem ~o preparo
básico para seus futuros cursos.
Art. 14. Os oficiais candidatos ao
CETN, aprovados no Concurso de Seleçâo, realizarão os cursos correspondentes às seguintes especialidades e
suas opções:
a)

A-1 -

tura
b)

A-2 -

pulsão
c)

A-3 -

cidade

Construção Naval, EstruConstrução Naval; ProConstrução Naval, Elctr!-

d) B-1 --::_ Construção Civil

Eletrônica
Armamento e Mecânica
g) E-1 - Químico.
Parágrafo único. . ......... , ......•
Art. 21. O ingresso no CETN serà
no pôsto de Capitão-Tenente, após ooficial mais moderno dêsse Corpo, de
acôrdo com as seguintes normas;
a) os candidatoS procedentes do
Concurso de .Seleção, após terem sido
diplomados nos cursos de engenharia nos quais tenham sido matriculados e registrados seus diplomas :nas
e)

C-1 -

j) D-1 -

Diretoria do Pessoal e de Engenharia
da Marinha, obedecendo suas antigüidades relativas.
'
b) os candidatos aprovados em um
mesmo Concurso de Admissão e- classificados ,dentro do número de vagas
fixadas, em concordância com a seguinte seqüência:
D oficiais do QOAM ou QOACFN
e oficiais oriundos de CIORM ou
EFORM, Suboficiais ~e
SargentOs,
nessa ordem, respeitadas as a.ntigi.iidades relativas; e
li) Civis, respeitada a classificaçãO
no concurso.
· e) no· caso de haver concomitância de época de ingresso, os candidatos .citadoS- na letra b dês te artigo ingressarão no CETN após os oficiais
provenientes de Concurso de Seleção.
Parágrafo único. O oficial clas~i~
ficado no Concurso de Seleção e habilitado no estágio industtlal, tj_Ue não
conseguir diplomar-se no curso de engenharia no qual tenha sido matriculado, permanecerá no seu respectivo Corpo, perdendo o direito de.admissão ao CETN.
Art. 22. No prazo máximo de três
(3) anos da data de ingresso no
CEI'N, e a critério da Administra1:âo
Naval, os Oficiais Engenhetiros farão
um estágio em estabelecimentoCs)
industriaHais) estrangeiro(s) de n1vel superior' de produção, com a finalidade de se fàmiliarizarem com
novas técnicas existentes.
. Parágrafo único ................. .
Art. 29 os· Capítulos I1 e UI do
Regulamento para a Formação de
Oficiais Engenheiros e Ingresso no
Corpo de Engenheii·os e Técnicos Navais passam a ter as denominações
"Das Inscrições\ para o Concurso de
Seleção" e "Do Concurso de Seleção'', respectivamente.
/ Art. 39 O presente Decreto et~trarà
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosísio

DECRETO N9 57.303 NOVEMBRO DE
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1965

institui a "Hora de Verão" em todo
o território nacional.

,o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.artigo 37, inciso I, da constituição,
decreta:
Art. 19 .A partir das vinte e quatro horas do dia 30 de novem'bro de
1965 até o dia 31 de março de 19B6,
fica em vigor, em todo o território
nacional, a "hora de verão", adiantada de sessenta (60) minutOs em
relação à hora legal.
Art. 29 o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Brasilia, 22 de novembro de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H,

CASTh"LLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57·. 304 - DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1965
_Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN), os bens da ORQUJMA ,.---- Indústrias Químicas
Reunidas S. A., situados na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar·ugo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos têrmos do Decreto-lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
-a.Iterado pela Lei n9 2.7$6, de 21 de
maio de 1956, e,
Considerando que tôdas as ativída~
des referentes ao aproveitamento da
Energia Nuclear cabem, por fôrça da
Lei n9 4.11'8, de 27 de agôsto de 1962,
à União Federal, por intermédio da
Comissão Nacional de Energia Nu·Clear;
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Considerando que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no desem'Penho dos encargos que lhe foram
atribuídos, já adqUiriu da ORQUIM. :'
Indústrias Químicas Reunidas
s: A., aos 7 de abril de 1000, os equipamentos destinados à industrializa-ção da monazita;
·
Considerando que' é de conveniência do Govêrno prosseguir nessa in\ dustrialização, utilizand_o-se dos edifícios e demais instalações pertenceutes à ORQUIMA - IndlLStrias Qui~
micas Rermidas S.A., decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, par:;~. fins de desapropriação,
na forma do art. 59, letras "a", "b
e "f", do Decreto-lei n9 3. 365, de 21
de junho de 1!!41, o acervo de bens,
pertencentes à ORQUTIVJ:A - Indústrias .Químicas Reunidas S. A., situados na capital do Estado de São
Paulo, na Avenida Santo Amaro,
n<:~ 4.693, antiga Avenida Adolfo Pinheiro, n9 3 .624; Rua Princesa Izabel, n9s 2, 36 e 39; Rua Martins
}i'rancisco, n9s 7, 8, 10, 16 e 36; e Rua
Barão do Triunfo, n9 277, compreendendo terrenos, edifícios e instalações
e seus acessórios, destinados à industrialização da monazita, ambligonita
e zirconita.
Art. 2'? A comissão Nacional de
Energia Nuclear (ONEN) fica autol'iZada a promover e a executar, amigável ou judicialmente, a desapropriação, cuja despesa correrá à conta dos
seus próprios recursos.
Art. 39 E' declarada a urgência da
aludida desapropriação, nos têrmos
do art. 15, do Decreto-Lei n9 3.3.fib
de 21 de jrmho de 1941, alterado pela
Lei n9 2. 788, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 A Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) estabelecerã as normas para administração dos
bens expropriados e sua utilização industrial.
Art. 5ç ~ste decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da Re ...
pública.
H •. CASTELLO BRANCO
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DECREI'O N!? 57. 305 -

DE

22

DE

NOVEMBRO DE 1965

Concede

nacionalizaçtio à

anônima

Gillette

sociedade

Satety

Razvr

Company oj Brazil, sob a nova forma social de Gillette do Brasil Limitada.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos- têrmos do D8creto-lei
nQ 2.627, de 26 de setembro de 194{),

decreta:
Artigo único. E' concedida nacionalização à Sociedade anõnima Gillette Safety Razor Company of Brazil, com sede na cidade 1e Wi!mington, Condado de New Ca.stle, Estado

de Delaware, Estados Unidos
da
América, autorizada a funcionar no
Brasil, através de 18

(de;~oito)

De~

cretos EXecutivos Federais, o último
dos quais sob o nQ 56.729, de 16 de
agOsto de 1965, sob a nova forma so ~

cial de Gillette do Brasil .:--'tda., tendo em vista a transferência de sua
sede para a cidade do Rio de Janeiro,
Estado· da Guanabara, Brasil, com us
atos constitutivos que a.presentou,
convenientemente elaborados em obediência à Lei brasileira, e com o t:-apital social aumentado para Cr$ ...
4.200.000.000, (quatro bilhões e duzentos milhões de cruzeiros).· consoante deliberação aprovadB. pela Dlretoria em reunião realizada a 10 de
setembro de 1SS4 e rcsoluçô83 adotadas em Assembléias Gerais de acionistas, realizada a 26 dê julho de
1965 e 25 de outubro de 1965.
Brasília, 22 de novembTo de 1965;
1449 da Independência e 77º da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 57.306 - DE 23
NOVEMBRO DE 1965

DE

Declara de utilidade pública, para.
fins de desapropriação em favor da
Companhia Vale do Rio Doce, áreas
de terras situadas nos Municípios
de Santa Bãrbara. e Mariana, no
Estado. de Minas Gerais.

o Presidente da República, usandO
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n9 3. 365.
de 21 de junho de 1941, alterado·
pela Lei n° 2. 786, de 21 de maio de
1956, decreta.:
Art. 19 São declaradas de mmaade pública, para fins dfi'! desapropria~
ção em favor da Companhia Vale do,
Rio Doce, as faixas de terras no wtal de 10,2467 quilômetros quadrados,
aproximadamente, s1t1.1~das nos municípios de Santa B8xbara e Maria-·
na, no Estado de Minas Gerais, caracterizadas nas plantas n9 Geral
2003~1-236, 2003-1-237 e 2003-1-238, e
abrangendo terrenos alodiais e domínio útil de terrenos porventura foreiros, e benfeitorias néles existentes.
Art. 29 As faixas de terras a que
se refere êste Decreto acham-se definidas pelo poligonal fechado, cujos
vértic2s têm as seguintes coordenadas:
A
A
A
A
A
/'>.
A
A
A
A

76
77
78
79
80
81
82
83

A

86

84

85

A 87
/'>. 88
A 09
A 90
A 91
A 92
A 93
A 94
A 95
A 96
A 97
A 98
A 99
A 100
A 101
A 102

(X
21 610, Y
(X
21 440, Y
(X
21 000, Y
(X
20 620, Y
(X
20 950, Y
(X
19 480, Y
(X
18 660, Y
(X
17 790, Y
(X = 17 200, Y
(X
16 260, Y
(X
16 180, Y
(X
15 660, Y
(X
15 250, Y
(X
14 730, Y
(X
13 790, Y
(X
13 450, Y
(X
14 030, Y
(X
13 920, Y
(X
13 150, Y
(X
13 100, Y
(X
13 750, Y
(X
13 750, Y
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y
y
y
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y
y
y
y
y
y
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y
y
y

=
=
=
=

y
y
y

2
1
1
1
2
1
19
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18
17
18
18
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17
16
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200)
890)
650)
830)
100)
300)
580)
760)
030)
210)
270)
930)
250)
690)
460)
720)
670)
960)
740)

y
730, y
16
500, y
16 670)
270, y
16 500)
150, y
15 890)
680, Y = H 840)
650, y
14 4.60~
730, y
13 780)
760, y
13 200)
400, y
13 000)
310, y
12 350)
050, y
11 930)
050, y
11 490)
770, y
11 080)
180, y
lO 240)
670, y
9 920)
560, y
8 400)
210, y
7 960)
250, y
7 750)
360, y
7 240)
750, y
6 960)
080, y
6 000)
500, y
4 820)
500, y
4 220)
200, y =
3 750)
700, y
3 510)
100, y
3 600)
200, y ·- 2 650>
200, y
2 250)
000, y
2 050)
880, y
2 030)
550, y
2 360)
210, y'
l 17(})
p.nico. As coordenada-S

=
=

Parágrafo
anteriormente indicadas são referentes ao sistema em que o RN 124,
•cota 580,574, do CNGE, cravado no
2° degraU da: escadaria da Matriz de
João Monlevade, tem como com·denadas:

=

X
45 683,09
y = 35 624,60

onde o eixo dos YY é paralelo à direção Norte-Sul verdadeira.
Art. 39 Para os efeitos do disposto
no art.. 15, do Decreto-lei nº 3 .365,
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de 21 de junho de 1941, alterado pela
Le~ n9 2. 786, de 21 de maio de 1956,

a desapropriação a que se refere êste
Decreto é declarada de carâter urgente, devendo a Companhia Vale do
Rio Doce promovê-la em seu próprio
nome e com seus recursos exclusivos.
Art. • 49 ::tste Decreto_ entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octavio MaTcondes Ferraz.

DECRETO N9 57.307 .NOVEMBRO DE

DE

23

DE

1965

Aprova n Regulamento dn Cadastro
Geral de Contribuintes, em relação
às pessoas juridicas.

o Presidente da República, usando
. da atdbuição que lhe confere o artigo 87, n9 1, da Constituição, e nos
têrmos do art. 21 da Lei :n9 4.503, de
30 de novembro de 19S4, decreta:
Art. 19 1!: aprovado o Regulamento
do Cadastro Geral de Contribuintes
que com êste baixa, relativo às pessoas jurídicas.

Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na da.ta de sua publicação, revf'gadas as disposições em contrário.
BrasíliB,, 23 de novembro de 1965;
1449 da IndependênCia e 779 da RepúbliCa.
H. CASTEÍ:.LO BRANCO

Octavio Bulhões

REGULAMENTO DO 'CAD ASTRO
GERAL DE CONTRIBUINTES A
QUE SE REFERE O DECRETO
N9 57.307 DE 23 DE NOVEMBRO
DE 1965
CAPÍTULO I

Do Cadastro Geral de Contribuintes

Art. 19 O cadastro gej:al de contribuintes, instituído pela Lei n9 :!.503,
de 30 de novembro de 1964, compreendel·á os elementos de identificação, localização e classificação das pessoas
jurídicas e seus zstabelecimentos, e
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será administrado pelo Departamento
de Arrecadação do Ministério da Fa~
zenda.
CAPÍTULO

n

Das Pessoas Obrigadas à Inscrição no
Çadastro

Art. 2'? Serão obrigatoriamente ins~
·critas no cadastro geral de contribuintes as pessoas jurídicas de direito privado, assim consideradas, também, as
.emprêsas iildividuais a elas equiparadas pela legislação do impôsto de
renda, as pessoas jurídicas estrangeiras que estejam autorizadas a fun·Cionar no território nacional, bem
.como as amarquias e emprêsas públicas da União, obrigadas ao recolhimento de tributos f.ederais.
Parágrafo único. Serã•o inscritas,
voluntàriamente, ou ex· ojjicio, as autarquias e emprêsas públicas, estaduais e municipais, que também esti-,
verem sujeitas ao recolhimento de tributos federais.
Art. 3º Considera-:se estabelecimento,. para os efeitos do disposto no artigo 1?, a dependência ·da pessoa jurídica localizada em unidade imobiliária autônoma e contínua.
Parágrafo umco. Entende-se por
unidade imobiliária autónoma e contínua:
I - o terreno Sem construção;
II - o edifício, ou conjunto de edi~
ficações, na mesma área de terra;
III o pavimento, ou grupo. de
pavimentos contíguos, de um ou mais
edifícios que se comuniqllém internamente;
IV - a loja, ou grupo de lojas, de.
um ou mais edifícios que se comuniquem internamente;
V a sala, ou ·conjunto de salas
contíguas, do mesmo andar de um
edifício;
VI - a parte de sala, de loja, de
galpão, de pavimente, de edifício ou
de áre~ de tena.
CAPÍTULO

m

desta, seguido do número de ordem
que lhe foi atribuído, pela pessoa jurídica, no requerimento de inscrição.
§ 29 Cada órgão de fnscrição receberá, por ato do Diretor do Departamento de Arrecadação, uma faixa· de,
números de inscrição, os quais serão
reservados aos contribuintes sediados
em sua .jurisdição.
Art. 59 o número de inscrição poderá ser ainda acrescido de código
numérico complementar, quando êste
fôr necessário ao contrôle de determinado tributo.
Art. 6<? O número de inscrição constará da ficha modêlo I,. de que trata
o art.. 89, e 'será mencionado obrigatoriamente pelo contribuinte, imediatamente depois de inscrito:
I - nos papéis apresentados às repartições públicas federais, inclusive
as autarquias, e estabelecimentos bancários controlados pela União;
II - nos atas e contratos firmados
no País;
III - na publicação de atas, balanços e contas de resultados;
IV nas faturas, notas-fiscais,
guias de recolhimento de tributos e
demais efeitos comercia-is e fiscais exigidos pela legislação federal;
V -no têrmo de abertura dos livros
de escrituração;
VI - nos rótulos, invólucros e embalagens de produtos que, por exigência legal ou regulamentar, o contribuinte seja obrigado a marcar ou rotular.
Art. 79 O n)lmero de ip.scrição sàmente será utilizado para nôvo regis~
tro depois de decorridos cinco anos
da baixa da inscrição anterior.
Parágrafo único. Qualquer que seja
o tempo ·decorrido da balxa do estabelecimento, 1 seu número de ordem
não será utilizad!o para identificar
outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica.
CAPÍTULO IV

Do Número de lnscnçao

Da Inscrição

Art. 4Q Cada pessoa jurídica receberá, no cadastro geral de contribuintes, um n~ero de i<'1Scrição.
§ 19 Cada estabelecimento da pessoa juridica usará o riiesmo número

Art. 89 A inscrição no cadastro geral de contribuintes será efetuada na
repartição do Departamento de Arrecadação da jurisdição da .sede da pessoa juridica, mediante o requerimento
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modêlo II, e se completR_ra com -a
apresentação da ficha de inscrição
modêlo I, devidamente preenchida.
Parágrafo único. A pessoa jurídica indicará, em seu requerimento, sob
o n9 1 da relação dêle <'Onstante, o
enGerêço de seu estabelectmento-sede;
se houvt.I outr0s estabelecimentos, serão Cles também mencionados distintamente na relação, em ordem númerica, seguida e crescente, a partir
de 2.
Art. 9º A repartição, contra. entrega
do requerimento de inscrição, fornecerá um talão de protocolo, cujo número será também o da iruicrição jo
contribuinte.
Art. 10. No prazo fixado no talão d~
protocDlO, o contribuinte apresentará
ao órgão de inscrição, em cinco vias,
~ ficha m0dêlc I, com o talão, colado
ou grampeado à segunda via da ficha.
Parágrafo único. O contribuinte
que possuir mais. de um estabelecimento preencherá, pa1.·a cada um, a
ficha de inscrição, em cinco ,v.ias, co~
!ando ou grampeando o talão de protocolo à segunda via da ficha corres~
pondente ao estabelecimento relacionado no requerimento de inscrição sob
o n9 1.

prio órgão de registro, êste reterá, desde logo, a 3:J- via e entregará as 4~
e 5~ ao contribuinte, que as fará presentes às repartições locais do Departamento de Rendas Internas e Departamento do Impôsto de Renda.
§ 2° No caso de estabelecimento localizado fora qa jurisdição do órgão
de registro, as 3~, 4~ e 5~ vias serãO:
restituídas ao contribuinte, que as encaminhará ao estabelecimento inscrito, cabendo a êste fazer a sua entrega
às repartições a que se destinam.
Art.. 13. Não _sendo efetuada volun~
tàriamente, a inscrição das autarquias
e emprêsas públicas a que se refere
o art. 29 e seu parágrafo único farse-á ex ojjicio, pelo órgão local do
DepaTtamento de Arrecadação, por
iniciativa dêste ou por solicitação de
qualquer repartição fiscal.
Parágrafo único. o órgão que efetuar a inscrição comunicará o fato
por escrito, dentro de cinco dias à
autarquia ou emprêsa, dando-lhe ciência do r"spectivo número de inscrição e solicitando-lhe os elementos que
necessitar para. completar ó registro.

Art. 11. Além das informações cadastrais exigidas, o contribuinte consignará na ficha modêlo I, nos espaços próprios, o número de inscrição
da pessoa jurídica constante do~ taIão de protocolo, /seguido do número
de ordem identificador do estabele~
cimento, que lhe foi atribuído no requerimento.
Art. 12. As vias da ficha modêlÓ
I serão autenticadas pela repartição
encarregada da inscrição e se destinam:
I - a liil, ao contribuinte, para ser
conservada no estabelecimento ills~
cri to;
II - . a 2!!-, ao órgão encarregado do
processamento dos dados cadastrais,
ao qual será encaminhada d.iretarmente pelo órgão' de inscrição;
III - as 3:J-, 4:J- e sa, respectivamente, aos órgãos do Depaàa.mento
de Arrecadaçã.o, Departamento de
Rendas Internas e Departamento do
Impêsto de Renda, em. cuja jurisdicão estiver .localizado 10 estabelecimento inscrito. .
'
~ F' Quando o estabelecimento inscrito estiver sob a jurisdiç§.o do pró-

Da Alteração e Baixa. da Inscrição

CAPÍTULO Y

Art. 14. Cumprirá ao contribuinte·
promover a atualização de sua inscrição, perante a repartição do Departamento de Arrecadação que o houver
inscrito, dentro de trinta dias da data
em que ocor;·~r qualquer dos seguintes fatos:
I ~ alteração da natureza jmidica,
da razão social ou denominação, ou
mudanç-a de domicílio;
II - mudança de 8J).derêço;
III - instalação, aquisição" ou incorporação de nêvo estabelecimento;
IV - extinç.ão de estabelecimento.
§ 19 A. ::ttualização será feita:
a) no caso do inciso I - pela apresentação de novas fichas de inscrição,
preenchidas cem os dados atuais, de
todos os estat>elecimentos da pessoa
juddica, inscrevendo-se, no espaço
reservado para "observações", a declaração "Alteração da ficha anterior", seguida de menção do elemento cadastral alterado;
b) no cs.so do inciso II - pela apresentação, preenchida com os dados
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atuais,. de nova ficha do estabelecimento transferido para outro enderêço, inscrevendo-se.., no espaço reServado para "observações", a declaração
('Alteracão da ficha anterior", seguida de inenção do elemento cadastral
alteTado;
c) no caso do inciso III - pela
apresenh.ção da ficha de inscrição do
nôvo estabelecimento, cujo número
identificador será o imediatamente
seguinte ao do último estabelecimento inscrito da pessoa jurídica;
d) no caso do inciso IV - mediante
comunic:ição escrita da ocorrência, em
quatro vias, utilizando-se o modêlo IV.
§ 2º A repartição do Departamento
de Arrecadacão encaminhará uma
via da comuücação, de que trata a
alínea d do § 19 déste artigo, a cada
um dos órgãos referidos nos incisos
II e III do art. 12, devendo reter uma
delas quando o estabelecimento extinto estiver diretamente sob a sua
jurisdição.
Art. 15. A baixa da inscrição de pessoa jurídica será realizada pela mesma repartição que a houver inscrito,
à vista da comunicação de pêssoa
competente, a ser feita em quatro
vias, segundo 0- modélo III, dentro de
trinta dias contados da respectiva extinção.
§ 19 No caso de fusão, incumbirá
a comunicação à nova pessoa jurídica
e, no caso de incorporação, à sociedade incorporadora.
§ 29 Quando a pessoa jurídica possuir outros estabelecimentos, além da
sede, deverá comunicar também a extinção de cada um dêles, observado o
disposto na alínea d do § 1Q do artigo 14.
§ 3° A repartição do Departamento
de Arrecadaçã-o, ao receber as comunicações referidas neste artigo e no
parágrafo anterior, procederá pela
forma estabelecida no § 29 do art. 11.
Art. 16. A baixa de inscrição não
implicará exoneração de qualquer responsabilidade de natureza fiScal.
CAPÍTULO VI

Disposições Gerais
Art. 17. A verificação do cumprimento das obrigações atribuídas ao's

contribuintes neste regulamento com ..
pete:
I - aos servidores públicos que, no
exercício de suas funções no serviço
interno das repartições, receberem, informarem, despacharem ou encaminharem os papéis referidos nos incisos I a IV do art. 6!?, bem como autentica.r_em os livt·os de que trata ()
inciso V do mesmo artigo;
II aos agentes da fiscalizaçao
de tributos federais, no serviço ex-.
terno.
Art. 18. As infracões dês te regulamento serão apura-das em processo
administrativo, que terá por base :1.
representação ou o a.uto, conforme a
verificação da falta se dé no serviço
interno das repartições ou no serviço
externo de fiscali~"?.ção.
Art. 19. A primeira via da ficha ae
inscrição será conservada no estabe··
lecimento inscrito, à disposição da fis·
0alização, dêle não podendo sair, exceto nos casos previstos no parágrafo
seguinte e no art. 20
Parágrafo único. A ficna será extbida às repartiçõe3 fal:\endárias federais, sempre que estas o exigirem.
Art. 20. Os agenús da fiscalização
de tributos federais e os funcionários
do Departamento de Auecadação, ê;;;.tes, quando no de<;o.rnpenho das funções mencionadas no inciso I do ar:tigo 17, deverão apreender as fichat:l
de inscrição dos .contribuintes, sempre Que houver prova ou suspeita de
falsificação ou adulteração, total ou
parcial, lavrando têrmo da ocorrência,
do qual ficará cópia em poder do
contribuinte, com indicação das ca~
racterísticas da ficha apreendida e os
motivos da apreensão.
Art. 21. O preparo dos processos
instaurados por inf1·8.ção déste regulamento compete ao órgão locai do Departamento de Arrecadação
Art. 22 .. Os infratores 1ê8te regulamento ficam sujeitos à.:' multas previstas nos arts. 84, 85, e 86 da Le1
n9 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 23. Nenhuma penalidade será
aplicada s,os contribuintes que, espontâneamente e antes de qualquer
procedimento fiscal, procurarem sanar erros ou irregularidades perante o
órgão do Departamento de Arrecadação em que tenham sido ou devam
ser inscritos no c:1,dastro geral de
contribuintes.
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Parágrafo umco. Não se aplicara
penalidades aos contribuintes, quando
apresentarem às repartições papéis ou
"livros com inobservância do disposto
no art. 69, vedado, porém, àquela-S re.cebê-los ou ·proressá-los antes de sanadas as irregularidades.
Art. 24. Ao contribuinte é facultado o direito de consulta sôbre a aplicação dêste regulamento, cabendo a
.sua soluçã,o ao Delegado Regional do
Departamento de Arrecadação, admitido, ainda, recurso voluntário do Ditetor do mesmo Departamento contra
fi, decisão da primeira instância.

como o registro de importadores e exportadores exigido pela legislação
aduaneira.
Art. 29. As repartições do De par..:
tamento de Arrecadação, Departamento de Rendas Internas e Departarr..ento 'do Impósto de Renda organizarão e manterão, atualizado, fichário dos estabelecimentos inscritos, localizados em sua: jurisdição .
Art. 30. As repartições do Departamento de Arrecadação fornecerão,
para fins de direito, por solicitação
do interessado, certidão do registro a
que se refere êste regulamento.

Parágrafo único. A consulta será
dirigida ao órgão do Departamento
de Arrecadação em que a pessoa jurídica tenha sido ou deva ser inscrita
no cadastro geral Je ('.ontribuintes.
Art. 25. O cadastro geral de contribuintes não exclui a exis_~ência de cadastros especiais, nos órgãos competentes, com as informações complementares julgadas indispensáveis à
administração, contrôle e· fiscalização
de cada uni dos tributos federais.

Art. 31. O prazo para inscrição no
cadastro geral de contl"it>uintes, em
relação às pessoas jurídicas éxistentes
na data da vigência dêste regulamento, será de sessenta dias, a contar da
data qUe fôr fixada, pele órgão local
do Departamento de Arrecadação.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais e Transitórias

Art. 26. Os casos omissos neste re ..
guiamento serão resolvidos pelo Dire~
tor do Departamento de Arrecadação,
aplicando-se, quanto à parte processual, a legislação do 1mpôsto de consumo.
Art. 27. Os órgãos da administra·
ção pública federal, inclusive as' autarquias e emprêsas públicas, que adotarem outros sistemas de cadastro ou
registro em suas relações com as pes~
soas jurídicas de direito privado, poderão promover a sua substituição pe-·
lcs números de registro do cadastro
geral de contribuintes.
Art. 28. O s;.st8ma de registro estabelecido neste regulamento substituirá a "patente de registro" previs·
t~ na legislação do impôsto de consvmo e, no que couber, a inscrição
das pessoas jur5dicas adotada pelas·
u;partições do lmpôsto de Renda, bem

§ 1ll O dispostO neste artigo aplicase também às pessoas jurídicas que se
organizarem no curso do prazo indicado.
§ 2'? As repartições do Departamen~
to de Arrecadação adotarão providências no sentido de que a inscrição
se inicie log-o após o recebi;mento do
material nece.ssário à organização do
cadastro.
Art. 32. o Diretor do Departamen~
to de Arrecadação poderá fixar, para
as localidades em que haja grande
concentração de contribuintes, períodos de inscrição distintos, agrupando
classes de contribuintes ou usando
critério outro que julgar conveniente.

Art. 33. f>._s pessoaS jurídicas referidas no art. 31 declararão, na ficha
de inscrição, na coluna de "Observa~
ções", o número de sua "patente de
registro" e o de seu registro no Dep3.rtamento do Impôsto de Renda, se
houver.
Art. 34. O disposto no ~rt. 69 entrará em vigor em 19 de janeiro de
1966; salvo quanto aos contribuintes
que, tendo suas sedes em localidades
cujo prazo de inscrição ainda não
haja expirado, não se acharem inscritos até aquela data.
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Sociedade de Ctlpito.l e IndÚ~tria .. ,~~·1=!3

Ó

P!'odução f1n:i.ntnl ou Vcgotnl.o.~•••uuooui:Jo

l

Pt>oduç5'o Mincro.l,.oooo~u•e••o•ool>ooe"oooc 1:11.

2

Produção c DistribuiçGo da PetrÓleo e DoI'ivo.dos., •, • •., ~, • •,; e •

c• ""'o o e o o,

o c"' o o 4111:12

3 - Produç5o e DistribUição da Energia 81Ó

~

_

trico,.,~oo9e~oooooooetoao~eooo•oe••~~·~•ol_l,

Socicàa1e cm Comunditn Simplcsoo••oool:l4

't-

P:roduçi\a IndustS"iDlo•ooooetooeooeoo·olloeool:l4

5

Sooicdndg er::. Como.ndito. por AçÕe.suuor:rs

5

Com~roio do Mercodo,ios,.,,oo,,,.,,.,.,.,l:l5

6

Socicdo.de AnÔnirnn, ......... "" ..... ~o, o .... 1:16

6

Construção Civil~Ineorporação e Compru

7

Sccicdnde

Civil 9 inel~1sive

Fundo.çó:'o

e

CocperntiVUsoaoooa~en~~~ot:ooot~oooootl:l7

•

Autarquia ou Eroprêso. Ptiblicn., •• u~ooel:ts

a

Venda de tmbveisooQo•••••ooooooooooeooe 5 ~!-16

7

C:-édito 9 Soguro o Compro. 0 Vcndrt do Titu - los o Valores MobiliÚrios ••••••• ~.~ ••• , •• r:r7

8

Transportes a Camunicoçõasc~••••t••o••~•91:ta

9- (')
Atividadc
Não
Espooificodo
Quol?c_
__
_ _ _ _(*).oc••••,~•·f=f9
_ _ _ _ _ __

\..,.)

2~6 IMPOSTOS QUE EST~ OBRIGf1DO /, RECOLHER;

Q-L"'ilpÔsto de Rendo.(Retid.o na Fonte)uoo 1:10
À-ImpÔsto de Consumo~eo~•?oo•~~•o~••••vl:ll
2~Im!)Ôsto d.o Sêlo (Li'(.ro de Rc(l;ist!"o)u (12
3=JL1pÔ.sto de

.

-

~portaçaoaaeaoeo~•~~coootl_13

4-ImpÔs'co Único sÔbro Combustfvcis,, •• ,l:\4

5-o-ImpÔsto Únieo sÔbre: 1Jinorois~ueouoe.l:l5

----~--------------

\oiU/;\..\.l ....

2 0 7 SENDO ESTABELECIMENTO OBRIGADO A RECOLHiliiErt ..
TO DO lMPÔSTO DE CONS1.Th'i0 9 INFORMI\R SE SE TRA...
TA DE!

O-Produtor ••• , ••••• ,,,eooc;o••••ccaeoogc•o•ei_IO
equiparado a Produtor
(art,5Q,incisos III O IV do RoieCo)oectect!-11
2-Atncadista de Produtor ou da C~ereionto
:
Equiporado a Produtoro~•••••••••••••o•a•e•l_l2
3-Gonorcianto Importador, •••••••••• ,, •• , ••• ,1:1~
~omeroiante

4-Ataeadista de Ioportador,,,,gooft•o~oo•ccc•l=l4

2.0.

OBSERVAÇÕES•--------'------------------------- - - - - - - ' . . . - do _ _ _ _...__ _ _ _ _ _ de 19 _ _ __

" (Assl.ne.tura do Contribuinte)
NoTAS~ ~,Jrre'eneho esta fioM. datilogràfiaamante 9via por vio..NÃO USE CARBON0~2)Cinoo vias para
o.
inscrição de cnda estabelecittento.3) 11 N6mel'O de Insorição 11 ~ o que consta do talão de pr-cto1
coloo4)"NÚmcro de Ordem 11 ~ o que temeu o estabelecimento no requerimento de Insorição~5)' 6r
gão de Regi::rtro":CortÓrio do Registro Civil, Junta Comeroial,éto. 6) Esta Guia será oonfoo:
cioncda en pnpol branco de 24 Kgs. no tamanho do 0,22 x 0 133 cms,
dlo.
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Modêlo

li

Ao Departamento de Arrecadação do Mini~tério da Fazenda
(Firma ou denominaçao)
com sede

nest~

cidade, no enderêço abaixo indicado sob n2 1, requer

a

inscríção de sua pessoa; jurídica e'de seu{s) estabe.lecimento{s) no
dastro geral de contribuintés, I'egulamentado pelo Decreto n2
de 1965, comprometendo-se a apresentar, no

de

C:!
1

de

prazo

que lhe f'ôr fixado, a{s) respetiva(s} ficha:(s) de inscrição.
- - - - - - - - d e 19_
------------------·----- de

RELAçÃO DOS ESTABELECIMENTOS
l - Rua

Hunicípio

- Rua

2

Mu.nidpio

3 - Rua
Munici.pio
4 - Rua

MunicíPio

5 - Rui
Municipio

NOTAS:

g

N'
EStado

~·

Estado

N'
Estado

"'Estada
N'
Estado

Cite no n2 1 da relação o ender@ço do estabelecimento, requerente.

Use papel branco, de formato 22x33 cms.
·
3) Se ~ma 6.nica _ffHha não comportar a relação de estabelecl.mentos,a

;l
RDT/

dg_te f'ôlhas suplementares, da mesma côr e formato.
NaO escrÇ:va no verso d-o papel.
O requerimento deverá ser feito em duas via~ ficando a 2' em
der da pessoa jurídica.

-

P2
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Hodêlo III
Ae Departamento de Arrecadaçao do Ministério da Fazenda

{Nome do responsável)•

-----------------C--------"--------------

com enderêço na rua
.nesta cidade, na qualidade de

da
firma
(Titular, s6cio,diretor 1 etc.)
abaixo indicada, comUnica, para efeito de baixa no cadastro geral de con _
tribuintes, regulamentado pelo Decreto n2
----------~· d·--~--
do ___________________ de 1965, que a referida firma encerrou ~s sua~ atl~
vidades em caráter definitivo.

Firma ou denominação:
Enderêço do estabelecimento--sede: Rua -----------------------

n'------

Municipio ------------------.-----.-----"- Estado
Nl< de inscrição no cadastro geral de contribuintes:
Motivo que deter~ina a baixa de inscrição:
___________________.,do ______ do

-----:--

_ ___:.-,19

NOTA:- A comunicação será feita a) pelo respectivo titular, se se tratar
de fi!'ma individual; b) por uln dos responsáveis, no caso de soci,!;.
dade; e c} pela nova pessoa jur1dica ou pela soéiedade incorpora~
·dora, conforme se 'trate de fusão ou incorporação, respectivamente.

aDT/
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Modêlo

IV

Ao Departamento de Arrecadação do Mizlistério da Faz.enrla

(Firma ou.der.omin~çao da p~ssoa juridica)
com sede neSta cidadel na ~a-'----------------------------:-----"-----
n' ---'---------• comunica, para fins de baixa de inscrição
tro geral de contri.,.buintes,

N!gulamerrt.:tdo-t~elo

Y'"

cadas -

Decreto n2 --------'-- de

de ---------------1965, que foram encerradas aS ati•Jidadcs
seu e~tabclecimento abaixo identificado:

de

n~
1-f",.micip~o --~------------- Estado - - - - - - - - - - - - - - - N~ de inscrição - - - - - - - - - - - - - Nl! de ordem - - - - - - - - - ' -

Enderêço: Rua - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de - - - - - - - - de l9_

NOTA: - A c.omunicaçâo será 'te i

RD!/

t.a pelo' estabelecimento-sede.
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DECRETO N9 57. 308 NOVEMBRO DE 1965

11.1:;

4,j

JJ~

Prorroga até 31 de dezembro de 1966,
o prazo para aproveitamento dos
navios estrangeiros na cabotagem
nacional.

o

Presidente da República, usando

da.o;:; atribuições que lhe conferz o ar-

tigo 87, n9 I, da constituição Federal,
e nos têrmos do art. 15S. da mesma
Constituição, decreta:
Art. 19 Fica a Comissã0 de Marinha Mercante, na forma do disposto
na alínea e do art. -59 do Decreto número 48.180, de 10 de maio de 1960,
autorizada a conceder, até 31 de dezembro de 1966, permissão para que
os navios estrangeiros possam fazer
cabotagem nacional, a fim de auxiliar, exclusivamente, no transporte
entre portoE> nacionais, de cargas fri'gorificadas, óleos comestíveis e óleos
para fins industriais a granel.
DECR-ETO N9 57.309,

DE

.n..L "· .,, n" J.lo..;c!lças para os carregamentos serão solicitadas, em eada caso, à Comissão de Marinha Mercan"':'
te, que sômerite a:::. concederá se a
existência de cargas frigorificadas,
óleos comestíveis e óleos pa1:a fins industriais a granel, nos portos de embarque, exigir o auxílio de na\•ios estrangeiros e desde que, as condições
de embarque e desembarque permitam
operaçõeE> normais.
Art. 39 Os navios estrangeiros obedecerão, obrigatOriamente, as tabelas
de fretes e taxas acessórias estabelecidas para a cabotagem nacional.
Art. 49 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposiçõeEl em contrário.
Brasilia, 23 de npvembro de 1955;
144/' da Independência e 77r.> da República.

H. CASTELLO BRANCO

Jua1·ez Távora

23

DE NOVE.'M.BRO DE

1965

Aprova o Orçamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107, da Lei ·número
4.320, de 17 de março de 1964. e de acôrdo com o disposto no Decreto número 54.397, de 9 de outubro de 3964, alterado pelos de ns. 55.534. e 55.535,
de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. lY Fica aprovadc, ccnformz o quadro anexo, o orçamento para o
exercício de 1965, da Comissã-o Nacional de Energia Nuclear, entidade federal vincutad~, ào Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de, llf)vembr:o de 1!165; 1449 da Independência e 779 da RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO

Os Ariexos a que se refere o Art. 19 foram publicados no D.
29-11 e retifícado no D. o. de 6· de dezembro dé 1965.
DECRETO N9 57.310 -

DE

24

DE

NOVEMBRO DE 19{)5

Autoriza a cessão. gratuita ao Instituto de Menor.es de Pelotas do terrenu ·que menciona,,situado no Município de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.

o PTesidente da Repúqlica, usando
da atribuição q~e lhe confere o ar-

o.

de

tigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com os artigos 125
e 126 do Decreto-lei n9 9. 76{}, de 5 de
setembro de 1946, de~reta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita ao Instituto de Menores de
Pelotas, no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do sul, de um
terreno com a área de 167 ha (cento
e sessenta e sete hectares), situado
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no lugar denominado Retiro, segundo
distrito do referido Município, tudo
de acôrdo com os elementos constantes do processo, protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n<:> 185.327,
de 1955.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de um Patronato Agrícola ou uma
Escola de Agricultura, tornando-se
nula a cessão, sem direito a qualquer
·indenização, se fôr dada ao terreno,
no todo ou em parte, utilização diversa ou ainda se houver inadimplemento de cláusula do contrato que
deverá ser lavrado em livro próprio
-do serviço do Património da União.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
1419 da Independência e 77? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

H.

CASTÉLLp BnANCO

Octavio lvlarcondes Ferraz

DECRETO N9 57.:.:112 -

DE

24

DE

NOVEMBRO DE 1965

Autori.za o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação dos terr e n o s que menciona, situaq,os no
Município de Goiânia, E s t a d o de

Goíãs.

Octavio Bulhôes

DECRETO N9 57.311 -

Art. 2? A Petróleo ·Brasileiro S.A.
- Petrobrás fica autorizada a pro.,.
mover, com os sem: próprios recursos, amigável ou judicialmente, a desapropriação respectiva, na, forma da
lei.
Art. 39 1.1:ste decreto entrará em vigor na data de SUi:l publicação, revogadas as dispo:s;.ç~'?S en. contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
1449 da Indepewti:.:ncia' e 779 da R2pública.

DE

24

DE

NOVEMBRO DE 1!}65

<Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação em tavor da Petróleo Brasileiro S. A . - Petrobrás
uma área dé terreno situ[l,da no Município de Candeias,
Estado
da
Bahia.

o Presidente da .República, ho uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe'deral, e de acôrdo com o disposto no
Decreto-lei nQ 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pE'b·t Lei n9 2. 786,
de 21 de maio de 195:), e com o artigo 24, da Lei n9 2.004, de 3 de outubro àe .!953, tendo s-m vista a construção de escola destinada aos empregados da. Petróleo Bràsileiro S.A.
- Petrobrás c seus filhos, decreta:
Art: 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
em t'avor da Petróleo Brasileiro S. A.
- Petrobràs - uma área de terreno
localizada na sede do Município de
Candeias, Estado da Bahia, com área
total de 910m2
(novecentos e dez
metros quadrados), pertencente a Cipriano Costa e Silva e outros, situada entre a. Praça à.a Indepe!Ídência e a Rua Vitória, e confinando
coin os imóveis de propTiedade do Estado da Bahia e de J o s é Roberto
Trindade.

o Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo Sr/, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com os artigos 1.165
e 1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 1<:> Fica o Serviço do Património da União autorizado ~a aceitar a
doação que o Estado de Goiás quer
fazer à União Federal., de acôrdo com
a Lei Estadual n9 5. 737, de 27 de janeir_o de 1965, do lote n9 9, da quadra
"A", Setor Central, com a benfeitorm., onde se encontra ftmcionando o
Restaurante Universitário, com a área
de 375,90 m2 (trezentos e setenta e
cinco metros quadrados e noventa decímetros quadrados), bem como da.
quadra n9 68, Setor Leste Universitário, com a área de 61.605 m2 <sessenta e um mil seiscentos . e cinco metrcs quadrados), situadoS amboS os
terrenos em Goiânia, Estado de Goiás,
tudo de acôrdo com· os elementos técnicos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n9 99.249, de ·1955.
Art. 29 Destinam -se os terrenos a
que se refere o artigo anterior à construção do Pronto Socorro, Hospital.
das Clínicas, e Faculdade de Medicina, bem como outras edificações da
Universidade Federal de Goiás.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
1449 da Independência 'e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões
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DECRETO N° 57.313 - DE 24
NOVEMBRO DE 19-65

DE

Autortza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Municívio de Vitória de Santp Antão, no
EStado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo -com os artigos 1.165
e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1<? Fica o serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que o Município de Vitória de
Santo Antão, no Estado de Pernambuco, quer fazer à União Federal, de
acôrdo com a Lei e o Decreto Municipal ns. 1.161 e 8, ambos de 1964> do
terreno com a área de 7.000 m2 (sete mil metros quadrados), desmembrado do sítio do outeiro, naquele
Município, tudo de conformidade com
c~ elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n9 161.413-65.
Art. 29 Destina-se- o imóvel a aue
se refere o m·tigo anterior à constfuç:lo de uma Tôrre Farol, a cargo do
Ministério da Aeronáutica.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
144<? da Independ~ncia e 779 da República.
H.

CI'.STELLO BRANCO

Octávio Bulhões

Fazenda caxambu, distrito de Desemboque, município de Sacramento,
Estado de Minas Gerais, numa área
de setenta e c:inco hectar·zs (75 ha),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a trezentos e oitenta. me-tros (380 m), no rumo magnético de
nove graus sudeste (99 SE) ; do marco quilométrico n9 quarenta e dois
(km 42) da Rodovia
SacramentoDesemboque e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil quinhentos metros (1.500 m), sessenta
e dois graus tdnta e três minutos nordeste (62<? 33' NE); quinhentos metros \500 m), vinte e sete graus vinte
e sete ·minutos sudeste (279 27' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulaçõBs do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n.<? 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O titulo da autorizaç:â.o de
pesquisa, que será uma via autêntka
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
750) e será válido por dois (2) anos
a contar da dàta da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorirazões de Pesquisa.
Art. 3.9- Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 d~ novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repúbli!!a.
H.

DECRETO N.9 57.314
NOVEMBRO DE

DE

24

DE
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Octavio M arcondes Ferraz

1965-

Autoriza a Emprêsa
sacramentana
Limitada a pesquisar argilrz, no município de Sacramento, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n5' I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.<? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de }/iinas), decreta:
Art. 1.\l Fica autorizada a Emprêsa ·
Sacramentana Ltda., a pesquisar argila em terrenos de propriedade de
Antônio Batista e Eurípedes Brigagão
nos lugares· denominados Fazendas
João Vaz e Nova Califórnia, antiga

DECRETO N .9 5-7.315 - DE 24
NOVEMBRo DE 1965

DE

Aprova a alteração introduzidfl nos
Estatutos da Pátria Companhia Brasileira de Seguros Gera·ls. relativa
ao aumento do capital social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.<? 2 .Oô3,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica apl'ovada a alteração
introduzida nos estatutos da Pátria
Companhia Brasileil·a de Seguros Gerais, com sede na cidade de -rtajai,
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Estado de Santa Catarina, autoriZada
a funcionar pelo Decreto n5' 20.25.4,
de 20 de dezembro de 19<1-5, relativa
.ao aumento do capital social de ..
Cr$ 20 . 000.000

(vinte milhões

de

cruze:ros) para Cr$ 120.00ü.OOO <cento e vinte milhões de cruzeiros), ·conforme deliberação de seus acionistas
'em Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em. 10 de outubro de 1954.

Art. 2.0 A Sociedade continuará
.integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham
<:: vigorar, sôbre o objeto ctá autorlzação a que alude aquêle Decreto.
E•rasilia, 24 de novembro d€ 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N.0 57.316

DE

24

D.E

NOVEMBRO DE 1965

Outorga à Sociedade Industrial
de
Madeiras S. A. concessão para o
aproveitamento de um desnivel no
rio Jangada, Município de General
Carneiro, Estado do Pafaná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, incisO I, da Constituição, e
.nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas (Decreto n.9 24.!A3~
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.9 E' ~mtorgada à Sociedade
Industrial de Madeiras S. A. concessão para o aproveitamento da.
energia hidráulica do desnível Lili· situado no rio Jangada, distrito sede
·cto MuniCípio de General Carneiro,
.Estado do Paraná.
Parágrafo ·:mico. Após a aprovação
dos projetas, serão determinadas em
portaria do Ministro das Minas e
Energia a altura da ·queda, a descarga da derivação e a potência a
aproveitar.
Art. 2.9 O aproveitamento destina-se à produção de energia elétrica
para uso exclusivo da concessionária,
·que não poderá fazer cessão a ter~
-eeiros mesmo a ~.ítulo gratuito.

Parágrafo único. Não se· compreende na proibição J.êste artigo o fornecimento de energia às vilas operárias da concessionária.
, Art. 35' A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto,
os estudos, projetes e
orçamentos
relativos ao aproveitamento ·e respectivas instalações.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo
de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro .das
Minas e Energia.
III - Iniciar ·e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com as modificações que forem autorizadas, se n~
cessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo pod-erão ser prorro-gados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 4.9 A presentz concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art .. 5.9 Findo o prazo da concessão,
todos os ben& e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente· dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 6.0 A concessionária poderá
requ"erer que, seja renovada a concessão, mediante as condições que
vierem a ser estipuladas. '
Parágrafo· único. A concessionária
devera entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de finda_r o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não o
fizer, q_ue não pretende a renovação.
Art. 7.9 ~ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz
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Mineral; com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Ari. 49 A presente concessão YigoOutorga á Companhia de EletricUla.rará pelo prazo de trinta C30) anos.
de do Cariri '!Oncessão :oara distribuir energia elétrica no Municipio ·
Art. 5<? Findo o prazo da concessão,
de Aiuaba, Estado ào Ceará.
todos os bens ·e instalações que no
momento existirem, em função excluo Presidente da República, usando siva e permanente dos serViços conda atribuição que lhe confere o articedidos, reverterão à União.
go 87, inciso I, da Constituição, e nos
Art. 69 A concessionária poderá retermos do artigo 59 do Decreto-lei
querer que a concessão seja renovada
n"' 852, de 11 de- novembro de 1938, e
median_te as condições que vierem a
do artigo 89 do Decreto-lei
3. 763,
ser estipuladas.
de/25 de outubro de 1941, decreta:
Parágrafo único 1A concessionãrla
Art. 19 E' outorgada à Companl1Ül.- deverá entrar com o pedido a que se
de Eletricidade do Cariri concessão
refere êste artigo até seis (6) mese3
para distribuir energia elétrica no
antes de findar o prazo de vigência
Município de Aiuaba, Estado do ceada concessão, entendendo-sB, se não o
rá, ficando para 1sso aut:>rizada a. fizer, que não pretende a. renovaç~\o.
construir os sistemas de transmissão
Art. 7º .,.Este decreto entra em vigor
e distribuição que se fizerem necesna data de sua publicação, revogadas
sã.rios.
as disposições em contrário.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Brasília, 24 de novembro de 19-65;
Minas e Energia, após a aprovação
1449 da Independência e 7'79 da Reaos projetas, serão determinadas as
publica.
características técnicas da instala,ção.
H. CASTELLO BRANCO
§ 29 A energta será fornecida pela
Octavio Marcondes Ferraz
uompanhla H i d ro Elétrica do São
Francisco.
DECRETO N9 57.318 - DE 24 DE
Art. 2º A concessionária deverá Y:!iNOVEMBRO DE 1965
tisfazer as seguintes exigências:
OutoTga à Companhia de EletricidaI - Submeter à aprovação do Mide do Cariri cOncessão para distrinistro das Minas e Energia, em três
buir energia ·elétrica.
un vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
o Presidente da República, usando
cia publicação dêste decreto, os estuda atribuição que lhe confere- o artidos, projetas e orçamento:;.
go 87, inciso I, da Constituição, e nos
II - Assinar o contrato disciplinar
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
da concessão dentro do prazo de trinn° 852, de 11 de novembro de 1938, u
ta (30) dias, contados da publicação
do artigo 89 do Decreto-lei nt? 3.763,
do despacho de aprovação da respecde 25 de outubro de 1941, decreta:
tiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
Art. 1Q E' outorgada à Companhia
III - Iniciar e concluir as obras
de Eletricidade do Cariri concessão
nos prazos que forem aprovados pelo
p a r a distribuir energia elétrica no
Ministro das Minas e Energia, exe~
lVi umc1p1o de Arneiroz, E s t a d o ao
cutando-as de acôrdo com os projetas
Ceará, ficando' para isso autorizada a
e as modificações que forem autoriconstruir os sistemas de transmissão
:-.;adas.
e distribuição que se fizerem necessa.Parágrafo único. Os prazos rMe~:i rios.
dos neste artigo poderão ser prorro§ 19 Em portaria do Ministro das
gados por ato do Ministro das Minas
Minas e Energia, após a aprovação
e Energia.
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas da instalação.
Art. 39 As tarifas de forneclmçnto
de energia elétrica ·serão fixadas e
§ 29 A energia se r á suprida pela
trienalmente revistas pela Divisão de
Companhia H i dr o Elétrica do São
Aguas, do Departamento Nacional ãa
Francisco.
~
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§ 2Q A concessionária deverá satisfazer as seguintes -exigências:
I - Sublll.eter à ~provação do Mi·
nistro das Minas e Energia, em tr&(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta USO) dias, a contar da data
da publicaçáq dês te decreto, os estudos, projetas e orçamentos.
·n - Assinar o contrato disciPlinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
cto despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acõrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo podHão sél· prorro~
gados por ato do Ministro das Mina.3
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica se rã o fixadas t'
trienalmente revistas pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
.. todos os b e n s e instalações que no
momento existirem, em t"unção- exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à Uniã').
Att. 69 A concessionária podera ,requerer que a concessão seja renovada.
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Paragrafo único. A concessionári!t
deverá entrar com o pedido a qué se
refere' êste artigo até ·seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo~se, se não
o fizer, que não pretende. a renovação.
Art. 79 ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dü;;posiçôes em contrário.
Brasílw.., 24 de novembro de 1965;
144<? da. Independência e 779 da Rev

públic~.

H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO NQ 57.319 - DE 24
•NOVEMBRO DE 1965

DE

Outorga à Centrais Elétricas do Amazonas S . .A. concessão para distribuir energia eléÜica no Município
de Maués, Amazonas ..

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo 87 ,. inciso I, da Constituição, e nos
termos do artigo 59 do Decreto-lei nú. mero 852, de 11 de novembro de 1938,
e do artigo 89 do Decreto-lei número
::L 763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1•i E' outoi'gada à Centrais
Elétricas do AmazOnas S. A. concessao para distribuir energ~a elêtrica
no Município de Maués, Estado do
Amazonas, ficando para isso ::mtori·zada a construir os sistemas de transmissão e distribUição que se fizerem
necessários e instalar 'lslna termelê:trica.
Parágrafo Unico. Em poi"taria do
Ministro das Minas e EnBrgla, após a
aprovaçáo dos projetas, ::.erão determmadas as características têcnicas
da instalação.
Art. 29 A concessionária· deverá :satisfazer as seguintes exigênci:;tS:
I - Submeter à aprovação rio Ministro das Minas e Energia, em três
(3) v1as, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetas e orçamentos.
II - Assinar o contrato dísciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicaçãO
do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minru;
e Energia.
III - Iniciar e conc~ulr as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e a::: modificações que foTem autor~:Gadas.
Parág:rato único. os prazos referidos neste arhgc poderão ser prorl'ogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3'f As tarifas r:.e· forneclment<:>
de· energia elétrica serão fixadas trienalmente e revistas pela Divisão de
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;Aguas, do Departamento Nacional da
produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas c Energia.
Art. 49 A presente concessão vigoTará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Fl..\ndo o prazo da concessão,
todos os b'ens e instalações que no
momento existirem, em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrato único. A concessionária
ctéverâ entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fízer, que não pretende a renovaç~o.

Art. 79 1!::ste decreto entra em vigor
na ·data de sua publicação, revoga-_
das as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de novembro de 1965;
1449 ·da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRÂNOO

Octavlo Marcondes Ferrae

DECRETO N9 57. 320 - DE 2<.1:
NOVEMBRO DE 1965

DE

Outorga ã Companhia de Eletricidade
do Cariri concessão para distribuir
energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição._ que lhe confere o artigo 87, incisO I, da Constituição, e nos
têrmos do ar.tigo 59 do Decreto númeru 852, de 11 de novembro .de 1938 e
do artigo 8'? do Decreto-lei n9 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
de Eletrlcidade do Cariri concessão
para distribuir energia eiétrica nos
Municípios de Mombaça e· Antonina
do Norte, Estado do Cearâ, ficando
autorizada a. construir os sistemas de
·transmissão e de distribuição que se
fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovaçãO
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dos projetas, serão determinadas as
características técnicas d a s instalações.
§ 2'? A energia a ser d!stribuidà sení
suprida pela Companhia Hidra Elétrica do São Francisco.
Art. 2Q A concessionária deverá ::;aas seguintes exigências.
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) via-s, dentro do prazo de trezentos e sessenta (360) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto, os
estudos, projetas e orçamentos relati_vos aos sistemas de transmissão- e
distribuiçào.
'
II - Assinar o Contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta- pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as dé acôrdo com os projetas aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser .prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Erie1e-1a.
Art. 31! As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovação
do'Min!stro das Minas e Energia.
Art. 4'? A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá r e-querer que a concessão seja renovada_ mediante as condições que vierem
a. ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar O prazo de vigência
da concessão, entendendo~se, se não
o fizer que não pretende a renovaçào.
ti~fazer
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Art. 79 :E:ste decreto entra em vigor
na data de sua publiCação, revogadas
as ctisposir: óes em contrário.

Brasília, 2-i de_ novembro de 1965;
H4Y da Independência e 779 da. República.
H,

CASTELLO BRANCO

Octavto Marcondes Ferrt1>1

DECRETO N<? 57.321 -

DE

24

DE

NOVEMBRO DE 1965

Outorga à Companhia de Eletricidade
ào Cariri concessão para distribuir
energia elétrica

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei,
n<:~ 852, de 11 de novembro de 1938 e
do artigo 89 do Decreto-lei n9 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
/ Art. 1.9 E' outorgada à Companhia
r

de Eletricidade do cariri, concessão
para distribuir energia elétrica no
município de Barro,· Estado do ceará,
ficando. autorizadà a construir os sisttmas de transmissão e de distribuição
que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 29 A energia a ser distribuída será
fornecida pela Companhia Hidra Elétrica do são Francisco.
Art. 21? A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (180) dias; a contar da data
do publicação dêste Decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e rlistribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
c:a concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
ão despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.

!li Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Min.istro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das MinaS
e Energia.
Art. 31? As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
sei estipuladas.
Parágrafo único. A conc~ssionana
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) mesE'S
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a ren~vação.
Art~ 79 ::B:ste decreto entra em vigcr
na data de sua publicação, revogadas
as disposições· em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 77() da
República.
H. CASTELLO BRANCO

OctáVio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.322 -

DE

24

DE

NOVEMBRO DE 19$5

outorga ao município de Paramoti, no
Estado do Ceará, concessão par«
distribuir energia elétrica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhé confere o êf.;:tigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
nl? 852, de 11 de novembro de 1938 e
do artigo 89 do Decreto-lei n9 3.763~
de 25 de outubro de 1941, decreta:
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Art. 19 E' outorgada ao município

Parágrafo único. O concessionário
p~dido a ctue se
refere êste· artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 l!:ste decreto entra em vigorna data de sua publicação; revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 19·65;
141Y da Independência e 779 da
República.

de Paramoti, Estado do Ceará, con • - deverá entrar com o

cess·ão para distribuir energia elétrica
em seu território, ficando autorizado
a construir os sistemas de transmissão
e de distribuição que se fizerem necessáriçs.
{ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinadas as
características técnicas das instalações.
§ 29 A energia será fornecida pelo
Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas - DNOCS.
Art. 29 O concessionário devera satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro dÓ prazo de um (1)
ano a contar da data da publiação
dêste Decreto, os estudos, projetas
e orçamentos relativos aoS sistemas
de Transmissão e Distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trll1ta (30) dias, contados. di:t publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Epergia.
Iniciar e concluir as obras
ITI nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que fmem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos r-eferidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e- Energia.

Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à união.
Art. 69 o concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada.
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.

H. CASTELLO BRANCO

Octávio Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57.323 - DE 24
NOVEMBRO DE 1965

DE

Outorga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio
Grande do Sul concessáo para distribuir energia elétrica·.

· O Presidente .da República, usando
da_ .atribuição. que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 59 do DecretoLei n9 852, de 11 de novembro de 1948
e do artigo 89 do Decreto-Lei número 3 763. de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1Q É outorgada à Companhia
Estadual de Energia Elétrica, do Estado do Rio Grande do Sul, concessão
para distribuir energia elét:r:ica no
Município de Sertão, no mesmo Estado, ficando autorizada a construir
os sistemas de transmissão e de distribuição que s-e fizerem necessários.
§ 19 A energia a ser suprida é oriunda do sistema Ernestina-Capigui-Forquilha.
§ 29 Em portaria do Ministro ctas
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
ca.ra:Cteristicas técnicas das instalações.
Art. 29 A concessionária deverã. satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da .data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e distribuição.
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II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da apróvação da respectiva minuta .pelo Ministro da-s Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as· obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, exeCutando-M de acôrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único - Os prazos referidos neste artigo poderão ser _prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3Q As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixada,s e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacioiial da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Q A presente concessão vigorará pelo. prazo de trinta (30) anos.

EXECUTIVO

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. SQ do Decreto-lei
n<? 852, de 11 de novembro de 1938
e do art. 8Q do Decreto-lei nQ 3. 763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:

Art. 1Q lt outorgada à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica concessão para distribuir energia nos Municípios de Cidade Gaúcha, Jussara,
São Tomé e Mamburê, no Estado do
Paraná, ficando autorizada a construir os sistemas de transmissão e de
distribuição que torem nece&Sários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das·"Minas e Energia, após a
aprovação dos projetos, serão fixadas
aS características ·técnicas das instalações.
Art. 2Q A concessionária deVerá sa~
tisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
(180) dias, a contar da data
Art. SQ Findo o prazo da concessão, oitenta
da publicação dêste Decreto,. os estodQs os bens e instalações que, no tudos,
projetos e· orçamentos relatimomento, existirem em função excluaos .sistemas de transmissão e dissiva e permanente dos s~rviços cOnce- vos
tribuição.
didos reverterão à· União.
- Assinar o contrato disciplinar
Art; 6Q A concessionária poderá re- daIIconcessã-o
dentro do prazo de trinquer~r que a concessão seja renovada
ta (30) dias, contados· da publicação
mediante as condições que· vierem a
do despacho da aprovação da resPecser estipuladas.
tiva minuta pelo Ministro das Minas
Parágrafo único - A concessioná- e Energia.
ria deverá entrar com o pedido a que
III - Iniciar e concluir as obras
se refere êste artigo até seis C6) menos prazos que forem aprovados pelo
ses antes de findar o prazo de vigênMinas e Energia, exeMinistro
cia da" concessão. entendendo-se, se cutando-asdas
de acôrdo com. os projetas
não o· fizer, que não pretende a reaprovados e as modificações que fonovação.
rem autorizadas.
Art. 79 :ruste Decreto entra e'm vigm
Parágrafo único. Os prazos referina data de sua publicação, revogados neste artigo poderão ser prorrodas -as disposições em contrário.
gadoo: por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da ReArt. 3Q As ·tarifas do fornecimento
pública.
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
H. CASTELLO BRANCO
Aguas, do Departamento Nacional da
Octavio Marcondes Ferra.z
Produção Mineral. com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente üoncessão viga:.
DECRETO NQ 57.324 - DE 24 BE
1·ará pelo prazo de trinta (30) anos.
NOVEMBRO DE 1965
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
o-utorga à Companhia Paranaense de
todos os ben! e instalações que, no
En~rgia Elétrica concessão para dismomento, existirem em funçã.o exclutTibuir energia elétrica.
siva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art .. 61? A concessionária poderá reo Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ati'- querer que a concessão seja renovada.
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media-nte as condições que víererri a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6"1 meses
antes de findar o prazo de .vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7Q f::ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
&s disposições em contrário.

14~Qr~~i~·nJipe~edê~~r:~br~7<? dâa 1 it~~

pública.

H. CASTEI.LO BRANCO

Octavio Marcondes FeTra.z

DECRETO N<? 57.325 NOVEMBRO DE

DE

24

DE

1005

outor9.a à Companhia de Eletricida.U
do cariri concessão para distribuir
energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituiçáo, e

nos têrmos do art. 5<? do Decreto-lei
n<? 852, de 11 de novembro de 1938 e
do art. 8<? dO Decreto-lei n<? 3. 763, de
25 de outubro de 1941. decreta:
Art. 1<? E' outmgada à Companhia
para distribuir
energia elétrica no
Município de Campos Sales, Estado
do Ceará, ficando autorizadá a cohstnur os sistemas de transmissão e de
distribuição que se fizerem necessarios.
§ 1<?. Em portaria do Ministro das
tJ"?Ô'e('I.Old'e

'6 SÇd'e

''e!.'âlíHt::[ _~

S'tlU!W

dos projetas, serão determmadas as
características técnicas das instalações.

§ 2<?. A energia a ser distribuída
sera suprida pela Compànhia Hidra
Elétrica do São Francisco.
Art. 2<?. A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à a:Provacão do Ministro das Minas e Energ·ia, em três
(3) vias, dentro do prazo de trezentos
e sessenta (360) dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto, os
estudos, projetas e orçamentos relativos aos sistemas de transmissão e
distribuiçáo.

II - Assinar o contrato dJsciplinar
da concessão" dentro do prazo de

trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprOvados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acõrdo com os projetas
aprovados e as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo ú.nico. os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3<? As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas, do Departamento -Naciohal da
Produção Mineral, com· aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) _anos.
Art. 59. Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função ex~
clusiva e permanente
dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá r e~
querer, que a concessão seja: renovada
mediante as condições que vierem a
ser eStipuladas.
Parágrafo único. A concessionarla
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vig-ência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7<?. Rste Decreto entra em vi~
gor na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.
Bràsilia, 24 de novembro de 1965;
144° da Independência e 77<? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes 1• erra~

DECRETO Nº 57.326 NO\'EX.IBRO DE

DE

24

DE

1965

Auio'riza a f(non· & ·companhza I,tmitada a ampliar suas instalações
hidroetétricas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lh~ confere o ar-
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tigo

87, lnciso I, da Constituição, e
nos têrtnos do art. 150 do 'Jódigo de
Aguas <Decreto nº 24.643, de 10 de
julho de 1934) , decreta:

Art. 1Q Fica autorizada a emprêsa
Knorr & companhia Limitacla a ampliar as Instalações da sua usina sitmada no rio Palmeira, Município de
Panambi, Estado do Rio Grande cto
Sul, cUJa concessa..o para o aproveitamento da enérgia hidráulica fo1 -outorgada pelo Decreto nº 32.461, de 26
de março de 19b2.
§ 19. Em portaria do Ministro ctas

Minas e Energia, após a aprovação
dos projetas, serão determinad..?.s as
características das instalações.
§ 29. A ampliação destina-so a melhoria de fornecimento de energia
elétrica ao sistema da concessionária.
Art. 2Q. A concessionáJ·ia deverã
satisfazer as seguintes exigências.
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro
do prazo de trezentos e sessenta· (3{
dias, a contar da· data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetas e
orçamento:5 _das obras e instalações.
n - lmClax e concluir ·as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energ1a, executando..:as de _acôrdo com os projetas aprovados e com as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único - Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mi. nas e. Energia.
Ait. 39 ltste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 19"65 ·
1449 da Independência e 779 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz
DECRETO N<? 57.327 NOVEMBRO DE

DE

24

DE

1965

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo
de Vuono a pesquisar mica e cauli?n
no municipio de Guararema, Estado
de São Paulo.

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

87, n<? I, da constituição. e nos tênuvs
do Decreto-lei n9 1.985; de 29 de janeiro de 1940 (CódigO de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cü!adão
brasileiro Alfredo de Vuono a· pesquisar' mica t: caulim em terrenos de sua
propriedade no imóvel Fazenda santa
Rita no lUgar denominado ba 1rro Botuquara, distrito de Sabauna. município de Guararema, Estado de São
Paulo,. numa area de cem nectares
trinta e seis ares e oitenta e três centiares (100,3683 ha), delimitada por
um poligono irregular, ~ue tem um
vértice a quinhentos e vinte e seis
metros e sessenta cen timetros ...... .
<526,60m), no rumo magnético de cinqüenta e ctnco graus quarenta e dois
minutos nordeste <5&942' NeJ. do centro da soleira do portal da casa sede
da Fazenda Santa Rita e. as tactos a
partir dêsse vértice, os segntr.tes comprimentos e rumos magnético~: selscentos e trinta e cinco metros (635 m.),
onze graus trinta mtnutos norceste
l11930' Ne); oitocentos, e quarenta e
cinco metros (845m), oitenta e um
graus quinze minutos nordeste ...... .
(81915' NE) ; setecentos e quinze metros (715 m), oitenta e três graus
quinze minutos sudeste (83Q 15' SE) ;
Betecentos e oitenta- e cinco metros
(785m), dezenove graus quinze minu~
tos sudoeste (19915' SW) ; o quinto
lado é o segmento retilineo que une a
extremidade do quarto lado descrito
ao vér"tice de partida.
Parágrafo . único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resoluçao n° 3,
de 30· de abril de 1965, da Qomissâo
Nacional de Energia ·Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorizaçó.O de
pesquisa, que serâ um,a vJa alilêntlca
dêste Decreto, pagara a taxa de mil
e dez cruzeiros (Cr$ 1. 010) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprto
de Reglstro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrárlo.
Brasília, 24 de novembro di!! 1965;
1449 da Independência e 77ç da Repúb11ca.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Marcond.es Ferraz
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DECRETO NQ 57.328 - OE 24NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza o cidadtiq brasileiro Ra~-=
mundo Soares de Albergaria Filho
a pesquisar mica no ·município de
Engenhetro Caldas, Estado de Minas Gerats.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, nQ I, da Constituição e nos têrmos

do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 <Códigó de Minas), decreta:
Art. 1° Fica autorizado ó cidR.d:VJ
brasileiro Raymundo Soares de Albérgaria Filho a pesquisar mica em terrenos de sUa propriedade, no mgar
denominado Córrego da Traíra, distrito e município de Engenheiro Céllda.s, Estado- de Minas Gerai::;, numa
área de cinqüenta e seis hectares ...
(55 ha), delimitada por um paralelo~
gramo, que tem um vértice na Cflnflu~ncia dos Córregos Agua Limpa e
Traíra e os lados divergentes dêsses
vértice, os seguintes compr·imentos e
rumos magnéticos: setecentos metros
(100m), três graus nordeste l J9 NE) ·
oitocentos metros (800m). oitenta é
seis graus noroeste (86 NW) .
Parágrafo único. A execução àa presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento a,provaCo
pelo Decreto n9 51.720, de 19 de fevereiro de 1963, e da Rec::o1Pção CNEN
número 1-63, de 9 -de janeiro de 1963
da Comissão Nacional de Ener::rm
Nuclear.
~
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquis?-, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a ta;.ça de quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
560), e será válido por -dois (2) anos
a -~_Çl_ntar da data da _transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasíl.ia, 24 de novembro de 1965:
l-4.4° da Independência e 779 da Re-

pública.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes

Ferra~

DECRETO

N!?

57. ::SZ9

NOVEl!.~BRO DE

-

DE 24 DE

1965

Autoriza a Emprêsa de Mineração
Baàin Ltàa., a pesquisar minério
de ouro e cassiterita, nos municípios
de Livramento ào Brumado e Rio
de Contas, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo -87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 d~
Janelro de 1940 (Código de Minas>,
decreta~

Art. 19 Fic-a autmizada a Emprêsa
de Mineração Badin Ltda., a _..Jesquisar minério de ouro e cassiterita em
terrenos de propriedade da Emprêsa
Mineira de Estanho Ltda., no lugar
denominad(' Fazenda Brumadinho distritos e municipios de Livrámento
do Brumad<J, e Rio de Contas, no Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e oitenta hectares (480 ha),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a dois mil duzentos e cin·
qüenta metros (2.250 m), no rumo
verdadeirv de trinta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste (34930' SW),
da confluencla d-os rios Brumado e
Brumadin.ho e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeii""os: um mil
e s-eiscentos metros (1. 600 m), treze
graus e tl'tnta minut.P!i sudoeste ... .
(139 30' SW> ; três mil metros ..... .
<3.000 m). setenta e seis graus e trinta minutos noroeste (769 30' NW) .
Paragrafe- único. A execução da
presente autorizaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-,
do pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2\1 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a; taxa de quatro mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ ...
4.800) e será válido por dois (2) anOs
a contar da data da transcriçi:to no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Ãrt. 39 Revogam-se as dispo.stções
em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repúb!lca.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz
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DECRETO

N~

57.330 -

DE

2~

DECRETO N9 57.331 - .DE 24 DE

DE

NOVEMBRO DE 19ü5

NOVEMBRO DE 1965

Autortza Mtneraç&o Itatnrense LUta.,
a pesquisar minério de ferro, no
municipio de Barão de Cocais, Estado de M_inas Gerats.

Autoriza a Mineração Lagoa Grande
Ltda., a funcionar como emprêsa de
mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro d.e 1940 (Código de Minas),
decreta:
Al't. 11.1 Fíca autorizada Mmeração
Ita-birense Ltda., a pesquisar minério
de ferro em terrenos de propriedade
de José -Raimundo da Fonseca e outros, no lugar denominado Fazenda
~erra de Cocais, distrito .de Cocais,
município de Barão de CocaiS, Est-ado de Minas Gerais, numa área de
quatro hectares e vinte ares (4,20 ha-),
delimitada por um triângulo, que tem
um vértice no poste da linha de alta
tensão de Barão de Cocais a Cocais,
colocado no pollto ni.ais alto da travessia desta linha na serra de Cocais
e os lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes cmnprimentos e rumos
verdadeirOR: trezentos e dezenove metros e trinta centímetros (319,30 m),
cinqüenta e três graus e .vinte e um
minutos nordeste (539 21' NE); qua~
trocentos e setenta e tres metros e
trinta centímetros (473,30 m), vinte
gTaus e cmco minutos nordeste ..... .
C20' 05' NE) ; êste último coincidindo
eom a divisa lateral Este (E) da citada linha de alta tensão.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51. 72.6, de 19 de
:fevereiro de 1963 e da Resolução- número 3, de 30 de·- abril de 1965 da co~
missão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será; .uma via autêntica
àêste Decreto, pagará a taxa de tre~
zentos cruzeiros <Cr$ 300) e será vá
lido por dois (2) anos a contar da
data da tú1nscrição no livro próprio
de Registro das Autorizacões de Pesquisa.
·
Art. 3° Revogam-se as disposicões
em contrãrio.
Brasília, 24 de novembro de 1965;
14:49 da Independência e 77\1 da Repú
blica.
H. CASTELLO BRANco
4

4

Octavio Marconães Ferraz

o Presidente da República, usarido
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n\1 938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. JS concedida à Mineração Lagoa Grande Ltda., com sede
na cidade do Rio de Janeiro, constituída por instrumento particular de
25' de julho. de 1965. registrado sob número cento e quarenta e sete mil tre
zentos e oitenta e três 047. 383) em
17 de agôso de 196b, no Departamento Nacional do Registro do Comércio,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração de acôrdo com as
leis e regulamentos em vigor oU que
venham a vigorar sob o objeto da presente autorização.
B:t;asilia, 24 de novembro de 19ú5;
1449 da Independência e 77º da República.
4

H, CASTELLO BRANCO

OctãvW

Marcond~s Fen·a:::.

DECRE'fú N9 57.332. -

DE 24

DE

NOVEMBRO DE 1965

Concede à Crisotila ltaberaba Mineração S. A. autorização para funcionar ·como emprêsa de mineração.

•

o Presidente da ~ep1blica, usando
da atribuição que lhe confere o artigu
67, n9 I, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de- 1938,
decreta:
Artigo único. f: concedida à Crisatila Itaberaba Mineração S. A., constitui da por escritura pública de 29 ele
abril de 1965 lavrada às fls. 55 verso
do livro de notas n° 35, do cartório da
Tabeliã Eloisa da Silva
Prado, tle
Osasco, comarca da capital de Sâf)
Paulo, Com sede na cidade de Soalvador, Estado da Bahia. autorização para
funcionar como emprê~a de mineração,
ficando obrigada a cumprir integral-

331
~,nente as leis e regulamentos em vi:gor ou que vierem a vigorar sôbre o
·objeto desta autorização.
Brasília, 24 de novembro de 19ó5;
144Q da Independência e 779 da Repú"'olica.
-

H, CASTELLO BRANCO

Octávio JJiarcondes Ferraz

DECRETO N° 5'7 .333 - DE 25 DE
NOVEIIIInRO DE 1965
·Concede à Companhia Itabrás de Mineração autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
·da atribuição que lhe confere oJ artigo
87. nQ I, da Constituição e tendo em

vista o que dispõe o Decreto-lei número 938, de 8 de dezembro de ·1938,
decreta:
Artigo único. ~ concedida à Compa..:
nhia rtabrás de Mineração, constituida por escritura pública de 2 de setembro de 1963. retificàda pela J.e 21de outubro de 1963, lavrãdas no cm·tório do 2Q Ofício de Notas da cidade de
Jacobina, arquivado sob nQ 37.671, na
Junta Comercial do E.stado .da Bahia, com sede na cidade de Jacol:>1na,
autorização para furicionar como emprêsa de mineração ficando obrlgada
a cumprir integialmente as leis e regulamentos em vigor ou qu.; venham
a vigorar sôbre o objeto ·:'ia referida
-autorização.
'Bra..<;ilia, 25 de novembro à~ Hl65;
1449 da Independência e 779 da Repáblica.

·

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujerta à::
estipulações dO Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, r1~ 19 de
fevereiro de
1963, e da R~.wlnção
CNEN nQ 1~63, de 9 de iaueir.J eh!
1963, da Comissão Nacional rle T:nér.
gia Nuclear.
Art. 29 O título da ''iur,or1wção df:
pesquisa, que será ama via 8.utêntic:l
dêste Decreto, pagará d, taxa· d~ trezentos e quarenta ·31'1Jze•:-cp (Cr$ ...
3-iO,OO), e será váliio por dois r'2)
anos a contar da data da tran<i~ricão
no livro próprio de R.egü:tro das Autorizaçõ~s de Pesquisa.
Art. 39 Revogam· se as disposiç?i~c:;
em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 19135:
H49 da Independência e 77!J da R-'!n;Jblica.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Marcondes Ferraz

H. C.ASTELLO BRANCO

OctáVio Marcondes

to. em terrenos de propriedade de 1Avelino Ant-ônio· Camargo, no imóvel Sitio
Cocho D'Agúa. distrito e município de
Pirapora do Bom Jesus. Estado je São
Paulo, .numa área de ·trinta e três
hectares quarenta e sete ares e oitenta e se:is centiare& (33,4785) ha) deli.mitada por um
paralelogramo que
tem um vértice no pico mais alto da
Serra de Jundiuvira e os lados, diverger~tes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos sessenta e cinco metros (ü6t).m),
sessenta e cinco graus nordeste (651'
NE) ; quinhentos e vinte metros . .
(520m), trinta e nove graus e cinqüen·
ta minutos sudeste (399 50' SE) .

Fe 1·raz

DECRETO N? 57.335 -

DE

25

OE

NOVEMBRO DE 1965

DECRETO N!J 57.334. -

CE

25 m:

NOVEMBRO DE 19/35

Autoriza o cidadão brasileiro Jcsé F'edro a pesquisar filito no município
de Pirapora do Bom Jesus, E3fado
de São Paulo.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o :u:tigo
.37, n? I, da ConstituiÇão e nos r.êrmos
do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de janeiró de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autori.:;mdo o cidadão
brasileiro José Pedro a pesquisar· (Ili-

Autoriza Indústria Comércio de Mínemção Brasil Central S. A "!1tf'oníbrac" a pesquisar alumen no município de
Portei'Tinha, F.stado #.e
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aJ:tigl!)
87, nQ I, da Constituição e nos ~-êrmos
do Decreto-lei n? 1.985, de 29 de janei~
rode 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Indústri~:t
Comércio de Mineração Br<1.3U Central
s. A. "Inconibrac" a pesqmsar Rlu-

33?.

A TOS D'J Pomm E:xECUT!VO

men em terrenos de propi:iedade de
Pedro José Marcelino no lu~ar G.enominado Tabacal, distrito de· Gorutuba
município de Porteirinha, Estado dP.

Minas Gerais, numa área de dnqüent:~
e oito hectares e hoventa !:' cinco ares
(58,9·5 ha). delimitada por um polígono

irregular, que tem um vértice a mil
duzentos trinta e dois metros ...... .
( 1 . 232m) , no rumo magné:tico um grau
trinta minutos ~udoeste n '? 30' SW)
do pé do cruzeiro da Vila de Gorutuba
e os lados a .partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil duzentos e oitenta
meros (2.280m). oitenta e um graus
quarenta e dois minutos nordeste <SIC~
~2' NE) ; dois mil duzentos e dezoito
metros (2. 218m). sessenta e oito graus
e cinqüenta minutos sudoeste (689 50'
SW) : duzentos oitenta e dois metros
(282m). quarenta .e oito graus noroeste
(489 NW); o quarto (49) e último lado
é o segmento retilíneo que partindo da
extremidade do terceiro (39) lado d~s~
crito, vai ao vértice· de partida.
Parágrafo único
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações de Regulamento aprova~
. do- pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolucácl nú·
mero 3, de 30 de abril de 19fi5 da Comissão Nacional de Energia ~l.lclear.
Art. 29 O titulo da autorizacãu de
pesquisa, .:-ue será uma Vta autentica
dêste Decreto. pagará a taxa de qui·
nhentos e noventa cruze:ms (Cr$ ..
590) e será Válido por dei.:: (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio àe Regis~ro das Autcriza~
ções de Pesquistt.
Art. 39 Revogam-se as disposl~ões
em contrário.
Brasília, 2'5 de novembn d2 1905;
144Q da Independência e 77Q da Repú-,
blica.
H. CASTELLO. BRANCO

Octávio Marcondes Ferra8

--,
DECRETO NQ 57.336 -

DE 25 DE

NOVEMBRO DE 1965

Dispõe sôbre a representação discente
nos órgãos colegiados dàs Universidades e Escolas Superiores Isoladas.
·

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

art. 87, I, da Constituição e tendO<
em vista o disposto no art .. 78 da Lei
n<? 4.024, de 20 de dezembro de 1961
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, decreta:
Art. 19 A representação discente·
nos ôrgãos ·colegiados das Universidades e Escolas Superiores Isoladas:
será fixada nos Estatutos das Universidades e nos Regimentos das Escolas.
Art. 29 A representação, a que se
refere o artigo anterior, devera obedecer aos seguintes limites:
I - Nos Conselhos Universitários e
nas Congregações, até 2 (dois) repre ..
sentantes;
II - Nos conselhos Departamen~
tais, um representante para cada curso, convocado para participar das reuniões que versarem matéria de inte:._
rês se do curso.. ,
Art. 39 Não poderá a representaçãodiscente recair em_ aluno que esteja
mg,triculado na 1:). série do curso.
Art. 49 A representação estudantil
poderá. fazer-se acompanhar de um·
il.1Uno do curso ou seção que tenha
interêsse direto no assunto a ser deli-·
berado, sem ter êsse aluno direito a.
voto.
Art. 59 O exercício da função· de
representante do corpo discente nãav
confere qualquer dispensa dos· deveres escolares.
Art. 69 As Universidades e· Escolas·.
Superiores Isoladas deverão adaptar·
os seus· Estatutos e Regimentos âs
normas contidas ·neste decreto, no-prazo de 30 <trinta) dias, fazendo
imediatamente a devida comunicação
ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 79 O Ministro da EduCação e
Cultura baixará as instruções que
forem necessárias para o cumprimento do presente decreto.
Art. 8Q ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em COI\trário.
Brasília, 25 de novembro de 1965;
1441? da Independência e 779 da
República.
H.

0ASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda
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DECRETO N9 57.337 .Aprova
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DE
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DE NOVEMBRO DE
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Orçamento da Escola Industrial de Aracaju.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o

:artigo 87, item 1. da Constituiçãc_ nos termos do artigo 107, da Lei número

4:.320, cte 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto número 54.397. de 9 de outubra de 1964, alterado pelos de ns. 55.534 e 55.535,
~e 11 de janeiro de 196ô, decreta:
Art. 1'f Fica aprovado. conforme o quadro anexo. o Orçamento para o
-exercício de 1965, da Escola Industrial de Aracaju, entidade federal vinculada ao Ministério da Educaçao e Cultura.
Art. 29 :E:stê decreto entrarfl. em vigo1· na data de sua publicação, revo·gadas as dlsposiÇõe·:; em contràrio.
Brastlia, 25 de novembro dE: 1965; 144<? da Independência e 77Q da Re;pública.
H. CASTELLO BRANco
Flávio. Lacerda

os anexos a qne se reft're o art. 19 foram publicados no D.O. de 30-11-'35.

DECRETO NQ 57.338 - DE 25 nz
NOVEMBRO DE 1965
.Aprova a transferência de cargos e
dos respectivos seTvidores do Escritório Técnico da Cidade Universitária da Universidade do Brasil,
pm·a o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Departamento
Administrativo do Serviço Público
e vice-versa, e dá outras providên-

l:tas.

o rresidente da República, usando
·da atribuição que lhe confere o
..art. 87, n<? I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 4'? da Lei
n<.~ 4. 772, de 15 de setembro de 1965,
rtecreta:
Art. 1'? Ficam incluídos os cargos
·e respectivos ocupantes, constantes do
Anexo I, no Quadro de Pessoal, Parte
Permanente, do Departamento Administrativo do. Serviço Público.
Art. 29 Ficim incluídos os cargos
·e respectivos ocupantes, constantes do
Anexo II, do Quadro de Pessoal, Parte Permanente, do Escritório Técnico
-da Cidade Universitária da Universidade do Brasil.
Art. 3<? o Departamento Admlnis·trativo do Serviço Público e o Escri..
tório Técnico da Cidade Universitária da , Universidade do Brasil, no

prazo improrrogável de dez (10) dias,
apresentarão os servidores que, encontrando-se à sua disposição, não se
utilizaram do direito de opç[o para
permanência definitiva previsto no
art. 3º da Lei n<? 4. 772, de 1965.
Art. 49 No prazo Unprorrogável de
trinta (30) dias, contado da publicação déste decreto, os órgãos de pessoal enviarão os ·assentamentos individuais e as gulas finánceiras. aos
servidores relacionados nos Anexos
ao órgão para o qual foram transferldos.
Art. 5<? Os pagamentos futuros ao
pessoal, inclusive o relativo ao mês
oe novembro do corrente ano, serã-o
efetuados pelo órgão em que tiver
sido incluído o servidor, elaboranaose, se necessário, fôlha suplementar de
pagamento.
Art. 6Q :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogãdas as _disposições em contrário.
Brasflia, 25 de novembro de 196!S;
144<?. da Independência e 77<? da
RepUblica.
H.

CASTELLO BRANCO

F lav!o Lacerda

Os anexos a qUe se refere o texto
foram publicados no D. O ... de 29_11-65.
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DECRETO N9 57.339 -

DE

25 DE

NOVEM:BRO DE 1965

Retijica os Decretos n9s

~.015,

de

13 de julho de 1964, e 55. 204, de
11 àe dezembro de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribúição que lhe confere ·O artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1<?. Fica incluída na relação
constante do item II do artigo 19 do
Decreto n9 54.015, de 13 de julho de

1964, a série de classes de Inspetor
de Seguros, a qual fica excluída da
relação constante do artigo 19 do Decreto n<:> 55.204, de l1 de dezembro de
1964.

Art. 29.

o disposto neste ctecreto

vigora a partir de 19 de junho de 1964,

revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de novembro de 1965;
144-:> da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Arnaldo Sussekind
Daniel.Faraco

DECRETO N9 57.340 ..:....... DE 25 DE
NOVEMBRO DE

196ª

Autoriza a Emprêsa de Mineração
Badin Ltda. a pesquisar minério àe
ouro e cassiterita nos municípiús
de Livramento do Brumtttia e Rio
de Contas, Estado da Bahia.

(3~930'SW), da confluência dos Rios
B;:umado e Brumadinho e os lados.
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: hum mil e seiscentos metros
O. 600m), treze graus e trinta mintt'tos sudoeste (13930'SW) ; três mH
metros (3. OOOm) , setenta e seiS graus
trinta minutos .mdeste (76°30'SE) .
Parágrafo ún-ico. A execuç<lo da
presente autorização fica sujeita às.
estipulações do Regulamnto aprova~
do pelo Decreto nQ 51.726 de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de 30 de abril de 1965 c:a comissão Nacional cte ..d:nergia Nuclcàr.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será tuna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e oitocentos cruzeiros (4.8W,)
e será válido por dois \2) anos a
_ contar da data da transcrição no 11, vro próprio de Registro das Autoriza~
çôes de Pesquisa.
'
Art. 39 Revogam-se as disposic;ôe.s.
em contrário.
Brasília, 25 · de novembro de 1965 :_
144Y da Independência e 779 da República ..

H. CASTELLO BRANCO
Octav~o

.Marcondes Ferraz

DECRETO N9 57,341 · - D?.! 25 DE
NOVEMBRO DE

1965

Autoriza o cidadão brasileito José
Vivacqua Vieira a pesqt~isar mica.
nci município de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República, usanr'io
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nr·s
o Presid~nte da Repúblir.a, usando.
termos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
da atribuição que lhe confere o arde janeiro de 1940 (Código de Mitigo 87, p9 I, da constituiçi.io e nos
nas), decreta:
· têrmos do. Decreto-lei nº -1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de MiArt. 19 Fica autorizada a ErnprCsa
nas), decreta:
de Mineração Badin Ltda., a !Jesquisar minério ·de ouro e cassiterit~
Art. 19 Fica. autorizado o cidadão
em terrenos de propriedade d:.J. EmbraSileiro José Vivacqua .Vieira a vesquisar mica em terrenos de sua proprêsa Miiieira de Estanho Ltda.., no
lugar denominado Fazenda Brumapriedade no lugar denominado ~,<1.
dinho, distritos e municípios de Lizenda santa Maria, distrito e muvramento do Brumado e Rio cte Connicípio de Muniz Freire, Estado do
tas, Estado da Bahia, numa ârea de
Espirita Santo, numa área de cento
e oitenta e nove hectares cinqüenta.
quatrocentos e oitenta hec~arr.:s (480
e um ares e setenta e cinco centiáha), delimitada por. um retângulo,
que tem um vértice a dois mil dures 089,5175 ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vérzentos e cinqüenta metros <2.250m),
no rumo verdadeiro de trima e quatice a quatrocentos e oitenta metros·
(480 m), no rumo magnético de oitro graus e trinta minutos sudoeste

ATOS DO PODE!t EXr.:~t<'ri\'0

tenta e quatro graus e trinta mtnutos sudeste (84~30'SE), do canto nor~
te (N) da sede da Fazenda ·santa.
Maria e os lados a partir dêsse ·vél'tice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oitocentos e·_üinqüenta e cinco metros (855 m), trinta e dois graus sudeste (32Q SE) :
·hum mil e quarenta metros (1.0-W
m), cinqüenta e cinco graus e trinta
minutos nordeste (5593Q'NE); 1/!"Ezer~
tos e trinta metros (330 m), cinqUenta e um graus nordeste (51Q NE);
oitocentos e trinta metros .(830 m),
onze graus nordeste (119 NE), hum
mil trezentos e cinqüenta metros
(1.350 m), oitenta e dois graus e
trinta minutos noroeste (820~0'NW);
oitocentos e sessenta metros (860 m),
treze graus sudoeste (139 SW) •
Parágrafo úniéo: A execuçi:i.o da
presente autorização fica sujeita &s
estipulações do Regulamento aprova-do pelo Decreto nQ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçâo nt:mero 3 de 30 de abril de 1965, da Comissâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pag"ará a taxa de .num
mil e novecentos cruzeiros (Cr$ ....
1.000,00) e será válido por dois <2)
anos a contar da data da transcriçáo
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário:
Brasília, 25 de- novembro de 1965;
144Q da Independência e 77º da RepUblica.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO NQ 57.342 -

DE
NOVEMBRO DE 1965

25

.OE

Retijica o Decreto n9 56.539, de 5 de
julho de 1965.

O Presidente da República, usantlo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5Q do Decretolei n<? 852, de ·11 de novembro de
1938, decreta:
Art. 19 o caput do artigo 29 do Decreto n9 56.539, de 5 de julho de 1965,
pa~sa a ter a seguinte redação;
"Art. 29 o Município de Resplendor de v e r á satisfazer as seguint€S
condições:••
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Art. 29 O pu:t:;t:nLe u~:erew entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas .as disposições em contrário.

Brasilia, 25 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 77" da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferra.z

DECRETO

N~

57.343 - DE 25
1965

DE

NOVEMBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro João
Basco de Carvalho a pesquisar mica
no município de Santa Maria do
Suaçuí, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, Usando ·
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),'
decreta:
Art. lQ Fica autorizado o cidadão
brasileiro 3 oão Basco ct·e Carvalho a
pesquisar mica em terrenos _devolutos no lugar denominado Chiá, distrito de Poaia, município de Santa.
Maria do Suaçuf, Estado de Minas
Gerais, muna área de doze hectares
e cinqüenta e dois ares (12,52 ha),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a noventa metros
e quatro centímetros (90,04m), no rumo verdadeiro de dezesseis graus · e
trinta minutos noroeste U6º30' NW)
do canto sudeste (SE) do retângulo
delimitador da área de lavra descrita.
no Decreto trinta e oito mil quatrocentos e trinta e. nove (38.439), de
vinte e oito (28) de dezembro de mil
novecentos e cinqUenta e cinco (1955)
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e setenta e cinco metros e dois centímetros (1.075,02m),
dezesseis graus e trinta minutos noroeste (169 30' NW) ; cinqüenta e um
metros e vinte e quatro centímetros
(51,24m), setenta e três graus e trinta minutos nordeste (73'? 30' NE) ;
mil e setenta e cinco metros Cl ..075ID),
dezesseis graus e cinqüenta e três minutos sudeste (169 53' SE) ; o quarto
(4Q) e último lado é o segmento retilineo que une a extremidade- do terceirO (3<?) lado, descrito, ao vértice de
partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita à-s

3:!6
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estipulações do Regulamento aprova:..
do pelo Decreto n<~ 51. 72f5, de 19 9.e
fevereiro de 1963, e da Resoluçao
CNEN n'i'. 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia

Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre~
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e .será
válido por dois (2) :mm:; a contar ·cta
dar.a da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesqui~as.

Art. 39 Revogam -se as disposições
err: contrário.
Brasilia, 25 de novembro de 1965;
144C> da Independência e 779 da República.
H

CASTELLO BRANCO

rumos verdadeiros: trezentos metros
(300m)", onze graus sudeste (119 SE);
quinhentos e .quarenta _e um metros
(541m>, quarenta e cinco graus e ·dezenove minutos nordeste (459 19.' NE);
quatrocentos e cinqüenta metros ....
(450m), setenta e nove graus sudoeste (79' SW).
Art. 29 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo Código de
Minas e será transcrita no livro próprio de Registro das Autorizações de
Lavra.
Art. ::39 Hevogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1!:165;
1449 da Independência e 779 da República.
H .. CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

Octavio Marcondes Fermz

DECRETO NQ 57.344 - DE 25
NOVEMBRO DE 1965

DE

Retifica o art. 19 do Decreto nf! 55.352,
de 31 de dezembro de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo primeiro (19) do decreto número cinqüenta e cinco mil trezentos e cinqüenta e dois (55.352), de trinta e
um (31) de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (1964),
que passa a ter a seguinte :redação:
Fica autorizada a Sociedade Brasileira de Mineração Tama Ltda., na
qualidade de cessionária dos· direitos
de Francisco de Paula Carneiro de
Moraes, a· lavrãr amianto, em terrenos de propriedade de José Jorge rvíorei:i-a, no lugar denominado São Lourenço, distrito de Santana de Alfié,
município de São Domingos do Prata, no Estado de Minas Gerais, numa
área d·e seis hectares sete ares cinqüenta centiares (6,0750 ha) delimitada por um triângulo retângulo que
tem um vértice a sessenta metros
<60m) no rumo verdadeiro cinqüenta
e seis graus sudeste (569 SE) da
confluência dos córregos das Pedras
e Brejal e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e

DECRETO N9 57. 345 - D~
NOVEMBRO DE 1965

25 DE

Dá nova 1·edaçtlo ao artigo 1<:~ do Decreto n9 56.022, de 23 de abril de

1965.
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos

têrmos do artigo 13 do Código de
Aguas (Decreto n9 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 19 O artigo 19 do Decreto nomero 56.022, de 23 de abril de 1965,
passa a ter a seguinte redação:
E' outorgada à Petróleo Brasileiro S.A. concessão par:... derivar ·iguas
do rio dos Sinos, m.1 Município de
Esteio, Estd.cJ,o do Rio Grande do Sul,
necessárias à operação da Refinaria
Alberto Pasqualini.
Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revog·adas ~s disposições em contrário.
Brasilia, 25 de novembro de 1965;
1449 da Indepelld.ência e 779 da República.
H. CASTELLO HRANCV

Octavio Marcondes Ferra.-e
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DECRETO,

N9 57.346
NOVEMBRO DE,

- DE 25
1965

DE

Retijica o Decreto n9 56.343 de 21
de maio de 1965

O Presidente da República, usando
da atribuição que. lhe confére o artigo 87, n<:> I, da Constituição e no~ têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
número cinquenta e seis mil trezentos e quarenta e três (56.343) de vin_te e um (21) de maio de mil novecentos e sessenta e cinco (1965), que autorizou o cidadão brasileiro Joaquim
Soares Figueiredo a pesquisar mármore, calcita e pedras semi-preciosas, no município de Cachoeiro de
Itapemirim, Est;:tdo do Espírito Santo,
sàmente com relação ao nome do concessionário que é Joaquim Soares Figueira e não Joaquim Soares FigueiredO como constou.
Art. 29 Ficam mantidas as demais
dísposições do Decreto qUe ora se retifica.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Br~silia, 25 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Marcondes Ferraz

DECRETO N' 57.347 NOVEMBRO DE

DE

25

DE

1965

Altera a redação do Artigo 29 do De- .
creto n9 54.999, de 13 de ·novembro
d.e !964.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Artigo
93, § 19, alinea C, da Lei n9 4.024, de
20 de dezembro de 1961, decreta:
Art. 19 O artigo 29 do Decreto número 54.999, de 13 de novembro de
1964, passa a ter a seguinte redaç~o:

"Constituirão a Conferência Nacional de Educação os niembros do Conselho Federal de Educação, os Diretores-Gerais dos Departamentos, os Di-

retores das Diretorias de Ensino e do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Ministério da Educação e
Cultura, os Secretários de Educação
dos Estados e do Distrito Federal, um
representante de cada Conselho Estadual de Educação, um representante- de c~da Território Federal, um representante do Forum de Reitores
das Universidades, o Presidente da
Associação Brasileira de Educação, o
!-'residente da Federação Nacional dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino, o ·Presidente da Federação Nacional. dos Professôres em Estabelecimentos ParticUiares do Ensino, o Presidente da Confederação dos Prof~s
-sôres Primários do Brasil e o Presidente Cia Unüw Nacional das Associaçôes Familiais.
Art. 29 Este decreto entrarã em vtgor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1965;
'1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANÓO

Flavio Lacerda

DECRETO N9 57. 348
NOVEMBRO DE

DE

25

-DE

1965

Autoriza o cidadáo brasileiro Edvaldo
de Oliveira Flores a pesquisar columbita, no município de Itambé,
Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Côdigo de Minas)
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Edvalào de Oliveira Flores
a pesquisar columbita em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado Fazenda Bananeiras, distrito e
município de Itambé - Estado da
Bahia - numa área de dezenove hectares e trinta e seis ares (19,36 ha),
delimitada por um quadrado de quatrocentos e quarenta metros (440m'
de lado, que tem um vértice a oitenta
metros (80m), no rumo magnético de
dez graus noroeste (10º NW), da confluência do Córrego Ba,naneiras com
o rio Gibóia e os lados divergentes
dêsse vértice, ·as seguintes rumos mag-
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néticos: três graus e quarenta e cmco
minutos sudeste (39 45' SE) ; oitenta
e seis graus e- quinze minutos nordes-,

te (86' 15' NE) •
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 _ 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e O.a Resolução n9 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de tre- ·
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no liv1·o próprio
·de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revoltam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 25 -dé novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repú-

blica.
H.

CASTELLO BRANCO ·

Octavio Marco1i-des Ferraz

DECRETO NV 57 .:~50 -

lJ~C.t(...t!d."U .NV trl, iS49

-

DE 25 DE

NOVEMBRO DE 1965,
Inclui a indústria da cerveja entre as
atividades em que é permitido o
trabalho aos domingos e feriados.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ~onfere o art.
87, inciso I, da Constituição 'Federal, e
nos têrmos do art. 79, § 29, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 2.7. 048, de 12 de agôsto de 1'949, decreta:
Art.- 19 Fica incluída -áo inciso I !ndústria, de. .Relação a que se refere
o art. 79 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 27 .0"1'3, de 12 de agôsto de 1949, a indústria da cerveja, excluídos os serviços de escritório.
Art. 29 o presente à.ecreto entrará
em vigor na data. de sua -publicaçào,
revogadas as disposições cm contrário.
Brasília, 2& de noveinbro de 1965;
1449 da Independência e •179 da República.
·
CASTELLO BRANCO
Arnaldo Sussekinã

H,

DE 26 DE NOVEMBRO DE 1965

Altera· o Orçamento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,,
· par:a o exercíCio de 1965.

O Presidente da República, usando das atribUições que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituiçào e tendo em vista o Decreto n9 55.511,- de 11
de janeiro de 1965, decreta:

Art. l<.J Fica retificado, de acbrdo com o quadro anexo, o Orçamento do
Departan.ento Nacional de Estradas de Rodagem, para o exercício de 1965,
a que se retere o Decreto n" 56.391, de 19 de junho de 1965.
Art. 29 O Ministério da Viação e Obras Püblicas, mediante Portaria,
promoverá, no prazo de 15 dias, a publicação, no Diário Oficial da discriminaçá.o analítica dos elementos constantes do Orçat_nento ora retificado.

Art. 39 li:ste Decreto entrará em. Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõec; em contrúrió.
Brasília, 26 de novembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez 'Távora

O anexo a que se retere o texto foi publicado no D.

o.

de 30-11-65.
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DECRETO N.9 57.351 - DE 26
NOVEMBRO DE 1965

DE

Dispõe sôbre o enquadramento dos
servidores do Departamento Federal
de Segurança Pública e da Políc{a
do Distrito Federal.
'
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DECRETO N.9 57.352 - DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1965
, .
Conceàe nacionatzzação à sociedaàe
anónima Refinações de Milho, Brazil, sob a . nova forma social de.
Rejinaçoes de Milho, Brasil Ltda.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arO Presidente da República, usando
t~go 87, n.9 I, da Constituição, e nos
,da atribuição que lhe confere o artigo
~er:nos do a!tigo 19 e seu parágrafo
87, inciso I, da Constituição Federal,
umco da Le1 n,9 4.483, de 16 de noe nos termos do Decreto-lei nfl 2.627,vembro de 1964, com as ''alterações
introduzidas pela Lei n9 4.813, de 2B de 26 de setembro de 1940, decreta:
de outubro ele 1965, decreta:
-.
Artigo único. li: concedida,. nacionalizaçáo à sociedade .anônima RefinaArt. 1.9 Ficam enquadrados na
ções de Milho, Brazil, com sede na ciforma ~os Anexos I e II, que razem
dade de Ridgeí"ield, Condado de Berpar~~ mtegrante dêste decreto, os
servmores em exercicio no Departa- gen,_ Estado de New Jersey, Estados
Unidos da América, autorizada a funmento Federal de Segurançá Pública
cionar no Brasil pelos Decretos núme(D.F.S.P.) à data da Lei n.º 4.483
ros 18.592; de 5 de fevereiro dre 1929;
de 16 de novembro de 1964, na form~
2.783, de 23 de junho de 1938; 21.254,
det~rminad~ _pelos artigos 18 e 19,
paragrafo umco, da mencionada lei.
de 10 de junho de 1946; 32.335, de 27
de fevereiro de 1953; 38.103, de 18 de
Art. 2.9 Os claros existentes nos
outubro de 1955; 39.57G, de 13 de juQuadros do Departamento Federal de
lho d'e 1956; 40.606, de 27 de drezembro
Segurança Pública e da Polícia do
de 1956; 42.404, de 3 de outubro de
Distrito Federal, resultantes do pre1957; 42.981, de 3 de janeiro de 1958;
. s~nte enquadramento, sàmente pode44.355, de 14 de novembro de 1958;
rao ser providos após o aproveita46.765, ~de 2 de setembro de 1959; ....
mento do pessoal previsto no art. 20
da Lei in.9 4.483, de 1964.
49.775, de 31 de dezembro de 1960;
51.230, de 22 de agôsto de 1961; 1.935,
Art: 3.9 o Poder Executivo, de~tro
de 20 de dezembro de 1962; 53.621, de
do prazo de 30 dias, contados da pu27 de f~yereiro de 1964, e 56.609, de 23
!Jlic_açã~ do presente decreto e por.
de julho de 1965, sob a nova forma
mdwaçao do Diretor-Geral do DFSP
social de Refinações de Milho, Brasil
lotará, para efeito de enquadrament~'
Ltda., tendo em vista a transferência
. no Dep~rt~mento Federal de Segu~
da sede social para a cidade de São
rança Publica e na Polícia do Distrito
Federal, os servidores referidos ·no Paulo, Estado de São Paulo, BraSil,
consoante resoluções
aprovadas em
art. 20 da Lei n.fl 4.483, de 1964.
Assembléias Extraordinárias de acioParágrafo único. Os servidores lonistas, realizadas a 7 de julho de 1965
t~dos na Polícia do Distrito Federal,
e 14 de setembro de 1965, com -os atas
citados no pres~nte artigo, continuarão
constitutivos que apresentou, conve~
prestando serVIços ao. Departamento
mentemente elaborados de acôrdo com
Fedem! de Segurança Pública, ena lei brasileira, e com o capital social
quanto. a administração não dispuser
aumentado de Cr$ 16.655.000.000,
de mews necessários à sua efétiva
(dezesseis bilhões, seiscentos e cinr~dicação em Brasília.
qüenta e cinco milhões de cruzeiros)
Art. 4.9 ~ste decreta entrará em
para Cr$ 25.585.000.000, (vinte e cinco
vigor na data de sua publicação, rebilhões, quinhentos e oitenta e cinco
vogadas as disposições em contrário.
milhões de cruzeiros), consoante resblução aprovada pela Diretoria em
Brasília, 26 de novembro de 1965 ·
1449 da Independência e 779 da Re~
reunião realizada a 22 de ab;il de
pública.
'1965.
H.

CASTELLO BRANCO

JUTf}CY -Magalhães

Brasília, 26 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 771? da Re~

pública.
Os anexos a que se 'refere o art. 19
foram publicados no D.O. de 30-11-65.

H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco
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DECRETO N.9 57.353 -

DE

26

DE

NOVEIVrBRO DE 1965

Concede recÓnhecimento à Escola de
Reabilitação do Rio de Janeiro da
Associação Brasileira Beneficente
ele Reabilitação.

O Presidente da República, no uso

da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938 de-

creta:
Art. 1.9 E'

concedido

reconh2ci-

mento à Escola de Reabilitação do
Rio de Janeiro da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasí!üJ,, 26 de_ novembro de 1965;
1445' de, Independência :) 77.9 da Repúblic-a.
H. CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

DECRETO N9 57.354
NOVEMBRO DE

~ DE

26

DE

1965

Transfere da Prefeitura Municipal de
Vãrzea da Palma para Centrais
Eletricas de Minas Gerais S .A. concessão para distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos
têrmos dos artigos 8º do Decreto-lei
nº 3. 763, de 25 de outubro de 1941
e 59 do Decreto-lei n<::> 852, de 11 de
novembro de 1938, Jecreta:
Art. 19 Fica transferida para Centrais Elétricas .de Minas Gerais S. A.
· a concessão para distribuir energia
pM~ríca no Município de Várzea da
Palma, Estado de Minas Gerais, de
que é titular a Prefeitura Municipal
ae Varzea aa Palma, em virtude do
Decreto nº 39.596, de 14 de julho de
1958.
Parágràfo único. Fica a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A. autorizada a construir os sistemas de distribuição e de transmissão que se fizerem necessários.

Ai·t. 2º Os bens e instalações de
propriedade da Prefeitura Munici-oal
de Várzea da Palma que no momênto existirem em função exclusiva dos
serviços de produção, transmissão e
distlibuição da energia elétrica no referido distrito do Município de Vãrzea da Palma, Estado de Minas Oerais, ficam desvinculados da concessão ora transferida, não podendo, porém, ser efetuada a sua retirada de
serviço enquanto não houver, para sua
substituição, outros equivalentes instalados pela nova concessionária.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após a
aprovaçã.o dos projetas, serão determinadas as características técnicas
das instalações ..
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetas e
orçamentos relativos às novas insta.laçpes.
1
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Mimt"J e Ener·
·gia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prázos que forem marcados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
·
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pêla Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da.
Produção Mineral, com a aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repllblica.
H. CASTELLO BRANCO

M aura Thibau
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DECRETO N.9 57.355 - DE 26
NOVEMBRO DE 1965

nE

Autoriza a Mineração Caolinita Li~
mitada a lavrar caulim no mumcípio de Ubá, Estado de Minus
Gerais.

o Presidente da República, 'usn.ndo
da: atribuição. que lhe confere o art.
87, n.9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-,lei n.9 1.985, de 29
de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta:
Art. 1.º Fica autorizada a Mineração Caolinita Limitada, na .qualidade de cessionária dos direitos de Elson Aguiar ·Medeiros, a lavrar ce..ulim,
no lugar denominado Córrego Quebra
Côco, distrito e município de Ubá, no
Estado de Minas Gerais, numa área
de sete hectares e vinte ares (7,20
ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a oitenta
metros (80 m) no rumo verdadeiro
setehta e cinco graus noroeste (759
NW) da confluência do Córrego Santa Helena e Quebra Côco e os lactas,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiràs:
cento e setenta e oito metros (178m),
cinquenta e nove graus e trinta minu~os nordeste (599 30' NE) ; duzentos e oitenta e quatro metros (284 m)
vinte e quatro graus nordeste (24°
NE) ; duzentos e cinquenta metros
(250 m), oitenta e três graus noroest: (839 NW) ; duzentos e setenta e t!·ts
metros (273 m), doze graus sudoeste
(129 SW); cento e dez metros (110m)
onze graus sudoeste (119 SW); :?inqüenta e quatro metros (54 m), oitenta e três graus sudeste (839 SE) .
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 .do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Códi··
go, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade. pelo Decreto 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.9 3
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário da autoriz-ação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
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tributos que forem devido-s à União,
ao Estado e ao Município, em cui'nprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada
caduca ou nula na forma ·dos· artigos
37 «? 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas·
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 c 40 do Código de
Minas.
Art. 5.9 O, concessionário da autorização será fiscalizadc pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e gozará dos favores discriminados I:J.O art. 71 do mesmo Códlgo.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de ·seiscentos
cruzeú't~ (Cr$ 600).
Árt. 7.9 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
N.9 57.356 - im 26 DE
NOVEMBRO DE 1965

DECRETO

Renova o Decreto n.9 51.928, 'de 26
abril de 1963.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n5 1.985, de 29
de janeiro de 1940, (Código de lVfinas), decreta:
Art. 1.9 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 1.9 do Decreto-lei n.t? 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida a em-.
prêsa de mineração Cia. Cimento
Portland de Sergipe pelo Decreto n. 0
cinqüehta e um mil novecentos e vinte e óito (51.928), de vinte e seis f26)
de abril de mil novecentos e sessenta
e três (1963), para pesquisar anidtita
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gipsita e calcário nos muni.cípios de

Nossa Senhora do Socorro e LaranjeL

ras, Estado de Sergipe.

Art. 25' A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de três mil e trinta
cruzeiros (Cr$ 3.030) e será transcrita no livro prÓprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa
Art. 3.9 Revogam-se as -disposi.ções
em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1965 ·
. 144Q da Independência ·e 77 .Q da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.'? 57.357 - DE 26
NOVEMBRO DE 1965

DE

Autoriza a Mineração Nova Deli Limitada a lavrar mi?l-ério àe ferro,
no município de Rio Piracicaba, 1Estado de Minas Gerais.

O Presidente -da República,' usando
da atribUição _que lhe confere o a·rtigo 87, n9 I, da Constituição-e nos têrmos do Decreto-lei n,9 1.985, dé 29 de

janeiro de 1940 (Código de Min&s),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Mineração Nova Deli Ltda., na qualidade
de cessionária dos direitos de Dalmo
de Souza_ Dornellas, a lavrar ·minério
de ferro, em terrenos de prouried::tde dêste, no imóvel denominadc., Batatinha, distrito e municípm ó.E Rio
Piracicaba7 no Estado de lVlinru:. Gerai&, numa área de vinte e wn hectares e quarenta e quatro ares
(21,44 ha), delimitada por um polígono irregular 4 ue tem um vértice a
cento e cinqüenta e sete metros tl57
m), no rumo verdadeiro norte (N)
do canto mais ao norte da área
descrita no Decreto número quarenta
e seis mil e treze (46.013), de dezoito (18) _de maio de mil novecentos e
cfnqüenta e nove (1959) e os lados
a partir <:!êsse ·vértice, os seguinteS
ccmprimentos e rumos verdadeiros:
cem metros (100 m), cinqüenta e três
graus noroeste (539 NW); quatrocentos e qua.renta e quatro metros (444
lll), cínqüenta e três
graus nordeste
(53Y NE) ; cento e cinco metros (105
m). sett'nta e quatro graus e trinta
rmri.uto; flordeste (749 30' NE) ·; cento e nove metros (109 m); vinte e
nove graus nordeste (29º NE) ; duzentos metro~.; (200 m), setenta e seis

graus e !irinta minutos sudeste (769
30' SE) ; cento e trinta e um metros
U3t m), setenta e nove graus sudeste ~ 79') SI!.:) ; r.ento e seis metros (106
m), f'.ezolto graus sudoeste (189 ·SW);
trezentos e cinqüenta metros (350 m>,
setenta e dois graus e trinta minutos
sudoeste (729 30' SW); o décimo lado é o segmento' retilineo" que une a
extremidade do nono lado acima descrito, ao vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante as
condições constzmtes do parágrafo'
único do art. 28 do Côdigo de Minas e dos arts. -12, 33, 34 e suas alíneas, além dar seguintes e de outras
const.antes do meSmn Código, não expressamente mencionadas peste decreto.
Parágrafo único. A
execução da
presente autorizaçâf1 fica sujeita às
estip~lações do l:?.e;ruJamento aprovado pelo Decrete- no 51.726, de 19 de
tevueiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abriJ. de 1965, da Com1ssão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 o concessi'mário da autori~açac. fica obr 1gadc a recolher aos
cofres público:;, na forma d.:1 lei, os
tri!:n. to~ que foreuj aevidos à União,
ac Estado e ao Mumcípio, em cumprimento do dispost,o no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.9 Se ' coneessionário da autorização nào cur..::Lprir qualquer das
obrigações que 1he incumbem, a autorização ele lavra s{ra declarada caduca. ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.'1 As propriedades vizinhas
estão sujEitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavi·a, na forma dos ::,.,; ts. 39 e 40 do Código de
Minas.
'
Art. 5.9 o concessiOnário da auto~
rização so·t>_ fiscalizado pelo Departament:o Nacional da Produção Mineral e gozar~ dos favores discrimina- ·
dos no art.' 71 dJ mesmo Código.
Art. 6_ 0 A autorização de lavra terá por título êste décreto, que será
transcrito no livr0 próprio de Registro oas A'üOl;zàçõ~s àe Lavra, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeims (Cr$ 600) .
Art 7.< R.evogam -se as disposições
em contrário.
Brasília 26 de novembro de 1965;
1445' aa Independência e 77.9 da República.
H.

CA$TELLO BRANCO

Mauro Thibau

A.TOS DO PODER EXECU1'l.'IO

DECRETO N9 57.358 NOVEMBRO

DE

29

DE

DE _1965

Altera a r edação do art. 29 do Decreto n~' 57.187, de 8 cte novembro
de 1965

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere ::>
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 o art: 29 do Decreto número 57.187, de 8 -de now~mbro de 1955,
passa a vigorar com a seguinte redação:
·
11
Art. 29 o julgamento de "absoluta essencialidade", referida no
artigo anterior caberá:
a) Aos Ministros de Estado, nos
órgãos que lhes forem subordinados;
b) Ao Chefe do Gabinete Militar
e ao Ministro Extraordinário p::ua
os Assuntos de Gabinete Civil da
Presidência da República, aos órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República:
c) Ao Diretor-Gera1 do Departamento Federal de Compras; ouvidos os respectivos Ministros de
~tado, nos casos pendentes do referido Departamento, ~la data do
presente decreto".
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
Paulo Bosísio
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Octávio Bulhões
.Juarez Távora
N ey Aminthas de Barros Braga
Flávio Lacerda
Eduardo Gomes
Raimundo Brito
Arnaldo Susseldnd
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Owaldo ·Cordeiro de Farias
Roberto de Oliveira campos

DECRETO N9 57.359 -

343

DE 29 DE

NOVEN.ffiRO DE 1965

Concede indulto a sentenciados pela
forma que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 XIX, da Constituição Fe ...
deral, e o art. 73~, -in fine, do Código
de Processo Penal, e, ainda,
Considerando s a 1 u ta r a tradição
comemorativa do Natal de Nosso Senhõr Jesus Cristo, de conceder perdão aos sentenciados em condições de
merecê-lo e propotcionar novas oportunidades aos que se mostrem recuperados -para o convivia social, decreta:
Art. 19 Consideram-se indultados
os sentenciados primários, condenados
a penas privativas da liberdade até 3
anos, e que tenham, efetivamente,
cumprido, com exemplar conduta carcerária, pelo menos, 1/3 da pena até
o dia 25 de dezembro de 1965.
Art. 29 Reconhecida a periculosidade do sentenciado, na sentença condenatória, a concessão da graça fica
subordinada à verificação da cessação
daquele estado.
Art. 39 Os Conselhos Penitenciários,
ex of!icio, ou por provocação de qualquer interessado, relacionarão os sentenciados beneficiados p e 1 o presente
decreto, emitindo, em cada· caso, o parecer a que alude o art. 736 do Código de Processo Penal, que será remetido ao Juiz da Execução, para os
efeitos previstos no art. 738 do mesmo Código.
Art. 49 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Br3.síÚa, 29 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juracy Magalhães

DECRETO N9 57.350 -

DE 29 DE

NOVEMBRO DE 1965

Prorroga por 1 (um) anc o pmzo
da tntervenção Federal na Companhia NacionO.l de Navegação Costeira

o Presidente da República, tendo em
vista o que consta na EXposição de
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Motivos nQ 1.848-GM, de 22 de no.:.
vembro de 1965, do Mimscro da. Viaçao

e Obras Públicas, e usando da atribuição que lhe confere o art. 67, inciso I, da Constit).lição Federal, de-

creta:

Art. 19 Fica prorrogado, pelo espaço de 1 (um) ano, a partir de 5 de
dezembro do corrente exercício, até 5
de dezembro de 1966, o prazo da In-

tervenção Federal na Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal vinculada ao Mirüstério da Viação e Obras ?úblicas -.,!n-

tervenção essa estabelecida pelo Decreto nll 55.159, de 4 de dezembro de
19ü4; publicado no Diário Oficial de 7

do mesmo mês.
Art. 29 o presente decreto entrará
em vigor na data de Sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

Amery Sant'Ana Avila, Agente Fiscal do Impõsto de Renda;
Rossini Thales Costa, Agente Fiscal
ie Rendas Internas; e
Mário da Silva Sarmento, Agente
~iscal do Impôsto Aduaneiro.
Art. 29 Os membros ao Comi~'são
de que trata o artigo anterior, poderão ter assessôres, pelos mesmos escolhidos.
Art. 3.9 A Comissão de que trata o
art. 1.9 deverá apresentar o relatório dos seus serviços, acompanhado
de projeto de lei, ao Ministro da Fazenda, dentro do prazo de !:lO dia-;.
Art. 4º o presente decreto e:1trará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de novembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9- da República.
CAS7'ELLO BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhões

H.

DECRETO N9 57 ,361-A - DE 29 DE
NOVEMBRO DE 1965
DECRETO N.9 57.361 -DE 29
NOVEMBRO DE 1965

DE

Cria uma Comissão para propor a
uniformização, do regime de retribuição de tôdas as séries de classes
integrantes ,do Grupo Ocupacional
Fisco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
187, inciso I, d:;t. Constitmção Federa~.
decreta:
Art. 1.9 Fica criada uma comissão
para propor a uniformização do regime de retribuição de tôdas as séries
de classes integrantes do Grupo
Ocupacional Fisco, composta de
Luiz Vicente Belfort de Ouro Preto, Diretor-Geral do Departamento
Administrativo do Serviço Público, que
a presidirá;
Laura Castelo Branco, Diretor do
Departamento de Anecadação do Mi;nistério da Fazenda;
Gerson Augusto da Silva, da Comissão de Reforma do Ministério da
Fazenda;
Eduardo Pinto Pessoa Sobrinho, do
Gabinete do Ministro da Fazenda;

Regulamenta a Lei n9 4.822, de 29 de
outubro de 1965, que estabelece
princípios, condições e critérios básicos para promoções de oficiais da
Marinha do Brasil.

o Presidente da Reoúblici, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, 'inciso I da Constituição, e
nos têrmos do art. 33 da Lei
n9 4.822, de 29 de outubro de 1965,
decreta:
CAPÍTULO I

Da promoção

Art. 19 Promoção é o -acesso, gradual e sucessivo, dos oficiais melhor
capacitados para o exercício das funções inerentes aos postos subseqüentes
dos Corpos e Quadros de oficiais da
Marinha Brasileira (MB) .
§ 1Q O ato da promoção será consubstanciado:
a) por decreto, para os postos de
Oficial-General e Superior; e
b) por portaria do Ministro da Marinha, para os postos de Oficial-:Intermediário e Subalterno.
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§ 29 O ato de pi-emoção será con~
firmado em Carta Patente.
§ 39 -A antiguidade no põsto é contada a partir da data do ato da promoção, salvo se nêle fôr estabelecida
outra data.
Art. 29 A elaboração dos atas previstos nas letras a) e b) do § 19 do
art. 19 compete, respectivamente, ao
Gabinete do Ministro da Marinha e
à Diretoria do Pessoal da Mafinha.
Art. 3º Carta Patente é o título
outorgado ao oficial e que lhe atribui
direitos e deveres que definem sua
situação jurídica.
Parágrafo único. A Carta Patente
é elaborada na Secretaria-Geral da
Marinha e é assinada de acôrdo com
a legislação em vigor.
CAPÍTULO II

Dos critérios de promoção

Art. ·49 A promoção obedecerá a um
dos seguintes critérios:
a) escolha;
b) merecimento;
c) antiguidade.
Parágrafo único. Em casos extraordinários, poderá ocorrer promoção:
a) por bravura;
b) "post-mortem";
c) em ressarcimento de preterição;
d) por dispositivo expresso da lei
que regular a inatividade dos militares ou de outra lei especial.
Art. 59 A promoção aos diferentes
postos, ressalvadas as exceções do
parágrafo único do art. 69, far-se-á
pelos seguintes critérios:
a) da Escolha - para os postos dé
Oficial-General;
1J) do Merecimento, ou da Antigutdade, na forma do art. 69 - para os
postos de Oficial-Superior;
c) da Antiguidade - para os postos
de Capitão- Tenente e PrimeiroTenente.
§ 19 As promoções de qUe trata o
parágrafo único do art. 49 em suas
letras a), 1J), c) e d),- independem dos
critérios estabelecidos no presente
artigo.
§ 29 Nos Quadros dos Oficiais Auxiliares da Marinha (QOAM) e dos Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros
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Navais (QOAFN), as promoções serão
feitas mediante o seguinte critério:
a) a Primeiro-Tenente - critério
exclusivo da Antiguidade;
b) a Capitão-Tenente -- uma vaga
por merecimento e uma vaga por
Antiguidade; e
t:J a Capitão-de-Corveta - critério
exclusivo do Merecimento.
Att. 69 As promoções aos diversos
postos de Oficial-:-Superioi' serão fe.itas
de acôrC..o com as seguintes quotas:
a) a Capitão-de-Corveta uma
vaga por Merecimento e uma vaga
por Ar~:tiguidade;
b) a Capitão-d,e-Fragata três
vagas por Merecimento e uma vaga
por Antiguidade; e
c) a Capitão-de-Mar-e-Guerra -cinco vagas por Merecimento e uma
vaga dor Antiguidade.
Parágrafo único. Nos Quadros de
Farmacêuticos e Cirurgiões-Dentistas
as promoções aos postos de Capitao-de-Mar-e-Guerra serão feitas exclusivamente pelo critério do Merect ..
menta.

Art. 79 A promoção por Bravura só
poderá ocorrer em conseqüência de
operações de guerra.
§ 19 O ato de bravura será comunicado pelo mais antigo que dêle tiver
conhecimento e será apurado em investigação rigorosa, de caráter- sumário e urgente, procedida por um ·conselho Especial.
§ 2'? O Conselho Especial será constituído por três oficiais de maior antiguidade que o oficial a ser aprecia..
do, presidido por um Oficial-General
ou Oficial-Superior. .
§ 39 A promoção por bravura poderá ser feita pelo Comandante do Teatro de Operações ou pelo Comandante
da Fôrça Naval em Operações de
Guerra, confirmadas em ambos os
casos por decreto do Presidente da
República, ou por portaria do Minis ..
tro da Marinha.
Art. 8'? A promoção "Post-Mortem"
será feita quando o oficial:
a) tiver falecido em campanha- ou
serviço de guerra;
1J). tiver falecido em conseqüência
de acidente em serviço ou moléstia
neste adquirida e que ocasione o seu
falecimento ainda na ativa; ou
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c) na data do falecimento, tiver as
condições exigidas para passar à 1na.~
tividade ein pôsto superior.
Art. 99 A promoção em ressarci·
menta de preterição será feita:
a) para corrigir êrro administrativo;
b) quando determinado por sentença judicial; ou
c) após absolvição, passada em julgado a sentença.
Art. 10. Não poderá ser promovido
o Oficial-General ou Oficial que, mesmo tendo preenchido todos os requisitos exigíveis, se encontre em uma
das situações segu~ntes:
a) prisioneiro de guerra;
b) .respondendo a processo, ou indiciado el.ll Conselho de Justificação
instaurado ex ojjicio, ou em Inquérito Policial Militar;
c) · denunciado, quando aceita a denúncia;
d) condenado, enquanto durar o
cumprimento da pena;
, e) julgado fisicamente inapto temporário;
·
j) inabilitado, por duas vêzes, nos
mesmos cursos, exames ejou estágios
previstos nas cláusulas de acesso;
g) pQSSuir, no pôsto, três (3) Informações regulamentares de grau minimo de conceito, dadas por autoridades diferentes OlJ, na carreira, cinco (~) Informações · regulamentares,
nas mesmas condições;
'
h) em dívida com a I<'azenda Na·Cional,- por alcance;
i) suspenso de função ou cargo, de
acôrdo com o art. 24 do Estatu.to dos
Militares; e
1> agregado em uma das seguintes
situações:
I -julgado fiSicamente inapto temporário para o serviço militar, após
um ano de moléstia continuada;
II - licenciado para tratar de interêsses particulares; ·
III - considerado desertor;
IV - extraviado.
§ 19 O Oficial resso,rcirá, automa~
ticamente, os direitos inerentes à
antiguidade, quando cessarem as restrições contidas nas alíneas "a" e'"e"
ou fôr absolvido ou impronunciado
quanto ao disposto nas alíneas . "b",
"c" e incisos III e IV da alínea "j".
§ 29 O oficial que fôr promovido em
-decorrência do parágrafo anterior e,

pelas restrições a que esteve sujeitá~
não tiver podido preencher a cláusula
de cursos, deverá satisfazer a essa
exigência, quando determinado pela
Administração Naval, para a conti·
nuação de sua carreira.
'
,<
Art. 11. O Conselho de Promoções
de Oficiais ( CPO) enviará ao Ministro da Marinha, anexo aos Quadro~
de Acesso, a relação dos oficiais neles
impedidos de ingressar por se encon~
trarem nas situações previstas nas
alíneas do art. 10.
CAPÍTULO l l i

Das cond_ições de Promoçllo

Art. 12. Condições de Promoçáo
são as exigências mínimas, essenciais
e indispensáveis para o acesso a cada
pôsto, condicionado à existência de
vaga, a saber:
a> aptidão física;
b) idoneidade inoral; e
c) preenchimento das cláusulas ae
-acesso.
§ 19 A promoção por bravura ou
"post-mortem" independe das condições dês te artigo.
§ 2° A promoção em ressarcimento
de preterição independe da existência
de vaga.
Art. 13. A aptidão física dos oficiais será julgada por juntas de sall~
de, que examinarão os oficiais em
condições de serem indicados para
comporem ·as Listas de Escolha e os
Quadros de Acesso, de Merecimento
e de Antiguidade.
§ 19 Do laudo dessas juntas· de saü·
de haverá recurso para uma junta
superior, cuja decisão é irrecorrível.
§ 29 Aos oficiais julgados inaptos
serão aplicados os dispositivos da legislação em vigor.
§ 39 As normas para a avaliação
da aptidão física, bem como as épocas
de realização das inspeções de saúde
e sua validade, serão propostas pela
Diretoria de Saúde da Marinha, de
forma a atender às imposições dêste
Regulamento, e aprovadas por Aviso.
Art. 14. A idoneidade moral será
apurada pelo Conselho de Promoçbe~;j
de Oficiais para as promoções até o
pôsto de Contra-Almirante, e pelas
Primeira e Segunda Comissões de
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Promoções (CoP), para·Pas promoções
aos postos de Almirante-de-Esquadra
e Vice-Almirante, respectivamente,
com base na avaliação das partes
relativas à .carreira de oficial e das
informações processadas de acôrdo
com o estabelecido no Capítulo n.
§ 19 O oficial que, a juízo do CPO,
ou das CoP, não satisfizer·a essa condição, além de ficar impedido de ser
promovido, responderá, ex ojjicio, a
Conselho de Justificação (CJ); se o
Ministro da . Marinha, em última instância, considerar o oficial justificado,
êle pa.ssará a satisfazer essa condição
de proinoção.
§ 2<? A Administração Naval farã
ressarcir todos os direitos do Oficial
considerado justificado.
Art. 15. Cláusulas de acesso são os
requisitos profisisOnais mínimos, exigidos para a aferição da capacidade
profissional do oficial, a saber:
a) interstício - o tempo mínimo
de efetivo serviço naval a ser passado
no põsto, considerado imprescindível
para a botenção de tírocíhio profis~:ional;

b) cursos - os cursos, exames e estágios considerados necessários ao
exercício da profissã-o;
- c) comissões as comissões essenciais a serem exercidas em cada poS··
to; e
d) proficiência - a revelada no desempenho das comissões que lhe forem atribuídas.
Art. 16. ·o interstício em cada posto será contado da data do decretll
ou portaria de promoção, ou da data
em que fôr mandada contar antiguidade.
Parágrafo único. Neste cômputo só
será considerado o tempo em que o
oficial tiver, efetivamente, desempenhado comissões na Marinha.
Art. 17. Os cursos, exames e estágios para os oficiais dos diversos Corpos, Quadros e postos para os fins do
art. 15, serão os especificados nas respectivas cláusulas de acesso.
§ · 19 oS cursos a serem exigidos nas
cláusulas de acesso e não definidos,
especificamente, neste Regulamento,
se-lo-âo por Aviso do Ministro da
Marinha.
§ 2Q A inabilitação em cursos, exames ou estágios que não constituant ·
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exigências constantes de cláusulas de
acesso, constituirá fator de demérito
no pôsto e será levada em consideração na avaliação do valor profissional do oficial.
Art. 18 .. Para efeito dêste Regulamento, Comissão na Marinha é o efetivo desempenho de atividade, cargo,
função ou incumbência em órgão,
Fôrça ou Unidade da MB. ou em outros órgãGs Federais onde, por fôrça
de dispositivos legais, haja funções a
serem exercidas por oficiais de Marinha.
Parágrafo único. Os cursos e estágios, quando determinados pela Administração Naval, são considerado-s
como comissões, exceto quando realizados sem prejuízo das fÚnções.
Art. 19. As cómissões essenciais a
serem exercidas em cada pôsto são as
mencionadas nas cláusulas de acesso.
Art. 20. Para fins de preenchimento de cláusula de aéesso, a proficiência ·revelada pelo oficial no desempenho das comissões que lhe forem
àtribuidas será avaliada, no pôsto,
através dos julgamentos dos respectivos Comandantes, consignados em
Fôlha de Informações de Oficiais.
Parágrafo único. A cláusula de proficiência só será considerada quando
o número de informações sôbre o oficial fôr, no mínimo, de quatro.
CAPÍTULO IV

Das vagas
Art. 21. As vagas são abertas em
virtude de:
a) promoção ao põsto superlor;
b) transferência de quadro;
c) transferência para a reserva;
d) reforma;
e) demissilo;
j) agregaçáo;
g) falecimento; e
h) aumento de efetivo do Corpo ou
Quadro.
·
Art. 22. A vaga será considerada
aberta na data do decreto quando déle
decorrer e, nos demais casos, na data
da, ocorrência de que se tiver originado.
Art. 23. ·o oficial agregado que reverter à atividade entrará na escala
de antiguidade de seu quadro e pôsto,
nas condições estabelecidas no Estatuto dos Militares.
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CAPÍTULO V

Das cláusulas de acesso
A -

Corpo da Armada:

Art. 24. Os Guardas-Marinha habilitados no curso da Escola Naval
5erão nomeados Segundos-Tenente.s.
Parágrafo umco. A procedência,
quando do ingresso nesse pôsto, será
feita pela ordem em que houverem
sido classificados no final do curso da
Escola Naval.
Art. 25. As vagas de PrimeiroTenente serão preenchidas, por anti..
guidade, por Segundos-Tenentes que
tiverem:
a) dois anos de interstício:
b) habilitação nos exames, estágios
ou cursos que lhes forem determina·
dos;
,
c) embarque contínuo, excetuados
os períodos relativos a curso; e
d) sido classificados em mais de
50% das informações semestrais relativas à proficiência em categorias su·
periores e Deficiente.
Art. 25. As vagas de CapitãoTenente serão preenchidas, ·por antiguidade, por Primeiros-Tenentes que
tiverem:
a) três anos de interstício;
b) habilitação em Curso de Especialização, ou aprovação no concurso
para o CNTN;
c) embarque contínuO, excetuados
os períodos relativos a cursos; e
d) sido classificados em mais de
50% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Deficiente.
Art. 27. As vagas de Capitão-deCorveta serão preenchidas por Capitães-Tenentes que tiverem:
a) seis anos de interstício;
b) três anos de embarque; e
c) sid'o classificados em mais de
60% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a MedíOcre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de uma
vaga por merecimento e uma vaga
por antiguidade.

Art. 28. '~s vagas de Capitão-deFragata serão preenchidas por Capitães-de-Corveta que tiverem:
a) cinco anos de interstício;
b) dois anos de embarque; e
C) sido classificados em mais de
70% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de três
vagas por merecimento e uma vaga
por antiguidade',
Art. -29. As vagas de Capitão-deMar-e-Guerra serão preenchidas 9'01'
Capitães-de-Fragata que tiverem:
a) quatro anos de interstício;
b) ·um ano de embarque; e
c) sido classificados em mais de
70% das informações semestrais relativa.s à -proficiência, em categorias
superiores· a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de cinco
vagas por merecimento e uma vaga
por antiguidade.
Art. 30. As vagas de contra-Almirante serão preenchidas, por escolha, ·
por Capitães-de-Mar-e-Guerra que
tiverem:
a) quatro anos de interstício;
b) habilitação nos Cursos de Comando e Superior de Comando, da
Escola de Guerra Naval;
c) mn ano de comando de Fôrça
Naval ou de Navio como oficial superior e figurar na escala de Comando do pôsto, se já não tiv-3rem comandado como Capitão-de-Mar-eGuerra;
d) sido classificados -em 100% das
informações semestrais relativas à
proficiência, em categorias superiores
a Medíocre.
Art. 31. - As vagas de' Vice-Almtrante serão preenchidas, por esc~.um,
por Contra-Almirantes que tiveram
dois anos de interstício.
Art. 32. As vagas de Almirante-de
Esquadra, serão preenchidas, por escolha, por Vice-Almirantes que tiverem um ano de interstício.
Art. 33. Embarque, para os efeitos
dêste Regulamento, é a comissão desempenhada .em navio e/ou em unidade aérea da ME, ou navio de guerra e/ ou unidade aérea estrangeira,
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ou em navio mercante a serVlço <:la
MB, por oficial integrante de sua ofi·
cialidade ou no· desempenho de fun·
çáo militar a bordo.
§ F' o embarque será computado
desde a data de apresentação a bordo
ou na unidade aérea até a data de
desligamento.
§ 29
Nesse cômputo inclui·'se o
tempo em que o oficial serviu a bar·
do de na via não incorporado à MB,
mas já na f~se de experiência: ou
tran~ferêncía, fixada a data de iní
cio de contagem mediante Aviso.
Art.' 34. _O Comando de Fôrça, para
os efeitos dêste Regulamento, será
computado ao oficial que houver exercido cargo de Comandante de Fôrça
Naval Ou de Grupamento integrante
de Fôrça Naval, da organização >.td·
ministrativa ou, em operação de guerra, de Grupamento Tarefa.
B> Corpo de Fuzileiros_ Navais

Art. 35; Os Guardas-Marinha Fu·
zileiros Navais, habilitados no c_:urso
da Escola Naval, serão nomeados segundos-Tenentes.
Parágrafo ·único. A precedência,
quando do ingresso nesse pôsto, será
feita pela ordem em que houverem
sido classificados no final do curso
da EsCola Naval.
Art. 36. As vagas de Primeiro-Tenente serão preenchidas, por antigui·
dade, pelos Segundos-Tenentes que
tiverem:
a) dois anos de interstício;
b) habilitação nos exames, estágios
ou cursos que lhes forem determinaH
dos·
c) comissões contínuas na Fôrça
de Fuzileiros da Esquadra (FFE) e/ou
em Fôrça de Segurança, e/ou de embarque, excetuados os períodos rela·
tivos a cursos ou estágios; e
d) sido classificados em mais de
50% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Deficiente.
Art. 3~7. As , vagas de Capitão-Tenente serão preenchldas, por antiguidade, por Pritríeiros-Tenentes que
tiverem:
a) três anos de interstício;
b) habilitação nos cursos que lhes
forem determinados ou aprovação no
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concurso para o Corpo de Engenhei~
ros e Técnicos Navais;
c) comissões continuas na Fôrça
de Fuzileiros da Esquadra, e;ou em
Fô.rça de Segurança, e/ ou de embarque, e;ou organizações de apoio, excetuados os períodos relativos a
cursos; e
d) sido classificados em mais de
50% das informações semestrais re·
lativas ·à proficiência, em categorias
superiores a Deficiente.
Art. 38. As vagas de Capitão-deCorveta serão p. eenchid.as por Capi_.
tães-Tenentes que tiverem:
a) seis anos de interstício;
b) habilitação em Curso de Aperfei~
çoamento de Oficiais do Exército;
c) três anos na Fôrça de Fuzileiros
da Esquadra, e/ou em Fôrça de Segurança, e;ou de embarque, e;ou Organizações de apoio;
d) sido classificados em mais de
60%- das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de uma.
vaga por merecimento P. uma vaga
por antiguidade.
Art. 39. As vagas de Capitão-deFragata serão preenchidas por Capitães-de-Corveta que tiverem:
a) cincn anos de interstício·
b) dois anos na Fôrça de Fuzilei~
ros da Esquadra, e/ou em Fôrça de
Segurança, e;ou de embarque, e;ou
Organizações de apoio; e
c) sido classificados em mais de
70% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de três
vagas por merecimento e uma vaga
por antiguidade.
Art. 40. As vagas de Capitão-deMar-e-Guerra serão preenchidas por
Capitao-de-Fragata que tiverem:
a) quatro anos de interstício;
b) um ano na Fôrça de Fuzileiros
da Esquadra, e/ou em Fôrça de Segurança, e;ou de embarque; e
c) sido classificados em mais de
70% das informações semestrais relativas à proficiência, em Categorias
supériores a Medíocre.
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Art. 46. As vagas de Capitão-deFragata serão preenchidas por Capitães-de-Corveta_ que tiverem:
a) cinco anos de interstício;
b) três anos de exercício de funções de engenharia; e
c) sido classificados em mais de
70% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de três
c) um ano de Comando de Unidade
da Fôrça de Fuzileiros da Esquadra
vagas por merecimento e uma vaga
e/ou de Fôrça de Segurança como por antiguidade.
Oficial Superior e figurarem na escaArt. 47. As vagas de Capitão-dela de Comando do pôsto se já não
Mar-e-Guerra serão preenchidas por
tiverem comandado como Capitão-deCapitães-de-Fragata que tiverem_:
Mar-e-Guerrl1:
d) sido classificados em 100% das
a) quatro anos de interstício;
informações semestrais, em categorias
b) dois anos no exercício de funsuperiores e Medíocre.
ções de engenharia; e
Art. 42. A vaga de Vice- Almirante
c) sido classificados em mais de
será preenchida, por escolha, por Con- 70% das informações semestrais retra-Almirantes que "tiverem dois ano& lativas a proficiência, em categoriaS
de interstício.
superiores a Medíocre.
Art. 43. Para efeitos dêste ·ReguParágrafo único. As promoções selamento, o Comando-Geral do Gru- rão feitas dentro das quotas de cinco
po do Corpo de Fuziléiros Navais é
vagas por merecimento e uma vaga
considerado comp Comando da FFE.
por antiguidade.
Art. 48. As vagas de Contra-Al-,
C) C~rpo de Engenheiros e Técnicos
mirante
serão preenchidas, por escoNavais
lha, por Capitão-de-Mar-e-Guerra
Art. 44. O in'gresso no COrpo de que tiver~m:
Engenheiros e Técnicos Navais será
a) quatro anos de interstício;
feito no põsto de Capitão-Tenente,
de acôrdo com a regulamentação prób) habilitação no Curso Especial de
Direção de Serviços e Estado-M<-~.iur
pria.
para Engenheiros Navais, da .Escola
Art. 45. As vagas de Capitão-dede q:uerra Naval;
Corveta serão preenchidas por Cac) dois anos no exercício de runpitáes-Tenentes que tiverem:
ções de engenharia; e
a) seis anos de interstício-, incluído
d) sido classificados em 100% das
o período passado, no Corpo de oriinformações semestrais relativas à
gem, no pôsto de Capitão-Teneme;
proficiência, em categorias superiores
b)
exercido funções contínuas de
engenharia, a partir de sua inclusáo a MediOCh~.
no Quadro, excetuados os períodos reArt. 49. A vaga de Vice-Almirante
lativos a cursos;
será preenchida, por escolha, por Conc) sido classificados em' mais de tra-Almirante que tiver dois anos de
60% das informações semestniis re- interstício.
lativas à proficiência, em· categorias
Art. 50. Função de engenharia, a
superiores a Medíocre.
que se referem os artigos 45, 46, 47 e
Parágrafo único. As promoções se- 48, é tõda aquela prevista nas lotarão feitas dentro das quotas de uma
vaga por merecimento e uma vaga ções para oficiais do Corpo ,de Engepor antiguidade.
nheiros e Técnicos Navais.

Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de cinco
vagas por merecimento e uma vaga
por antiguidade.
Art. 41. As vagas de Contra-Almirante serão preenchidas, por escolha, por Capitães-de-Mar-e-Guerra
qUe tiverem:
a) quatro anos de interstício;
b) habilitação nos Cursos de Comando e Sl).perior do Comando para
PE da Escola de Guena Naval;
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corpo
Marinha

D)

de

Intendentes

da

Art. 51. Os Guardas-Marinha Intendentes da Marinha, habilitados no
curso da Escola Naval, serão nomeados Segundos-Tenentes.
Parágrafo umco. A precedência,
quando do ingresso nesse pôsto, será
feita pela ordem em que houverem
sido classificados nÇ> final do ~urso
da Escola Naval.
Art. 52. As vagas de Primeiro-Tenente serão preenchidas, por antiguidade, por Segundos-Tenentes que tiverem:
_,
a) dois anos de interstício;
b) habilitação nos exames, estágios
ou cursos .que lhes forem determinados;
c) comissões contínuas no exercício
de funções de intendência, excetuados os períodos relativos a curso; e
d) sido clasificados em mais de 50%
das informações semestrais relativas
à proficiência, em categorias superiores a Deficiente.
Art. 53. As vagas de Capitães-Tenentes serão preenchidas, por antiguidade, por Primeüos-Tenentes que ti- .
verem:
a)' três anos de interstício;
b) habilitação nos cursos que lhes
forem determinados ou aprovação no
.concurso para a· Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais;
c) comissões contínuas em funções
de intendência, excetuados os períodos relativos a curso; e
, d) sido classificados em mais de
50% das informações semestrais relativas à Proficiência, em categorjas
superiores a Deficiente.
Art. -54. As vagas cte Capitão-deCorveta serão preenchidas por capitãe::;-Tenentes que tiverem:
a) seis anos d~ interstício;
b) habilitação no Curso de Especialização;
1~
c) três anos de embarque corilo oficial subalterno e;ou intermediário;
d) três anos no exercício de funções de intendência; e
e) sido classificados em mais de
60% das informações semestrais relátivas à proficiência, em categorias superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quot~s de ~a
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vaga por merecimento e uma vaga
por .-antiguidade.
Art. 55~ As vagas_ de Capitão-deFragata serão preenchidas por Capit~es-de-C~rveta que tiverem:
a) cinco anos de interstíciO";
b) três anos no exercício de funções de intendência; e
c) sido classificados em mais. de
70% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de três
vagas por merecimento e uma vaga.
por antiguidade.
Art. 56. As· vagas de Capitão-de ..
Mar-e-Guerra serão preenchidas por
Capitães-de-Fragata que tiverem:
a) . quatro anos de interstício;
b) dois anos no exercício de funções de intendência;
c) sido classificados em mais de
70% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções se ..
rão feitas dentro das quotas de cinco
vagas por merecimento e uma vaga
por antiguidade.
Art. 57. As Vagas de Contra-Almirante serão preenchidas, por escolhaJ
por Capitães-de-Mar-e-Guerra · que
tiverem:
a) quatro anos de interstlcio;
b) habilitação no Curso Especial
de DireÇão de Seryiços e EstadoMaior para Intende'ntes, da Escola de
Guerra Naval;
c) dois anos no exercício de funções
.
de .intendência; e
d) sido classificados em ioo% das
informações semestrais relativas à
proficiência, em categorias superiores
a Medíocre.
·
Art. 58. A vaga de Vice-Almirante
será preenchida, por escolha, por Contra-Almirante que tiver dois anos de
interstício.
Art. 59. Função de intendência, a
·que se referem os artigos 52·, 53; 54, 55,
56 e 57 é .tõda aquela prevista ·nas
lotlaçôes para oficiais do Corpo de
Intendentes da Marinha.
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E) Corpo cte Saúde da Marinha

1 ...:.... Quadro de Médicos

Art. 60. A admissão no Quadro de
Médicos será feita no pôsto de Primeiro-Tenente de acôrdo com a legislação em vigor.
Art. 61. As vagas de Capitão-Te~
nente serão preenchidas, por antiguidade, por Primeiros-Tenentes que tiverem.:
a) três anos de interstício;
b) três anos contínuos de serviços
profisionais, excetuados os períodos
relativos a curso ou estágio; e
c) sido classificados em mais de
50% das informações semestrais ~e
lativas à proficiência, em categorms
superiores a Deficiente.
Art. 62. As vagas de Capi~o-d~ ..
Corveta serão preenchidas por Capitães-Tenentes que tiverem:
a) seis anos de interstício;
b) habilitação no Curso de Especialização;
_
c) três anos de serviço proesswna1;
d) urri ano de embarque, e;ou serviços em Fôrças de FNs, desde seu
_
ingresso no Quadro; e
d) sido classificadoS em maiS de
60% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serão 'feitas dent!'o das QECtas de uma
vaga por merecimento e uma -'.C:a
por antiguidade.
Art.·· 63. As vagas de Capitão-deFragata serão preenchidas por Capitães-de-Corveta que tiverem:
a) cinco anos de interstício;
b) três anos de serviço :;)rofissional· e
e) sidO classificados em mais de
70% das informações semestrais r~
Iativas à proficiência, em categorias
superiores a Mediocre.
Parágrafo único. As promoções se~
rão feitas dentro das quotas de três
vagas por merecimento a uma vaga
por antiguidade.
Artigo 64. As vagas de Capitão-deMar-e-Guerra serão preenchidas por
Capitães-de-Fragata que tiverem:
a) quatro anos de interstício;
. b) dois anos " de serviço profissional; e
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c) sido classificados em mais de
70 % das informações semestrais re-·
lativas à proficiência, em categorias
superioreS a meãiocre~
Parágrafo único. As promoções serão feitas derttro das quotas de cinco
vagas por merecimento e uma vaga
por antigüidade.
Art. 65. As vagas de Contra7 Almirante serão preenchidas, por esco~
lha, por . Capitães-de-Mar-e-Guerra
que tiverem:
a) quatro anos de interstício;
b) habilitação no Curso Especial de
Direção de Serviços e Estado-Maior
para Médicos, d·a Escola d~ Guerra
Naval:
c) dois anos de serviço profissional; e
d) sido classificados em· 100 % das
informações semestrais relativas à
proficiência, em categorias superiores
a mectiocre,
Art. 66. A vaga de Vice-Almirante sera preenchida, por escolha, por
contra-Almirante ·que tiver dois anos
de interstício.
Art. 67. o serviço profissional, a
que se referem os artigos 61, 62, 63, 64
e 65, é todo aquêle previsto nas lotações para Oficiais médicos do Corpo
de Saúde da Marinha.
II -

Quadro de Farmacêuticos

Art. 68. A admissão no Qufl.,drO de
Farmacêuticos será feita no pôsto de
Primeiro-Tenente, de acôrdo com a
legislação em vigor.
Art. 69. As vagas de Capitão-Tenente serão preenchidas, por antiguidade, por Primeiros~Tenentes que tiverem:
a) três anos de interstício;
b) dois anos de serviço profissional; e
c) sido classificàdos em mais de
50 % das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Deficiente.
Art. 70. As vagas de Capitão-decorveta serão preenchidas por Capitães-Tenentes ·que tiverem:
a) seis anos de interStício;
b) habilitação no Curso de Espe-cialização;
c) três anos de serviço profisslo ..
nai; e
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d) sido classificados em mais de
% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções s~
rão feitas dentro das quotas de uma
vaga por merecir,nento e uma vaga por
antigUidade.
Art. 71. As vagas de ·Capitâo-de~·ragata serão preenchidas por Capitües-de-Corveta que tiverem:
a) cinco anos de interstício;
b) três anos de serviço profissional; e
c) sido classificados em mais de
70 % das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Parágrafo único. As promoções serãc feitas dentro das quotas de três
vagas por merecimento e uma vaga
por antigüidade.
Art. 72. As vagas de Capitão-deMar-e-Guerra serão preenchidas, por
merecimento, por Capitã.es-de-Fragata que tiverem:
a) quatro anos de intersttclo;
b) dois anos de serviço profissional; e
c) sido classificados em mais de
70% das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Art. 73. O serviço profissional, a
que se referem os ártigos 69, 70, 71 e
72. é todo aquêle previsto nas lotações para oficiais Farmacêuticos do
Corpo de Saúde da Marinha.

eu

III -

Quadro de CirurgiõesDentistas

Art. 74. A admissão no Quadro
de ·cirurgiões-Dentistas será feita no
pôsto de Primeiro-Tenente, de acôido
com a legislação em vigoi'.
Art. 75. As vagas de Capitão-Tenente serão preenchidas, por antigüi~:~%t"{."~·Primeiros-Tenentes que titrês anos de interstício;
dois anos de serviço profissional· e
c) sido classificados em rriais de
'lO % das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Dejictente.
a)
b)
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Art. 76. As vagas de Capitão-deCorveta serão preenchidas por capitaes-Ten"entes que tiverem:
a) seis anos de interstício;
b) habilitação no curso de especializaçáo;
C)
três anos de serviço pro!isswnal; e
d)

sido classificados em mals ae

60 % das informações semestrais re-

lativas à proficiência, em caLegorias
superiores a Meàíocre.
Parágrafo único. As promoçOes serào feitas dentro das quotas JJe uma
vaga por merecimento e uma vaga por
antiguidade.
Art. 77. As vagas de Capitão-deFragata serão preenchidas por Capltáes-de-Corveta que tiverem:
a) cinco anos de interstício;
b) três anos de serviço profissional· e
c) sido classificados em mais ae
70 % das informações semestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíoc..-re.
Parágrafo único, As promoções serão feitas dentro das quotas de três
vagas por mere·cimento e uma. vaga
por antiguidade.
··
Art. 78. As vagas de Capitão-aeMar-e-Guerra_ serão preenchidas, por
merectmento, por Capitães-de-Fragata
que tiverem:
a) qua,tro anos de intersttclo;
. b) dois anos de serviço pro:C'issionai· e
c) sido classificados em mais ae
70 % das iriformações semestrais re~
lativas à proficiência, em categorias
superiores a Medíocre.
Art. 79. O serviço profissional, a
que se referem os artigos 75, 76, 77 e
78, é todo aquêle· previsto nas lota~
ções para oficiais Cirurgiões-Dentistas do Corpo de Saúde da Marinha.
F) Quadro de Oficiais Auxiliares da
Marinlw;

Kff: 80. o ingresso no Quadro de
Oficiais Auxiliares da Marinha serâ
í'eito no pôsto de Segundo -Tenente
para os Suboficiais e Sargentos da
Ativa ou da Reserva, do Corpo de
,pessoal Subalterno da Armada, e para
os civis, mediante concurso e de acôrdo com a legislação em Vigor.
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Art. 81. As vagas de Primetro-Te- lativas à proficiência, em categorias
superiores a Deficiente.
nente serão preenchidas, por antiguidade, por Segundos-Tenentes que tir Parágrafo único. As promoçbes' severem;
rão feitas dentro das quotas de uma
a) dois anos de interstício; e
vaga por merecimento e uma vaga·
b) sido classificados em mais de
por antiguidade.
50 % das informações semestrais reArt. 87. As vagas de Capitão-dela tivas à proficiência, em categorias
Corveta serão preenchidas, por meresupenores a Deficiente.
cimento, por Capitães-Tenentes que
Art. 82·. As vagas de Capitão-Tetiverem:
nente sedio preenchidas por Primeia) três anos de interstício; e ·
ros-Tenentes que tiverem:
b) sido classificados em mais de
a) trés anos· de interstício; e
70 % das informações semestrais reb) sido classificados em mais de
lativas à proficiência, em categorias
60 % d~s informaçôes semestrats resuperiores a MedíOcre.
lativas à proficiência, em categorias
superi01~es a Deficiente.
H) Quadro de Oficiais MUsicos do
Corpo de Fu.<.ileiros Navais;
Parágrafo único. As promoções serão feitas dentro das quotas de uma
vaga por merecimento e uma vaga
Art. 88. O ingr(:"!sso no Quadro de
por antigüidade.
Oficiais Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais será feito no põsto óe ·seArt. 83. As vagas de Capitao-~e·· gundo-Tenente,
para os Suboficiais daCorveta sertto preenchidas, por mere~ ativa,
do corpo do Pessoal subalterno
cimento, poí- Capitães-Tenentes que
do Corpo de Fuzileiros Navais, metlverein:
diante concurso e de acôrdo com a
a) três anos cte lnterstlclo; e
legislaçáo em vigor.
b) -sido classificados em mais de
Art. 89. As vagas de Pr1me!l'o70 % ctas informações semestrais relativas à proficiência, em categorias Tenente serão preenchidas, por antigüidade, por Segundos-Tenentes que
superiores a MediOcn~.
tiverem:
G) Quadro de Oficiais Auxiliares do
a) dois anos de intersttCio; e
Corpo de Fuzileiros Navais;
b) um ano de serviço efetivo em
comissão prevista para oficiais do
Art. 84. .Q ingresso no Quadro de Quadro de Músicos; e
Oficiais Auxiliares do corpo de Fuzic) sido · classificados em mais ae
leiros Navaís será feito no pósto de 50 % das informações semestrais reSegundo-Tenente para os Suboficiais lativás à proficiência:, em categorias
·e Sargentos da Ativa ou da Reserva superiores a Deficiente.
do Corpo do Pessoal Subalterno do
CFN, ou para os civis, mediante conI ~ Quadro. de, Práticos àa
eurso e de acôrdo com a legislação
Armada
em vigor.
Art. 90. O ingresso no Quadro de
Art. 85. As vagas de· Primeiro-Tenente seri.ío prenechida.s, por antigui- Práticos será feito no pôsto de Segundo-Tenente, para as praças ou exdade, por Segundos-Tenentes que tipraças do Corpo do Pessoal Subalterverem:
no desempenho das Comissões que !he
a) dois anos cte mtersticio; e
curso e de acôrdo com a legislação
b) sido classificados em mais de em vigor.
50 % das informações semestrais re-'
Parágrafo único. As nromoções
lativas à proficiência, em categorias nesse Quadro obedecerão à 1l~~islaçao
superiores a Deficiente.
própria.
Art. 86. As vagas de Capitão-TeCAPÍTULO VI
nente serão preenchidas por Primeiros-Tenentes que tiverem:
Da, avaliação da proficiêncta
a) três a-nos de' interstício; e
b) sido classificados em mais de
Art. 91. A Proficiência do oficial
6p % das informações semestrais re- no desempenho das comissões que lhe
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forem atribuídas será avaliada, com boraçáo das Listas de , Escolha (para
duas finalidades:
o caso do artigo· 99, inciso III e
dos Quadros de Acesso observará o sea) preenchimento de requisito ·mínimo de Clausuht de Acesso em_ todos gu1nte:
os postes de Oficial Suba!te.rnÓ, Ina) No pOsto:
t.e:rmedi.ário e t1upeY'lo:r, de acôrdo com
1) Fatôres de mérito e de demérito
o que determina o Capitulo V;
Cart. 30. da EPOM) letras a e b,
b) escalonamento dos oficiais de
b) Na carreira:
acOrdo com seus valôres profissionais
1)
Conceito (Fêlha de Informações
para elaboração dos Quadros de Acesso e Listas de Escolha, de acôrdo com (ie Oficiais) ;
2) Conceito (Fôlhas de Informaçôes
o que determmz. p Capítulo VIII.
Compl;;mentares), exceto para Cauitâo-de-l\1ar-e-Guerra
·
~
Art. 92. A avalia::;ão da Proficiência revelada pelo oficial .para os fins
c)
Conceito resultante de fatôres
especia.~s
{art. 30, letra c), incisos
de que trata o artigo 91 será feita
pelo GPO tomando por base as Fõ- II e II1 do EPOM) ; e
lhP.s
de Informações de Oficiais
4) Conceito do GPO, exceto p'ara
preenchidas, semestralmente, em ·ca- Capitães-de-Mar-e-Guerra.
ráter Confidencial, pelo comandante
Art. ·96. A avaliação dos diversos
ou Diretor a que estiver subordina- itens
nas letras a e b do
do o oficial, de acOrdo com o mo- ; artigomencionados
será feito pela atribuição de
C·:§lo e com as instruções nelas conti- pontos 95das.
"" tério: de acôrdo com o seguinte criParágrafo único. Nas grandes o{,;.
a) No posto:
ganizações poderá o Comandante ou
o Diretor ·determinar -aos Chefes .dos
1) Fatôres de Mérito (pontos posivários Departamentos, e que tenham tivos) e de Demérito (pontos negatt~
maior cantata com os oficiais, o VOS);
preenchimento e a assinatura das FôI - conduta excepcional em opelhas de Informações de Oficiais, ratificando o Diretor ou o Comandante, rações de guerra com citação explícicom a sua rubrica, as referidas Fô- ta em Ordem do Dia: 100 (cem)
pontos;
lhas.
II - tempo de serviço em ooeraArt, 93. Será submetido, "ex Offições ativ.,as de guerra: 5 (cinco) -poncio", a conselho de Justi.ficaçào (CJ)
o Canit::to-de-Mar-e-Guerra que .tiver tos por semestre o.u n·ação igual ou
informação de categoria Dejíciente, superior a 80 dias;
relativa à proficiência. Se o Ministro
H! .
proficiência renJada no
da Marinha, em última instância, desempenho
das Comissões (Fôlhas de
considerar o oficial justificado a Fô- Informações
de Oficiais) ;
lha de Informações correspondente
não será considerada.
- clasSificação na categoria Excelente (E) : 10 (dez)· pontos por infmmação.
CAPÍTULO VII
- classificação na categoria Muito
bom (MB): 5 (cinco) pontos por inDa' avaliação do valor profissional
formação.
,
dos oficiais
- classinca<;âo na categoria MedíOArt. 94. Qualquer comisSão ou ser- cre (M) : menos 5 (cinco) pontos por
v1ço na Marinha pode constituir me- informação.
- classificação na categoria" Dejirecimento, dependendo da correção e
eficiência com que fôr desempenhada, ctente (D) : me110s 10 (dez) pontos
das dificuldades vencidas e de outras por informação.
ctrcunstr:,hcias que influem em sua
O cômputo de Proficiência será feiapreciaçà,o.
to somando-se algêbricamente os pontos correspondentes às classificações
Parágrafo único. Nenhuma comis- acima
citadas existentes em tôdas as
s~o ou serviço, sàmente por sua naFôlhas de Informações de Oficiais, retureza, constitui merecimento.
lativas ao oficial,- ao pôsto, dividinArt. 95. A avaliação do valor pr·o- do-se a soma pelo número total de
fissional dos oficia-is para fins de ela- Fôlhas de Informações que possuir. o
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oficial, no pôsto, e multiplicando-se o

resultado pelo número de semestres

complBtos do serviço no pôsto.
IV ~ apràvaçâo destacada eih cur-

sos regulares ps..ra o acesso:
- classificados no primeiro quarto
da turma: lO (dez) pontos.

- classificados no segundo quarto
cl8- turma: 5 (cinco) pontos.
Para efeito do cômputo dêstes pontos será considerado o resultado da
aprovação no curso, mesmo que real!zadb em postos anteriores.
O oficial aprovado no Curso Supe-

rior da RGM em conseqüência do
exercicio de instrutoria será considerado, para fins de cômputo d€ pontos dêste inciso, como classificado no
mésmo quarto em que foi classifica-.
do em sua turma, no Curso do co..:
mando.
v - conceito favorável nos cursos
do comando Ou Direção de serviços,
da RGM;
Conceito A: 10 (dez) pontos;
Conceito B: 5 (cinco) pontos.
VI ~- elogio nominal por fato ou
ação altamente meritória, minuciosamente comprovado pela autoridade
concedente: 5 (cinco) pontos.
VII - punição por crime ou falta
disciplinar:
- repreensão: menos 2 (dois) pontos.
- dia de prisão simples: menos 3
(três) pontos.
- dia de prisão rigorosa: menos 4
(quatro) pontos.
- dia de condenação por crime:
menos 10 (dez) pontos, após julgamento ·do CPO, de e.côrdo com
o artigo 97.
VIII - responsabilidade por insucesso em comissão, expressamente
comprovado pela autoridade imediatamente superior, menos 50 (cinqüenta)
pontos~·

IX - alcance: menos 30 (trinta)
pontos.
X) inabilitação em curso ou estágio, determinado pela administração,
que não constitua exigência regulamentar para o acesso: menos 10 (dez)
pontos.
XI - licença para tratar de intel'êsse particular:
menos 10 (dez)
pontos por mês de licença.

b)

Na carreira:

Conceito <Fôlha de Informações
de Oficiais).
1)

- Classificação na categoria Excelente (E): 10 (dez) pontos por informação.
- Classificação na categoria Muito Boni. (ME) : 5 (cinco) pontos por
informação_
- Classificação na categoria Medíocre (M) : menos 5 (cinco) pontos
por informação.
- Classificação na categoria Deficiente (D) : menos lO (dez) pontos
por informação.
o cômputo do· Conceito (Fôlhas de
Informações de Oficiais) será feito
somando-se algêbricamente os pontos
correspondentes às classificações acima. citadas existentes em tôdas as
Fõlhas de Informações de Oficiais
(Conceito Global), relativas ao oficial, em todos os postos, divip.indo-se
a soma pelo número total de Fôlhas
de Informações que possuir o oficial,
em, todos os postos e multiplicandose o resultado pelo número total de
semestres completos de serviço, em
todos os postos.
2) Conceito (Fôlha de Informações
Complementares), exceto para Capi-

tães-de-Mar-e-Guerra
, - classificação em categoria Excelente (E) ; 10 (dez) pontos por informação.
- classificação na categoria Muito Bom (MB) : 5 (cinco) pontos por
informação.
- classificação na categoria Medíocre (M) ; menos 5 (cinco) pontos por
informação_
- classificação na categoria Dcficiente {D) ; menos 10 (dez) pontos
por informação.
As Fôlhas de Informações Complementares a serem consideradas serão em igual número, correspondentes no número de oficiais informantes, para todos os oficiais que concorrerem a um mesmo Quadro do
Acesso por Merecimento.
O cômputo do Conceito (~ôlhas de
Informações Complementares) será
feito somando-se algêbricamente os
pontos correspondentes, às_ classificações acima citadas, existentes em têdas as Fôlhas de Informações Complementares correspondentes a um
mesmo Quadro de Acesso, relativos
ao oficial, dividindo-se a soma pelo
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número de informantes e multiplicanclo-se o resultado pelo número total de semestres completos de servi-ço;-· em todos ·as postos.
3)

Conceito 1·esultante

de
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jatôres

especiais:
~ espírito inventivo ou criador demonstrado em trabalho profissional
considerado de real utilidade para a
Marinha: 10 (dez) pontos (êsses pontos não são cumuláveis com os que
possam ser atribuídos ao inciso VI
do item 1) da letra a) dêste artigo,
quando o elogio nominal decorra
dêste fator neste caso não serão
computados os pontos relativos ao
elogio) .

- serviços árduos executados, explicitamente citados em Ordem do
Dia: 10 (dez) pontos (êsses pontos
não são cumuláveis com os que possam ser atribuídos no inciso VI jo
item 1) da letra a) dêste artigo,
quando o elogio nominal decorra dêste fato; ileste caso não serão computados. os pontos relativos ao elogio) .
4) Conceito do. Conselho de Promoções de O jiciais:

- juízo do valor feito pelo CPO
bàsicamente à vista dos elementos e
mrormações disponíveis, constantes
do:; assentamentos do oficial:
- para Primeiro-Tenente dos QOA
e Capitão-Tenellte dos demais quadros: O (zero) a 50 (cinqüenta) pontos.
:.__ para Capitão-Tenente dos QOA,
Capitão-de-corveta e Capitão-de-Fragata: de O (zero) a 70 (setenta; pontos.
Art. 97 - O Conselho de Promoçõe~ de Oficiais, ou as Comissões de
Promoções, ao apreciar o merecimen_
to de Oficial processado perante a
Justiça Civil ou Militar, ou submetido a Inquérito Policial Militar, examinará os despaches de pronúncia m1
impronúncia, a sentença absolutória
ou condenatória e os relatórios e soluções ç~b Inquérito, que,, por cópia,
lhe seráo remetidos pela Diretoria do
Pessoal da Marinha.
Art. 98. A avaliação final do valor pl~ofissional do oficial será obtida pela soma algébrica dos pontos
atribuídos aos cinco itens relacionados nas letras a) e b) do artigo 95.

CAPITULI) VIII

Das Listas de Escolha e dos
Quadros de Acesso

Art. 99. A organização das Listas
de Escolha, previstas na Lei de Promoções, deverá obedecer ao seguinte:
I - para a promoção de V1ce-Almirante a Almirante-de-Esquadra:
a) a Primeira Comissão de Promoções constituída conforme estabelece
a Lei de Promoções, elaborará a Lis ...
t..1. de Escolha;
b) os três componentes da Lista de
Escolha serão selecionados entre os
Vice-AlmÍrantes com interstício completo e que não estejam impedidos de
acesso por dispositivo legal;
c) a Lista de Escolha, tríplice, a
ser apresentada ao Presidente da República será organizada na ordem decrescente de votos obtidos na Comissão.
II - Para a promoção de ContraAlmira~te a Vice-Almirante:
a) a Segunda ,]omissão de Promoções, constituída conforme estabelece a Lei de Promoções, elaborará a
Lista de Escolha tríplice, para os
Contra ·Almirantes;
b) os componentes da Lista de Escolha serão · selecionados entre os
· Contra-Àlmü·antes com interstlc!o,
completo e que não estejam impedi··
doE de acesso por dispositivo leg·aJ;
c) ein qualquer dos casos, a L1sta
de Escolha a ser apresentado. ao Presidente da República· será organiza':'
da na ordem decrescent2 dcs vows
obtidos nas Comissões.
III - Para a promoção de Capitãode-Mar-e-Guerra a Contra-Almirante
·' organização da Lista de Escolha se_
rá feita pelo CPO em duas etapas:
- l.f!. etapa: elaboração de uma Lista de Capitães-de-Mar-e-Guerra por
ordem decrescente de pontos avaliados de HCôrdo com o artig·o 95. com
exceção dos itens 2) e 4) da letra bJ
(conceito das Fôlhas de Informaçõ<:!s
Complementares e do CPO) do referido artigo.
2.:_l etapa: elaboração da .Lista
ele Escolha, tríplice, a ser apres-entada ao Presidente da República,
e
organizadá em ordem decrescente de
votos obtidos, tomando por base a
Lista da etapa anterior.
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§ V 1 Quando o número de integrantes em cad·a Corpo ou Quadro da
Marinha, nos postos de Vice-Almira.nte, Contra-Almirante ou Capit9.ocl.e-Mar-e-Guerra, fôr superior a três
(3), a -Lista será tríplice.
§ 2.9 Quando aquêle
número fôr
igua ou inferior a três (3), a Listf!,
poderá_ ser integr-ada por (3) ou
menos de três (3) nomes.
~ 3.9 No caso de preenchimento simultâneo de- mais .de uma vaga, a
Lista de Escolha a ser apresentada
ao Presidente da República deverá
ser acrescida de mais um nome para
cada vag·a excedente da primeira, que
será o . do oficial ·que se suceder na
ordem da votação obtida.'
§. 4.9 Ao ser organizada a ListG.
de Escolha, nela poderão ser incluidos, sem prejuízo do estipulado nos
parágrafos anteriores, os oficiais que
não ocuparem vaga no quadro. ·
§ 5.9 Os trabalhos das Comissões de
?romoções,. de que tratam os incisos
1) e li) dêste artigo, serão secretr~,
riaQ.os pela Secretaria do Conselho do
Almirantad_o.
Art. 100 Oficial-General ou o Capitão-de-Mar-e-Guerra,
que
pela
quarta (4.~) vez consecutiva fôr incluído em Lista de Escolha, não poderá ser preterido por outro. de menor antiguidade, a partir d~ Quarta
('L~) Escolha, inclusive-.
Art. 101. Será promovido por Escolha o Oficial-General ou Capitã.ode-Mar-e-Guerra que fôr selecionadü pelo Presidente da República dentre os nomes que compuserem a Lista
de Escolha.
Art. 102. Os dados relativos aos
oficiais que poderão ingressar nos
Quadros de Acesso serão comput::tdos,
pela Direto,ria do Pessoal da Marinha e Comando-Geral do Corpo de
Fuzi.leiros Navais, até os dias 31 de
agôsto e 28 de fevereiro, para os trabalhos do CPO a serem re3Jiz<!.dOs
a'.á 31 de outubro e 30 de abril respectivamente, e que correspon'cterão
aos Quadros de Acesso que terão vigência nos seme::;ti·es a se iniciarem a
1.~ de janeiro e 1.9 de julho
su~se
quentes.
Parágrafo único. Aos oficia.is que
estiverem servindo fora da séde da
Diretoria do Pessoal da Marinha 'ou
Comando-Geral do Corpo de Fuz!leil'OS Navais será envi~do o mapa com

os dados do Quadro de Acesso compu-·
tados por um daqueleS órgãos; os d8rnais oficiais terão acesso àqueles dados, na::-_ épocas que forem .determinad.:;ts pelos citados órgãos.
Art. 103. o número de oficiais que
o Quadro de Acesso por Merecimento
de cada pôsto e quadro d~ve conter
será determinado pela média aritmética de vagas' ocorridas, nos postos
acima, nos cinco anos anteriores.
1,9 Quando, _em conseci_uênci.a de
aumento de quadros, a média de .vagas ocorridas no quinquénio fôr subsLncialmente acrescida, o Ministro da
I\/larinhh, por proposta do Conselho
de P1·omoçõeS de Oficiais, determinará o númei'o de oficiais a figurar nos
Quadros de Acesso por Merecimento,
não podendo êsse número ser i.nfr:'rior à média alcançada nos cinco
anos anteriores ao aumento.
§ 2. 0 SemPre que o efetivo de um
pôsto, em qualquer quadro, fôr inferior a- seis (6), todos os oficiais
que satisfizerem os requisitos paTa
promoção concorrerão ao Quadro de
Acesso por Merecimento, podendo ser
inclüidos qutüsquer dêles~
Art. 104. Os oficiais só poderão ingressar nos Quadros de Acesso quando ocuparem um número, na escala
de seu pôsto, igual ou inferior ',ao
triplo do referido no à..rtigo 103, po.ra
pl_'Omoção a Capitão-de-Mar-e-Guerra
e e..o dôbro para os demais postos.
Parágrafo único. f:sse número Sê1'2.
completado por oficiais que se segui··
rem na escola de antiguidade, com
os requisitos para figurar nos Qua·dros de.Acesso, quando oficiais compreendidos no número fixado por êste
artigo estiverem impedidos de serem
promovidos ou de ingressar nos Quadros de Acesso.
- '
Art. 105. Os Quadros de Acesso cte'
cada posto, correspondentes a um determinado Semestre, serão rem·gani-zados quando o número de oficiais
ccmstantes- do .Quadro de Acesso por
Merecimento ficar reduzido da meta_
de do estabelecido no artigo 103 e haja outros oficiais que satisfaçam f\S
condições exigid·:lS para a inclu~ão
nos Quadros de Acesso.
§ 1.0 Sempre que houver um 8.umento de quadros) ou quando CÜ'Glmstàncms extraOl'dinários o .exigirem, o
Ministro da Marinha determinará a
Ol'ganiz?-ção de Quadros de Acesso
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extraordinários, visandv a atender u.
situaçã.o· específica criada.
§ 2.9 Na teOl~ganizaçáo dos Quadro::;
de Acesso ou na organização de Qt:<;.dros de Acesso extraordinários, deverá ser considerado o prazo p.ara pl·omoção previsto no Art. 118 dês te He- ·,
guiamento.
§ 39 Os quadros de acesso de ·que
trata êste. artigo vigorarão a partir
da data de sua aprovação e te1·ão vigência até o término de semestre
correspondente no dos Quadros de
Acesso que substituirem; enquamo
náo forem aprovadas, continuarao
em vigor os Quadros 'de Acesso a serefi substituídos.
Art. 106. O Quadro de Acesso por
!vlerecimento deverá ser constituí.::lo
pelos oficiais que, nas condições do
artigo 104, e preencendo todos os requisitos e exigências para promoção,
possuírem maior cômputo de pontos
. de acôrdo com o artigo 96, até o \1Úmero fixado para cem por o meneio-,
nado Quadro de conformidade com o
artigo 103, sendo então nêle classificados segundo a respectivs.. ordem de
antiguida,de.
Árt. 107. O oficial incluído · em
-Quadro de AcessO por Merecimento
não tem, obrigatOriamente, assegurada sua inclusã.o no Quadro de Acesso
por 1\.:Ierecimento ::;eguinte:
Art. 108. O Quadre de Acesso por
Antiquidade terá número de oficia.is
igual ao do Qur.dro de Acesso 1101' Mel·ecimento e deverá ser constituído
por o:!:"iciais que estiverem nas condições do artigo 101 e que satisfiZerem
todos cs requiSitos e exigCncias para
promoção, mesmo que classificado::; no
Quadro de Acesso por r.t::ereciins:nto,
obfervando-se a escala de antiguidade.
Arl. 109. Ao oficial que discordar
de sua não inclusão' ou retira-da no
Quad"ro de Acesso por Merecimento,
cJ.berá recurso ao Ministro da Marinha de acôrdo com o ai·tig·o .121 dªt:te Hegulc.mento.

Art .. llO. O oficial incluido em q'lalquer Quadro de Acesso será do mesmo excluído, ·quando ocorrer uma das
seg-uintes circunstâncias:
1) promoção;
2) morte;
3) transferência para a .H.eserva. a
pedido ou "ex officio";
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4) incapacidade física para promoção;
5) incapacidade moral;
6) condenacão por crime de carãter doloso cuja sentença haja
passado em iulgado;
7) suspensão da função ou cnrgo;
8) licenciamento
para tratar de
interêsse particular.
§ 1.?. o oficial que incidir no item
5) s~rá submetido,
"ex officio", a
Conselho de Justificação, procedendose de acôrdo com o Código da Justiça Militar e. legislação correlata.
§ 2.9 A declaração de incapacidade moral e a Suspensão da função
ou cargo será feita, mediante corr.unicação às COP ou ao CPO, pela
autoridade responsável por aquêles
atos.
Art. 111. Será promovido por Merecimento o Capitão-de-Fragata, o
Capitão-de-Corveta e o Capitão- Tenente que figurar nu QuadrO de
Acesso por Merecimento, obedecendose à ordem de classificação nêle estabelecida, de acôrdo com a proporcionalidade estipulada no artigo o.<:>.
Parágrafo único. Os oficwJs que
não ocupam vaga no Quadro conl!orrmão na formação do Quadro de
Acesso por Merecimemo sem lhe diminuir o número estipulado e obedecel1do . ao mesmo critério de sua
o1·ga11ização, fazendo-se menção da
sua situação no Quadro.
Art. 112. Será promovido por Antiguido.de o oficial que figurar no
Quadro de Acesso por Antiguidade,
organizado em concordância com o
Art. 108, obedecendo-se à proporcionalidade estabelecida no Art. 6.0.
Art. 113. O oficial ao qual couber
promoção por Antiguidade e figurar
nu Quadro de Acesso por Merecimento, a que se refere o artigo 111 e seu
parágrafo. único, como prhne1ro t:uloo:tdo, será promovido, obrig-atôrillmente, por Merecimento na quota de
antiguidade.
Parágrafo único. Sempre que no·uver vagas a serem preenchidas simultâneamente, a aplicação déste artigo far-se-á como se as promoções
consequentes devessem ser realizadas
sucessivamente (uma a uma).
Art. 114. Não poderá ser incluído
en~ Lista de Escolha ou em Quadro
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de Acesso por Merecimentó o oficial
que no pôsto:
a), tiver deixado
de figurar por
quatro (4) vêzes consecutivas em Lts-tas de Escolha ou Quadro de Acesso
por Merecimento, se cm cada. uma de ..
las participou oficial mais moderno;
b) tiver sido reprovado em curso,
exame ou estágio que constitua exigência regulamentar para promoção;
c) estiver agregado por um dos. motivos abaixo discriminados:
I ~ no exercício de cargo público
civil temporário;
II - em gôzo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, por prazo superior a seis meses;
III - em gôzo de licença para
aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos ou realizar estudos, no País ou
no estrangeiro, por conta própria;
IV-- em gôzo de licença para tratar de interêsse particular ou ex::rcer atividade técnica de sua especialidade em organização civil.
Parágrafo único. O previsto na letra a) dêste artigo não prevalecerá,
quando a causa fôr a contida na letra b), sem que ao oficial tenha sido
dada nova oportunidade de satisfazer à exigência dessa mesma. letra
bl..
Art. 115. Deverá ser retirado da
Lista de Escolha ou do Quadro de
Acesso por Merecimento o oficial que
venha a incidir· em qualquer impedimento legal para promoção ou nas
letras b) e c)_ do .trtigo anterior.
CAPITULO

IX

Das injormaçôes regulamentares
e das pmtes
Art. 116. As informações Regulamentares de aue trata a Lei de Promoções do.s Ôficiais da MB são as
que se seguem:
a) Fôlha de Informações de Ohciais ~ preenchidas pelos Chefes,
Comandantes ou Diretores a que estiver subordinado o oficial, encaminhadas a Diretoria do Pessoal da Marinha ou Comando Geral do Cmpo
de Fuzileiros Navais, nos meses de
janeiro e julho, observado o disposto no parágrafo único do artigo 92:
b) Informações Complementares
prestadas por oficiais do mesmo Cor-

po e .Quadro e do pôsto imediatamen_
te superior, em número fixado pelo
CPO; essas informações devem ser
encaminhadas ao CPO na primeira
quinzena dos meses de fevereiro e
agôsto e devem abranger os oficiais
que, pela sua colocação na escala de
antiguidade, puderem figurar nos
Quadros de Acesso.
Art. 117. Entende-se como parte,
para efeito do artigo 14 do RPOM,
qualquer comunicação oficial relativa a idoneidade moral, excluídas as
informações previstas neste Regulamento.
CAPITULO X

Dos prazos para

~:-·

promoção

Art. 118. As promoções por escolha,
merecimento ou antiguidade serão
feitas dentro de trinta (30) dias contados da abertura das vagas.
Parágrafo único. A promoção que
fôr feita em data posterior ao limite
do prazo de tolerância a que se .refere
o presente artigo será mandada contar, para todos os efeitos legais, a
partir do último dia daquêle prazu.
Art. 119. As promoções por bravura,
"post-mortem", em ressarcimento de
preterição ou por dispositivo exp!.·esso da lei que regular a inatividade dos
militares ou de outra lei especial deverão ser feitas obedecendo os pra?.os
estritamente necessários ao atendimento das peculiaridades de cada
caso.
Art. 120 . A nomeação para os postos iniciais será efetuada dentro do
prazo de trinta (30) dias, após satisfeitas tôdas as exigências legais.
CAPÍTULO XI

Dos recursos

Art. 121. Haverá direito a recur<>o
nos seguintes casos:
a) da perda ou restrição do direito
à promoção;
b) da preterição de oficial mais antigo possuidor de todos os requisitos
para o acesso, em promoção pdr antiguidade;
c) da inclusão em Quadro de Acesso de Oficia) que não satisfizer aos
requisitos regulamentares; e
d) da não inclusão ou exclusão em
Quadro de Acesso.
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§ !<? O l'ecurso será interposto ao
Presidente da República, -por OficialGeneral no caso da letra a, ou por
Oficial Suparior nos casos das letras
a. e b; ao Ministro da Marinha por
Oficial Superior no caso das letras c
e d, e por Oficial Subalterno nos casos das letras a, b, c, e d.
§ 2<? o recurso será encaminhado
diretamente, pela via mais rápida, ao
Presidente do CPO. O Comandante,
Chefe ou Diretor do Oficial interessado dará ciêi1cia dessa remessa ao
C:?O, por via rádio.

ÇAPÍTULO XII

Das disposições gerais

Art. 125. o oficial ~erá nomeaC:o ou
designado· para as ~omissões de acOrdo com as atribuições --::orrespondentes a seu pôsto, à sua especialidade e
aptidão, tendo-se em 7ista atender as
conveniências de serviço.
Art. 126... Nenhum oficial será consultado sàbre sua nomeação ou designação para qualquer •.:omissão, ficando, entretanto, a critério da Administração, a consulta -a.o Ofici2,1-General.
Art. 127. Nenhum napitào-Tenente
do Corpo da Armada P•Jdera ser nomeado ou designado para comissão em
terra sem ter completado dois anos de
embarque no pôsto.
Art. 128. O Primeiro e o SegundoTenente do Corpo da _\rmada só poderão ter comissão em terr~, Como alu·
no de curso técnico-proíissional, ou,
em estágio industrial, para os candidatos ao CETN.
Art. 129. o Primeiro e o f:?egundo-.
Tenente do Corpo de Fuzileiro;; Navais só poderão ter :..omissão fora da
Fôrça de Fuzileiros da Esquadra ou
da Fôrça de Segurança ou de Embarque, como aluno de curso técnico-profissional, ou estágio industrial, para
os candidatos ao CETN.

Art. 122. O recorrente, no caso da
letra d do artigo 120, deverã demonstrar que algum oficial m8.is moderno
incluído no Quadro dt Acesso a.p:resenta fatôres de mérito inferiores aos
seus, para o éJ.ue a Diretoria do Pessoal da Marinha ou o Comando-Geral
do Corpo de Fuzileiros Navais facilitar-lhe-i elementos para fundam·entar o recurso.
Parãgrafo único. No caso de estar
completo o Quadro de -Acesso, a entrada de nm oficial, em grau do recurso, implicará na eliminação do
oficial que ocupar o último lugar naquêle quadro.
Aft. 123. O direito au recurso pre~
CI~everá após ·o prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento do Quadro de Acesso enviado
pel::'t. DPM ou CFN aos oficiais interesss.dos, em serviço na sede da Diretoria do Pessoal da Marinha ou CoArt. 130. O oficial que se .iulgarimmando-Geral do Corpo de Fuzileiros possibilitado de desempenhar comis!-'"avais, e de quan~nta (40) dias, consão para a qual foi ~1omeado ou detados da data do recebimento refesignado poderá 1·equerer ao Diretor.,.
rido acima, para os oficiais licenciados /Geral do Pessoal d~t Marinha ou ao
01: em serviço fora dR sede daquêles
Ccman&-dnte-Geral -lo ·.:!o.rt1o de Fuócgãos.
zileiros Navais, conforme o caso, no
prazo máximo de oito (8) dias a anu~ 1<? Nãó serão encaminhados recu;:;sos apresentados fora do prazo es- lação do ato de nomeação ou desígnação, declarando os motivos da imtipulado.
possibilidade. Tal fato licará conslg§ 29 No encaminhamento deverá ser
nado em seus ·assentamento;:;.
confirmada a data do recebimento do
Quadro de Acesso. enviado pela DPM
Pará-:"~·afo único.
O l}razo de oito
ou da comunicação a êste referent.r>.
(8) dia.i;' será contado a i:)artir da data
da primeira comunicaçãó ofJ.cial relaArt. 124. A prescrição não ocorre: tiva
à nomeação ou designaçào, feita
a) cO:Íltra o oficial em operações de ao interessado.
guerra, enquanto estiver em tais opeArt. 131. Nenhmn oficial poderá ser
rações; e
designado ou nomeado par:l comissão
b) contra o oficial :lrêso por delito cujas atribuições ~orrespondem ao
militar ou civil, declarado interdito pôsto inferior, sem nela permanecerj
por ,'sentença, enquanto durar a prisão em caso de promoção, t:~or mais de
cu interdição.
quarenta e cinco (45) dias.
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Art. 132. A ncmeação cu icsigna~
ção de oficial yara qualquer EstadoMaior ou Gabinete e para <.t Junção de
Assistente, ou Adjunto ·Ju Ajüdsnte de
Ordens, será feita por ~CJrop(ISÜt da aHtoridade ~ob cujas Jrdens imediatas
fôr servir.
§ 1Q As propostas dev3rào ser el~.~
toradas de .:onformidade com as . lotações em vigor e encaminhadas à Diretoria do Pessoal da Marinha ou Comando-Geral do Corpo de FUziLeiros
Navais, via Estado-Maior da Armada.
§ 2Q Ao proponente cabe fazer nova
proposta, caso a primeira não possa
ser aceita pelas autoridades competentes para aprová-la.

Art. 133. o tempo passado no exercício de função de põstó superiOr, pa~
ra os efeitos de preenchimento de
cláusulaS de acesso, será computado
para fins de preenchimentO das cláusulas de interstício E-. comissão, como
se a função tivesse .ndo exercida no
próprio pôsto.
Art. 134. As funções de Comando e
de Direção de 3ervi.ços que competem
aos CapitãEs-de-Mar-e-Guerra do=> vários Corpos e Quadros da MB só poderão ser desempenhadas. por oficiajs
com o curso .de Comando e EstadoMaior para os >ficiais do Corpo da Ai~
mada e Corpo de Fuzileiros NavaiR ou
Direção de Serviços ~1ara os dBmais
quadros.
Parágrafo único. Excetuam-se das
disposições dêste utigo os ofici.ais dos
Quadros de Farmacêuticos ?. de Cirurgiões-Dentistas.
Art. 135. As funções de EstadcMaior devem ser exercidas de preferência por oficiais que r.enham curso
da EGN.

ça Naval ou de ..:;eus Grup2.mentos. de
Navio, de unidade 3~érea, de anidade
de Fuzileiros Navais 1ntegrante de
Fôrças de F-uzileiros ou. Chefia de E:3t.ado-iV1aior.

Art. 128. O oficial que fôr )'l'Omovido por b:·avura ou nas condições do
§ 20 do 8.rt. 10 déste Regulamento, e·
que fôr inabilitado por duas vêze.:;, nos
cursos necessários ao prosseguimento
de sua carreira, será Gransterido pc.ra
a reserva remunerada, 'lQS têrmoE' da
Lei de !natividade dos Militares.
Art. 139. O Conselho de Promoções
para Oficiais organizará semestra~
tllente, em abril e outubro de cada
ano, uma relação de oficlais wperio~
res do Corpo da Armada e <lo Corpo
de Fuzileiros Navais, julgados em concUções de exerce!'em Zunções de Comando de Fôrça :;Taval, de Navio ou
de Unidade Aérea, de Comando de
Fôrça nos Grupamentos integrantes
da Fôrça de ":',uzileiros dC!. Esqu;:tdra
e nas Fôrças de Segurança e seus Grupamentos, e funçã.o de Co':nando de
Unidade de Fuzileiros Navais, inclusi..:'
ve de unidades aéreas, de conformidade com Normas ·0rõprias, aprovadas
por Aviso.
Ai·t. 140. ,Os detalhes reHJ..tivos à
constituição e funcionamento das Comissões de Promoções e elo Cons-albo
de Promoções de Oficiais constar8.o
de Regulamentação próprja.

Art. 141. O

Art. 137. Direção de Serviq'cs, para
efeitos cl.éste Regulamento, e todo cargo ou f"J.nção ·de Chefia ou Oireção
de órgão, Estabelecimento ou R-epartição, que não ·seja Comando de DlstritO Naval <Comando Na·vaU, de Fór-

~uadro

Suplementar do

Corpo da Armada, os Quadros Complementares, o Serviço de Assistência
Religiosa da Marinhá: e o Quadro de
Capelães- Navais (quando fõr consti.tuido), p2las suas peculia.ridl:tdes, t'il'.J
regulados por legiSlação própria.
'::APÍTULO XIII

Art. 136. Nenhum · lficial dos pos-

tos de Capitão-de-.i-'raga;m ou sup<~
rior .poderá exercer .função de pomando de Organh:açáo Combinachi ou em
Est.a:::''co-Maior Combinado sem pos~uir
o Curso ·cte Comando e Estad8- ~~~ttior
de Comando das ~ôr-;;as Armadas

-

Das disposições transitórias
t...rt. 142. A avaliação dos itens de
Proficiência e :::onceito prevista nas
letras ".a" e "~" do :...,rt. 95,_. devera
considerar as informações contidas
nas Fôlhas de Inform;:J.,ÇÕ·~s y_ue vigorarem até a data do início da vigt~n
cia dêste Regulamento t~ de acOrdo
com o seguinte critério:
-

Proficiência (no pôsto) :

Letra "a" da Fôlha .,.ntiga:
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- classificação na ~a:;egoriu B::xcelente: 10 (dez) pontos p;lnformaçâo;
- classificação na _categ·oria Muito
Boa: 5 (cinco) pontcis p/informação;
~ classificação ua r::ategoria Medíocre: menos 5 (cinco) pontos -1J/i.nt.ormação;
- classificação na cate;_~;c:ria Deti~
ciente: menos 10 (dez) pontos p/in~,
formação.
-

Conceito (na carreim) :

Item 3) da Fôlha antiga:
- resposta Sim: 5 (cinco) pontos
_p;informação;
resposta ll1difer-:nte: O (zero)
ponto p;informação;
~ resposta Não: menos- 5 (cinco)
pontos p;informaçã~.
Art. 143. Na -;Jáu.sula de "Comissôes", o tempo de embarque anterior
à aprovação dêste negul<:trnento será
computado na forma _)revista nos D0cretos ns. 42.808, ie 13-12-57 e 4"6.354,
de 6-7-59.

Art. 144. Os vficiais .:J.Ue na dal;a c1~
aprovação dêste Regulamenw· já tive~
rem preenchido os requisitos para a.
promoçã-o, ticarão ·isentos dé satisfazer, no pôsto, as novas conàlçôes introduzidas pelo presente Reç;ulamento.
Art. 1~5. O Conselho de Promoções
de Oficiais d_everá preparou· normas
oue complementem as constantes dêste Reguls.mento, acêrca (la elaboraçãD
da Lista de Escolha, do Qn~\dro de
Acesso por Merecimento e do Qu8..d1·o
de Acesso por Antiguidade.
Art. 14ô. Todos os casos omissos
sm·gidos em decorrência da tra.nsiçáo
do antigo RPOM para t-\.-st8 Regulam~nto serão resolvidos !JOt Ato do Ministro da Marinha.
Art. 147. ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação., l e~w
gadas as disposições em contrário.
Brasíliá, 2g. je novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repú·blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Paulo Bosisio

DECRETO 'N9 57.362
NOVEMBRO DE

~

DE

30

DE

1965

concedé à Companhia Seguradora
Intercontinental autorização para
funcionar e aprova os seus Estatutos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição, decreta:
Art. 19 E' concedida autoriza_ção
para funcionar à companhia Segu~
radora Intercontinental. com séde na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, representada por seu Diretor e constituída em Assembléia
Geral, realizada em 1° de junho de
1965, que operará em seguros e nc;seguros dos ramos elementares a que
se refere o art. 40, n9 1, do Decretolei n<? 2.063, de 7 de março de 1940,
com o capital lfücial de crs 50.000.000
(cinqüenta milhões de cruzeiros), fic~,ndo aprovados os Estatutos adotados nelas z:tbsrritores do seu capital. ·
Art. 29 A Sociedade ficará integralmente sujei~a às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre n objeto da autorizaÇão
a que alude <J. ~..:l'l'sente Decreto.
Brasília, 30 ó.e novembro de 1965;
H-19 da Indepr:mdência f:. 77° da Re:r-ública.
H.

CASTEY•.t.O BRANCO.

Daniel Faraco.

DECRETO N.9

57.363-

NOVEMBRO DE

1965

DE

30

DE

Autoriza o Ministério do Trabalho e
Previdência Social d admitir, em~
HJ36, os especialistas
temporários
que '·especifica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
d::ts atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçilo, ctee,·tta:
/~.rt. 1.9 Fica o Ministério do Trabalho e Previdência Social autorizado a admitir, no exercício de 1966,
de acôrdo com o art. 26 da Lei nú-

364

ATOS

DO

PODER

mero 3. 780, de 12 de julho de 1960, 20
(Vint.el EstatíSticos EspecialiZados em
Levantamento de Preços e , 10 (dez)
Economistas Especializados e1n Salá-

rios destinados a atender as neces-

sid~des do Departamento Nacional de

Emprego e Salário e 48 (quarenta e
oito)

Médicos

Especi~olizados

em Hi-

giene Industrial, 38
(trinta e oito)
Engenheiros Especializados em Segunmça do Trabalho, 29 (vinte e nOve)
Assistentes Especializados em Serviço

EXECUTIVO

DECRETO N.9 57.364NOVEMBRO DE

DE

30

DE

1965-

Autoriza o cidadão brasileiro AlexanàTe Barni a pesquisar calcário nomunicípio de Vidal Ramos, Estado
de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
que lhe confere o artiSocial do Trabalho e 2 (dois) Químida Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.<.J 1.935, de 29
ccs Toxicologistas Industriais, que se
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
destinam ao Departamento Nacional
de Segurança e Higiene do Trabalho.
'iPcreta:
ArL 1.9 Fica autorizado o cidadão
Art. 2.Q As contratações de que
brasileiro Alexandre Barni a pesquisar
tmta o artigo anterior serão prececalcaria em terrenos de sua proprie·
didas:
dad.e no lugar denominactp Vargem
a) de .apresentação de planq minu- _ Pequena, distrito e muniCipio de Vida!
rioso de desenvolvimento de serviço;
Ramos, Estado de Sant~;~ Cft.tarina,
numa área de trinta th-:c~are~ e oib J de justificação e1p cada caso de
t~nta e oito are~ (30,88 .ha; deliminecessidade da contratação;
tada por um polígono mist.ilineo, que
c) de apresentação de quadro inditem um vértice na margem esquerda
cativo de número de servidores nedo ribeirão do Ouro, nc <·anta sudoeste ,(SW) da ponte, sàbre ,, ribeirão
cessários ao normal funcionamento
de cada órgào subordinado;
da estrada Vargem Pequena-vargem
Grande e os lados a partir dêsse vérà) do exame dos títulos comprobatice, os seguintes comprimentos e rutórios de habilitaçáo técnica ou espemagnéticos: cinqüenta e oitO mecial-izada do candidato pela Divisão mos
e dez centímetros (58, 10m), seis
éte Seleçâo e Aperfeiçoamento do De- tros
e dezesseis minutos noroeste
partamento Administrativo do Serviço gr~us
(6<? 16' NW) ; oitenta e um metros e
Público em processo~ individuais;
cinqüenta e quatro centímetros (81,54
m), setenta e cinco graus e trinta e
e) de registro no Tribunal de Concinco minutos noroeste (759 35' NW) ;
tas da União.
novecentos e sessenta e quatro metros
Art. 30 As admissões decorrentes e dez centímetros (964,10m), setenta
e nove_ graus e dez minutos noroeste
do presente decreto não podem, em
(799 10' NW) ; duzentos e setenta e
cinco metros (275m)·, dez graus e cinnenhuma hipótese, ultrapassar as
c;üsnta
minutos nordeste (109 50' NE).
dotações orçamentárias Própri'.is, sob
O quinto (55') lado é o segmento repena G<' responsabilidade
do órgão
tilíneo que partindo da extremidade
que apresentar a proposta.
do quarto <4.9) lado descrito, com
rumo magnético de setenta e nõVe
Art. 45l Os atas de contratação só
graus e dez minutos sudeste (799 10•
terão validade após a sua publicação SE), alcança a margem esquerda dóribeirão do Ouro; o sexto· (6.9) e Ulno Dzário OjictaL.
timo lado é o trech..._ da margem esquerda do ribeirão do Ouro, compreArt. 55' ::ltste decreto entrará ·em viendido entre a extremidade do quingor na data de sua publicação, revoto (5.Q) lado e o ponto início do l')figada.~ as disposições em contrário.
meiro (1.'?) lado.
,
Parágrafo O:mico. A execução da
Bras1lia, 30 de novembro de 1965;
presente autorização fica sujeita às
144.'' da Independência e 7'1.9 da Reestipulações do R-egulamento aprovapública.
do pelo Decreto n.9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução núH. CASTELLO BRANCO
mero 3, de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear_
Arnaldo Sussekind
da atribuiçáo
go 87, n5' I,
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Art. 2,'.l O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa trezen,tos
e dez cruzeiros (Cr$ 310J e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.? Revogam-se as disposições
-em contrário.
Brasília, 30 de noVembro de 1965;
144'? da Independência e 770 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<? 57. 365 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1965
FiXa os, preços mínimos básicos relativos à safra do próximo ano de
1966, para a juta e malva da Região Amazónica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, número I, da Constituição, e de
acõrdo com o disposto na Lei n<? 1.506,
de 19 de dezembro de 1951, com a
nova redação dada pela Lei Delegada
n<? 2, de 26 de setembro de 1962, combinadas à Lei n<? 4. 303, de 23 de dezembro de 1963, decreta:
Art. 1<? Fica assegurada à juta e
malva da Região Amazônica da safra
de 1966, a garantia de preços mínimos
nas seguintes bases:
a) ao produtor o preço de Cr$'
300 (trezentos cruzeiros) por quilograma de fib!a do tipo 5, pôsto no
pÕrto da prensa;
b) ao beneficiador - o preço de Cr$
4:80 (quatrocentos e oitenta cruzeiros)
por quilograma de fibra do tipo 5,
prensada e· enfardada em vólumes de
aproximadamente 200 quilos, à d~n
sidade mínima de 400 quilos por metro cúbico, nos portos fluviais de embarque, FOB, livre e desembaraçada
de quaisquer ôhus, inclusive remedição.
§ 1.9 Entende-se por safra 1966 a.
produção correspondente ao ano agrí~
cola 1965-66, assim considerado o
exercício compreendido entre 1 de
agõsto a 31 de julho do' ano seguinte.
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§ 29 Por beneficiador compreendese o intermediário tradicional, conhecido co;c1o prensador-exportador.
Art. 2<? A garantia de preços mínimos será propiciada através de:
a) financiamento de no máximo
80% sôbre o preço de Cr$ 480 (quatrocentos e oitenta cruzeiros) obser ..
vadas as disposições do § 29 do art. 2°
da Lei n<? 4.303, de 23 de dezembro
de 1963, e as demais condições da alínea b do art. 19 do presente decreto.
b) aquisição do produto sêco, na
forma e pelo valor estipulados na citada alínea b, do artigo anterior.
Art. 39 Para os financiamentos e
aquisições, será indispensável:
I - classificação do produto de
acôrdo com as especificações baixadas
pelos Decretos n'.ls 6.825 e 6.826, ambos de 7 de fevereiro de 1941, 7.137,
de 8 de maio de 1941, 92, de 30 de
outubro de 1961, e 580, de 6 de fevereiro de 1962;
II - colocação do mesmo em armazéns com requisitos para sua perfeita
conservação e segurança, sitos ::1os
portos fluviais de embarque incluídos
na escala dos vapores do Lóide Brasileiro, Companhia Nacional· de Navegação Costeira e do Serviço de Na_
vegação da Amazônia e da Administração do Pôr to do· Pará;
III - que o prodúto a ser financiado ou adquirido não contenha no
lote mais de 20% e 10%, de far.dos
dos tipos 7 e 9 respectivamente.

Art. 4Q As operações de aquisição
ou financiamento serão realizadas, de
preferência, com produtores ou suas
cooperativas, podendo, entretanto, ser
estendidas a terceiros, desde que comprovem ter pago aos produtores preço
nunca inferior a crs 300 (trezentos
cruzeiros) por quilograma da juta ou
malva, consoante nos arts. 10 e 2° dêste decreto.
Ãrt. 59 Os preços constantes dêste
decreto poderão ser reajustados por
ocasião da safra, segundo o índice de
correção monetária e as cotações vigentes nos mercados nacional e internacional, amplamente divulgados
30 dias antes da época· da colheita
dos produtos.
Art. 69 Os ágios e deságios para
os diversos tipos de juta e malva serão estabelecidos de a<:ôrdo com os
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seguintes .percentuais relativos ao' tipo
5 -

básico:
Tipos

Pefcentuais

1

Nominal
17%
Básico
8%
25%

3

5
7
9

Art. 7f! :E:ste decreto entrará em vL
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíliá, 30 de novembro de 1965;
1449 da Independência e 779 dà República.
H. CASTELLO BRANCO

Ney Aminthas de Barros Brava
Roberto Campos

DECRETO NQ 57.366 -

DE

30

DE

NOVKMBRQ DE 1965

Transforma em Estações Experimen-

tais, .diretamente subordinadas
D. P. E. A . ,

ao

os

Postos Agropecuários
que menciona e dá out?·as provi-

dências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 art.
87, inciso I, da. Constituição Feder?-1,
decreta:
Art. 19 Ficam transformaG'&"JS em
Estações Experimentais, diretamente
subc·rdinados aos correspondentes Institutos Regionais de Pesquisas e Experimentação Agro-pecuárias do Departamento de ·Pesquisas e- Experimentação Agropecuárias (D.P.E.A.),
do Ministério da Agricultura, os
guintes Postos Agro-pecuários, _atual-

mente sob jurisdição do Departamento de Promoção Agro-pecuária (D.
P. A.), da mesma Secretaria de Estado:
a) Postos Agro-pecuários de 1viaringá e Londrina, no Estado do Paraná,
subordinados ao Instituto de Pesquisas e Experimentação Agro-pecuárias
do Sul (IPEAS) ;
b) Pôsto Agro-pecuário de Linhares,•
subordinado ao Instituto de Pesquisas
e Experimentação Agro-pecuárias do
Centro-$ul (IPEACS) ;
c) Pôsto Agro-pecuário de Milagres,
subordinado ao Instituto de Pesquisas
e Experimentação Agro-pecuárias do
No_:_·deste (IPEANE) .
Art. 2? Fica transformada em Pôsto Ag!·opecuário, diretamentt.: vinculado ao D.P.A., a Estação Experimental localizada em Baependi, no Estado de Minas Gera-is, atualmente subordinada ao Instituto de Fermentação (I.F.) do D.P.E.A.;
Art.- 3'? O Ministério da Agricultura baixará os atos complementares
que se fizerem necessários à execução
dêste decreto, dispondo, inclusive, sôbre o destino a ser dado ao acêrve e
pessoal dos órgãos ora transformados,
bem como sôbre o funcionamento dos
mesmos em regime integrado, de maneira a atender às necessidades dos
serviços afetos às diversas unidades
administrativas que integram .a estrutura do Ministério.
Art. 45' f:ste decreto entrará em
vigor na da ta de sua public·:lção, revogadas as disposições em~ contrário ..
Brasília, 30 de novembro de 1965;
144.9 da Independência e 77'? da R-hpública.

se-

DEOR·ETO N'? 5-7.367 -

H. CASTELLO BRANCO

Ney Aminthas de Barros1Braga

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1965

Altera, por transterencia de verba, o Orçamento do Instituto de Previaenci-a e Assistência dos Sermdores do Estado, aprovado pelo Decreto
W? 55.828, à e 11 de ma.rço de 1965.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 87, item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107 da Lei n9
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4.320, de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n:,
54.3·97; de 9 de outubro de 19-64, decreta:
Art. 19. Fica alterado, conforme quadro a,~1.exo, por tra:nsfertncia da
.verba de Cr$ 4.000.000.000 (quatro bilhões de cruzeiros) da categoria

económica "Investimento~" para a de "Inversões Financeiras", o Orçamento para o exercício de 1965 do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, aprovado pelo Decreto n" 55.828, de 11 de março
de 1965.

Art. 29. Jtste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 19'65; 144º da Independência e 779 da.
República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

o Anexo a que se refere o texto foi publicado no

DECRETO N.9 57.368- DE
DEZEMBRO DE 1965

1.9 DE

Aprova a alteração
introduzida nos
Estatutos da Companhia de Seguros A1·gos Fluminense, .relativa ao
aUmento do capital social. ·

O Presidente da República, 1.~sando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei" n.9 2.063,.,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada a alteração·
introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Argos Fluminense,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar pelo Decreto n.9 2. 079, de 16 de janeiro de
1958, relativa ao aumento do capital
.social de Cr$ 278.400.000 (duzentos e
setenta e oito milhões e quatrocentos
míi· cruzeiros) para Cr$ 480.000. OCO
(quatrocentos e oitenta milhões de
cruzeiros), conforme deliberação de
seus acionistas em Assembléia. Geral
Extraordinária, realizada em 29 de
abril de 1965.
Art. 2.9 A .3ociedad.e continuará integralmente sujeita às leis e aos ~re
gulamemtos VIgent,es, ou que venham
a vigorar, <;ôbre o dbjeto da autori:>;;oçào a que a111de aquêle decreto.
Brasília, 1.9 <'"le dezembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO

D.O.

de 1-12-65.

N9 57.369 DE
DEZEMBRO DE 1965

19

DE

Abre ao Ministério da Saúde 0 crédito
especial de Cr$. 125.251.270
(cento e vinte e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e um mil. e duzentos e setenta cruzeiros) , para
pagamento de débitos da Divisão do
Material do mesmo Ministério ..

O Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo
87, númerQ_ r, da cOnstituição, da autorização contida na Lei n9 4.583, de
11 de !..:2zembro de 1964, publicada no·
Diário Oficial de 17-12-64 e cumprido o disposto no art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Minis'tério
da Saúde o crédito especial de Cr$
125. 251'. 270 (cento e vinte e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e um mil
duzentos e setenta cruzeiros),· destinado ao pagamento de débitos da Divisãt. do Material do Departamento de
Administração do mesmo Ministério,
apurados no exercicio de 1963 e relativos a despesas .com o fornecimento de alimentação a:os hospitais do.
Serviço Nacional de Doenças Mentais,
Departamento Nacional da Criança,
Serviço Nacional de Câncer e Institu-
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to Oswaldo Cruz, na forma seguinte:
Cr$
Contribuições devidas ao
I. A. P. c., relativas ao Pesso,al Tabe889.353

lado .............. .

Contribuições atinentes
ao 139 salário ..... .
Diferença de ordenado
do Pessoal Tabelado
de junho a dezembro.
Faturas que deixaram de
ser pagas .quando vigente o exercício . . . .

121.639.427

TOTAL . . . . . . . .

125.251.270

702.450
2.020.040

Art. 29 ~ste decreto entrará em'vigor na data da sua publicação rever
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Bulhões
· Raimundo Brito

DECREI'O N9 57.370 DEZEMBRO

DE

1 DE

DE 1965

Cla~sijica

os cargos de ntvel superior
do Ministério da Fazenda e dispõe
s ô b r e o enquadramento de seus
atuais ocupantes.

o Presidente da Repllblica, usando
da àtribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
dé acôrdo com o art. 99 da Lei número 4.345, de 26 ·de junho ~ 1934,
e respectiva reg·ulamentaçao, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a classificação dos cargos de nível super 1o r
(anexo D, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes (anexos II), do Quadro de Pes.-:oal -Parte Permanente, Especial e Esp0. ..
cial (extinta) do Ministéno d:1 Fazenda.
.
Parágrafo único. O enquadramento
na série de classes de Quimwu-Tecnologista, código TC-203, Pttne Permanente, fica aprovado em caráter
provisório, na forma da relação anexa, até a ultimação das providências
a que se refere o art.lQ,,§ 19, do Decreto n'~ 56.386, de 1 d"e jullho de 1965.
·Art. 2º o órgão de pessoal competente apostilarâ os tttulos dos servi-

dores abrangidos por êste decreto, -ou
expedirá portaria declaratõrla :10s que
nào os possuírem.
Art. 39 A classificaçllo de cargos
não altera o caráter provisório do
enquadramento do pessoal beneficiado pela Lei n? 4. 069, de 11 de ,iunhCl
de 1952, nos termos do Item li do
an. 4° do Decreto nº 54.015, de 1:3
de julho de 1904, alterado pelo de
n'? 54.240, de 2 de setembro do mesmo ano.
Art. 49 As despesas com a ~xecução
dêste decreto serão atendidas pelo
crédito especial . de que trata o Decreto- n~,~ 54.016, de 13 de julho de
lfl-64, de conformidade com o disposto no art. 42 da Lei n'? 4. 345. ele 26
de junho de 1964, e pelos l'eeurcos
Orçamentários próprios.
Art. 59 As vantagens timmcelra!"
decorrentes do presenr.e decreto Vl··
goram a partir de 1 de junho ru: 1964.
Art. 69 E:ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicaçãu revogadas as diSposições em contrá-rio.
Brasília, 1 de dezembro de 19E5;
14.49 da Independência e "77"' da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Gouveta de Bulhões

Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a relação nominal do art.
19, foram publicados no D. o. de
8~12-·65 e retificados no de 16-12...-65.
DECRETO N9 57 .~71 - DE 19
DEZEMBRO DE 1965

DE

Retijica o Decreto n9 52.119, de )7
de junho de 1963, e dà outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçtio Federal, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
nº 52.119, de 17 de julho de 1963,
para. o fim de considerar efetivada a
t~ a.nsferência
de Moisés Gouvêa
Coelho, a partir daquela· data; ex
ojjicio, no interêsse da.. administraçãb, na forma do art. 52, item II,
combinado com o art. 53, item I, da
Lei n9 1. 711, de 28 de outubro de
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1952, do cargo de Médico, Código
TC-801.17-A do Quadro de PessoalParte Permanente -do Ministério da
Saúde, para o cs. rgo de Médico, Código TC-801.17-A, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente do Ministéi"io da Fazenda, vago em virtude
da aposentadoria de Fernando Ribamar Viana.
Parágrafo único. Em virtude do
disposto neste artigo, fica anulada a
ti·ansferência de cargo operada pelo
Decreto n\1 52.119, de 17 de junho de
1963.
Art. 29 A Divisão do Pessoal do
Ministério da Saúde promoverá, junto ao Departamento Administrativo
do Serviço Público, a retificação do
enquadramento r@lativo à série de
classes de Médico do respectivo Quadro de- Pessoal, tendo em vista as
conseqüências,. do estabelecido ~o artigo 19.
Art. 39 O presente decreto e.:qtr~rá
em vigor na data de sua publrcaçao,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1965;
1441.! da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

DECRETO

N.9 57.372
DE 2 DE
DEZEM.SRO DE 1965

Modifica a redação do art. 7."', do Decreto n.<? 56.995, de 1.9 de outubro
de 1965.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confel'e. o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto n~
parágrafo único do art. 68. da Le1
n/' 4. 380, de 21 d~ agôsto de 1964,
decreta:
Artigo 'único. o art. 7.9 do De·creto 'n.9 5-6.995, de 1.9 de outubro
de 1965, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 7.9'Na venda das habitações
de sua propriedade já
construídas
nesta data, o IP ASE, tendo e>.'TI conta
as características dos imóveis e sua
localização, poderá reduzir a taxa de
juro<j prevista no Art. 2\1, parágrafo
1.0 , observando-se o Decreto númerq
56. 79'3, de ·27 de agôsto de 1965.
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Parágrafo
único. Em Brasília o
IPASE Observará,
especialmente, o
disposto nos artigos 2.9, 3.0 , 4.9, 6.9,
7.9, 9.9, 10, 11, 12, 13 e 28 do Decreto
n.9 56.793, de 27 de ag·ôsto de 1965."
Brasília, 2 de dezembro de 19·65;
144<? da Independência e. 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sv.ssekind

PECRETO N9 57. 373 ~
DEZEMBRO DE 1965

DE 2 DE

Declara de utilidade pública,
para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, área de terreno necessária
à construção do .açude público Sabugi, no município de São João do
Sabuqi, no Estado do Rio Grande
do Norte.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituit.;ão Federal, e _nos têrmos do Decreto-lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado .pela Lei n.9 2.78-6, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 1.9 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional
de
Obras Contra as Sêcas, a área de
terreno com 42.344.094 m2 (quarenta
e dois milhões trezentos e quarenta e
quatro ·mil noventa e quatro metros
quadrados), representada na planta
que com êqte baixa, devidamente ruBricada pelo Diretor da Divisão do
Material do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, necessária à construção do açude público Sabugi, no município de São João do Sabugi, Es:tado do Rio Grande do Norte, cujos
projeto e orçamento iora!ll api:ovados
pela Portaria n.O 7-DPEP, de 4 de
junho de 1965, do referido Ministério.
.rt. 2.1? f:.ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1985;
144<! da Indenendênci'a e 779 da Re~
pública.
H. 0ASTELLO BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO N,9 57.374 DEZEMBRO DE

DE 2 DE

1965

Abertura de crédito especial autorizada pela Lei n'~ 4. 702, de 196fi.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I da Constituição Federal
e da autorização contida no artigo 1.9
da Lei n5' 4. 702, de 23 de junho de
19-65, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas da União em cumprimento ao
que determina o artigo 93 do Regu ..
lamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.9 E' aberto ao Ministério da
Fazenda, o crédito especial de ..... .
Cr$ 12.229.974.182 (doze bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cento
e oitenta e dois cruzeiros), consignado aos seguintes órgãos:
Presidência da República - Cr$ ..
115.252.142.
Superintendência.· do Plano· de Valorização' Econômica da ·.Região Fronteira Sudoeste do País - Cr$

754.5B4.000.

Ministério da Fazenda -

Cr$

11.360.153.040.

Art. 2.0 O crédito especial de que
trata o artig·o 1.9 se destina à regularização e à realização de despesas
discriminadas na Lei -~ç 4. 702, de 28
de junho de 1965.
Art. 39 :Ê1ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro_ de 1965;
1449 da Independência e '779 da República.
·
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO N9 57. 375 DEZEMBRO DE

DE 2

D~

1965

Aprova o Regulamento do Serviço Social da Indústria C,SESl)

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87 da Constituição, decreta:
Al't. 19 Fica aprovado o Regulamento que a êste acompanha, assina-

do pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, para o Serviço Social
da Ind'úsi-ria (SES!), criado nos têrmos do Decreto-lei número 9.403, de
25 de .1 m1hc de 1946.
Art. 2° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re'-'Ogadas ~s disposições em çontrário.
Brasília, 2 de dezemtrra de 1965;
1449 da Independência e 779 da, República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

REGULAMENTO DO SERVIÇO
SOCIAL DA INDúSTRIA
CAP'íTULO I

Finalidades e _Metodologia

Art. 1° O Serviço Social da Indústria (SESD, criado pela Confederação Nacional da Indústrh, a 19 de
julho de 1946, consoante o decreto-lei
n<:J 9. 403, de 25 de junho do mesmo
ano, tem por escopo estudar, planejar
e executar medidas que cuntnbuam,
diretamente, para o bem-esta:- social
dos trabalhadores na indústria e nas
atividades assemelhadas, concorrendo
para a- melhoria do pad,..ão de vtda
no país, e, bem assim, p'l!'a o aperfeiçoamento moral e cívico, e- o desenvolvimento do espirita da .solida-riedade entre as classes.
§ 19 Na execução dessas finalidades, o serviço Social da Indústria
terá em vista, especialmente, providências no sentido da :1efesa dos salários reais do trabalhadm· (melhoria
das condições da habitaçãc, nutrição
e higiene), a assistência em reiacão
aos problemas domésticns decorrerítes
das diticuldades da Vldil, as pesquisas
sócio-econômicas e atividades educativas e culturais, visando à valorização do homem e aos incentivos à ati:..
vidade produtora.
§ 29 o serviço Social da Indústria
dará desempenho às suas atribuições
em cooperação com os serviços afins
existentes no Ministério do Trabalho
e Previdência Social, fazendo-se a
coordenação por intermédio do ...-abinet;e do Ministro da referid~ Secretaria de Estado.
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Art. 2Q A ação do .SES1 abrange:
a) o trabalhador da indústria, dos
transportes, das comunicações e da
pesca. e seus dependentes;
b) os diversos meios-ambientes
aue condiCK:t1am a vid::t do trabalhador e· de sna família.
Art. 3ç CoDstituem met;tts essenciais do SES!:
a)- a valorlza~;ãc da pessoa do trabalhador e a Dromoção de seu bemestar social:
b)
o ctese::1Volvimeut;'J do espirita
de solidariedade;
c) a elevação da produtividade
industrial e atividades assemelhadas;
d) a melhoria geral do padrão de
vida.
Art. 49 Constitui finalidade geral
do SESI: auxiliar o trabalhadm: da
indústria e atividades a:::semelhadas e
resolver os seus problemas básicos· de
ex-istência <saúde, alimentação, habitação, instruçào, trabalho, economia,
recreação, convivência social, consciência sócio-política).
Art. 59 Sào objetivos principais d~
SESI:

a) alfabetizaçào do trab2Jhador e
seus dependentes;
b) ectucaçào de base;
c) educação para a economia;
d) educação para a saúde (física,
mental e emocional) ;
e) educação familiar:
f)
educação moral e cívica;
g) educação comunitária.
Art. 69 o préstimo do SES! aos
seus usuários .será calcado no princípio básico orientador da metodologia
do serviço social, que consiste em ajudar a ajudar-se, quando e quanto
necessário:
a) o individuo;
b) o grupo;
c) a comunidade.
Parágrafo único. E'.m tôda e qualquer atividade, o SES! dará realce ao
processo educativo como meio de va ..
lorização da pessoa do trabalhador.
Art. 79 A obra educativa e serviços do SESI se orientarão no sentido
de que a vida em sociedade se realize
de forma comunitária·.

Parágrafo único.

Colímando

ésse

desideratum o SES! estimulará e fa-

0ilitará:
a) a vida familiar;
b) a vida grupal e intergrupal;
c) o trabalhu cooperativo;
d) a primazia do bem corrium;
e) o espírito de solidariedade;
j) o pleno respeito· pela pessoa humana;
g) a fôrça da integridade moral;
h) a consciência do deve:r cívico.
Art. 8'"1 Para a consecução dos seus
fins, incumbe ao SESI:
a) organizar os serviços sociais adequados às necessidacles e possibilidades locais, regionais e nacionais;
b) utilizar os recursos educativos e
assistenciais existentes, tanto públicos,
como particulares;
c) estabelecer convênios. contratos
e acôrdos com órgãos pú.blicGs. pro,
·
fissionais e particulares:
d) promover qwüsquer modalidades
de cursos e atividades especi>:d.izadas
de serviço so-cial;
e) conceder
i)ôlsas de estudo, no
país e no estrangeiro, ao seu pessoal
técnico, para formação e aperfeiçoamento;
j) contratar técnicos, dentro e fora
do território nacional, quando necessários ao desenvolvimento e aperfeiçoamento- de seus serviços;
g) participai: de c·ongressos técnicos
relacionados com suas finalidades;
h) realizar. direta ou indiretamente, no interêsse do desenvolvimento
económico-social do país, estudos e
pesquisas sôbre as circunstâncias vivenciais dos seus usuários, sôbre a
eficiência. da produção individuai e
coletiva, sôb1·e aspecto.s ligadns à vida
do tntbalhador e sêb:·e as condições
.sôcin-econômicas das comunidades;
i) servir-se dos recursos audiovisuais e dos instrumento:, d~ formação da.
opinião pública, para interpretar e
realizar a sua obra educativa e divulgar os princípios. métod.Qs e técnicas de serviço social.
CAPÍTULO II

Caract&rísticas Civis

Art. 9\1 O Serviço Social da Indústria é uma instituição de direito privado nos têrmos da lei civil, com sede
e fôro jurídico na Capital da República, cabendo a sua organização e di-
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reção à Confederação Nacional da Indústria, que lhe inscreverá os atas
constitutivos e suas eventuais alterações no registro público competente.
·Parágrafo único. O regimento do
elaboração a cargo da
Confederação Nacional da Indústria,
complement:ú·á a estrutura, os encarg-os .e os obj etivc·s da entidade, dentro
dns' normas do Decreto-lei nll 9.403,
de 23 de junho de 1943, e dêste regulamento.
Art. 10. Os dirigentes e prepostos
do SE.SI, embora responsáveis. administrativa, civil e criminalmellté, pelas
malversaç.ões que c0meterem . não respondem individualmente pela-3 obrigaçõe-s da entidade.
Art. 11. As despesas do SESI serão custeadas pc·r uma contribuição
mensal das emprêsas das categorias
econômicas da indústria, dos transportes. das comunicações e da pesca,
nos têrmos da lei.
§ 19 A divida ativa d 0 Serviço Social da Indústria, decOl'rente de contribuições, multas ou obri.gaçõe:. contratuais quaisquer, será cobrada judicialmente pelas instituições arrecadadoras, segundo o rito processual dos
executati vos fiscais.,
§ 2° No caso de cobrança dii'eta
pela entidade. a dívida considerar-se
á suficientemente instruída com o levantameLto do débito junto à emprêsa, ou· com os comprovantes forneCidm pelos órgãos arrecadadores.
§ 3° A ~,;Obrança direta poderá ocorrer na hipótese de atraso ou rec'.lSa
da contribuição legal pelas emnrêsas
contribuintes: sendo
facuH.acl:Õ em
conseqüência, ao Serviço Social da
Indústria,· independentemente de autorização do órgão arl'ecadadm, mas
com seu conhecimento, efetivar a arreca.daçãp, por via amigáw::l, firmando com o
devedor os competentes
acôrdo::;, ou _por via judi::!ial, median'7'
tg ação executiva, c-u a que, na espécie, couber.
§ 49 As ações em que o Serviço Social da Indústria fôr autor, réu, ou
interveniente, correrão no juízo privativo da Fazenda Pública.
§ 59 Os dissídios de natureza trabalhista, vinculados ao disposto no
m·t. 62, serão ·reso'lvidos pela Justiça
do Trabalho.
SESL com

Art. 12. No que concerne a orçamento e prestação de contas da gestão financeira a entidade. alP.m das
exig·ências ;la sua regulamentação específica, está G:dstrita a 0 di;;posto nos
arts. 11 e ~3 da Lei nº 2.013. de 2~
de setembro de 1955.
Parágrafo único. Os bens e serviços do SESI gozam da mais .ampla
isenção fiscal, na conformidade do
que rezam os artigos 12 e 13 da lei
citada.
Art. 13. O SESI, sob !'e~pne de
unidade normativa e de descentra1izacão ,executiva. atuará em íntima colaboração e articulação 00m os estabelecimentos contribuintes, através
dos respectivo-s órgãos de classe, visa,ndo à propositura de um sistema
m:cional de serviço social com uniformidade de objetivos e de p\,anOs
gerais, adaptável aos meios peculiares às várias regiõe~ do pafs.
Art. J -~· O Serviço Social da Indústria manterá relações pel'manentes
com a Confederação Nacion'al da Indústria, no âmbito nacional, e com as
federações de indústrias, no âmbito
regi-onal, colimando um melhor rendimeríto dos objetivos comuns e da
solidariedade entre empregadores e
empregadns, em benefício da ordem
e da paz social, o mesmo ocorrendo
com as d;.:mais entidades sindicais representadas no Conselho Nacional e
nos con~elhos regionais.
Parágrafo. único.
Cónduta igual
nnnterá o SESI cem o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
(SENAI) e
instituições
afins, no
Rtendimento de idênticas finalidades.
A:rt. 15. o disposto no artigo anterior e seu parágrafo único poderá
ser regulado em convênio ou ajuste
entre as entidades interessadas.
Art. 16. O ·~ESI funcionará como
órgão consultivo do poder público nos
problemas relacionados com o serviço
social, em qualquer de seus aspectos
e incriminações.
Art. 17. O SESI, com prazo ilimitado de duração, poderá cessar a sua
atividade por proposta' da Confederação Nacional da Indústria, adotada
por dois têtços dos votos das federações filiadas em duas reuniões sucessivas do Conselho de Rep1·esentanteS,
especialmente convocado para êsse
fim, com o intervalo mihimo de trinta
dias, e aprovada por Decreto do Poder Ex.ecutivo.
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§ 19 No interregno das reumões, _serão ouvidos, quanto à dissolução pretendida, os órgãos normativos da instituição, previstos no art. 19.
§ 2Q O ato extintivo, a requerimento da. Confederayão Nacional da IndUstria, será inscr!to no registro público competente, para às efeitos legais.
§ 39 Na hipótese de dissolução, o
patrimônio do SESI reverterá em favor da Confederação Nacional da .Indúst;-la.
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do SES!, a função normativa su:perior, ao lado do poder de inspec1onar, fiscalizar e intervir, em caráter
de correição, em qualquer setor institucional da entidade, no centro e
nas regiões, se compõe dos seguintes
membros:
a) de um presidente, nomeado pelo
Presidente da · República, nos têrmos
do decreto-lei n!? 9. 665, de 28 de agôs- ,
to de 1946;

b) do presidente -da Confederação
Nacional da Indústria;
c) dos presidentes dos
conselhos
regionais, representando as categorias
CAPiTULO III
económicas da indústria;
d) de um delegado das categorias
Organizaçtio
económicas dos transportes, outro da.s
categorias económicas das comtmicaArt. 18. O Serviço Social da Indt)sções e outro das categorias económitrla., para a realização das suas finacas da pesca, designados, cada qual
lidades, corporifica órgãos normatipela respectiva associação sinà.!cal de
vos e órgãos de administração, de âmmaior hierarquia, base territorial e
bito nacional e de âmbito regional.
antigüida.de oficialmente reconhecida;
Art. 19. São órgãos no'rma ti'vos, de
e) de um representante do Mín1s~
natureza colegiada:
tério do Trabalho e Previdência Social,
designado pelo titular da pasta;
a) o Conselho Nacional, com ltt/) de um representante das autarrisdição em todo o pats;
quias arrecadadoras, designado pelo
b) os conselhos regionais, com juConselho Superior da Pl'evidência Sorisdição nas bases territmiais corre:scial;
pondentes.
g) de um representante das at1v1dades industriais militares, designaArt. ·20. São órgãos de administrado pelo ·chefe do Estado-Maior- das
ção, funcionando sob direção unita 7
Fôrças Armadas.
ria:
§ 19 Os membros do Conselho exera) O Depart8.mento Nacional, con1
cerão as suas funç6es pessoalmente,
jurisdição em todo o pafs;
'
·na-o
sendo licito fazê-lo através de
b) us departamentos l'egionais, com
procuradores, prepostos ou mandatájurisdi.çã.o nas bases Mnitoriais corTios.
respondentes;
i 2ç Nos impedimentos, licençr~a~
c) as delegacias regionais, com juausênc1as do território nacional, ou
risdição nas áreas que lhes competirem.
qualquer outro motivo, os conselheiros serão representadus, nas reuniões
plenária-S mediante convocaç-§,o.
CAPÍTULO IV
a) o presidente ia Confederação
Nacional da Indústria, pelo seu subsórgãos nacionais
tituto .estatutário no orgão de classe;
b) o presidente do conselho regioArt. 2i. Os órgãos nacionais do
nal, pelo seu substituto na entidade
SESI, - Conselho Nacional e Deparfederativa;
tamento Nacional ~ considerados de
c) os demais; por que fôr credeninstttncia hierárquica superior, terão
ciado pelas fontes geradoras do mansede na Capital da República.
dato efetivo.
~eção r
§ 3Q Cada conselheiro terá direito
a um voto em plenário.
Conselho Nacional
§ 4Q Os conselheiros a que a-ludem
as letra-S a, b e c do caput dêste arArt. 22. O Conselho Nacional, com
tigo estão Impedidos de votar, em plejurisdição em todo o território branário, quando entrar em apreciação
sileiro, exercendo, em nível de pla- ou julgamento atas de sua responsanejamento, fixação de diretrizes, cobilidade nos órgãos da administraçãO,
ordenação e contrôle ds.s atividades
nacional ou regional da entidade.
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§ 59 Os cons'elheiros ref~ridos l!-as
letras b, c e d do caput deste 2.tt1go
terão o mandato suspenso se n. entidade sindical a que pertencerem

cair sob intervenção do poder público.

Art. 23. o Presidente do conselho
Nacional, como executor de suas deliberações, representará a êste oficialmente e perante êle responderá pelos seus atas de gestão e administraç8,o.

Pa1·ãgrafo único. Nos casos de faltas ou impedimentos até noventa dias
o Presidente do Conselho será substituído pelo conselheiro que designar,
cabendo ao Presidente da Rr:;uública
nomear substituto nas ausêndas ãe
maior tempo.
Art. 24. Compete ao Conselho Nacional:
a) aprovar as diretrizes gel'ais do
serviço social, na indústria e atividades a~semelhadas, para observância·.
em todo o país;
b) aprovar a distribuição de fundos às administrações regionais para
execução de seus serviços, obedecida
a quota legal;
c) aprovar, em verbas discriminadas, o orçamento geral da entidade,
computado por unidades administrativas;
d) aprovar a prestação de contas
e o relatório anual do presidente do
Conselho Nacional e fixar-lhe a ver-

bae)dea;;g~~:e~ta~~~Jtação

de contas
e o relatório anual do Departamento
Nacional;
j) apreciar os relatórios e a prestação de contas das administrações
l'egionais, com parecer do Departamento Nacional;
g) encaminhar, anualmente, nas
épocas próprias, por intermédio do
Ministro do Trabalho e Previdência
Social, ao· Presidente da República
o orçamento da entidade e ao 'Tribuna} de Contas -da União as prestações de contas dos -responsáveis;
h) autorizar as transferênci'as e as
suplementações de dotações orçamentárias dos órgãos nacionais e regionais, submetendo a matéria à autoridade oficial competente, quando a
alteração fôr superior a 25% (vinte
e cinco por cento), em qualquer verba·

/) fiscalizar a execução orçamentária e a distribuição de fundos;
j) determinar as diárias e autorizar as despesas de transporte dos con-
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selheiros, relativas ao comparecimento
às reuniões plenárias;
l> aprovar, mediante proposta do
Departamento Nacional, os quadros
do seu pessoal, fixando carreiras, postos em comissão, cargos isolados, funções gratificadas, padrões de venciÚ!Gntos e critérios de promoção:
m) autorizar a criação de l'epr(!sentações do SESI nas unidades políticas onde não haja federação industrial reconhecida e filiada à Confederação Nacional da Indústria:
n> autorizar a alienação e o gravame de bens móveis e imóveis pertencentes à entidade;
o) autDrizar convênios
e ac:órdos
com a confederação Nacional da Indústria, visando às finalidades insti- .
tucionais, ou aos interêsses recíprocos
das duas entidades;
. p) determinar, com fixação de p~a
zo e condições que estabelecer, a mtervenção no Departamento Nacional
e nos órgã.os regionais; nos casos de
falta de .cumprimento ·de normas de
caráter obrigatório, ou de ineflciênci.a
da respectiva administração, como de
circunstâncias graves qué justifiquem
a medida;
q) conhecer dos recursos dos interessados, interpostos dentro do prazo
de trinta dias, de decisões proferidas,
em espécie, pelo Departamento Nacional ou pelos órgãos regionais, versando matéria vinculada aos objetivos institucionais, ou às obrigações
das emprêsas contribuintes;
r) decidir, em última instância, ex
ojjicio, ou por solicitação do Departamento Nacional ou órgãos regionais, as questões de ordem geral àe
in terêsse do SES!;
s) aprovar o Estatuto dos Servidores do SES!;
t) dar solução aos casos omissos.
~ 19 Cabe ao plenário aplicar penas disciplinares a seus membros, il;lclusive suspensão ou perda do mandato, consoante a natureza, l·epercussâo e gravidade das faltas cometidas.
~ 29 É lícito ao Conselho Nacional,
igualmente, no resguardo e bom nome dos interêsses do SESI, inabilitar ao exercício de função ou trabalho na entidade, por prazo determinado, qualquer pessoa, pertencente ou
não a seus quadros representativos ou
empregatícios, que tenham causado
prejuízo moral, técnico ou administrativo aos fins institucionais, ou le-
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são ao seu património, depois de passada em julgado decisão de quem de
direito, sôbre o fato originário.
Art. 25-. o Conselho Nacional se
reunirá na sede social.
1

~

ordinàriamente:

d) em março, na segu::.1J..a quinzena,
para deliberar sôbre G3 relatórioS e
as contas da gestão financeh·a do ano
anterior;
b) em julho, para aprovar a distribuição de fundos aos órgãos regionais, nos têrmos do artig:J 24, letra b,
e para autorizar as retifieações orçamentárias que se fizetam precisas
quanto às dotações do exercício em
curso;
c) em novembro, na segunda quinzena,_ para aprovar os orçamentos de
receita e despesa, inclusive planos de
trabalho, relativos ao exerciciC1 subsequente;
I! - extraoJ'dinàriamenre, em qualquer época, quando _couvc.cado pelo
presidente, ou pela maioria absoluta
de seus membros, para deliberar sôbre as matérias constantes da convocação.
§ F' Nas sessões ordiná!·ias, esgotadas as matérias obrigatórias. e lícito
ao plenário examinar e rf)solver quaisquer outros assuntos de intP:têsse da
entidade constante da pauta dos trabalhos.
§ 29 Só ocorrendo motivo relevante,
a juízo do plenário, ou da presidência, poderá o Conselho N::J..cional reumr-se fora da localidade da sede social.
Art. 26. o presidente do Conselho
Nacional., ao lado das tunçõPs permanentes de sua alçada, Cl'mo administrador dos serviços e g·est-or dos recursos do órgão, poderá, no interregnc das sessões, ad rejerendum do mesmo, exercer quaisquer dt f'l:J.S atribuições que, dado· o caráter rlt J.rgência
ot' de ameaça de dano efrtivo ou potencial aos interêsses da entidade, nào
possam aguardar o. funcionamento do
plenario.
Parágrafo único· Se o Conselho Nacional deixar de hom,Jlogar no todo
ou· em parte, o' ato praticado ad rejerenelum, terá este validade a.té a data
da decisão do plenário.
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Art. 27. O Conselho Nacional se
instalará com a presença de um têrço
dos seus membros, sendo po!'ém, necessário o comparecimento da maioria
2.bsoluta para as deliberações.
Parágrafo único As ::'iecisões serão
tomadas por maioria de sufrágios, cabendo ao presidente o v~to de qualidade nos empates verif'l.~aclos.
Art. 28. O Conselho Nacional, para
o desempenho de suas atribuições, disporá de uma superintendênua, de um
serviço de secretaria, de um<:t consultoria jurídica e das assessorias técnicas necessárias com pes'3r;al próprio,
admitido pelo presidente, dentro dos
padrões e níveis adotadc.s para o Departamento Nacional.
Parágrafo único A org:mizaçáo dos
serviços e o quadro do pessoal constarão de ato próprio, baixado pelo
presidente, ad rejerendU'In do plenário.
Art. 29. o Conselho :t:-;acional, durante as sessões, será coadjuvado, no
que fór preciso, pelo Departamento
Nacional, que lhe ministrará a assistência necessária.
Art. 30. O Conselho ·NaclOlJal manterá contacto permanente com a Confederaçào Nacional da Indústria e entidades sindicais representadas no seu
plenáriu, na troca e colheita de elementos relativos ao serv1e:l social, bem
como às atividades procimo-rB.s e assemelhadas, autorizando, q11ando necessário, a celebração de ac:ordos e
convênios.
Art. 31. O C'onselho Nacional elaborará o seu regimento interno, consignando as regras de funcionamento_ do
plenário, a convocação d3 reuniões, a
constituição de comisõ~s. a pauta dos
t.rabalhos, a distribtüção d0s processos,
a confecção de atas e anais, e tudo
quanto se refira à economia interna
do coleg'iado.
Paragrafo único A t1bservância das
normas regimentais constitui elemento essencial à validade dns deliberações.
Seção II
Departamento Nacional

Art. 32. O Departamento Nacional
é o órgão adminis.trativo de âmbito
nacional incumbido de promover, exe-
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cutiVamente, os objetivos

institucio-

. nais, nos setores técnico, operacional,
econômico, financeiro, orçament~rio .e

contábil, segundo os planos e

d~retn

zes adotados pelo Col(lselho Nacional.
Parágrafo único. Dirigirá o Departamento Nacional, na qualidade de
seu diretOr, p presidente da Confederação Nacional da Indústria.
_llut. 33. compete ao Diretor do De-

partamento Nacional:
a) organizar, executar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todos os serviços do Departamepto Nacional, baixando instruções
aos departamentos e delegacias regionais;
b) submeter ao Conselho Nacional
a proposta do orçamento anpal da entidade, especificadamente pelas unidades responsáveis, bem como a dis~
tribuição de fundos às administrações
regionais;
c) apresentar ao conselho_ Nacional
o relatório anual e a prestação de contas da gestão financeira do S'ESI na
administração nacional e dar parecer
sôbre os relatórios e as contas das
administrações regionais;
d)
suplementar as administrações
regionais de arrecadaçãD insuficiente
com fundos da renda prevista no. orçamento, consoante um plano motivado de ordem técnica;
e) organizar e submeter à deliberação do Conselho Nacional, além da
estrutura dos serviços, ó quadro do
pessoal do Departamento Nacional, fixando-lhe as carréiras, os cargos isolados, as fnnções gratificadas, os critérios de promoção, a forma e a importância dos vencimentos, dentro dos
limites orçamentários competentes;
j) admitir, lotar, pl'omover e demitir os servidores do Departamento
Nacional, nos térmos da alínea ante.rior, bem como conceder-lhes ±'érias e
licenças e aplicar-lhes penas disciplinares;
g) contratar locações de serviços,
dentro das dotações do orçamento;
h) conceder ou formular requisições
de servidores, no interêsse dos fins institucionais, a entidades .públicas, autárquicas, ou de eoonomia mista;
i) autorizar as despesas da entidade, tanto de mato;;.rial, como de pessoal,
assinando cheques e ordens de pagamento;
·
j) assinar a correspondência oficial;

l) elabOrar o Estatuto dos S-ervidores do SESI, para os fins do artigo 24,
letra ·s;
m) abrir contas no Banco do Brasil,
na Caixa Económica Federal e em
bancos particulares de reconhecida .
idoneidade, a critério do conselho Naciongl, com observância do disposta
no artigo 55 e seus parágrafos;
n) promover, por intermédio dos setores competentes, os estudos e pesquisas de natureza téc;nica e administrativa a fim de encaminhar ao Conselho Nacional sugestões sôbre as matérias de sua alçada;
o) assinar acôrdos e conv0nios, mclusive requisição de pessoal, com a
Confederacão Nacional da Indústria
e com o Serviço Nacional de Apn~n
dizag·em Industrial, visando aos objetivos institucionais, ou aos interêsses
da·. entida.des;
p) fiscalizar,
sempre que julgar
oportuno, diretamente, ou através de
prepostos, a execução, pelas administrações regionais, dos dispositivos legais, regulamentares, estatutários e
regimentais atinentes ao SESI;
q) designar as representações autorizadas pelo conselho Nacional para
a execução dos se!·viços da entidade
onde não haja feder_ação de indústrias;
r) organizar, facultativamente, comissões especiais e grupos de trabalho para o estudo de assuntos determinados;
s) representar o Departamento N:o-,-cional perante os podêres públicos fEderais, estaduais e municipais, bem
como perante as organizações autárquicas e privadas de ·qualquer natureza;
t) correst:onder-se com os p,)C:.êres
públicos dâ União, dos Estados, dns
Distrito Federal e dos l':Iunic:ípio::;,
bem como as entidades afins, nos assuntos relacionados com o Serviço So·cial na Indústria;
u) assumir, ativa e passivamente,
encargos e obrigações, inclusive . de
natureza patrimonial ou t:conômica,
de interêsse do SESI;
v) represe.ntar o serviço Social da
Indústria em juízo, ou fora dêle, podendo constituir, para êsse fim, procuradores, mandatários, ou prepostos;
x) conferir podêres
aos '(:\retores
regionais, para os fins das letras u
e v, quando se tratar de bens, serviços
ou interêsses da entidade localiza-
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áreas jurisdicionais respecti-

z) delegar competência ao Superintendente e ao Chefe a e Gabinete para
exercitarem, especificamente, qualquer
das atribuições de sua @.lçada,' definidas neste artigo.
Art. 34. O Departamento Nacional
cumprirá as suas atribuições e desempenhará as tarefas a seu cargo através de três divisões, tecnicamente autónomas - a divisão administrativa,
a divisão técnica e a procuradoriageral, que se integrarão dos setorer.;
necessários, dentro da estrutura de
serviços prevista !lO ~rt. 33, letra e.
Art. 35. O Diretor do Departamento Nacional poderá designar um superintendente, demissível ad nutum,
na qualidade de seu preposto, para
exercer quaisquer das atribuições de
sua alçada, expressamente conferidas.
na direção e execução dos serviços do
órgão.
Parágrafo único. O superintendente, responsável pe1·ante o Diretor do
Departamento Nacional, a êste diretamente se subordina, podendo ser
escolhido dentro ou fora dos quadros
da·· entidade.
Art. 36. O Diretor do Departamen-·
to Nacional organizará o seu gabinete, sob direção de um chefe de sua
livre escolha, a quem poderá delegar podêres, para assessorá-lo no de.:;
sempenh9 da missão que lhe cabe.
CAPÍTULO V

órgãos Regionais

Art. 37. Nos Estados, no Distrito
Federal e nos Territórios, onde houver federação de indústrias, oficialmente reconhecida e filiada ao órgào
superior da classe, será constituído
um conselho regional e insta1ado urh
departamento regional do SESI, coin
jurisdição na base territorial respectiva.
Parágrafo único. Os órgãos_ reg·ionais, embora sujeitos às dü·etrizes ·e
normas gerais prescritas pelos órgãos
nacionais, bem como à correição e fiscalização h"1erentes a êstes, são autónomos no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus
recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

Seção I
Conselhos Regionais

Art. 38. Os conselhos regionais se
comporão dos seguintes membros:
a) do presidente da federação de
indústrias local, que será o seu presidente nato;
·
b) de três delegados das atividades
industriais, escolhidos pelo Conselho
de Representa.ntes da entidade tederativa;
c) de wn delegado das categorias
econômicas dos transportes, das co-:..
municações e da pesca, escolhido pe1a
respectiva associação sindical de
maior hierarquia e antiguidade existente na base. territcrial respectiva;
d) de um representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social, designado pelo titular da pasta·;
e) de um representante do Estado,
do Distrito Federal ou do Território,
designado pelo competente Chefe do
Poder Executivo.
§ 1Q Os membros a cme se l'efei'em
as letras b e c exercer-ão o mandato
por dois anos, podf:'!ndo ser recondi..lzidos.
§ 2° Cada conselheiro terá direito
a um voto em plenário.
§ 3'? O presidente do co:1selho regional terá direito a vota nas reuniões
dêste órgão, prevalecendo, em caso
de empate, a solução que tiver sufragado, estando, porém, ·impedido cte
votar quando o plenário. apreciar, 011
julgar, -ato de sua responsabilidade no
departamento regional.
Arf. 39. Compete a cada conselho
regional:
a) adotar providências e medidas
relativas nos trabalhos e gestão dos
recursos da região;
b) votar, em verbas discriminadas,
o orçamento anual da região, elaborado pelo Departamento Regional,
dentro dos fundos aprovados pelo
Conselho Nacional;
c) aprovar o relatóri·o e a prestá.ção de contas do departamento regional, concernentes a cada exercício;
d) apreciar, mensalmente, a execução orçamentária na região;
. e)' examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da administração regional;
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j) aprovar os quadros, fixar os padrões de vencimentos, determinar o
critério e à época das promoções, bem
como examinar quaisquer reajustamentos de salários do pessoal do departamento regional;
g)
aprovar a abertura de contas
para a guarda dos fundos da região
em bancos oficiais, caixa econômica
federal, e bancos privados de reconhecida idoneidade, com observância
do disposto no art. 55, e seus parágrafos;
h) manifestar-se sôbre a aquisição
de imóveis necessários aos servi9os
da região;
·
i) apreciar o desenvolvimento e a
Tegularidade dos trabalhos a cargo do
departamento regional;
j) encarregar-se de incumbências
que lhe forem delegadas pelo Conselho N aciorial;
l) dirigir-se aos órgãos nacionais,
representando, ou solicitando provi.dências, sôbre problemas de interêsse
da entidade;
m) designar o secretário de seus
senriços específicos, fixando-lhe remnneração e atribuições;
n) fixar o valor da cédula de presença de seus membros,, que não poderá exceder de um têrç-o do salário~
mínimo local;
o) autorizar convênios e acôrdos
com a respectiva federação, visando
aos objetivos institucionais, ou aos
interêsses recíprocos das entidades,
na área territorial coml.llll;
p) aplicar a qualquer de seus ·membros, nas circunstâncias indicadas, o
.disposto no artigo 24, § 19, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, para o Conselho Nacional;
q) votar o seu regimento interno,
alterando-o quando conveniente, pelo
voto de dois têrços do plenário.
§ 19 Os conselhos regionais reunirse-ão, ordin:\riamente, uma vez por
mês e, extraordinàriamente, quando
convocados pelo presidente, ou pela
:maioria de seus membros.
§ 29 Os conselhoS regionais deliberarã-o com a presença de dois térços
dos seus membros, sendo as decisões
tomadas por maioria de vOtos.
Art. 40. Compete ao presidente do
Conselho regional:
a) dirigir o plenário respectivo;
b) supervisionar todos os serviços
a cargo da administração regional;
c) encaminhar ao conselho Nacio-

nal o relatório anual e a prestação
de contas da região, depois de pronunciamento do plenário regional.
Art. 41. Os regim-2ntds internos e
os atas normativos adotados pelos
conselhos regionais serão encaminhados ao presidente do Conselho Nacional, pal·a verificação de sua conformidade com êste regulamento e as
diretrizes gerais expedidas nos térmos do art. 24 letra a.
Art. 42. Os Conselhos regionais, no
exercício de suas atribillções, serão
coadjuvados, no que fôr preciso, pelo
departamento regional que lhes mi ..
nistrará, durante as sessões, a assistência técnica e administrativa necessária.
Art. 43. Os conselhos regionais
manterão contacto permanente com a
federação de indústrias local, na troca e colheita de dados relativos ao
serviço social, bem como as atividades produtoras e assemelhadas, auto~
rizando, quando necessário, a celebração de convênios e acôrdos, inclusive colaboração financeira.
Seção II
Departamento Regiq_nais

Art. 44. Cada departamento regional será dirigido pelo seu db_.etor,
que será o presidente da federação
de indústrias local.
Art. 45. Compete ao diretor de cada departamento:
a)
submeter ao conselho rcgiond
a proposta do orçamento anual da
região, em verbas discriminadas, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional;
b) apresentar o rela.tório e preparar a prestação de contas da gestão financeira da administ-ração regional, em cada exercício, para exame e a_provação do conselho regional;
c) propor ao conselho regional a
criacão de bôlSas de estudos de escolas de serviço social e cte cursos extraordinários ou especializados, que
julgar convenientes, de acôrdo com
as diretrizes do Conselho Nacional, e
instruções do Departamento Nacional;
d) promover planos de cooperação
. com escolas técnicas para a realização de cursos de alfabetização, de
aprendizagem ou de serviço social; ·
e) organizar o quadro de servidores
qa região, o seu padrão de vencimentos, os critérios e épocas de pro-
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moção, bem como os reajustamentos
de salários, para exame e deliberação do conselho regional.
j) admitir, promover e demitir os
servidores da administração regional,
dentro do quadro aprovado _pelo conselho regional;
g) lotar os servidores na.s diversas
dependências da administração regional, conceder-lhes férias e licenças, e
aplicaT-lhes penas disciplinares;
h) manter em dia e em ordem a
escrituracão contábil, fl,dotando o plano de co'ntas aprovado pelo Departamento Nacional;
i) abrir contas para os fundos da
região, em bancos oficiais, ou privados, devidamente credenciados pelo
conselho regional, com observância do
disposto no artigo 55 e seus parágrafos·
;) autorizar as despesas da região,
tanto de pessoal, como de material e
serviços, assinando cheques e ordens
de pagamento;
l) representar o departamento regional perante os podêres públicos, as
autarquias e instituições privadas;
m) assinar a correspondência oficial;
n) programar e executar tôdas as
tarefas a cargo da administração regional;
o) encaminha.r a'o conselho regional todos os assuntos. a cargo da administraç§_o regional, estudados e preparados pelos setores compete:b.tes;
p) prepara-r convênios, a.côrdos- e
demais ajustes de interêsse da região;
q) propor convênios e acôrdos com
a federacão de indústrias loc?.l, visando P.6s objetivo;;; instituciGnais G
aos interêsses recíprocos das entidades. na área territorial comum;
r) aplicar multas aos empreg·adores da indústria e atividades assemelhadas transgressoras dos dispositivos legais e regulamentares;
s) organizar, facultativamente, comissões técnicas e grupos de" trabalho
com elementos de reconhecida competência e autoridade em assuntos de
serviço social, para estudo de casos
específicos;
t) exercitar a delegaç9.o de podêres
que lhe fô1· outorgada pelo Diretor do
Departamento .''h~_cional, :m fo:rma ao
artigu 33, letm x;
u) elabmar o xegulamento interno
do depa.rtaménto regional.
Parágrafo único. As atribuições e
tarefas da administração regional, de
acôrdo com o que dispuser o regulamento interno previsto na letra u_. poderão ser exercidas mediante outorga
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conferida a superintendente, administrador Ou preposto designado pelo diretor regional, consoante as- peculiari ..
dades locais.
Seção III
Delegacias Regionais

Art. 46. Nos Estados e territórios
onde não houver federação de indús~
trias oficialmente reconhecida, filiada ao órgão superior da classe, será
instalada uma delegacia regional, subordinada direta.mente ao Departa-mento NacionaL
Art. 47. As delegacias regionais, como órgãos executivos das regiões em
que se instalarem, serão dirigida-S por
um delegado, nomeado, em comissão,
pelo diretor do Departamento Nacional.
Parágrafo único. Poderá funcionar
junto às delegacias regionais, na conformidade de instruções baixadas pelo
Departamento Nacional, um conselho consultivo compôsto de três a sete
industriais locais, designados nas
mesmas condições do delegado.
CAPÍTULO VI

Recursos

Art. 48. Constituem teceita do Serviço Social da Indústria·
a) as contribuições dos empregadores da indústria dos transportes,
das ccmv.rücações e de pesca. previstas em lei·
b) aS doações e lep;ados:
c) as rendas patrimoniais:
d) as multas arrec'?-dadas por infrrvção de dispositivos .legais, regulamenta-res e re.e:imentai_s ·
e) as rendas oriundas de prestações
de serviços e de mubções de património, ;nc1 usive as de lo...:ação de
bens de cr. m.Jq_uer natnnza;
j) as !'en·las eventna;s.
Parágrafo único. A rec·eii.<l· do SESI
e.e destina a cobrir ~;uas despesas de
manutenção <:; encar,;;·o.J orgânicos, o
pagam<::nt.J de pessoal e serviços de
terceiros, a aquisição õ.e bens e valores, as contr1buições legais e regulamentares, as representações, auxflios
e subvenções, os compromissos a~su
micl.os os estipêndios o'o!·igat<1r)os e
quaisquer outros gasto.~ regul:-trmew,e
autorizados.
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Art. 49. A arrecadac§,o das contribuicõés devidas ao SESI será feita

pelO instituto ou caixa de pensões e
aposentadoria a que estiver 'filiada a
ernprêsa contribuinte, conccmitantemente com as contribuições .da previ-

dência social.
§ 19 O órgão arrecadador,

pelos

seus serviços, terá direito a uma remtmeração fixada e paga na fOl'ma
do disposto :tlo artigo 255 e seus parágrafos do Regulamento-Geral da Previdência Social, baixado rom o decreto n9 48.959-A. de 19 d~ setembro
de 1960.
§ 29 Em face de circunstâncias especiais, as emprêsas que nelas ::;e encontrarem poderão recolher as sUas
contribuições diretamente ao, SESI,
mediante autorização do Dep~u·ta
mento Nacional, comtmicada ao órgão
previdenciário competente.
§ 3º f: assegurado ao ·SESI o direito
de, junto às autarquias arrecadadoras, promover _a verificação· da co-brança das contribuições que lhe são
devidas, podendo, para êsse fim, alê:m
de meios outros de natureza direta ou
indire ta, credenciar prepostos ou
mandatários.
Art. 50. -As contl·ibuições compulsórias, outorgadas em lei, em favor do
SESI, depois de abatida a quota. pre·fixada para a aquisição de letras imo ..
biliárias do Banco Nacional d0 H<lllitação, nos têrmos do artigo 21 da lei
n9 4.380, de 21 de agôsto de 1964, serão creditadas às administrações rtgionais na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) sôbre os
montantes arrecadados nas bases territoriais respectivas, cabendo os restantes 25-% (vinte e cinco por cento)
à administração nacional.
Parágrafo único.
O SESI poderá
assinar convênios com o Banco N3.ciona1 de HabitaçOO, regulando a
aplicação dos recursos originários de·
sua receita na construção, aquisicão
ou refo·rma de casas populares pãra
os seus- beneficiários.
Art. 51. Os recursos da administração naciom'!J teri'io p-or fim cobrir as
despesas do Conselho Nacional e do
Departamento Nacional.
Art. 52. A renda da administração
nacional, oriunda da contribuição prevista em lei; com desconto da quota
de 5% (cinco por cento) para o
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custeio e encargos do Conselho Nacional e da quota de 4% (quatr_o por
cento) sôbre a cifra da arrecadação
geral para a administração superior
a cargo da Confederação Nacional da
Indústria - será aplicada na conformidade do que dispuser o orçamento
de cada exercfc1o.
§ 19 o Departamento Nacional,
anualmente, a título de subvenção ordinária, aplicará até dez por cento
(10%.) de sua disponibilidade líquida
em auxilio às regiões deficitárias no
custeio de serviços que ·atendam aos
reclamos dos trabalhadores ~ se· enquadrem nas finalidades da ·instituição.
§ 29 Igualmente, o Departamento
Nacional, consoante plano que organizar, sujei.to à homologação do Conselho Nacional, poderá aplicar da
me:;ma fonte. cs,da ano, importância
não excedente de quinze por cento
05%), sob forma de subvenção extraordinária, aos órgãos regionais e
que terá por fim atender a realizações de natureza especial e temporál·iá, principalmente para execução de
obras, melhoramep.toê e adaptações,
aquisição de imóveis-, instalação e
equipamentos, cabendo-lhe, aü"lda, estabelecer normas para essa concessão.
Art. 53. A receita das administrações regionais, oriunda das contribuições compulsórias, reservada a quota
d€ 7% (sete por cento) sôbre a arrecadação total da região para a administração superior a ca~:go da fcderaç:lo das indústrias local se:i:á aplicada
na conformidade do orçamento anual
de cada região.
Art. , 54. Nenhnm recurso do SESI.
quer na administração nacional, quer
nas ·administrações regionais, será
aplicado, seja qual fór o título, senão em prol das finalidades da instituição, de seus beneficiários, ou de
seus servidores.
'
Parágrafo único. Todos quantos
forem incumbidos do deSempenho de
qualquer missão, no país ou no estnl:'"l[~eiro, e:n nome ou
g
expensas
d8, entidade, estão obrigados a prestação de contas e feitura do re!atório, dentro do prazo de 30 (trinta)
.dias após a ultimação do encargo, sob
pena de inabilitaçãp a novos comission3.mentos e .restituição das importâncias recebidas.
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Art. 55. Os recursos do Z.ESI serão
em
denositados,
obrigatàriamente,
ba"ncos ·oficiais, ou particulares credenciados pelo Conselho Nacional ou
regional, nos âmbitos jurisdicionais
respectivos.
§ 1° :&! vedado qualquer depósito,
pelos órgãos nacionais, em estabele-cimento de crédito oom capital realizado inferior a dez mil vêzes a cifra
do maior salário-mínimo vigente no
pais..
§ 29 Igual proibição se aplica aos
órgãos regionais quanto aos estabelecimentos de crédito de sua base territorial, com capital realizado inferior
a cmco mil vêzes a cifra do sa1áriomínímo da região.
§ 39. Em qualquer das hipóteses
dos parágr~fos antecedentes, o montant~ d:os· fundos a depositar, em ~a
da banco, não poclerâ exceder a 1_%
(um por cento) do valor dos depósitos à vist·,;, ~ a prazo constante dos
xespectivos ba:·-:me:ctes.
CAPÍTULO VII

0Tçamento e PTestação de Contas

Art. 56. O Departamento Nacional
organizará, até 15 de outubro de cada
ano, o orçamento geral tt8- entidade referente ao futuro exe1·c!cio. po:tra
ser submetido ao Conselho; N~wional
no correr do mês de noveml:.ro, e encaminhado, em i.•eguida, até 15 de dezembro, à Presidência da Repúblíca.,
por intermédio rlo Ministro do Tratalho · e Previdê:J.cia Social fios têr~
mos dos artigos 11 e 13 ia Lei número -2.613. de 23 de St!';-.:rnbr) de
1955.
§ 10. O orçamc~lto deve englobar t-s
previsões da recPita e as aplicações
da despesa, no:S tê~·mos d-, a.nigo 24,
letras .b e c; ~ompreendendo a ad··
ministração nacional e as tegio~:1als.
§ 20. Os départamentos rep;ionajs
remeterâo ao Departamen1·o Nacional
os seus orçamentos próprio.:. até 31 de
agôsto de cada anO, para que possam ser mtegrados no orçamento O'eral.
·
e
§ 3'-'. Ate 30 dias antea da data
indicada no parágrafo ant~rior, o Departamento Nacional da.n'i. conhecimento às administra;:;ôes l'egionais dos
fundos que lhes serão ntellJuídos para
o exercício futuro.
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Art. 57. Os balanços econômicos ~
p::ttrimoniais, bem·" o:omo a exec11ção
orcamentária do Deuartamento NaciÓ:nal, para efeitos éie prestação de
contas, deverão ser ;';Ubmetidos ao
Conselho Nacional, na primeira quinzena de março, para seu pronunciamento na ses.sãp ordinária dêsse mês,
e encaminhados, ,~m seguida, ao ·Tnbunal de Contas da União, d~ acôrdo
com os artigos 11 e 13, da Lei 2:613,
de 23 de setembro de 1955.
§ 19, A prestação de contas dos Departamentos regionais; sob a responsabilidade de seu diretor, jeverá eer
apresentada ao Departamento Nacio-,
nal até o último dia de fevereiro, para
o parecer dêsse órgão, cabendo ao
Conselho Nacional apreciá-la na reuniã-o de março, para remessa ao Tribunal de Contas, conjuntamente, com
a prestação de contas dos órgãos nacionais, den~ro do prazo legd.l.
§ 2º. A prestação de contas da entidade, discriminada por unidades
responsáveis, deverá observar as instruções do Tribunal de Contas da
União.
§ 39. O Departamento Nacional poderá complementar, com jnstnY.;ões
próprias, a confecção do.s orçamentos
e a prestação de contas, no âmbito
nacional, como no l'f'gions.l.
Art. 58. As retificaç5es orçamentárias, que se tornarem impresci'J.diveis
no correr do exercício, ·~e P'_-ocessarão
durante a reunião ordinárh de julho,
e obedecerão aos mêsmos princípios
da elaboração originária.
Art. 59. O Conselho Nacional. designará, na reunião ordinária de março,
três de seus membrfJ" etetivos, um
da representação da indústria, outro
da representação das atividades assemelhadas e out1_·o da representação
oücial, para con,stitnfl·,~rn a Comissão
de Orçamento. d1• carát2r permanente, que tera a incumbénc:a de fiscak~ar, no exercicw em cm·so, a execução Olçamentária.. bem como a movimentação de fundos, no Depa!'ta-:..
me:r:to ~acional 2 no.s jepartamentos
regiOnais.
Parágrafo único. Visando aJ cumprimento de sua tarefa a Comissão de
Orçamento poderá utilizar l:!:uditoria
externa, no tocante à gestão financeira de cada exercício, além d.'US serviços contábil, técniC{o, jurídico e
administrativo do Conselho Nacional.
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CAPiTULO yiii

Pessoal

Art. 60. O exerc1Cl0 de quaisquer
emprêgo ou funções no S~rviço Social da Indústria dependera de provas de habilitação ou de seleção, reguladas em ato próprio.
Parágrafo único. A exigência referida não se aplica aos contratos especiais e locações de serviço.
Art. 61. O Estatuto dos Servidores
do SESI, aprovado pelo Conselho Naciona.l, estabelecerá os direitos e deveres dos funcionárlos da entidade, em
todo o País.
Art. 62. Os servidores do SESI, qualificados, perante êste, como Jeneficiários, pt.~xa os fins assistenciais, estáo sujeitos à legislação do trabalho
e da previdência s-ocial, considerandose o Serviço Social da Indústria, na
sua qualidade· de entida.de de direito
privado, como emprêsa empregadcra,
reconhecida a autonomia dos ó!·g:ãos
regionais quanto à feitura. ~ornpüsi-·
ção e peculiaridade de seus quadros
e'mpregatícios, nos têrmos do artigo
37, parágrafo único.
Parágrafo único. Só Clepois rio pronunciamento da entidade, 3ffi urocesso aà.ministrativo, salvo se faltar menos de sessenta dias ,Jara a l}re::;crição do seu direito, poderá o servidor
pleitear em juizo qualquer' interêsse
vinculado ao seu status profis"'iona.l.
l~.rt. 63. Os servidores do SESI serã v segurados obrigatórios do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários, salvo aquêles que, exercendo atividade profissional diferenciada, estejam vinculados a outro órgão d~ previdência sociaL

prqvisório, na cidade do Rio à.e Ja..-.
neiro, Estado da Guanabara., transferindo-se par.a, a Capital da. República quando ocorrer a Confederação.
Nacional da Indústria.
Parágrafo único. Até que se etetive a mudança., c SESI poderá manter em Bra.sília, isole..ctamente ou em
conjunção com o órgão confederatiVO
industrial, uma delegação representativa e funcional, com. o objetivo <ie
acompanhar e :)ropug:nar, junto aos
podêres federais, os interêsses e finalidades da inst:tuição.
Art. 66. o presidente do ConselhO
Nacional completará a composição
das comissões instituídas pelo plenário na hipótese de vagas resultantes
do disposto no art. 22.
Art. 67. A Confederação ·Nacional
da Indstria elaborará o regimento do
SEJSI, previstos no art. 9<?, parágrafo
único, dentro de cento e vinte dias
após a publicação dêste Regulamento.
Ar.t. 68. O Conselho Nacional e os
conselhos regionais votarão o seu re':"
gimento interno dentro de noventa
dias da vigência dos estatutos do
SESI, com observância de suas normas, da lei da entidade e dêSte 1·egulamento.
Parágrafo único. Até que se cumpra o disposto neste artigo, 'JS presidentes dos colegiados elaborarão regimento interno provisório pa.ra regular o funcionamento dos respectivos plenários.
Brasília, 2 de dezembro .de l 963. Arnaldo Sussekind.

DECRETO

N<? 57.376 DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1965

CAPÍTULO IX

Disposições Gerais e Transitórios

Art. 64. A alt.eração do presente regulamento poderá ser . proposta pela
Confederação Nacional da Indú$tria,
mediante dois terços dos votos do
Conselho de Representantes, com
aprovação do Ministro do Trab•J..lhO e
Previdência Social.
Art. 65. A sede do Serviço soci(ll
da Indústria, abrangendo a do Conselho Nacional e do Departamento
Nacional, permanecerá, em cttrãter

Concede à sociedade Librairie I-Iachette S .A., do Brasil autorização
para continuar a funcionar na R&pública.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição Fe~·
deral, e nos têrmos do Decreto-lei n'?
2.627, de 26 de setembro de 194.0, decreta:
Artigo único. E'~ concedida a soc1~:J"
dade Librairie Hachette S.A. doBrasil, com sede em. Paris, França, auto·
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rizada a funcionar no Brasil, através dos Decretos números 3-3.156, de
25 de junho de 1953; e 5(L457, de 14
de abril de 1961, autorização para
continuar a funcionar na República,
com o capital social destinado its
operações comerciais da filial brasileira, elevado de Cr$ 12.000.000, (doze milhões de cruzeiros) para Cr$ _.
220.000.000, (duzentos e vinte milhões
de cruzeiros), consoante resolução
aprovada pelo .Conselho de Administração, em reunião realizada a 12 de
novembro de 1964, mediante as cláusulas que acompanham o pi-ecltad0
DECRETO

NQ 57,377 -

Decreto n9 50.457, de 14 de abril de
19'61, assinadas pelo Ministro de l!:s~
tado da Indústria e do Comércio.,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e rf!.gulamentos em vigor, . ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorizaç!io.
Brasília, 3 de dezembro de 1955~
1449 da Independência e 779 da República,
H. CASTELLO BRANco

Daniel Faraeo

DE 3 DE DEZEMBRO DE

1965

AprO?Ja alterações introd,uzidas nos Estatutos da Nova América Companhia
de .Seguros Gerais; relativas à transferência da sede e ao aumento docapital sopial.
O Presidente da República, Esando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos tênnos do Decreto-lei n9 2.063.de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Nova América Companhia de Seguros Gerais, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto
n<? 1.353, de 19 de abrH de 1854, relativas à transferência da sede social
para a cidade de Curitibz.. Estado do Paraná e ao aumento do· capital social de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) para Cr$ 60.000.000
(sessenta milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas
em Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 9 de abril e 10 de
maio de 1965.
Art. 29 A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e. aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorizaÇão a que alude aquêle Decreto:
Brasília, 3 de d.EZ€mbro de 19'65; 1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 57.378 -~ DE 3
DEZEMBRO DE . 1963

DE

Outorga concessão à Emissora Rural
de Rio do Sul Ltda., sediada na
cidade do Rio do Sul, Estado de
Santa CatMina, para insta!ar uma
emissora de mdiodijusáo .~onora.

o Presidente da Repú!JHcà, usando
da atribuição que lhe '3onfere o artigo 87, n9 I, da Constituição Federal e tendo ~m vista, c; disposto no
art. 59, n9 XII, da mesma Constitui-

ção, e o que Jonsta no Pare;~el1 número 578-65, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada C(\llcessão à
Emissora Rural de Rio do Sul Limitada, nos têrmos do art. 2f:l do Regulamento dos Serviços de RadiodiJusão, para est;1belecer, na cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, uma
estaçãq de radiodifusão sonora.
Parágrafo único. o controto decorrente desta concessão obedecerá as
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Art. 29 Revogam-se as disposições

cláusulas que .::om êste b:a.!'\::am rubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicac;ôes e dew
verá ser aSsinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da ctata da publicação dêste decreto no Diário Ofi-cial, sob pena de se toma~ nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
DECRETO N° 57. 379 -

em contrário.

Brasília, 3 de dezembro de 1965;
144Q da Indeperidência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DE

3

DE

DEZEr.'IBRo DE

19-65

Aprova a alteração introduzida nos Estatutos da Pôrto. Seguro Companhia
de Seguros Gerais, relatü1a· ao aumento do. capital social.

O PrcMdente Cia República, usando da atribuiçâo que lhe confere o

artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos térmos do Decreto-lei número
2.063, de 7 de março de 1940. decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração introduzid"a nos Estatutos da Pôrto
Seguro Companhia de Segures Gerais, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto-nl? 20.138, de 6
de dezembro de 19·15, relativa ao aumento do capital social de Cr$ ......... .
36.000.000 (trinta e seis mi111ões de cruzeiros) para Cr$ 45.000.000 (qua-'
renta e cinco mil cruzeiros). conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 9 de outubro de 19!K.
Art. 21? A Socieda,.le continuará integralmente sujeita às leis e aos :\egulamentos vigente·s, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aqu8le Decreto.
'
Brasília, 3 d~ dezembro de U}65; 1441? da Independência e •no da Repú-~
blica.
·
H. CASTELLO BRANCO

Daniel F'araco

DECRETO

N° 57.380- DE
DEZEMBRO DE 1965

3

DE

Altera o Orçamento do Departamento Nacional de EStradas de Ferro,
par a o exercício de 1965.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 67, item I, da Constituição e tendo em vista o Decreto n<? 55.511, d'J
11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 1 Fica retificado, de acôrdo
com o quadro anexo, o Orçament.o do
Departamento Nacion<:-1 de Est,•·a.das
de Ferro, Para o exercício de 1965, a
que se refere o Decreto nl? 56.391, de
1<? de junho de 1965.
Art. 2° O Ministério da Viação e
Obras Públicas, mediante P •Úaria,
promoverá, no prazo de 15 dias, a publicação, no Diááo Oficial, da discriminação analítica dos elementos
constantes do Orcamento ora retificado.
-

º

A1-t. 31? :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições elh contrário,
Brasília, 3 de dezembro de 1965;
1441? da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

Os anexos a Que se refere o art. 1Q
foram publicados no D.O. de 9-12-65.
DECRETO' NQ 57.381 DEZEMBRO DE

DE 3

DE

1965

Concede à Emprêsa de Navegação
Santa Catarina Limitada iwtori.zação para continuar a funcionar
como emprêsa de navegação de ca-'
botagem.
o Presidente da República, usando~
da atribuição_ que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso I, da Constituição Federai, e nos .têrmos do DecretO-lei
n9 2. 7&4, de 20 de novembro de 1940,
decreta:
Artigo único. f: concedida à Emprêsa de Navegação Santa ·Catarina
Limitada, com sede na cidade de São
Francisco do Sul, Estado de Santa
Catarina, autorizada a funcionar pelos Decretos ns·. 33 . .550, de. · 14 de
agôsto de 1953.;_ .. 35.056, de 12 de fevereiro q.e 1~54;;, 36.483, de 20· 4~ novembro de 1954; .41.364, de 23 de
abril de 1957; 51.122, de .2 de iigôsto
de 1961; e 56.127, de 27 de abril de
19-65, autorização para continuar a
funcionar como emprêsa' de navegação de cabotagem, com a alteraçào
contratual apresentada, que compreende o aumento do capital social
de Cr$ 21.600.000, (vinte e um milhões e seiscentos mil cruzeiros) para
Cr$ 68.720.000, (sessenta e oito milhões, setecentos e vinte mil cruzeiros), por meio da correção monetãria
dos valôres do Ativo imobilizado, nos
têrmos da Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1964, capital êsse . dividido em
68.720 (sessen,ta e oito mil, .setecen~
tas e vinte) cotas, do valor .unitáriQ
de Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros), distribuídas com base na Lei n9 2.180,
de 5 de fevereiro de 1954. consoante
instrumento !)úblico de alteração contratual, lavrada a 14 de abril de 1965,
obrigando-se·' a meSma sociedade a
cumPrir integralmente as leís, ·e· regulamentos em vigor, ou que, venham
a vigorar, sôbre o objeto da· presente
autorização_.·
Brasília, 3 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re-públka.
H. CASTELLO BRANCO
Daniel Faraco

3M

nos têrmos do Decreto-lei u9 2.0ea
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da União
do Comércio e Indústria Comp8;q.hia
de Seguros Gerais, com sede na ('J~
dade de Joinvile, E!stacto âe Santa
Catarina, autorizada a funcionar pelo
Decreto n9 17.299, Je !i de dezembro
de 1944, . relativa ao aumento do capital social, de Cr$ 24.000.000 (vinte
e quatro milhões de cruzeiros) para
Cr$ 108.000.000 (cento e .oito milhões
de cruzeiros) , conforme deliberação de
seus acionistas em Assembléia ·Geral
l!.Xtraordinária, realizada em 21 Cte
abril de 1965.
Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e acs re~
guiamentos vigentes, ou que venhatn
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 3 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da ReR
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel FaracO

DECREI'O

N9

57. 383 -

DEZEMBRO DE

DE 3

DE

19!35

Regulamenta· a assisténcia Jmanceira
do...·Governo Federal· aos Estados e
Municípios e cria o Fundo de Estabilização de Receita Cambial.
O Presidente da Repúblic~, no uso
das atribuições que lhe confere o ar'tigo 87, item I, da Constituição Federal e tendo em vista ó diSposto na
Lei _n9 4. 770, de 15 de setembro de
1965, decreta:
·

Da assistencia financeira aos
Estados e Municípios

DECRETO N9 57.382 DEZEMBRO DE

DE

3

DE

1965-

Aprova a alteração introduzirla ~os
Estatutos da Uniã,o do Comércj,o e
Indústria Compq;izhia de S~guws
Gerais, relativa ao aumento do cadital social.

o_ Presidente da República, usa.ndo ·.d~.: atribuição ue lhe contere o artigo'· _87,: inciso I. da Constituicâo, e

Art. 19 Fica autorizado o Ministêrio da Fazenda a conceder empréstimos aos Estados e Municípios, destinados à complementação ··financeira
de investimentos de indiscutível urgência e de relevante interêsse econômico e social, observado o disposto
neste Regulamento.
Parágrafo único. Os empréstimos
de que ·trata êste artigo poderão ser
cnncedidos também p a r a obras em
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fase de acabamento, desde qU'e configurada a hipótese de impossibilida~
de de sUa conclusão com recursos
próprios dos Estados e Municípios ou
cte outras fontes, internas ou externas.
.A___rt. 29 Salvo os 'casos previstos_ no
art. 89, os empréstimos de que trata
o presente decreto obedecerão o' prinCipio de que nenhu~a umctade tecterativa, isoladamente, assim entendido o Estado e os respectivos Mumcipios, poderá receber quantia superior a Hl% · (dez por cento) dos recursos globais destinados a êsse fim.
Parágrafo único. Na fixação dos
critérios de distribuição dos recursos
será levada em conta tõda a assisten~
cia financeira prestada aos Estados e
-Municlpios pelos órgãos do Governo
Federal, inclusive a aplicação de re·
cursos nas operações de que trata o
artigo 10 dêste -decreto.
Art. 39 Terão prioridade no atendimento de suas solicitações, os Estados e Municípios que adaptarem o
sistema de revisão de salários de seu
funcionalismo ao disposto no Decreto
n<:> 54.018, de 14 de julho de 1964, e
na Lei n9 4. 725, de 13 de julho de
1965.

Art. 49 Fica vedada a concessao de
empréstiinos, na -forma aêste decreto,
nas seguíntes hipóteses:
1) qUando o Estado ou Município
atribuir aos seus servidores vencimentos superiores aos dos níveis equivalentes dos tuncionários c i v is do
Poder _Executivo da União;
2) quando destinados ao pagamento de salários ou vencimentos de
pessoal, salvo nos casos de vinculação
direta às obras financiadas;
3) quando o deficit previsto para_
1966 fôr superior a 20% (vinte por
cento) da receita global ou quando as
despesas de pessoal excederem de 60%
(sessenta por cento) do total das despesas);

4) quando não houver sido cumpndo, junto ao Conselho Técnico de
Economia e Finanças, o disposto no
artigo 112 da Lei n9 4.320, de 17 de
março de 1964.
Parágrafo único. Nenhum emprés.tlmo nôvo poderá ser concedido a Estado ou Município que não tenha regularizado, juridicamente, junto à Fa~
zenda Nacional, as operações de empréstimos contra1dos antenormente,

l!.XECU'l'IVO

na vigência das Leis ns. 3.337, de 12
de dezembro de 1957, e-4.388, de 28
de agôsto de 1964.
Art. 5<? As solicitações relativas a
projetas de investimentos de valor
global superior a Cr$ l.OtlO.UOO.COO
(hum bilhão de cruzeiros) , serão eucaminhadas pelo Ministro da Fazenda ao Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenaçao Econó~
mica, que emitirá parecer sóbre a viabilidade e grau de prioridade do empreendimento,. tendo em vista os programas económicos e sociais- do Govêrno tecteral.
Parágrafo único. Nos casos de que
trata êste artigo, as solicitações de
empréstimos acverão ser acompanhadas dos· segmrJtes documentos:
a) justificativa· do empreendimento,
tanto no que s'e refere à economia da
região como aos beneficias de que dêle
derivarão para os seus habitantes;
b) esquema financeiro e cronograma de sua execução, indicando as di~
versas fontes de recursos e a parcela
a ser custeada com o empréstimo solicitado à Fazenda Nacional;
c) balanço da execução do último
exercício financeiro e balancete do
exerc1cio corrente, elabOrados na terma prevista na Lei n9 4.320, de 17 de
março de 1964, indicando as causas
do deficit, quando fõr o caso:
d) orçamento relativo ao próximo
exercício, acompanhado de exame ·dos
dispêndios que compõem a faixa de
ctesequi1ibrio fmanceiro, quando fõr o
caso, mencionando as medidas pregramadas ou adotadas para a sua correção;
e) demonstra ti vá dos gastos com
pessoal, acompanhado dos diplomas
legais relativos à fixação 'dos níveis
de vencimentos dos servidores, estaduais ou municipais, inclusive os dos
cargos técnicos.
Art. 69 De acôrdo com ·a natureza
dos projetas de investimentos e a critério do Ministro da Fazenda, o prazo
de resgate dos empréstimos de que
trata o artigo 19 poderá v·ariar de 2
(dois) a 8 (oito) anos e a taxa de
juros de 4 <quatro) a 7% (sete por
cento).
§ 1<> Nas solicitações de empréstimos, os Estados e Municípios inter~
sactos indicarão, mediante justificativa, o prazo pretendido para o resgate, tendo em vista, inclusive, sua capacidade de amortização da dividà,
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§ 29 Em casos especiais, o _Ministro
da Fazenda poderá incluir prazo de
carência nos esquemas de amortizaçáo.
Art; 79. Os. contratos de empresumos de que trata êste decreto serão
lavrados na forma prevista no Artigo
39, n9 IX da Lei n9 2.642, de . 9 de
novembro de 1955, e dêles constarào,
além das cláusulas e condições usuais
ou obrigatórias: o fim a que se destinará o empréstimo; a indicação da
lei estadual ou mmücipal autorizativa
da operação; a programação dos desembolsos; o esquema de l%@:Uldaçao;
a taxa de juros; a especifiCâção das
garantias a se rem oferecidas pelos
mutuários, na conformidade do que
dispõe o Artigo 770 do -Regulamento
G e. r a l de Contabilidade Pública da
União; a forma e os prazos em que
os Estados e Municípios comprovarão
a aplicação dos financiamentos recC!bidos.
Art. 89 Os adiamamento.s já concedidos aos Estados, com oase na Lei
n9 4.388, de 28 de agõsto de 1964, e
que excederem o limite fixado em seu
artigo 13, serão regularizados median-te assinatura de contrato de financiamento com o M1mstério da Fazenda,
para resgate no praz o de 8 (oito)
·.anos, a juros de 8% <oito por cento)
ao ano.
Art. 99 Os recursos resultantes ua
aplicação dêste decreto, bem assim os
decorrentes de convên!os celebrados
entre a União e os Estados, inclusive
os da Superintendência do Desenvol~
vimento do Nordeste (SUDENE), poderão ser depositados em banco oficial do Estado, onde houver.
Parágrafo único. Se os recursos de
que trata o parágrafo anterior forem
decorrentes de convênios, ficarão vmculados, em conta ·especial, à execução dos mesmos, para serem aplicados segundo a programação estabelecida.

Do Fundo de Estabilização
de Receita Cambial

Art. 10. Fica institilldo, Junto ao
Banco Central da República do .Brasil, um fundo de natureza contábil
denominado "J;i'Undo de Estabilização
de Receita cambial", destinado a -suprir recursos ao Banco do- Brasn ~.A.
para a reálização, por conta do Te..o
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Muro Nacional, das seguintes operações:
a) aquisição e financiamento doS
excedentes do consumo doméstico da
produção nacional de bens exportáveis, quando tais providências se fizerem indispensáveis à regu!arizaçáo
tio escoamento da safra;
b) complementação da remuneração em cruzeiros de produtos de exportaçao que encontrem dificuldade
temporária de colocação no exterior
devido à baixa cotação nos mercados
internacionais;
c) estabelecimento de adequada relaçao de preços entre um produto exPortado in natura e sob a forma de
manufaturados ou derivados;
d) assistência à produção agrícola
de exportação, bem como Unanciamento da estocagem dêsses produtos,
quando sujeitos a oscilações de entressafras.
Art. 11. Constituirão recursos do
Fundo:
I - A parcela de recursos que lhe
fôr dest:iilada pelo Ministério da Fazenda, através da colocação de Obrigações do Tesouro de que trata o artigo 59 da Lei n9 4:770, de 15 de setembro de 1965.
II - Os creditas especiais que lhe
forem destinados e aS dotações consignadas no Orçamento Gera 1 da
União.
III Eventuais disponibilidades
em cruzeiros, decorrentes do contrõle
do sistema cambial, a critério do Conselho Monetário Nacional.
IV - A receita da venda de "Promessas de Licença de Importação",
·relativa a produtos de categoria especial.
v - o valor das diferenças ae preços apuradas na venda de produtos
1mportados e exportados, adquiridos
por conta do Govêrno.
VI - o rendimento dos depósitos
e aplicações do próprio Fundo.
Art. 12. o orçamento de recursos
e aplicações do Fundo de Estabilização de Receita Cambial será submetido à aprovação prévia do Conselho
Monetário Na c 1 o na I, ao qual será
apresentado, bimensalmente, um relatório de sua execução.
Parágrafo único. Enquanto não -forem constituídos os recursos do Fundo, o Ministro da Fazenda, .·mediãnte
prévia aquiescência do Conselho Monetário Nacional, poderá , autorizar o
débito das respectivas despesas em
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Nacional,· observ_acto

o diSposto neste artigo.
Art. 13.

_Q

Banco do Brasil pro-

em sua escrita,· registras individualizados de cada . operação, de
modo a permitir a sua Veri!icaçao
-imediata, para fins de informações e
contrôle.
move~á,

Disposições Gerais

14. Os recursos destinados â
execução. dcí presehte "decreto se rã o
obtidos mediante· colàcaçao-- de Jbrigações. do Tesouro Nacional,;até o liArt.

mite de Cr$ 250.01JO.OGO.OOO '.~dUZen

tos e cinqüenta bilhões de cruzeiros>,
observadas as disposições da Le1 número 4.357, de 16 de julho de 1964
§ 1Q

Na forma do disposto no § 49

do art. 49 da Lei n9 4.505, de 31 de
dezembro d~ 1964, as Obrigações 'do

Tesouro, a que se refere êste artigo,
poderão ser adquiridas diretamente
pelo Banco Ceritral da República do
Brasil.
~ 2!f Os recursos obtidos na forma
disposta neste artigo serão distribuidos ~QlJ.i~ai;iy::J,JUep._te: para a conces~
sao· A&·: êrrl_pré~timps_ ·;,:~o.s ~stados e
Mumcípios:.. ·e-· pa-r a·-- .$_liPriJ'rle!;l.tO ao
FundQ _ de. Estat;Ji!_ização '-'cte·· Receita
Cambial,· de forrp.a·.--·que, em nenhum
momentq, ·.os ·emih:éStiinoS _da primeira
espéi::fe'qlltl'aPa,Ssem ··50'% -,~(cihqüenta
por cen~o) . do mon~nte .. de recursos
levantadós·,. ·p~Í'a,. 'e' ss--a·s ·~tu~·audades,
mediante venda·s de Otitigl!--ÇÇes do Tesouro.
§ 31? Do montal].~e ·.destinado â concessão de- empréStim.·O~r .-.~O~ -~t1i:çl.os e
Municipios se r á dedUZitlã -a.o parcela
necessária à regularização das op'etações de que trata o artigo 8Q dêste decreto.
. Art. 15. 0 Tesouro- Nacional, o
Banco Central da República do--Brasil e o Banco do Brasil S. A. firmarão convênio para a execução dos serviços relativos ao Fundo de EstabiHzação de Receita Cambia·L
Art. 16. o presente decreto entrará ·em Vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em contráriO.
Brasília, 3 de dezembro de 1965;
144!f dà: Independência e 77!f da República.
H. CAStELLO BRANCO
Octávio Bulhões
Roberto. de .Oliveira .campos

DECRETO N .9,- 57.384 - 'DE 6 DE
DEZEMBRO- DE· 1965
AUtori.-za a· ctãaàtio braSileiro Jonathas Bitencourt a p'esqiLisa! quartzo
e mzca, nó ·-mUnicípio .ae:.ç;overnador
Valada-res. Estado de-.Mi1Uls ·Gerazs.

O Presidente da República, usando
da atl"ibuição que lhe confere o artigo 87, n,Q 1, da Constituição e nos
têrmos rto Decreto-lei n.9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas)' decreta:
Art. l.!f Fica autorizado o cidadãO
brasileirQ_.. Jonathas Bitehcourt a pesquisar qU!trtzo e mica em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Córrego do Marinho, distrito e
município de- . Governador Vala-dares,
Estado de Minas Gerais; numa:_: 'área
de trinta e três hectares e quarenta
ares (33,40 ha), delimitada por um
polígono irregular, que tenl um vértice na confluência do Córrego do Açude com o t.!órrego do Marinho e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e cinco metros (205
rn>, vinte --e um graus nor.oeste (219
!,1 w > ; quatrocentos e oitenta e seis
mf'trOs (486 m), norte (N); seiscent-Os e seis metros (606m), oitenta e
~-p;s graus e quarenta e cinco minu-.
tos sudeste <86Q 43' SE> ; quatrocentos e vinte e três metros (423 m),
sul (S'. :. o _ quin~ (5.9) laqo. ~ o segmento . iétilüíéo -,'que une o quarto
(4.!f) 1ad.6. deSci·it.O:
Vér'tice de partida. ·
Parágrafo . único. A e~e~U:çào da
presente ... aUtonzação fica sujeita às
estip~!aÇõeS·. do' ;Regulamento aprovado pelo ,Pecr~_tp·~-~.9. 5L7.~6, d~_19 qe
fevereirO ·ae-- 1963 e.. da: Resoluçao nu.mero..-3'-"de 30. de abril ·'de' 1965, da
Comissão -Nacional de .Energia Nuclear.
Art. 2.!f ·O t1tulô da .. á.ut-bt-iz~-ção de
pesquisa que será ·uma Via· autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos e ·quarenta cruzeiros (Cr$ ..
340) e serã válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. '3.Q Revogam -se. as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1965;
144.9 da .Independência. e 77.9 da República.
H. CASTI'I.LO BRANCO

·ao

Mauro Thibau
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DECRETO

N,9

.57.3,85 ::-

DE 6 DE

DEZEMBRO DE _1965

Autori-za o cidadâo brasileiro Itamar
Ribeiro Cam·ezO .q -peSquisar amianto, no município de Sanclerlândia,
Estado de Goiás.
O Presidente da Repúbliça,
da atribuição qlJe ~he _confere

usando
o artigo- 87·, n;9 I,- da Con-stituição e nos
têrmos ~:o Decreto-.lei n,9 1.985, de 29
de j-a.n'ei!o de '1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado O cidadão
brasiléiro Itarirar.· Ribeiro Camelo a
pesquiSÚ amianto- em terrenos de sua
propriedácte no lugar denominado Bacupari, distrito e município de Sanolerlândia, Estado de Goiás, numa
área de quatro hectares e oitenta e
quatro~ ares (4,84 ha), delimitada po1·
um poligono irregular, que tem um
vértice a cinqüenta e cinco metros
(55 m), no rumo magnético de trinta
e um graus e trinta minutos noroeste
(319 30' NW), -do canto sudoeste
<SW) da casa sede do quinhã~ denominado Morro do .Amianto e os lados a partir dêsse v~rtice, Os seguintes comprimentos e rumos. magiiéticos: duZentos -e Oiterita metros (280
m), quarenta e dÜis graus sudoeste
(429 SW); trezentos e_ cinqüenta e
cinco metros (355 m), oitenta e quatro graus e vinte e oito minutos nordeste (849 28' NE) ; cento e trinta metros (130 m),
quarenta e quatro
gn~us e vinte e' cinco m111utos nordeste <449 25' NE); o quarto- '4.9) Iado é o segmento retilíneo que une a
extremidade do terceiro (3_,9)·. lado
descrito ao vértice de par.tida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fie~ Sujeita às
estipU.IaQõ.es do Regülainento aprm·ado Pe1~ Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e· da Resolução !1° 3,
de 30 de abril de· 1965, da ··corriissão
Nacional de Eiiergia Nuclear.
Art ..2.? O titulo da autorizaçãO de
pesquisa, que· seiá uma via autêntica dês te decreto,_ pagará. a_ taXa de
trezentos cruzeiros <Ci'$ 300) e· será
vãlido- po1· dois (2) anos a contar da
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data da tninscriçào no livro pr_óprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposicões
em contrário.
Bi'asílüi,,_6 de dezembro de 1965-; 1449
da Independência e 77,9 da República.
·
fi

CAS!ELLO. BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N.9

57.386 1965

DE 6 DE

DEZEMBRO DE

A.1ttoriza o cidadâo brasileiro 1-Ierminio Apparec-ido Bonetti a _pesqu~sar
jeldspato, no_ mu?zi.cipid de Socorro,
Estado de Sao Paulo.

O PreSidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigo 87, n.Q I, da ConstituiÇão e nos
têrrnos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Herminio Apparecido Bónetti a pesquisar feldspato, em terrenos de propriedade de Ernesto Domingues de Lima, no· lUgar denominado Bairro dos Rubis, distrito de Socorro, município de· Socorro, Estado
de São Páúlo; muna área de cinco
hectares e oito ares (5,08 ha), delimitada por um _ polígono irre~_ular,
quf tem. um vértice- a. 'inil- trezentos
e sessenta e três meti·os (1: 363 m), no
r\üno verdadeiro: de sete:n:ta ·e nOve
graus e trinta_ e cinCo ·minutos su:..
deste (799 35' SE), do marco dei quilómetro -cento e vinte e oito· (km --128)
da estrada. de· rodagem Bragança Paulista-Socorro e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes -comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e
oitenta e três metros e cinqüenta centímetros (383,50 m), setenta e cinco
graus e vinte minutos nordeste (759
20' NE) ; cento e oitenta e quatro metros (184 m), dezessete graus e vinte minutos nordeste (179 20' NE);
cento e cinqüenta e um metror e cinqüenta centímetros (151,50 m), trinta e trés graus e quarenta e cinco
minutos. sudeste- (339 ~5' SE); trezentos e dois metros_ .<302 m);, quarenta
e nove graus e dez minutos sudoeste
(499 10' SW) ;_ d.:.1zentos e _trintà e
seis metros <236 m) . oitenta· e· cinco
graus e cinco minutos . sudoeste_·. (8õ9

05' SW) ; o sexto e último lado é o
segmento retilineo que une a extremidade do quinto lado descrito ao
vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estiplllaçoes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e d3. Resolução núme-ro 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 o título da autorização de
peE=quisa; que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trf;•2entos cruzeiros (Cr$ 300) e será
válido por dois (2) anos a contar da
dnta da transcrição no. livro próprio
Ce Registro das Autorizações de Pesqmsa.
Art. · 39 Revogam-se as disposições
em cnntrário.
Brasilia, 6 de dezembro de 1965;
144,9 da Independência e 77.9 da RepúbliCa.
H,

CA ':'!'ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.!? 57,388 -

DE 6 DE

DEZEMBRO DE 1965

concede 1d óxima - óxidos, Minérios
e Associados Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mi,nera.ção.
O Presidi:mte da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.9 I, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o Decreto.lei n,Q 938, de 8 de dezembro de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedida à óxima - óxidos, l\I.Iinérios e Associados
Ltda., com sede em Belo Horizonte
e constituída por contrato particular
de 21 de junho de 1965, arquivado
sob o n.!? 162.187, por despacho de 24
de junho de 1965, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, autorização para funcionar como empresa de mineraçã.o, ficando a mesma obrigada a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 6 de dezembro de 1965;
1448 da Independência e 77.Q da Re-

pública.
H.

DECRETO

N ,9 57,387 -

DE 6 DE

DEZEMBRO DE 1965

Concede à Mineração Planalto Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 87, n.9 I, da Constituição e nos
têrmos. do Decreto-lei n,Q 938, de 8
de dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida à 1-A.:ineração Planalto Limitada, constituída por contrato arquivado sob
número 51.780, na Junta Comercial do
Estado da Bahia, com sede na . cidade de Caculé, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Brastlia, 6 de dezembro de 1965;
144.9 da Independência e 77 .Q da. República.

CI'-S'l"ELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 57.389 -

DE 6 .DE

DEZEI'.1BáO DE 1965

Suprime cargos isolados de Ministro
de Ass1mtos ComerCiais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso
I, da constituição, e de

acõrdo com o artigo 22 da Lei número
de 26 de junho de 1964, decreta;
Art. 1Q Ficam suprimidos três (3)
cargos, vagos, de Ministro de Assuntos Comerciais Qe Primeira Classe, e
dois (2) cargos, vagos, de Ministro de
Assuntos Comerciais de Segunda Classe, do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das Relações Exteripres.
Art. 29 :ttste Decreto entrará em. Vigor na data de sua publicação, revogadas as dispOsições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1965;
144º da Independ@ncia e 771! da República.
4.-345,

H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thzbau

V asco da Cunha
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DECRETO N9 57. 390
DEZEMBRO DE

DE

7

DE

1965

Reajusta os preços básicos mínimos
relativos à safra do ,an_o agrícola
1965-66 para o feijão das águas e
o amendoim das águas da região
Centro-Meridional, constantes no
Decreto nl? 56.822, de 19_ de setembro de 1965.

O Presidente ,_.da República, usando da atribuição que lhe confere o
Art. 87, número 1 da Constituição, e
de acôrdo com o disposto na Lei número 1.506, de- 19. de dezembro de
1951, com a nova redação dada pela
Lei Delegada n9 2, de 26 de setembro de 1962, combinadas à Lel número 4.303, de 23 de dezembro' de
1963, decreta:
Art. li? Os preços básicos mínimos
para . as operações de financiamento
ou aquisição de feijão e amendoim da
região Centro-Meridional da safra das
águas de 1965-66, de acôrdo com p
que preceitua o Art. 49 do Decreto
n9 56.822, de 19-9-65, passam a ser
os seguintes:
a) Feijão das Aguas
Cr$ 10.800 (dez mil e oitocentos
cruzeiros) por saca de 60 quilogramas daS variedades branca, prêta e
de cõr. compreendidos J].esta última
os feijões: roxo (opaco ou lustroso)',
rosil1ha, jalo m~ enxôfre, opaquinho,
bico de ouro, mulatinho e creme.
admitindo-se um deságio de 20% para
os demais feijões acima não especificados.
b)· Amendoim das Aguas
crs 4. 650 (quatro mil, seiscentos e
cinqUenta cruzeiros) por saca de 25
quilogramas da classe "graúda" e Cr$
~.350 (quatro mil, ·trezentos e cin~
qü€nta cruzeiros) por saca de 25 quilogramas da classe "miúda", do tipo
3 confórme especificações baixadas
pelo Decretb n9 590, de 6 de fevereiro
de 1965.

Parágrafo _único.
Continuam em
as demais disposições do De~

vig~r

creto n9 56.822 de lQ,, 'de setembro de
1965.

Art. 29 l!:ste Decreto entrarl\ e11;1 vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrS.rio.
Brasilia, 7 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77r;. da República.
H. CASTELLO BRANCO

Nei;

Braga

Roberto de Oliveira Campos

DECRETO Nl? 5'7. 391 DEZEMBRO DE

DE

7

DE

1965

Autoriza a Comissão de Financia~
menta da Produção (CFP) a conceder financiamento aos bene;iciadores dos produtos resultantes das
atividades agrícola, pecuárta ou extrativa que hajam asseguradv ao.1
produtores ou suas cooperattvas o
preço mintmo fixado pela teqislação
em vigor, e dá outras providências.

O Presidente da Rep'Oblica, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçà0 Federal, decreta-:
Art. 1'> Fica a Comissão de Financ!amento da Produção <CFP) auto·
J'l:?.adn a concf!der financiam~tJto a
beneficiadores_ de produtos resultantes das atividades agrícola, p·~cuária
ou extrativa que hajam asseguÍ'ado.
comprovadamente, aos produtores ou
was cooperativas, o preço mínimo n~
xado na forma da legislação em \'i~
v,or c, ainda, a garantia de beneficlaJ:nento dos produtos e de praça em
fieus depósitos ou armazéns.
Parágra.fo único. Os financiamen ·
tos de que trata êste artigo poderãü
t;er concedidos com- ou sem 'Jpção de.
'..'enda à Comissão de Financiamento
áa- Produção (CI•,P) e abrangerão, a
critério da Autarqu1~, o bene!ieJa ..
menta, acondicionamento e transporte -dos produtos.
Art. 29 Os financiamentos OE'! que
n·ata o artigo anterior não poderão
ultrapassar a percentagem cte 80%
(oitenta por cento)-- do valor ·do _preco minimo do produto e ser~o fixa··
dos pelo Plenário da Comissão de
Financiamento da Produção (CFP),
t.endo em conta a capacidade de be~
neficiamento e armazenamentQ, posta
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à disposição dos produtores ou de
suas cooperatiVaS,_.. com garantia a es~
tes de plena liberdade da co1oeaçao
de prod11tos e subprodutos resultantes
do beneficio, obsérvado alnda o- d!s~
posto nos arts. 59,· 69 e 79 e seus pa·
t'ágrafos da Lei Delegada n9 2, de
26.9.1962.
Art~ 3Q Excepcionalmente, ooservadas as formalidades legais, poderá a
comissâo de Financiamento da .Produção (CFP) realizar, com terceiros,
operaçoes de compra elos proctuto5
caracterizados no. art. 19, desde que
devidamente comprovado, por êstes, o
pagamento do preço- m1mmo nxaao
na legislação em v1gor, aos proo.utures ou suas cooperativas.
Art. 4<? ~ste decreto entrará em vi-

gor

a partir

de 19 de janeiro de 1966,

revogadas as disposições em contra-

r1o.
Brasília, 7 de dezembro de 1965;
144"' dà.. Independência- e 779 da Re~
pública.
·
H. ÜASTELLO BRANCo

Ney Braga

Roberto de Oliveira Campos
DECRETO W? 57.392 DEZEMBRO DE

DE 7 DE

1965

Dispõe sôbre recolhimento _de diferenças de preços sôbre estoques de trtgo e seus derivados e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Arti~
go 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1<:1 A Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB). através de seu Departamento -de ·Trigo,
criado pelo Decreto n9 56.452, de 9 de
j1,1Ilho de 1965, procederá ao levanta11"\ento dos estoques de trigo em grão,
seus derivados e subprodutos em poder dos moageiros na data em que entrar em vigor o nôvo preço de venda
do trigo em grão, bem como dos estoques de farinha de trigo em poder dos
comerciantes atacadistas, industriais
do ramo é comerciantes varejistas.
Art. 29 Ficará a cargo da_ Carteira
de Gomércio Exterior do Banco do
BraSil S. A. (CACEX) o levantamen-.
to das quantidades de trigo em grão

importado, em- trânsito e por embarcar, ·destinadas aos portos do País
cujo câmbio -tenha sido fechado à taxa de Cr$ 1. 850 por dólar, para o fim
de recolher em S!ont~ 'especial à ordem
do Banco_ centr:al. da República do
Bmsil as diferenças de preços resultantes da venda dêsse trigo, à baSe do
câmbio de importação já reajustado
nos têrmos da Circular FICAM número 58, de 13 de novembro- de 1955-,
do Banco Central da República do
Brasil.
Parágrafo único. Para os efeitos do
presente Decreto, consideram-se .;omo quantidades em- trânsito aquelas
que, na data em que entrar~· em vig·or
o nôvo preço da venda .do_ trigo, estiveram a bordo de navios- ainda ,1ão
atracados ein portos brasileiros.
Art. 39 Os moageiros, comer"ciantes
atàcadistás, industriais de farinha de
tr~go e comerciantes varejistas prosseguirão na venda dos subprodutos do·
trigo e derivados, contabilizando separadamente a diferença entre os novos
preços .e os anteriormente em vigor.
Parágrafo único. Conceituam-se,
para os efeitos dêste Decreto:
I - Moageiros, todos os estabelecimentos que transformam o trigo em
grão, em farinha e demais subprodutos;
TI ......., Comerciallte atacadistas, aquêIes que exercem o coméi'ció da farinha de trigo por atacado;
III - Industriais, os estabelecimentos que industrializam a far~nha ou
os subprodutos do trigo;
IV
Comerciantes varejistas,
aquêles que exercem o comércio de far1nha de trigo, seus subprodutos e derivados, a varejo.
Art. 4q o total mensal das diferenças de preç_o de que trata o artigo cm.:.
terior será recolhido pelo.s moag-ciros,
comerciantes atacadistas, industriais e
comerciantes varejistas, ao Banco do
Brasil S. A., até o 109 (décimo) dia
útil do mês_ subseqüente, a crédito da
conta referida no Artigo 29 dêste Decreto.
Art. 5<:1 Os recursos provenlentes das
diferenças de preços de que trata o
Artigo 29, bem como das oriundas de
estoques de trigo em grão, farinhã de
ti'igo, subprodutos e derivados, existentes no território nacion;:JJ, na data
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da publicação dêste Decreto, terão a
.segumt.e destinação:
a) Para- a superinendência Nacional do Abastecimento <SUNAB) ,- lO%
~dez por cento), a fim de. atender à3
despesas,, ~xecução do pessoal, do seu
Departamento de Trigo e para o
custeio dos serviços previstos no preseme Decreto;
b) Para o Banco do Brasil S. A.,
40% (quarenta por cento), para a
constituição de uma reserva técnica
destinada a atender possíveis flutuações de pregos· do· tri_go .que ..venha a
ser adquirido .no, mercidO. externo, bem
como para suprir eventual·insuficiência dos recursos destinados à cobertura do "deficit" que resultar das ope~
mções .de compra e venda, do trigo
nacional da safra 1965-1966;
c) Para o Ministério da Agricultura, 50% (cinquenta por cento) para
ocorrer aos _gastos advenientes com
trabalhos e programas de pesquisa e
expt:rimentação visando ao incremenCv d.a pi·odutividade, por hectare, da
lavoura tritícola no Pais, especialment~ no tocante
ao levantamento da::;
âreas ecológic·as apropriadas; emprêgo das técnicas mais·. recomendadas;
adubaç~ adequada; profilaxia fitossanitária, obtenção, deSenvolvimento e
aplicação de novas variedades de se~
mentes e planejamento racional da
mecanização.
Parágrafo único. o Banco central
da República do Brasil atenderá às
solicitações para fornecimentos de
verbas dos titulares dos órgãos cita~
dos nas alíneas a, b e c dês te artigo.
Art. 69 A supervisão e execução no
que couber, das medidas previstas neste Decreto, _referentes aos reColhimentos de diferenças de preços Eóbre os
estoques de trigo em grão, farinha de
trigo, subprodutos e derivados existentes no País, bem como das normas
estabelecidas nos Decretos números
2.096, 51.681, 52:780, 53.913,

54.969.

55.807, de respectivamente, 18 de no-

~~~~r~~t~i;~3d;91~6e3,j~~e~~ ~eai~9 6Je
1964, .11 de novembro "de· 1964 ~ 5 de
março de 1965,- ficará. a cargo de um
oficial das fôrças armadas que será
assessOTado por .funcionário do Banco
do Brasil q. A.
Parágrafo único. Para os fins pre·
Yistos neste Artigo:
a) As autoridades , fedérais, esta~
duais- e municipais, prestarão tôda a
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colaboração passivei- para que ~ejam
coibidos, com rapidez e eficiência, todàs os abusos ou tentativas de defraudações das medidas resultantes
dêste Decreto;
b) o superintendente -da superintendência Nacional do Abastecimento
·(SUNAB) , ~e assim entender necés'Sá!·io, poderá requisitar colaboração
cte quaisquer órgãos ou servidores da
administração deSCentralizada e das
sociedades de econo'mia mista, inclusive o Banco dó BraSil S. A.
Art. · 79 Para ·:ex~cuçio das. normas
estabelecidas nO .presente Decreto po~erá o .Supervi::or de que trata o Artigo 6íl solicitar do Departamento de
Trigo ·da Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUNAB) a aplicação das seguintes sanções, além das
previstas nos Artigos 11 e 12, da Lei
Delegada n'? 4, de 2B de ·setembro de
1962:

a) Suspensão do fornecimento de
aos moageiros que não recolhe~
ra1•. , no devido tempo, as· diferenças
a qué ~e referem os ArtigOs 2<? e 49
dêste Decreto, correspondendo . cada
dia de suspensão. ao- cancelamento de
1;365 da cota anual de trigo prevlliLa
para cada um;
b) suspensão ou cancelamento das
entregas de farinha de trigo e outros
subprodutos e derivados aos comerciantes atacadistas, industriais e comerciantes varejistas que deixarem de re:..
colher, no devido tempo, as diferenças a que estiverem obrigados por êste
Decreto.
~ :igo

Parágrafo único. A suspensão, com
fundamento nestas. disposições, corresponderá ao período compreendido entre a data da notificação aos. moageiros, comerciantes atacadistas, industrjais, comerciantes varejistas para o
recolhimento das diferenças _de preços a que estiverem obrigados por ês~
te Decreto, e a data em que se verificar o respectivo pagamento.
Art. 8Q Sempre que fôr necessário,
poderá a Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUNAB) promover,
nos têrmos da legislação vigente, a
desapropriação de estoques de tr1go
em grão, seus derivados e subprodutos.
·
Parágrafo único. Para os efeit.os
dêste Artigo são considerados de utilidade pública os estoques de trigo em
grão, subprodutos ·e derivados de trl-

394

ATOS. DO PODER ExECUTIVO

go, em poder dos moag;eiros, comerciantes atacadistas, industriais e comerciantes varejistas.
Art. 99 Para exercer as funções de,
respectivamente, supervisor e Assessor,
mencionados no Artigo 69, são desigw
nados o Coronel-Intendente do Exército Abdias dos Santos Arruda e o
fUncionário do Banco do Brasil S. A.

Raul Fermmdes carneiro Filho, que
ficará à disposição da superintendên-

cia Nacional do Abastecimento (SUNAB), assegurando o Banco do Brasil S. A. a êsse seu servidor, tôdas as
vantagens, sem exceção, como se ·~m
exercício nos seus quadros estivesse.
Art. ·10 o presente Decreto entrarA
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrâ ..
rio.
Brasília, 7 de dezembro de 196n;
144° da Independência e 779 da Re~
.pública.
H,

CASTELLO BRANCO

Ne?.J Braga·
Roberto de Oliveira Cam.po3

DECRETO

N9

57.393 -

DE 7 DE

DEZEMBRO DE 1965

.I>Wpõe sôbre o funcionamento da Rêde
de Telecomunicação do Ministétio
da Educação e Cultura, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
.das atribuições que lhe confere o ar~
tigo 87, inciSo I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. lQ A Rêde de Telecomunicação
do Ministério da Educação e Cultura
(RETEMEC), em potência e -fre~
qüência convenientes, terá por fiila~
lidade assegurar intercomunicação do
Ministério da Educação e Cultura
com as entidades educacionais localizadas nos Estados, e das mesmas
entre si, e funcionará· integrando a
estrutura do Gabinete do Ministro
de Estado, a êste diretamente subor-dinada.
Parágrafo único. A ÉETEMEC
constituirá reserva do sistema de
radiocomunicação nacional e terá sua
Estação Central em Brasília.
·
Art. 29 A RETEMEC firmará relações com as entidades educacionais,

mediante convênio, em· que serão estabelecidas as condições de funcionamento e_ participação nas despesa..<. de montagem e manutenção.
Parágrafo único. Sem prejuízo das
entidades interessadas e na medida
da capacidade de funcionamento da
Rêde, poderá ser incluída no sistema
de telecomunicação outras entidades
de natureza pública, também mediante convênio, desde que autorizado
pelo Ministro da Educaç~o e Cultura.
Art. 3~ As condições de funcionamenta e estrutura da RETEMEC serão fixadas em portaria do Ministro
da Educr.ü;ão e Cultura.
Art. 49 O horário de transmissão e
recepção será estabelecido df acôrdo
com as normas fixadas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTELJ.

Art. 59 A RETEMEC será atendida
por pessoal requisitado ou admitido
de acôrdo com a legislação em vigor,
em tabelas de pessoal temporário.
Art. 69 ~ste decreto. entrará em
vigor na data de sua publicação, revogada-S as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 19f:i5;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Flávio Lacerda

DECRETO N9 57. 394 -

DE 12 DE

DEZEMBRO DE 1965

concticiona a venda de passagens pam
o Exterior do País, à prévia apresentação de certificado internacional de vacinação ou revacinação
contra a vartola.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, resolve:
Art. 19 A venda ou revenda, por
emprêsas de transDbrte ou agentes de
viagens, de passagens para._ u exterior
do País, fica condicionada à prévia
apresentação, pelo adquirente, de certificado internacional de vacinação ou
revacinação contra a varíola, apro'"
vado pela Organização Mundial de
Saúde e expedido pela repartição federal sanitária competente ou por ou-
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-tro órgão sanitário credencia.do pelo
Ministério da Saúde, observado o res-petivo prazo de validade.
Parágrafo único. A inobservância
-do disposto neste artigo pelas emprêsas ou agent"- ie viagem poderá acarret-ar-lhes suspensão de quaisquer
vantagens ou auxílios concedidos pelo
Govêrno Federal.
Art. 21? l!:ste Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publica·ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro. de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repú:blica.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Brito

DECRETO-' N9 57.395 -

DE 7 DE

DEZEMBRO DE 1965

Baixa
Normas Técnicas Especiais
para o Contrôle da fabricação e
venda de produtos d~ higiene, perfumes, cosméticos, congêneres e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
.ctas atribuições que lhe confere ·o ·artigo 87, item I, da Constituição, resolve:
Baix'ar -as seguintes Normas Técnicas Especiais para o Contrôle da fabricação e venda de produtos de higiene, perfrnnes, cosméticos, congêneres, de acôrdo com o arts. 89 e 26 e
131 do Decreto n? 49.974, de 21 de
janeiro de 1961:
CAPÍTULO

I

Das Emprêsas

Art. 19, Tôda emprêsa em que fa:brique ou manipule cosméticos, pro ..
dutos de higiene, perfumes e congê ..
neres só poderá funcionar no pais
mediante licença do órgão federal de
saúde encarregado da fiscalização da
medicina ou do órgão congénere da
repartição sanitária estadual ou territorial.
Parágrafo üniCo. Considera-se em'prêsa todo aquêle que se apresenta
.sob forma física e que operar com
<f;udo aquilo que rege êste Regula..
.menta.

395

Art. 29 Entende-se como estabelecimento fabricante de cosméticos, de
produtos de higiene, perfumes ou congéneres os laboratórios, fábricas ou
organizações congêneres que recebem
material e msua forma original ou
como produto semi-manufaturados
em qualquer
fase de processo de
transformação ou qUe realize com os
mesmos tõda e qualquer forma de
operação.
Art. 39, As secções industriais situadas isoladamente consideram-se como
unidade independente, devendo ser
objeto de licença específica e obedecer ao que lhes fôr cabível.
Art. 49., São condições para obtenção da licença a fim de funcionar no
país:
a) ter na dlreçã.o técnica, pro11ssional habilitado-legalmente;
b) ter instalações adequadas à industrialização pretendida.
Art. 59 o requerimento da licença
inicial deverá ser instruído com o seguinte:
a) constituição da sociedade, nome
do estabelecimento e o· da pessoa jurídica proprietária;
b) enderêço;
c) nome e qualificação do pronssional respolLSável pela fabricação dos
produtos;
d) relação aos produtos por ventura já legalizados no órgão federal
de saúde encarregado da fiscalização
da medicina com os respectivos números concedidos;
e) discriminação da natureza e espécie dos produtos a serem fabricados
ou manipulados.
Art. 69. Protocolado o requerimento
a autoridade sanitária competente
providenciará, dentro de 20 (vinte)
dias a vistoria
do estabelecimento
para verificar se atende às exigências
em vigor.
·
Parágrafo único. Verificada pew.
autoridade sanitária, mediante ·relatório da vistoria e parecer favorável
de que foram atendidas as exigências
em vigor, será ,expedida a respecttva
licença para o seu funcionamento, a
qual deverá ser afixada em local visível.
Art. 79. Enqua.nt-o não fôr cont:edida a licença pela autoridade competente e fornecido o .comprovante de
inscrição pelo órgão federal de saúde

A-:ros no
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encarregado da fisc-alização da medicina não poderá ser fabricado ou -manipulado todo e qualquer produto.
Art. 89. - A licença para funcionamento do estabelecimento industrial
só é válida durante o exercício para
o qual foi concedida, devendo ser revalidada no decorrer do primeiro trimestre de cada ano (até 30 de março)
perante a autoridade sanitária local
competente.
§ ú .. ltste · pédido de reValidação de
Iiçença será_ instruído com as seguintes informações:
a) nome do. éstabelecirilento;
b)· ra_zã,.ó- soçial;
c) sede e local de fabric·ação;
d) nome do responsável técnico e
do substituto legal se houver;
e) número e data da licença inicial
para funcionar;
/) relação completa dos produtos
que estiver fabricando com número e
data das licenças respectivas, Com a
finalidade a que. se destina, apresentação comercial e o nom:e dos Pro" prietá.rios, se os produtos não perte:rlcerem à requerente;
g) relação completa de suas filiais,
depósitos, agentes, distribUidores e representantes no país.
§ 29. Não será co!Ícedida revalidação da licença de estabelecimento que
não tenha obtido ·o comprovante de
inscrição do ano anterior no órgão
federal de saúde competente.
§ 39. Julgado em ordem o pedido, a
autoridade sanitária competente concederá a revalidação ·da licença expedindo nôvo talão.
Art. 9°. Os estabelecimentos já licenciados
para industrialização de
todo e qualquer produto especificado
neste Decreto e que não satisfizerem
aos seus quesitos no que lheS fôr aplicável, têm o prazo de 1 (Uin) ano
para se enquadrarem dentro das normas aqui estabelecidas, -a partir da
data da publicação dêste decreto.
. Art. 10. o funcionamento da firma
representante de emprêsa sediada no
estrangeiro fabricante de produtos de
que trata êste Decreto, estâ sujeito à
licença do órgão federal de saúde
competente ou dos órgãos congêneres
estadual ou teri"ttoriaJ obedecido ·as
demais fornialidades legais.
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§ 19. Esta licença que é ·válida para
o exercício para o qual fôr concedida
deverá ser reyalidada-anualmente durante o primeiro trimestre de cada
~no.

§ 29. O pedido de revalidação deverá
conter o seguinte:
a) relação dos laboratórios que representa;
b) relação completa dos ·prp_dutos
de sua representação com· o- nV,mero
e data_ das licenças .respectivas 12!- o
nome do proprietário;
c)· comprovante de ,inscrição .no -ano
anteriOr no órgão Ú~deral de-. saúde
encarregado da fiscalização da medi-:cina e farmácia;
.· ·
d) relação coriipletà 'de· suas· filiais,
depósitos, agente13 . redistribuidores e
representantes no pais, ·quando fõr o
caso.
Art. 11. :e indispensável licença
prévia do .órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina e farmácia e das repartições. e':?taduais e territoriais competentes para a transferência -de sede ou de qualquer seçà.o industrial dos estabeleci-·
mentOs de que trata êste Decreto, regulando-a às mesmas exigências de
instalação nova.
Art. 12. A transferência de propriedade ou de alteração da razão social de tôda e qualquer emprêsa funcionando segundo êste pecreto deverá
ser comunicada ao órgão federal de
saúde encarregado da ~iscalização da
medicina e as aut-oridades congéneres
estaduais e territoriais nó máximo de·
90 (noventa) dias após ~ ocorrencia
Art. 13. As emprêsas que não renovarem suas licenças no prazo eStabelecido neste Decreto será cobrada a.
multa de Cr$ 10:000 (dez mil cruzei-ros), multiplicàda pelo número de·
meses que ultrapassar o .referido prazo, sem prejuízo de outr.as _pr6vidên-cias legais cabíveis.
Farágl-afo único. Para prazo igual
ou superior a 12 (doze) meses, além
da multa estabelecida neste artigo,
terá a emprêsa que ·se habilitar para
licença nova, como se inicial fôra.
Art. 14. As emprêsas ~abricantes
de cosméticos, produtos ,de:.higiene,
,perfumes e congéneres "deverão réquerer· sua inscrição no órgão --federal de
saúde encarregado da~. fiscali7iação da
medicina após devidamente licencia-
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4as pela' repartição sanitária Esta·
-dual ou- Territorial competente.
§ 19 o requerimento de inscrição
deVerá ser instruído com o seguinte:
a) nome do estabelecimento ou emprêsa fabricante e -local-de sua sede;
b) nome do responsável técnico hâ.bilitadp, ._núnwr.o .de. inscriç~o·- no respectivõ _,:çons~_ho~_~Pt:ofiSsional _e sua
-qualifip<j..çãó_;
c) licenÇa fOrtú~cida peJa autoridade,
sanitária Estàdu:ar ou Territorial com
petente de onde :es'tiV'er iocauZa(lo o
laboratório (fotocópiá ou·' ceftidãó) ; .
d) relação dos produtoS fabricados
com os respectivos números de legalização quando fôr o caso;
e) relaÇão dos produtos legalizados
que não estão sendo industrializados.
§ 29. Anualmente, -até -31 de julho
deverá ser requerida a renovação da
inscriçâo, devendo o requerimento ser
instruído coni o especificado no parágrafo anterior.
Art. 15. A emprêsa que se inscrever será fornecido um· comprovante
:númerado que servirá para os fins
Previstos neste Decreto.
§ 19. Em tôdas as petições que derem entrada no órgão federal de
;,saúde encarregado da fiscalização da
medicina deverão. as. emprêsas mencionar o número de sua inscriçti~.
§ 29. Não" será apre'ciido, sendo ar.:
·quivado -definitivamente -~todo _e qual·quér pedido- de empiêsa:_ ·q,ué _·-não estiver . insc;rita- no :-ó'rgãd. :fédéiàl "cte
_saúde cOniPeteilte;·: _sem'_ -préju_izo de
outras providênCias:- régais -'cabíveis.
§ 39. Qualquer- mod,ifjcação-- na firma ou na responsabilidade técnica da
emprêsa implicará' na réaliza:ção de
nova inscrição e será expedido novo
comprovante,
Art. 16. Quando emprêsa já licenciada requerer licença para fabricar
-produto de natureza diferente daquê1es por ela antes fabricados poderá a
autoridade sanitária formular nova,<;;
:exigênci_as quatj_to. à -in~talação, aparelhage"fu'. e néssoal. ·
Parágrafo' --úni<fci- __ Ao: órgão federal
de saúde encafrega:dd· 'da fiscalização
da medicina e ·aos· -'6'rgãos congéneres
estaduais e tefrito:fiais reserva-se o
-direito de exigifêm melhoramento das
instalações das': êmprêsas para atender ao progresso da técnica.
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Art. -17. Sempre ·que·-julgar-~eces
sário o órgão federal de saúde -eri.Cai·.:.
regado da fisCalização da 'medicina
poderá rever; em todo · o territóriO
nacional, _.licenças concedidas aos estabelecirilentos de que trata êste Decreto,· podendo ainda determinar o
cumprimento de exigências que se fizerem necessárias.
Parágrafo único. Não será coneerida inscrição à emprêsa que deixar
de cumprir essas determinações.
Art. 18. As emprêsas situadas no
estrangeiro para operarem -,rio -pais
com produtos de que. trata êst~ Decreto devera,o em _prltllei~o luga-f .-_so11citar inscrição · no ól'gão federal de
saúde enCarregado dá 'Jiscau2;açã0. da
medicina satisfazendo às ségulntes
exigências:
a) apresentar prova de !uncionamento legal no país de origem;
lJ) apresentar prova de permissao
para operar no Brasil pelas autoridades federais competentes ou, no caso
de representar-se- por firma importa_dora brasileira, o respectivo contrato
de representação para todo o território nacional;
c) ser, o seu representante legalmente est_abelecido com local apropriado para armazenamento de ~eu
estoque;
d) apresentar documento que habilite o representánte à responder soliR
dàriaínerite coin_ o fábriqante estrangeiro perant~~ ,a autoridade competente, por tõPàS as exigê'ncias regulamentares, inclusive as -.técnicas, e
pelas inúaçõ~s e m'ul~is.
§ 1Q. As firmas impOrtadoras e de
representação se equiParam '·às ·emprêsas indüstrtais · :naqüilo · que· - lheS
fôr aplicável ,e_ são--r~spqp~f!,ve.is . e solidárias.- com. ?~~s- ,repr1esent_adas estrangeirB.-fi, ·.por qualquer violação às
normas estabelecidas.
§29 Entende'-se.-·como· ,repr~sehtante
legalmente estabelecida no pais ·qualquer firma devidamente·: habilitada
oelos Registras · de ·comércio Nacionais e representar, importar.~·e ;negociar com prodtT.tos .de_ que trata êste
Decreto, i'eglllarmEmt.e ·'inscrita no órgão_ federal de sa:úqe e_ricarregado da
fiscalização da medicina, e licenciada
péla-S repal·tições sanitárias competentes.
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3º. A "inscrição dos estabelecimentos localizados no estrangeiro dE::verá, também, ser renovada anualmente na forma prevista:
a) julgado em ordem o processo, o
órgão federal de saúde encarregado
da fiscalização da medicina expedirá
comprovante de inscl'içao, devidamente numerado;
b) as repartições competentes estaduais e territoriais só poderão conceder licença para emprêsa estrangeira operar no Estado ou Território
respectivo, após a apresentação do
comprovante de inscrição forneeido
pelo órgão federal de saúde encarregado da. fiscalização da medicina.
Art. 19. A emprêsa que não renovar sua inscrição dentro do prazo fixado, ficará sujeita às penas estabelecidas no art. 13 dêste Decreto.
Art. 20. Para poder funcionar, a
emprêsH-, a que se refere êste Decreto,
deverá obedecer quanto a instalação
e conforme sua natureza e finalidade
às deterfiJ.inações que forem baixadas
pelo ôrgão federal de saúde encane~
gado da fiscalização da medicina e às
de âmbito de outros ôrgãos oficiais,
aplicáveis conforme os casos e não
colidentes com a legislação em vigor.
Art. 21. Os prédios em que funcionam as emprêsas fabricantes dos produtos de que trata êste Decreto deverão ser construidos expressamente
para os objetivos em pauta ou, se
adaptados, devem possuir sala de manipulação independente, com características que preencham todos os requisitos de higiene do trabalho. Deverão ser de alvenaria com pisos, pa~
redes e tetos revestidos de matéria!
impermeável que assegure sua p~r
feita limpeza e completa remoção de
poeiras e outros materiais aderantes.
§ I'? Deverão, ainda, dispor de aparelhos, instrumentos, utensílios e vasilhames apropriados aos fins previstos.
§ 29. As exigências mínimas e de
ordem geral serão baixadas por portaria pelo Diretor do· ôrgão federal de
saúde encarregado da fiscalização da
medicina.
Art. 22. Jt vedada a instalação de
setore8 industriais previstos neste R~
gulamento em prédios que sirvam
concomitantemente de residência ou
domicílio.

Parágrafo umco. No caso dos esta-·
belecimentos já instalados em prédioo.
que eventualmente sirvam também de
moradia, seus compartimentOs não
poderão estar em comunicação direta
com os locais destinados à indústria,
armazenag'em ou comércio de produtos.
-a) as licenças dêstes estabelecimentos só poderão ser concedidas ou revalidadas pelas autoridades estaduais·
depois de satisfeitas as exigências.
dêste Decreto, ouvido o órgão federal
de saúde encarregado da fiscalização
da medicina que julgará os detalhes
fornecidos no respectivo processo.
A.rt. 23. A industrialização dos produtos deverá ser feita de modo a evitar tôda e ·qualquer contaminação do
material manipulado.
Art. 2·4. A emprêsa que não conservar seu estabelecimento em estado de
~sseio ou não satisfizer as exigências
dos artigos anteriores além da. multa
que lhe fôr aplicada, poderá ter süa.
licença cassada.
Art. 25. O ôrgão federal de saúde
encarregado da fiscalização da medicina e os ôrgãos congêneres estaduais e territoriais promoverão visitas.
fiscaiS de inspeção periódicas· nos estabelecimentos de que trata êste Decreto.
Parágrafo único. A recurso da visita fiscal sujeitará --a emprêsa à.
multa de Cr$ 50.000 (cinqüenta mil
cruzeiros) e ao fechamento do estabelecimento que sô poderá ser reaberto.
mediante licença nOV\t.
Art. 26. A emprêsa é responsável
pelas irregularidades que ocorrerem à.
revelia do responsável técnico, sendo,
sujeita às multaS e penalidades im-postas a êste.
cAPÍTULO II

Do Licenciamento

Art. 27. Considera-se, para fins
dêste Decreto, produto de toucador as-.
preparações que, sem causar irritações à pele nem danos ao organismo,sadio desde que observadas as respectivas instruções, são usadas externamente e em ambientes por suas finalidades protetora, higiênica, estética.;
ou odorífera.
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Parágrafo
único.
Qualificam-se,
como produto de toucador os cosméticos, os produtos de higiene, perfumes e congêneres.
Art. 28. Os produtos de higiene,
cosméticos, perfumes e os congêneres,
que interessem à medicina e Saúde
Pública sOmente poderão ser fabricados, manipulados, beneficiados, acondicionados
e expostos à venda em
todo território nacional após terem
sido licenciados no órgão federal de
saúde encarregada da fiscalização da
medicina.
Art. 29. o órgão fedBral de saúde
encarregado da fiscalização da medicina organizará relações relativas às
especificações consentâneas aos produtos cosméticos, de higiene, perfumes e dos congéneres bem como dos
insumes, das matérias primas, corantes e solventes permitidos em sua fabricação e que constituirão os grupo~
dos preparados considerados inocuoi:i
e cujos pedidos,de licença serão apreciados, em carater conseqüentemente
desde que cumpridas as demais exigências dêste Decreto.
Art. 30. Para produto cuja fórmula
não se enquadre nas especificações
das relações de que trata o artigo anter).or, só poderá ser concedida licença
após os pareceres técnicos do órgão
federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina incluindo o do
Laboratório Central de Contrôle de
Drogas, Medicamentos e Aliment'os.
Parágrafo único. Por ocasião do
pedido de licenciamento, o interessado
poderá anexar atestados ol.i certificados de inocuidade fornecidos 'pelo Laboratório central de contrôle de Drogas, Medicamentos e Alimentos ou
por laboratórios oficiais devidamentecapacitados, credenciados pelo órgão
federal de saúde encarregado da Uscalizaçãu da medicina...
Art. 31. Os produtos que contenham substâncias medicamentosa~.
embora em dose intra-terapêutica, a
critério do órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina
deverão ser licenciados na forma Çlo
regulamento em vigor relativo-àS"''êspecialidades farmacêuticas no que
lhes fôr aplicável permitindo-se o
nome de fantasia.
Art. 32. o pedido de llcenciamento
de produto referido no presente De-
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creto deverá ser instrUído com reiatório devidamente assinado pelo responsável técnico, com firma reconhecida, e obedecendo instruções baixadas pelo órgão federal de ·saúde encarregado da fiscalização da mediClna.
§ · 19. Juntamente com Ó relató!'io
deverão ser anexados os modêlos de
rótulo, bulas e prospectos incluindo
dizeres
de propaganda em
geral,
quando fôr o caso.
§ 2<?. Em~ se tratando de proctuw
enquadrado no art. 29, deverá ser declarado ainda a que grupo pertence
na conformidade das especificaçôes e
componentes constantes da relação
organizada pelo órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina.
Art. 3~. üonSidera-se rótulo, para
efeito dêste Decreto, qualquer identificação impressa .ou litografada, além
de dizeres pintados ou gravados a
fogo, por pressão ou deca1cação aplicados sôbre o continente, recipiente,
vasilhame, 'envoltóríos cartuchos ou
outro qualquer protetor de embalagem.
Parágrafo único. Fica a critério' do
órgão federal de saúde encarxegado
da fiscalização da medicina permitir
a complementação do rótulo sob a
forma de etiqueta ou carimbo.
Art. 34. Em todo e qualquer COI:imético, produto de higiene perfume e
congéneres só serão admitidos corantes incluídos em relaçao organizada
pelo órgão federal de saúde encan·egado da fiscalização da medicina, ressalvados, ainda, as restrições de uso
segundo a área de aplicação do produto.
Art. 35. Por ocasião dos pedidos ae
licenciamento dos produtos de higiene, cosméticos, perfumes ou congênt:res os interessados deverão ainda
apresentar três amostras para apreciação do órgão federal de saUde encarregado da fiscalização da medicina
não carecendo ser a embalagem original, salvo quando a mesma fôr tipo
especial.
Parágrafo único. No caso de analise prévia, sob qualquer título, o interessado deverá, além de pagar a
taxa que fôr arbitrada, apresentar as
amostras diretamente no laboratório
analisador, independente das apresentadas ao órgão fêderal de saúde en-
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carregadO da fiscalização da ruedlc1·
na..
a) compete ao Düetor do .laborat.ório analisador determinar a quanti~
dade de amostras necessárias à análise-.

Artigc 36 - O órgão federal de saú~
encarregado da fiscalização da medicina· fornecerá mn comprovante de
licença para ·os produtos de higtene,
oosméticos, perfumes e congêneres led~

ga~~:-.~ados.

*

19 A licença concedida se._8
lida. por 10 (dez) anos.

\'á•

§ 29 A revalidação da lice-r~ça devel'á ser requerida ao órgão fe':",eml
d~ saúde encarregado da fiscai1Z'tção
da medicina dentro rio últim:l sem~s
tl''~ à e sua validade.
§ _ 3° Fmdo o prazo estabelecido 1n
§ 1ç, :1&. ~endo requeri ia ;\ rcva:ljsçãa a licença será au ··.JrN~ ·icamerJte
considerada caduca.
·
.-; ·t'· (· pr0cessamentc ri~ r-e:lidG df'
revv,liG.açfrc de _licença será det..er1li.Inado por instl.'1T~ões b~ü;.;.ada:: pelo óroãr ftd~:·ral de saúc1e lê'Pr.nnegadc. th
~isc~li~bçãr da mediclmt
,
Art. 37. o produtO de higiene, cosmético, . perfume e os congêneres só
poderão Ser ·expostos à venda em. -todo território paci(m~l depoiS de· api-o~
vados· pelO órgão feder~! _de .saú.d~ encarregado da .fisca~ização da medicina
seus. respectiyos impressos de rótulo,
bula ;.e demais
instruções, quando
houver.
§ ri QualqUer prOduto qué- pelO seu
uso prolongado, quantidade em- ex.:.
cesso- ou pelo tempo ·de contato -possa se tornar nocivo deverá trazer impressas as .advertências e os cuidados
constantes dêste Decreto e outras que
vierem a ser exigidas através de instruções baixadas pelo órgão federal
de saúde encarregado da fiscalização
da medicina.
§ 2g. Os produtos sujeitos a po~sí
vel perda de eficiência deverão trazer -impresso e em destaque o prazo
da· Validade do seu u~o, expirado o
qual, ·nenhuma responsabilidade caberá à emprêsa fabricante .
.A:rt. _38 .. Os Produtós .apresentados
sob à fórina da. aei'osois deverão trazei" .eiú Càrciteres ·de.StaC8.dóS e indelé-

veis, quer impressos no rótulo, gravadas ou firmadas ditetame:Óte no rótulo do vasilhame continente as seguintes
advertências:
"Cuidado".
Conteúdo sob pressão. o vasilhame
mesmo vazio não deve ser petfurr"do.
"Xá o use ou guarde próx1r::.v óo ralar", da "chama" ou expOsto ao sol.
'·Nm,ca ponha
~s~.a embalagem no
fv.;o direto, ou no incinerador''.
''Gua>:de esta emba1a'.{em em ambiente .,. entilado" e ainda 0utros dizeres a c·ritério , do órgão fedf'ral de
saúde encarregado da fiscalizaçãc -d:.~..
mt.d1nna.
§ 1 <1 Os produtos apresentado~· soU
a fu:t:ma de arer ),)üls premidos deve
rão ainda, trazer em caracteres desta~
c'%.d0s o seguinte: "Evit0 a InaJaçã.o
dêste Produto" e "Prot.~j.'l os Olhos
DUu•r. te o Uso".
§ 2°. Quando ) vasilh.am~; fôr a~
virlN envolvido por mat,{;rial p18,sL1co,
êste deverá possuir_ pequenos orifícios para a saída do conteúdo em
case a<:J quebra .
§ 39 o vasilhame dos produtos
av1 ~-t:.ntados pr~midcs ~;;m aerasols
nâ'J poderá ter cJ.-par:!dr..de súperior
a 500 (quinhentos) mililitroS
·
'l 4~'. Os- prop~1'"!-ltes .permitlê'o:-:
para uso ·em .aerosois serão teHtcionados em listas a serem org8.niz8.da:s
pelo órgão federal de saúde enCarregado da fisCaliZação da medicina:·.
Art. -~9. A re~ponsabtúd~d~ 'féCnü-.a.
d:t fabricação ·dos' produto·s de que
trata ·êste · DeCl·eto caberâ ·a· farmacêutico iegalmente habilitado e , inscrito
no Cr•nselho de Farmácia r~5peétivo.
Pa.iágrafo único. Para os produtos
incluídos nos arts. 29. e 30 ilêste Decreto também será permitiüa a responsi:tbilidade técnica de químico le·
galmente habilitado .e- inscrito no
Conselho de Qtiímica respectivo.
Art. 40. A responsabilidade técnica
será comprovada pelos estatutos Ou
contratos sociais, quando o técnico
fôr proprietário, sócio ou .diretor e por
contrato de trabálho de locação de
serviço nos ctemats casos, ficando o
documento hábil como parte inte"
grante do processo de licenciamento
da emprêsa.
Parágrafo úntco. Para as ..-demats
formalidades relativas à ·resPonsapmdaâe "técnica ob:edecer~se;:.á· as· instru-
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ções que forem baixadas pelo órgão
federal de saúde compet~nte.
Art. 41. Será permitida a modift~
cação de fórmu~a ou de forma de produto já licenciado cujo pedido será
instruido comO novo relatório e a ne~
cessária justificativa, observa:ç1do-se
as demais formalidades como se pro~
duto novo fôra.
Art. 42. Tôda e qualquer alteraç~o
havida mim produto licenciado de
acôrdo com êste Decreto, tais como
alteração de nome, da firma proprie~
târia, do_ fabricante, do responsável
ou do local de fabrico deverá ser solicitado no órgão federal de saúde en~
carregado da fiscalização da medicina
a devida anotação, no prazo mínimo
de 120 dias, apresentados documen~
tos comprobatórios legais.
Art. 43. Sempre que se tlzer necessário no interêsse da· Saúde pú~
blica é facultado ao órgão federal- de
saúde encarregado da fiscalização da
medicina exigir a modificação da fór~
mu1a bem como suspender o fabrico
e a venda de todo ·e qualquer produto
de toucador. cosmético, de higiene ou
congênere licenciado.
Art. 44. Para qualquer modificação
nos dizeres com que <:;i:i.c 9.prfis~ntad"Js
os produtos de toucador, cosméti~os,
de higiene ·e· cong:êneres legalmente
licenciados é indispensável· prévia autorização do órgão f~deral de Saúde
encarregado da 1iscalt'·:ação da me.,.
dicina.
Art. 45. As licenças t.erão um prazo
de carénqia de 2 (dois) anos para a
5ndustrittliz·v~ão e. comercialização do
produVJ que !he cocrcspiJnde; findo
~ste !)ra::o os não industrializados teráo s11~s I!c::'lças automàticamente
cancelada;,.
Pará.grafo único. Para as licenças
concedidas anteriormente a êste Re~
guiamento o prazo a que se refere
êste artigo será contado a partir da
data da publicação dêste Decreto.
Art. 46. o órgão federal de saúde
encarregado da fiscalização da medi~
cina recusará a denominação pro~
posta pelo fabricante de cosméticos,
produtos de higiene, _perfumes e con~
gêneres quando ela puder induzir a
falsas conclusões sôbre sua composi~
ção,. indicações, modo de usar -ou procedência.
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nas dejiniç6_es e especificações

Art. 47. Entende-se por produto de
higiene as preparações de uso externo,
antissépticos ou não, destinadas ao as~
seio ou desinfecção corporal.
Parágrafo único. Incluem-se como
produtos de higiene:
1) Sabonetes Produtos destina~
dos à limpeza corporal, compostos de
sais alcalinos, de ácidos graxas ou
suas misturas ou de outros agentes
tênsio-ativos ou suas misturas, podendo ser coloridos e ou perfumados,
apr~sentados em formas e consistências adequadas.
a) Incluem -se como sabonetes: os sabões de toucador, os sabões liquidas, sabões em escamas, pós de
sabão, sabões de glicerina e outros
produtos semelhantes, quando at)"tmciaci.os e vendidos c,.J.Q1_c destinados à
limpeza - corpora:.
2) Xa.mpus Produtos destinados
à litr.;::-eza ''o cabelo e do couro cabel:•dJ pa açáo ..ên';',J· ativa ou de
ad<;orçáo sôbre as í.rr.purezas, apresen~
tadcs em formas 6 ll"eJ.c :•.os apropria~
dos, pnoend.o ser c.:Oloridns (; perfuma~
dos.

Incluem-se, aintJa '1'"'~~~~ alínea
n1esmo nfl.o sentia
er:stit~a.~ <JS à limpe~a dG cabelo e do
cour0 cobE>ludo, a._st,i.l·~:n~se ao embelezamen~o do cab<Jlo P"'l" açfl.:~ enxaguatórta.
3 1 iH r-tifríoio ~ Produtos destina·
dos -.: hig·ene e ümpe1., J<JS nenter e
da bôca, apresentados, com a.specto
uniforme e livres de partículas palpáveis na bóca, em formas e veículos
aprcp:.iaOos, podendo· ~~·t· CGloridos e
arcmat>:.:.ados.
a) Incluem~se nesta alínea os produtos destinados à higiene e limpeza
de dentaduras postiças.
4) Enxaguatórios bucais Produtos destinados à higiene e assepsia
momentânea da bôca ou a sua aro~
·matização.
5) Desodorantes Produtos destinados a combater os odôres da transpiração, podendo ser coloridos e perfumados, apresentados em forma e
veículos apropriados.
a)

os r,rt,r'u.Los que
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6) Antiperspirantes
Produtos
destinados a inibir ou diminuir a
transpiração, podendo ser coloridos
e perfumados, apresentadqs em forma
e veículos apropriados.
a) Os antiperspirantes poderão ser
associados aos desodorantes, devendo,
porém, essa associação ser declarada
no rótulo do produto.
7) Produtos para barbear -

Pro-

destinados a preparar o pêlos
do rosto para o corte, apresentados
em formas e veículos apropriados, não
irritantes à pele, de açãc espumigena
ou não, podendo ser coloridos e perdu~os

fumados.
8)

Produtos para após o barbear

Produtos destinados a refrescar,
desinfetar e amaciar a pele depoisde barbeada, podendo ser coloridos
e perfumados, apresentadOs em formas -e veículos apropriados.
9) Produtos estípticos Produtos
constituídos essencialmente de substâncias adstringentes, destinados a estancar pequenas hemorragias decorrentes C:e cortes produzidos no ato de
barbear ou quando da ren1oção da
cutícula das unhas.
a) Por sua finalidade essencialmente terapêutica, os produtos estípticos para fins de licenciamento devem se enquadrar no artigo 31 dêste
decreto.
Art. _48. Entende-se por "perfuines"
c preparados contendo composições
aromáticas obtidas à base de substâncias naturais ou sintéticas que, em
concentrações e veículos wroPriados,
tenham cerno principal
f_inalidade
odorizar, podendo ser apresentados em
forma líquida, geleificada, pastosa e
sólida.
§ 1.9 Incluem-se como "perfumes":
1) Extratos Preparados consti'tu!d:::s pela ~- ·-::ão ou dispersão de
uma composição aromática em concentração miníma de 10% (dez por
cento) e mãx::na de 30% Ctrinta por
cento).
2) Agita.s perfumadas
Preparados
constituídos por soluções hldroa!coólic
de composições aromáticas até
tuna concentração de 10% (dez por
cento).
a) Incluem-se nesta alínea as águas
de colôitia e similares, e as colónias
s61idas ou em bastão.

3) _Perfumes cremosos - os preparados sem i -sólidos ou pastosos, de
c nposiçao aromática, até 11ma concentl'ação dl 30% (trinta por cento),
destinadas especificamente a odorizar
o corpo humano.
4)

Preparados para banho -

Pro~

dutos destinados a perfumar e ou
colorir a água do banho E::! ou modificar sua viscosidade ou dureza.
a) Incluem-se como preparados para banho os errôneamente denominados "sais de banho", os "óleos de
banho" e outros similares apresentactos em diferentes formas.
5)

Odoriza.ntes de ambientes

Produtos destinados a perfumar objetos de uso pessoal ou o ambiente
por libertação de substâncias aromáticas adsorvidas em material inerte
ou por vaporização mediante propelen'ces adequados.
§ 2.9 Não se incluem nestas Normas Técnicas Especiais os produtos
popularmente denominados "lançaperfume", já proscritos como instrumento de folguedos.
Art. 49. Entendem-se por cosméticos as preparações de uso externo
destinadas à proteção ou ao embelezamento das diferentes partes
do
corpo.
Parágrafo único. Incluem-se como
cosp1éticos:
1) Pós faciais Preparações- constituídas essencialmente por substâncias pulverulentas, em veículos ou
formas apropriadas, podendO _ser coloridas e ou perfumadas, destinadas
geralmente a modificar temporàriamente a tonalidade da pele e a unifox:mizar o seu aspecto.
2) Talcos Preparaçã-o pulverulenta constituída essencialmente até
um mínimo de 80% (oitenta por cento) de talco segundo a Farmocopéia
Brasileira, podendo ser colorido e ou
perfumado.
a) Não serão permitidos ·as talcos
veiculados sob a forma de aerosois.
3) Cremes de Beleza
Produto
semi -sólido ou pastoso, podendo ser
colorido e ou perfwnado e destinado
à proteção e embelezamento da pele
com finalidade lubrificante, de limpeza, hidratante e de base evanescente, nutriente e, ainda de maquilagem,
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a) Incluem-se nesta alínea ós denominados "cremes de beleza", os
"cremes para as mãos" e similares.
4) Máscara facial -·
Preparado
constituído essencialmente de substâncias coloidais ou argilosas
que
aplicados sôbre o rosto deve sofrer
endurecimentos para posterior remoção e cuja finalidade é limpar, amaciar, ~stimular, ou refrescar a pele.
5) Loções de beleza Produtos
aPresentados em .solução,
emulsão,
suspensão ou outra qualquer forma
liquida ou semilíquida podendo ser
colorido e ou perfumado, destinado
a limpar, proteger, estimular, refrescar ou embelezar a pele.
r
Incluem-se como "loções de beleza" as soluções leitosas, cremosas
e adstringentes, as loções para as
mãos, as bases de maquilagem e, ainda os óleos cosméticos.
6) "Rouge" - Preparado destinado
a colorir as faces, constituído de
corantes que não sejam foto-sensibilizantes, dispersos em veículo apro ....
priado, perfumado ou não e apresentado em forma adequada.
a) O "rouge" não poderá conter
mais do que 2 (dois) p.p.m. de arsênico (em As2 03) nem mais do que
20 (vinte) p.p.m. de metais pesador;;
(em Pb).
7)
"Batons" e ''lápis labiftl" Preparados destinados a colorir e proteger os lábios, podendo ser perí'umados, apresentados em forma adequada.
a) o baton e o lápis labial não
poderão conter mais do que 2 (dois)
p.p.m. de arsênico (em As2 03). nem
mais do que 20 (vinte) p.p.m. de me~
tais pesados (em Pb) .
8) Preparado anti-solar Produto
destinado a proteger a pele contra
queimadura e endurecimento provocados pelas radiações, diretas ou refietidas, de origem solar ou não.
a) ~ste produto deverá obedecer o
seguinte:
I - Ser dermatolõgicamente inócuo
e isento de substâncias irritantes ou
fato-sensibilizantes;
n - As substâncias ut1lizadas como protetoras deverao ser estave1s,
não se decompondo sob a ação direta
das radiaçoes ultra-violetas, por tempo mínimo de duas horas.
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IIT - O período mi'nimo de eflclência do produto, assim como a necessidade de sua reaplicação, caso não
tenha resistência apreciável à ação
da água doce ou salgada, deverão vir
declarados na rotulagem do produto.
9)

Preparacto para bronzear

Produto destinado a proteger a pele
contra queimaduras provocadas pelas
radiações diretas ou refletida:s, de
origem solar ou não, sem contudo
impedir a ação escurecedora dessas
radiações.
a) ~ste produto deverá obedecer as
mesmas características e propriedades que constam no item II da alínea 8.~.
10) Preparado bronzeador simulatório - Produto destinado a promover o escurecimento da pele por aplicação externa, independentemente da
exposição a radiações solares ou outras.
a) l!:ste produto deverá obedecer as
mesmas características e propriedades que· constam· do item I da alínea 8.:}.
b) Tais produtos deverão trazer nos
rótUlos a advertência: "l!:ste preparado não dá proteção contra a radiação solar".
11)

Preparado para área dos olhos

- Produto destinado a colorir ou
sombrear os anexos dos olhos, constituído de pigmentos inorgânicos altamente purificados e corantes naturais não foto-sensibilizantes, insolúveis em água e dispersos em veiculo apropris..do, apresentados em forma adequada.
a) Entende-se por "área dos olhos"
a área compreendida pela circunferência formada. pelas arcadas supra
e infraorbitárias, incluindo a sobrancelha, .a pele abaixo da sobrancelha, as pálpebras, os cílios, o saco
conjuntiva! .do ôlho, o globo ocular
e o tecido areolar situado imediatamente acima da arcada infraorbitária.
b) Os preparados para a área ·dos
olhos não poderão conter mais do que
2 (dois) p.p.m. de arsênico
(em
As2 03) nem mais do que 20 (vinte)
p.p.m. de metais pesados (em Pb).
12) Tintura capilar - Preparado
destinado a tingir o cabelo de imediato ou progressivamente, ou a modificar temporàriamente sua côr ou
tonalidade.
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a) Iricluem-se
nesta alínea
os
"xaffipus" ou outros produtos similares que, destinados a serem usadOs

nos cabelos, também apresentam. propriedades modificadoras da côr ou
tonalidades dos mesmos.
b) As tinturas capilares que contenham substâncias passíveis de ocasionar pelo seu uso intoxicações agudas ou crônicas deverão trazer ainda
nos rótulos. e nas bulas a seguinteadvertência: "Cuidado. :f:ste preparado pode causar irritação na pele
de determinadas pessoas. Tôda vez
que usá-lo, faça, antes, a prova de
toque. Sua aplicac;ão direta em sobrancelha ou cílios pode çausar séria
irritação nos olhos- chegando mesmo
à cegueira". "0 uso continuado dêste
produto pode causar dano ao courõ
cabeludo e ao organismo em geral".
c) A prova do toque deve ser explicitamente detalhada nas
instruções ou prospectos do produto.
d) E' obrigatória a inclusão de instruções de uso sob a forma de bula
ou prospectos no acondicionamento
dos produtos licenciados de acôrdo
com esta alínea.
e) As tinturas capilares quE necessitarem de ação neutralizante posterior, deverão ser vendidas acompanhadas de neutralizante licenciado
conjuntamente e que deve ser usado
após obter-se o efeito desejado pela
tintura, devendo sua composição e
modo de emprêgo figurarem no seu
acondicionamento.
13)

Agente clareador dos cabelos

- Preparado destinado a clarear ou
descorar os cabelos.
a) Nos- rótulos, bulas, instruções
prospectos a acondicionamento dêste
produto devem constar as mesmas
advertências da alínea anterior.
b) Incluem-se nesta alínea os
"xampus" ou outros produtos similares :;.'J.e, destinadOs a serem usados
cabelos, também,
apresentam
propriedades de descaramento
dos
mesmos.
14') ~-eparado par':l ondular os cabelos·- Produto destinado a ondular

ou frisar os cabelos, de maneira mais
ou menos duradoura, podendo ser colorido e ou perfumado, apresentado
em forma e veículo apropriados de_ldo, quando aplicados segundo as
indicações dr~ fabricantes, permanecer
após lavagem dos cabelos com água
morna até 40º C.

a) :a:stes preparados dc,-~,·ão obedecer às seguintes características
de
apresentação:
1) SOmente poderão ser vendidos,
tanto ao público diretamente, como
aos saloes de beleza, em recipientes
hermeticamente fechados, e em em~
balagens para uma única aplicação
indi-.-.idual, contendo a quantidade máxima do componente ativo por embalagens.
") Devem conter ou fazer-se acompa::lhar de substâncias neutralizantes
adequadas, em quantidade suficiente
que
possam ser uszc:' :c: logo após
obter-se o efeito desejado.
3) O modo de emprêgo deve t1gurar expllcitamente no seu acondicionamento, sendo obriga:tória a inclusão
de instruções, bulas ou pr()Specto<:>.
4) No acondicionamento exténo
deverá constar os agentes ativos <~om
a seguinte advertência: ":€ste preparado só deve ser usado para o fim a
que se destina, sendo Perigoso qualquer outro emprêgo, não devendo ser
aplicado se houver feridas, escoriações ou irritações no couro cabeludo''.
5) A alcalinidade livre não deverá
exceder de 2% (doiS por cento) em

NH3.

\

6) Os preparados a base de ácido
tioglicólico ou seus derivados, deverão conter. no máximo 10% <dez por
cei~to)" de substância ativa em ácido
eoglicólico e seu pH não deverá excedei· de 10.0 (dez ponto zero).
15) Preparado para alisar os cabelos Preparaão destinado a ali-

sar os cabelos, de ·maneira mais ou
menos duradoura, podendo ser çolorido e ou perfumado, apresentado em
forma e veiculas apropriados, devendo, quando aplicado segundo as in·dicações do fabricante, permanecer
após lavagem dos cabelos com agua
morna até 40<?C.
a) í:stes preparados deverão obedecer as características de apresentação da alínea anterior, no que lhes.
couber e mais o seguinte: "conter no
máximo 15% de substância ativa (em
ácido tioglicólico) e o seu pH não
deverá exceder de 11.0 (onze ponto
zero) .
16) Preparado para assentar os cabelos - Preparado destinado a fixar

ou a lubrificar _e amaciar os cabelos
ou ainda a manter o penteado.
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a) Incluem-se nesta alínea as brilllantinas, os fixadores, os "laqués",
e similares, apresentados sob forma.
diversas segundO seu veiculo ou recipiente.
17) Loção capilar - Preparado aes_
tinado a estimular o coUro cabeludo,
podendo exercer ação antissépt.ica
temporária, apre~·entado em forma liquida com concentração variável de
álcool, podendo ser colorido e ou perfumado.
a) O preparado ~·eferido nesta alínea que contiver substâncias exacerbantes deverão fazer constar em ~eu
acondicionamento, rótulo, bula e instruções de uso, a seguinte advertência: "f:ste produto pode eventualmente, causar irritações ao couro cabeludo de determinadas pessoas, _devendo seu uso ser interrompido, c2.so
isto venha a acontecer"
·
18)

Depilatório

ou

epilatório

Preparado que, aplicado sôbre a pele
destina-se a eliminar os pelos do· corpo em tempo não. superior àquele decla.rado .em seu acondicionamento, devendo, durante o período de sua aplicação, mostrar-se inócuo e não causar ação irritante duradoura à pele,
-apresentado em forma e veículos
apropriados e ainda acondicionado em
recipiente hermêticamente fechado.
a) Para fins de legalização os depilatórios ou epilatórios a critério õo
órgão federal de saúde competente,
enquadrar-se-ão sempre- no artigo 31.,
dêste Decreto.
b) Exigir-se-á no acondicionamento, rótulo, bula e instruções de uso dos
depilatórios ou epilatórios a seguinte
advertência: "~ste produto não deve
ser aplicado sôbre mucosas ou em regiões a elas circunvizinhas e sôbre a
pele ferida, inflamada ou irritada,
logo imediatamente antes ou após seu
emprêgo não use no local desodorantes, perfumes ou· outras soluções alcoólicas, não faça mais do que i.."Lllla
aplicação semanal na mesma região".
19) Preparado

para as unhas

Preparado destinado ao cuidado e
embelezamento das unhas, apresentado em forma e ,veiculas apropriados.
a) Incluem -se nesta alínea os esmaltes, os vernizes para unhas, . seus
removedores, os clareadores de unhas,
os removedores de cutícula · e de nicotina, os polidores de unhas e sim ilares.
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b) Os esmaltes ou vermzes
p!:tra
unhas ,deverão obedecer às seguinte,c;
características e proprieçlades:
1 Devem ser inócuas às unhas
e cutículas.
2 - A cõr deve ser estavel, nao oevendo o corante sedimentar-se de
maneira irreversível pelo repouso, nem
reagir com outros constituintes no
produto.
CAPITULO IV

Produtos de uso infantil

Art. 50- Entendem-se por "Produtos de uso Infantil" os cosméticos, os
produtos de higiene em geral e os
perfumes quando especialmente prflparados para utilização em crianç~s,
devendo ser obse:r:vado o seguinte.
a) Não deverão conter substâncias
cáusticas ou irritantes capazes de causar dano de qualquer espécie à· crwnça nas condições normais de mm.
b) Deverão ser embalados em vasilhames adequados isentos de partes salientes ou cortantes.
c) Não poderão ser apresentados
sob a forma de axeosois.
Parágrafo único - Incluem-se como
produtos para US9 infantil:
1 ·- Taléos para crianças -

Pn.J~

dutos destinados a proteger a pele da
criança, especialmente contra irrlt~
çõés e assaduras, podendo ser levemente perfumado, obedecendo, ainda
as seguintes características:
a) Não será permitido o emp!'êgo
de corante;
b) Não deverão conter
partículas
palpáveis ao tac.to nem matérias estranhas ·ou sujidades visíveis ao exame visual direto;
c) Quando contiverem agentes medicamentosos tais como fungicidas ou
antissépticos, devreão ser licencic..dns
de. acôrdo com o artigo 31 e exigirse-á que conste tal circunstância no
rótulo e o respectivo teor dessas sub~
tàncias. ·
d) Não será permitida embalag€m
plástica em que o talco seja expelido
por presão.
2) óleos para crianças - Prod11tos
líquidos a base de substâncias graxa.s de origem natural ou seus deri..
vados altamente refinados sem lndícios de rancidez, destinados à higie-
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ne e à proteção da superfície cutânea da criança, podendo ser le:vemel}te perfumados, devendo obedecer as
seguintes características:
a) Ser transparentes, não sendo
permitida a adição de corantes;

b) Ser isentos de partículas. estranhas, sujidade ein água e não apresentar turbidez a 20<? C;

c) Quando contiverem agentes antissépticos ou anti-oxidantes, deverão
mencionar tal circunstâncias no rótulo, bem como, o teor dessas substâncias.
3) Creines para crianças - Produtos semi-sólidos ou pastosos, levemf>nte perfumados, destinados a proteger
lubrificar e fortalecer a pele das crmn
ç~s. fàcilmente
espalháveis e apresentados com aspecto uniforme e sem
grumos.
4) Loções para crianças _, Produtos apresentados em solução, emul·
são ou suspensão, levemente perfumados, destinados a limpar, prot-':!ger
ou refrescar a pele das crianças.
5) Xampus para crianças -

Pro-

dutos destinados à limpeza do cahelo
e do couro cabeludo das crianças, por
ação tênsio-ativa ou de adsorção sôbre sujid·ades, apresentados em ~ar
mas e veiculas apropriados, obedecidas às seguintes caTacterísticas:
a) Não podem ser irritantes ao couro cabeludo, e deVem ser fàcilmente
removí~eis após sua aplicação;
b) Não devem ser irritantes
nos
olhos da criançÇL e o pH nãci deve
ultrapassar os limites de 7 .O e 8.5
(sete ponto zero e oito ponto cinr:n).
6) Dentifrício para crianças -

Peo-

dutos destinados à higiene dos dentes e da bôca, apresent8.dos em 'l.:orma_ e veículos apropriados com aspecto uniforme ,e IiVl·es de partículas
palpáveis na bôca, podendo ser coloridos e ou aromatizados.
a) Tais produtos llão poderão hTitar a mucosa bucal integra nem prejudicar a constituição normal dos
dentes da criança.
7)

Ãguas de. colónia e similares -

Produtos destinados a odorizar o corpo ou objetos de uso pessoal das crianças, contendo em sua fórmula composições aromáticas, podendo ser
apresentadqs em diferentes formas
segundo seu veículo ou excipierite.

a) Em tais produtos a concentração alcoólica não poderá excedet de
60% (sessenta por cento) e a ~üm
posição aromática de 2% (dois por
cento).
8) Consideram-se "sabonetes p'),ra
crianças" os produtos destinados à
limpeza corporal das crianças, compostos de sais alcalinos, de ácidos
graxas ou suas misturas ,ou de. ou~
tros agentes tenso-ativos ou suas misturas, podendo ser levemente coloridos ou perfumados, apresentado::; em
formas e consistência adequ-adas e
com alcalinidade liVl'e até um máximo de 0,05% (em Na OH).
CAPITULO \ 1

Dos Corantes

Art. 51.. Considera-se "corante",
para os fins dêste Decreto tôda substância adicionada aos cosméticos,
perfumes, produtos de higiene e ('Ollgêneres com o fim de lhes conferir
côr. e, de acôrdo com a finalidade
do produto, transferi-la para a superfície cutânea e anexos da pele.
§ 1.9 Incluem-se neste artigo:
1) Os intermediários de corantés
que, apesar de não serem corantes,
têm esta propriedade maniféstada nu
desenvolvida por reações quirnk.as
ocorridas no !0cal da aplicação, e ql<e
deverão obedecer a tôdas as exigências dês te Decreto que lhe couberem.
§ 2.9 Os corantes poderão apres>êntar-se individu8Jmente ou em mistura, ou ainda, em diluentes apropria-.
dos.
Art. 53. O órgão federal de saúde
encarregado da fiscalização da medicina organizará a relação de conmtes naturais, inorgânicos e orgânicos
artificiais incluindo .,eus sais e suas
lac.3,s permitidos no fabrico de cosméticos, produtos de higü:me. pe_rfumes e congéneres.
§ 1,9 Será retirado da relação aci··
ma referida todo e qualquer corante
contra o qual haja evidência de t.oxicidade atual ou potencial nas condições de uso.
§ 2.9 A exclusão da relação de determinado corante implica na sua exclusão de qualquer fórmula da qual
faça parte, devendo o interessado
comunicar ao órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da
medicina o substituto adotado.
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mo, desviar, al~rar ou sUbstituir no
todo ou em parte a mercadoria interditada, incorrendo nas penalidades
criminais que no caso couberem.
§ 3.9 O detentor da mercadoria comunicará, imediatamente, ao fabrimte da mesma, a sua apreensão para análise fisca.l ou sua interdição,
podendo solicitar a reposiçã'o das
unidades apreendidas para análise
fiscal.
§ 45' Para a análise fiscal do prüdu_
to interditado ou apreendido serão
tiradas amostras que se fecharão e.m
3 (três) invólucros, lavrando a .mtoridade apreensora, auto, em duas
(2) vias, que será assinado por ela,
pelo detentor do produto ou seu .:;ubstituto legal e na a.usência dêste por
duas (2) testemunhas, especific-andose no auto de apreensão, a natureza
e outras características do produ+,o.
a) Dos três (3) invólucros, tornaCADITULO VI
dos individualmente invioláveis e
Da Fiscalização
convenientemente autenticados no
auto de apreensão, pelas pessoos ciArt~ 55. A fiscalização dos produtadas neste parágrafo, um ficará· em
tos de que tratam estas Normas Técpoder do detentor do produto, para
nicas Especiais, estender-se-á a to- · -efeito de defesa do fabricante em
dos os locais onde êles sejam fabricaso de contra-prova, outro, em pocados, manipulados, beneficiados,
der da autoridade sanitária compeac·1ndicionados, depositados ou expostente, que se responsabilizará pela intos à venda:
tegridade e boa conservação da amostra, e o terceiro será ehviado, imeArt. 56. Compete aos órgiios indiatamente, e no prazo máximo de
cumbidos da fiscalização da medici(15) dias, ao laboratório oficial ou
na, realizar periOdicamente, colheicredenciado para que proceda a anátas. de amostras para efeito de amililise fiscal ou exames necessários.
se fiscal, podendo, em casos de alb) As amostras referidas neste
teração ou fraude, interditar a merparágrafo deverão ficar limitadas a
cadoria suspeita existente no local,
quantidades necessárias e suficientes
até ulterior deliberação, o que não
para a realização das análises e pepoderá exceder a sessenta (60) dioas,
rícias· segundo instruções baixadas
findos os quais, a mercadoria ficará
pelo órgão federal de saúde compeautomàticamente liberada, salvo aos
tente.
casos em. que houver notificação conc) O labora,tório oficial ou creden"
denatória.
ciado terá o prazo máximo de trinta
(30) dias da data do recebimento da
§ 15' Havendo interdição da mercadoria, a. autoridade apreensora laamostra para efetuar· a análise ou
vrará "auto de interdição" corresexames necessários.
pondente, assinado por ela, pelo deArt. 57. Verifioodo pelas análises
tentor do produto ou seu substituto
Oll exames, estar o produto de acõrlegal e, na ausência ou recusa dêsdo com o seu licenciamento no órgão
tes, por firma ou por testemunhas
federal de saúde competente,-- o lal:Joidóneas.
ratório oficial credenciado encaminhará à autoridade fiscalizadora us
§ 2.9 o detentor da mercadoria 1;U
resultados em 3 (três) vias, devendo
seu substituto legal, ou as duas tesuma. delas ser, por esta, imediatatemunhas ou firmas idóneas, prevismente, enviada ao detentor da merta,<; no parágrafo anterior, serão rescadoria e outra, ao fabricante, jHnponsáveis pela interdição, assinando
tamente com a amostra em seu po·
o têrmo de responsabilidade cot-re~
der.
pondente, não· podendo dar a consu-

Art. 53. 'Em qualquer tempo o órgão federal de saúde encarregado da
fiscalização da medicina poderá incluir a pedido dos interessados na
respectiva· relação, corantes novos.
Parágrafo único. A solicitação 'deverá ser in_struida com o seguinte:
a) relação dos produtos aos quats
deseja incorporar o corante e quantidade a ser empregada;
b) natureza química do corante;
c) documentação científica evidenciando inocuidade do corante.
Art. 54. Será, outrossim, determinado pelo órgão federal de saúde encar _
regado da fisCalização da medicina,
em· portaria os limites máximos de
impurezas admitidos nos corantes
para uso em cosméticos, produtos de
higiene, perfumes e congêneres.
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Parágrafo uruco. No caso de ter
havido interdição da meroodoria, deverá a mesma ser imediatamente liberada
Art. 58. Verificado, porém, pelas

análises ou exames, estar o produto
em desacôrdo com b seu licenciamento, o laboratório oficial" ou credenciado que os praticou encaminhará à autoridade fiscalizadora, os tesultados em três (3) vias, devendo
uma delas ser, por esta enviada, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, juntamente com a notificação e competente auto explicativo, ao fabricante
e a outra ao detentor da mercadoria.
§ 1.º Recebida a notificação, o interessado poderá justificar-se no prazo de 10 (dez) diaS. ou contestar o re_
sultado das análises ou exames, requerendo no mesmo prazo, perícia de
contra-prova à autoridade fiscalizadora. Findo o prazo, se o interessado
não tomar quaisquer das providências
citadas, será iniciado o procedimento
legal que no caso couber.
§ 2.9 O laboratório oficial ou credenciado terá o prazo de 15 (quinze)
dias da data do recebimento da comunicação competente da autoridadefiscalizadora, para iniciar a perícia.
de 'contra-prova.
,
Art. 59. A 'perícia de contra-prova
será realizada em laboratório oficial
ou credenciado, juntamente com o perito autor da análise ou exame condenatório, pelo perito indicado pela
parte, que trará a amostra em poder
do .detentor e por outro, indicado pela repartição fiscalizadora.
§ 15' A execução integral da perícia de contra-prova não excederá de
quinze (15) dias, a contar da data
de seu início, exceto se as condições
técnicas das provas a serem executadas exigirem o prazo maior.
§ 2.'? No requerimento à autoridade
fiscalizadora, ~m que é solicitada a
contra-prova, a parte indicará o seu
perito ou comunicará a sua oportuna designação, devendo ser êste catedrático; docente ou assistente rle
estabelecimento oficial de ensino superior ou profissional de nível universitário de reconhecida competência e
idoneidade.
§ 3.Q A pericia de contra-prova não
se realizará, quando a amostra em
poder do interessado apresentar ves-

tígios de violação, caso em que o
mesmo será indiciado nas penas que
couberem, laVTando-se o respectivo
laudo.
§ 4.Q Ao perito da parte serão fornecidas tôdas as infOrmações que pedir, inclusive vista da análise con-denatória e demais documentos que julgar necessários.
§ 55'· De tudo o que ocorrer na perícia de contra-prova lavrar-se-á ata
e laudo, assinados pelos peritos que
a realizaram, documentos êstes que
ficarão arquivados no -laboratório onde foram praticadas as análises e
exames, sendo fornecidas cópias dos
mesmos à repartição fiscalizadora e
ao perito da parte, mediante recibo.
§ 6.9 Se a perícia de contra-prova
confirmar o resultado . da análise ou
exame condenatório, proceder-se-á nos
.têrmos da Lei contra o interessado.
Art. 60. O método de análise aplicável à contra-prova será aquêle empregado na análise Condenatória, o
que não exclui a adoçãb de outro método, desde -que haja anuência dos
peritos encarregados da contra-prova
em questão.
/
A1·t. 61. Havendo divergência na
perícia de contra-prova, caberá recurso de qualquer das partes à instância superior do órgão federal de
saúde -do Ministério da Sa~de.
§ l.Q O recurso de que trata êst"e
artigo, deverá ser requerido ·confoime
o caso, pelo perito da parte conjuntamente com o representante legal
da firma fabricante, ou pelo perito
responsável pela análise condenatória, conjuntamente com o Diretor do
laboratório que praticou a análise ou
exame.
§ 2.9 O recurso de que trata. és te
artigo, deverá ser encaminhado, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, acompanhado de cópias autenticadas dos
documentos previstos no parágrafo
5.'-' do artigo 59.
§ 3.9 Recebido o pedido de recurso,
o Diretor do órgão federal de saúde
competente despachará, no pra_zo
máximo de 1ú- (dez) dias ao Laboratório Central de Contrôle de Drogas
Medicamentos e Alimentos, em qualquer caso, que procederá à segunda
perícia de contra-prova na amostra
em poder do órgão fiscalizador que
efetuou a apl'eensão.
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§ 4.9 O diretor do órgão federal de
saúde competente indicará o perito
que deverá reali?ar a segunda perícia
de contra-prova, a qual poderão assistir os autores da primeira perícia
§ 5.9 A r.ealização da segunda pericia de contra-prova dewrá ser efetuad:... no prazo máximo de trinta '30)
dias do recebimento do despacho do
Diretor do órgão federal de saúde
competente.
§ 6.9 Da segunda perícia de contraprova lavrar-se-á ata t laudo, assinados pelo perito previsto no § 4.Q,
dêste artigo e pelos que testemunharam a perícia, documentos êstes que
deverão ser arquivados no órkãa federal de saúde competente, no processo relativo ao produto em questão,
sendo fornecidas cópias dos mesmos
ao laboratório onde se realizõu a primeira perícia de contraprova, à firma interessada e à repartição fiscalizadorâ, mediante recibo.
Art. 62. Terminada a segunda perícia de contra-prova, proceder-se-á
de acôrdo com a Lei, segundo doS resultados obtidos.
CAPITULO VII

Das injrações e das penalidades

Ar.t. 63. Consideram-Se infrações a
estas Normas Técnicas. Especiais a
fraude, a falsificação e a adulteração
dos produtos incluídos neste Dec·:eto
bem como o não cumprimento da~
disposições nêle contidas.
§ 1.9 Considera-se prod1,1.to fraudadu aquêle que contei).ha indicações
que induzam a êrros, engano ou r.c.nfusão quanto a sua procedência, origem, Composição ou finalidade.
·
§ 2.9 Considera-se produto falsificado aquêle que é apresentado fora
dos padrões ou paradig1uas aqui estabelecidos bem como das condiçôes
de seu licenciamento no ·órgão federal
de saúde competente.
§ 3.9 Considera-se produto adulterado aquêle adicionado, subtraídv ou
omitido, a qualquer tempo, de matérias. primas ou componentes que venham a modificar a natureza, composição, propriedades ou caracterfsti_
cas essenciais que constituíram condições para· o seu licenciamento no
órgão federal dé saúde . encarregado
da fiscalização da medicina.
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§ 4.9 Incluem-se
no determinado
neste artigo também os insumos:
a) Entende-se por insumos a ma~
téria prima ativa, aditiva ou complementar, de natureza química, bioquímica ou biológica, de origem natural ou industrial e qualquer outro
~ateria} destinado à fabricação, mampulaçao ~ beneficiamentos de pro~
dutos de que trata o presente Decreto.
Art. 64. A fraude, a falsificação e
adulteração serão punidas com multa
variável de Cr$ 50.000 (cinquenta lliíl
cruzeiros) a Cr$ 500.000 (quinhentos
mil cruzeiros), a critério do Diretor
do órgão de saúde competente, inde··
pendentemente de ação penal que,
nu caso couber.
Art. 65. As infrações a qualquer
disposição dêste Decreto a que não
estiverem cominadas penas especificas, serão punidas com multa de · .. .
Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) a .. .
Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros),
conforme a gravidade da infração.
§ 1.9 Para gradação da penalidade
a autoridade ·julgadora atenderá ao
conjunto .. de circunst~ncias agravanw
tes e atenuantes verificadas no processos admini::;tra tivo e determinadas
através de caracterização ·da infração
ou dos antecédentes do infre..tor.
§ 2.9 A aplicação das multas previstas neste artigo não prejudicará
a ação civil ou criminal que no caso
couber.
Art. 66. O direito de impor penalidades por infrações a êste Decreto
prescreve em 5 (cinco) anos contados
da data da infração ou da su'a verificação.
§ 1.9 O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido neste artigo interrompese por _qualquer notificação ou exigência das autoridades sanitárias.
§ 2.9 Não corre a prescrição de 5
<cinco) anos enquanto o processo administrativo estiver pendente de decisão.
Art. 67. Em caso de reincidência
as multas serão aplicadas em dôbro.
Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição da mesma infração pela mesma pessoa, firma ou
emprêsa, depois de passado em julgado administrativamente a respectiva decisão condenatória.
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Art. 68. Quando do processo administrativo se constatar a- existência de fraude, falsificação ou adulteração, deverá a autoridade competente, áo proferir a sua decisão, determinar a inutilização dos produtos
ou insumos em que. tais infrações fol'em constatadas.
Parágrafo único - A inutiliz<tção
de tais produtos e insumos sOmente
deverá ser feita após o decurso de 20
(vinte) dias da publicação da decisão. condenatória irrecorrível, lavrando-se o competente têrmo de inutl.:.ização que deverá set asinado pela
autoridade sanitária e pelo infraior
ou seu substituto. Na recusa dêste,
o têrmo será assinado por duas testemunhas.
Art. 69. Não são considerados. fraude, falsificação ou adulteração, as alterações havidas nos produtos ou insumos em razão de causas, circunstâncias ou eventos naturais ou imprevisíveis que vierem determinm·
avaria ou deterioração déstes produtos ou irummos.
§ 1.9 Verificada
a alteração dos
produtos ou . insumos nas hipóteses
previstas neste artigo, deverá a autoridade sanitária competente notificar o fabricante, manipulador, beneficiador ou acondicion"ador de tais
produtos ou insumos, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias do recebi~
menta da notificação, ~ornem, as providéncks necessárias para recolher
os produtos ou insumos alterados.
§ 2.9 O não atendimento da notificação mencionada no parágrafo anterior sujeitará o notificado a multa de Cr$ 50.000 Ccinqüenta mil cruzeiros) a Cr$ 500.000 (quinhentos mil
cruzeiros) cuja gradação se fará de
acôrdo com o estabelecido no parágrago 1.9 do artigo 65, dêste Decreto.

Art. 70. A falta de legalização quer
do estabelecimento, quer dos produtos, sujeitará a interdição da emprésa até o prazo necessário à regularização dos produtos irregulares e do
próprio estabelecimento.
Art. 71. o não atendimento às exigências do licenciamento de todo e
qualquer produto incluído ·neste Decreto, bem como aquelas referentes
ao acondicionamento, à conservação,
ao transporte ou à distribuição respectivos, poderá determinar' a cassação de sua licença.

CAPITULO VIII

Disposições .Gerais

Art. 72. Dentro do vrazo de 120
(cento e vinte) dias o órgão federal
de saúde encarregado da fiscalização
da medicina, baixará instruções relativas às norm-as técnicas específicas adotadas para a instalação e funcionamento de estabelecimento fabricante de cosméticos, produto de
higiene, perfumes e congéneres.
§ 15> Dentro do mesmo prazo estabelecido deverá o órgão federal de
saúde encarregado da fiscalização da
medicina elaborar as relações que se
fizerem necessárias ~Jara pel.'feito
cumprimento dêste Decreto
§ 2,9 Ao órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina compete, em qualquer tempo, rever
as relações de que trata êste Decreto.
§ 3.0 As relações bem como suas
revisões só terão validade depois de
publicadas no órgão oficial através de
portaria do próprio Diretor do órgão
federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina.
Art. 73. O órgão federal de -saúde
encarregado da fiscalização da medicina deverá, publicar a relação dos
laboratórios que além do Laboratório
Central de Contrôle de Drogas, Medicamentos e Alimentos, estarão credenciados para procederem as análises· de que trata êste Decreto.
Ar~. 74. Os produtos
de higiene.
cosméticos, perfumes e congéneres por
ventura já legalizados, no órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina, sob outros títulos
considerar-se-ão licenciados segundo
êste Decreto, devendo entretanto, ser
observadas as demais formalidades, se
fôr o caso.
Art. 75. Os casos omiSsos serão resolvidos pelo Diretor do órgão federal
de saúde encarregado da fiscalização
da medicina, reportando:se, sempre
que aplicável, o Regulamento da Indústria Farmacêutica em vigor.
Art. 76. Compete ao órgão federal
de saúde encarregado da fisoalização
da medicina regulamentar a propaganda para todo o território nacional dos cosméticos, produtos de hL
giene, perfumes e congéneres, qualificando aquêles sujeitos à censure. prévia dos seus dizeres.
§ 1. ç O uso quer escrito quer oral
de siglas, abreviaturas, nomes registradoS e de qualquer identificação do
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componente de um produto deverá
ser sempre acompanhado do respectivo nome químico oficial.
Art. 77. Das decisões contrárias à
parte, proferidas pélo órgão federal
de saúde competente ou pelas :::tUCoridades sanitárias estadUais ou terri~
toriais, caberá recurso ~o Diretor çl.o
Departamento Naciona1 ~de Saúde.
§ 1.<? Sob pena de perempção, u re~
curso será interposto dentro do prazo de 90 <noventa) dias contados da
data de publicação do despacho em
órgãos oficiais da Uni§.o, dcs Est,ados
ou Territórios, ou de conhecimento
da parte ou de seu procurador à vis~
ta do processo, ou notificação por escrito sob registro postal.
§ 2.9 O recurso, devidamente fundamentado e apresentado dentro do prazo fixado, será encaminhado ao Diretor do Departamento Nacional de
Saúde depois de convenientemente
informado, dentro do prazo de 15
(quinze) dias de seu recebimento,
sempre atr-avés do órgão federal de
saúde competente.
§ 3.<? Os Diretores dos Servicos Sanitários Estad_uais ou Territoriitis, an~
tes de encammharem o recurso através do órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da. medicina
poderão reconsiderar a sua decisão. '
~ 4.<? O Diretor do órgão federal de
saúde ·competente, antes de encaminhar o recurso contra a decisão que
haja proferido ou contra decisões de
autoridades sanitárias estaduais ou
territoriais por estas mantidas, poderá reconsiderá-las, àuvindo a respeito os órgãos e comissões suboidinadas ao órgão federal de saúde encarregado da. fiscalização da medicina.
Art. 78. ~ste Decreto aplica.r-se-á
aos atas em cm·so e como norma interpretativa aos processos ainda· de_
pendendo de decisão administrativa
ou judiciária.
Art. 79. O Diretor do órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina e farmácia baixará as intruções necessárias ao c.um ..
primento das presentes Norm.as.
· Art. 80. f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1965;
144.9 .da Independência e 77.9 da República.
H, CASTELLO BRANCO

Raymundo Brito ·

DECRETO N.<? 57.396 DEZEJ"I'IBRO DE 1965

DE

7

DE

Abre, pelo Ministério da Indústria e
do Comércio, a Ja.vor do InstitutO
de Resseguros do_ Brasil (l.R.B.) o
crédito especial de Cr$ 1. 000. 000. 000
(um bilhão de cruzeiros) .

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 4. 678, de 16 de junho de 1965, tendo ouvido o Ministério da Fazenda e
o Tribunal de Contas da União, nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, dec:eta:

Art. 1.9 Fica aberto, pelo Ministério da Indústria e do Comércio, a favor cto Instituto de Resseguros do
Brasil (LR.B.) o crédito especial de
Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros) para atender ao.:: encargos
previstos na Lei n.9 4.678, .de ·16 de
junho de 1965.
Art. 29 A importância corresponaer.te ao crédit.o especial de que trata o art'. 1:> sera distribuída ao TeWl..'Y"O Nacional
e por- ~st: depositana no Banco do Brasil, 1 disposiçáo
cto Instituto de Resseguros do
R:casil.
Art. 3.9 O crédito especial aberto
por este decreto será utilindo no corrente exercício.
Art. 45' :l!:ste decreto entrar& em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1965;
144.9 da Independência e 77.9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
Octavio Bulhôes

DECRETO N9 57. 397 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1965
Cria o Consulado honorário ào Brasil em Dublin, Irlanda.

o Presidente da República, wmi1do
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n<~ I, da Constituição, e nos
têrmos do § 19 do artigo 27 da Lei
n9 3.917, de 14 de julho de 1961, decreta:
Art. 19 Fica. criado o Consulado
honorário do Brasil em Dubli..'1, Irlanda.
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Art. 29 O Consulado honorà.rio em
Dublin, ora criado, tem jurisdição sôbre todo o Eire e fica subordinado ao
Consulado Geral ·do Brasil em Li~
verpool, Inglaterra.
Art. 3Q, 1l:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicaç-.9,o,. r_evogadas as disposições em contrano.
Brasília, 7 de dezembro cte 1965;
144Q da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

DECRETO N9 57.398 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1965
Retifica a classificação de cargos
de nível superior do Ministério da
Guerra, aprovada pelo Decreto número 55.559, de 15 de. janeiro de
1965, e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com o art. 99 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964, e
respectiva regulamentação, decreta:
Art. lQ Fica retificada, na forma
dos anexos, a classificação dos cargos
de ní.vel superior ·do Quadro do Pe~~
soal -"- Parte Permanente - do- MInistério da Guerra, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 2Q A r-etificação prevista neste
decreto prevalecerá a partir de 1Q de
junho de 1964, salvo quanto às readaptações efetuadas posteriormente a
essa data.·
Art. 3Q :Jtste decreto -entrará em_ vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1965;
1449 da Independêncíra e 77Q da Re·
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Arthur da Costa e Silva.

Os anexos a que se refere o art. lQ,
inclusive a relação nominal, foram
publicados no Diário Oficial de 13 de
dezembro de 1965.

DECRETO N9 57.399 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1965
Declara- de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imóvel que
menciona, no Estado da Guanabara,
e dei outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe con.fere o inciso
I do artigo 87 da Constituição Federal, e. nos têrmos do Decreto~lei
número 3. 365, de 21 de .iunho de 1941,
alterado pela lei número 2. 786, de :21
de maio de 1956, decreta:
Artigo 19 São declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, na forma do artigo 5Q, letra
"a", do Decreto-lei número 3.365, ~e
21 de junho de 1941; três <3) pavimentos e respectivas frações ideais do
terreno do "Edificio Palácio Mercantil", da Avenida Presidente Vargas,
482, no Estado da Guanabara, a saber:
12Q ·Pavimento (BlOco da Avenida
Presidente Vargas, 482, com 14 salas
de números 1.201 a ~ .214 ·- Fração
do terreno: 0,03435);
219 Pavimento (Bloco da Avenida
Presidente Vargas número 482, · com
14 salas de números 2.J.01 a ?..114 -Fração do terren:J: 0,03435) ;
9'? Pavimento (Bloco da Rua Miguel
Couto, com 9 salas de números 915 a
923 - Fração do terreno: 0,08305) ;
Artigo 2'? Fica o Conselho Nacional
de Telecomunicações - CONTF.L.- autorizado a promover a efetivação da
desapropriação de que trata o presente decreto, cuja despesa correrá à conta dos seus próprios recursos.
Artigo 39 li: declarada de urgência
a aludida desapropriação, nos têrmos
do artigo 15, do Decreto-lei número
3. 365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei número 2. 786, de 21 de
maio de 1956.
Artigo 49 "Sste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Br~ília, 10 de dezembro de Hl65;
1449 da Independência e 779 da Repú~
blica.
H. CASl'ELLO BRANCO
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DECRETO N9 57 ..400 ..,___ DE 10 DE
DE~BRO DE 1965
Cria o 119 Pelotão de Remuniciamento e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I,- da Corutituição Fe-

deral e de acôrdo com o artigo 19 da
Lei n9 2.851, de 25 de agôsto de 1956,
decreta:
Art. 19 f: criado o 119 Pelotão de
Remuniciámento com sede em Brasília- DF.
Art. 29 O Ministro da Guerra bai_xará os atos complementares decorrentes dêste decreto.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor a partir. de 19 de janeiro de
1966, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 57.402 - DE 10
DEZEMBRO DE 1965·

Transforma o 19j29 Regimento de
Obuses 105 em 29. Regimento de
Obuses l<l5.
·

O Presidente da República, usando
da atribuição que Jhe confere o Ar~
tigo 87, inciso I, da' Constituição Federal, e, de conformidade com o dis~
posto no Art. 19 da Lei n9 2.851, de
25 de agõsto cte 1956, decreta:
Art. 19~ Fica transformado em 29
Regimento de Obuses 105 o atual 19/
29 Regimento de Obuses 105, com sede
em Itú - São Paulo.
Parágrafo único. o Ministro da
Guerra tomará as providências necessárias à efetivação dêste ato.
Art. 29. l!:ste Decreto entrará em
vigor a partir de 19 de janeiro de
1966, revogadas as disposições em
contrário.
,
Brasília, 10 de dezembro de 1965;
144º da Independência e 779 da República.

H.

Arthur da. Costa e Siwa

DE

ÜASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e SilVa

DECRETO

N9

57.401 - DE 10
1965

DE

DEZRMBRO DE

Cria a 9\'. Companhia Depósito de
Armamento e Munição e dá outras
providências.

O r?residente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 07, inciso I, da Constituição Federal ~ de acôrdo com o art. 19, da
Lei n9 2.851, de 25 de agôsto de 1956,
decreta:
Art. 19 f: .criada a 9f!. Companhia
Depósito de Armamento e Munição,
com sede em Campo Grande-- MT.
Art. 29 O Ministro da Guerra
baixará os atos complementares decorrentes dêste Decreto.
Art. 39 _O presente Decreto entra
em vigor na data de .sua publicação,
:revogadas as disposiçõés em contrário.
Brasília, lO de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO -BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO N9 57.403 - DE
DEZEMBRO DE 1965

lO DE

Autoriza o· Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de umterreno, em Garanhuns, PE, destinado ao Ministérlo da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
e de acôrdo com os arts. 1.165 e ....
1.180, do Código Civil, decreta:
Art. 19 - Fica o serviço do Património da União autorizado a aceitar
a doação que faz a Prefeitura Municipal de Garanhuns PE., de acôrdo
com a Lei Municipal n9 276, de 8 de
junho de 1959, modificada pela de
n9 634, de 2 de jullio de 1960, de uma
área de terreno com 100.200m2, localizado naquele Município.
Art. 29 - o imóvel em aprêço, caracterizado no Processo n9 2.246-61Gab MG e seus anexos, destina-se ao
Ministério da Guerra.
Art. 39 ~ O presente decreto en ~
trará em vigor na data de sua p~bli-.
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cação, revogadas as disposições
contrário.

em

Brasília, lO de dezembro de 1965;
1449_ da Independência e 779 da Re·
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
DECRETO N9 57.404 -

DE

10

DE

DEZEMBRO DE 1965

Declara de utilidade pú.blica, para
fins de
desapropriação, o imóvel
que menciona, necessário ao Ministério da Guerra

O Presidente da República, -usando
as atribuições que lhe confere o ar-:tigo 87, inçiso I; da Constituição Federal, decreta:
Art. 19. E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,

de acôrdo com o disposto no Artigo
19 da Lei nQ 2 851, de 25 de agôsto
de 1956, decreta:
Art. 19. E' transferida a sede do·
17\1 Regimento de Cavalaria, da cidade de Pirassununga, Estado de São
Paulo, para a de Amambaí, Estado de
Mato Grosso.
Art. 29. o Ministro da Guerra- baixará os atas complementares decorrentes dêste Decreto.
Art 39. f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1,0 de dezembro de 1965;
144<:> da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arthur da Costa e Silva

de acôrdo com· o art. 69, combinado
com o art. 59 alín~a a, do Decretolei n9 3 365, de 21 de junho de 1941,

o

imóve~

constituído de terreno e

DECRETO

N9 57.406 DE
DEZEMBRO DE 1965

benfeitorias, com área de 1 995,78m2,

localizado na Avenida Senador Le·mos, 488, na cidade de Belém, Esta~
do do Pará, de propriedade da firma Y. Serfaty Fumos S. A.
Art. 29. O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. 39. Fica o Ministério da Guerra autorizado a prOmover a desapropriação em aprêço, correndo a,s despesas respectivas à conta dos recurSV<- orçamentários do referido Ministério.
Art. 49. O presente decreto entrará er.- vigor na data de sua public.. _;ão, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1965;
1149 da Independência e 77\1 da República;
H. CASTELLO BRA~co

Arthur da Costa e Silva

DEORETO N9 57 405,
DEZEMBRO

DE

DE 10 DE

19{15

Transfere o 179 Regimento de Cavalaria e dd outras providênciaS.

0-- Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, inciso I, da Constituição, e

10 DE

Cria o 49 Esquadrão de Remonta e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art ..
87, inciso I, da Constituição Federal,
e de conformidade com o disposto
no Art. 19, da Lei nQ 2.851, de 25 de
agõst9 de -1956, dec~eta:
Art. 1ç É criado o 41 Esquadrão de
Remonta, "~rgãnico Ja Coudelaria de
Campo Grande, com sede em Campo
Grande-MT.
Art. 29 o Ministro da Guerra baixará os atas complementares decorrentes dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto entra
en1 vigor na data de bJ.a publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
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DECRETO N9 57. 40S .......: DE 10
DE~RO DE 1965

DECRETO N9 57.407, DE 10 _DE
DEZEMBRO DE 1965
Dá nova redação a dispositivo do
Decreto n 9 55.090-A, de 28 de no~
vembro de 1904 - Regulamento da
Lei de Pr~moções dos Oficiais do
Exército.

o Presidénte da República, usaildo
das atribuições
que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q. O nQ 2 do art. 19 do Decreto 55.090~A, de. 28 de novembro de
1964, passa a ter a seguinte reda~
ção:
"2) o passado pelos Capitães in~
tendentes, médicos, farmacêuticos,
dentistas e veterinário~ em Organiza-:ções Militares, exceto em Departamentos, Diretorias e Quartéis~Gene~
rais";
A;rt. 2g :&ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, fi~
cando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 10 ue dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Repú ~
blica.
H.

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel que
menc.iona, necessário ao Ministério
da Guerra.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar~
tigo 87, inciso I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. 1Q 11: declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o Art. 69, combinado
com o art. 59, alinea a, do DecretoLei nQ 3.365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constituído de terreno e ben~
feitoria com área de 532,50 m2, localizado na rua Padre Felício nQ 34, em
Pelotas - RS, de propriedade do Sr.
Alexandre Machado da- Silva.
Art. 29 o imóvel a que se refere o
artigo -anterior destina-se ao Minis~
tério da Guerra.
Art. 3<?- Fica o Ministério da Guer
ra autorizado a promover a' desapro~
priação em aprêço, correndo as despesas respectivas à conta dos recursiJs
do referido Ministério.
Art. 49 o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário,
Brasma, 10 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
4

CAsTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO N>? 57.409 -·

DE

Art.hur da. Costa e Silva
DE

10

DE DEZEMBRO DE

1965

Abre crédito suplem.enta1 no_. orçamento do I .A.P .E. T .C.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confet'e

o
artigo 87, item I, da Constituição. decreta:
Art. 19. Ficam concedidos, ao Orçamento do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, aprovado para o
exercício de 1965, os seguintes créditos suple:mentares:
Cr$
3.0.0.0- DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0- Despesas de Custeio

3.1.2.0- Material de Consumo .......................... .

20.000.000

4.0.0.0 -DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0- Investimentos

4.1.1.0- Obras Públicas .................................. .
4.1.3.0- Equipamentos e Instalações .................... ..
4.1.4.0 - Material Permanente .................... ·........ .

825.960.000
130. coo. 000
422.000.000
1.377.960.000
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Art. 2º. o presente decretá ent::.·a.rá em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,' 10 de dezembro de J965; 1449 da Independência e 779 da RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO

Peracchi

Barcel~os

DECRETO NQ 57.410 -

DE

13

DE DEZEMBRb DE

1965

Aprova o Orçamento da Caixa Econômica Federal do Parã

O Presidente da Repúblíca, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei n!? 4.320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com_o disposto no Decreto n9 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos ·cte números 55.534 e 55.535, de 11

de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercicio de 1965, da Caixa Económica Federal do Pará, entidade vin~
culada ao Ministério da Fazenda.
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na .data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de dezembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

o anexo n que se rete·e o texto roi publicado no D.O. de

DECRETO N9 57 .411;

Aprova o Orçamento da

DE

13

DE DEZEMBRO DE

Caixa Económica

14-12~65.

1965

Federal de Minas

GeraisJ

O Pr~sidentP d~ RepUC.li<'a, usando das atribuições que lhe confere o
m:tigo 87, item l, da Constituição~ nos termos do artigo 107, da Lei nú~
mero 4.320, de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397, de 9 .de outubro de 1964, alterado pelos de nl?s 55.534 e
55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
r- t>xercicio de 1965, da Caixa Econômica Federal de Minas .Gerais, en~
tidacte VJnculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 29 :&ite decreto entrará em vigor na da~ de sua publicação,
revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1965;. 1449 da- Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhões

O anexo a que se refere o texto foi publicado no D.O. de

14~12-65.
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DECRETO<>NQ 57.412 Aprova

13

417

DE DEZEMBRO DE

1965

o Orçamente da CaiXa Econômica Fecteral dó Ceara.

O Presiden~e da Republica, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 8'/, item I, da Constituiçào, nos têrmos do artigo 107, da Lei n9 4.32.0,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n9 54.397,
de !:J de oJA~ubro de 1964, alterado pelos de n<?s 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 10. Fica aprovado, ·conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de 1965, da Caixa Econônima Federal do Ceará, autarquia vin~
culada ao Ministério da Fazenda.
Art .. 29. Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposiçõc- em contlário.
Brasília. 13 de dezembro de 1965; 1449 da. Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octávio Bulhões

o

anexo

a

que se refere o texto foi publicado no

DECRETO -N9 57.413 -- DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1965
Abre, pelo Ministério da V i a ç à o e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 539.000.000, para o tim que
especifica.

o

Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o artigo 87, n<? I, da Constituição Federal,
da autorização contida no art. 19 da
Lei n9 4. 62·6, de 13 de maio de 1965,
publicada no DiâTio Oticial de 17 seguinte, e tendo ouvido o Ministério
da Fazenda e o Tribunal de Contas,
em cumprimento ao que determina o
art. 93 do Regulamento Geral de
contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério
da ViaÇão e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 539.000 000 (quinhentos e trinta e nove milbões de cruzeiros), para atender a.o pagamento
de diferenças salariais aos servidores
da Administração do Põrto do Rio de
Janeiro, devidas por fôrça do disposto
na Lei n9 4.061, de 8 de maio de 1g.52,
e em virtude de decisão judicial.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1965;
144<? da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octâvio Bulhões
Newton Tornaghi

D.O.

de 14-12-65.

DECRETO Nl? 57.414 - DE 13
DEZEMBRO DE 1965

DE

Abre, ao Ministério àa Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 47.130.000
(quarenta e sete milhões, cento e
trinta mil cruzeiros), destinado à
liquidação de débitos existentes com
o comércio em geral, com a Diocese
de Fortaleza, Marinha de Guerra,
Lóide Brasileiro Património Nacional etc.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei 4.587,
de 11 de dezembro de 1964, tendo
consultado o Tribunal de Contas e
ouvido ·o Ministério da Fazenda, nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidadt: Pública, decreta:
Art. 19 :Él abert,o ao Ministério da
Agricultura, o crédito especial de
CrS 47.130.000 (quarenta e sete milhões, cento e trinta mil cruzeiros),
destinado à liquidação de débitos
existentes com o, comércio em geral,
com a Diocese de Fortaleza, Marinha
de Guerra, Lóide Brasil-eiro Patrimônio Nacional, Companh:a Nacional de
Navegação Costeira, "Rêde Ferroviária
Federal S. A., Comissão Federal de
Abastecimento e Preços e Serviço de
Alimentação da Previdência Social,
decorrentes dos socorros prestados aos
nordestinos durante o perlcdo do flagelo da sêca que assolou a região em
1958.
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Art.. 29 1;:ste decreto '3!ltrará em vigor na data- de sua publicaçâo,
Art. -@9 Revogam-se as disposições
em contrârio.
Bfasília, 13 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77!J da .República.

ExEÇOTIVQ

Estado do. . Paraná, reconhBcido pelo
decreto n9 55.664, de 1.2.196ó.
Brasília, 13 de dezemb!o de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

H. CASTELLO BRANCo

Octãvio Bulhões
Ney Aminthas de Barros Braga

DECRETO N9 57.415 -

DE

13

DE

DEZEMBRO DE U.l65

Declara de utilidade pflblica a "Fun-

dação Lar de São Bento", Com sede
em Sáo Paulo; Estado àe São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da· Constituição Federal, e atendendo ao .que consta do
processo M.J.N.I. 57.977, de 1963,
decreta:
Artigo único. 1l:: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 1~
da Lei n9 91, de 28 de agõsto de 1935,
combinado com o art. 1I? do Regula;mento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 19-81, a "Fundação Lar de são Bento", com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 13 de dezembro dê 1965_;
1449 ·da Independência e 779 da República.

.DECRETO N9 57.417 - DE 13
DEZEMBRO DE 1965

DF

Decreta de ·utilidade pública a Sociedade Nacionr;,l de .Instrução, com
sede em Salvador, Estado da Bahia.

o presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe~
deral e atendendo ao que consta do
Processo M.J .N .L 13.862, de 1965,
decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19 da
Lei 91 de 28 de agôsto de 1935, combinado com o art. 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n9 50.517, de 2
'de maio de 1961, a sociedade Nacional
de Instrução, com sede em Salvador,
Estado da Bahia.
Brasilia, 13 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juracy M agalht1es

H. CASTELLQ BRANCO

Juracy Magalhães

DECRETO N9 57. ~16 - DE 13
DEZEMBRO DE 1965

DECRETO NQ 57.418 - DE 13
DEZEMBRO DE 1965
DE

Altera a denominação do Conservatório Musical "Mãe de Deus", de
Londrina, Estado do Parana.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e conforme o disposto no processo número
28.822-65, do MiniStério da F.ducaçâo
e Cultura, decreta:
Artigo único. Fica alterada para
Faculdade de Música "Mãe de Deus"
a denominação do Conservatório Musical "Mãe de Deus", de Londrina, no

DE

Declara de utilidade pública a Legzao Brasileira de Assistência, com
sede no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, tda Constituição Federal e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. 5.676 de 1965, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 2Q
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com ó art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nú.mero 50.517, de 2 de maio de 1961, a
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Legião .Brasileira· de Assistência, com
sede no Estado da Guanabara.
Brasília, 13 de dezembro de 1965;
144fl da Independência e 779 da ·República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Bulhi5es
Juracy M agizlhães

D:E:CRETO N9 57.419 - DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1965
Regulamenta a Lei n9 4. 59'3 d,e 29 de
ae,;.:embTo àe 1964 que disciplina a
aesapropTiação para as obras de
combate às secas no Nordeste, no
que diz respeito ao Departamento
Nacional de Obras Contra as secas.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e nos têrmos da Lei n9 4.593, de -29 de dezembro de 1964, decreta:
Art.- 19 Para .execução da Lei nUmero 4.593, de 29 _de dezembro de
1964, o D.N.O.C.S. promoverá
o
aproveitamento intensivo das áreas irrigadas e irrigáveis localizadas no Poligono das Sêcas, através das obras
por êle executadas ou a -executar.
Art. 29 O aproveitamento das terras e das ::lguas será realizado segundo
planos e· programas de irrigação com
Vistas ao interesse .sõcio-econõmlco da
região.
Art. 3fl os planos dos· sistemas públicos de irrigação, de acôrdo com as
necessidades locais, deve1·ão considera-r prioritárias as segiU!ltes área::;:
a) a da construção da barragem e
Instalações necessárias;
b) a área correspondente à da ba~
ela hidráulica acrescida de faixa circundante e contigua à mesma, até
200m. ·de largura, acima da cota de
coroamento da barragem, _e seguindo
A- !nclinação do terreno;
c) as de jusante d~ barragem,_ Irr1gã.ve1s por grav1clade,· ou• por erevaça.o
mecânica;
cJ) uma falxa seca, contigua à irrigavel, com a extensão necessária definida no plano de exploraçã-o;
e) as irrigáveis situadas à margem
ous rios, suscetiv~is de irrigação por
elevação mecânica;
J) as servidas por poços públ!cos;

419

g) as necessárias à construção das
linhas de transmissão de 'energia elétrtca ·para fins de irrigação.
Art. 4<? Os Planos de Irrigação, con-_
terão d,entre outros elementos, a área
cte atuaçâo, tipo de exploração e numero de família a serem atendidas, e
especificar os Casos de suspensão ou
cancelamento do uso da âgua.
Art. 5Q Na execução dos planos de
1rr1gaçâo, o DNOCS efetuará as desapropriações de terras por utilidade ou
necessidade pública e por interêsse
social, na forma da legislação v1gen-

te.

Art. 69 A exploraça.o das terras aos
ststemas pú.blicos de irrigação será efetuada através do lote agrícola, composto sempre que possível de mna parveJa na área a ser irrigada e de outra
situada na área contigua a que se
refere o item a do art. ~39.
~ 19 A área de cada parcela poder:l
var1ar coní'orme a qualidade do solo,
a _qisponibilidade de água, e o fim da
exploração:
§ 29 A área Irrigável do lote nao cteverá ultrapassar 15 hectares, poden~
do, entretanto, a área sêca, sempre
que possível contigua, medir até 30
hectares.
Art. 79 As áreas desapropnactM
serão divididas em lotes agrícolas nara
a venda a agricultores no prazo cfe 20
anos.
Art. 80 Os preços dos lotes agrtca~
Ias serão compostos das seguintes
parcelas:
a) parcela de instalação correspon ..
dente ao custo médio das obras complementares de irrigação referentes
ao lote;
b) parcela fundiária, corresponden ...
te ao valor das terras incluídas no
l~te, baseado no preço da desapropria ..
çao;
c) parcela de edificações, corres ..
pendente ao custo das construções
edit'icadas no lote.
Art. 99 Os preços de yenda dos lCJ~
tes serão fixados pelo DNOCS, para
cada plano de irrigação.
Art. 10. A aquisição do lote agrl ..
cota far-se-á mediante requerimento
do interessado ao DNOCS, em modêlo
próprio, no qual sejam feitas as se ..
guintes provas:
a) ter a agropecuá.ria como ativida ..
ele exclusiva;
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ter idoneidade comprovada;

c) ser chefe de família;
d) ter condições físicas de trabalho;
e) estar quites com a fazenda pü·
'blica federal, estadual e municipal.
§ 1Q Terão prioridade na aquisição

dos lotes:

a) os proprietários atingidos pe!a
desapropriação;
b) os chefes de família mais numerosas;
c)

os alfabetizados.

parágrafos da Lei n9 4.593, n~ parte
que couber ao D.N .O.C.S., serao mo ..
vimentados pelo Diretor-Geral.
Art. 14. O D.N.O C.S. baixará instruções para o rápido andamento dos
requerimentos dos interessados e os
casos omissos serão resolvidos pelo
Diretor-Geral.
Art. 15. :ítste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezemPro de 1965;
1449 da Independência. e 779 da" Re~
pública.

29 Deferido 0· requerimento, serà
redigida a minuta do contrato de promessa de compra e venda do lote, obedecidos os dispositivos da Lei número
H. CASTELLO BRANCO
4.593; de 29.12.1964 e os demais que
Newton Tornaghi
couber.
§ 39 Aprovada a minuta, a escritura de promessa de compra e venda
DECRETO N9 57.420 DE
13 DE
será lavrada e. devidamente registraDEZEMBRO DE 1965
da no fôro da situação do imóvel.
ArC. 11. O D.N.O.C.S. adminisRegulamenta a aplicação de ·recursos
trará os sistemas de irrigação direem operações de CTédito Rotativo
tamente, ou por meio de emprêsas
pelo Departamento Nacional de
com estrutura _jurídica adequada, poObras Contm as Sécas.
dendo contar ainda com a participaO Presidente da República, usando
ção de órgãos oficiais.
da atribuição qu,e lhe confere o ar§ 19 São atribuições do DNOCS no
tigo 87, inciso I, da Constituição Fecaso de administração direta:
a) conservar as obras;
deral, decr.eta:
b) prestar assistência aos regantes;
Art. 19 o Crédito Rotativo tem
c) operar ao sistema, estabelecenpor fimilidade promover operaçóes de
do turnos de irrigação e controlando
revenda de materiais e semoventes,
o consumo d'água;
necessários à exploração da pesca e
d) cobrar e receber as prestações, agropecuária nas propriedades sit1:1a~
de vendas dos lotes e as taxas devidas em vales, onde atua o DNOCS.
das ao serviço, provenientes da venda
§ 19 Como materiais necessários, ao
de água, aluguel de máquinas ou serfim a que se refere,.êste artigo, con~
viços prestados;
sideram-se ferramentas, máquinas,
e) coletar dadas estatísticos das
aparelhos, intrumentos agrícolas·- e de
áreas cultivadas e sua produção, do
pesca, corretivos e fertilizantes, ~u~
movimento da água no· reservatório e
das e sementes, produtos para de..t.esa
da} sua aplicação nas lavouras;
animal e vegetal, motores, embarca~
t> fazer o cadastro dos lotes;
ções, arames, estacas e outros elemeng) executar serviços necessários à
tos cujo uso venha concorrer para a
complementação da instalação dos lomelhor exploraç?o da propriedade.
tes, tais como terraplenagem do solo
§ 29 como semoventes, para os efei~
e acesso aos campos;
tos dêste decreto, entendem-se 1 a,pe~
h) aplicar sanções pelo não cum ..
nas, animais para tração e reprodutoprimento das normas estabelecidas na
res de quaisquer espécies.
Lei n<::> 4.593, de 29-12-1964.
Art. 29 Os recursos de crédito RoArt. 12. As taxas a serem paga~
tativo provêm da parcela determinada
pelos t·ega.ntes previstas no ~artigo 29
na Lei número 4.821, de 29 de outuda Lei n9 4.593, de 29·12-1964 obebro de 1965, acrescida do resultado
decerão a.u,c;. critérios ali fixa'dos, ledas operações de revenda.
vando em conta a desvalorização da
moeda e aplicando, no possível, os ínArt. 39 (j serviço de Revenda do
dices de .o:-.orrecão monetária do ConDNOCS promovera a compra dos ~a
selho Nacional de Economia.
teriais necessários, através dos órgaos
competentes, de acõrdo com as norArt. 13. Os recursos do fundo de
mas em vigor.
irrigação, previstos no art. 32 e seus
§
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·Parágrafo único. os materiais de
comprovada necessidade, não existentes no Pais, poderão ser importado~
pelo DNOCS.
A.rt. 49 Os setores de promoção
agropecuária do DNOCS terão depósitos, ou Postos cte Revenda, controlados pelos respectivos Distritos, e serão supervisionados pelo Serviço de
Contrôle e Revenda.
Parágrafo único. Poderão funcionar,
também, como órgãos de revenda, a
critério do Diretor-Geral, nos têrmos
dêste Decreto, as Sociedades de Economia Mista de que participe o
DNOCS, bem assil1 as 'Cooperativas
Cc ::1cessionárias da exploração de serviços e bens do mesmo Departamento.
Art. 59 Os preços de venda dos
produtOs serão. os de aquisição, acrescidos de 10 e 20%, a fim de atender
a despesas de transporte, embalagens,
taxa-S, perdas e eventuais.
Art. 69 Poderão adquirir materiais
os agricultores, criadores ou pescadores situados nas bacias de irrigação
ou em outras áreas de exploração
assistidas pelo DNOCS, devidamente
registrados no Posto de Revenda.
Art. 79 Os Postos de Revenda
manterão registro com o nome dos interessados incluídos na sua área de
atuação.
§ 19 o registro conterá os seguintes
dados:
a) nome do proprietário ou interessado, seu estado civil, naturalidade e
número de dePendentes;
b) nome da propriedade, sua loca ..
lização, área e exploração principa 1;
c) informações de natureza financeira e económica, valor dos bens e
dívidas declaradas.
§ 29 No registro de que
trata o
parágrafo anterior serão também anotadas as aquisiçõeS à vista ou a prazo,
bem assim os valores Í'espectivos.
Art. 8Q As vendas à vista dos produtos serão feitas diretamente ao interessado, desde que não se verifiquem d _-:roporções entre as compras
já registradas e a área ou natureza
da exploração a que êle se dedica.
Art. 99 Nas transações a Drazo;
serão obedecidas as seguintes normas
e condições:
a) revenda de material permanente
que comporte cláusula de reserva de
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domínio e, em casos especiais, de material de consumo indispensável à defesa dos rebanhos e da lavoura, desde
que o seu valor ·seja superior a importância correspondente a duas vêzes
o maior salário-mínimo vigente no
Pa!s.
b) fixação, nos contratos, do limite
de prazo da operação, de acôrdo Com
o seguinte critério:
1) até um ano, para materiais de
consumo, máquinas e apetrechos de
pequeno valor, reprodutores suínos,
ovinos e caprk:~s na forma presente
n . alínea anterior, até a quantia equivalente a lO vêzes o maior saláriomínimo vigente no País.
2) até dois anos, para implementas,
máquinas agrícolas e reprodutores
cujo valor seja superior a 10 e inferior
a 20 vêzes o maior salário-mínimo
vigente no País.
c) prestações mensais, a partir do
ato da assinatura do contrato;
d) pagamento, à vista, também no
ato da g,ssinatura do contrato de 5%
(cinco pol" cento) do valor da transa;ção, acrescendo ao débito restante a
percentagem de 1% (um por cento)
ao mês, de acôrdo com a Tabela
Price;
e) rescisão do contrato, na falta de
pagamento de 3 (três)
prestações
consecutivas, ou não cumprimento de
quaisquer de suas cláusulas, promove~do o DNOCS a cobrança judicial
do débito;
/) inspeçáo do material, durante a
vigência do contrato, para verificar a
sua conservação, integridade e atualização;
g) indeferimento de nova venda a
prazo, à conta do crédito rotativo aqui
previsto, qUando o .beneficiário já
houver sido executado para pagamento de dividas de mesma procedência
ou para cumprimento da reserva de
dominio.
Art. 10. Os casos omissos :1este
decreto serão resolvidos pelo DiretorGeral do DNOCS.
Art. 11. ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 13 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77Q da Repúbllca.
H. CASTELLO BRANCO

Newton Tornaghi

DECRETO N9 57.421 - · DE 13 DE DEZEMBRO DE 1005
Aprova o Orçamento da Comissão de Marinha 'Mercante

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, 1 item I, da Constituição, nos têrmos do artigo 107, da Lei n<?
4.320, de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n<?
54.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelos· de ns. 55.534 e 55.535, de
11 de janeiro de 19ü5, decreta:
Art. 19. Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o orçamento para
o exercício de 1965, da Comissão de Marinha Mercante, entidade federal
vinculada ao 'Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2<?. &;te decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1965; 144<! da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Newton TornaglÍi

o anexo a. que

Ee

retere o texto foi publicado no

DECRETO NO 57.422 -

v.o.

de 14-12-65.

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1965

Aprova o Orçam;nto da Comissão do Plano do Carvão Nacional.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe cbnfe"!.'e o
art. -87, item I, da Constituição, nos têrmos do art. 107, da Lei n9 4.:320,
de 17 de março de 1964, e de acôrdo com o disposto no Decreto n<? 54.397,
de 9 de outubro de 1964, alterado pelos de ns.: 55.534 e 55.535, de 11 de
janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para o
exerdcio de 1965, da Comissão Uo Plano do carvão Nacional, entidade autárquica vinculada ao Ministério das Minas e En-ergia.
Art. 29. ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 13 de dezembro de lS-65; 144C.' da Inctependencia- e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

o ADexo a que se refe!·c· o texto foi publicado no D. o. de 14 e retificado no de 21-12-65.

DECRETO N<:' 57. 423 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1965

Aprova o Orçamento da Escola de Minas de Ouro Prêto

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 87, item I, da Constituição, nos têTmos do artigo 107, da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964,· e de acôrdo com o disposto no De-
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creto n!? 54.397, de 9 de outubro de 1964, alterado pelOs de números 55.534
e 55.535, de 11 de janeiro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento para
o exercício de 1965, da Escola de Minas de Ouro Prêto, entidade -autár~
quica vinculada ao Ministério da Educação- e Cultura.
Art. 2\l ~ste decret oentrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e·m contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1965; 1449 da Independência e 77° da .República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

o anexo a que se refen o texto foi publicado no
DECRETO-LEI Nº

57.424 ....,... DE
DEZEMBRO DE 1965

14 DE

Altera dispositivos do Decreto nztmero 51.896, de 9 de abril de 1963, que
aprovou o · Regimento do Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis

o Presidente da R·epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe-·
cleral, decreta:
Art. 19 Acrescenta a alínea. XXIII
do art. 59 do Decreto n!? 51.896, de 9
de abril de 1963, nos seguintes têrmos:'
XXIII.- contratar empréstimos com
estabelecimentos de crédito nacionals
cu -estrangeiros;
Art. 21? A alínea ITI da letra 1>,
dó art. 15 do Decreto n9 51.896, de
9 de abril de 1963, passa a ter a seguinte redação:
III - operações cte· crédito ou
'financiamento de qUe participe o
Departamento ou as Administrações Portuárias, quando a êste;s
incorporadas, as sociedades de economia mista das quais. participe,
que sejam operações com ~~stabe
lecimentos de crédito· nacionais ou·
estrangeiros, podendo, quando se
tratar· de empréstimo externo,
aceitar as cláusulas e condições
usuais nas operações com agências
e org·anismos financiadores internacionais.
Art. 39 A alinea XX do art. 34
do referido Decreto n!? 51.896, piSsa
a ter a seguinte redação:
XX - movimentar os fundos e
recursos do Departamento Nacio-

D.O. de 14-12-65.

nal de Portos e Vias Navegáveis
e ordenar pagamentos, negociar e
assinar contratos de ·empréstimo
com estabelecimentos nacionais ou
estrangeiros.
Brasília, 14 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77? da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Newton Tornaghi

DECRETO N9

57.425 DE
DEZEMBRO DE 1965

14

Altera o !)ecreto n9 51.308, de
agósto de 1961.

DE

25

de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo &7 it.em I. da ConstH.uição, e, tendo em vista. o disposto no parágrafo
1Q do artigo 99 da Lei n9 3. 782, de 22
de julho de 1960, decreta:
Art. P Fica alterarlo na .forma dcs
anexo.). o Quadro ele· Pessoal do Mi··
nistédo clag Minas e Energia, aprovado pelo Decreto n!? 51.308, de 25 de
agôsto de 1961, na parte referente às
séries de classes de Pedreiro. FotogrD.metrista, Tecnologist.a, c· QuímicoTecno-logista, e à classe de Chefe de
Portaria, bem como· a relação nominh.l dos respectivos ocupantes·:
Art. 29 As alterações a que se refere o artigo anterior vigorarão a partir de 19 de ·fevereiro de 1961.
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostilará os titules dos servidores abrangidos por êste decreto.
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Art. 49 As despesas com a execução
dêste decreto continuarão a ser atendidas pelas atuais dotações orçamentárias.
Art. 5Q o presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições Em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1905;
144<:1 da Independência e 77Y da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Os anexos a que se referé o art'. 19
foram publicados no D.O. de 16-12-65.
DECRETO N9 57.426 DEZEMBRO DE

DE

14

DE

19E5

Aprova o Regulamento da Pagadoria
de !nativos e Pensioitistas da Aeronáutica·.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento da Pagadoria de !nativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR), que
com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 29 :f':ste decreto entrará em vigor na data de· sua publicação, ficando revogado o Decreto nQ 53.473, de
23 de janeiro de 1964 e as disposiçõ~s
em contrário.
Brasilia,. 14 de dezembro de 19ô5 ·
1449 da Iendependência e 779 da Re:
pública.
H,

CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

REGULAMENTO DA PAGADORIA
DE INATIVOS E PENSIONISTAS
DÁ AERONAUTICA
PRIMEIRA PARTE

é a Organização do Ministério da Aeronáutica que tem por missão o pa~
gamento dos !nativos, Pensionistas e
credores de salário-familia de continuação da Aeronáutica. ·
Art. 29 Enquanto não forem criadas Pagadoria-S ou Núcleos de Pagadoria Regionais, os proventos, as pensões e os salários-família de continuação da Aeronáutica serão pagos:
1) Diretamente pela PIPAR, a os
domiciliadOs nos Estados do Rio rle
Janeiro, Guanabara e Espírito Santo.
2) Pelos QG dos Comandos de Zona
Aérea, aos domiciliados nas cidades
em que tem sede êsses Comandos.
3) Pelas Unidades Administrativas
da Aeronáutica mais próximas da residência dos beneficiados nos demais
Estados não enquadrados nos itens
2 e 3.
Paragrafo único. o numerário destinado a atender aos pagamentos
constantes nos itens 2 e 3 do presente _artigo, será requisitado, diretamente a Subdiretoria de Finanças, pelas
Unidades respectivas, tendo por base
os programas normais de pagamento.
Art. 39 A PIPAR é subordinada,
através do seu Diretor, diretamente
ao Diretor-Geral de Intendência.
Art. 49 A Pagadoria de !nativos e
Pensionistas da Aeronáutica tem autonomia administrativa.
SEGUNDA PARTE

Organização
CAPÍTULO I

Constituição Geral

Art. 59 A Pagadoria de !nativos e
da Aéronáutica tem a
seguinte constituiçâo:
1) Diretor.
2) Assistente.
3) Seção de/ Relações Públicas.
4) Secretaria.
5) Grupamento Administrativo.
6) Divisão de Finanças.
7) Divisão Legal.

~ensionistas

Generalidades
CAPÍTULO II
CAPÍTULO I

Missão e Subordinaçao

Art. 19 A Pagadoria de· !nativos e
Pensionistas da Aeronáutica CPIPAR)

Do Diretor

Art. 69 o Diretor da PIPAR é Coronel Intendente, com o Curso de Direcão de Servicos da Escola de Oo-
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mando e Estado-Maior da AeronáUtica, competindo-lhe, além das atribuições especificamente previstas em leis
e regulamentos:
1) dirigir, orientar e fiscalizar
tô ..
das as atividades da Pagadoria;
2) baixar diretrizes e normas para
o planejamento e a execução dos trabalhos;
3) cumprir e fazer observar as ordens, normas, as instruções, os planos
e programas anuais de trabalho, encaminhados pelos órgãos superiores;
4) manter o Diretor-Geral de Intendência devidamente informado da
situação real da Pagadoria de seus
serviços e planejamento sugerindo-lhe
a adoção de medidas julgadas oportunas e convenientes;
5) exercer ação pessoal sôbre todos
os escalõeS subordinados, visando uma
perfeita coor:denaçao para o cumpri-

m~~toe~e~·c~iss:2 f:n~õae~a~:·i~genteDiretor;
7) designar o pessoal civil e militar
para as diversas funções;
8) determinar a retenção dos pagamentos dos omissos ao cumprimento
de exigências legais ou regulamentares·
9) corresponder-se com autoridades
civis e militares sôbre assutos que inctependam de escalão superior;
10) zelar pela manutenção do contrôle cadastral de todo o pessoal inativo, pensionistas e credores de salário-familia de continuação da Aeronáutica; com o objetivo de fiscalizar
o cumprimento da legislação em vigor
e ainda com a finalidade de orientação as Unidades Administrativas
que façam pagamentos àquele pessoal.
CAPÍTULO III

Do Assistente

Art. 79 o Assistente do Diretor da
PIPAR é Tenente Coronel pronto na
Organizaçã.o, de precedência hierárquica imediatamente abaixo a do Direter, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor em todos
os assuntos relativos a PIRAR.
2 - ter a seu cargo a correspondência sigilosa e o serviço etipitográfico
da organização;
3 supervisionar as attvidades da Seçâo de Relações Públicas;
4) supervisionar oS serviços da secretaria.

Art. 89 A l::>eça.o de Relações Públicas, chefiada por Major Intendente, além .dos encargos que lhe são
próprios, incumbe~se, em parttculár,
do atendimento e da orientação do
pessoal adido ou vinculado a PIPAR.
Art. 99 A Secretaria é o órgão encarregado da correspondência oficial
do Diretor, da escrituração do Histó~
rico da Organlzaçáo e Protocolo SIgiloso.
CAPlTULO IV

Grupamento Administrativo

Art. 10. o Grupamento Administrativo (GA) reúne o conjuto de órgáo e meios, com a finalidade de assegurar o apoio legístico interno da
Organização.
Art. 11.
GA tem a seguinte
constituiçãO:
1) Chefe.
2) Formação de IntendêncHt.
3) Seção Auxiliar.
4) Seção do Pessoal Civil.
5) Seção de Registras e Estatística
Art. 12. O Chefe do Grupamento
Administrativo da PIPAR é Major Intendente, competindo-lhe, além das
atribuições previstas em leis e regulamentos:
1 - coordenar, orientar e fiscalizar
os serviços dos órgãos que lhe estã.o
subordinados;
·
2) propor ao Diretor dos programas
de trabalhos do Grupamento Administrativo, mantendo-o a par dos respectivos desenvolvimentos;
3) encaminhar à Seção competente os dados estatísticos dos órgãos
subordinados;
4) exercer as funções de AgenteFiscalizador da Pagadoria, cofio Untdade Administrativa.
Formação de Intendéncia

Art. 13. A Formação de Intendência é o conjunto de órgãos encarregados dos serviços relativos à Finanças, Material e Património, tendo a seguinte constituição:
1) Chefe.
2) Seção de Finanças.
3) Seção de Material.
4) Seção de P~trimônio.
Art. 14. As funções de Chefe a"'
Formação de Intendência são exerci-
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das acumulativamente pelo Chefe da
Seção de Finanças.
Parágrafo único. O-Chefe da Seçáo

de Finanças é Capitão Intendente
exercendo as funções de Gestor de
Fimmças.
Art. 15. O Chefe da Seçaq de Ma-

terial é Tenente Intendente, exercendo as funções de Gestor do Material
cumulativamente com as de Chefe
da ~eçtto de PatrimônltJ.
Seção Auxiliar

Art. 16. A- Seção Auxiliar, diretamente subordinada ao Chefe da GA,
é órgãd que tem por finalidade:
1) executar todos os trabalhos relativos a crorespondência ostensiva da
PIPAR, mantendo para tanto, os serviços· de .portaria, expediente, p1~oto~
c_olo e arquivo geral;
·
2) encarregar-se dos serviços relacionados com o pessoal militar;
3) encarregar-se do serviço de Boletim;

4) encarregar-se do se r v iço de
trans~ortes.

Art. 17. O Chefe da seçâo Auxiliar
_é um Tenente de AdminiStração.

Art. 18. A Seção do Pessoal Civil
diretamente subordinada ao Chefe ctÓ
GA, é o órgão da PIPAR encarregado de: ·
1) administrar em geral '...adas 0s
servidores civis;
2) confeccionar todo o expediente
relativo ao pessoal civil;
Art. :9. O Chefe da Seção do Pessoal Civil é um funcionário civil do
Ministério da Aeronáutica da carrei1'? de Of.icial de Admini.si.ração.
Art. 20. A Seção de Registras e Es"tatistica, din~l.;10lt)üt.~ subordinada ao
Chefe da GA, é o órgão encarregado
da escrituração centralizada do material permanente, cto~ registras e anotações ·cte fiscalização administrativa
e aos .serviços estatísticos da Paga<1(.:-ria.

Art. 21. A beçáo de Registro e Estatística dispõe de um auxiliar, funcionário. civil do Ministério da Aeronáutica, da carreira de Desenhista.
CAPiTULO V

Divisão de Finanças

Art. 22. A Divisão de Fina.ncas
<DF), diretamente subordinada ao Di-

retor, é o órgão que tem por fmalidade executar a missão prmcipal da
Pagadoria, reunindo, para is::.o, todo
o pessoal e material exigido.
Art. 23. A Divisão de Finanças tem
a seguinte constituição:
1) Chefe;
2) Secretaria;
3) seção de Carlastro;
4) Subdivisão de Prepal'ação de Pagamentos;
5) Subdivisão dt Operaçã::~ de Par;anlentos.
Art. 24. O Chefe da Divisão de Finar.ças é ·.renente-Coronel ln1ier,dente,
competindo-lhe:
J.)
coordenar, oriental" e fiscalizar
o serviço dos órgãos que lhe estão subordinados;
2) propor ao Diretor os programas
df' trabalho da Divisão, mantendo-o a
par dos respectivos desenvolvimentos;
3) encaminhar à seção competente,
os dados estatísticos dos órgãos suMrdinados;
4) exercer as funções dé Agente
Fiscalizador da Pagadoria, nos atas e
fatoR relacionados com o pagamento
d.-0 proventos, pensões e salário-família
de coritinuação.
Art. 25. A Secretaria da Divisão de
fi·tnanças é o órgão encarregado da
c·Jnespondência e dos serviços de protocolo e arquivo da Divisão.
Seção de Cadastro

Art. 26. A Seção de Cadastro é o
órgão incumbido da Coleta e do relacionamento de informações sôbre o
pessoal adido ou vinculado ' à Pagadoria, do contrôle da apresentação dos
atestados de vida e residência, da
apresentação dos comprovantes de
exercício eleitoral e de entrega das
declarações de rendimentos daquele
pessoal, bem como dos registras e
anotações outras de interêsse da fiscalizaçá( das operações da Divisão.
l 1arágrafc único. A Seçâ0 de Cadastro incumbe, ainda,
manter um
levantamento numérico e nominal, por
Unidade Administrativa pagadora, de
todos os inativos, pensionistas e credores de salário-família de continuação da Aeronáutica.
Al't. 27. O Chefe da Seção· de Caúastro é ·um funCionário civil do Ministério da Aeronáutica, da catreira
de Oficial de Administração.
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Subdivisão de Preparação de
Pagamentos

Art. 28. A Subdivisãc de Preparaw
ção de Pagamentos é o órgão encarregado da preparação e da comprovação dos pagamentos devidos ao pessoal adido ou vinculado à Pagadoria.
Art. 29. A Subdivisão de Preparaçâr> de Pagamentos tem a seguinte
constituição:
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Art. 36. A Subdivisão de On;>."?ções
de Pagamentos tem a seguinte caris~
tituiçâo:_
1) Chefe;
2)_ Seçáo de Pagamentos;
3) Seção de Contabilidade.
Art. 37. o Chefe :la Subdivisão de
Operações de Pagamentos é MajorIntendente.
Seção de ·pagamentos

1) Chefe;

2) Seção de Saques e Comprovações;
3) Seção de Consignações e Descontos.
Art. 30. O Chefe da Subdivisão de
Preparação de Pagamentos é Major
Intendente.
Seção de Saques e Comprovações

Art. 31. A Seção de Saq··""' e Comprovaç'óes é o órgão encarregado da
preparação e contrõle dos dados de
saque, da organização das fõlhas de
aJuste dos novos adidos ou vinculados, da triagem 'los pagamentos, das
requisiÇões de recursos financeiros necessários e suas comprovações à Organização Central Provedora
de
Numerário.
Parágrafo único. A Seção de Saques e Comprovações é constituída de
tantas Subseções, quaptas forem necessárias ao atendimento do serviço.
Art. 32. O Chefe da Seção de Saques e Comprovações
Capitão Intendente.

e

Seção de Consignações e Descontos

Art. 33 - A Seção de Corisignações
e Descontos é o órgão encarregado do
processamento e do contrõle das consignações e dos descontos internos do
pessoal adido ou vinculado à .Pagadoria.
Art. 34. O Chefe da Seção de Consignações e Descontos é Tenente Intendente.
Subdivisão de Operações de
Pagamentoa

Ai-t. 35. A Subdivisão de Operações
de Pagamentos é o órgão encarregado da efetivação e dos registras dos
pagamentos ao pessoal adido ou vinculado à Pagadoria L aos credores diversos de descontos internos.

Art. 38. A Seçáo de Pagamentos é
o órgão incumhido da efetivação dos
pagamentos da competência da Divisão.
Parágrafo único. P._ Seção de Pa··
gamentos é constituiçla de tantas subseções quantas forem necessárias ao
atenCimento do serviço.
Art. 39. O Chefe da Seção de Pagamentos é Capitão Intendente.
Parãgrafo Primeiro.
o Chefe da
Seção de Pagamentos dispõe de um
auxiliar Conferente de Pagamentos e
de númerO variável de Pagadores, em
função do vulto de pagamentc de
guichê.
Parágrafo Segundo. O Conferente
de Pagamentos e o; Pagadores são
funcionários civí.s do Ministério da
Aeronáutica, -ia carreira de Tesoureiro-Auxiliar.
Seção de Contabilidade

Art. 40. A Scção de Contabilidad-e
é o órgão immmbido de contrôle do
movL.-nento b.1ncáric e da escrituração
contábil da Divisão.
Art. 41. o Chefe da Secão de Ccmtabilidade é Tenente.:.rntendente.
Parágrafo 'mico. o Chefe d~ Sec~o
de Contabilida: , tem como auxiliar
Ul-:'1. funcionário do Mii.listério da Aeronáutica da carreira. de Contador.

Divisão I,egal

Art. ~:::. A Divisão I _::>.1 (DL), diretamente subordinaC ao Diretor, é o
órgão que tem po-r fi-.,q.lidade assegurar o apoio documfmtn.l básico e sucedente ao cumprimento da missão
principal da Pagadoria; reunindo }: ·
ra isso, todo o pessoal e. os meios
exigidos.
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Art. 43. A Divisão Legal tem 3 .seguintE constituição:
lJ Chefe;
2) Secretaria;
3) Seção de Contencioso;
4) Eeção de Exercícios FindaR;
5) Seção de Comprovantes.
drt. 44. O Chefe ·h Divisão Legal
é Tener. te- Coronel [nt,..:ndente, eompetindo-lhe:
1) Courdenar, m;:Ym-1 ·.r ~ fiscaltzar
o s~·viço dos órgãos que lhe estão
subordinauos;
2) propor ao Diretor cs programas
de trabalho da DiVisto, mantendo-o
a par dos respecti.,os v.esenvolvimentos:
3) Encaminhar à ::;eç·w competente,
os dados estatísticos dos órgãos su~
bordinados.
An. 45 A Secretarut da Divisão
Legal c o órgão encarncgar;o da correspondência e dos servi~os de protocolo e arquivo da. Divi.;;â.'j,
Seção de Contencioso

Art. 46. A Seçãc de Contencioso
o órgão encarregado do estudo e parecer sôbre processos financeiros que
envolvam questões de dit"P.itn
partes a Pagadoria e o pe"soal a ela
adidO ou vinculado.
Art. 47. O Chefe da Seção de Contencioso é Capitão Intendente.
Parágrafo único. O Chefe da Seção
de Contencioso tem como auxiliar um
funcionário civil do Ministério da Aeronáutica, da carreira de Assessor Jurídico.
Seçâo de Exerdcios Pinãos

Art. 48. ·A Seção de Exercícios Findos é o órgão incumbido do exame,
cálculo e instrução dos requerimentos
e processos cr.editórios típicos.
Art. 49. O , Chefe da Seçâo de
Exercícios Findos é Tenente Inten·
dente.
Parágrafo único. O Chefe da Seção
de Exercícios Findos tem como auxiliar um funcionário civil do Minis~
tério da AeronáUtica da carreira de
Contador.
Seção. de Comprovantes

Art. 50. A Seção de Comprovantes
é o órgão encarregado da classifica-

ção, agrupamento, guarda e conservação qüinqüenal apropriada dos documentos básicos de saque, das fichas financeiras individuais dos adidos ou vinculados, dos comprovantes
e comprovaçõe::; dos pagamentos
a
cargo da Divisão de Finanças.
Art. 51. O Cfiefe da Seçâo de
Comprovantes é um funcionário civil
do Ministério da Aeronáutica, da carreira de Oficial de Administração.
CAPÍTULO VII

Substitutções e Atribuições
Disciplinares

Art. 52. o SubstitUto do Diretor
ê o Assistente.
Parágrafo únicO. As eternais substituições far-se-ão de act:·rdo ~om o
Regimento Interno e dos Serviços Oeraio da Aeronáutica CRISAER) .
Art. 53. o Diretor da Pagadoria
t"!m .atribuições disciplmares correspondentes às de comandante de Base
Aérea e os Chefes de Divisão, às ele
Comandante de Grupo incorporado.
TERCEIRA PARTE
DISPOSIÇõES FI"!AIS
CAPÍTULO I

Disposições G_erais

Art. 54. As Unidades Administrati~
vas que fizerem o pagamento .de inativos, pensionistas e credores de salário-familia de continuação, ficam
obrigadas a remeter a PIPAR tôdas
~ informações
por ela solicitadas,
para efeito do disposto no art. 6.9,
item 10.
Art ·' 55. _\s lotações de funções da
Pagadoria de !nativos e Pensionistas da Aeronáutica, não fixadas no
presente Regu1arr,ento, serão e~tabele~
cidas na respectiva Tabela de Orgamzação e Lotação.
Art. 56. As minúcias de organizaça.o serão esta-belecidas no Regimento Interno dB
Pagadoria, aprovado
pelO Ministro c.::: Aeronáutica.
Art. 5r1. Os casos omissos-serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica,
ouvide; ·o Estado-Maior da Aeronáutica.
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Disposições T-mnsitórias
CAPÍTULO II

Art. 58. O Diretor da Pagadoria de
!nativos e Pensionistas da Aeronáutica submeterá a apreciação do Ministro da Aeronáutica, por intermédio do
Estado-Maior da AeronáUtica.
l - No prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da aprovação dêste
Regulamento - a proposta de Tabela
de Organização e Lotação da Pagadoria;
2 - No prazo de 90 <noventa) dias,
a contar da data da aprovação dêste
Regulamento:
a) anteprojeto de Regimento
Interno da Pagadoria;
b) , organograma da Pagadoria. Eduardo Gomes, Ministro da Aeronfwtica.
DECRETO N<? 57.427 - DE 14
DEZEMBRO DE 1965

DE

Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.

O Presidente da República, usando.da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, e tendo em vista o disposto na Lei número
4.229, de 1<? de junho de 1963, decreta:
Art. J.,Q Fica aprovado o Regimento
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, que com êste baixa,
assinado pelo Ministro de Estado da
Viação e Obras Públicas.
Art. 29 ~s~e decreto entrará em vigor na data de sua publicação,- revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de dezembro de 19-65;
144? da Independência e 77º da Republica.
H.

CASTELLO BRANCO

Newton

Tornagh~

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA
AS Sli:CAS

TíTULO I
CAPÍTULO I

Da natureza, sede e jôro

Art. 1? o Departamento Nacional
de Obras.contra as Sêcas (D.N.O.C.S.)

é entidade autárquica criada pela Lei
n<.J 4.229, de 1º de junho de 1963, vinculada ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, com autonomia administrativa e técnica.
Art. 2º o' n'. N. o. c. S. tem sua
sede e fôro na Capital da República.
Parágrafo único. E-nquanto não se
transferir sua Administração Central
para a Capital da República, o ....
D. N. o. c. S. terá sua sede provisória em Fortaleza, Estado do Ceará.
CAPÍTULO II

Das Finalidades

Art. 3'! O D. N. O. C. S., na área
compreendida pelo Polígono das Sêcas, tem como finalidade:
I - Executar, por adrríinistração direta, contratos. ou convênios,· Obras e
serviços destinados a prevenü· e atenuar os efeitos das sêcas;
n - Planejar, estudar, projetar,
executar, í"iscalizar, controlar, orientar
e superintender. empreendimentos ou
assuntos relativos a construção, operação~ exploração e modificação de obras
de Hidràulica, aproveitamento dos recursos d'água, compreendendo, tundamentalmente: açudagem (obras de
acumulação, irrigação e vazantes, pesca e piscicultura e eletrificação rural), utilização de águas subterrâneas
e engenharia rural;
III - Realizar os estudos e pesqui-.
sas necessários à elaboração e à execução dos planos de obras e estudos
do DNOCS;

IV - Promover, patrocinar e auxiliar estágios de seu pessoal no estrangeiro ou no '~erritório nacional, podendo manter cursos de especialização
e aperfeiçoamento;
V - Executar o abastecimento
d'agua de pequenas comunidades rurais, particularmente aquelas localizadas nas áreas mais atingidas pelas
irregularidàdes climáticas:
VI - Promover operações de revenda. de materiais semoventes, necessários â exploração agropecuária e da
pesca, nas propriedades situadas nos
vales onde atua o DNOCS;
VII - Construir ·rodovias de pene~ração e colonização consideradas nos
planos de obras e estudos do DNOCS,
como prioritárias no combatt: às sêcas;
VIII - Construir, excepciOnalmente, outras obras, tais como: sistemas
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de abastecimento d'água em centros
urbanos e linhas-tronco de tl'ansmissáo, desde que não haja prejuízo, no
cumprimento de suas missões e no
emp.rêgo de recursos específicos;
IX - Promover à. desapropriaçâ.o
por necessidade e utilidade pública ou
sOcial dos bens necessários à co.nsecuçao de suas finalidades;
X - Proceder ao levantamento cadastral das propriedades beneficiadas

ou a beneficiar pela execução dos serviços ou obras a seu cargo;
XI - Manter serviços penna.nentes
de aproveitamento e conservação das
obras :realizactut'l;
XII .:..._ Propor a organlzaça.o, a fu·sàc ou a incorporação de sociedades
de economia mista e cooperativas, destinadas a exploração ae serviços e
obras a seu cargo;
XIII - Colaborar na organizaçã-o,
na rev'isão e na execução do plano <le
emergência elaborado pela SUDENE, a
fim de atender à situação de calamidade públic.a decoi-rente da Sêca, .na.
c~m . ._.ormidade da legislação vigente;
XlV - Colaborar e coordenar-se
Com os órgàos da Administração Pública Federal para solução de problemas relacionados com os de suas atri.buições especificas;
XV - cooperar com os órgãos pnblicos especializados na colonização de
áreas que possam absorver os excedentes demográficos, inclusive em ter.:.
ras situadas nas bacias dos açudes públicos;
XVI - Examinar _e opinar sõore
projetas,, serviços e obras a cargo ae
outros órgMs públicos federais, estaduais, municipais ou de iniciativa prlvada, cuja execúção interfira com as
suas atividades;
XVII - Prestar assistência ,técmc~
aos Estados e Município3 dentro ãe
suas atribuições, colaborando, também,
co1'íl órgãos federais, estaduais e municipais para a elevação do nível _3aRnitário e educacional das populaçóes
rurais, predispondo-as à melhor utilização das possibilidades do meto;
XVIII - Promover, patrocinar ou
participar de congressos nacionais e
internacionais sôbre assuntos de interêsse da Autarquia e representar-se
nos realizados no estrangeiro;
XIX ~ Realizar, para fins de divulgaçã.Q, estatísticas, filmes, estudos
e observações diretas, em que se registre a influência de sua obra nc
quadro geo-econômico do Polígono das
Sêcas:

CAPITULO

III

Da 01'ganizaçãr;

Art. 49 Para cumprim~nto de ~-~jas
finalidades e atribuições; tendo em
vista o disposto no art. :3° da Lei
n9 4. 229, de l de- junho cte 1963, o
DNOCS tem a seguinte org~nir.ação:
I - órgão Fiscal
1 ~ Delegação do Tribunal de Contas (DTO)

Direção Geral

II -

1 - Diretoria Geral lDG)
1.1 Gabinete do Dil'et>Jr-Gera.l
(DG-G)
1.1.1 - secretaria <GD-S)

1.1. 2 - serviço de R+!.taçõrs Pú.blicas (GD-SRP)
1.1.3 - Assessoria <GD-A)
1.1.4 - serviço Rádio-Comunicações (GD.;.SRC)
1.1.5- Serviços Gerais {GD-SG)
1.1.5.1 -Portaria (SG-P)
1. 1 . 5. 2. - seção de Transportes
(SG-ST)
1.1.5.2.1 -'- Turma d~ Operaçân
(ST-TO)
1.1.5.2.2. - Turma tte Manuten-

ção (ST-TM)
1.1.5.2.3 - Garagem (ST··G)
·1.1.6 - ·Representaçáo (GD-R)
1. 2 - Inspetoria (I)
1. 2.1 - secretaria (1-S)
1. 2. 2 - seção de Informaçáo e H.e-

gistro Cl-SIR)
.
1.2.3 - secão de Contrôle e Programas CI-scP>
1. 3 - Assessoria de Pl::.meja.mento
<AP)

1. 3.1 ..;_ Secretaria (AP-S)
1.3.2 - Seção de Program9..çâo

·(AP-SP)
1. 3. 3 -

seção de Economia. e Estatística (AP-SEE)
1.3.4 - Seção de Orqanizaçâo e

Métodos .<AP-SOM)
1.4 - Procuradoria (PJ)
1.4.1 - secretaria (PJ-S)
1.4.2 - serviço Jurídicn (PJ-SJ)
1.4.3- serviço do Contencio::;o
(PJ-SC)

2 <DA)

Diretoria

de

Administração
/

2.1 - Secretaria (DA-S)
2.2 - Divisão Financeira íDA-DFl
2.2.1 - Serviço de Orçamento
(DF-SOl
2.2.2 - Serviço de CuntabHidade

Financeira. CDF-SCF).

ATOS DO

PODER ExECUTIVO

2.2.3- serviço de Tornada de Contas CDF-STC)
2.3 - · Divisão de Material (DADM)
2. 3.1 Serviço de Suprimento
<DM-SS)
2. 3. 2 Serviço de Movimentação
e Contrôle CDM-SMC)
2.3.3- Almoxarifado Central (DMAC)
2.4 - Divisão do Pessoal ~DA-IJP)
2.4.1 - Serviço de Prçvimento e
Vacância (DP-SPV)
2.4.2 - Serviço de Cadastro <DPSC)
2.4.3 Serviço Financeiro iDPSF)

2.4.4 - Serviço de Direitos e Deveres (DP-SDD)
2. 5 - Divisão do Património (DADT)
2. 5.1 - Serviço de Imóveis (DT.:
SI)
2.5.2- serviço de Mó,eis e·Semoventes (DT-SMS)
2.5.3 - SerViço de Cadastro Patl'imonial (DT-SCP)
2. 6 - Serviço de C.:nnunicações
(DA-SC)
2.6.1 - Seção de Prococolo e Registm CSC-SPR)
2.6.2 - Arquivo Geral <SC-AG)
2. 7 - Tesouraria Geral (DA-TG)
III - Direção Executiva
1 - Diretoria Executiva (OE)
1.1 - Secretaria CDE-S)
1.2 - Assessoria (DE-A)
1. 3 - Serviço de Assistênc~a Mhdico-Social <DE-SAMS)
~
1.4 Serviço de Tre~namento e
Aperfeiçoamento do Pcszoal
(DESETAP)
1.5 -·Serviço Regional de Administração CDE-SRA)
·
1.5-.1 - Seção de Finanças (SRASF)
1.5.2 SM)

se'ção de Material CSRA~

1 . 5. 3

Seçâo de PPSSOal (SRA-

SP)

1. 5. 4

Seção

de

Co!!l1.U.i'Jica~ões

CSRA-SC)
1.5.5 - Seçâo de Serviços Gerais
<SRA-SSG)
1. 6 - Seção de Relações Públicas
CDE-SRP)

1. 7 -

Seção

Rádio -Com~nicaçOes

<DE-SRC)
1.8- Serviço Aerànãutico fDE-SA)

2 - Diretoria de Pesquisas, Estudos e Projetas fDPEP)
2.1 - Secretaria (DPEP-S)

2.2 -
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Assessoria de Programação

(DPEP-AP)

2.3 -

DE).

Divisão de Estudos IDPEP-

2. 3.1 SA)
2. 3. 2 -

S:erviço de Agrologia (DEServiço de Hi•:!rologlfl. fDE-

SH)
2. 3. 3
SG)

Serviço de

2.3.4

GB,~lcgia

I.DE-

Serviço de Cart0gra.fia

(DE-SC)

2.3.4.1- Seção de Ge::1desm e Topografia (SC-SGT)
2.3.4.2 - Seção de Fotogrametria
(SC-SF)

2.3.4.3 -

Seçao de Goto-Interpre-

tação (SC-Sl"I)
2.4 -

Divisão de ProjP.tos tDPEP-

DP)

2.4.1- seryiço de ProJetas de Açudagem (DP-SPA)
2.4.2 - Serviço de Prvjetos de Irrigação (DP-SPI)
2.4. 3 Serviço de Projetos. à e
Obras Especiais (DP-Sf>üE).
"
2.4.4 - Serviço de Estudos e Projetos Económicos (DP-SEPEJ
2.4.5- Serviço de Orçamento f.DPSQ)
2. 5 - Divisão de Pesquisas e Tecnologia (DPEP-DPT)
2.5.1 - Laboratório de Solos e
Concretos <DPT-LSC)
2.5.1.1 Seção de Solos (LSCSS)

2. 5 .1. 2 - Seção de Concreto e
Aglomerantes (LSC-SCA)
2. 5. 2 - Laboratório de Quimica
(DPT-LQ)
2.5.. 3 ~ Laboratório de Hidráulica
<DPT-LH)
2. 6 - Serviço de Uocumcntaçãà
(DPEP-SD)
2. 6.1 - Biblioteca (SD-B)
2. 6. 2 - Publicações Tt'hm1c::..s <SDPT)
3 - Diretoria de Obra" t Equipamentos (D.O.E.)
3.1 - secretária (DOE-S)
3.2 - Assessoria de Program~.ção
(DOE-AP)
3.3- Divisão de Obras (DOE-DO)
3.3.1 - Serviço de Obras de Açudagero e Irrigação (DO-SOAI)
3.3.2 - Serviço de Obras Especiais
(DO-SOE)
3.4 - Divisão de EngenLnria Rural e
Aguas Subterrâneas (DOE·lJERAS)
3.4.1- serviço de ErÍgt~nharia Rural (DERAS-SZR)
3 .4 .1.1 - Seçao de Análise e Pro~
jeto (SER-SAP)
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3.4.1.2- Seção de Contrõ!e e- Fiscalização (SER-SCF)
3.4.2 - serviço de A5ua.s suot8rrâneas (DERAS-SAS)
3. 4. 2. 1 Seção de Hidrogeologia
<SAS-SH)
3.4-.2.2 - seção de contrOle e Fiscalização (SAS-SCF)
3.5 - Divisão de Máquinas e Equipamentos (DOE-DME)
3.5.1 - Serviço de 1\/.ianutençao e
Recuperação (DME~SMRJ
3.5.2 - Serviço de 1vlov1n.entaçi-\3
e Contrôle (DME-Sl.VIC)
3.6 - serviço de ContrOle de Con~
tabilidade de Custos (DfJE.-SCCC!
3. 6.1 - Seçâo de Cont.~ôle de Obras
<SGGC-SGO)
3.6:2 - Seção de Cont.rôle de Cu:3tO
(SGGC-SCG>
4 - Diretoria de Fomento e Prc·dução <DFP)
4.1 - Secretaria (Dfi'P-S)
4.2 Assessoria de Programação
(DFP-AP)
4.3 - Divisão Agro-Industriai
<DFP-DAJ)
4.3.1 - Instltuto A~l'Ollôlni<JO
(DAI-IA)
4.3.1.1 - secretaria <IA·-5)
4. 3 .1. 2 - Biblioteca e Arquiyo Técnico <IA-B)
·
4.3.1.3 Serviço úe Pitotecma
(!A-SF)
4.3.1.4- Serviço de Zoo+ecma üA~
SZ)

4.3.1.5 - serviço de Solo e Agua
(!A-SSA)
4.3.1.6
serviço de f<.:co.\ogia ilA~
SE)
4. 3. 1. 7 Serviço de Tecnologia
UA-ST)
4.3.1.8 - Serviço de Análise Estatística (IA-SAE)
4.3.1.9 - Laboratório <IA-L)
4.3.1.10 Estàção Experimental
<IA-EE)
4. 3 .1.11 - Seção de Adn'h1istração
<IA-SAl
4.3.2 - serviço de Irrtt;u,çâo tDAISI)
4. 3. 3 - serviço de Orientaçao Rural (DAI-SOR)
4.3.4 - serviço de DGtesa Florestal e Reflorestamento (DAI~SDFR)
4.4 - Divisão de Pesca e Piscicultura (DFP-DPP)
4.4.1 - Instituto de Biologia e
Tecnologia Pesqueira (DFP--IBTP)
4.4 .1.1 - Secretaria r:BTP-S)
4.4.1.2 - Museu (IBTP~M)
4.4.1.3 Serviço de Limnologia.
(IBTP-SL)

EXECUTIVO

4.4.1. 4 - serviço de Bilogia Pesqueira (!ETP-SBP)
4. 4 .1. 5 - serviço de rx:ecnologta
Pesqueira (IBTP-STP)
Es~-:~i~~6 <Iii~l~~Á~)çle AcFma~'itl) de
4.4 .1. 7 - Serviço de Est.atistica
Pesqueira GBTP~SEP)
4.4.1.8 - Laboratório (IBTP-L)
4.4.1.9 - Seção de 1\rlministra·::ão
(IBTP-SA)
.
.
4.4.2- serviço de Pesca ~DPP-SP)
4.4.3 - serviço de Cri2.çãü e Con~
servação (DPP-SCC)
4.5 - serviço de Agua.:. e Energia
(DFP-SAE)
4. 6 - serviço de Contab.tHzaçao de
Rendas e Análise Económica tDFPSGRAEl
4.7 - Serviço de Cont.r.õle de Revenda (DFP-SCR)
IV- órgãos Executivos Regionais
1 - Distritos de Obras tDO)
1.1 - secretaria (0( .>~SJ
1.1.1 - Turma de Ráclio-Comumcações (8-TRC)
1. 2 - Seção de Programação <DOSP)
1. 3 - seção de Relações Públicas
<DO-SRP)
1.4 - se ç a o Médico-AssistP-n-é:Ial
(DO-SMA)
1.5 - Oficina Distrital \D0-0)
1. 6 - Tesouraria Dlstl:'ita! (DO-'I')
1. 7 - Serviços Gerais (DO··SG) ·
1. '7 .1 - Portaria (SG-P)
1. 7:2 - Turma de Transporte (SGTT)
1. 7. 3 - Turma de ~uminist!'açâo
<SG-TA)
1. 8 - Serviço de 8.dministl'ação
Distrital (DO-SA)·
1. 8.1 - Seção de Comunicações
(SA-SG)
1.8.2 - Seção do Patrimõnio ISAST)
1.8.3 - Seção do P"essvaJ (SÁ.-SP)
1.8.3.1 ...:.. Tmma de Cadastro Direitos e Deveres (SP~TCDD)
'
1.8.3.2- Turma de Finnt~çaf:· rsDTF)
1.8.4 - Seção de 1V.laterial csASM)
1.8.4.1 - ·rurma de Suprimento
(SM-TS)
1. 8.4. 2 - Turma de rvro~limentar::ao
e contrôle <SM-TMC)
·
1.8.4.3 Almoxarifado Distrital
(SM-ADl
.
1.8.5 - Seção Financeira (SA-SF)
1.8.5.1 -.-Turma de Contabilidade
Financeira (SF-TCF)
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Turma de Tomada de
(SF-TTC)
1. 9 - Serviço Técnico Distrital

1.3.5.2 -Cc:r.:.t~s

CDO-STJ

1.9.1 - S'eção de Estudos e Pro~
jetcs (ST-SEP)
1. 9. 2
~
Laboratório
Distrital
(ST-L)

1.10 servico Distrital de Obras
e Equipamentos- (DO-SOE)
1.10. 1 - Seção de Contabilidade e
Custo (SOE-SOO)
.
1.10.2 - seção de Obras de Açudagem e Irrigação (SOE-SAI)
1.10.3 - Seção de Obras Especiais
(SOE-SOE)

1.10. 4 Seção de Maquinas e
Equipamentos <SOE-SME)
1.10.4.1 - Turma de Movimentação -e Contrôle (S!v!E-TMC)
1.10.4.2 - Turma de Manutenção
(SME.:.TM)

- 1.11 - Serviço Distrital de Engenharia Rural <DO-SER)
1.11.1 Seção de Planejamento
Económico (SER-SPE)
l.Ü. 2 Seção de Planejamento
'Técnico (SER-&PT)
1.11. 3 -· Seção de Contrôle de
Obras (SER-SCO)

1.12 - Serviço Distrital de Aguas
Subterrâneas (DO-SAS)
1.12 .1 Seção -de Hidrogeologia
(SAS-SH)

1.12. 2 -

Seção de

Perfuração.

CSAS-SP)

1.12.3 -

Seção de Aparelhamento

{SAS-SA)

Residências <DO-R)
Setor Técnico (R-ST)
- Escritõrio (R-E) .
Almoxarifado (R-A)
- Oficina (R-0)
1. 'r4 -· Procuradoria Jurídica Distrital (DO-PJ)
2 --,-. comissões de Obras (CO)
2.1 - Secretaria (.CO-S)
2.1.1 - Turma de Rádio-Comuni-cações (S-TRC)
2.2 Seção de Programação
1.13 1.13 .1
1.13. 2
1.13.3
1.13.4

-

(CO-SP)
2. 3 Seção
(CO-SMA)

2.4 -

Médico-Assistência!

Oficina (CO-O)

2.5- Tesouraria (CO-T)
2. 6 - Serviço de Administração
(CO-SA)

2. 6 .1 -

Seção

do

Património

(SA-ST)

2.6.2- Seção do Pessoal (SA-SP)
2.6.3- Seção de Mat·erial
(SA-SM)
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2.6.3.1 - Almoxarifado (SM-A)
2.6.4- Seção Financeira (SA-SFJ
2. 7 ~ serviço Técnico (CQ-ST)
2. 8 - Seção de Obras e Equipa-

mentos (CO-SOE)
2. 9 - Seção de Engenharia Rural
CCO-SER)

2.10 - Seção de Aguas $ubterrâ
neas (00-SAS)
,
2.11 - Residências CCO-R)
2.11.1- setor Técnico <R-ST)
2.11.2 - Escritório (R-E)
2.11.3 - Almoxarifado (R-A)
2.11.4 -Oficina (R-0)
2.12 - Procuradoria Jurídica Distrital (CO-PJ)
3 - Distritos de Fomento e Produção (DF)
3.1 - secretaria (DF-S)
3.1.1 - Turma de Rádio-Comunicações (S-TRC)
3. 2 Seção
de Programação
4

(DF-SPJ

3.3 -

Seção de Relações Públicas

(DF-SRPJ

3.4 -

Seçáo

Médico-Assistencial

CDF-SMA)

Seção de .Revendas (DF-SR)
Tesouraria Distrital (DF-T)
3. 7 - serviços Gerais (DF-SG)
3.6.1 - Poi'taria CSG-P)
3.6.2 Turma de Transporte

3. 5 -

3:6 -

CSG-TT)
3.6 .3 -

.

Turma de Administração

(SG-TA)

3.6.4 - Oficina (SG-0)
3. 8 7"" Serviço de Administração·

Distrital (DF-SA)
3.8.1 Seção de Comunicações
(SA-SCJ

3.8:2 -

Seção --do

Património

(SA·ST)

3.8.3 - Seção do Pessoal (SA-SP)
3.8.3.1 - Turma de Cadastro, Direitos e Deveres CSP TCDDJ
3. 8. 3. 2
Turma de Finanças
4

(SP-TF)

3.8.4

Seção

de

Ma,terial

(SA-SMJ

3.8.4.1 -

Turma de Suprimento

(SM-TS).

3.8.4.2 Turma de Movimenta..;
ção e Contrôle (SM-'I'MC)
3.8.4.3
Almoxarifado Distrital (SM-AD)
3.8.5
Seção
FiÍ:lanceira
(SA-SF)

3.8.5.1 Turma de Conta-bilidade Financeira (SF-TCF)
3.8.5.2 - Turma de Tomada de
Contas (SF-TTC)
3-.9 - Serviço Distrital Técnico e
de Equipamento (DF-STE)
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Seção de Estudos, Projetas

e Obras (STE-SEPO)
3. 9. 2 - Seção de Máquinas e E qui~

pamentos (STE-SME)
3.9.2.1 -

Turma de Movimenta-

ção e Contrôle (SME-TMC)

3.9.2.2 -

Turma de Manutenção

(SME-TM)

3.10 - Serviço Distrital Agro-In-dustrial (DF-SAI)
3.10.1 Seção Agto-Pecuária
(SAI-SAP)

3.10.2(SAI-SI)

3.10.3 -

Seção

de

Irrigação

Seção de Extensão Rural

(SAI-SER)
3.11 - Serviço Distrital de Pesca e
Piscicultura (DF-SPP)
3.11.1- Seção de Pesca (SPP-SP)
3.11.2 -- Beção de Criacão e Conservação da Vida Aquãtica (SPP··
SCCVA)

3. 12 -

Seção de Agua.

e Energia

(DF-SAE)
3.13 - Residências (DF-R)
:~.13.1 setor Técnico (R-ST)
3.13.2 -Escritório CRiE)
3.13.3- Almoxarifado (R'A)
3.13.4- Oficina (R/0)
3.14 - Procuradoria ,Jurldka Distrital (DF/PJ)

4 ~ comissões de Fomento e Prcdução (CFP)
4.1 - Secretaria (CF/S•
4 .1.1 - Turma de Rádio-Com"Jr:,ica~
ções (S/TRC)
4.2 ~ Seçáo de Progran:ação (CF/
SP)
4.3 Seção
Médico-Assistencial
(CFISAMS)
4.4 - Seção de Revenca {CF/BR)
4. 5 - Tesouraria ( CF /'D
4.6 - Serviço
de
!\.dministraçáo
<CF/SA)
4. 6. - Seção do Patrin-1õnio (SA/
ST)
4.6.2 - Seçâo do Pess0~.l <SA/SP)
4.·6.3 - Seção de Ma1;ertal (fSA/
SM)
4:6.3.1- Almoxarifadn (S.!IJi:/Al
4.6.4- Seção Financ~ira (SA/SF)
4. 7 - Seção ·Iécnica e de Equipa~
mentos
4.8- Serviço Agro-Indnstrlal (CF/
SAI)
4.8.1- Seção Agro-Pecu:íria (SAI/
SAP)
4.8.2 - Seção de Irngctç5.o e E'Xtensão Rural (SAI/S!ER)
4.9 -Serviço de Pesca e Piscicultura (CF/SPP)
4.9.1 - Seçãó de Pesca {SPP/SPJ

4.9.2 - Seçâo de Cria(JâO e Conservação da Vida A.quatic<:t 1.SPP/
SCCVA)
4.10 - Seção de Aguas e Bnergia
<CF/SAE)
4.11- Residências (Ct"IRJ

4.11.1 - Setor Técnico <R-'ST)
4.11.2- Escritório (R/El
4.11.3- Almoxarifacto (R/A)
4.11.4 - Oficina (R/0)
4.12 - Procuradoria Juddica (CF/
PJ)

5 - Unidades de Recupe:raçãe !UR)
5.1- Secretaria (UR/S)
5.i.1- Turma de R'idio-Comunicacões (S/TRC)
5.2 - Tesouraria (UR/T)
5. 3 - Serviço de
A.ctministraçãfr
CUR/SA)
5.3.1- Seção
de
:;r):ltnNlidade·
(SA/80)
5.3.2- Seção de Pessoal (SA/SP)
5.3.3 - Seção de Mate-rial lSA/
SM)
5.3.4 -Turma de Sei.'VH,:os Gerais
(SA/TSG)

5. 4 - serviço Executivo (URISEl·
5.4.1- Seção de -Reparos Gerais

(SE/SRG)

.

5.4. 2 - Seção de 5otdagem (SE/
SS)
5.4. 3 - Seção de Lanternagem ePintura (SE/SLP)
5-.4:.4 - Seçã::~ de MotO"re.s CSE 1 8MJ
5.4.5 '- Seção de Ferraria e Fundição (SE/SFF)
5 .4. 6 - Secâo de ReP.uperaçâo de
Pneus (SEIS:áP)
5.4. 7 Seção de Serralheria eUsinagem CSE/SSU)
5.4.8 - Seção de Carpintaria (SE/
SC)
5. 5 - Serviço Técnico (UR/ST)
5. 5.1 - Seção de Estatística CST1
SE)
5. 5. 2 - Seção de Proietos e Desenho (ST-SPD)
5.5.3 - Laboratório de Materi9.iS
(ST/LM)
5. 5 . 4 - Seção de Assistência Téc-·
nica a Obras e Oficinas (STISATOQ)
6 - Comissões Especia:s (CE)
Art. 5Q. O anexo único parte ;integrante deste Regimento. L'ldica a localização dos órgãos constitutivos do
DNOCS e define as atrihuições serais·

xespectivas.

·

Art. 6Q DNOCS te'rá um Direto:; Gexal, Engenheiro Civil de notória <:apacidade, idoneidade ~~ experiência
comprovada na especialidade, nomea-
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do em comissão, pelo ?resldent.? da
República, por indicaçâ·:< do Ministro competente.
Art. 7ç o Gabinete te"~"A um Chefe,
as Diretorias e Divisões tel'fto Diretores, a Procuradoria Jurictica terá um
Procurador Geral, a Inc:petoria um
rnspetor Chefe, o serviçL· de Relações Públicas um Chefe, a Tesouraria
Geral, e os Distritos e Comissões terão
Chefes, nomeados em comissão pelo
Diretor-Geral.
Art. 89 Os Serviços, as Residênejas.
as Seções, os Laboratóri03 e rnstitDtos
terão Chefes.
Art. gç Os Escritórios, a~ 'Turmas, as
Garagens, a Biblioteca, os Almoxarifados, o Arquivo Geral, o Arquivo
Técnico e as Portarias terão l'mcarregados.
Art. 10. Quando a função o exigir
para o seu bom desemp·~D.llc, cieverá
o servidor residir no loc::tl de trabalho, com preferência em imóvel da
Autarquia, podendo o Dir9tor Gera.!
autorizar outra residên~1a optati\'a.
TíTULO II
CAPÍTULO ÚNICO

Da Delegação do Tribunal àe Contas

Art. 11 A delegação do Trlbunal de
contas, criada para fun~íonar junto
ao DNOCS pela Lei no 4.229, de 1Q
de junho de 1963, artigo 21, f) um órgão independente z fisealiz}1d0l' nas
prestações de ~antas correspondentes
à gestão administrativa dos responsáveis pelos bens e valores da Autarquia, no transcurso do exe:-cíC'io anterior, que lhe serão enviadas ate o dia
30 de junho de cada ano para o devido encaminhamento ao TrHmnil de
Contas da União.
TíTULO III
COM:?ETÊNCIA

nA

DIREÇÃ·J

GEBAL

CAPÍTULO l

Da Diretoria Geral

Art. 12 A Diretoria G.-~nll constitHl
o executivo máximo da Autarquia,
competindo-lhe privativamente, planejar, dirigir, ·coordenar e c,mtrolar tôdas as atividades do DNOCS.

Parágrafo único. A cowpetência rew
tro definida caberá ao n.retor Geral,
ou, por delegação; ao Chefe do Gabinete, ao Inspetor Chefe, ao Diretor
Executivo, aos Diretores de Diretorms,
aos Chefes de Serviço, Distritos e co~
missões.
CAPÍTULO II

Do Gabinete ào

Dire·~ot

Geral

Art. 13 Ao Gabmete, ó':t,án de assessoramento de càráter técntCIJ~ad
ministrativo, chefiado obrigatõriamenw
te por um Enq;enheiro. c~ _Jmpete~
I - Estudar e promover a .solução
de assuntos de relevância para a Autarquia que lhe sejam ~omet.idos diretamente pelo Diretor Gentl, cumprindo, no desempenho do encargo,
entender~se com quaisquer órgtws do
DNOCS, determinar a tramitação e
instrução dos processos ·~ papéis ccrTelatos e, bem assim, expedifmtes ou
despachos interlocutórios ou tJnais cto
Diretor Geral;
n - Estudar, em colaboração com
qualquer órgão da Autarquia, assuntos de interêsse do DNOCS, sejam
obras ou encargos de competência legal contidos no artigo 21l da -Lei número 4.229, -de 1° de junho de 1963,
sugerindo ou solicitando providências
das autoridades competentes;
III - Tn:msmitir, por escrito cu
verbalmente, ordens emanadas do Direter-Geral à qualquer órgão do
DNOCS, diligenciando seu cabal cumprimento;
IV - Orientar a tramitação ordinária de processos e papéis, promover
despachos interlocutórios subm2tendo-os ao Diretor .. Geral quando efetivamenúe prontos para receber decisão
final;
V - Coordenar as funcões dos di~
ferentes órgã,os que integiam o Gabinete, baixando instruções próprias de
seus serviços;
VI - Estudar da conveniência e
propôr ao Diretor-Geral para despacho de decisão final, assuntos concernentes a admissão ou demissão, nomeação, proinoção ou melhoria de salário, remoção, exoneração ou dispensa de servidores subordinanos ao~ Gabinete;
VII - Estudar, instruir, fazer tramitar, "inclusive minutando os expedientes próprios, os ,pmcessos que, por
sua tipicidade, versem sôbre assuntos
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que devam ser submetidos a órgãos
superiores na alçada executiva da Au-_
tarquia; a Ministros de Estado, Governadores, Prefeitos, Diretores de Entidades Autárquicas, Paraestat~üs ou de
Economia Mista.
Seção I
Da Secretaria do Gabinete

Art. 14. A Secretaria do Gabinete
compete:
I - Orientar e determinar a coordenação e o sistema de conLrôle e tramitação de todo e qualquer papel o•l
processo oficial recebido cu encamjnhado ao Diretor-Gem1, e, assim, pro-

Cessar todo e qualquer serviço a cargo
da secretaria;
II - Promover, consoante as rotinas de serviço, ·a redistribuição de
processos à Chefia do Gabinete e demais órgãos da administraçâo do
DNOCS, e determinar a necessária
instrução para despacho final do Dl-

retor Geral;
III - Organizar e promover a e!~
boraçãf dos expedientes a serem assinados pelo Diretor-Geral e diligenciar sua conveniente expedição:- ,
IV - Controlar ::t entrada e saída
de processos e papêts submetidos fi
Diretoria-Geral mediante serviço próprio _de protocolo ·
V - Promover, e manter rigorosamente em_ dia, um arquivo em que se
contenham as cópias de correspondência expedida e de papéis, documentos ou correspondência cuja guarda ou
arquivamento. seja dete:nlinada em
suas. dependências.
S_eção II
Do Serviço de Relações Públtr:as

Art. 15. Ao serviço de Relações
Públicas compete:
I - Organizai· e propôr a tlivulgação, por meio de boletins, impressos
ou outras formas, de notícias concernentes às obras realizadas ou em execução, planas· ou programas 'le obras
ou outros assuntos do interêsse da
Autarquia;
II - Promover e manter ligações
com a imprensa escrita e falada e a
estas encaminhar o noticiário de interêsse da Autarquia;

ExECUTIVO

III ---Opinar sôbre a conveniência
de contratação de se1·viços de publicidade ou sôbre sua concessão, e certificm· as respectiVas tatmas.
IV - Opinar sôbrt:' a conveniên~ia
de serem tomadas assinaturas de jor··
nais ou revistas ou outros impressos
que não sejam 'ct,e caráter técnico;
v -- Organizar e divulgar o protocolo das solenidades e festividades
da Autarquia;
VI - Ooordenar a execução de serviços fotográfiéo·s Jll cinematográficos;
VII- Receber, inforffiar e encaminhar, se fôr o caso, ao~ setores competentes, as partes interessadas e:n
manter entendimentos com a AU~l1..-rquia;
VIII - Providenciar recepção aos
Chefes de Setores, prestando-lhes a
assistência necessária.
Seção III
Da Ases.ssoria

Art. 16-. A Assessoria do Gabinete,
compete auxiliar- o Dir.etor-Gei"al no
exame dos assuntos téf:nicos e administrativos e coordenar as informações das Diretorias nos assuntos e demais tarefas que lhe Eejam çometidas.
Seção IV
Do Serviço de Rádio-Comunicações

Art. 17. Ao serviço de Rádio-Comunicações, compete:
I - Assegurar e manter a intercomunicação entre as estações de rádio,
compreendendo as estações Central e
Regionais, atendendo às solicitações
das autoridades, tudo. na forma das
instruções próprias;
II - Controlar e dirigir a operaçãO
e a manutenção, zelar pelo perfeito
funcionamento das instalações localizadas na Sede do D.N.O.c.s·. ou nos
órgãos Regionais, as quais lhes são
tEmicamente subordinadas;
ITI - Organizar, rever e prop_ôr
Normas e Instruções Gerais ou Especiais para funcionamento das estações e- fiscalizar sua execução.

A'ros

D{j

PODER ExECUTIVO

Seção v

Dos Serviços Gerais
·Art. 18. Aos Serviços Gerais, compe.te:
I ~ Orientar, superintender, coordenar e fiscalizar todos os trabalhos
relativos à portaria, administração das
instalações e transporte;
II - Promover a conservJ;~,ção e manutenção dos veiculas, máquinas e
equipamentos a seu cargo, bem Como
manter em dia registras e fichários
relativos ao contrôle e movimentação
dos mesmos;
III - Fazer com que sejam -observados os princípios de higiene essenciais ao bom funcionamento das instalações;
IV - Organizar normas ou instruções, visando o melhor aperfeiçoamento dos serviçcs .a seu cargo.
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realizadaS, contendo sugestões que visem melhorar as condições de serviços e obras e sanar as deficiências e
dificuldades enco-ntradas;
v - Coordenar os relatórios de todos os setores e organizar, dentro dos
prazos regimenta.is, o Relatório anual
do "DNOCS;
VI - Manter um registro dos serviços, acompanhando o andamento
dos trabalhos desenvolvidos, através
de resenhas periOdicamente enviadas
pelos diversos setores executivos;
VII - Manter um registro exato,
completo e atualizado, de tôdas a.s
realizações do DNOCS, elaborando resumos informativos para divulgação.
CAPÍTULO IV

Da Assessoria de Pla.nejamento

Art. 21. A Assessoria de Planejamento. compete:
'I - Elaborar o Plano de Obras e
Seção VI
Estudos (POE) do DNOCS, de caráter plurienal, os planos parciais de
Das Representações
seryiços e obras a· realizar,. e os es_
Art. 19. As Representações compete tudos necessários à sua ·revisão anual;
II - Acompanhar a execução do
representa1· o DNOCS, em caso.s específicos, nas localidades onde se Plano de Obras e Estudos do DNOCS,
acham situadas. trata.ndo dos inte- · sugerindo, sempre que julgar necessário,- as medidas a serem tomadas
rêsses da repartição.
para asseg·urar o êxito dessa execução;
III - Estudar a programação de
CAPÍTULO III
obras a longo prazo e as operações
de crédito necessárias à sua execução;
Da I nspetoria
IV - Elabora.r, com base no Orçamento-Programa da,s Diretorias, a
Art. 20. A In?petoria compete:
proposta global ao Orçamento-ProI - Realizar inspeções técnico-adgrama do DNOCS, compatibilizando
ministrativas, periàdicamente a obras os Programas quanto aos meios ·e aos
e serviços do DNOCS, tendo em vista objetivos, no espaço e no tempo, de
verificar a · execução dos projetas e acôrdo com a Política estabelecida no
programa de trabalho, o aproveitaPOE·
mento das obras em exploração e o
V ~ AcompaÍlhar e controlar a exeestado de conservação das concluícução dos programas, através das 1ndas;·
formacões das diversas Diretorias
II - Investigar e analisar em seus ou utfUzando outros mecanismos de
aspectos administrativo, técnico e ecocoordenação e contrôle;
nômico as· atividades das sociedades
VI - Prestar informações ao Dire·
de economia mista de que participa tor-Geral sôbre o andamento dos proo D.N.o.c.s., ou a União através
gramas;
do D.N.O.C.S.;
VII - Realizar, depois de cada
III -'--- Fiscalizar, sob os asoectos
exercício, a avaliação da ação global
técnicos e administrativos o enlprêgo do DNOCS, tendo em vista a reperde recursos do D.N .O.C.S., em obras cussão econômica dos programas;
e serviços executados em regime de
VIII - Indicar os critérios a que
convênio com entidades _federais, esdeve obedecer, sugerindo e ooordenando a cooperação do DNOCS com.
taduais e municipais;
outros órgãos nacionais, internacioIV - Apresentar ao Diretor-Gera.l
relatórios de inspeções e fiscalizações nais ou estrangeiros;
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IX - Estudar a organização e propôr os métodos de. trabalhos mais
eficientes para os setores do DNOCS;
X - Coligir, analisar, interpretar,
divulgar ou sugerir inquéritos de dados estatísticos necesslirios ao planejamento, tendo em vista a execução
do Plano de Obras e Estudos (PGE)
do DNOCS;
XI - Organizar normas e orientar
os setores na coleta e apresentação
de dados necessários à elaboração dos
trabalhos de estatística do DNOCS;
XII - Colaborar na organização, e
revisão do Plano de Emergência /da
SUDENE.
CAPÍTULO V

Da Procuradorta Jurídica.

Art. 22. A Procuradoria Jurídica
compete:
I - Exercer funções consultiva e
de assistência jurídica· permanente ao
DNOCS;
II Representar

e defender o
DNOCS, ativa e passivamente, perante qualquer instância, juizo ou tribunal, judiciário ou administrativo, nos
feitos ou procedimentos em- que seja
parte ou interessado e perante repartição pública federal, estadual ou municipal, autárquica, entidade paraesta.tal ou sociedade de economia mista;
III - Assessorar os Setores do
DNOCS na elaboração de contratos,
convênios, acôrdos, têrmos, instrumentos, instruções, editais e cartas-convite;
IV - Interpretar e orientar a aplicàção de textos e instrumentos legais;
V - Zelar pela observância das
leis e regulamentos do DNOCS, representando' ao Diretor-Geral sempre
que tiver conhecimento de sua inexata aplicação;
VI ---,- Organizar e manter atualizados ementários sôbre, legislação de
interêsse do DNCCS, jurisprudênc(a
dos tribunais e decisões administrativas;
VIII Prestar assistência jurídi~
ca sos Distritos.
Seção I
Do Serviço Jurídico

Art. 23. Ao Serviço Juridico,

pete:

com~

I - Estudar e emitir parecer sôbre
a interpretação da legislação em ge-

ral, e, particularmente, das leis, decretos, regulamentos, regimentos, normas e instrumentos relacionadas com
as atividades do DNOCS, por iniciativa própria ou por determinação superior;
II - Estudar e elaborar anteprojetos de leis, decretos. regulamentos,
regimentos e demais atos relativos
às atividades do, DNOCS;
II1 - Emitir parecer sôbre dúvidas de intérpretação ou omissão da
legislação ào DKOCS e sua regulamentação;
IV Assessorar os órgãos do
DNOCS, na lavratura de todos os in'strumentos relativos a contratos, Convênios, acôrdos, ajustes e outros têrmos de interêsse do DNOCS;
V - Emitir parecer sob o aspecto
legal, em operações de créditos ou de
financiamentos realizados pelo Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas;.
VI - Assessorar as comissões de
concorrência pública e administrativa
ou de coleta de preços, relativamente
à execução de serviços e obras, aquisição de materiais e equipamentos;
VII - Opinar sôbre o aspecto jurídico e -legal nos "processos de interêsse de servidores do DNOCS, em
matéria de direitos, deveres, obrigações1 vantagens, prerrogativas,, inclu~
sive sôbre legislação trabalhista, acidentes do trabalho e inquérito administrativo.
Seção II
Do Serviço do Contencioso
A~·t. 24. Ao Serviço do Contencioso;
compete:
I - Representar o DNOCS, ativa e
passivamente, em juízo. ou fora dêle,
r.(Js casos contenciosos, administra-tivos ou amigáveis;
II - Estudar e instruir os processos jurídicos em que fôr parte o Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, promovendo as ações
competentes, quer do rito ordinário
ou especial~ interpondo e arrazoando
recursos, inclusive extr;;tordinários,
bem como oficiando nas cartas precatóriM> e l"Ogatórias e informando
mandados de segurança;
III - Orientar e funcionar nos
processos de acidente do trabalho ou
nos· da justiça~ trabalhista;
IV - Promover as medidas legais
ou judiciais relacionadas com a con-
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tribuição de melhoria, nos têrmos da
legislação especial do DNOCS;
V Promover a cobrança da dívida ativa do DNOCS;
·
VI - Organizar e manter atuali-zados registro· e arquivo das publicações do Diário Oficial, relativas a editais de contribuição de melhQria e
.outros atas relacionados com as atividades do DNOCS, inclusive das causas judiciais;
VII - Requerer· o desaforamento
para a comarca da capital, das causas de interêsse do DNOCS e praticar todos 'os atos de natureza judicial ou contençiosa.
Seção III
Das Procuradorias Distritais

Art. 25. A Procuradoria Jurídica
.será representada na jurisdição dos
Distritos e das Comissões Especiais,
através de Procuradoriais DiStritais
que serão chefiadas por Procuradores
indicados pelo Procurador-Geral e de_
.signados pelo Diretor-Geral, as quais
terão as· mesmas atribuições do Serviço Jurídico e do Contencioso, limitadas, porém, as de ordem jurídica
ao âmbito dos Distritos e Com)ssões
e as judiciais à· primeira instância.
CAPÍTULO VI

Da Diretoria de Administração

Art. 26. A Diretoria de Administração tem por finalidade realizar, promover. coordenar, superintender e
fiscalizar tôdas as atividades relativas à administração das finanças, de·
material, do pessoal, do .patrimônio,
da Tesouraria-Geral e do Serviço de
Comunicações.
Parágrafo único. Compete, ainda,
à Diretoria de Administração, assistir. aos demais setores do DNOCS em
matéria de sua competência.
Seção I
Da Divisão Financeira

Art. 27. A Divisão Financeira compete:
I - Superintender todos os assuntos relativos à execução orçamentária, contabilidade em geral e tomada contas;
'
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II - Organizar, rever ~ !)!opor normas e instruções gerais pa,ra sereut
observadas nos órgãos financeiros da
Autarquia;
III Manter, rigorosamente em
dia, o contrôle e registro da receita
prevista no orçamento do DNOCS,
dos :·ecebimentos de r.umerário do
Tefouro Nacional, dos saldos dos créditos orçamentários e extraorçamentários de qualquer natureza, dos créditos inscritos em Restos a Pagar, do
movimento financeiro -em geral .da
Autarquia, bem como dos empenhos
de despesas;
IV Registrar e controlar os
adiantamentos e suprimentos de numerários distribuídos a serVidores,
cumprindo e fazendo cumprir as .instruções que regulam êsses adiantamentos e suprimentos e as respectivas prestações de contas;
V Examinar as .prestações .de
ccntas dos responsáveis por valores
on dmheiro da Autarquia;
VI - Levantar os balancetes periódicos tias contas da Autarquia e
::.pre:-3entar, mensalmente, o seu balancete geral;
VII - Organizar a prestação de
contas da Autarquia a ser encaminhada ao órgão Fiscal competente,
dentro dos prazos legais;
VIII - Cumprir e fazer cumprir o
Código de Contabilidade Pública da
União e sua regulamentação;
IX - Apreciar todos os processos
de tomadas de contas, beln como adotar ou propôr as medidas cabíveis
para que êsses processos sejam concluídos no prazo legal, revestidos das
devidas formalidades;
X - Registrar, em fichas próprias
de contrôle, os elementos do Orçamento-Programa e dos programas especiais aprovados;
·
XI - Empenhar as despesas;
XII - Manter registro sistemáti:.:..
co e atualizado dos desembôlsos;
XIII - Informar à Assessoria de
Planejamento e às Diretorias as. despesas, efetuadas mensalmente; ·
XIV -· Comunicar às Assessorias e
à Inspetoria a disponibilidade prevista para o exercício seguinte;
XV - Elaborar um demonstrativ~
mensal das receitas registradas e arrecadadas pelo DNOCS;
XVI - Fazer cump:r.iT as diligências determinad8 s pelo órgãO fiscal
competente, em processfJs de prestação de contas da Autarquia.
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Seção II
Da Divisão do Material

servidores, bem como a rel;;tç.ao àOS·
descontos. e as guias de. recolhimento
das consignações, relativas aos Setores da Direção Geral;
V - Expedir certidões. declarações
e atestados quando solicitados pelos
interessados, para fins previamente
declarados:
VI - Reunir, preparar e remeter à
publicação a matéria a ser divulgad8, em boletim interno ou no Diário

Art. 28. A. Divisão do Material compete:
I Realizar, orientar e fiscalizar
todos os a.tos relativos a material, tais
como: previsão, requisição, aquisição,
desembaraÇo, entrega, conferência, recébimento e contrôle;
,
Oficial,·
II - Orientar os diferentes setoVII ~ Minutar ou elaborar experes. qÚanto à requisição de máquidientes relativos à nomeação, admishas, veiculas, equipamentos, apare" são,
reversão, ap1·oveitamento, desiglhos e material em geral e promonação para função gratificada., posver a sua aquisição, quando autorise, entrada em exercício, promoção,
zada;
melhoi'ia de salário, remoção, substiIII - Solicitar dos órgã.os técnicos
tuição, punição, exoneração, dispencompetentes o exame; para efeito de
sa, demissão, disponibilidade, aposenrecebimento, dos materiais, máquinas,
tadoria, requisição, permuta, readapveículos, equipamentos e aparelhos em
tação, direitos e vantagens do pesgeral- adquiridos por seu intermédio;
'
soal;
IV - Receber, conferir, classificar,
VIII - Opinar sôbre as propostas
guardai' e distribuir os materiais, máde lotação do pessoal e coordenar as
quinas e aparelhos, bem como, orgarelações numéricas, tendo em vista
nizar e ;ffianter,. perfeitamente atuaa. lotaçã-o de cadá Setor;
lizado, o fichário de entrada e saída
IX - Instruir propostas de admisdos mesmos;
são de pessoal temporário, especialiSV - Organizar, classificar e manta e de obras, e opinar sôbre a nater atualizados o registro de fornecetureza e espécie das funções a serem·
dores, bem como a coleção de catápreenchidas com os respectivos salogc~ de .fabricantes e fornecedores de
lários·
materiais em-geral, de uso no DNOCS;
X ..:_ Emitir pareceres em procesVI Proceder aos estudos das
sos, quando submetidos a seu estuofertas para orientação das compras;
VII - Promover, quando devida- . do, e, bem assim, sôbre as penalidamente autOrizada, ·as medidas legais e , des e providências propostas nos pareceres e relatórios correspondentes;
regulamentares, para a importação e
desembaraço aduaneiro de materiais,
XI - Elaborar e propor a expedi·
veículos, equipamentos e aparelhos
ção de instruções que facilitem a uni-·
pelo DNOCS.
forme aplicação das normas de pessoal, ou solucionem questõés de cará~
ter geral;
Seção III
XII - Organizar e manter , atua.Da Divisão do Pessoal
J.izados, ·para fins de promoção e ouw
tros; registras referentes _a:
Art. 29. A Divisão do Pessoal, coma) cargos em comissão e funções
pete:
gratificadas;
b) cargos e 'funções;
Superintender, coordenar e
I
controlar todos os assuntos de pesc) contrôle das ~abela-S e quadros,
soal da Autarquia;
bem como do custeiO das despesas de
pessoal;
II - Sugerir medidas visando ao
d) natureza e espécie das atribmaperfeiçoamento do pessoal adminisções dos carg·os e funções;
trativo;
e) responsabilidades inerentes a.car..
III - Organizar e manter atualigos e funções;
zado o repositório de legislação e dos
f) pessoal requisitado;
atos referentes a pessoal;
g) pessoal licenciado;
IV -:--- Preparar fôlhas de pagamento de vencimentos, salários; represenXIII - Manter em dia o assenta~
tações, gratificações, substituiçõefs,
menta individual dos. servidores, com
ajudas de custo, diárias, salário-famíindicação dos elementos de identifilia e demais vantagens atribuídas aos
cação, encargos de família, natureza
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profissional, índices de aptidões e
quaisquer outros fatos que se relacionem diret.a ou indiretamente com
o exercício da função pública, inclusive freqüência;
XIV - Instruir· os pedidos de conces~.;áo de salário-família, licenças ·de
quz,is-quer natureza, readmissã-o, rever.':iãO, aproveitamento, promoção, melhoria de salário, cla.ros na lotação,
remoção, substituição, exoneração,
dispensa, aposentadoria, dis:ponibHidade, transferência, requisição, permuta e readaptação;
XV - Controlar e apurar a freqüência do pessoal, mediante comunicação dos setores .responsáveis;
XVI -- Dar execução, no que lht
competir, à& sentenças passa-das .em
julgado, relativas aos servidores, consoante promoção dos órgãos do Podet•
Judiciário;
XVII - Instruir os processos relativos a descontos a serem :efetuados em vencimentos ou salários d{l
servidores, decorrentes de faltas, pe··
nalidades e ressarcimento à Autarquia;
XVIII - Fornecer elementos para
elaboração da proposta orça.mentárl.a
da Autarquia, no que concerne às
·despesas de pessoal. ·
Seção IV
Da Divisão· do Patrimônio

Art. 30. A Divisão do· Patrimônio
compete:
I - Expedir normas e instruções
para. execução dos serviços de desapropriação, amig-ável, respondendo
pelo seu seguro e rápido andamento,
de conformidade com a legislação vigente;
II - Orientar, controlar e fiscalizar o processamento e realização ·da
desapropriação na área dos órgãos
executivos Teglionais, observadas as
instruções e os dispositivos legais;
III - Diligenciar através dos setores executivos para o reconhecimento prévio dos imóveis expropriandos, seu levantamento topográfico e
cadastral, com todos os detalhes e
benfeitorias, inclusive cálculo ana1ftico;
IV - Providenciar a declaração de
utilidade pública ou de interêsse social da área necessária à desapropriação;
v - Encaminhar., devidamente ins~
truídos, para ·-aprovação pelo órgão
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competente, os processos de doação,
com ou sem· encargos;
VI - Apreciar tôda a documentação necessária para instruir o processo expropriatório;
VII - Providenciar a lavratura de··
escritura e sua publicação nos órgãos
de imprensa oficial e transcrição no
Ca.rtório de Registro de Imóveis competentes;
VIÜ .....,. Encaminhar à Procuradoria Jurídica os elementos indispensáveis para a desapropriação judicial,
quando impossível o procedimento
amigável;
IX - Orientar e fiscalizar a utilização dos bens patrimoniais do Departamento NaciOnal de Obras contra
as Sêcas, exceto o que fôr específico
das atribuicões das diretorias de Obras
e Equipaméntos e de Fomento e Pro~
dução, bem como apreciar os prorcessos de baixas, cessões, permutas e
alienações, observando as normas e
a legislação vigentes;
X Manter registras analíticos
de todos os bens de caráter perrttanente, com indicação dOs elementos
necessários para a. perfeita caracte-ri.z.acão de cada um dêles e dos agentes "responsáveis pela sua guarda e'
administração;
XI - Promover, periàdicamente, o
levantamento dos bens móveis, imóveis e semoventes do DNOCS;
XII - Manter contrôle dos inven~
tários analíticos de cada unidade administrativa do DNOCS, fiscalizando
o seu lev8.ntamento nas épocas próprias, de acôrdo com a legislação em
vigor;
XIII - Dar nomenclatura a todo
material permallente de propriedade
do DNOCS;
XIV - Aprecia!' todos os processos e tomadas de contas de materiais
e inventários, bem como adotar ou
propôr as medidas cabíveis para que
êsses processos sejam concluídos no
prazo legal, revestidos das devidas
formalidades;
XV - Colaborar com a Diretoria de
Fomento e Produção e Diretoria de
Obras e Equipamentos na execução
de convênios e contratos para a exploração de sistemas de abastecimento d'água;
XVI - Fornecer aos órgãos competentes demonstrativos mensais das alterações patrimoniais do DNOCS.
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Seção VI

Seção V
Da Tesouraria Geral

Art. 31. A Tesomaria Geral, compete:
I ~ Arrecadar, moviment~r, .guardar, entregar, pagar. ou restltmr valores pertencentes ao DNOCAS o~ pelos
quais êste responda, no amblto. da
Direção Geral, observando a legislação e as normas em vigor;
II - Supervisionar os Serviços de
recebimentos e pagamentos do Departamento Nacional de Obras con-:
t:ra as Sêcas, fiscalizando o cumprimento das normas e legislação específicas;
III - Orientar e esclarecer ·OS órgãos interessados quanto ao funcionamento dos serviços a seu cargo e
.expedir as normas que se fizerem necessárias;
IV - Movimentar as contas bancár~as, efetuando saques ou depósitos, bem como manter registro atualizado do movimento de caixa e bancos, preparando relatórios diários sô·bre o estado das respectivas disponibilidades;
·
V" - Manter e zelar pela segurança
do numerário, titulas de fiança, c~u
ções, talões de cheques e outros documentos ·pertencentes ao DNOCS ou
a êle entregues em garantia de qualquer nature~a. quando devidamente
autorizada Por quem de direito;
VI - Diligenciar sôbre ver:ificações
físicas dos valores e documentos a
·cal'g.o dos serviços da Tesouraria;
'VII ~ Promover "in loca'", quandOnecessário, a verificação, aropJantação
e reorganização dos se1·viços de tesom·aria do DNOCS;
VIII - Preparar e ordenar às comprovantes das operações realizadas;·
IX: - Cooperar com os demais setores na expedição de instruções re_guladoras da movimentação cte· fundos, fixando formalidades e requisitos exigíveis na execução dos paga_mentos e recebimentos, bem como na
apresentação da correspondente documentação;
X - Manter registro de atos suspensivos e impeditivos de pagamento.

Do

Serviço

de Comunicações

Art. 32. Ao Serviço de Comunicações, compete:
I __: Numerar, registrar, classificar,
fixar e distribuir todos os papéis que
lhe forem encaminhados, fornecendo
o respectivo cartão de protocolo;
II - Organizar os processos de
acôrdo com as normas estabelecidas;
.III - Controlar o movimento dos
processos e papéis, em tramitação pelos diversos setores da Autarquia;
IV - Prestar aos interessados informações relativas ao andamento dos
processos;
v - Expedir a correspondência, papéis e documentos, prep'arando os respectivos recibos ou relaç&es;
VI - Providenciar a publicação, no
Diirio Ojiciál e Boletim Administrativo, das resoluções, atas e despachos
das autoridades competentes;
VII - Manter em dia o arquivamento de todos- os processos e demais
papéis considerados conclusos. mediante despachos da autoridade comp0tente;
VIII - Dar vista aos interessados,
em local reservado e sob vigilância, de
processos e documentos arquivados,
mediante autorizaç:.ão prévia do Diretor da Diretoria de Administraçio;
IX -:- Controlar a retirada de papéis e processos do Arquivo, quando
requisitados;
X - Passar certidões, quando devidamente autorizado, referentes a
documentos que se achem arquivados;
XI - Elaborar e distribuir o Boletim Administrativo do DNOCS.
TíTULO IV
Competência da Direção Executiva
CAPÍTULO I

Da· Diretoria Executiva

Art. 33. A Diretoria Executiva
constitui o elemento de direção, coordenação e contrôle das atividades do
DNOCS no Polígono das Sêcas, além
de outras atribuições dependentes de
delegações de competência do Dire•
tor-Geral.
Parágrafo umco. A competência
retro definida Caberá ao Diretor Ex.e-
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.cutivo, ou por delegação aos Diretpres de Diretoria e Divisão, aos Chefes de Serviços, Distritos e Comissões.

VIII · - Adotar tôdas as medidas
necessárias, que visem aperteiçoar •JS
trabalhos a cargo do serviço;
IX - Estudar medidas de caráter
Seção I
médico-social, tendo em vista a saú. de e assistência aos servidores do
Da Secretaria
DNOCS e de seus dependentes;
X - Supervisionar t: fiscalizar 3.S
Art. 34. A secretaria da Diretoria seções médico-asisstenciais dos DistriExecutiva compete:
tos e Comissões.
I - Orientar e determinar a coordenação , e o sistema de contróle e
Seção IV
tramitação de todo e qualquer expeDo Serviço de T1·einamento e
diente ou processo recebido ou encaAperfeiçoamento do Pessoal
minhado ao Diretor EXecutivo;
II - Organizar e promover a elaboArt. 37. Ao Serviço de Treinamento
ração dos expedientes a serem assie Aperfe:içor.mento do Pessoal, · comnados pelo Diretor Executivo e dilipete:
genciar sua conveniente expedição.
I - Planejar, promover, coordenar
e controlar o Treinamento e AperfeiSeção II
çoamento do Pessoal Técnico, AdmiDa Assessoria da Dtretoria Executiva · nistrativo e Auxiliar, através de cursos, seminários e estágios;
Art. 35. A Assessoria, diretamente
II - Promover os meios para a
subordinada ao Diretor~ Executivo
formação de pessoal especializado nas
comete o assessoramento nos aE~un
diversas attvidades, sugerindo as protos técnicos e administrativos, a coorvidências necessárias;
denação das. informações e parece1 es
III - Elaborar o plano de aplicação
das Diretorias, Distritos e Serviços,
de dotações destinadas ao tréinamento
entre outras tarefas que lhe forem
e aperfeiçoamento do pessoal;
atribuídas.
IV - Promover o estabelecimento
de convênios e contratos com entida~·
Seçã.o ITI
des públicas ou privadas, visando o
treinamento e aperfeiçoamento do
Do Serviço de Assistência Médicopessoal.
Social
Art. 36 .· Ao Serviço de Assistência
Médico-Social compete:
I - Proceder exames médicos para
admissão de candidatos a emprêgo na
Autarquia;
II - Abonar faltas por -doenças, na
forma da legislação em vigor;
III - Conceder licenças para tratamento de saúde;
IV - .F:xn€cer laudos para aposentadorias;
v - Proceder a exames médico
para readaptação funcional dos servidores;
VI - Promover verificações das
condições de segurança e higiene 1as
instalações, instrumentos e locais de
trabalhos;
VII - Prestar necessária assistência médico-social aos servidores e
seus dependentes, diretat;J.ente ou por
convênios ou contratos;

se.çao V
Do Serviço Rf[J'ional c,e fl.dminístraçáo

A"rt. 38. O Serviço Regional de Administração tem por finalidade a
execução, coordenação e contrõle de
tôdas as atividades administrativas
da Diretoria Execuuva, comprendendo
assuntos relativos a finançàs, material, pessoal e serviços gerais.
Seção VI

go

Serviço Aeronãutico

Art. 39. Ao Serviço Aeronáutíco,
compete manter e conservar as ar,eonaves do D.N.O.C.S., dando-lhes
condições de segurança de vôo, promover os planos de vôo e manter os
estoques necessários de peças de reposição, de combustíveis e de lubrificantes.

A;:os
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Seção II

CAPÍTULO II

Da D{retoTia de Pesquisas,
e Projetas

ExEcuTIVo_

Estudos

Art. 40. A Diretoria de Pesq~1isas,
Estudos e Projetas, terá um D1retor
aue será ob:rigatól·iamente Engenh~Iro
êivil e tem por finalidade promoVer,
coordénar, superintender e fiscalizar
tõdas aS atividades relativas a Pesauisas Tecnológicas, Estudos e Pro~
Je.tos.
Art. 41. compete ainda à Direto··
1·ia de Pesquisas, Estudos e Projetas
assistir aos demais setores do DNOCS
no ,que diz respeito à matér~a de sua
competência.
Seção I
Da Assessoria de Programação

Art. 42. A Assessoria de Pl'ogramação .da 'Diretoria de P.rsquisas, Estudos e Projetas, compete:
I - Elaborar a proposta de Orçamento-Programa da Diretoria à vista
dos planos de obras e estudos a serem
executados;
II - colaborar com as Divisões de
Es~uctos, Projetas e Pesquisas e T;~c
nologia na elaboração dos seus Or··
çamentos-Programas;
III - Acompanhar a
tramitação
dos .Programas Orçamentários até a
sua aprovação final;
IV - Realizar, depois de cada
exercicio, uma avaliação dos Progra~
mas e' da ação global· da Diret'oria.,
tendo em vista os aspectos técnicos,
a politica adotada e os custos de
e.xecução;
v - Elaborar as informações a serem encaminhadas pela DPEP_ ·a
Assessoria de Planejamento, nos prazos por ela estabelecidos;
VI - Elaborar os relatórios 't:'elativos às atividades da OPEP, nos prazos determinados;
VII - Coordenar os convénios a
serem estabelecidos entre o DNOCS e
outras Entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras; que, visem
assistência a pesquisas tecnológica3,
estU:dos e projetas.

Da Divisão de Estudos

Art. 43. A Divisão de Estudos, compete:
I - Promover e coordenar os estu ~
à.os geodésicos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrográficos, hidrológicos e agrológicos e os levantamentos aerofotogramétricos necessários aos projetes a serem realizados
pelo DNOSC;
II - Promover o levantamento -:;a~
dastral das prõpriedades beneficiadas.
ou a beneliciar pela <::xecução de set:vicos ou obras. visando ao aproveitamento, a cobrança da contribuição de
melhoria, a i.n;:.titui·~ão de taxas por
serviços prestados e a desapropriaçho;
III - EXaminar e opinar sôbre estudos executados por entidades públicas ou privadas, que possam ser
utilizados em projetes do DNOCS;
IV - Preparar instruções para estudos de campo e de escritório, relativas às suas atribuições;
v - Fornecer dados e especificações técnicas, para realização de estu~
dos a serem feitos por ·adjudicar~~ o
direta ou concorrência;
VI ~ Elaborar relatórios e desennos
relativos aos estudos a .:::eu cargo;
VII - . Elaborar o8 programas s
executá-los de a.côrdo com a politic31
estabelécida pelos Planos de Obras e
Estudos;
VIII - Pl"Jrnover e jt;~envolver, de
acôrdo com a Assessoria dr Prognmação da Diretor~·a de Pesquisas, ]I:studos e Projetas, estudos integrad::;s
de bacias hidrográficas do Políg-ono_
das Sêcas.
Seção III
Da Divisão de Projetas

A Divisão de Projetas,.
Art. 44.
compet2:
I ~ Elaborar· os projetas, orçamentos e especificações de obras de açu-·
-ctagem, irrigação e especiais;
II - Opinar sôbre projetas que lhe
forem encaminhados;
III ~ Efetuar a revisão dos projetas, orçamentos e especificações de
Obras que, por conveniência· de serviço,· tenham sido elaborados nos Distritos ou Comissões;
rv - Efetuar. a revisão dos projeM
tos, orçamentos e especificações de
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ob1'as, elaborados por entidades públicas ou privadas, que tenham de ser
executados· pelo DNOCS;
V -- Elaborar normas, instruções e
recomendações referentes aos projetas;
VI - Examinar e opinar sôbre projetas, serviços e obras a cargo de outros órgãos públicos federais, estaduais
óu municipais ou de iniciativa privada,
cuja execução interfira com as atividades do DNOCS;
VII - Manter atualizãda a técni-ca de projetas relacionados com as
atribuições do DNOCS;
VIII - Elaborar os programas e
exerutá-los 'de acórdo com a política
estabelecida pelos Planos de Obras e
Estudos;
IX - .Promover a realização dos
'€studos necessários à determinação da
viabilidade econômica dos projetas.
Seção IV
Da Divisão de Pesquisas e Tecn?logia

Art. 45. A Divisão de Pesquisas e
Tecnologia, compete:
I - Manter Labomtórios Centrais
C- Solos e Concreto, de Hidráulica ·e
-de Quimica, com funções normativas,
executivas e de pesquisas tecnológi-cas·
ri - Promover a realização de ensaios, estudos e pesquisas específicas,
para ·a orit-ntação dos trabalhos a
cargo do DNOCS;
III - Cooperar com os demais setores do DNOCS e instrui-los em assuntos de sua comPetência, supervisionando Laboratórios Distritais e de
Campo;
IV ..,-- Orientar os demais setores do
DNOCS na~ aquisição de equipamentos para Laboratórios, previstos no
item III, sua montagem e operação·,
V - Executar ensaios, _estudos e
pesquisas para outras entidades públicas ou particulares mediante a Cobrança de taxas pre-estabelecidas;
VI - Sugerir entendimentos· com o
Conselho Nacional de Pesquisas e outros Orgãos afins, visando a participação nos programas dessas entidades e a obtenção de recursos para o
desenvolvimento das atividades de sua
competência;
, VIl - Sugerir o intercâmbiO réc-·
nico-científico com entidades nacionais, internacionais ou. estrangeiras,
que operem no ramo de suas;-especialidades;
·

VIII - Promover a elaboração de
instruções e normas no campo de
suas atividades.
Seção VI
Art. 46: Ao Serviço de Documentação, compete:
I - Editar e distribuir o Boletim e
outras
pu b 1 i c a ç ões técnicas do
DNOCS;
II - Promover o intercâmbio téc-

nico-científico com entidades nacionais,
~strangeiras e internacionais,
que desenvolvam atividades dentro do
campo de atuação do DNOCS;
III - Promover e coordenar a apresentação de trabalhos de técnicos do
DNOCS em Congressos Nacionais -ou
Internacionais, no Brasil ou no Exterior.;
IV - Manter atualizada e em boas
condições de funcionamento a biblioteca da DPEP.
Capítulo III
Da Diretoria de Obras
Equipamentos

~

Art. 47. A Diretoria de Obras e
equipamentos (DOE), terá um DireEngenheiro e
tor, obrigatOriamente
tem por finalidade promover, coordenar, supetintender e fiscalizar tôdas
as atividades relativas à execução de
obras .e Serviços, à movimentação,
operação, manutenção e reparação de·
máquinas e equipamentos, bem como
ao c o n trôle e contabilização de
custos.
ArL 48. compete ainda à Diretorla
de Obras de EquipamentosJ assistir os
demais setores do DNOCS no que
diz respeito à matéria_ de sua competência.
Seção I
. Da Assessoria de Programaçdo

Art. 49. A Assessoria de Programação da Diretoria de Obras e E(Iuipamentos, compete:
I - Elaborar a proposta de Orçamento-Programa da ·Diretória, à vista dos Planos áe Obras e Estudos a
serem executados;
II - Colaborar com os demais órgãos da Diretoria na elaboração dos
seus Orçamentos-Programas, e acomPanhar a sua execução;
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III - Elaborar as informações a
serem encaminhadas à Assessoria de
Planejamento, nos prazos por ela estabelecidos;
IV - Realizar, depois de cada exercício, a avaliação dos programas e da
ação global da Diretoria, tendo em
vista os aspectos técnicos, a politica
adotada e os custos de execução;
V - Coordenar os convênios a sere~ü estabelecidos entre o DNOCS e
outras Entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, que visem
assistência e o financiamento à execução de obras e equipamentos.
- Seção II
Da Divisão de Obras

Art. bo. A Divisão de Obras, compete:
I Ql·ientar, com~denar, fiscalizar
e controlar a execuçao de obras de
a.çudagem, irrigação, eletrificaç&o rural, ;tbastecimento d'água de pequenas comunidades rurais e rodovias,
mediante administração direta, contrates, acôrdos ou convênios;
II - Padronizar a coleta d·~ dados
dos diversos setores do ·)_:.:rocs, relativos à execução· de obras, demonstrando através de gráficus, eronogramas e relatórios, o des.:!nvolyimento
dos trabalhos;
III ~ Cooperar na realiz.aç§_o de E:Studos e pesquisas, no tocante à organização e atualização de métodos de
trabalho de suas atribuu;.5es;
IV - confeccionar cademos de encargos e outras instruções du. natureza
técnica, visando ao aprimoramento na
execução das obras do DNOCS;
V Cooperar no estabelecimento
de cláusulas e especificações de natureza técnica, em convênios, contratos
de obras, ou r:;erviços a SE:rem adjudicados pela Autarquia;
VI - Dar parecer t··~'!UlCO sõbre
materiais e ·equipamentos, quando
consultada;
VII - Manter atualii-:1.do um ra··
dastro geral das obras construídas ou
em construção;
VIII - Promover e fiscalizar, com a
colaboração da Diretoria ·de Fomento
e Produção e a Diretoría de Administração, a execução de con-l;ratos e convênios, para exploração de sistemas
de abastecimento d'águ\l.

Seção III
Da Divisão de Engenha·na Rural e
Aguas Subterrã"'teas

Art. 51. A Divis§.o de Engenharia
Rural e Aguas Subterrâneas, compete:
I - orientar, coordenar, fiscaliza!'
e controlar a execução d:: obras de
engen11aria rural, perfuração e aparelhamento de poços;
II ~ Exammar e aprnvar os projetas de engenharia rural, p<:!rfuraçâo e
aparelhamento de poços. encaminoados pelos setores;
'
III - Fad1·omza1' a co1et<i. de dados
dos diversos setores do 030GS, relativos à execução de obras de suas
atl·ibuições, demonstrando", através de
gráficos, cronogramas e rehttóri.os, o
desenvolvimento dos traoa.iuos;
IV - Cooperar na real:~~~t~ãu de estudos e pesquisas, no tocante à organização e atualização do;; !llétodos de
trabalhos de '3'Uas atribuições;
V - Confeccionar, caaernos de encargos e outras instruções de natureza_ téc:iüca, visando ao aprimoramento
na execução das obras de snas atribuições;
VI - Cooperar no esta.oelecimenta
de cláusulas e especificações de natureza técnica, em convênio~, C:ontra-ws
de obras ou serviços a ;se:.cem adjudicados pela autarquia;
VII - Dar ~Jarecer técnico sôbre
materiais e eQ.uipamentos, quando
consultada;
,
VIII - Manter atualizadr.: um cada.stro geral das obras t~ç suas atribuições, construídas ou em construção;
IX - Manter inventário de tôdas as
informações hidrogeológica.s coletadas.
pelos Distritos e Comissõ~s de Obras.
Seção IV
Da Divisão de Mttqwna.s e
Equipamentos

Art. 52. A Divisão de Máquinas e
Equipamentos, compete:
I .....,;,. Promover, orientar, fiscalizar e
controlar a localização, operação, conservação, manutenção e :recuperaç~o
de equipamento do DNOCS, ou a seu
cargo;
II - Coordenar a aquisirao do equipamento necessário ao DNOCS indu··
sive fornecendo especificações tér_picas tendo em vista a padronização e
atualização;
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nr - Coordenar a aqms1çao de peçaS de reposição para o equipamento
do DNOCS, ou a seu cargo;
IV - Organizar e mante:r atua.lizado
cadastro ào equipamento do
DNOCS ou a éle confiado. r.om dados
relativos a custo, operação, estadO de
conservação, :n::mutenç?.o, movimentação, produção, despesa, deprec.ia~;ão
e características -:ssencia~s;
V - Promover, .iunto a0s S~tores e
em ligação com as Unidades de Recuperação, as VIstorias 9ara Ntixa do
equipamento considerado obscleto ou
de recuperação anti-econômica.
VI - Manter um .arquivo atuaJ.izado
de catá logos de equipamentos e peças:
VII - Preparar e expedir aos Setôres instruções para operação, manutenção e conservação do equipamento
do DNOCS, ou a seu cargo.
Seção V
Do Serviço de Contrôle e
de de Custo

Contab;lkúz~

Art. 53.' Ao Servico 1e Contrôle e
contabilidade de cuSto, eompete:
I - Expedir instruções para apuração do custo das obras;
II - Apurar o custo das obras executadas por administraçã.o din:!ta;
- III - Fornecer subsídios. para a.
confecção pela DPEP, das tabelas de
preços unitários para obras do
DNOCS, e para contratos de obras
com terceiros.
CAPÍTULO IV

Da Diretoria de Fomento- e Produção

Art. 54.A Diretoria de Fomento P.
Produção terá um Diretc,.!·, que SE'rá
obrigatoriamente ~ngenheiro 3,grônomo, e tem por finalidad,~ promover,
coordenar, superintender, orientar e
fiscalizar tôdas as atividades relativas
ao aproveitamento das obras e tJUa
conservação, bem como a experimentação e pesquisa e execJH,!Ú•) de serviços, visando ao maior rendimento
na exploração dos recursM. agl'opecuários, pesca e piscicultura,
águas e
energia.
Art. 55. Compete ainda à Diretoria de Fomento e Produção a conta~
bilização das rendas, a análise cconômica das obras e serviç!Js e o contrôle de revenda.

Seção I
Da Assessoria de Prograrna.çâo

Art.56. A Assessoria df' Programação da Diretoria de Fomento e Produção, compete:
I Elaborar a propo~ta cte Or-çamentos-Programa da Diretoria, à.
vista dos planos de obras e estudos a
serem executados;
II - Organizar a previsáo das re~
ceitas para os exercícios subseqüentes,
relativos à exploração das obras;
III - Colaborar com os demais orgão,;; da Diretoria na elaboraçáo de
seus Orçamentos-Programa e acomp8.nhar a sua execução;
IV Realizar,
depois de cada.
exl~rcício, a avaliação dos programas
e da ação global da Diretoria, sob osas!)ectos técnico e financeiro;
V - Elaborar informações a ser8'm
encaminhadas à Asses:::oria de Plane-jamentv, nos prazos por ela estabelecidos:
VI - Elaborar relatórios das ativi-dfl. .des da Diretoria de Fomento e ?rO··
ciução, nos prazos determinados;
VII -- Coordenar os Convênios :->. ::;erem cf:mbr::Iecidos entre o DNOCS e
outras Entidades no que concerne às
atividades da Diretoria.
Seção II
Da Divisão Agro-Industrial

Art. 57. A DiviSão Agro-Industrial,
cm:1pete:
I - Prvmover, coordenar e .orientar
os trabalhos relativos a experimentação e pesquisas, fitotecnia, solo e
âgua, p.gTPlogia, ecologia. tecnologia e
zootecnia, realizando análises estatú::ticas, visfi.ndo incrementar o aproveitamento das obras;
II - Prc.mover, coordenar e orientar a ap7icação das' pesquisas no- que
se refere à irrigação e extensão rura,\;
III - Colabcrar com a Diretoria de
Pesquisas, Es~udos e Projetas na execução dos levantamentos agTológi~os;
IV - Coordenar os dados esta-~í:sticos da produção agro-pecuária;
V - Opinàr sôbre os projetas ela-borados pelos Distritos· de Fomento· e
Produção, no que concerne à exploraração agro-pec:uária;
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VI - orientar e fiscalizar os serviços e a conservação das obras de iri·igação a cargo dos Distritos e comissões, de Fomento e Produção;
VII - Fiscalizar a observância, ppr
patte dos Distritos e comissões de Fomento e Produção das leis, regulai?e_n-

tos -instrucões contratos: e convemos

rel~tivos
cas;

àS

s~as atividades específi-

. VIII - Promover a execução da lei
de 'irrigação no que compete às suas
atribuiç-ões;

IX -

Promover, coordenar e fisca-

1izar a elaboração de projetas de in-

dustri.alização dos produtos agro-pecuários, nas áreas beneficiadas por
o~ras

a cargo_ do DNOCS;

X - Elaborar, executar ou fiscalizar convênios e propor dentro de suas
atividades especificas, a organização
de sociedades de economia mista;
XI - Promover, coordenar ,e, fisca-lizar programas de comercialização
dos produtos agro-pecuários oriundos
das áreas beneficiadas por· obras- a
cargo do DNOCS;
XII - Promover, coordenar, orlentar e fiscalizar trabalhos de defesa
·florestal e de reflorestamento nos vales beneficiados por obras do DNOCS;
XIII - Promover, coordenar, orientar e fiscalizar a execução de estudos e a coleta de dados refererites à
climatologia agrícola, o uso da água
na irrigação e a fertilidade, conserva-çã.o e recuperação do solo;
XIV - Estabelecer com o Serviço
de Aguas e Energia as cotas d'[igua a
·serem. mantidas nos reEervatórios, tendo em vista a necessiàade de irrlgaçâo;
XV - Organizar tabeln.s de taxas,
vendas de produtos, serviços ou outra
qualquer arrecadação tigada às su;:ts
atividades, em colaboração com o Serviço de Contabilização de Hendas e
Análises ~conômicas;
XVI - Cooperar na elaboração dos
planos de obras e estudos ligados ao
seu setor de atividade;
XVI'I - Dar parecer técni~o sôbr e
materiais e equipamentos, quando
consultada;
XVITI - Cooperar na elaboração de
Orçamentos-Programa, de acôrdo Com
a política estabelecida pelos planos de
Obras e Estudos.

EXECUTIVO

Seção III
Da Divisão de Pesca e

Piscicultura

Art. 58. A Divisão de Pesca e Piscicultura, compete:
I - Promover, coordenar e orientar
os trabalhos relativos à experimentação e pesquisas concernentes à piscicultura, pesca, proteção, conservação
e melhoramento da fauna aquática
nas. águas Interiores do Polígono;
II - Promover, coordenar e orientar a aplicação das pesquisas, no !JUe
concel'ne ao melhor aproveitamentO
dos recursos pesqueiros;
ITI - Promover, orientar e fiscalizar a execução dos serviços de erradicação de espécies daninhas, bem como a aclimação de espécie::;, 1.:isa ..11.:>
o aumento da oferta de pescado;
IV - Promover e orientar a .execução de trabalhos de contrôle da vegetação aquática;
v - Coor_denar os dados estatísticos da produção de pescado e encaminhá-los para análises económicas;
VI·- Opinar sôbre os projetas elaborados pelos Distritos e Comissões de
Fomento e Produção,. no que concerne à pesca .e à piscicultura;
VII - Orientar .e fiscalizar a execução do Código de Pesca, mediante
delegação de competência;
VIIÍ - Promover, coordenar--e orientar a elaboração de projetas de industrializl:!.ção do peEcado nas áreas
beneficiadas por .obras a cargo do
DNOCS; .

IX - Promover, orientar e fiscalizar a execucão de programas de comercializaçãO de 'produtos da pesca
nas mesmas áreas;
·
X - Opinar sôbre estudos e projetas de ·engenharia pesqueira e fisca-.
lizar a sua execução;
XI - Fiscalizar a observância, por
parte dos Distritos ~ Comissões de
Fomento e Produção, das leis, regulamentos e contratos relativos às Buas
atividades específicas;
XIT- Elaborar, ·executar--ou fiscalizar convênios e propor, dentro de
suas atividades específicas, a org~ni
zação de sociedades de economia mista·
Xur - Prestar. orientação e assistência às cooperativas de pescadores
existentes nos açudes, estimulando a
criação de outras;
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XIV ~ Fiscalizar a manutenção da
reserva intangível dos açudes, para
garantia da ictiofauna;
XV - Colabor&r com o Setviço de
Contz.bilização de Rendas e Anál~ses
Económicas na organização das t.:tbelas de taxa de pesca;
XVI - Emitir parecer técnico sô_
bre materiais e equipamentos, quando
consultada;
XVII Cooperar na elaboraçãD
dos pl.a.nos de obras e estudos ligados
ao seu setor;
XVIII Cooperar na elaboração
de Orçamentos-Programa, de acôrdo
com a política estabelecida pelos planos de obras e estudos.

Seção IV
Do Serviço de Águas e Energia
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X - Orientar os Distritos e Comissões de Fomento e Produção, no levantamento dos mercados de energia;
XI ....:_ Efetuar, em colaboração com
o Serviço de Contabllização de RP-ndas e Análises Econômicas, os cáL
culos e revisões de tarifas de energia,
11.t.. forma da legislação em vigor, de
taxas de água destinada ao abastecimento urbano e fins industrial:;;
XII - Estabelecer, em colaboração
com a Divisão. Agro-Industrial, as cotas d'água a serem mantidas nos rese!'Vatórios, tendo em vista as necessidades para. irrigação, eletrificação e
outros fins;
XIII - Promover <:::ontratos e convêniOs para interligação de sistemas,
inclusive para forneciraento e aqui_
siçâo de energi·a, "' fiscalizar sua execução; ·
XIV Orientar a realizRção de
ac6rdos, contratos ou ,"'.onvênios com
consumidores em grosso ou concessio- '
nários para distribuição d·e energia
elétrica;
XV Organizar instruções p:o!.ra
produção, transmissão e distribuição
de energia;
XVI .- Promover ::: fiscaliZar, em
c.Jlabor.açâo com a Diretoria de Obras
e Equipamentos e a Diretoria de Administração, a execução de contratos
e convênios, para a exploração de sistema de abastecimentv d'água.

P._rt. 59. Ao Serviço de Aguas e
Energia, compete:
I - Coordemtl' e orientar tôda.s as
atividades relativRs ao aproveitamento hidráulico das obras de açudagem,
no setor específico da produção, transmissão e distribuição de energia elétrica;
It - cooperar .na elaboração dos
Pl·J.DOS . de Obras e Estudos, ligados
ao seu setor;
III - Opinar e colaborar nos planos regionais e locais, relacion:.1dos
Seçã.o V
com suas atividades, a serem executa_
dos sob regime de cooperação com os
Do ServiÇo de ContabilizaÇão
Estados e Municípios e outras entide Rendas e Análise Económica
dades públicas ou privadas;
IV - Colaborar, quando solicibdo,
Art. 50. Ao Serviço de Contabicom a Diretoria de PesQuisas; Estulizacão de Rendas e Análise Económicios e Projetas, nos estudos para im- · ca,
Compete:
plantação de obras e servicos relacionados com suas atividades;
I - Coletar e coordenar dados neV Orientar e fiscalizar os sprcessários à contabilização de custos
viços e obras. a cargo dos Distritos e
para determinar os investimentos nô,S
Comissões de Fomento e Produção,
obras e serviços, a cargo da Diretoria ~
no que concerne às suas atividades;
II - Coletar, coordenar e controlar
VI -. Dar parecer técnico sóbre
os dados referentes às arrecadações,
materiais e equipamentos, quando
e d-espesas de investimentos, operação
consultado;
e manutenção das obras;
· VII ~ Fiscalizar a observância, por
III - Organizar a contabilização
parte dos Distritos e Comissões de
de rendas e encaminhar para a un·eFomento e Produção, das leis, regu-·
toria de Administração boletins de
l!J.lllentos, instruções e contratos, re_
movimento financeiro;
!acionados com suas atividades espeIV - Organizar a contabilidade esw
cificas;
pecial de eletrificação, na forma da
VIII ~ Orientar e fiscalizar o forlegislação em vigor;
necimento d'água para-abastecimento
V - Colaborar com as Divisões e
m:h:mo e fins industriais;
Serviços da Diretoria de Fomentn e
IX - Orientar e fiscalizar as arProdução no cálculo das tarifas, tarecadações de rendas de energia;
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xas, cauções, multas, moras, a1uguéis,
vistorias .e impostos a arrecadar;
VI - Coletar e analisar dados estatísticos de produção para fins de
aferir a eficiência dos fatôres da produção;
VII - Estudar e propor medidas ele
caráter económico, no. sentido de melhorar as condições de aproveitamen_
to das obras.
Seção VI
Do .Serviço de Contrôle de Revenda

Art. 61. Ao Serviço de Contrôle
de Revenda, compete:
I - Orien tftr e fiscalizar a revenda
de semoventes, feiramentas, máquinas, aparelhos, instrumentos agdcolas e de pesca, corretivos e fertilizantes, mudas e sementes, produtos
para defesa animal e •:egetal, motores, embarcações, arames, estaca.;; e
outros elementos cujo uso venha roncorrer para a melhor exploração da
Pl'Opriedade rural;
II - Opinar, sob o ponto de vista
técnico, nos processos de compra de
materiais e equipamentos destinados
à revenda;
III - Dar assistência à Diretoria
de Administração na armazenagem e
expedição dos materiais, tendo em
vista a existência de produtos bi.ül.ógicos e outros de natureza. tóxica ne_
cessitando, por isto, especiais cuidados;
IV - Manter fichário atuaJizado de
tôda a movimentação e estoque de
mat_eriais de revenda;
V - Fazer leVantamentos, trimestrais, do estoque de· material de revenda para atualização de·· preços:
VI - Propor a transferência de
material de revenda, de um setor para ·outro, quando essa medida se tornar conveniente;
VII - Apresentar previsão e propOr
distribuição de Crédito Rotativo, sugerindo medidas sôbre a aplicação dos
saldos decorrentes da revenda;
VIII - Estabelecer normas e ins_
truções para operações de fiscalizar;:lo
da revenda;
IX ~ Organizar, classificar' e manter atualizado o registro de fornecedores e fabricantes, bem como a coleção de catálogo e especificações técnicas de materiais, equipamentus e
implementas destinador à revenda.

TiTULO \

ComPetência dos órgãos
Executivos Rei;ionais
CAPÍTULO 1
Dos Distritos e Comissões de
Obras e de Fomento e Produção

Art 62. Aos Distritos, compete:
I - Superintender, cooraeuar ~:: orientar os trabalhos dos Serviços, Seções e Residências que integram o
Distrito;
II ~ Executar ou fiscaliZar os Ser_
viços e as Obras a seu cargo;
III - Colaborar na elaboração do
POE e. propor o orçamento-progTama
do Distrito;
IV - Executar, cm colaboração com
os setores competentes do DNOCS, os
estudos preliminares de engenharia
civil, sócio-econômicos e financeiros,
necessários ao projeto e implantação
das obras e serviços do DNOCS, na
sua jurisdição;
V - Executar o lEivantamento ca'dastra.J. das propriedades benefi.ciadas
·ot. a beneficiar com a execução de
serviços e obras, visando o aproveitamento, a cobrança da contribuição
de melhoria,' a instituição de taxas
por serviços prestados e a desapropriação;
VI - Colaborar com a Diretoria
de Pesquisas, Estudos e Projetas, nos
estudos e pesquisas no tocante à estrutura, organização e métodos de
trabalho do DNOCS;
·
VII - Providenciar o levantamento
sistemático do custo dos serviços e
obras para manter atualizados os pre_
ços unitários necessários à elabomção de orçamentos;
VIII - Fornecer daclos e especificações técnicas para ,a realização de
estudos, projetas, serviços e. obras a
cargo do DNOCS, para adjudicação 1
ou concorrência.;
IX - Remeter para revisão e aprO~
vação os projetas elaborados por seu
Serviço Técnico, por conveniência do
Serviço;
X - Colaborar nos estudos necessários para· o conhecimentO das bacias hidrográficas, do reg·ime dos seus
cursos d'água e do aproveitamento;
XI - Organiz-ar e submeter à aprovação a tabela do pessoal tem_porário,
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de obras e especializado, necessário
aos seus trabalhos, com a esPecif!ca_
ção global e parcial dos gastos previstos;
XII - Encaminhar ,__ Direção-Geral a previsão das receitas a serem
verificadas nos exercícios seguintes,
provenientes de suas atividades;
XIII - Providenciar o pagamento
de pessoal, serviços, obras, aquisição
de material e equipamento e tôdas as
despesas relacionadas cem as suas atividades;
XIV - Providenciar para qu~ seja
mantido em dia o inventário dos btms
sob a sua responsabilidade e zelar
pela conservação de tôdas as obras.
equipamentos, materiais e· instalações
a seu cargo;
XV - Zelar pela, proteção dos cursos d'água a fim je que as suas condições de escoamento e salubridade
não sejam prejudicadas por ob1·as.
instalações ou usos;
XVI - Zelar pela fiel observância
das leis, regulamentos, instrUções e
contratos no que lhe competir;
XVII - Levantar os dados estatis~icos dos serviços e obras a seu cargo.
Parágrafo únic'o. Aos Distritos de
Fomento e Produção, comPete ainda:
I - Explorar. e conservar as obras
dt: açudagem, irrigação, eletrificação
e .outras, a oorgo do DNOCS;
II - Efetuar as ampliações aconselháveis, devidamente autorizadas,
visando ao melhor aproveitamento das
obras;
III - Colaborar nos~ estudos agronómicos, dazonônücos, de levantamento dos mercados de energia, e outros,
nas áreas beneficiadas ou a beneficiar
por obras a cargo do DNOCS;
IV - Executar os projetas de industrialização de produtos agro-pecuários e do pescado, nas áreas bene_
ficiadas por obras a cargo do DNOCS:
V - Executar os progr:,:tmas de comercialização dos produtos agro-pecuários e do pescado, nas mesmas
ároos, e a revenda de fertilizantes,
produtos veterinários, fito-sanitários
e implementas agrícolas;
VI -:- Cultivar, melhorar e cooperar
na introdução de espécies vegetais e
animais, aquáticos e terrestres convenientes; destruição ou contrôlc de
espécies daninhas; e exercer a fiscalização da pesca; ,
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VII - Executar traballlos ·de de
fesa florestal e de reflorestamentÕ
nas áreas beneficiadas ou a beneficiar
por obras do DNOCS;
VIII ~ Colaborar nos estudos e colêta de dados sôbre climatologia agrícola, uso da água na irrigação, ferti-'
!idade, conservação e recuperação do
solo;
IX - Coletar dados e elementos
necessários a contabilização de rendas;
X - Fazer a apropriação adequada
de custos de construções e operações
para a contabilização;
XI - Controlar as cotas d'água dús
reservatórios, na forma das instruçõt:s
baixadas pela Diretoria de Fomento
e PrOdução; ,
XII - Ass1nar contratos padronizados para fornecimento e prestaçá0 de
serviçós a consumidore·s rurais, dt)pms
de prêviamente autorizados;
Xll'I - Efetuar medições de ..!OHsumo e serviços, e os cálculos d.:ts !aturas de fornecimentos, expedhtdo
guias, talões e notificações para
arrecadação das tar~fas, cauções,
multas, móras, taxas, aluguéis e impostos, na forma da lei e das instruções.
Art. 63. -:As Tesourarias- Distritais,
compete:
I - Arrecadar, movimentar, guardar, entregar, pagar ou restituir valorE;!s, no âmbito do Distrito ou Comissão, observando a legislação e normas em vigor;
II Movimentar as contas bancárias e manter registro atualizado do
movimento- de caixa e bancos, bem
como fornecer aos órgãos contábeis,
os elementos para o respectivo contrôle;
III --=- CUmprir as normas e determinações que se refiram ao serviço
de tesouraria, expedidas pela Direção
Geral do DNOCS;
'
.
IV - Receber, guardar, controlar e
restituir, mediante autorização competente, títulos, valores e documentos
sob a responsabilidade do Distrito ou
Comissão;
v. - Manter o registro de atas
suspensivos e impeditivos de pagamentos;
VI - A dotar, no que couber, o disposto como Competência da tesourariageral.
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Das Unidades de Recuperação

Art. 64.

As Unidades de Recupera-

ção, compete:
I - Promover, fiscalizar e executar
os trabalhos relativos à recuperação
de máquinas e equipamentos do
DNOCS, ou a seu cargo;
II - Supervisionar, quando solicitadas pelos setores, ou por orientação
da Diretoria de Obras .e Equipamentos,
os serviços da competência Qas oficinas
de campo ou Distritais;
III - Realizar vistorias dos equipamentos de uso considerados antieconômicos e emitir parecer qUanto à
viabilidade de sua recuperação ou
conveniência de baixa.

D.N.o.c.s.;

CAPÍTULO lll

Das Comissões Especiais

Art. 65.

Poderá

o

Diretor-Gera1

instalar, a título provisório,

·cami~sões

Especiais para execução de determi-

nadas obras ou serviços.
Art. 66. As Comissões Especiais
serão reguladas pelo presente regimento, por instruções gerais do DNOCS
e por instruções espeCiais baixadas
-pelo Diretor-Geral.
TíTULO VI
Atribuições do Pessoal
CAPÍTULO ÚNICO

Das Atribuições do Pessoal

Art. 67.
pete:

Ao

relativos às atividades do
D.N.O.C.S., dependentes de [Óluçào
de autoridades superiores, ouvidos os
setores competentes da Autarquia,
nelas interessados;
VI - Comunicar .. se, entender-se ou
corresponder-se diretamente con1 entidades e autoridades pú'Ólicas e
privadas;
VI'I - Despachar com os Diretores
ou Chefes que lhe siio ·subordinados;
VIII - Inspecionar e fazer lnspecíonar os setores, serviços e obras do
D.N .O.C.S.;
IX
Reunir-se pe:i:iàd_,camente
com todos os servidores ocup21.ntes de
cargos de Diréção e Chefia, que lhe
sejam imédiatamente subordinados,
para discutir e assentar providências
relativas aos serviços e obras do
~ssuntos

CAPÍTULO II

~iretor-Geral,

com-

I - Orientar, dirigir, coordenar e
controlar as atividades dos ·ctiversos
Eetores do D.N .o.c.s.;
II - Representar o D.N.O.C.S ..
ativa e passivamente, em juízo ou fora
dêle, Pessoalmente ou por delegados
expressamente designados;
III - Remeter anualmente ao Tribunal de Contas, a prestação de con.tas da respectiva gestão;
IV - Apresentar anualmente ao
Ministério competente, o relatório das
atividades do D.N.O.C.S.;
V - Emitir parecer sôbre tôdas as
questões referentes a obras, submetidas à sua apreciação, bem como sôbre

X - Promover, sempre que julgar
conveniente, a realização de conferências sôbre assuntos relacionados com
as atividades do DNOCS e a publicaçã.c de trabalhos elaborados pelos Eeus
servidores sôbre assuntos de interésse
da Autarquia;
XI - Autorizar a expedição de
cartas-convite a firmas regularmente
inscritas e classificadas na espécie, a
flm de participai·em de concorrências
administrativas para a adjudicação de
serviços e obras e aquisição de materiais em geral:
XTI - Autorizar a publicação de
editais e avisos no Diáno Oficial e
Imprensa local de maior circula~ção, a
fim de interessar a firmas especializaõas na participação de concorrências
públicas para adjudicação de serviços,
obras ou materiais em geral;
Xi1I - Aprovar cOncorrências, contratos ou ajustes com terceiros para
a execuçã.o de serviços e· obras, para
aquisição e empréstimos de materiais
em geral;
XIV - Conceder prorrogação de
prazos contratuais, de qualquer natureza, de acôrdo com o que estabelecer o respectivo instrumento;
XV - Aplicar multas e mais pell9,lidades, conforme o que e~tabelece
rem l?s instrumentos contratuais:
XVI - Autorizar a venda, em concorrência ou leilão público, e a permuta, cessão ou baixà, dos semoventes,
materiais, máquinas, veículos, equipamentos e aparelhos inservíveis, 8m
de~uso, ou desnecessários;

~~~TCS

DO PoDF.R EXECUTIVO

453

XXXII - &tabelecer turnos de
XVII ~ Promover e aprovar a
trabalho, com horário especial, para
padronização de materiais em geral e
melhor atender ao desenvolvimento
de impressos, para uso do D.N.O.C.S.;
dos serviços;
XVIII - Autorizar despesas, supriXXXIII - Fixar os horários de
mentos e adiantamentos ou ordenar
pagamentos. regularmente processados, trabalho dos servidores subordinados
à Direção-Geral, conforme fôr mais
dentro_ dos respectivos créditos;
c on venien te às atividades do
XIX-~ Movimentar, de acôrdo com
D.N.O.O.S.;
~ lei e normas vigentes, os recmsos
XXXIV - Conceder licenças aos
fimmceiros do D.N .O.,C.S.;
servidores· \
XX - Solicitar a distribuição e
XXXV :__ Antecipar ou prorrogar. o
entrega de créditos orçamentários, perí.odo normal de trabalho dos serverificando sua aplicação,
·
vidores;
XXXVI - Aprovar os laudos e
XXI - Baixar portarias, circulares,
minutas de escrituras de avaliações
instruções e ordens de serviço;
para aquisiçâo, doação, desapropriação,
XXU - Prover os cargos do quadro
venda, cessãO ou indenização;
da Autarquia e declarar sua vacância,
XXXVII - Fixar anualmente as
bem como praticar os demais atas
diárias de viagem a servidores fora
relativos ao pessoal, inclusive instaurar
processos administrativos, aplicar pe- da sede;
XXXVIII - Autorizar e aprovar
nalidades. decretar prisão administraminutas de convênios de delegaçãO de
tiva e demitir;
recursos ou podêres:
XXIII - Designar ou dispensar os
XXXIX - Estender, no interêsse
Reside:htes, Assessores, Chefes de
dos serviços, em caráter provisório,
Serviços ou Seções dos Distritos e à jurisdição de um Distrito, áreas sob
Diretorias, por proposta da resp.ectiva
jurisdição de outro, com êle conChefia;
finante;
XXIV·
Designar e dispensar
XL - Aprovar projetas e orçamenmembros de comissõés que devam ser -tos de obras ou serviços em cooperaconstituídas por interêsse dos serç?~o com entidades públicas ou priviços;
vadas:
XXV - Determinar a execução de
XLI - Aprovar projetas e orçamen_
serviços externos;
tus de obras ou zerviços ~a cargo do
D.N.O.C.S.;
XXVI- Requis.itar servidores públiXLII - Autorizar a liquidação de
cos de outros órgãos federais c•u
desapropriação processada administraestaduais, quando · do interêsse das
t:vamente até CrS 1. 000. O'ÜO (hum
atividades do D.N.O.C.S.;
milhãc de cruzeiros) ;
XXVII - Elogiar, mandar ·apurar
XLIII
Indicar ao Ministério
responsabilidades e aplicar penas discflmpetente os representantes do
ciplinares aos servidores do D.N.O.C.S.,
D. N. o. c. s. nas assembléias gerais e
funcionários dos quadros do M.V.O.P.
nos 6ríiãos fiscais e de direção das
nêle lotados ou aqueles a sua disposisociedades de economia mista, das
ção, na forma da legislação em vigor;
quais venha a Autarquia a participar:
XXVIII - Aprovar têi-mos de acôl'XLIV - Admitir pessoal, a título
do para o pagamento de 1ndenização
precário. na forma da legislação vipor acidente do trabalho com a legislagente. observadaf: as disposicões ler:::~ü~
ção pertinente e o apurado em proaplicáveis à esoécie. distribui-los pe]os
cesso regular;
SPt.nres do DNOCS e dispensá-los:
Y...XIX - Expedir boletins de meXLV - Delegar atribuições a auxirecimento dos servidores que lhe foli8.res df! sua confiança para realizar
rem diretamente subordinados:
atas previstos neste artigo de acôrdo
com a Jegisla,ção vigente.
X...~X Aprovar a escala de l:'érias
dos servidores que lhe forem dir~~ta
Art. 68. Ao Diretor EXecutivo commente subordinados;
pete praticar, por delegaçã.o do Diretor
XXXI - Movimentar, de acôrdo
Geral. nos têrmos da letra "n". do
com a conveniência do serviço, os
Art. 10. da -Lei nQ 4.229 de lQ de
servidores do D.N .O.C.S., e os fun~
junho de 1963, todos os a tos _adminiscionários dos quadros do MVOP, que
t.rat.ivos necessários áo andamento Uos
nêle estiverem lotado;
serviços de sua Diretoria.
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Art. 69. Aos Diretores de Diretoria,
ao Procurador-Geral, ao Inspetm:Chefe e aos Chefes imediatamente
subordinados ao Diretor-Geral, compete:
1 - Promover, dirigir, coordenar e
flscalizar as atividades do respectivo
.setor;
II - Propor anualmente, ao DiretorGeral, dentro d.os prazos previstos, o
que lhe compet1r para elaboração do
orçamento-programa;
.
m - Decpachar diretamente com
o Diretor-Geral·
·
IV - Dirigir'-se diretamente em
cb,;eto de sua competência aos diversos
setores do D.N.O.C.S.;
V - Dirigir-se em objeto de sua
competência e mediante autorização
do Dfretor-Geral, aos Diretores ou
Chefes d~ Repartições públicas;
VI - EXpedir circula-res·. e baixar
_ordens de serviço ·relativos às Normas
e Instruções aprovadas para a mais
c.onveniet:J.te execução de serviços o:u
obras do respectivo setor:
VII - Apresentar ao Diretor-Geral,
dentro do prazo previsto. o relatório
circunstanciado das atividades do
respectivo Setor, no ano· anterior,
respeitados os dispositivos e padrões
fixados em instruções gerais do
D.N.O.C.S.;

VIIT - Propor ao Diretor-Geral as
providências necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços de sua competência;
rx - Propor ao Diretor-Geral, com
oportunidade, a lotação do pessoal do
respectivo setor no exercicio seguinte,
bem como os nomes dos servidores que
devem exercer fnnções gratificadas de
chefia;
X Propor ao Diretor-Geral a'::i
modificações indispensáveis de lotação
do pessoal já fixada;
XI - Informar, estudar e opinar
em todos os assuntos relativos ao
D.N.O.C.S. e ligados a -sue, competência, dependentes de soluçãO de
autoridade superior;
XII - OrganiZar, de acôrdo com
as necessidades das atividades do
respectivo setor, turnos de traba;ho
com horários especiais, fazendo a a.evida comunicação à Diretoria ae
Administração;
XIII - Determinar ou autorizar a
execução de serviço externo, fazendo
a devida comunicação à Diretoria de
Administração;

xrv - Distribuir o pessoal lotado
no Setor .sob sua chefia;
XV - Propor ao Dil·etor-Geral a
nomeação, .a admissão, promoção ou
melhoria de salário, remoção e exoneração, demissão ou dispensa de :oervidores e pessoal especializado, .no seu
respectivo setor, justificando a conv.eniêllcia;
XVI - Expedir bOletins de merecimento dos servidores que ~hes
forem diretamente subordinados;
XVII - Pronunciar~se acêrca cio:;
pedidos de licença dos servidores do
respectivo setor, exceto nos casos de
competência do Serviço de Assistência
Médíco-socia.f;
XVIII - Propor a concessão de
vantagens aos servidores lotados no
re,::pectivo setor;
XIX - organizar e alterar a escala
de férias dos servidores que lhes forem
subordinados e aprovar a_ dos demais
servidores com exercício' no respectivo
setor;
XX - Elogiar e aplicar penas
disciplinares inclusive a de suspensão
até ql}.inze (15) dias, aos servidores
que lhes forem subordinados e propor
ao Diretor-G~ral a aplicação de penalidades que excederem de sua
alçada;
XXI - Promover junto ao DiretorGeral, _a abertura de inquérito· admiaistrativo ,sôbre qualquer fato julgado
in:egular ocorrido no setor de suas
atividades.
§ 19 A Procurador-Geral incumbe
ainda:
'i: - Receber· a citação inicial contra o D.N .o.c.s.;
II --;- Representar a Procuradoria
Jurídica, orientar e dirigir seus trab~lhvs no Distrito Federal e nos Estados;
·
lli - Dar instruções aop Procuradores e resolver consultas dêstes sóbre
o exercício de suas funções~
IV - Àutorizar os Procuradores a
transigir, confessar, desistir, comprometer-se ou fazer composição em
juízo, depois de ouvido o · DiretorGeral;
V - Designar Procuradores para
substituir os que estiverem afastados
do exercício de suas funções por
motivo de impedimentos legais ou
ocasionais:
VI - Indicar os Procuradores que
deverão funcionar em órgãos ou
cómissões estabelecidas em lei;

ATOS

00 PODER ExECUTIVO"

VII - Designar Procuradores para
o desempenho de atribuições especiais,
sem prejuízo da.s funções ordinárias;
VIII - Exarar o "visto·' nos ~nan
datos judiciais de execução de .::entença, dirigidos contra o D.N.O.C.S.,
e fisçalizat o seu fiel cumprimento;
IX Apresentar a previsão jas
c:espesas judiciais do D.N.O.C.S. e
solicitar sua m·odificc,ção sempre que
fôr necessário.
Art. 70. Aos Diretores de Divisões. Chefes de Serviço. integrantes
das Diretorias, ao Tesoureiro-Geral e
aoa Chefes de Seção, compete:
I - Orientar, dirigir, coordenar e
fiscalizar os trabalhos do respectivo
Eetor;
II Distribuir o pesSoal que lhe
fôr subordinado de acôrdo com a
conveniência do serviço;
III Despachar com o superior
imediato respectivo;
IV - Distribuir os trabaJhos ao pessoal que lhe fôr subordinado;
V - Orientar a execução dos trabalhos e manter a coordenação entre
os elementos componentes do respectiv"o setor determinando a, prática e
métodos que se. fizerem aconselháveis;
VI - Examinar informações e Pareceres e submetê~los .à consideração
superior;
VII - Apresenta.!', anualmente, n0
prazo previsto o relatório dos trab~
lhos do respectivo setor, no ano anterior;
VIII Opinar sôbre os assuntos
que se relacionem com as atividades
do respect.i.vo setor;
IX - Suge:r;Jr' ao superior imediato as providêhcias que se fizerem necessárias ao, aperfeiçoamento dos serviços;
X - Expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes forem
dir.etamente subordinados:
XI - Organizar e submeter à a.provação superior a aprovação superio1·
a escala de férias do pessoal que lhe
fôr subordinado, bem como, as alterações subseqüentes;
XII - Elogiar e aplicar as penas
de ad vertênc1a e repreensão aos seus
subordinados, propondo .ao superior
imediato a ·aplicação de penalidades
que escapem à sua alçada.
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Parágrafo umco. Ao Tesoureiro-Geral incumbe ainda:
I Exercer a mais completa vigilância sôbre todos os valores a seu
cargo, propondo, por escrito, medidas
de segmança, inclusive policiamento
nos locais onde haja movimentação
de valores;
II - Providenciar o suprimento de
valores que tiver de movimentar e a
guarda daqueles que tiverem de ser
recolhidos sob sua responsabilidad·e; ·
III - Assinar as guias de recolhimento de valores aos estabelecimentos de créditos deslg:t:J.ados pelo Dire...
tor-Geral e determinados por lei;
IV - Promover ·a necessária e oportuna vigilância na Tesouraria, de modo que nela não tenham ingresso pessoas estranhas,· exceto servidores designados pelo Diretor-Geral ou pelo
Diretor da Diretoria de Administração;
V - Distribuir pelos TesoureirosAuxiliares e Ajudantes de Tesoureiro
os -trabalhos afetos à Tesouraria...: Geral, estabelecendo revezamento, quando julgar conveniente;
VI -· Balancear, pelo menos semanalmente, os valores a cargo dos Tesoureiros-Auxiliares , e Ajudantes de
Tesoureiro;
VII - Representar ao Diretor da
Diretoria de Administração,, ·quando se
verificarem quaisquer desvios de valores sob responsabilidade dos Teseu--:
reiros-Auxiliares e Ajudantes de TP.soureiros;
VIII · - Fiscalizar a escrita de va...
lares a cargo dos Tesoureiros-Auxiliares e Ajudantes de Tesoureiros, de
maneira que esteja em ordem e em
dia·
rk - Arrecadar, diretamente," ou
por intermédio dos seus TesoureirosAuxiliares e Ajudantes de Tesoureiros, os valores a entrar na Tesouraria-Geral e efetuar ·ou mandar efetuar o pagamento da.s despesas devidamente autorizadas, observando as
Normas e Instruções em vigor;
X - Depositar, d.iàriamente, em
contas bancárias especiais, à disposição do DNOCS, .a.s arrecadações ·e
cauções recebidas;
XI - Organizar; ou fazer orga.ni~
zar pelos seus auxiliares, os registros
das procurações, para. efeito dos pagamentos a serem réa.lizados, submetendo-as à Procuradoria Jurídica para, ·exame das formalida-des legais e
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dando baixa naquelas que, pelos seus
têrmos ou atas posteriores, estejam
anuladas;
XII - Manter em dia o livro "Caixa" do Movimento da TesourariaGeral;

XIII - Organizar, diàriamente, o
"Boletim de Tesoureiro", remetendo
cópia à Divisão Financeira;

XIV toria

de

Propor ao Diretor da, DireAdministração,

de

acõrdo

com a lotação que fôr estabelecida, a"
designação do pessoal auxiliar dos
trabalhos de limpeza da Tesouraria-'
Geral e de transportes- de numerário;
XV - Assinar cheques sob o regime
de responsabilidade solidária com o
Diretor-Geral.
Art. 71. Aos Tesoureh·os-Auxiliares,
compete:
·I - Prestar contas ao Tesoureiro,
diàriamente, à medida dos pagamentos efetuados e, imediatamente, quando do regresso de qualquer pagamento
externo;
·
II - Desempenhar as funções de
seu cargo de acôrdo com ordens e
instruções emanadas do Tesoureiro;
III.- Apôr, nos documentl)s de receita, a sua assinatwa;
IV - Datar, carimbar e assinar os
documentos de despesas ou rei&ções de
pagamentos diários que efetuar;
V - Sugerir ao Tesoureiro, por escrito, as medidas que reputar benéficas ao andamento dos trabalhos;
VI ~ Dar aviso prévio ao Tesoureiro, quando nã.o puder comparecer
ao trabalho, a fim de que aquêle providencie sôbre a substituição;
VII - Efetuar, de acôrdo .com as
determinações do Tesoureiro, os pagamentos das despesas, observando as
Normas e Instruções em vigor.
Art. 72. Ao Chefe da Secretaria do
Gabinete do Diretor-Geral, da Dire....
toria Executiva, das Diretorias, da
Procuradoria Juridica, da Inspetoria
e da Assessoria de Planejamento, compete:
I - Orientar, coordenar e controlar os trabalhos da Secretaria;
II - Receber, controlar e expedir
os processps e roais papéis, bem como a abertura e entre:ga da corres-

pendência oficial ou a entrega da de
caráter reservado ou pessoal, dirigida
ao seu chefe imediato;
III - Redistribuir os pl'ocessos e
ma.1s papéis em tramitação no Setor,
para receber informaçãó ou parecer,
considerados de rotina administrativa;
, IV ~ Encaminhar ao Chefe imediato os pmcessos e mais papéis cujos assuntos dependam de estudo ou providências de sua alçada;
V ~ Despachar com o chefe imediato, apresentando para assinatura o
expediente de rotina e levando para
despacho final, os processos convenientemente informados pelos setores
competentes;
VI - Propdr ao chefe imediato as
providências que se fizerem necessárias à boa ordem dos trabalhos a seu
cargo;
VII - Organizar e alterar a escala
de férias dos servidores que lhe forem imediatamente subordinados;
VIII ~ Solicitar antecipação ou
prorrogação do período normal de trabalho da Se'cretaria, observada a legislação específica;
IX - Indicar ao Chefe imediato o
seu substituto eventual;
X ___:.. Dirigir-se aos órgãos diretamente subordinados ao seu chefe imediato em assuntos de sua competência;
XI - Coligir elerof';ntos para o relatório anual da Secretaria, que deverá ser apresentado no prazo previsto.
Art. 73. Aos Chefes de Distritos,
compete:
I - Promover, dirigir, coorden·ar e
fiscalizar tôdas as atividades do Distrito;
II - Colaborar com· as Diretarias
na organização das propostas de orçamentos dos trabalhos e programas
de obras a cargo do Distrito, fornecendo as respectivas justificativas e"
dados técnicos e económicos;
I I I - Promover, dirigir, coorden2.r e
fiscalizar a execução dos programz.s
de obras aprovados, inclusive os ,1,.
obras delegãdas, na jurisdição do Distrito;
IV - Propor1 a admissão do pessoal
temporário de obras, dentro das do-
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tações do orçamento do "Distrito, disponíveis no exercício, e do programe~.
de atividades aprovado;
V --:- Representar o DNOCS na jurisdição do Distrito, dentro de suas
atribuições e delegações específicas;
VI - Solicitar suprimentos e aêl.iantamentos, e .,utorizar os pagamentos;
VII - Movimentar depósitos bancários relativos aos -Distritos, mediante responsabilidade solidária do Tesoureiro Distrital, conforme disposições legais e instruções do DiretorGeral;
VIII - Propor o horârio normal de
trabalho a ser fixado pelo Distrito;
IX - Antecipar. ou prorrogar o penedo normal de trabalhe;
X - Assinar têrmos de ajuste· ou·
acôrdo e contratos relativos a serviços, tarefas de obras e aquisições, em
obediência aos contratos-padrão atinentes à espécie e sujeitos- à aprovação do Diretor-Geral;
XI - Prestar contas dos suprimentos ou adiantamentos recebidos,
na conformidade com os preceitos ém
vigor para o DNOCS;
XII - Promover as providências
necessárias ao aperfeiçoamento dos
serviços sob sua respOnsabilidade, propondo as medidas que escaparem· à
sua competência;
XIII -'Indicar Os nomeS dos servidores que devam exercer funções
gratificadas, bem como, propor ao Diretor-Geral o seu substituto;
XIV - Expedir boletins de merecimento dos servidores que lhes forem
imediatamente subordimtdos, bem co:..
mo, promover os meios da expedição
dos ditos boletins dos demais servidores, por quem de direito e com oportunidade;
XV ~ Propor a organização e alteração das escalas de férias dos .servidores que lhes forem subordinados;
XVI ~ Elogiar e aplicar. penas disciplinares, inclusive a suspensão até
quinze (15) dias, aos servidores ~uta
dos no Distrito. propondo ao --o~revor
Geral a àplicação de penalidades que
exceder à sua a~çada;
XVII - Submeter, devidamente informados, ao conhecimento e deliberação do Diretor-Geral, ou a q~1cm de

direito, os assuntos que interessa-rem
ao DNOCS;
XVIII - Expedir circulares e baixar ordens de serviço para a execução
dos serviços do Distrito, obedecendo às
Normas, Instruções, ~specificaçõ':'s e
circulares;
XIX - Apresentar aúualmen~e, no
prazo previsto, _o relatório sôbre us
at~vidades do Distrito, relativas ao ano
anterio1·, bem como, periOdicamente,conforme instruções, informação sôbre a situação de tôdas a.s vbras e
serviços a cargo do_ Distrito, ou de-!
legadas, em sua jurisdição;
XX - Criar Depósitos de Materiais,
Laboratórios de Campo ou Oficinas
em caráter transitório, ou extinguilos, quando e onde mais convier ao
cumprimento das incumbências do
Distrito;
XXI - Propor a criação, extinção
ou mudança de Residência ou Escritól'io · de Fiscalização;
XXII - Elaborar ou rever os orçamentos ou estimativas do custo de
obras a executar, sujeitos à aprovação;
XXIII - Rever as medições de serviços ou obras efetuadas pelas ResictEmcias, remetendo-as à Dileção:-Geral, para os devidos fins e manter um
a.rquivo de- documentação e uma ·~an
ta de movimento, perfeitamente 10m
dia, na Sede do Distrito;
XXIV - Propor ou opinar sôbre as
prorrogações de prazos contrátuais e
aplicação de multas em geral;
XXV - Propor; cada ano, a lotação do pessoal do Distrito;
XXVI - Determinar, com oportunidade e eqüidade, a distribuição ou
a redistribuição dos materiais, máquinas, veículos, equipamentos e âparelhos às diversas Residências, conforme as necessidades, em face dos
prog!·amas de obras, de conservação,
ou de exploração, bem comQ :t:romover
a aquisição de outros dentro do~ recursos;
XXVII ~ Dete.rmiriar a constitmçâo das comissões de medição. ava ·
liaçâo e classificação de serviços e
obras, bem como· a:3 de aquisição, de
materiais e concorrências ~m ~eral a
cargo do Distrito;
XXVIII - Propor ao Diretor-Geral,
atendendo à conveniência dos servi-
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ços, o nome de seus servidores <iue
devam, em cada emergência, receber
adiantamentos de numerários para
fins explícitos e em montantes determinaçl.os;
XXIX -

Distribuir o pessoal do

Distrito. de acôrdo com a conveniência do serviço;
XXX - Delegar atribuições a auxiliares de sua ,confiança, para realizar atos previstos neste artigo, de
acôrdo com a legislação vigente;
_Art. 74. Aos Residentes, Chefes de
Serviços, integrantes ,dos Distritos e
Comissões, aos Tesoureiros Distritais,
compete:
I - Dirigir e fiscalizar os trabalhos
sob sua Chefia;
II - Distribuir o pessoal à sua disposição de acôrdo com a conveniêncla
dos serViços;
III - Despachar com o sUperior
imediato;

IV - Distribuir os trabalhos ao
JJBSSoal que lhe fôr subordinado;
V - Orientar a execução dos trabathos e manter a respectiva coordenação determinando as mstruções ou
métodos que se fizerem aconselhãveis,
respeitadas a Legislação, Normas, Ins:truções e Circulares em vigor;
VI --'- Examinar informações· e pareceres e ·submetê-los à a.preciação
snperior;
VII - Zelar pela disciplina nos lOcais de trabalho;
VIII - Apresentar, anualmente, no
praw previsto, o relatório dos trabalhos realizados e relativos ao ,ano anterior;
IX - Opinar. sôbre os assuntos que
se relacionem com suas atividades;
X - Expedir boletins· de merecimento dos servidores que lhes forem
r;ubordinados,;
XI - Organizar e submeter à aprovaçáo superior a escala de férias do
pessoal que lhes fôr subordinado, bem
como as alterações sub.seqüentes;
XII - Elogiar e aplicar pP-ilalidades
dentro dos limites fixados pelas atribuições que lhe forem delegadas;
XIII - Elaborar e fornecer aos <!emais setores dos Distritos, dados ec:t-atisticos relativ.os às suas atividade.·;;

XIV - Propor ao seu superior as
providênç:ias necessárias ao aperfeiçoamento do serviço, inclusive a lotação. anual;
§ 19 Aos Residentes incumbe ainda:
l - Elaborar e propor ao Chefe do
Distrito as estimativás de custo ou
orçamento das obras a cargo da Presidência diretamente ou por adjudicação, compreende'ndo estudos, conservação, construção e melhoramentos,
acompanhados das justificativas técnico-económicas, bem como a previsão
dos seus custos de operação e expio-'
1·açáo;
II - Calcular as medições dos estudo;; e das obras ou serviços adjudicados, considerando a classificação es-tabelecida pe_la Comissão designada;
III - Elaborar e manter perfeitamente atualizados os. gráficos u.b. andam~nto dos serviços e obras;
IV - Fomecer ao Chefe de Distrit-G
todos os elementos necessã.rios à elaboração do programa de obras;
V - ForrieCer, mensalmente, f!,O
Distrito, infoimaçôes que permitam
manter-se atualizado o cadastro dos
veículos, máquinas, equipamentos e
aparelhos, com a respectiva localização, conservação e funcionamento;
VI Zelar pelo equipamento sob
sua responsabilidade;
VII - Manter atualizados a escrituração e o contrôle dos materiais de
consumo, móveis, semoventes, Utensílios, máquinas, veículos, equipamentos
e aparelhos da Residência;
VIII ~ Organizar e manter em dia,
remetendo ao Distrito, o custeio mensal dos serviços e obras a cargo da
Residência;,
§ 29 Aos Chefes dos Servicos de Administração Distrital incumbe ainda:
I - Organizar o inventário de materiais em geral do Distrito e resistrar
o seu movimento durante cada exe!·cicio;
II Receber, registrar. distribuir,
'expedir e arquivar _os papéis ou .Processos oficiais;
III - Ter sob sua guarda o material de expediente, distribuindo-o mediante requisições;
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IV - Controlar a freqüência do pessoal do Distrito;
V - Assistir ao Chefe do Distrito,
no estudo de questões relativas à admissão, dispensa, direitos, deveres,
vantagens e demais assuntos concernentes ao pessoal lotado· no Distrito;
VI - Manter o registro, conforme
O padrão do DNOCS, do pessoal de
obras ou temporârio e cópia da ficha
do pessoal permanente, fazendo as comunicações exigidaS pela Direçâo Geral;
VII - Elaborar as fôlhas de pagamentos;
VIII - Manter em dia a escrituração contábil do Distrito;
lX - Manter em dia o registro dos
empenhos.
§ 39 Aos TesoureiTos Distritais, incumbe ainda:
I - Exercer sempre a mais completa
vigilância sôbre todos 'os valores a seu
cargo, propondo medidas de segurança inclusive policiamento, para os locais onde haja movimentaç~o de valo:res;
·
I I - Providenciar sôbre o suprimento de valores que tiver de, movimentar
e guardar, aquêles que tiverem de ser
recolhidos, sob sua responsabilidade;
III - Assinar as guias de recolhimenta aos estabelecimentos de· crédito
designados pelo Diretor-G~al.
IV - Designar os Tesoureiros-Auxiliares e Ajudante de Tesoureiro que
deverão transportar o numerário;
V - Determinar a necessária vigilância da Tesouraria Distrital, de modo que nela não tenha ingresso pessoal estranho, exceto servidores designados pelo Chefe do Distrito em objeto de serviço;
VI - Distribuir pelos TesoureirosAuxiliares e Ajudante de Tesoureiro
os trabalhos da Tesouraria Distrital,
estabelecendo revezamento quando julgar conveniente;
VII - Balancear, pelo menos semanalmente, os valores a .cargo dcs
seus auxiliares;
VTII -· Representar ao Chefe do
Distrito, quando se verificarem quaisquer desvios de valores sob responsa-
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bilidade dos Tesoureiros Auxiliares e
Ajudantes de TesoureiroS;
IX - Fiscalizar a escrita de valores
a cargo dos Tesoureiros-Auxiliares e
Ajudante de Tesoureil'o, de maneira
que esteja sempre em ordem e em
dia;
X - Arrecadar, diretamente, ou por
intermédio dos Tesoureiros-Auxiüares
e Ajudante de Tesoureiro, os valores
á. entrar na Tesouraria Distrital e efetuar ou mandar efettiar o pagamento
de despesas devidamente autorizado,
observando as Normas ou Instruções
em vigor no DNOCS;
XI - Organizar ou fazer organizar
por seus auxiliares, o registro das procurações para efeito dos pagamentos
a serem realizados, na mesina forma
da Tesouraria Geral, submetendo-as à
Procuradoria Jurídica para exame das
formalidades legais;
XII - Depositar, diàriamente, em
contas bancárias, especiais, à disposição da Tesouraria Geral, as arrecadações e cauções recebidas;
XIII - Manter em dia o livro-caixa
do movimento da Tesouraria Distrital;
XIV - Organizar, · diàriamente, o
"Boletim de Tesoureiro", remetendo à
Seção Financeira;
XV - Propor ao Chefe do Distrito,
de acôrdo com a lotação que .fôr estabelecida, a designação do pessoal auxiliar dos trabalhos de limpeza da
Tesouraria Distrital e transporte de
numerário;
XVI - Assinar cheques sob a respOnsabilidade solidária com c Chhe
do Distrito;
Artigo 75. Aos Ajudantes de Tesoureiro, que são diretamente subordinados ao Tesoureiro, incumbe executar
funções análogas às estabelecidas para
os Tesoureiros Auxiliares.
·
TíTULO VII
Das Substituições

Art. 76. Serão substituídos auto-_
màticamente em suas faltas· ou impedimentos eventuais, até ti'inta (30)
dias:
'I - O Diretor-Geral pelo Chefe do
Gabinete,. pelo Inspetor Chefe ou por
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um dos Diretores de Diretoria, por êle
designado;
II - O Chefe de Gabinete do Diretor-Geral pelo Inspetor Chefe ou por
um dos Diretores de Diretoria, designado pelo Diretor-Geral;
III - O Diretor Executivo por um
Diretor de Diretoria, conforme sua indicação, designado- pelo Diretor-Geral;
IV - Os .Diretores de Diretoria, por
um Diretor de Divisão, coníorme sua
indicação, designado pelo DiretorGeral;
V O Procurador Geral por um
chete de Serviç? da Procuradoria, confo-l·m~ sua incucaçâo, c.esignado pelo
Diretor-Geral;
VI - Os Diretores de Divisão, por
um Cl1efe de Serviço, conforme sua
indicação, e designado pelo Diretor de
Diretorm;
VII -_ Os Chefes de Servfco, por
Hffi servidor, conforme sua in(Ucação
e designados pelo superior imediato;
VIII -- O Tesourei!' o_ Geral, por um
dos Tesoureiros Auxiliares e os Tesoureiros ·Distritais, por um' dos Ajudantes, designados pelo Diretor-Geral ou
pelo Chefe do Distrito, conforme o
caso, por indicação dos Tesoureiros
l'espectivos;
IX - Os demais chefes de setores
da- Direçáo Geral e da Diretoria 'Executiva, não diretamente subordinados
ao Diretor-Geral, por · servidores por
êles indicados e designadof por seu
superior imediato;
X - os chefes de Distrito por um
dos Ajudantes ou. Chefes de serviço
Distrital de sua indicação, designado
pelo Diretor-Geral;
XI - Os Residentes, pelo Ajudante
de· Residente ou por um servidor, de
preferência Técnico-profissional, de
sua indicação, designado pelo .Chefe.
do Dist~ito respectivo;
XII - Os Chefes de Serviços Distritais, por um dos Chefes de seçáo,
ou na falta dêste, por serVidor, por
aquêles ind~cados e designado pelo
Chefe do Distrito;
XIII - Os Chefes de Seção dos D1::st::itos, por servidor indicado por êle::.
e designado pelo Chefe do Distrito; ,
Parágrafo único. Haverá sempre
servidores prêviamente designados p_a-
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ra as substituições de que trata êste
à1'tigo.
TíTULO VIII
Do I-Iorar"io

Art. 77. o Diretor-Geral, o Chefe
de Gabinete, o Inspetor Chefe, os Di·
retores de Diretoria e- de Divisão e O
Procurador Geral não fiCam sujeito.-!!
a ponto, devendo, porém, .observar o
horário fixado na legislação vigente.
Parágrafo único. A critério do Dire'tor-Geral os ocupantes de Ca~'SO em
Comissão, funções gratificadas e os
servidores que perceberem gratificação
de representação de gabinete poderão
ficar. isentos do ponte na forma dêste
artigo.
TíTULO IX
Das Disposições Gerais

Art. 78. O Diretor-Geral será a>Ssistido imediatamente pelo Chefe da
Gabinete, Inspetor Chefe, Assessore:;
Técnicos e Auxiliares por êle· desigados.
Art. 79. Os ôrgáos integrantes uu
DNOCS funcionarão perfeita!nente ar·
ticuladôs, em . regime de mútua cola·
boração.
Art. 80. Nas comarcas ao !ntelo<.:Cl
dos Estados a representação legal do
DNOCS, po-derâ ser deferida a advop
gados legalmente constituídos, de ·acôr·
àc com a Lei n- 2.285, de 9 de agõs·
to de 1954.
Parágrafo único. Os ad;vogados serão
constituídos m'ediante contratos civis
de loCação de serviç.os.
Art. 81. A receita anecadaaa P'-'1.
qualquer órgão ou agente recebedor
do DNOCS será recolhida á Tesourt~.·
ria Geral, diretamente ou por via b:.m·
cária.
Parágrafo único. Fica vedada; çm
qualquer hipótese, a aplicaçao da receita arrecadada antes do seu recolhi·
mento à Tesomaria Geral.
Art. 82. As receitas do DNOCS natv
utilizadas ou empenhadas em cada
exercício serão consideradas receita~
aplir:áveis em qualquer outro exercjcio
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Art. 83. O DNOCS destinará, anualmente, uma percentagem de sua receita para execução de serviços e obras
de sua competência, diretamente pelo
seu pessoal, com o intuito precipuo de
arr.pliar a experiência de seus técnicos
e· visand.o à experimentação de novas
técnicas e ao estudo metódico do problema dos custos para a verHicação e
alt~ração periódica das tabell?.s de preços.
Art. 84. Os dirigentes dcs órgãos
executivos do DNOCS, reunir-se-ao,
n0 mínimo, trimestralmente, sob a
presidência do Diretor Executivo, para
cvoràenar suas atividades, promover
relato geral dos trabalhos a seu cargo
e adot<>,r medidas de interêsse "da administração executiva do DNOCS.
Art. 85. Anualmênte haverá, no mi··
nimo, uma convenção dos dirigentes
de todos os órgãos do DNOCS, ·com
obrigatoriedade de comparecimento,
com o fim de adotar medidas técnicoadministrativas de interêsse ·geral para
o DNOCS.

Art. 86. Dos recursos concemcios ab
DNOCS, constantes da letra "a" do
Artigo 13 da Lei :1!? 4.229, de 19 de
junho' de 1963, parcela nunca inferior
a 20% <vinte por cento) da quota
destinada a cada Estado, será, no mes·
mo aplicada para o fim especial de

conservação, complementação ou mo··
dificação de obras de açudagem realizadas, visando o seu aproveitamento em irrig'ação, eletrificação e piscicultura.
Art. 87. Dos recursos concedidos ::\f:J
DNOCS, de conformidade com a 1e~
tra "a" do Art. 13 da Lei n<? 4.229, de
19 de junho de 1963, será destinadl\
parcela não inferior a 0,1% (hum de·
cimo por cento), para aplicação no
Lreinamento e aperfeiçoamento do pessoal.
Art. 88. Os estágios, especializaçõe~
e aperfeiçoamentos previstos na letra
"o" do Art. 29 da Lei n'? 4. 229, de 1<?
de junho de 1963, ·serão proporcionados a servidores da Autarquia ou do
Ministério da Viacã.o e Obras Públicas
lotados no DNOÓS na data da promulgação daquela Lei, e mediante obrigação, por parte dos estagiantes, de
promoções destinadas a transmitir aos
demais servidores as especializações
adquiridas naqueles estágios.
Art. 89. o DNOCS terá, além ·das
Comissões Especiais, .-, Distritos de
Obras, 2 Comissões de Obras, 2 Dis~
tritos de Fomento e Produção, 3 Comissões de Fomento e Produção e 3
Unidades de Recuperação, com as sedes e jurisdições a seguir:

JURISDIÇÃO

SETOR

19 Distrito de Obras
zo Distrito de Obras
3<? Distri~o de Obras
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SEDE

,

I

··I Estado do Ceará
··I Estado da Paraíba .... 1
I Estado de Pe:·nambuco 1
Distrito de Obra-s •• 1 Estado da Bahia . . . . . I
5{) Distrito de Obras
i E3tado do Rio Grandej
I do Norte . . . . . . . . . . . I
6' Distrito de Obras . ·I Estado do Piauí ..... ·I
7\ Distrito de Obras . i Estado de Minas Ge-l
I r ais . . . . . . . . . . . . . . . . I
Comissão de Obras dei
I
,~y

Alagoas
Comissão
Sergipe

l

d~ .. ~~1:~. :~~~

19 Distrito·

I

Fortaleza - Ceará
João Pessoa - Paraíba
Recife - Pernambuco
Salva·dor - Bahia
Natal - R. G. do Norte
Teresina - Piauí

Montes Cls.rso - Th!finas
Gerais
Estado de Alagoas . ··I Palmeira dos índios
I Alagoas
E::.tado de Eergipe .. i Aracaju - Sergipe

I

de Fomento!
I
e Produção . . . .. . . . . . ) Vales dos rios Parnaí-1
I ba, Coreaú, Acaraú,\
I Curu, Jaguaribe e ·OS\
vertente norte doi
' da
Ceará
. . . . . . . . . . . . . I Fortaleza -

i

Ceará

ATOS DO' PODER ExECuTivO

JURISDIÇÃO

li

I
'I
I
I
I

SEDE

29 Distrito_ de Fomento!
e Produçcto ........... 1 Vales dos rios Apodi, Campina Grande - PaI
Piranhas e Parnaiba 1 raíba

I

I

.

I

Comissão de Fomenwi
e Produção ......... I Vales dos rios: Pontal,!
Garças, Brígida, Ter-/
ra Nova, Pajeú, Moxotó, Ipanema e demais afluentes do Rio I
São Francisco, mar- i
gem esquerda, a ju-1
sante da Cidade de{
PernamBarra .............. i Arcoverde '
.
I
2 . ComiS3ao de Fomento!
I buco
e Produção .......... J Vales dos rios afluen-·!
tes do. São Francisco, 1
pela margem. direita,:
a jusante da cidade I
de Barra, além dos I
Vale.s dos Rios Vazai
Barris, Itapicuru
Paraguassu ......... . Feira de Santana
3~ Comissão de Fomento
Bahia
·,
e Produção ........ . Vales dos Rios de Con-1
tas, Verde Grande e/
demais afluentes do
I São l''rancisco, pelai
margem direita, . àl
montante de BalTa ., Vitória da Consquista
- Bahia
de..
Estados do Piauí e Ceai rá ................. 1 Fort~.Jeza - Ceará
2~ Unidade de Recupe-1
1
ração
......... I Estad ·ada Paraíba, R.t
I G. do Norte, Per-1
n?-mbuco e Alagoas . 1 Campina Grande - Pa3~ Unidade de Recupe-/
·
I raíba
ração ............... ·\ Estados da Bahia, Ser- I
gipe e Mina.s Gerais! Salvador - Bahia
p

I
i

i
I

II

e\

i

l"r~~dade:

R.eeupe:l

i

i

Art. 90. Em função do vgJ.ume dt> trabalho e no interêsse do DNOCS,
os Distritos, Cowissões e Unidades de Recuperação e seUs Serviços e
Seções, a que JP. refere o art. 89 do presente Regimento, poderão funcionar ou n~o. efetivamente, a critél'io do Diretor~Geral.
Art. 91. o DNOCS poderá ter até 5 (cinco) Co_missões Especiais com
jurisdição, localização e atribuições definidas por ato do Diretor-Geral,
na forma dos ar'Llgc.., 65 e 66 do presente Regimento.
Art. 92. Os· atas omissos e de duvidosa interpretação dêste Regimento serão reso1vidos pelÔ Diretro-Geral do DNOCS, desde que não
ultrapasSem os limitts de' sua cOmpetência. - Newton Tàr1Ulghi.
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DECRETO N'? 57.428 -

DE

15

DE DEZEMBRO DE

1005

Retijica o Orçamento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagemr, para o exercicio de 1985, aprovcul.o pelo Decreto n9 57.350, de 26
de novembro de 1065.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem o
Artigo f$7, item I, da Constitu'ição e tendo em viS~a o Decreto n9 55.5-11,
de 11 de jàneíro de 1965, decreta:
Artigo 19 Fica retlficado, de acOrdo com o quadro anexo, o Orçamento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para o exercício
de 1965, a que se refere o Decreto n9 56.391, de 19 de jUnho de 1965.
Artigo 29 O Ministério da Viação

e Obras

'
Públicas, mediante
Portaria,

promoverá, no prazo de 15 djas, a publicação-no DiUrio Oficial, da discriminação analítica dos·· elementos constantes do Orçamento ora retiticado.
Artigo 3\J :itste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
'Brasília, 15 de dezembro c!e 1965; 1449 da Independência e 779 da República. '
,
H. CASTELLO BRANCO

Nçwton Tornaghi

Os a:1exos a

qu~

se retere o art. 19 foram publicados no D.O. de 17-12-65.

DECRETO Nl.' 57.429 -

DE

15

DE

DEZE.MBRO DE 1965

Revoga o Decreto n9 1.2{)2, de 25 de junho àe 1962 e àci outras providências.

o P::-esidente ela República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 87, item I da Constituição Federal, decreta:
Artigo 19 Fica l'evogado o Dt:.creto n9 1.262, de 25 de junho de 1002.
Artigo 29 Enquanto as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e de
Ciências Econômica,s e as Escolas de- Engenharia; serviço Social e de Enfermagem da Universidade Fedtial Fluminense não possuirem em suas
corigregaç0es Professôres Catedráticos vitalícios, em número correspondente a um têrço de sua totalidade, fica o Ministro da Educação e Cultura, autorizado a designar Responsáveis pela direçâo das referidas entid::tde3.
pg,rágrafo único. l-'ara u nm d~ que trata êSte artigo, o Reitor apresentara lista de 3. <três) nomes, para cada estabelecimento de ensino.
Artigo 39 1l:st~ decreto entra cm vigor na data de sua publicação, levogadas as disposições em contrário
Brasília, 15 de dezembro de 1985; 1449 da Independência e 77~t da RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda
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DECRETO

N9 57.430 DF.
DEzEMBRO DE 1965

15

DE

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Companhia de Seguros
Marítimos e Terrestres Lloyd Sul
Americano, relativa ao ·aumento do
capita-l social.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tig·o 87, inciso I, da Con~tituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n<:> 2. 063,
de 7 de março de ·1940, cte'creta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Estatutos da Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres Lloyd Sul Americano, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, autorizada a funcionar pelo Decreto n9 13. 794. de 8 de
outubro de 1919, relativa ao aumento
do capital social de ("r$ 60.000. 000
(sessenta milhões de cruzeiros) paro..
Cr$ 120.000.000 (cento e vinte milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionlstas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
em 8 de outubrQ de 1964.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da auto:::ização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 15 de dézernbro de 1965;
1449 da Independência e 77º da República.
H. CASTELLO BRAN_CO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.431 -- DE 15
DEZEMBRO DE 1 !:765

DE

concede à· concórdia companhia de
Seguros autorização para funcionar
e aprova os seus Estatutus.

O Presidente da Rep,Jb.1.1ca, usando
da atribuição :rue lhe confere o ar.:.
tigo. 87, inciso I, da Constiturção, de-creta:
Art. 19 I!: concedida autorlzaç:J.o lmra funcionar à Concórdia Cnmpanlüa
de Seguros, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, representada Por seu
Incorporador e constituida em Assembléia Geral, realizada em 3 de fevereiro de 1965, que oper;;tr:\ em seguros Cl.os ramos elementares a que se

465

refere o art. 40 nº l, do Decn:t·:Hei
n9 2.083, de '7 de março ele 1940, com
o cc.pital inicial de Cr$ 50.000.000
(cinqüenta milhões de ~ruzen·csJ, ficando aprovados os Estatutos adotados pelos subscritores cto -,eu <'apital,
mediante as :seguintes :;ondif;ões:
I - Substituição do texto . do parágrafo único do art. 5'\ pel.o que
segue: "a metade do capital soc!a!
será realizada dentro de 12 <doze\
ineses, contados da data d:::t iJUbllcaçào do decreto de autonzaçs.O para
funcionamento da Socied9.de".
II A alteraçáo éóns.1.gnada na
cláusula pl'ecedente devera ser aprovada em Assembléia Gc>:al Exmwrdinária dentro do prazo de 60 (Sessenta) dias. contados da data cia publicaçáo déste decreto.
Art. 29 A Sociedade ficarfl mt~~gra!
:nente. sujeita à8 leis t: a.(JS l"i~[;üla
mentos vigentes ou qu~e vennarn a
vigorar, sôbre o objeto aa 8.11t..Ol"1zaçao
a que alude o presente decreto.
Brasilia, 15 de dezemm·o d8 1955;
144° da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Gouveia de Bnlhóes

DECRETO N9 57. 432
DEZEMBRO DE

-

DE 15 J1E

196(i

Concede à sociedade 1'ibagi 'I'mnsportes Marítimos LU!-a. autorização
1Jara continuar a tuncwrtar como
emprêsa _de navegação de cabotagem.

o Presidente da_ República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inéiso I, da. Constitu~çfl,o E'ederal, e nos têrmos do Decreto·lei
n<? 2. 784, de 20 de novemb:ro cte HHO,
decreta:
Artigo único. li: concert1rt8 a sociedade Tibagi Transportes l\·1a.ritimos
Ltda., com sede na cidade de Paranaguá, Estado do Parana., autoriz-ada
a funciona;: pelos Decn'!tos ns. 11.244,
de 6 de janeiro de 1943; 21.838, de
10 d'e setembro de 1946: 25.194, de
9 de julho de 1948; 46.591, de 14 de
agôsto de 1959'; e 960. de 7 fie. maio
de 1962, autorização para continuar
a funcionar como emprêsJ. de navegaçã.o de cabotagem, com ar alterações contratuais apreszn1adas, que
compreendem ~ntrada e saida de co-
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tistas, bem como aumentA> do capital
social de Cr$ 20.000.000

I_Vi:"J.·~e

nü·

lhões de cruzeiros) para Gt$ ..
170.000.000 -(cento e set~nt:J milhões
de cruzeiros), -uor meio da correçâo
monetária dos ·valõres do ·Ativo imobilizo. do, nos têrmàs da Lei nt~ 4.357,
de 16 de julho de 1964. capltal esse
diVidido em 17{). 000 (centr .:: ;;etenta
miD cotas, do valor unitá rlo de Cr$
1.000 (um mil cruzeiros). :l.ist.ribuídas
com base na Lei n9 2. 180. de 5 de

fevereiro de 1954, consoante instmmento particular de alter·1Ç~l· conn·q,-

tual, firmado a 13 de outn:Jro de 1964,

obrigando-se a mesma sou,_edade a
cumprir integralmente as lt~is e reg-ulamentos em vigor, ou !lüe venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 15 de dezembro de 1!155;
144° da Independência e no da República.
H. ÜASTELLO BRANCO
Octâvio Gouveia de
DECRETO N9 57.433 DEZEMB-RO DE

Bull~ões

DE

1965

15

DE

Concede ç,· Companltia de Seguros de
Minas Gerais S .. A. autorização
para funcionar e aprova os seUs Estatutos.

o Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe confere o artigO 87, inciso ~· da Constituiçáo, decreta:
Art. 1Q E' concedida· autorizaçao.
para funcionar à Companhia de Seguros de Mi nas Gerais S. A . , · com
sedP na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, representada por seu Incorporador e constituída em Assembléia Geral, realizada
em 9 de abril de 1965, que operará em
seguros dos ramOs elementares a· que
se refere o artigo 40,· nQ 1, do Decreto-lei nQ 2.063, de 7 de março de 19,±0,
com o capital de CrS 100.000.000 (cem
milhões de cruzeirOs), ficando aprovados os Estatutos adotados pelos
subscritores do seu capital, mediante
as seguín~es condições:
I - Inclusão, nos Estatutos; de uffi
dlSPOSitiVO tornando Obrigatória 8, jntegralização do capital social deritro
de 12 (doze) meses, a partir da data
da publicaçáo do respectivo decret.D.
II - A alteraçao consignada na

ExEcUTIVO

cláusula precedente deverá ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, dentro de 60 (sessenta) dias,·
contados da data da publicação deste
decreto.
· Al't. 29. A Sociedade ficará integralmente s~jeita às leis e aos regulamentos VIgentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude o presente decreto.
Brasília, 15 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77° da Repúb!.ica.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 57.434 DEZEMBRO DE

DE

16

DE

1965

Autoriza EBEMIL - Exploração, Beneficiamento e Exportação de Minérios Ltda. a pesquisar minério de
manganês, no município de Viçosa
do Ceará, Estado do Cearâ.

O .Presidente da Repúbliéa, usando
da atribuiçáo que lhe 'confere o, artigo 87, nt.' I, da ronstituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9' 1.935, de' 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. "19 Fica autorizada. EBEMIL Exploraçã.o, J,ileneficiamento e Exportação de Minério .Gtda. a pesquisar
minério de manganês em terrenos devolutos no lugar denominado , Fazénda Oitis, distrito de General Glicério,
município de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, numa área de cinqUenta
e nove hectares e quatorze ares (59,14
ha), delimitada por úm polígono irregular, que ten1 tun vértice a duzentos e seis metros e 0inqüenta centímetros (206,50 m), no rumo magri.ético de oitenta e dois graus sudeste
(829 SE), do ~ante. nordeste <NE) da
Casa do Torquato Batista e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos;
d'llzen~os e oitenta metros (280m) ,
cinqUenta gra.us .sudeste (509 SE) ;
novecentos e vinte metros (920 ·m),
vinte graus sudeste (21J9 SE) ; duzent.os e oitenta metros (280 m) ,. vinte
graus nordeste (20? ~E) ; quinhentL>s
e vinte metros (520 m), quarenta
graus nordeste (400 NE); seiscentos e
oitenta metros (680 m), quinze graus
noroeste (159 NW). O sexto e último
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lado é o segmento retilíneo que liga
a extremidade do quinto lado des~
crito ao ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova~
do pelo Decreto 51 726 de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n<.> 3 de
30 de abril de 1965 da Comissão Nacional 'de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênti~
ca- dês te Pecreto, pagará a taxa de
seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 3Q_ Revogam-se as 'itsposiçõ.es
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANco

M aura Thibau
DECRETO NQ 57.435 - DE 16 DE
DEZEMBRO DE 19G5
Concede à Brasil IVIinei-açào Indústria e Comércio S. A. (BRASIJYIC>
au"torizaçào para funcionar corno emprésa de mineração.
O Pi'2Sidente da República, usam:o
da atribuiU:.c cm~ 1he :::onfere o al·tigo 87, n9 1, da cr ..•stituição e nos
termos ·.::te Oecreto-1e: n<.> 938, de 8
de dez0mbro de 1938, decreta:
Artigo único.. E' concedida . à Era. sil Mineração Indústria e Comércio

S. A.

(BRASIMIC),

constitL!:-,~;:1

por escritura. de 5 de abril de 1965, la~
vrade às -fls. 147 verso, do livro de notas n° :386, ~1o Cartório do 39 Oficio
da cidade Cie [--tecife, com sede na cidade de Recife, Es!;acto· de Pernambuco,
autorização para funcionar como emurésa de mmeração, 'JI3anáo obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que v.ierem
a VIgorar sObre o objB'.II) ·cle.c,ta autorização.
Brasília, 16 de dezembro de l965;
144<? da independência e 779 da
R.€'PL:blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau,
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DECRETO N9 57.436 -

DE 16 DE
DEZE.l\'IBil.O DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro w aldemar Pezzini a pesquisar calcáreo,
no município de Mato?inhbs, Estado
de 1Vlinas Gerais.
O Presidente da República, usando
ua atribuição que lhe confere o artigo 87, nº I, da Constituição e nos
têrmos do Decretá-lei nç 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Waldemar Pezzini a pesquisar calcáreo em terrenos de sua- propriedade, no quinhão três (3) ,. no imóvel Fazenda. das Palmeiras, Distrito
e município de Matózinhos, Estado de
lYiinas Gerais, . numa área de treze
hectares e cinqüenta ares (13,50 ha),
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cem metros UOO m), no
rumo magnético de trinta 8 seis graus
sudoeste (369 SW) do canto sudeste
(SE) da casa sede do imóvel, e os lados divergentes do vértice considerado, têm: duzentos e cinqüenta metros
(250m), e rumo de doze, graus sudoeste· (129 SW), magnético, quinhentos e quarenta metros (540 m) , e rumo
de setenta e oito graus sudeste ..... .
('789 SE), magnético.
Parágrafo únicp. A exeçução da
presente autorizaçáo fica sujeita às estipulações .do Regulamento aprovado
pelo Decreto n9 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, '€ da ResoluçâJ CNEN
no 1-63, /de 9 dê janeiro de 1963, da
Comi$são Nacional de Energia Nu~
clear.
Art. 29 O títu1( da autoriZ9.çâo de
pesqUisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pag·ará a taxa de trezentos cruzeiros (Cl'$ 300) e será váJido por dois (2) anos a contar da
.data da tranScrição no livro próprio
d8 Registro das .Autorizac:-ães de Pesomsa.
Art. 39 Revogam .. se as disposições
cm contràrto.
Brasília, 1G de dezembro de 1965;
144'? da Inde,endência e 779 ãa
República.
, H. CASTELLO BRANCO
M aurc Thibau
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DECRETO NQ 57.437 - DE 16
DEZEMBRO DE 1965

.PODER ll:!iXECtr.ÇIVO

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Décio
Amaral Castro a pesquisar amianto
mica e minério de niquel no município de Niquelándia, Estado de
Goiás.
O

Presidente da República, usarido

cht atribuição que lhe confere o ar-

tig·o 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nt? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 10 Fica. autorizado o cidadão
brasileiró Décio Amaral Castro a pesquisar amianto, mic1t e minério de
níquel em terrenos de sua propriedade e de Angelo Cust.6dio Solis Olivares, Belmiro Botelho P1mentel e espólios de Antônio José Toledo e Marcelo Teixeira Fernandes, na fa.zenda
Taboleiro da Cruz ou Pires no lugar
denominado Serra do Buritizal, distrito e município de Niquelândia, Estado de Goiás, num<t área de trezentos hectares (300 ha), delimitada por
um retãngulo, que !iem. um vértice a
mil metros O . 000 m \ no rumo magnético de quarenta e circo graus sudoeste (4:5'' SW), da. barra do córrego
Buritizal na margem direita do córrego do Pires e ·os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e
quinhentos metros (1. 500 m), oeste·
(W); dois mil metros (2.0DOm), norte (Nl.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamer..to aprovado pelo Decreto nt? 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução .nQ 3
de 30 de abril de 1965 da COmissão
Nac~onal de Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
três mil cruzeiros (Cr$ 3. 000) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no' livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3!? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77~ da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 57.438 - DE 16
DEZEMBRO DE 1965

DE

concede à Mineração Mafalda Ltda.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
-da atribuição· que lhe confere o arti ·
go 87, nt? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n9 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. li: concedida à Mineração Mafalda Ltda., constituída por
contrato m'quivado sob nt? 275.322, na
Junta Comercial do Estado de São
Paulo, com sede na cidade de Itapecerica da Serra, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
iicando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor
ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 16 de dezembro de 1965;
14.49 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro. Thibau

DECR'ETO

Nç 57.439 -

DEZElVIBRO DE

D:B

1G

DE

1965

Auto1·iza a
Companhia Siderúrgica
Paulista- COSIPA a pesquisar calcário, no município de SaUo do Pimpara, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
d<:t n.tribuição que lhe confere o artigo 87, nt? I, da Constituição· e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, 1e 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
di?creta:
Art. 10 Fica autorizo,da a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIP t.:.
a pesquisar calcário, em terrenos de
propriedade dos herdeiros ou sucessores de Francisco Ferreira Prestes
(filho) no lugar denominado P~rapo
rinha, distrito e. município de Salto
do Pirapo'l'a, Estado de São Paulo, numa área de um h~ctare, sessenta e
sete ares e oitenta e cinco centiares
O,G785 Ha), delimitada por um polígono mistilíneo, que tem um véJ"tice na margem do rio Pirapora, a sessenta e oito metros e oitenta centínletros (68,80m), no rumo verdadeiro
de quarenta e nove graus noroeste
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(499 NW), do centro da· ponte da Estrada das Lavras Velhas sôbre o Rio
Pirapora e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: " dezoito metros
(18,00m), três graus noroeste (39 NW) ;
trinta e três metros e cinqüenta centímetros (33,50m) ,· quarenta e três
graus e quarenta minutos nordeste
(439 40' NE); onze metros e sessenta
centímetros (11,60m), setenta e oito
graus e dez minutos nordeste (78" 10'
NE); setenta metros e setenta c cinco centímetros (70,75m), sessenta e
sete graus sudeste (679 00 SE) ; oitenta metros e oitenta e cinco centímetros (80,85m)',
cinqüenta e oito
graus e quarenta e -"lete minutos sudeste (58° 47' SE) ; qwuenta e um metros e vinte e um centímet,·os (41, 21
metros), sessenta gra11s e quarento e
seis minutos sudeste (6QIJ 4ô' SF.) ;
trezentos e quarenta e cinco :netros
ao longo da margf'm direita do rio
Pirapora, de mintante para juzante,
alcançando o ponto incilll.
Parágrafo único A execução_ da
p;resente autorização fica sujeita às
estipuiações du Regulamento aprovaàc
p"elo Decreto n° 51,726 de 19 de fevereiro de 1963 e da Resol.!Iqão número 3 de 30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de "Energia Nuclear.
Art. 29 O título da aut.vrizaçfio de
pesquisa, que será uma via gutêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300) e será válide por dois (2) anos a contar ria
data da transc1·ição no livro próprio
d~ Registro das Autorizações de Pesqui.sa.
Art. :59 Revog·am··se as disposições
em contrário.
Brasilia, 16 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H'

C.ii.STELLO BRANCO

Mau1·o Thibau

DECRETO N9 57.440
DEZEIVIERO DE

~ DE

16

DE

1965

Concede à Best - Metais e Soldas Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de minemção.

, O Presidente da Repúbljca, usando da atribuiÇão que lhe confere o
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art. 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 938, de a
de dezembro de 1938 decreta.
Artigo único. lt concedida à Best
- Metais e Soldas Limitada. constituída por contrato arquivado sob número 285.793 e alteracões sob números 295.763,311.772 e 34.6.806 na Junta Comercial do Esbdo de São :Paulo, com sede na cidade de São Bernardo do Campo, autoriz<~:ção p~~!'a
funcionar cOmo emprêl5a de r:'lineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e rçgu1am~ntos em
vigor ou que venham a vignrar ::.ôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 16 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Re-

pública.
H,

CASTELLO BRANCO

M aUTO Thibau

DECRETO N9 57.441 - DE 16
DEZEMBRO . DE 1965

DE

TmnsjeTe à Companhia de EletTicidade do CaTiri concessão para distr-ibuir eneTgia elét?·ica no Município
de Aurora, Estado do CeaTá.

O Presidente da República, usando
da atribuição ~que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos dcs artigos 89 do Decl·eto-lei
n'.l 3. 763, de 25 de outubro de 1941, 5°
do Decreto-lei n9 852, de 11 de novembro de 1938, e 19 do Decreto-lei
n9 7.0\32, de 22 de novembro de 19:44,
decreta:
Art. 19 Fica transferida à Companhia de Eletricidade do Cal'il'i e estendida a todo o Município concvssáo
para distribuir energia elétrica no cEstrito sede do Município de Amora,
Esí:ado do Ceará, de que e :!tular Josel'a Soares Pinto, ~m virtude de declaracão de usina termel2trica B.presentada à Divisáo de Ag:ms no Processo niJ 2.165-4.0.
Art. 2? O;:, bens e instalaçõ:=s constitutivos do antigo acervo do serviço
poderão ser desmembradc'3 e retirados
desde que substituídos pelo equipamento adec;uado da nova conc:;ssionária.
Art. 39 E' a Companhia de Eletricidade do Cariri autorizada a cons-
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truir os sistemas de transmissão e distribuiçãO que se fizerem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro daS
Mírias e Energia, após a ~provação

dos projetas, serão . determmadas_ as
características técnicas das novas msta1ações.
.
.
.
§ 29 A energia elétnca .se~a supn~a
pela Compa.nhia Hidra Eletnca do Sao
Francisco.

Art. · 4'? A concessionária deverá sati:>fazer as ·seguintes exigências:
1 -

submeter à aprovação do Mi-

nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do praw de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dbL::: DecJ:eto, os estudos, projetes e
orçamentos relativos f,s novas instalações.
.
II - Assinar o contrato disciplina~·
da cOncessão dentro de trinta (30)
dias, contados da publicação do de,s ·

pacho da apl:ovação da respêctiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.
III - · Iniciar e con'cluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministé1·io das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas
aprovados e com as modificações que
fmem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das ~/Iinas
e Energia. ·
Art. ·59 As tarifas- do iornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pela n.visão, de
Aguas, do Departamento Nacional da
Producão Mineral, com a aprovação
do JVIillistro das Minas e Energia:
Ar't. 69 l!:ste Decreto entra em vigor
na data ele sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
.Bl'asilia, 16. de dezemb~·o de 1965;
1449 da IndePendência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro· Thibau

DECRETO N9 57.442 - DE 16
DEZEMB,RO DE 1965

DE

Atttoriza Fostorita Olinda S. A'. F ASA a lavrar tostorita, no município de Olinda, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, n9 I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nº 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas>.,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Fosforita
Olinc1a S. A. - FASA -- a lavrar
fostorita em terrenos de propriedade
da Santa Casa de Mi'sericórdia de Recife, no lugar dencmin~do Mirueira,
distrito e município de Olinda, Estado de Pernambuco, numa área de cento e noventa e cinco hectares e setenta e seis ares (195,76 ha), delit)ütada por um polígono irregular que
tem um vértice na pOnte existente na
estrada secundária Beberibe-Pauli.sta
sôbr-e o ribeil"ao· Mirueira e- os lados,
a partir désse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
q'...!arenta e :.._~.m metros (41 m), virite
e oito graus e quarenta e cinco minutos nó:cÇl.este (28945' NE), quatrocentos· t;; quarenta e sete metros ....
(447 m.), sessenta e dois graus e dez
mlnutos llordest8 (62°10' NE) ; duzento::. e trintá e dois metros e cinquenta
centímetros (232,50 m), sessenta graus
e cinquenta e cinco minutor: sudeste
(60º55' SE); duzentos e cinquenta .e
c!.nco metros (255 m), setenta e cinco
graus nordeste (75° NE) ; cer:.to e sessenta e cinco metro;; 065 m), cinquenta e seis graus sudeste (569 SE) ;
trezentos e doze metros e cinquenta
centímetros <312,50 m>, cinquenta e
dois graus e trinta minutos nordeste
(52930'NE); trezentos e noventa e cinco metros (395 m), quarenta e cinco
graus e cinquenta e cinco minutos
nordeste (45955'NE); duzentos e quarenta e sete metros (247 m), oitenta
e dois graus e dez minutos nordeste
(82º10' NE) ; cento e cinquenta e dois
metros e cinquenta centímetros .... ·
(1Q2,50 m), quarenta graus e quinze
minutos nordeste (40915' NE); cento e
sessenta metros 060 m>, oitenta e um
graus e trinta minutos sudeste
(81930' SE) ; cento e setenta e sete
metros e cinquenta centímetros ....
(177,50 m), sessenta .e cinco graus e
cinquenta e cinco minutos nordeste ..
(G5955' NE) ; cento e quarenta e oito
metros (148 m), sessenta e ci:pco graus
sudeste (659SE) ; cento e sete metros
(107 m), oitenta e sete graus e trinta minutos sudeste (87930' SE) ; seiscentos e sessenta e oito metros ....
(668 m), trinta e três graus e trint-a
minutos sudoeste (33'!30' SW) ; mil e
quinze metros (1. 015 m), vinte e um
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graus e vinte minutos sudoeste
Art. 4<:1 As propriedades vizinhas ·3S(21 '~20' SW) ; cento e dez metros
tão sujeitas às servidõés de solo e
(110 m), quarenta e oito graus e cinsubsolo para fins cte lavra, na forma
co minutos noroe-ste (48905' NW); cen- .dos artigos 39 e 40 do Código de Mito e trinta e quatro metros (134 m),
nas.
setenta e seis graus c qui:r. minutos
Art. 59 O concessionário da autorinOToeste (76\'15' NW); cento e Sessenzaçáo será fiscalizado pelo Departata e oito metros (168 m) 1, oitenta, e
mento Nacional da Produção Mineral
cinco graus e quarenta minutos sue gozará dos favores discríminadOE: no
does-~e (83'!40' SW); duzentos e sete
art- 71 do mesmo Código.
metros (207 m), setenta e cinco. graus
e trinta minutos noroeste (75930' NW) ;
Art. 6'? A autorizaçáo de lavra te.ra
cento· e setenta- metros (170 m), sespor título êste Decreto, que será tralls-·
senta e cinco graus e cinco minutos
crito no livro próprio de R.egistro das
noroeste (65905' NW) ; setenta metros
Autorizações de Lavra, após o paga(70 m), oitenta e cinco graus noroesmento da taxa de três mi! novecentos
te (859 NW) ; cento e quarenta e três
e vinte cruzeiros (Cr$ 3.920).
metros (143 m), cinquenta e sete graus
Art. 79 Revogam -se «·i- disposições
e cinquenta e cinco minutos noroeste
em contrário.
(57°55' NW) ; cento e quinze metros
(115 m), quarentà e um graus e trinBrasília, 16 de dezembro de 1965;
ta minutos noroeste (41930' NW); cen14.49 da Independência e 779 da Reto e oitenta e dois metros (182-m), depública.
zenove graus e cinquenta e cinco miH. CASTELLO BRANCO
nutos sudoeste (19<!55' SW) ; oitenta e
seis metros (86 m), cinco graus e trinMauro Thibau
ta minutos sudoeste (5930' SW); oitenta e sete metros (87 m), cinquenta e dois graus .sudoeste (529 SW) ;
DECRETO N9 57.443 - DE 16 DE
quatrocentos e oitenta e quatro meDEZEMBRO DE 1965
tros (484 mj, vinte e oito gl·aus e cinquenta minutos noroeste (23\'50' N'W) ;
Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo
'quatrocentos ·e oitenta- ·sete metros
Gonçalves Guimarães Junior a la(4_37 m), trinta e seis graus e trinta
vrar areia quartzosa, no município
minutos noroeste (36'?30' NW) . Esta
de Queluz, Estado de_ são paulo.
autorizaçao é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
o Presidente\ da República, usando
único do art. 28 do Código de Minas
da atribuição que lhe confere o artie dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
go 87, n!? I, da ConstitUição e hos. têralém das seguintes e de outras consmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29 de
tantes do mesmo Código, não expresjaneiro de 1940 (Código de Minas),
samente mencionadas neste Decreto.
decreta:
Parágrato único A execução da preArt~ 19 Fica autorizado o cidadão
sente autorização fica sujeita às estibrasileiro Leopoldo Gonçalves Guimapulações do Regulamento aprovado l'ães
Junior a lavrar areia quartzosa,
pelo D-ecreto n9 51.726, de 19 de fe'em terrenos de sua propriedade, no
vereiro de 1963 e. da Resolução n9 3, lugar denominado Chico Leite, distrido 30 · de abril de 1965, da Comissão to e município de Queluz, no Estado
Nacional de Ener"gia Nuclear. '
de são Paulo, numa área de seis hecArt. 2'? o concessionário da autoritares e oitenta e três ares -(6, 83ha),
delimitada por um polígono irregular
zacâo fica obl'igado a recolher aos coque tem um vértice a novecentos e
frês públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à União, ao setenta e um metros e vinte centímetros (971,20 m), no rumo verdadeiro
Estado e ao Município, em cumpridez graus e nove. minutos sudeste ..
mento ao art. 68 do Código de Minas.
(10909' SE) do centro da ponte sôbre
Art. 3\' se o concessionário da auo ribeirão- das Cruzes, no quilômet.ro
torização não cumprir qualquer das
cento e setenta e seis mais setecentos
obrigações que lhe incumbem a autometros (Km 176 + 700m) , da rodovia
rizaçào de lavra será declarada caduPresidente nutra e os lados, a ,partir
ca ou nula, na forma dos a.rtigos 37 e
dêsse -vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e qua38 do Código de Minas.
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renta e dois metros (142 m) , um grau
e quatorze m~,nutos sudoe3te (lQ 14,
SW); noventa e oito metros e cinqüenta centímetros (98,50 m), vinte e
nove graus e onze minutos sudeste ..
(29<? 11' SE) · trinta e um metros e
vinte centímetros (31,20 m) v vinte 1 e
oito gràus e dezenove minutos sudoeste (28<? 19' SW); duzentos e cinqüenta e oito metros (258 m), trinta e
quatro graus e cinqüenta e três minutos sudeste (349 53' SE) ; tre:1entos
e cinqüenta e sete metros e noventa
centímetros (357,90 m), dezoito graus
e cinqUenta e sete minutos nordeste
(18º 57' NE) ; trezentos e dezoito metros e setenta centímetros (318,70 m),
sessenta e cinco graus e trinta e três
minutos noroeste (659 33' NW) . Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
. além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
· Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto 51.726, de 19 de fevereiro
de 1963 e da Resolução n9 3, de 30 de
abril de 1965 da comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2º o concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei,. os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumpri·mento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3t:~. Se o concessionário da autorizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização da lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às serVidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma cios
artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5<:> o concessionário da autorização será fiscalizado· pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6º A autorizacão de lavra terá
por título êste DecretO, que sC:rá transcrito no livro pTóprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600)

Art. 7º Rev-ogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembTo de 1965;
144:0 da Independência e 77° da República.
.H. Cf.STELLO BRANGO

Mauro 1'hibau

DECRETO

N9 57.444 -

DEZEMBRO

DE

DE 16 DE

1965

Autoriza a Centrais Elétricas de Minas Gerais · S. · A. a construir linha
à e transmissão.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artig·o 8'1, inciso !, da Constítuição, e
nos têrmos do artigo 5" do Decreto-lei
n<? 852, de 11 de novembro de 1938, de..,
creta:
, Art. 1'1 Fica autoriZada a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. a
construir linha de transmissão entre
Uberlãndia e Cachoeira DoUl·ada, Municípios do Estado de Minas Gerais.
§ 1o Em portaria. do I\'IinistTo das
.Minas e Energ!.a, após a aprovação dos
pTojetos, serRo fix8,das as características técnicas da linha de
transmissão.
§ 2<? A referida linha s.e destina .a
interligar os sistemas da Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. e da
Centnüs Elétricas de Goiás S. A.
Art. 2<? A concessionária deverá satista.zcr as seguintes exigências:
I -· Auresentar à Dlvisã6 de águas
do DeoaYtamento Nacional da Producáo IVfineral do Ministério das Minas
Energia, em tres (3) vias, dentro do
prazo de cento e ( itenta (180) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetas e orça~
mentes relativos à linha de transmissão.
II - Iniciar e r::mcluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetes aprovados e as modificações que forem autori:{.adas.
Pa1·ágrafo único. Os prazos a q-ue
Sf' refere êst0 artigo poderão ser prorrogados p0r ato do Ministro das MiiiaS e Energia.
Art. 3<? o presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogaà.as as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1965;
144º da Independência e 779 da
República.
c..~.

e

B.. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau
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DECRETO N9 57 . 445 - DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1963

DECRETO N9 57.446 - DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1905

Modifica o Regulamento para c Eleicão dos Representantes da Da'UO'Itta,
7ta Junta Administra-tZJm do i'BC,
baixado pelo Dec 1·eto n,? 57.096, de
19 de outubro de 1965, a que se 1'ejere o art. 5'! da Lei n't 1. 779, de
22 de dezembro de 1951.

Abre crédito zspeczal, pelo Mmisteri"o
da Fazenda, autori.?.ada pela Lei
nQ 4.773, de 1.5.9.1965.

O Presidente da República, usandO
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, da co:r..Gtituiçã-:> Federal, decreta:
Art. 1'! Passa a ter a .se:suinte re-

dação o artigo 5° do Decre~.u número
57.096, de 19 de outubro de 1965:
Art. 5Q o Íjítulo eleitoral ser:i de
igual modêlo dos títulos válidos para
às eleições gerais do pais e deverá
corresponder às fôlhas
de votação,
para_ utilização nas eleições ..
§ 19 O título eleitoral s.~r:i váJjdo
por duas (2) eleições se,~uidas, cteiTendo constar no mesmo. em adição
ao que consta no título ~leitoral utilizado para as eleições maiores do
país, a data da expiraçlí.o da ·validade.
§ 2°

É optativa para ·J a U-c;Lamento
eleitoral paTa a próxima eleição dos
representantes da Lavoura. na ,Junta

Administrativa do IBC,

d

exi:'!:Cncia

de fotografia .~o titule eieitoraf.
§ 39 Para o caso dos tínf\os eleitorais sem fotogl·a.fia, as mesas eleitorais exigirão para votação a -apresentação de carteira de ;_demidrvd<:>, título de eleitor ou ~arteira mor:iê1o 19,
transcrevendo o;;uas can:.-ú~eristi~as na
ata, ·e recolherão os títuo.I-S incomple-·
tos.
§ 4'! :f: concedido o orazu de ~80
dias, a partir da data da eleiç-ho, para
remessa ao IBC das fotugn1. nas necessál'ias aos títulos recoll:üdos, ficando os mesmos sem qualquer va.hdade,
se nncido o prazo s:;m a pl'G"iidência
do eleitor.
§ 59 Ficarão sem qua1q1.ter validade
o& títulos, sem fotografia Lie .;leitores
que não comparecerem ~\ próxima
eleição· referida no § J9.
Art. 29 J!:ste iecreto enti·ará em vigor na data ·da sua publir:~ção, revogadas as disposições em ccntrDl'iO.
Brasília, 16 de df!zembw cte 1965;
1449 da Independência e '-:'7'! da Re-

pública.

H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

O Presidente :ia .Ret:Júbl:r:H, usando
da atribuição que lhe confere c ar-;
tigo 87, número I, da Consqtmt;ão
Federal, e da auto:rizaçâv ccmtida no
artigo 19 da Lei n9 4. 773, de 15 de
setembro de 1965, e tendo ouvido o_
Tribunal de Contas da u n i ft o em
cumprimento ao que determintt ü artigo 93 do RegulamenLo Geral de
contabilidade Pública. dr!l!l'eta:
Art. 19 ti:: aberto ao NI<n!stério da
Fazenda o c1·édito especial de Cr$
5. 000.000.000 (cinco bilh6,~:- cte en?zeiros) para atender às despesas resultantes da narticlpaçáo da União
na constituição· do capita, ·1a !l:mp;·esa Brasileira de Telec,n~m:licacões
(E:iY.lBR.ATEL), de acôrdu cem o ·artigo 42 da Lei n9 4.117, de 27 de
. agôsto de 1962.
Art. 29 O crédito espe(;ial de que
tr~ta_ o _.Jtrt .. 11!. s:rá reglstradc e distnbmdo automàtlcamente ao Te:;vuro
Nacional, pelo I'l'ibnnal d.:: Contas da
União.
Art. 39 :E::ste jecreto entra:·a em vigor na data da .c;ua publiea.:;ão revogadas as disposições contrárias.
Bmsilia,_ 16 ie dezemom de 1965;
í 449 da Independência z 71° da República.
CASTELLO BRANCO
Octávio Bulhões

H.

DECRETO

N9 57.447 DE
DEZEMBRO DE 19:)5

16

DE

Autoriza o Ministêrio da Fdzcnda a
dar a garantia do Tesotp·o Nacional
à operação de crédito qu.e menciona.

O Presidente da RepúbllC:a. no uso
das atribuições que lhe ~onfere o artigo 8'7, inciso I, da cons.tltuiçã'J Federal, e nos têrmos do art 29 da Lei
n9 1. 518, de 24 de dezemhro de :95],
do art. 22 da Lei 11° 1.628, de 20 de
junho de 1952, combinada c,:.,m o a.rtigo 2<? da Lei n9 4. 457 de 6 de novembro de 1964. e tendo e•n vistà o
disposto no Decreto n9 55.788. de 23
de fevereiro de 1965. decn~ta:
Art. 19 1t o Ministério d~-1. Eo,azenàa.:
autorizado a dar a garantia do Te-
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.t. ~os

!):')

Pon:rn

souro Nacional à operação de crédito
firmada entre o "Kreditsnstalt für
WiederaufbaW' e o Banr0 r-~acional
do Desenvolvimento Eco.nômico, no
montante de DY 27.000. 00{1 tvinte e
sete milhões de marcos aH~mães) . des-

tinados a financiamento da peqLiena
e média emprêsas e em decorrência
do Protocolo de coopem~;;ãa Flnanceira firmado entre o Brasil e a República Federal da Aleman1m.
Art. 2? :E:ste decreto entrnrá e.'l1 vi-

gor na data de sua publiCaçáo, revogadas as disposições em cnntrário.

Brasílià, 16 de dezembt'o de 1965;
1449 da Independência e ?"79 da H.e·-

pública.
H. CASTELLO BRANCo

Octávio Bulhões
~ DE
DEZEMBRO DE 1985

DECRETO N9 57.448

16

DE

Autoriza o Banco Centrrzl da Repú-blica do Brasil a nego0i.ar t.> contratar com o Banco Inte1 arr..ericano
de Desenvolvimento opCI"f!.{':iO de
empréstimo, em moecta estranqei.TIJ,,
para o fim que menciona.

o Presidente da República., usando
da atribuição que lhe ~onfere o artigo 87, inciso I, da Com;tituiç3.o Federal, e . tendo em vista o d1sposto
nos arts. 19 da Lei n9 1.518, de 24
de dezembro de 1951, .e 1ç da Lei
n9 4.457, de 6 de novembro de 1964,
decreta:
Art. 19' Fica o Banco Central da
República do Brasil autorJzc.ld::> a negociar e a. contratar. em nome do
Tesouro Nacional, usando da prerro~
gativa ~ éste concedida pelo art. ~3
da Lei n9 1. 628·, de 20 c e JLmho de
1952, operação de empréstimo em
moeda estrangeira, até o mqntante
de uss~ 20.5{)0.000,00 (<,nnt.e mill•tões
e quinhentos mil dólare-~). m~Jusive
'juros, com o· Bancc In"!;eramericano
do Desenvolvimento destinada a:n financiamento de programa d8 crédito
:rural, através do "Fundo Geral para
a Agricultura e Indústria'' FlJNAGRI,
nêle instituído pelo DPcr·el.v r.üme.ro
56.235, de 3 de setembro rlP 19G5.
Art. 29 O Banco Central da República do Brasil receberá, et!l nome do
Tesouro Nacional, os recun::os pl'ovenientes do empréstimo re1erido no
artigo anterior, levando-os 8 conta do
J'UNAGRI.

ExECUTIVO

Art. 39 ~ste decreto entral'á em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em C'lntrârio.
Brasília, 16 de dezembrv de 1965;
1449 da Independência e 71ç da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Octávio Gouveia de Bull1.ões

DECRETO N9 57.449 -

m: 1G mi

DEZEMBRO DE 19(:1;)

Prorroga por 1nais noventa (_9"1)) •tias
o pmzo previsto no art. 5\' do Decreto nQ 56.543, de 7 de JUlho de
1965.

o Presidente da Repúbl!cH., usando·
da atribuição que lhe ::::o.n_fere o ar~
tigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1º Fica prorrogs,dc por mais
noventa (90) dias, a pa):'t:it' de 14 de
novembro de 1965, o pra1o previsto
no art. 59 do Decreto n9 56.543, de
7 ,de julho de 1965, para ap1·esentaçáo
do relatório final dos trabalhos da
comissão de Estudos· da Política do
cacau.
Brasília, 16 de dezembro de · 1965;
1441? da Independência e 77° da República.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO NQ 57.450 --, DE 16 DÉ
DEZEMBRO DE 1965

Declara de ut.ilidade pfWtwa, para
fins de desapropriação, iJPOl!el no
-Estado do Paraná:

o Presidente da Repúhlira, usando
das atribuições q_ue lhe confere o ar:tigo 87, inciso I, da constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei'
n9 3. 365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n9 2. 786, de 21
de maio de 1956, decreta;
Art. 19 Fica àeclarado de ·,ltilidade
pública, para fins de desapropriação,
o imóvel, com seus acessórios e pertences, localizado na Rua Marechal
Deodoro, 284 a 298, em Curitiba, Capital do Estado do Paran::l,, constituído de prédio em estrut.ura de concreto armado, fechado c0m paredes
de alvenaria, com subsolo. ptwimP.nto
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térreo e sobreloja·, e resp~ctivo terre 7
no que mede 26,50m de fre!,).te para
aquêle logradouro e, aproximadanwnte, 65m de extensão pelo lado direito,
onde confronta ~om terreno~ do Banco Tibagi, 25,20m pelos lu:tdos confrontando com quem dr:: direito, e,
também, aproximadament"', 6Gm de
comprimento pelo lado esauerdo, tendo como confrontante a Casa Suissa
de Bletricidade.
Art. 2" A desapropriacão, ora decretada, é declarada de caráter urgente, para fins legais.
A'rt. 3<? o imóvel, a que se refere
o presente decreto, destina-se ao Departamento dos correios -.-t> Telégrafos.
.
Art. 49 O Departamenw dc·s Correios e Telégrafos fica autorizaJo a
promover, amigável ou iudir.:1almente,
os atas necessários à Gfetivat~ão da
desapropriação ora decret.'l.da, correndo as despesas respectivas à cvnta
dos recursos próprios do aludido Departamento.
Art. 59 ltste decreto entta1·á em vigor na -data qe sua publicJ.ci~o, revogadas as disposições em con-::tâtio.
Brasília, 16 de dezembro 'le 1965;
1449 da Independência e 7'7° da República.
H. CASTELLO BRANCO

Newton Tornaghi

DECRETO

N9

57.451 -

DEZEMBRO

DE

DE

16

DE

1965

Retijica o art. 19 do Decreto número 55.531, de 11 de janeiro de 1965.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e n.os
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 194ü (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo primeiro (1<?) do Decreto número cinqüenta e cinco mil quinheútos e tri~
ta e um (55.531), de Oi1Ze (11) de .ianeiro de mil novecentos e sessenta e
cinco (1955), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizada a
Companhia de Cirnento Portland
Maringá a lavrar calcãiio em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Sítio santa Rita, distrito e município de rtapeva, Estado de São
Paulo, numa área de sessenta e um
hectares cinco ares e dezoi-to centia-

res (61,0518 ha) delimitada· por J.m
políono irregular que tem um vértice
a quarenta e um metros (4lm) no t-Umo verdadeiro sessenta graus e vinte
e nove minutos noroeste
(609 29'
NW) do marco quilométrico número
onze (Km 11) da estrada de rodagem que liga a Fábrica da Compa.nhia de Cimento Portland Maringá
às pedreiras Samba e Tamanduá e
os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comptimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e vinte e dois
metros e setenta centímetros ..... .
(522,7{)m), sessenta e seis graus e vinte e nove minutos noroeste (669 29'
N\VJ; duzento.:; e oitenta e quatro metros (284m) cinqüenta e seis graus a
vinte e um minutos sudoeste (569 · 21.,
SW) ; duzentos e oitenta e cinco metros (285m), treze graus trinta e _nove minutos sudeste (139 39' SE) ;
seiscentos e setenta e dois meLros
(672m), quarenta e nove minutos sudeste (49' SE); quinhentos e três m~
tros ' (5Q3m), oitenta e cinco graus e
um minuto nordeste (859 Ol' NE);
trezentm;; e oitenta e dois metros
(:382m), treze graus cinqüenta e um
minutos nordeste (139 51, NE) ; quu.trocentos e quarenta e quatro metros
(444m), dois graus e um minuto nordeste (29 01' NE) cinqüenta metros
(50m), trinta e sete graus e um minuto nordeste (379 01' NE) •
Art. 29 A presente retificação <:W
decteto não fica sujeita ao pagamento da taxJ. prevista pelo parágrafo
único do art. 31 do Código de Minas
e será transcrita no livro própiro de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1965;
1441,1 da Independência e 779 da. República.
H. 0ASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9

57.452 DE
Dr;zEMBRO DE 1965

16

DE.

Autoriza o cidadão brasileiro Amaro
Pinto de Barros a lavrar água ·mineral, no município de Forta.leza.
Estado do Ceará;

O Presidente da República, ush.ndo
da ah'i)Juição que lhe confere o arti-
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go 87, n9 I, da ConstiÍuição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de MiM
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Amaro Pinto de Barros a
làvrar água mineral, em terrenos de
sua propriedade, no antigo Sítio São
José, distrito de P~xangaba, município
de Fortaleza, Estado do Ceará, numa
área de noventa e cinco ares e setenta centiares (0,9570 há), delimitada por um retàngulo coincidindo
com a quadra entre a Estrada Mundubim-Fortaleza, a Estrada ItapiriMecejana, a Rua Desembargador
Faustino e a rua de loteamento do
antigo Sítio, São José. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafÓ único do
art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamentE
mencionadas neste- Decreto.
Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento âprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n9 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2<? O concessionário da autorizac;áo fica obrig·ado a recolher aos
cofres públícos, na torma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao _Estado e ao Município, em cumprimento do dispoSto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incmnbem a autorização de lavra será deqlarada caduca ou nula, na form~ dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4P As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi-.
nas.
Art. 5<? O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos t'avores dfscrim!nados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6<? A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizaçõ~s de Lavra, :;tpós o

pagamento da taxa de seiscentos cru-zeiros (Cr$ 600).
Art. 79 Revogam -se as disposiçõe5
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1965;
1449 da Independênch. e 779 da· República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N° 57.453 - DE 17
DEZEMBRO DE 1965

PE

Concede nacionalização à _sociedadeanônima S. S. White .Dental Manufacturing company oj Brazil, sob
a denominação de S. S. White Artigos Dentário$ S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei'
n9_ 2.627, de 26 de s~tembro de 1940,
decreta:
Art1go único. E' concedida naciOnalização à sociedade anónima S. S.
White Dental Manufacturing Company
of Brazil, com sede na cida.de de
Wilmington, Condado de New Castle,
Estado de Delaware. Estados ü:riido&
da América, autorizada. a "funcionar
no Brasil, através dos Decretos números 13.638, de 11 de junho de 1919;
18.8-83, de'27 de agôsto de 1929; 22.2'79,
de 14 de dezembro de 1946; 34.017. de
1° de outubro de 1953; 39.836, dB 21
de agôsto de 1956; 49.761, de 31 de
dezembro de 1960; e 56.610, de 23 de
julho de 1965, sob a denominação, porém, de S. S. White Artigos Dentários S.A., tendo em vista a transfe~
rênc:ia de sua sede para a cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
Brasil, com os Estatutos Sociais que
apresentou, convenientemente adaptados à lei brasileira, e ·bem assim. com
o capital destinado às suas operações
industriais no País, aumentado para
Cr$ 241.180.000 (duzentos e quarenta
e um milhões, cento e oitenta mil
cruzeiros), consoante· resolução aprovada em reunião da Diretoria, realizada a 14 de dezembro de 1964 e em
Assembléia Extraordinária de acionistas, realizada a 16 de dezembro de
HJ64.

Brasília, 17 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da;
República.
H. CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhõeu

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N9 57.454 - DE 17
DEZE!I1BRO DE 1965

DE

Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar a ga.rantia do Tesouro Nacional à operação de crédito que menciona.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 19 da Lei
n9 1.510, de 24 de dezembro de 1951,
do art. 22 da Lei n9 1. 628, de 20 de
junho de 1952, combinadD com o artigo 19 da Lei n9 4.457, de 6 de novembro de 1964, e tendo em vista o
disposto no Decreto n9 55.788, de 23
de feyereiro de 1965, decreta:
A1·t. 19 É o Ministério da Fazenda
autorizado a dar a garantia do Tesouro Nacional à operação de crédito
assinada entre a Agência para o Desenvolvimento Internacional, do Govêrno dos Estados Umdos da América,
e o Departamento de Estradas de Rodagem do Esl;ado de Minas Gerais, no
montante de US$ 15.000.000 (quinze
milhões de d.ólares), destinando....,se o
referido empréstimo à aquisição de
equipamento para manutenção da
rêde rodoviária estadual.
Art. 29 :Ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ·as disposiÇões 2m contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77° da República.
~-1:. CASTELLO BRANCO

úctavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N0 57.455 - DE 17
DEZEMBRO DE 1965

DE

Outorga concessão a Rádio São Francisco Lida. sediada na cidade de
Caxias de Sul, Estado do Rio Grande do Sul, paTa instalar uma emissora de radiodifusão sonora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ·ll0 I, da constituição Feder)l-1
e tendo em vista, o disposto no Art. 59
n9 XII, da mesma Constituição, e o
que consta do Parecer n° 560-65, do
Conselho Nacional de Telecomunicações decreta:
Art. 1I? Fica outorgada concessão à
Rádio Sã.o Francisco Ltda., nos t~r-
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mos do Art. 28, do Regulamento Cios
Se1·viços de Radiodifusão, para estabelecer, Íla cidade de cà..xias do :Sul
Estado do Rio Grande do Sul, .set~
dir-eito de exclusividade, uma estação
radiodifusora sonora.
Pai'ágrafo único. ·O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste· baixam rubricadas pelo Presidente do Conse~bo
Nacional de Telecomunicações e deverã. ser assinado dentro de 60 (sesseTJta) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário 0/ictal,
sob pena de se tornar nulo, de plen:J
direito, o ato da outorga.
A1·t. 29 Revoga_m-se as disposições
em· contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1965;
1441? da Independência e 779 da República.
H.

CASTEJ.. LO BRANCO

D:gCRETO N9 57.456 - DE 17
DEZEMBRO DE 1965

DE

Determina a elaboração do Plano de
Estatística da Previdência Social e
dá outras providênCias

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e ~en:.
do em vista a EXposição de Motivos
do JY.r:ínistério do Trabalho e Previdência Social, decreta:
Art. 19 Fica o serviço de Estatística da Previdência e Trabalho (SEPT) ,
do Ministério do Trabalho e Previdência social, como um dos 5rgãos
executivos centrais do IBGE, encarregado da elaboração, juntamente com
representantes do Serviço Atua.ria.I do
MTPS e dos Departamentos de Atuária e Estatística dos Institutos de Aposentadoria e Pensões e do Servfço de
Assistência Social e Seguros d-os Economiários (SASSE) e da Divisão Técnica Atuarial do IPASE, do Plano de
Estatística da Previdência Social.
Art. 29 o Plano de Estatística de
Previdência Social tem por finalidade
disciplinar os trabalhos estatísticos no
âmbito da Previdência Social e devera:
a) atender às necessidades da Admtnistração do MTPS e das próprias
Instituições;
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b) conter os elementos necessários
à realização da parte. das estatrsticas

nacionais que lhe fôr atribuída:
c) atender, na medida do possh~el,
aos compromissos-- nacíona!s de informações de natureza estatística da Previdência Social assumidos perante os
organtsmos internacionais.
Art. 39 O Ministro do Traball1o e
Prevfdencia social aprovará e mandará cumprir o Plano de Estatistica
da Previdência social elaboraao nas
Condições estabelecidas nós artigos anteriores.
Art. 49 Para acompanh::lr a execução do Plano e aperfeiçoá-lo, sempre que fôr necessário, fica instituida
uma comissão Permanente de Estatística da l'revidência social junto ao
SEPT, que será presidida pelo Dlretor
dêsse serviço e constituida por um representante do DAE de cada um dos
IAPs, e SASSE e por um representante
da DiviSão .Técnica Atuarial do IPASE
e por um representante do SerVicu
Atuarial a Serem designados por 'Portaria Ministerial.
Art. 59 A execução do P~ano nns
IAP.s e SASSE ficarã sob a responsabilidade dos respectivos Departainentos
de Atuária e Estatística e no IPASE,
da Divisão Técnica Atuarial.
§ 1\l Os órgãos de pessoal de todos
os Ministérios e Autarqu1as ficam
obrigados a fornecer à Divisão Técnica
Atuarial do IPASE, os dados necessários ao cumprimento do Plano.
§ 2P Os elementos de que necessitam os DA:E para execução do Plano
serâo levantados, sempre que possível,
através dos reglstros normals dos vãrios Departamentos da instltu!çâo ou,
quando necessàrlo, mediante in-quérito
especial.
§ 3Q Os regtstt·os necessários para a
obtenção de estatíSticas da 'Previdência Social não poderão ser alterados
sem audiência· dos orgaos responsáveis
pela execuçn.o do Plano.
Art. 69 As Sociedades de Seguro
que operam no ramo de Acidentes do
Trabalho ficam obrigadas a cumprir u
Plano, na parte que lhes couber.
Art. 79 Para fins do art. 42~ do
Regulamento Geral da Previdência
Social aprovado pelo !Jecreto número 42.959-A. de 19-9-60, fica o SEPT
incluído entre os órgãos relacionados
no
19 dêsse artigo.

*

Art. 89 Os Presidentes dos [APs,
dentro do prazo de 60 dias, deverão
apresentar ao Ministro do Trabalho e
Previdência Social propostas fundamentais para reapm·elhamento ou L."lstalaçâo dos serviços esta tisticos res:pectívos, de modo a qUe as instituições possam cumprir o aue estabelece
o art. 59.
Art. gQ f:ste decreto ·entrará em
vlgor na data da publicação, tevogadas as disposições em contrário.
Brasília; 17 de dezembro' de 1965:
1449 da Independência e 779 daRepública.
H. CASTELLO BRANCO

Walte1 Peraccfi:i Barcellos

DECRETO N9 57. 457 DEZEMBRO DE

DE 1"l DE .

1965

Pror1'0ga o prazo fixado no Decreto·.
nQ 56.958, de 19 de outubro de 1965.

O president-e da República, 11sando
das atribuições que lhe confere o ar~
tigo 87, item I, da Constituição Federa-l, e tendo em vista as razões ex~
postas pela Comissão incumbida de
preparar o relatório final do proces•
so relativo à Companhia Port of
Pará, decreta:
Artigo único: Fica prorrogado por
45 <quarenta e cinco) dias o prazo
·ctado à C.omissão instituída pelo Decreto· nQ 56.958, de IQ de CIUtubro de
1965. para negociar, nas bases deter-..
minadas pelo Ministro da Fazenda, a liquidação final das questões relativas
à Companhia Port of Pará.
Brasília, 17 de dezembro de 1965;
1448 da Independência e 779 ó.a Req
pública.
H. CASTELLO BRANCO
Octavio Gouveia de Bulhôes

DECRETO N9 57.458

~.

DE 20 DE.

DEZEMBRO DE 1965

Regulamenta o art. 86 da Lei nüm.ero
4.506, ele 30 de novembro de 19'64 e
dá. nova redação ao § 39 do art. 5°
do Decreto nQ 54.252, de 3 de setembro de 1964.
O Presidente da República, usando
dos poderes que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal,
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tendo em vista o art. 86 da Lei núinero 4.506, de 30 de novembro de
1954, decreta:
Art. 19 As Obrigações do Tespuro
Nacional - Tipo Rea,justàvel, das modalidades "ao portador" e "endossável". de prazo igual ou superior a 2
(doiSJ anos, poderão ser aceitas para
caução, Uança ou depósito para recursos por quaisq).ler Repartições _e
Autarquias Federais.
Art. 29 Os t-ítulos serão recebidos
pe1o_ seu valor nominal reaju.stado t::m.
vigor na data de efetivação da cauçao,
fiaw;a ou ?.epr'I'Slto.
ArL 39 As R~::part1ções .e Aut3.rqmás
Fedc;r-ais · exi.-:.irâo, r.;o ato de .·eceblment~J fies ~ít.hJOS, procuração espce1a1
dos interessados que os habilitem a
firmar os recibos a 4ue se ref~rem os
artigos 15 e 16 do Decrett; n-? 54·. 252,
de 3 de setembro 'de 1954, e a autorizar o Banco do Brasll S. A. nos casos
de jmos, a levar a3 importál<Cias respectivas a crédito de conta!3 $. livre
disposição dos 1:11esmos interessaüo::;.
Art. 49 O parágrafo 29 do art. 5'J
do Decreto n9 54.252, de 3 de seter:ubro <1~ 1964, passa a ter a seguinte re~
dação:
§ 30 Na primeira winzena do último mês de cada trimrstre c~vil a partir da publicação dêste Decreto, o MInistro da Fazenda, 'nediant~~ llOrtaria
e com base no coefi.eiente fiJ~ado pelO
conselho Nacional de Economia no
mês anterior, dec1arn.rá o val~1r nominal atualizado de ;•ada Obrigaçao
Reajustável a vigorar no trimestre civil seguinte, desprezadas as frações de
crs 1C' (àez. cruzejros) .
Art. 59 Jd:ste Decreto entrara em vigor na data d(:; '1.U:?. pu:J:íc<J.çiio, revogada..": as disposiçõe.~ em contráTlo.
Brasília, 20 _de d·~zemb~·o de -1965;
144° da Independêncla e 77º da Repúbt...::a..
H. 0AS'fELLO BRANCO
Otéwio Gouveia de Bul·hões

DECRETO N° 57.459 - DE 20 DE
DEZEMBRO DE 19G5

Estabelece Coordenaàorias Regionais
do Ministério. da Agricultura nos
Estados e Territórios.

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

tigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1° Para fins de coordenação
dos órgãos do Miinstério da.. Agricultura nos Estados e Terr:itófios, bem
como para superviosiona; O.:í tlabalhos
de programação e avalüçào. no âmbito regional, ficam estf'.be1ecidas as
veguintes Coordenadorias Regionais:
1 Coordenadoria Regional do
Norte, compreendendo os Estados do
Acre, AmazonaS e Para. e os Territórios Federais de Rondôpia, Roraima e Amapá;
11 Coordenadoria Regional do
:Nordeste, compreendendo 0s lilstados:
do Maranhão, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuço,
Alagoas, Sergipe e Bahia 8 o TerrJtório Federal de Fernando Noronha;
III - CoorctEmadoria Regional do
Leste, compreendendo JS Estados de
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e Guanabara;
IV - · Goordenadoria Regional do
Sul, compreedendo oS Estados de São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul;
V Coordenadoria Regional do
Centro-Oeste, compreendendo os Esta...
dos de Mato Grosso e Goiás e o Distrito Federal.
Art. 2° O IVIinistro da Agricultura,
por Portaria fixará a sede das Coo:rdenadorias Regionais, de acOrdo com
o interêsse do serviço.
Art. 39 f:ste Decl·eto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro· de 1965;
1449 da Independência e 7'79 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Ney Bmga

DECRETO Nº 57.460 -- DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1965

Dá nova Tedação xo Decreto nUmero
49.370, de 29 de novemQro de 1960,
que dispõe Jôbre a ,,.eaàaptaçdo, e
dá outms providências.
O Presidente da República, uJando
das atribuições que J.he confere o art.
87, item I, da Constituiçáo, dec:reta:
Art. 1° O Decreto n9 l9.370, de 29
de novembro de 19-50, ·..J.Ue dispõe só-
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,bre a readaptação, passa a vigorar com
a seguinte redação:
'' Art. 1ç A readaptação terá por base
as atribuições da classe em que fôr
colocado o cargo que ucupa o flll1ciu~
nário por fôrça do 8nquadramento
realizado por decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. O nome do mncionário a ser .readaptado devetá cons--

tar da relação que acompa:nl:la o decreto que enquadrar J ~a:gv em qw~
se encontra desajustado.
Art. 29 Poderá ser ~ead.aptado o
ocupante etetivo do ..:argo co!lstante
de Parte Permanente ou Parte Suplementar do t~uadro do t>essoal dos Ministérios, Orgãos ·-ut>ordinado.s d1rt:1.amente ao Presid·mte da H.enública ou
de r e p a r tições admimst;.r:Ú.Iva.mente
autônomos.
Parágrafo único. Inclui-:::e no d!sposto neste artigo o .)Cupa11te de cargo efetivo do Quadro cxtiuco do MiH
nistério da Viação e Obras Públicas de
que trata o Anexo VI! da Lei nume1'0 3. 730, de 12 de julho L1e 1960.
Art. 3º Será readaptado a tuncionário efetivo:
I - que exercia atribuiçõ~s· dlvers<.:.s
das pertinente~ à dasse em que toi
enquadrado o seu .~argu.
II - que tenha exercido estas atribuições por prazo s•Jperior 9.. dois anos
ininterruptas, imediatamente antes de
12 de julho de 1960, )U por mais de 5
anos ininterruptas, imediatamente an.;.
tes de 21 de agôsto de 195g,
III - pelo prazo de dois anos inm~
ten·uptos até 1'/ de julho de 1963, des-'
de que em 12 de iulho de 19tm s~~ encontrasse na situação !Jrevista no item

r· e

'IV - pelo prazo de :::inca anos interpolados atê :7 de juH1o de 1963,
desde que em 12 de JUlho de 19GO se
encontrasse na -situação prevista no
item I.
p·arágrafo único. A readaptação po-.
derá também ocorrer em cargo fora
do sistema de dassificação, ctesj2 que
a.s atribuições 0ometidas ao readaptando corresponda-m as' próprias dêsse cargo, provada a naofiitaçâ:J para
o seu dese~penho regular.
Art. 49 Ao funcionário eíetlvo nas
condições do artigo ·1nterj_or üca af;··
segurado o difeito ae opt'ar pela p~r
manência no cargu ê!etivo em que foi

enquadrado no prazo de l80 dias contados a partir da data da publl..:ação
do decreto em que o enqua'Jrar. mediante petição dirigida à Comissfto ·de
Classificaça.o de Cargos.
Parágrafo único.
Jonsiderar-se-á
Como renúncia ao direito de opçao o
silêncio do funcionário durante .'J prazo de que trata --oste artigo.
Art. 59 o funcionário ~ue optar pela situacão decorrente do enquadramento deverá retorna1· imediatamente
às atribuicões rio 3eu cargo etetivo,
cessando, dêsse modo, a ireegularldade
funcional.
Art. 6° A readaptaçao nào se aolica
ao ocupante efetivo:
I ~ de cargo que por fôrça do ~rt.
60 da Lei n<? 3. 780, de J.2 de julho de
1S60, se consideroü. <1Utornàncamente
vago;
II ~ de cargo de que lra ta o art.
66 da Lei n<.> 3. 780, de 12 dB jull1o de
1960.
Parágrafo único. ~au se ''l.Dli~a L~cm~
bém a readaptação a.o :run•;1onàrw que,
no periodo de mais :te dois anos min~
terruptos, imediatamente ames Qa vi~
gêncía da Lei nQ 3. !80, de 12 de julho de 1960, ou vor mais d~~ cinco anos
ininterruptas, imediatamente an~es de
21 de agôsto de 1959:
I - e3tava 'em disponibUidade;
II - exercia cargo em caráte1.· interino· e
III :____ ocupava cargo na condição de
substituto de titular de r:argo isola1o
de provimento efetivo 0u funçao isO··
lacta.
Art. 79 Só ha.ve'rá reaciaut.':l.cão
auando ficar expressamente compro,~ado que:
I -- o desvio de tun-'{âo adveio e
subsiste por neeessieigde absulut.a do
serviço;
II - dura, pelo menos, hã mais de
dois anos ininterruptas, imedi3.tainen··
tes antes de 12 de julho dt 1960 ou
mais d€ :::ince anos lnintelTUptos. 'üne:..
diatamente antes de 21 ':'!e ·l,gôato de
19li9;

III - a atividade foi ·~xe·:c.ida dt:
modo permanente;
IV - as atribuições do cargo OJllpado, mesmo f'J.Ue, comparáveis ou afins,
eram perfeitamente diversas e não. variavam, apenas, de grau e resp~-nsa
bilidade:
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V - o funcionário possui as necessárias aptidões e ~abilit.açãu para o
desempenho regulai do 1.ôvo cargo em
que deva ser classificado.
§ 19. Os requisitos .onstantes c1êste
artigo são concorrentes, importando a
não satisfação de um iêles <>m impedimento da ceadaptaÇão.
§ 29 O ·exercício do cargo em comissão e de função gratificada será considerado na contagem do pra'!lo •~ que
se refere o. Item II dês te al'tigo, desde que o cargo em Gomissao ou tt tunçâo gratificada ~enha r:mrreLaçao com
as atribuições do cargo em que deva
ocorrer a readaptação.
Art. 89 Para efeito do disposto no
item IV do artigo anterior, entendese como atribuições diversas daquelas
para cujo desempenho sejam exigidJs
processo de seleção, índice de conhecimentos e condições de habilitação
diferentes.
§ 19 Para igual efeito, entena.e-se co··
mo atribuições comparáveis ou afins,
variando sOmente de responsabiJ:idade
e de grau, as cometidas aos cargos integrantes de classes da mesma série
de classes.
§ 29 Em virtude do disposto neste
artigo, não cabe readaptação de uma
para outra classe da mesma série de·
classes.
Art. 99 No processo !ndividuat de
readaptação a ser iniciado pelo chefe
imediato, deverá ficar · comprovado,
ainda que se trate de requisitado:
I - se o exercício das atribuiçües
de fato do readaptando, por absoluta
necessidade do :serviço, enco·ntn justificativa nas atividades 13specíflcas
do órgão;
II - se havia absoluta n:'!cessidade
de serviço ao conferir· ao funcionário
a ser readaptado as· atri.bulcÕes di~
versas do cargo ou função qu~ ocupara, à vista da ineXistência de cargos
ou funções ocupadas aos quais cabia,
por sua natureza, desempenhar aquelas atribuições; f>
III - se apesar da existência de
servidores ocupantes de cargo ou funR
ções a que se refere o item anterior,
o vulto do trabalho, em üJce da insuficiência quantitativa do p;;ssoal, jus.
tificava a irregularidade funcíonal.
§ 1Q O chefe imediato deverá. cóm·
provar a insuficiência_· de pessoal qualificado de que trata o item li déste
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artigo, juntando o' ·relatório das atividades do órgão, estatística oticial e
outros dados em que se verifique a
necessidade do desvio rta função do
funcionário.
§ 2ç Quando :?e tratar de fl:ncionários requisitados, o chefe imediato não
só comprovará ct requisição com a ciR
tação do número e data dos atas que
puseram o servidor a disposição do
órgão que chefia, durante o período
a que se refere o item II do art. 79
dêste decreto, como também fundamentará a absoluta necessidad~ da
colabm:ação do requisitado, nos Wrmos das alíneas I e II -dêste artigo.
§ 39 A àutoridade superio~· manifesR
tar-se-á sôbre as informações do chefe .imediato, a :J.Ue se refere êsLe artigo.
Art. 10. Entende-se como chefe
imediato para efeito dêste decreto o
que exercer B. função de chefia de orgão de lotação de cargo efetivo de que
é titular o readaptando ou do órgão
de exercício, no caso do requisitado,
no momento em que se ini.cia.r o respectivo processo.
Art. 11. O desvio da ?unção .durante o tempo a que se refere o item II
do art. 79 dês te decreto deverá ser
comprovado à vista da 'freqüênci!l do
funcionário.
Parágrafo único. os afastamentas a
que se refere o art. 79 ia Lei núwe~
ro 1. 711, de 28 de outubro de 1952, são
computados para a contagem do tempo de que trata este artigo.
Art. 12. Cabe ao chefe imecUato
comprovar que o funcionaria ex~rcltt,
com eficiência, a.s ~tribuiçües ctiíuentes das que eram próprias do seu cargo ou ·função, de modo continuado E'!
não em caráter <>ventual ou trans1tOH
rio, durante o período legal de que
trata o item II do art. 79 d_e.:.te de~
creto.
Art. 13. Esta comprovaçào será !e1~
ta ·mediante a ·descrição !'>\unária das
suas atribuições e responsa1)ilidaO.es e
a juntada ou a citação de tm"balh'1s ou
pareceres de sua autoria cm em que
tenha colaborado ou part~clpado, por
fôrça dos quais se verifique, no tempo, o desempe:pho permanente das ati
vidades irregulares do readaptando.
Parágrafo único. A readaptação para classe que, por. fôrça de lei, exige
habilitação profissional ficarà na deH
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pendência da apresentação pélo funcionário de diploma, atestados, certificados de curso ou outras documc11tos idóneos, a juízo da Divisão de seleçâo e Aperfeiçoamento do Dcparcamento Administrativo do serviço PUblico.
Art.

1~.-

A readaptação náo acarre-

tará redução de vencllnentos e poderá ser feita para classe de nível Supe-

rior, inferior ou de igual mvel.
,
Art. 15. -A readaptação se1·á individual e proposta mediante proce3sO
singular.
/Art. 16. A readaptação Iar-se-a "ex
officio", no interêsse da admüüstra~
ção, ou a pedido do ,;;ervidor.
§ 19 A readaptação "ex cHic10" será iniciada pelo chefe imediato de que
trata o art. 10 dêste decteto, dentro

do prazo de 120 dias tmp-<:"vrrogávels,

contados da data da public-ação do de~
creto que enqu~drar definitivamente: o
car~o do funcionário, ficando ;J refe~
rido chefe imeçliato ;,·esponsàvel, ad~
ministrativa, civil e criminalme!1te,
pelas declarações que prestar no processo.
§ 2º Expirado o prazo previstiJ no
§ IQ o servidor poderá S·Jlicitar sua
readaptação dentro de 30 diao iroprorrogáveis.
§ 3<? Nas teadaptações a pedido responderão, a.dministrativa e criminalmente, as autoridades que co:mprovadamente prestarem, no proc~sso, declarações falsas ou .ffiexatas.
Art. 17. Instruido o pro.:::es:;o de
readaptação, será encaminhado pelo
chefe irilediato :~.c órgão de pessoal
respectivo q,ue o ctpreciará em face da-3
exigências contidas neste decreto.
Parágrafo único'. O órgão de pessoal, após examinar ú processo e, se
fôr .caso, completar-lhe a instrução, o
enviará ao Grupo df\ Trabalho CÍ'iado
pelo Decr~to nQ 52.400, de 1963, o ·qual
o reexammará, propondo as diligências que julgar .aecessá.rías ou encaminhando-o aos Supervisores da Divisão
de Classificação de :Jargos. o Grupo
de Trabalho deverá preenche:r o formulário cujo modêlo acompanha o
presente decreto, não poden~o ser
aprovados pelos, Supervisores da Divisão de Classificação de Cargos os processos dos quais não constem os <eteridos formulários nem aquêles em que
os mesmos tenham sido preznchidos
parcialmente.

Art: 18. Recebendo o exp~diente de
readaptação os Supervism:es da Divisão de Çlassificação de cargos realizarão, se fôr o caso, pesquisas e investigações necessárias a.o seu esclarecimento· e instrução, :~tatuando inclusive estudos e inspeção "in loco."
Parági'afo únjco~ · Após a conclusão
de estudo dos processos, os Supervisores da Divisão de Classificação de
Cargos fundamentarão o seu ponto
de vista e ci submeterão ~ seguir, à
decisão da Comissão rie Cla.<ssifií':açao
de Cargos.
Art. 19. Se ocorrer pronunciament('J
favorável da Comissão de Classifica~
ção de cargos, o processO será submetido à aprovação do !?residente da
República :lue, em decreto, transformará o cargo, readaptando o fnncionário.
Parágrafo único. Em caso contrário,
o funcionário interessado poderá recorrer da ·decisão ao !?residente da
República, no prazo de HO dias, contados da publicação do- nto no Diário
Oficial da União.
Art. 20. A .readaptação produzirft
os seus efeitos a contar da data da
publicação do decreto je transtorma, ção do cargo üO Viário Oficial da
União, não interromperá a contagem
de tempo para perfazer o qüinqüênio
e independe de posse.
Art.- 21. A readaptação de tuncionário requisitado poderá verificar-se
na repartiçãO onde se encontrava naquela condição ou na repartiçao de
origem, a critério da Comissão de ClaSsificação de Cargos. A J~eadaptação de
servidor de órgão atualmente extinto
e que tenha sido aproveitado em outro cujas atividades não justifiquem
a readaptação pretendida, será readaptado em um terceiro, a critério da
Comissão' de Classificação de Càrgos.
Art. 22. Aplicar-se-á a readaptação
de que trata êste decreto aos casos de
desajustamento :luncion3J. do pessoal
dos Territórios Federais, das aatarqui~ federais e demais entidades referidas no art. 56 da Lei n9 3.no; de
12 de julho de 1960.
A.rt. 23. Após a implantação do nõ·

vo sistema de elassificação, constante
da Lei n9 3. 780, de 12 da julho de
1000, e concluída a readaptação de ~.IUe
trata êste decreto1 será responsabilizado o Chefe de Serviço, oob nena de
demissão ou destituição, que C011ferir
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a qualquer servidor <ltribuição diversa
da pertinente à classe a {}ue pertence·. Em caso algum ?Oderâ tal fato
acarretar a reclassificação do funcionáriO ou sua readaptação; detemünará apenas a correção da irregularjdade, mediante retôrno do funcionário
às .atribuiç.ões do seu ~argo.
Art. 24:- o órgão de pessoal conl'petente apbstilará o título do funcionário para 0onsignar a ;nva situação
decorrente da readaptação, bem como
procederá aos reajustamentos cabíveis
em todos os d.Ssentan'lentos e fichários.
Art. 25. Os pedidos cte readapt::~,ção
passarão a Jbservar os mcdews anexos, que fazem parte integrante dêste decreto.
Art. 26. Os dirigentes de órgãos de
pessoal, da administração direta -e indireta, sob pena de responsa:Jilidad.e,
deverão fazer publicar semestralmente, no· Diário Oficial, conforme modêlo anexo, tabela de que constem: o total dos cargos ·das d.tVersas classes ou
séries de classe que constituam o
Quadro da répartição, e nas quais se
MODELO
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hajam verificado readaptações; os cargos resultantes das readaptações P. 0
número de cargos restantes de cada
classe ou série de classes originária.
Art. 27. l!:ste decreto entrará em vigor na data da sua pub.licaçáo, revogadas as disposições -~m contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1963;
1449 da Independência e 77~ da~Repú
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Juracy Magalhães
Paulo Bosisio
Arthur da Costa e Silva
A. B. L. Castello Branco
Octavio Bulhões
Newton Tornaghi
Ney Braga
Flavio Lacerda
Eduardo Gomes
Raimundo Brito
Walter Peracchi Barcellos
Daniel Faraco
M aura Thibau
Roberto de Oliveira Campos
Oswaldo Cordeiro de Farias

QUE DEVERA SER ~OBSERVADO NOS CASOS
DE READAPTAÇÃO "EX OFFICIO"

Ilm9 Sr. ·Presidente da Comissão de Classificação de Cargos.
Em cumprimento f3,0 disposto no art . . . . do Decreto n9 ••••.•....•.• ,
de .............................. , encaminho à apreciação dessa Comissão
a proposta de readaptação ..... : ........ , de .............................. ,
(nome)
ocupante do" cargo de ................ , ................ , do ............... .
(denominação)
(código)
(Quadro, Parte)
do ...................................................... , conforme Decreto
(Ministério, Autarquia, órgão)
nQ ................ ; ................... :. de .................. ·, no cargo de
(decreto de enquadramento)
.............................., ............ , .................. , com apoio no
(denominação)
(código)
art ............... , da Lei n9 ,, ........................................ .
(43 ou 64)
(3.780, de 12-7-60 ou 4.242, de 17-7-63)
2. Par?. êsse fim, informo:
I - que o readaptando exerceu atribuições diversas da. classe em que
foi enquadrado o cargo que ocupa, desde ..................... .
(dia, mês, ano)
at8 .................... , ..................... interrupção, confor(dia, mês, ano)
(com ou sem)
me comprovam as d~crlções a fls; .: . ·'· ...... e os documentos
de fls ........... a .......... , devidamente autenticados (juntar
amostras, certidões, declarações, fotocópias; se sigilos~ o trabalho,
dar elementos· sôbre ·a. natureza e quantidade aproxrmada, mencionando datas e número, não sendo aceitos documentos pertencentes aos arquivos das repartições).
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II -

que essas atividades foram exercidas de modo permanente, salvo
os afastamento's permitidos em lei, conforme a freqü~ncia · indicada a fls. . ......... ,

III -

que houve necessidade absoluta do serviço no cometimento dessas atribu'ições ao readaptando, uma vez que era a seguinte a
_.lotação da •.•.......•.•.•...................•.................•.•

(indica-r o nome do órgão, seção, etc.)
LOTAÇÃO EXISTENTE NA ÉPOCA

CLASSE

······························
IV -

que as funções regimentais da ................ ······.·.···········
(indicar o órgão, seção, etc.)
eonstam do Decreto n<? ........ , de ................ no art ...... .
conf01;me transcrição anexa a fls ........ .

V-

ou e o readaptando- possui ............................•.........
- ·
(diploma, certificado, carteira de
••• • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • conferido pel_a ................. .
1
habilitação profissional, etc.)
(Faculdade,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e registrado no ......................... .
Escola, Curso, etc.)
(Conselho, etc.)
(juntar fotocópia) : e
sob o n<:> ............ , en1
(data)

H -

que a eficiência do readaptando pode Ser verificada pelos traba-lhos citados a fls. . .......... .

(QUANDO 'NECESSARIO) O readaptando se encontra (ou estêve) requisitado desde ........................ , conforme autorização publicada em
(dia, mês, ano)
.................. , de ........................ até ....................... .
Córgão)
(dia, mês, ano)
(dia, mês, ano)

3.

O readaptando ............. , . . . . . . . . . . o
. (ocupa ou ocupou)
•.......................•....................... de ....................... .
<cargo em comissão ou função gratificada)
(denominação)
desde ............................ até ............................ conforme
(dia, mês, ano)
n9 ............ de ....................... .
(decreto ·ou portaria)
4.

QUANDO NECESSARIO)

5. Pelas informações supra, assumo inteira responsabilidade civil, administrativa e criminal.

.................................. ,
(Local)

(dia-, mês, ano)

(Assinatura)
(Nome, cargo ou função do declarante)

ATOS

DO

PODER EXD:::UTIVO

PARA USO DO óRGÃO DE PESSOAL

De acôrdo. Encaminhe-se ao Grupo de Trabalho designado pela Portaria n9 _. . . . . . . . . . de .................... , para apreciação na forma do
art ....... do Decreto n9 ............ de ..................... .

· · · · · · · · · · · · · ·c'L~Çãi) · · · · · · · · · · · · ·'

(dia, mês, ano)

(Assinatura)
CNome e cargo do dirigente do órgão de pessoal)
Observações:
1 - Na proposta ex ojjicio deve ser dada ciência ao readaptando.
2 - As propnstas que forem preenchidas deficientemente não poderão

ser apreciadas. na forma do art ....... do Decreto n9 ... ~ ....... .
MODELO QUE DEVERA SER OBSERVADO NOS CASOS
DE READAPTAÇÃO A PEDIDO

Ilm9 Sr ............................ · · ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(autoridade hieràrquicamente superior ao chefe imediato)
.................................................... , ocupante de cargo
(nome do requerente)
de ............. (d~~~~i~~ção)· ................ ' ............... , do Quadro
Ccódigo)
de Pessoal .......... ,,,, .................................................. ,
(citar Parte, Ministério, Autarquia, órgão subordinado)
vem de acôrdo com 9 art ..... do Decreto n9 ............ ,de .... _..... : .. ..
. . . . . . . , .. , requerer a v .s~ se digne encaminhar à Comissão de Classificação
de Cargos o presente pedido de readaptação para o car'go de ............. .
..........._.. ; ............. , ............. , con1 apoio_ no art ............... .
(Código)
(43 ou 64)
(denominação)
da Lei n9 .................. , ......................... , tendo em vista:
. (3, no, de 12-7'60 ou 4.242, de 17-7-63)

I -

que exerceu atribuições diversas da classe em que foi enquadrado o cargo que ocupa desde .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. até
·
(dia, mês, ano)
............·........ ,,,., .... , ...... ; ·: ..... ,. interrupção, confor~di.a.. mês- ano)
(com cu sem)
me comprovam a descrição anexa e os documentos de fls .
...... a ............ ;
(1)
II - que o exerclcio dessas atribuições •lecorreram por determinação
superior, por iniciativa de ..................................... ,
(cargo ou função da autoridade)
mediante ordem .......... , ...................... , ...... ;
(2)
(verbal ou escrita)
m - que essas atividades foram exercidas de ;modo permanente, salvo
os ·afastamentos pernÚtidos em lei, conforme a freqüência anexa;
IV - que possui · · .......... · . éciiPi~~;~;: ~~~túi~ãd~·.. ~t~.) ............. .
conferido pela .................................... · · · · · · · · · · · · · ·
(Faculdade, Escola, Curso, etc.)
·
registrado no ............................... ." .. , .............. sob
(Conselho, Ministéri_o, etc.)
·~·············-························;

13)

ÃTOS DO PODER !ExECU'I'IVO
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\"-- (QUANDO NEOESSARIO)

que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . requisitado para. ter exercício no
(está oU esteve)

.................................. desde ........................ ,
(indicar o órgão)

·

(dia, mês, ano)

conforme ....................... , até ..................... ,
(citar o ato)
(dia, mês, ano)

(4)

VI- (QUANDO NEOElSSARIO)

que ...................... o .........•............... ~ ......... ,
cocupa ou ocupo:.
(cargo ou função gratificada)
de .............................. desde ........................ ,
(denominação)
(dia, mês, .ano)
até . , ...................... , conforme ......................... .
(dia, mês, ano
(citar o ato)

~------------·········
mJ
Assumindo
inteira Tesponsabilidade civil, a;dministrativa e penal pelas
informações aqui prestadas.
E. deferimento.

..............
............. , ································
(data)
·····································································
(Assinatura do requerente)
(LO~a:ú·

(datilografar o nome, cargo e matrícula)
Observações:

juntar amostras, ceí·tidões, fotocópias; se sigilosos os -traba.lhos, dar
elementos sôbre a natureza e -quantidade ·aproximada, mencionando
datas e números. Se o trabalho não fôr passível de prova, descrever
o trabalho com clareza.
(2) jtmtar provas.
(3) juntar fotocópia.(4) juntar cópia autenticada ou fotocópia, recortes de "Diário Oficial".
(5) juntar cópia autenticada ou fotocópia, recortes de "Diário Oficial".
Nota: O requerimento deve ser encaminhado por intermédio do Chefe iroe~
diato, ao qual deverá o interessado dirigir pedido conforme modêlo
abaixo:
Senhor Chefe:
,
Solicito, dado o transcürso do prazo previsto no a;rt ....... do Decreto
n9 ................ , o encaminhamento do presente pedido .
(1)

. " " ......... (i,'ai,'~ú. "" .. "" ... ' . " ......... '<'dàiài ... " " .. ""

·······································································
· (Assinatura e qualificação)
MODELO PARA USO DOS DECLARANTES

Ao Sr. Piesidente da Comissão de Classificação de Cargos
DECLARO, sob niinha inteira responsabilidade, civil, administrativa
e penal, que ...........,.................................................... .
<nome, cargo e código)
do ........................................... ·.............. executou tarefas
·
<Quadro, Ministério, Autarquia, etc.)
que me parecem próprias· do cargo de ...................................... ,
(cargo e código)
nos períodos abaiXo menclonaaos:
.
.
De . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a .... .". . . . . . . . . . . . . . . descrever os trabalhos
(dia, 1\lês, ano)
(día, mês, ano)

..............·<L~~a:ú··············· ..............<D~b.·············

Nota: 1)

2)

Assinatura
Após a assinatura indicar legivelmente o nome, cargo ou função_
que ocupa ou ocupou, e período ou exercício.
Se não mais pertencer ao serviço público, reconhecer a firma.
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MODELO PARA SER PREENCHIDO PELO óRGÃO DE CLASSIFICAÇÃO
/'EADAPTAÇÃO

n9

A presente proposta se í'unde.menta no art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da Lei
(43 ou 64)
.......................... e é feita:
(3.780;64 ou 4.242;63)

a pedido

ex officio

1=1

l-I

1--1

De:

Nome ............... _............................. -..................... .
Cargo. . ..................................................................... .
Código ...................................................... , .-........ .
Enquadrado pelo Decreto n9 .......................................... .
Lotação: A época do desviO ...............·........................... ..
· Atual ....................................................... .
Para:
,
Cargo, ...................... ·~ ......................................... .
Código , .............................. : ......... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REQUISITOS LEGAIS
I)

Atende ao desvio de função por
necessidade absoluta do ser-viço

SIM

NAO

r--,

:--r

I
I
r--r

,--r
II)

Possui 2 anos até 12-7-60

Ill)

Possui 5 anos- até 21-8-59

IV)
V)

VD
VII)

IX)
X)

[_I
r-.-r

Processo nQ

[_[

fls ........ ..

l=i

!Is ......... .

·~--,1
r_ _ ,

fls ......... .

Possui 2 anos· até 17-7-63 (Lei
n9 4. 242-63)

~=~

!Is ......... .

Possui 5 anos com interrupção,
17-7-63 (Lei n9 4.242-63).

~=~

!Is ......... .

I,_ _ Ir

,-.--r

,As atividades eram pei·ma:nentes

[_[

~=~

!Is ......... .

As atribuições eram diversas

!=I
r-[

~=~

fls ....... , ..

~=~

fls ......... .

,I__ ,I

~=~

!Is ......... .

Possui habilitação legal
preencha quando exigida)

(só

Atestado ou certidão de freqüência

J_r
r--r

Conclusão:

As atribuições (item VII) justificam a readaptação como ... '(~~~g~) .. ' I
(código)
................ , de ...... de ...................... de 196 ...•
(local)

· ·· · · · · · · · · · · ·: 'Ch·e·f~· db 'ó~gãO' 'd~ 'Clã~ifi~ã-Çã~·)· ·· · · · · · · · · · -· ·· ·

MODI!:LO DE TABELA
(PARA USO DO ÓRGÃO PESSOAL)

MINISTilRIO
(Alterações decorrentes de· readaptações)
t:~,

Semestre

Ano de

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTIGA

Número

de
Cargos

10

I
I
I
I
I
I
I

Série de Classes ou Classe

I Escriturário

Número

...

10

I

15

I
I Escriturário ...

" "

.......

.

I AF-202.10-B

I
I

Cargos

I
I
I
I
I
I

OBSERVAÇÃO

Série de Classes ou Classe

.

I

Código

I
I

3

1 Assistente de Administração- I AF-602.14-A

3
4

1 Oficial de Administração ..

--

1

AF-201.12-A

Escriturário . . ............. I. AF-202.10-B

10

I

--15 II

de

Código

I
I

I

--

I
I

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

I
I

AF-202.8-A

5

10

-15

de -Administração
II Oficial
Escriturário ...............

I
I
I
I

AF-201.12-A
AF-202 .10-B
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DECRETO

N9

57.461 - DE 20
191)5

DE

DEZEMBRO DE

Dá nova redação ao Decreto nll 52.400,
de 25 de agôsto de 1963 e dá outras
providênczas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
'Art. 19 O decreto n9 52.400, de 25
de agôsto de 1963, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"A readaptação de que trata o Ca'"
pítulo X, da Lei nQ 3. 780, de 12 de
julho de 1960 e o art. 64 da Lei nú·
mero 1.242, de 17 de julho de 1963,
será feita- mediante decretos coletivos, para cada Ministério, órgãos diretamente subordinados â Presidência
da República e Autarqui~.
Art. 2Q Para execução dêste DeCl'eto, os processos individuais de
readaptação - serão examinados, em
conjunto, por um Grupo de Trabalho de 5 (cinco) membros, administrativamente subordinado ao dirigente do órgão de pessoal das entidades
citadas no art. 19.
§ 19 ,Js membros do Grupo de Tra.balho serão designados e dispensados
pelos Ministros de Estado' ou pelos
dil'igentes dos órgãos referidos no artigo 19, mediante. E.dlcação do respectivo ótgilo de pessoa-l.
§ 29 Só poderão
ser designados
membros do Grupo de Trab_alho fun';'ionários ocupantes de cargos .d~
Oficial d.e Administração, Assistente
de Administração, Técnico de Administração, Assessor para Assuntos Legislativos e Assistente_ Jurídico, e que
possuam mais de 3 ürês) ahos de
experiência em trabalhos relativos u.
classificação de cargos.
§ 39 Integrará o Grupo_ de Trabalho,
como membro nato, o chefe_ do órgão
de classificação de cargos respectivo.
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§ 49 Os trabalhos do Grupo serão
supervisionados, tecnicamente, por
um representante da Divisão de Classificação _de Cargos, do Departamento Administrativo do Serviço Público.
§ 59 Os pareceres
votados pelo
Grupo de Trabalho, mesmo quando
concluam pelo arquivamento do pro·
cesso, serão, obrigatoriamente. submetidos à decisão final da Comissão
de Classificação de cargos.

Art. 39 Os processos de l'eadaptação para cargos da mesma denomi ·
nação serão agrupados f! examinados
pelo Grupo de Trabalho a que se refere o artigo anterior, ·.J.Ue sôbre êles
emitirá um .·único par-ecer.
Parágrafo único. Os pareceres emitidos na forma dêste 'l.rtigo constarão
de Relatório Geral dos , trabalhos do
Grupo, a ser assinado por seus membros e pelo representante da Divis'àa
d·e Classificação de Cargos, do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. !º Serão, igualmente. elaborados pelo Grupo de Trabalho de que
trata êste Decreto, os enquadl'amentus, defLrti~vos uind~ não aprovados,
observando-se as normas do Decreto
n9 48:921, de 8 de setembro de 1960,
e as alterGJçõe;-; pnst~riores.
Parâgrafo único. O Grupo de Trabalho
conclulrá, !ll) prazo de 120
(cento z vinte) d.ias, a contar da
vigência dêste Decreto, as propostas
dos enq:1ad-:-amentos definitivos, sob
pena de anulação dos provisórios.
Art. 59 Concluidos os trabalhos referentes ao enquadramento definitivo
e às readaptações, serão os respectivos
expedientes, acompanhados dos competentes projetos de J.ecretos, submetidos, concomitantemente, 'à decisão
da Comissão de C1assifica~áo de Cargos e, a seguir, à aprovac;ão do Presidente da República.
Art. · 69 Os expedientes de enquadram~nto. bem como os de readaptações, de Que trata êste decreto, terão
absoluta prioridade sõbre qualquer

outra matéria incluida na pauta aas
sessões da Comissão de Classificação
de Cargos.
Art. 79 Os efeitos financeiros resultantes dos enquadramentos definitivos vigoram a partir de lQ de julho
de 1960, de 6 de 'Jutubro de 1961, 15
de junho de 1962 e de 17 de julho
de 1963, conforme se trate de pessoal
amparado pelas r~eis n(Jmeros 3.780,
de 1960, 3.967, de 1961,. 4.009, de
1962 e 4.242, de 1963, respectiva-

mente.

Parágrafo único. As vantagens financeiras decorrentes das readaptações serão devidas a partir da data
da publicação dos decretos no Diário
Oficia-l na forma do art. 46 da Lei
n9 3. 780, de 12 de -julho de 1960.
Art. 89 Os Ministérios, órgãos diretamente subordinados à PreSidência da RepúbliCa e. Autarquias, baixarão as instruçõeS que julgarem necessárias paTa a m21.ior celeridade na
execução das medidas determinadas
neste Decreto.
Art. 99 í:ste Decreto. entrará em v.igor na data de S'la publicação, i:evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1~65;
Independênc~a e 779 da República.
1449 da
H.

CASTELLO BRANCO.

Juracy Magalháes.
Pa.ulo Bosisio.
Arthur da Costa e Silva.
A. B. L. Castello Branco.
Octavio Bulhões.
Newton Tornaght.
Ney Br'Jga.
Flavio [,acerda.
Eduardo Gomes.
Raimundo Brito.
Walter Peracchi Barcellos.
Daniel Faraco.
Mauro Thibau.
Roberto de Oliveira Campos.
Oswaldo Cordeiro de Farias.

DECRETO N9 57.462 DEZEMBRO DE

DE 20 DE
1965

Altera o Regulamento do lmpôsto
do Sêlo

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição, decreta:
Art. 19 o Regulamento do Impôsto
do Sêlo, baixado com o Decreto número 55.852, de 22 de março de 1965,
passa a vigorar com as seguintes altel'ações:
li,\) o § 99 do artigo 67 passa a ter
a seguinte redação:
"§ 99 Não se aplicará a penalidade prevista no item VII ao por~
tador ou endossatário de cheque
sem data ou com data falsa, desde que tenha atendido ao disposto no art. 132".
21).) o § 79 do artigo 131 passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 79 O procedimento fiscal sómente será instaurado após a segunda apresentação -do cheque ao
estabelecimento sacado, salvo:
I - quando se tratar de cheque recebido em pagamento de
tributos federais;
~ II quando o cheque tenha
sido levado a protesto por falt.a
ou insuficiência de cobertunt"
31).) · o artigo 131 fica acrescido -do
seguinte parágrafo:
•:§ 89 Na hipótese do inclso II
do parágrafo anterior, o cartório
comunica:rá a ocorrência do protesto cambial, dentro de cinco
dias, a repartição ,fiscal comPetente, transmitindo os elementos
constantes do § 2\l, acrescidoS da
indicação àos nomes do eStabelecimento sacado e do apresentante
do cheque".

ATOS . DO PDDER ExEcUTIVO

Art. 2'? ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ~ disposições em .contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1965;
da Independência e 77'? da RepúbliCa.
144<:~

H. CAS'IELLO BRANCO

Otávio Gouveia· de Bulhões

DECRETO N'? 57.463 -

DE 20

DE

DEZEMBRO DE 1965

Aprova a transformação de ~ Equitativa dos Estados Unidos db BraSil,
sociedade Mútua de Seguros Gerais,
em sociedade anônima, bem como
seus Estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e nos têrmos da Lei n9 4.679, de 16 de junho
de 1965 e do J?ecreto-lei p.9 2.063, de
7 de março de 1940, _çlecreta:
Art. 1'?.
Fica aprovada a transformação em sociedade· anônirna, · sob
a denominação de A Equitativa dos
Estados Unidos do. Brasil, Sociedade
Anôníma de Seguros Gerais, conforme
deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 12 de outubro de 1965 e encerrada a 20 do
mesmo mês e ano, de A Equitativa dos
Estados Unidos do Brasil, Sociedade
Mútua (!.e Seguros Gerais, autorizada
a funcionar pelo Decreto n9 2. 245, de
23 de março de 1896.
Art. 29.
Ficam igualmente. aprovados os Estados adotados pela Assembléia Geral Extraordinária referida no artigo precedente,. mediante as
seguintes condições:
. !)
fixação dos honorários da Dlretoriâ, substituindo-se para tal fim
a redação do artigo 12;
u, eliminação do parágrafo. único
do referido artigo 12;
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III) substituição dos têrmos do artigo 20, pelos seguintes: "A· Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á até
o dia- 31 (trinta e um) de março _de
cada ano";
IV) supressão da alínea "d" do artigo 22;
V)
alteração da alínea ~'e" do artigo 30, a fim de que fique determinada a distribuição do saldo dos lucros líquidos.
Art. 311. As alterações consigna<laS
no artigo 29. deverão ser introduzidas
nos Estatutos e aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da data da publicaçãc dês te Decreto.

Art. 4<>. Os mutualistas que passam
à categoria de acionistas da sociedade

sucessora são todos os titulares de
contratos de seguros em vigor, cele~
brados até a Assembléia Geral do dia
12 de outubro de 1965, excetuados des·Sa categoria os portadores de certifiCados de seguros de vida em grupo.
Art. 59. A distribuição das ações
de capital aos mu.tualistas até o Valor
total de Cr$ 210.000.00C (duzentos e
dez milhões de cruzeiros) de ativo líquido, far-se-á proporcionalmente ao
valor da reserva matemática, quando
se tratar de sócios segurados do ramo
vida individual e na proporção da
soma dos prêmios pagos nos últimos
5 (cinco) anos, nos casos de sócios
segurados dos ramos .elementares.
§ 19.
Se o ati vo líquido apurado
fôr inferior à importância referida
neste artigo, &s mutalistas completarão em dinheiro, dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da Assembléia que decidir sôbre o laudo de
avaliação, o valor de suas ações.
§ · 2'?.
Será creditada à conta dos
mutualistas, para futuro aproveitamento na elevação do capital social,
qualquer importância que lhes corresponder caso o ativo líquido apurado
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venha a exceder Cr$ 210.000.000

(du~

zentOs e dez milhões de cruzeiros) .
Art. 69. Fica fixado, como têrmo
das operações da sociedade mútua, o
último dia do mês ~m que forem publicados no órgão oficial, os documen~
tos relativos à constituição da sociedade sucessora.
Art. 79. o Departamento Nacinal
de Seguros Privados e Capitalização
fará apostila necessária, referente à
transformação ora aprovada, nas Cartas Patentes originais.
Art. 89.
A Sociedade continuará
Integralmente sujeita à legislação
sôbre o objeto de suas operações e
a fiscalização prevista em leis e regulamentos sôbre a espécie.
Art. 99. Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de dezembro· de 1965;
1449 da

Independência e 779 da. Re-

pública.
H,

CASTELLO BRANCO

nantel Faraco

DECRETO N9 57.464 -

DE 20 DE

DEZEMBRO DE 1965

Cria, junto ao Gabinete do Ministro
Extraordinário para .o Planejamento e Coordenação Económica e sob
a supervisão dêste, Grupos de Coordenação destinados a coligir elementos para a elab,?ração do Plano Económico de Longo Prazo e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e
Considerando que a experiência adqui~ida através da formulação, execução e ccntróle da execução do Programa de Ação Económica do Govêrno já permite lançar as bases de Um

sistema de planejamento e coordenação económica;
Considerando que, para ter sentido
nacional, aquêle sistema deve incor.:.
parar, além do poder público federal,
a participação dos demais níveis de
govêrno e do setor privado;
Considerando a nec~ssidade de formular para o País uma estratégia. de
d~senvolvimento econômico e social a
longo prazo, decreta:
Art. 19 Fica criado. junto ao Gabinete do Ministro Extraordinário
para o Planejamento e Coordena_são
Económ_ica e sob a supervisão dêste,
Grupos de Coordenação destinados a
coligir elementos para a elaboração
do Plano Económico de Longo Prazo, de modo a assegurar um mecanismo de comunicação, em bases
técnicas, entre o órgão superviSor e
demais entidades públicas e privadas
que de qualquer forma possam concorrer para o trabalho em pauta.
Art. 29 Os Grupos de Coordenação
ora criados se destinam a levantamento de dados nos seguintes setores
econômicos:
a) planejamento geral;
política monetária;
política fiscal;
d) política económica internadona!;
e) in!raestrutura. (energia elétrica.,
petróleo, carvão, transportes e corou~
nicações);
j) agricultura e abastecimento;
g) indústria (geral, metalúrgica,
química, mecânica e elétrica, têxtil,
alimentação, construção civil e ou~
tras) ;
b)
c)

urviços;
i) desenvolvimento social
(educação, saúde, _habitação e urbanismo e
previdência social) ;
h)

ATOS DO PODER ExECUTIVO

j) desenvolvimento· regional (geral,
Norte, Nordeste, Sudeste, Centro~
Oeste e Sul;
](;) recursos natura.is.

Art. 3Q Aos Grupos d~ Coordena~
ção compete, por iniciativa dos órgãos componentes ou quando solici~
tados, fornecer subsídios e colaborar
em todos os estágios do planejamento
do respectivo setor ou região.
Art. 411 No tocante a setores económicos para os quais já existe órgãos
de coordenação est3-~elecidos em legislação vigente, permanecem êstes
como o principal instrumento Je
coordenação, sabendo, porém, ·ao Gabinete do Ministro Extraordinário
p:::ra o Planejamento e Coordenação
Económica orientá-los quanto aos têrmos de reierênci~, metodologia e outros elementos básicos para a harmo~
nia do Plano Económico de Longo
Prazo.
Art. 511 Fica o Gabinete do Ministro Extraordinário para o Planeja-
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menta e Coordenação Económica autorizado a reduzir. ·ou aumentar o núme'ro de Grupos de CoDTdenação, bem
como a alterar sua composição e a
criar sub-grupos, segundo o indique
a evolução dos traba)hos.
Art. 6Q Poderão os Grupos de Coordenação, mediante ~·ltorização do Min:stro Extraordinário para o Planejamento e CoordenaçãO' Económica, con~
tratar com pessoas, emprêsas e organizações idóneas a prestação de ser'viços técnicos específicos, bem como
solicitar .sugestões e subsídios de
quaisquer entidades cuja manifestação considere indicada.
Art. 711 O presente Cecreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de dezembro de 1965;
144Q da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

RobertO Campos
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DECRETO 'NQ 57.465 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1965

conced~

à 1'he Liverpool &_ London & Globe Insurance Company l.Amiteà
a·mor-ização para aumentar o capital ·destinado às suas aperações de
sef!U1"0s no Brasil.
o Presidente da República, mmndo da atribuiç--ão que lhe contere o
art. 87, inciso I, da Constituiç§.o, e nos têrmos do DeCI·eto-1ei nç 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 f:: ccnced,Ga ~.. The Liverpool & London & Globe Insurance

Company Limited, com sede em Liverpool, Inglaterra, autorlZô..da a funcionar no País pelo Decreto nQ 13.307, de 4 de dezembro de HH3, autorização para aumentar o cap_ital ,de~ti:r;.ado às ~qas operaçf?es de .;eguros no
Brasil, de ·Cr$· 5.500.{)00 (cmco mllhoes e qumbentos mil cruze1ros) para
Cr$ 43.50G.OOO <quarenta e três milhões e quinhentos mil cruzeiros>, conforme- decisão da Diretoria em reunião realizada em 1 de abr~l de 1965.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigeiltes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle clecreto
Brasília, 20 de dezembro de 1965; 1449 da Independência e 779 da
República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRE!'O N9 57.466 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1965

Aprova a alteração introduzida nos Estatutos da Companhia de Sequros
Rio Brancu, relati'l.ia ao aumento df? capital .social

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituiçáo, e nos têrmos do Decreto-lei n9 2.053, de
1 de març·o de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a t.lteraçâo introduzida nos E:>tatutos da Companhia de Seguros Rio ·Branco, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
autorizada a funcionar pelo Dee1·eto n9 21.226, de 31 de maio de 1946,
relativa ao aumento do capital· social de Cr$ 30.000.000 (trinta milhões
de cruzeiros) para Cr$ 150.000.000 (cento e _cinqüenta milhões de eruzeiros) , conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 12 de abril de 1965.
·
Art. 2() A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e n.os l'egulamentos vigentes, ou que venham a vigorar. sôbre o objeto da autorização a qUf! alude aquêle Decreto.
Brasilia, 20 de dezembro de 1965; '144'? da Independência e 77r; õa
República.
H. ÜASTELLO BRANCO

Danie! Faraco

DECRETO NQ 57.467 -

DS

20

DE

DEZE]dBRO DE 1965

Concede à Royal Insurance Cornpany
Limited autorizaçáo para at...mentar
o capital destinado às suas operações de seguros no Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição ·que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nr; 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 ~ concedida a Royal IÍlsurance company Limitert, com sede em

Liverpool, InglateHa, autorizada a
funcionar no Pais pelo Decreto numero 3. 224, de 23 de fevereiro de 1864,
autorização para aumentar o capital
destinado às suas open~,ções ae se.:.
guros no Brasil, de 0!.'$ 23.000.0UO
(vinte e três milhões de cruzeiros)
para Cr$ 192.000.(100 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) cónforme decisão da Diretona em reunião realizada .em 1 de abril de 1965.
Art. 29 A SociedaCl.e :::ontinuará integralmente sujeita às !eis e aos regulamentos vigentes, ou que venllam

ATOS

a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasilia, 20 . de. dezembro de 19H5;
1449 da Independência ·ê 7'79 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
DECRETO N9 57. 468 - DE 20 DE
DEZE:l\!BRO 'JE 1965

concede à Brasil .Líbano Companhia
de SeguTos Gemis autor;,zação para
funcionar e aprova os seus E.>tatutos.
O Presidente da República, usar1do
da atribuiçáo que lhP- conle.c~ o art.
37, inciso I, da Constituiçáü, de...:reta:
Art. 19 É c9ncedida a.utoJ'~7.<1.0<·to para funcionar à Brasil [Jibano Companhia de Seguros Gerais, (:om sede na
Cidade de Belo Horizonte. Estado de
Minas Gerais, representad.-i por S•'U
Incorporadcr e constituída em Assembléia Geral, reaJ.izada "'!m 2r1 de Julho de 1965, que operará em sr.guro'3
e resseg·m·os dos Y'amos ~temenla."c~s , _,
que se refere o al't. ~o. n9 1, do Decreto-lei n~? 2 .063, de 7 d~ mâ.rço de
1940, com o capital' •nicial de Cr$ ....
120.000.000 (cento e vinte milhôe~ cte
Cl'Uzeiro~j), Iicando' aprovados os ,&tatutos adotados pelos <>Ubscrito~:e.s ct0
seu capital.
Art. 2'? A SOciedade ficará integ~·al
me1;1te sujeita às teis" e arJs regulamentos vigentes, ou que venham :1 vigorar, sóbre o oOjeto" da <:~.cl1:urt;:açi:lu
a que alude o presente dec.ceto.
Brasilia, 20 de dezembro de 1965·
144~? da Independêneia e ';79 dá Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N!? 57.469 DEZEMBRO DE
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DE 20 DE

1965

Aprova a alteração introduzida nos
Estatutos da Iguassu Companhia
Seguros, 1·ezativa ao aumento do
capital socio.l.

O Presidente da RepUblica, l . . . t/10
da atribuição que lhe confere a ar-

tigo 87, inciso I, da Cl1:13tituiç.âc. e
nos termos do Decreto··1ei LlUHte1·o
2.063, de 7 de man;;o de 1940, l~cr0ra:
A:~. 1(1 Fica aprovada a ~Lten~•;<~ó
intl'oduzida nos Estatutos da 1.,;ua~"
su Companhia de Seguros. e·~~J. .s"P.r:fe
na cidade ..te São .Paúio, "J{;s\n'll. r1e
Sáo Paulo, autoriza a funcionar
pelo Decreto nv 40.694, de 31 de jezembro de 195ô, . eJativa au aumento do capital social de Cr$ .....
30.000.000 (trtnta milhões de cruzeiros) para Cr$ 90.000.000 (noveneta milhões de cruzeiros), conforme Jf'.liberaçao de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, rea.izada
em 'H de outubro de 1964.
A1·t. 2(1 A Sociedade continuará integrala.entt- sujeita às leis (• ?..0:5: regulamentos ·Jigentes, ou que venham
a VIgora'- sõbre o onjeto -:ia ·-t'l~"o:i
zaçáo a C-lU e alude aquêle Decreto.·
Brasília, :::o de d~zembro de 1965;
1449 da .[ndependência e 77" !h!. Repúblka.
H.

(jASTELLO

BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N!? 57.470 DEZEMBRO

DE

DE

20

DE

1965

Declara de· utilidade pública a Sociedade Cristã Maria e Jesu.s, com
sede 110 Estado da Gua.nabara.

o· Presidente da República, usando
da atribtiição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição FedHa-1, e atend.r-ndo ao que consta do
Proces~o M. J. N. I. n9 ,24.338, de
1962, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmbs do artigo
19 da Lei n'? 91. de 28 éte agôsto de
1935, combinaó.o com o art. 11? do Regu1amento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 dé maio de 1961, a.
Sociedade Cristã Maria e Jesus, com
sede no Bst~dC\ da Guanabara.
Brasília, 20 de dezembro de 1965;
141° da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Juracy Magalhães.
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DECRETO NQ 57.471 -

DE

20

DE

DEZEMBRO DE 1965

Aprova o Estatuto da Fundação Es~
cola de Medicina e Cirurgia da Rio
de J a.nelro.

' Presidente de, República, usando
O
da atribuição que 1he 00nfere o us.rágrafo único do art. llf da Lei número 4. 730, de 14 de julho de 1965,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Estatnto

da Fundação Escola de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro que acom ·

panha -o presente rl.t>r: e to.
Art. 21? ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogarlas as disposições, ,m1 contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1965;
1449 da ·Independência e 779 da Re-

pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Flavio Lacer4a.
ESTATUTO DA "FliNDAÇAO ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO
CAPÍTULO I

Constituição Sede Fôro
- Duração - Lf'malidade

Art. 19 A Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro,
instituída pelo Govêrno Federal nos
moldes oa Lei n9 4. 730, de 14 de julho de 1965, é pessoa jurídica de duração ilizllitada, com sede e fôro na
-cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, e goza de autonomia
didática, administratna, financeira- e
disciplinar.
Art. 29 A Fundacão @,:ola d~ Mf>
dicina e Cirurgia dv hw de Ja:m:iro
é sucessora da_ Escola 1-e M.edu~lna e
Cirurgia do R1o de .Janeiro, federalizada pela Le1 n9 3. ~~7!. df' 30 d-2 seiiembrG de 1957, incl'..ts've de todos os
bens é direitos ·que a ela pertenç~m.
Art. 39 A Fundacão E-scola de Medicina e Cirvr§;iêt do· Rio de Janecro
destina~se ao ~ns.i.no
das ciências
médicas e afins, às pesquisas correlatas, à formaçrw e ao estímuio do
aperfeiçoamento do so,u corpo dor.ente e discente.

Art. 49 Para a~nder àf:' suas fina-lidades, a Fimdaçãa Escola de Medicina e Cirurg_;_a do Rio de Jan~iro
manterá a Escola 1e Me~Jcina e C i.·
rurgia do Rio de Janeuo com suas
unidades ,o Ho·:;pital de Clínicas, os
Ambulatórios já existentf>s, e poderá
criar ou incorpor<cl.r outras entidade-:;
e cursos.
CAPiTULO IT

Da· ordem .econômica e financeira

Art. 5Q o P;?.trirnôn!a da Fund~v;ãc.
Escola de Medi::tna e C:trurgia do Rio
de Janeiro se!'á constlt.uido:
a) dor:; bens móveis e imóveis \1ue
foram inc·Jr·pvruclos aCJ Patrimônio t1 a
União, <;m cumprime1.1to à Lei nú ..
mero 3.271, a que se. referP: o art. 2Q;
b) ·los Euldos dos exercícios finar,c.:üriJs;
c) de auxílios, doãções ou legados
recebidos de pessoas e entidades pú-/
blicas ou privadas, nacionais, inter~
nacionais ou estrangeiras;
d) de todo o material adquirido
pela Escola de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro derJnis de sua federalização;
e) dos bens adquiridos ou incorporados pela Fundação" Esc-ola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro;
f) dos bens e direito~ decorrentes
da desapropriação a que ~e refere o
Decreto n9 5·3. 335, de 23 de dezembro de 1963;
{J) dos títulos e açõe.s que possuir.
Parágrafo- único. Em caso de dissolução da Funda.ção Eiscola de Medicina e Cirm~ia do Rio de Janeiro.
todo _o seu patrimõn-:.e reverterá. à
União.
Art. 69 .A Receita da Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro, será constituída de:
a) rendas patrimoniais;
b) taxas e contribuições;
c) donativos, auxílios e usofruto,
que lheS sejam Conferidos;
d) remun"erações de serviços prestados a pessoas físicas ou jurídicas
através de acôrdo ou convênios com
elas estabelecidos;
e) rendas de contratos ou convêni.oo
estabelecidos com entidades públicas
ou privadas para -locação de serviç-os
ou de- instalações;
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/) auxílio global proveniente dei
orçamento anual da únião, confotml}
o disposto no art. 21 da Lei número
4.024, de 20 de dezembro de 1961 e
no art. 39, da Lei n9 4. no, ,.eferida
no art 19·
g) s~bv~nções e auxílios consignados em orçamentos federais, estaduais
ou municipais.
Art. 79 o Orçamento anual da Fundação Escola de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro, elaborado pOI seu
Presidente, ouvida a Congregação,
será aprovado pelo Conselho de Curadores e, vigorará do primeiro dia de
março de um ano, até o último de
fevereiro do ano seguinte.
Parágrafo único. Para elaboração
déste orçamento, que sempre atenderá a um fundo para pesquisa e aperfeiçoamento, o. Presidente deverá cem..;
tar com a colaboraçã0 do Conselho
Departamental e dos téc..l"licos que julgar ·necess(trios.
Art. 8Q Qualquer autorização ou
alteração ,de despesa, não prevista no
orçamento, será submetida ao mesmo
processo instituído no artigo anterior,
acompanhada da indtcação dos recursos a sérem utilizados.
Art. 99 A Diretoria da Fundação
prestará contas anualmnnte ao Tribtmal de Contas da União. de conformidade com o disposto no art. 13 da
Lei n9 4. 730, citada nr) art. 19.
CAPÍTULO Ill

Da organização administrativa

Art. 10 .. A Fundação Escola de Medicina e Cirurgia Jo !~io de Janeiro
terá os _seguintes órgãos de direção:
a) Presidente da Fundação, que
será também o Diretor da Escola de
Medicina e Cirurgi::t do Rio d€ J aneiro, nomeado oela Fte~idente da'
República, com mã.ndato de três anos
e escolhido de um.:t lista de três Professôres C~.tedrático,<: da Eseola, eleitos pela Congregação, tm três escrutínios, po1' votação unincrnina,l e secreta;
b) Congregação, composta dos Professôres CatedrátüMs, d(•s ocupante<>:
de Cátedras em <~xmc;eio, do repreA
sentante dos Docentes não Catedráticos. e do representa"!lt;e de-Corpo Discente.- segundo o disposto no Regimento da Esçola;

5!J',

c) Conselho Depa-rtamental, c:')n):;tituido pelos ChefeA de Departamentos e pela r-epresentação do corpo. discente;
d) Conselho de Curado!·es, nomeado pelo Prt:.sldente da República, integrado por seis membros efetivos- e
seis suplentes, com mand:<~.tos de se!..::
anos, renováveis p.~lb tê:-ço, de dois
em dois anoo.
Art. }1. Ao Presidente da Funja~
ção compete:
a) dirigir tôda as !:l.tividades da
Fundação;
b) representar a I•'undação em juiM
zo ou fora dêle, perant·~ os podêres
públicos e entidades priv&.das, bem
como em suas relações rom terceiros;
·c) convocar e presidir tôdas as sessões previstas neste Estatuto;
d) propor:
'n - ao Conselho D-•>partamental.
os quadros de pessoal e st,as alterações, as tabelas, t.-uas e emolumen·
tos, a que se referem as alíneas b, d
e, do art. 6.9, bem como as modifica-·
ções dêste Estatuto ou do- Regulamento;
II Ao Conselho de Curadores,
as autorizações ou alterações de despesas que se justifiquem nos têrmos
do artigo 89;
e) admitir, contratar, dispensar ou
demitl'l' o pessoal regido pelas leis
trabalhistas;
f) elaborar o executar o orçamento
da Fundação;
g) indicar à homologação da Congregação o nome do Professor Catedrático que exercerá as funções de Vice-Presidente da Fundação, acumuladas com as de Vice-Diretor da Escola e deva ser seu substituto eventual, sem prejuízo das funções específicas;
h) nomear todos os ocupantes dos
cargos em comissão e o Secretário
.da FundaÇão, que acumulará o cargo de Secretário da Escola;
i) designar os Chefes de Depsxtamentos que não sejam os represen~
tantes eleitos pelos grupos de Cátedras;
j) assinar dtplomas e certificados;
l) apresentar, anualmente, à Congregação e ao conselho Federal de
Educação, o relatório completo das atividades da Fundação;
m) encaminhar
ao Conselho de
Curadores, dentro dos 30 dias, que
se_ seguem ao término do exercicic
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riamente sempre que convocada ·pelo.
Presidente em exercício, pela .maioria
dos seus Membros ou pelo Conselho
g do' arÜgo 17;
de Curadores;
n) exercer as outras atividades inei) aprovar o relatôrio anual das :üirentes a seu cargo.
vidades da Fundação apresentado pelo
Art. 12. O Presidente da l<UndaPresidente.
cão s'erá indicado . pela Congregação
Art. 15. Hessalvados os casos preD.a forma· do artrgo 10, alínea a, em
vistos no Regimento, as reuniões da
lista tríplice, encaminhada ao PresiCongregação serão realtzadas com a
dente da República 30 dias antes do
presença da maioria de seus Membros
término do mandato;
em exercício; quandO porém se tratar
§ 1'?. o Pres~dente será substituída elaboração da lista tríplice para
do em seus impedimentos pelo Viceindicar o Presidente, será necessária
Presidente e, ~na ausência dêste,_ pea presença de 2/3;
1os ,membros do Conselho DepaTtaParágrafO único. para integrar a
mental, atendendo-se a ordem de anlista tríplice o p'rofessor deverá obter
tigüidade como CatedráticoS;
mais da metade dos votos dos Cf)mpo§ 29 No impedimento do_ Vtce-Prenentes da Congregação em exercício,
sidente e de todo o Conselho Deparmas quando se tratar de reeleição,
tamental, a substituição cabP.rá aos de-·
serão exigidos, no mínimo 2;3 dêstes
mais Professôres Catedráticos, se . .
mesmos votos.
gundo antigüidades 'na Cátedra.
Art. 16.- Ao Conselho DepartamenArt. 13. vagando-se · o cargo de
tal compete, além das suas artl'buições
Presidente, seu substituto em exercíConstàntes do Regulamento. da Funcio convocará a Conghigação, para
dação:
que, dentro do prazo de t.rint:J. dias,
a) funcionar como órgão consultivo
seja constituda · a lista trípli-:::e para
do Presidente e como órgão deliberaa escolha do novo Presidente;
tivo;
Art. 14. A Congregação àlém de
b) resolver sôbre' os casos de sua
suas atribm'ções previstas no H.egicompetência previstos no Estatuto;
mento da Escola, compete;
c) aprovar:
a) compor, em votação secreta, a
I - os planos e o regime de trabalista dos três Professôres dentre os
lho da Fundação;
quais o presidente da República es!1 - as tabelas de preços de sercolherá o Presidente da Fundaçf:.o;
viços, as taxas. ü-S anuidades, os conb) ratificar a indicação
do Vice- · tratos e os convênios:
Presidente da Fundação e do Dlretor
Til - o quadro de pessoal, fix;.mdo Hospital;
·
do-lhe a remuneraçáo:
c) horhologar contratos ou convêniIV - a realização Ue cursos, excluíos propostos pelo Presidente, aprovados os de graduaçãQ;
dos pelo Conselho Departamental e
d) opinar sôbre:
de acôrdo com as normas Bstabelecir
- o Regimento e suas respectivas
das nas alíneas d, e h, ao -art. 11;
alterações;
d) opinar sôbre o orçamento anual
II - a abertura àe créditos ·adi~
da Fundação bem como sôbre as desciona:ts;
pesas a que se referem os arts. 79 e
III - a organização de cursos de
89•
graduação;
~) deliberar ""sôbre qualquer modifiIV - a criação de Departamento<>
cação do prsente Estatuto ou do RePropostos pelo Presidente;
giinento da Escola, submet~ndo-a dee)_ decidir sôbr~:
pois ao Conselho Federal de Educacão·
I - a guarda, a aplicaçã.o -::: a mo~ n' decidir sôbre os casos omissos
vimentação dos bens;
.
II - os planos de seleção dos tale
de natureza didática, técnica, disciplinar ou administrativa levados a sua
sistas··
apreciação;
/) encaminhar, devidamente instrulg) exercer como órgão deliberativo
dos, os recursos de natureza didáti~
e em_ grau de recurso a jurisdrção suca, técnica, disciplinar ou adminrsperior da -Fundação;
tmtiva à Congregação e, ao Conseh) reunir-se ordinàriamelite uma
lho de Curadores, os que· pert-enceram
vez em cada semestre e extraonUnàa órbita económica ou financeira;
finànceiro, a prestação de contas para
que se' cumpram os efeitos da alínea
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g) exercer as demais atribuições
que neste Estatuto não forem conferidos a outros órgãos;
Parágrafo único. o Cm,selho D~
partamental reunir-se-á com a presença da_ JV,aioria de seus componentes, em sessão ordinárta uma vez por
mês em data por êle fixada, e extraordinàriamente, quando convocado
por mais da metade ·de seus Membros
ou pelo Presidente;
Art. 17. Ao Conselho de curadores
-compete:
a) aprovar o orçamento anual da
Fundação bem como 5Uas alterações
no decorrer do exercício;
b) fisca11zar a execução dês te* orçamento;
c) integrar a Assembléia Geral;
d) reunir-se, em datas ·por êle 'Indicadas, pelo menos duas vêzes per
ano ou extraordinàriamenté qpando
convocado por mais da metáde de seus
Membros, sempre com a mataria dêles·
é) eleger o Vice-Presidente entre os
seus integrantes;
f) homologar os atas do Presiden'te
não previstos no Estatuto;
g) opinar sôbre a prestaçrta de cmltas da FUndação, ant€s que ~las sejam enviadas ao Tribunal competenteÍn convocar a Congregação em sessão ordinária tôda vez que o Presidente retardar por mais de um mês
está exigência e para reuniões extraOrdinárias quando ocorrem motivos
graves e urgentes que a justiffqueni.
Parágrafo único. No Constituição do
primeiro Conselho de Curadores os
mandatos serão de 2, 4 e 6 anos, tanto
dos efetivos como dos suplentes.
CAPÍTULO IV

Do pessoal

Art. 18. O Pessoal da Fundação
será constituído:
a) dos servidores do Ministério ~a
Educação e Cultura lotados na Escola de Medicina e Cirurgia dO Rio de
Janeiro, que tiverem optado na .Parma.
do § 19, do artigo 7, da Lei n9 4. 730
e assim na qualidade de pessoal cedido;
b) dos servidores públicos colocados
à sua disposição pelas autoridades
competentes;
c) do pessoal -que,- de acôrdo coÍn
o art. 7, da Lei número 4. 730, de 14
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de julho de 1965, optar·p-ela legislação
trabalhista;
d) dos
servidores admitidos pela
Fundação;
e) dos membros do corpo docente,
subordinados à sua particular legislação;
§ 19 Os cargos de Magistério serão
provrdos de acôrdo com a legislação
própria, devendo receber remunerações
nunca inferiores as que tenham ou
venham a ter os funcionários da
União e, quando se tratar de Cátedras, atendido ao dispos:.:o na Cons-.
tituição Federal.
§ 2'?. Tcido o pessoal a que se retere êste artigo e suas ditP-rentes alineas,
ficam subordinados à dirE'ção da FUndação.
Capitulo V: 'Disposições gerais
Art. 19. Dentro de 60 dias. a contar
da entrada em vigor dêste Estatuto,
será submetido a ap!'ovação da Congregação o 'Regulameüto da_ FUndação,
elaborado por Comissão designada pelo PreSidente, contendo normas e disposições complementares da organização da Fundação.
Rio de Janeiro, 23 de Úovembro de
1965. -

Diretor.

Alberto soares de Menezes,

---·

DECRETO N9 57.472 -:DEZEMBRO DE

DE

20

DE

1965

Transfere para o Govêrno do Estado
do Paranã os encargos e responsabilidades 1·elacionados com o reconhecimento e inspeção dos estabelecimentos de ensino médio localizados no seu território.

o Presidente da República, UBando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,, I, da constituição e tendo em
vista. o disposto no art. 16 da Lei número · 4. 024, de 20 de dezembro de
Hl~l, decreta:
Art. lQ Ficam transferidos para o
Govêrno do Estad-o do Paraná os encargos e responsabilidades relacio-.
nados com o reconhecimento e inspeção dos estabeleci~entos de ens~
no médio, localizados no seu terntório, da rêde estadual e das particulares que não optarem pelo sistema federal, nos têrmos do art. HO
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naciollal.
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art. 87, item I, da COnstituição, resolve:
Baixar as seguintes Normas TécniBrasília, 20 de dezembro de 1965;
cas Especiais relativas ao combate à
1449 da Independência e 771? da RepúMalária no Pais, de acôrdo com os
blica.
artigos 89, 26 e 131 do Decreto númeH. CASTELLO BRANCO
ro 49 .974-A, de 21 de janeiro de 1961.
Flávio Lacerda
Art. 19 O combate à Malária, cm
todo o território nácional,. visando à
DECRETO N9 57.473 -- DE 20 DE
sua erradicação, será planeJado e exeDEZEMBRO DE 1965
cutado pelo órgão próprio do MinisInclui um parágrafo ao artig? 29 do
tério da Saúde com a. aplicação das
Decreto n9 809, de 30 qe 'inarço de
seguintes medidas:
'
1962.
.
I Estudos epidemiológicos para
conhecimento e delimitação da área
o Presidente da República, usando
mal.árica e indicação das medidas proda atribuição que lhe ci)nfere o arfilát:icas. J!:sses . estudos devem ser
tigo 87, inciso I, da Constituiçã.o Ferealizados
em áreas epidemiolbgicaderal, decreta:
mente representativas das i'egiões que
Art. 19 o artigo 29 do Decreto núapresentem condições naturais à transmero 809, de 30 de março de 1962,
missão da malária e serão constituípassa a ter a seguinte ttdação:
das pelos seguintes trabalhos:
"Art. 29 .Sàrnente serão admitidos
a) levantamento e análise de eleà licitação nos leilões flscais de mermentos informativos sôbre morbilidade
cadorias reconhecidamente estmngeie mortalidade por malária; .
ras os importadores registrado& na
b) exames hemoscópicos visando a
forma do art. 3Q do Decreto-lei nucomprovar a existência e a dissemimero 4.014, de 13 de janeiro de 1942,
nação da malária, bem como a pree as firmas estabelecidas com comérvalência das espécies de plasmódios
cio dos produtos oferecidoi5 em leilões,
humanos;
devidamente comprovado com pa.tenc) estudos entomológicos visando a
te de registro.
determinar as espécies de anofelinos
Parágrafo único. EXcepcionalmente
vetares, sua biologia, hábitos, compore mediante autorização do Ministro
tamento e dispersão;
da Fazenda, em cada caso, poderáo
II "Reconhecimento geográficO
ser admitidos à licitaçáo dos objetos,
da área malárica e outras providênpor unidade, quaisquer Interessados,
cias, visando à ·obtenção de dados necom exceção das pessoas mencionacessários ao planejamento e à exedas no art. 264, incisos 1º, .29 e 39,
cução dos métodos proftláticos, que
da Nova consolidaçáo aas .!...eis das
Alfândegas e M e s a s -_de Rendas da constarão do· seguinte:
a) cadastro das casas, por localiRepUblica.''
dade;
Art. 2° tl:ste decreto entrará em via.a)_ numeraçao;
gor na data de sua pubttcação, revoa.b) classificação do tipo de acabagadas as disposições em contrário.
mento das paredes;
Brasília. 20 de dezembro de 1965;
a.c) medição da superfície das pa144º da Independência .e T7V da Reredes;
pú(?lica.
a.d) número de habitantes.
b) confecção de croquis completos
H. 0ASTELLO BRANCO
das lccalidades, conceituando-se nesOctâvio Bulhões
tas. todo e qualquer agrupamento de
casas com denominação própria;
DECRETO N9 57.474 - DE 20 DE
c) confecção do mapa geral da área
DEZEMBRO DE 1965
malárica, com tôdas as localidades,
vias de comunicação e acesso, acidenBaixa Normas Técnicas Especiais parq,
tes [?;eográficos, principalmente os hio combate à M aláTia e dá outras
drorrráficos) ·
providências.
a) relaciollamento dos órgãos e instituições públicas, privadas, autárquio Presidente da República, usan- cas, religiosas de qualquer natureza e
do das atribuições que lhe confere .o serviços de utilidade pública.

Ar't. · 21? l!:ste Decreto entrará em
vigor na data C..e sua publicação.
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III - Planejamento das medidas
profi1áticas, baseaAio em dados epidemiológicos e do reconhecimento geográfico, que estabelecerá o seguinte:
a) medidas profiláticas a serem adotadas e sua aplicação;
b) divisão administrativa da área
malárica para efeito de execução dos
trabalhos;
c) previsão do pessoal necessário à
execução e desenvolvimento das várias atividades;
à) meios de transporte adequado::;
às diferentes regiões da área malárica;
e) calendário para execução das diversas fases da campanha·.
IV Formação e;ou aperfeiçoamento do pessoal técnico, subtécnico,
auxiliar e administrativo necessário à
execução dos trabalhos.
V - Divulgação Sanitária tendo
por objetivos:
a) planejar e preparar o material
educativo;
b) incentivar o espirita de colaboração das autoridades, entidades, ·comunidades e pessoas· sôbre os objetlvoS, métodos de trabalho e· benefícios
resultantes das atividades da campanha·
c)' incentivar no pessoal da campa-

nha, o espírito de relações humanas
e o entusiasmo pelo traball'fo;
d) manter e estimular entrosamento entre a campanha e seus ·colaboradores.
VI - Medidas profiláticas que obedecerão às indicações de ordem técnica constante de:
a) aplicação de inseticidas;
b) quimioterapia -dos doentes;
c) aplicação de· larvicidas;
d) obras de engenharia sanitária.
VII Avaliação epidemiológica,
cujo objetivo será medir a incidência
da malária e aferir os resultados das
medidas profiláticas em execução, mediante os seguintes proç:edimentos:
a) colheita â.e amostras de sangue
nos habitantes da área malárica, atra~
vés de:
a. a) busca atlVa de casos de malá~
ria. a ser realizada pelo próprio pessoal da campanha;
a. b) busca passiva de casos de ma~
lária, feita também a título de colaboração por outros órgãos de saúde,
assistenciais. entidades públicas, privadas e voluntários (postos de notificação);
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b) trabalhos entomológicos com a
finalidade de estudar a biologia, o
comportamento e a infectabilidade das
especies vetaras, bem como sua· su::;cetibilidade aos in.Seticidas em uso;
c) investigação epidemiológica, que
visara a descobrir a origem dos casos
de malária, com rigoroso contrôle hemoscópico, a ~e realizar:
c. a) em áreas não maláricas e de
consolidação;
c.b) em áreas maláricas em cobertura com inseticid'a, quando oportuno;
VIII - Pesquisas, que .terão por finalidade:
a) vérificar o comportamento e os
habites dos anofelinos, avaliando a
sua importância no quadro epidemiológlco;
b) observar a patogenia dos Pla:5móc1ios;
c J investigar a eficácia de drogrus
antimalaricas sôbre o plasmódio humano e também, os seus efeitos sôbre
o organismo do homem e os anofellnos vetares;
d) aprimorar as medida-S profi!aticas existentes e descobrir outra-S;
e) comprovar a existência das propriedades físicas, químicas e biológi~
cas dos inseticidas, larvicidas e drogas;
f) estudar a malária dos animais,
principalmente dos símios;
g) investigar hábitos e costumes do
homem, no que concerne à epidemiologia da _malária.
Art. 2<? O pessoal que servir no combate à ,!llalária, deverá ter livre ingresso nas residências e locais que interessarem ao seu trabalho, dcmdo
cumprimento à missão a que· se proPõe, mediante apresentação de do ..
cumento que o identifique.
Art. 39 Quando fôr necessário, a
autoridade sanitária poderá solicitar à
mttoridade policial, garantias especiais para a realização dos serviços.
Ârt. 49 A notificação dos casoS de
malária é obrigatória por lei, devendo
ser estimulada por trabalho educativo pm'a melhor combate à endemia.
Art. 5t:~ O órgão federal encarregado do combate à malária poderá su~
gerir ou propor convênios cooperativos com outros órgãos públicos, nacionais e;ou estrangeiros, visando a facilitar a execução do seu programa de
trabalho.
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Art. 61? Desde o início da.s operações, 0 órgão fet!eral enparregado do
combate à malárm, deverá entrar em
estreito ·entendimento com as estrutul'as locais de· saúde pública, de maneira a que, de futuro, possam elas
assumir a responsabilidade dos trabalhos após a fase de consolidação.
Art.' !]9 O órgão federal encarregado do combate à malária, poderá r~
comendar a revisão da legislação sobre o combat.e à malária, no país,
têda vez que surgirem novos conhecimentos ou problemas devidamente
comprovados pela pesquisa de âmbito
nacional ou internacional.
Art. 81? O órgão federal, encarregado do combate à malária, elaborará as
instruções necessárias ao cumprimento destas No r mas.
Art. 99 As presentes Normas poderão ser revistas, sempre que novos
conhecimentos técnicos estabeleçam
modificações noS métodos de co·mbate
à malária, de acôrdo com o parágrafo
único do artigo 81? do Código Nacional de Saúde.
Art. 10.. 1l':ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.

DECRETO N9 ó7 .476 DEZEMBRO

DE. 20 DE

DE 1965

Concede à Companhia (le Navegação
Cabo Frio autorização para contz-:nuar a funcionar como emprêsa d·e
navegação de cabotadem.
o Presidente da R.epúblic'l, usando

da atribuição que lhe contere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei n9 2.. 7!\4,
de 20 de novembro de J.940, cte~~l'eta:
Artigo único. ti: concedida à Companhia de Navegação Cabo Fr!·), com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, 'a.utoriza..d.a a funcionar pelos Decretos ns. 37.521, de
22 de junho_ de 1955; 38.399, de 23 de
dezembro de 1955; e 50.515, de 26 de
abril de 1961, autorização para cor.tinua.r a funcionar como emprêsa d•J navegação de cabotagem,' cmp. a alteração estatutária apresentada; que compreende o aumento do capital social
de CrS 43.500.000 (quarenta e três
milhões e quinhentos mil cruzeiros)
para Cr$ 167.550.000 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e cinqüenta mil-- cruzeiros), por meio da
correção monetária dos valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos da Lei número 4.357, de 16 de julh:l de 1964,
capital êsse dividido em 167.550 tcento e sessenta e ~ete mil, quinhentas e
H. CASTELLO BRANCO
cinqüenta) ações ordinárias, nOmitiRaymundo Brito
vas, do valor unitário de CrS 1. 000
<um mil cruz·eiros), distribuida::; com
DECRETO Nç 57.475 - DE 20 DE·
base na Lei n9 2 .180, de 5 de fevereiro
DEZEMBRO DE 1965
de 1954, consoante resolução aprovaDeclara de utilidáde pública o "Instida em Assembléia Geral Extraordinátuto Maria Auxiliadora", com sede
ria, realizada a 23 de nOvembro de
em Barretos, Estado de São Paul,J.
1964, obr.igando-se a mesma sociedade
cumprir integralmente as lets e reo Presidente da RepúblW:.t, usando agulamentos·
em vigor, ou que venham
da atribuição que lhe confer·~ o art.. · a vigorar, sôbre o objeto da presente
·87, item I, da Constituição FP.Qeral e
autorização.
atendendo ao que consta àv processo
Brasília, 20 de dezemb<o de 1965;
M.J.N.I. - 21.:5'75, de 1965, decreta:
l.;Mç da Independência e 779 da 1Repú:.
Artigo único. ~ 'declarado de utili- blica.
dade pública, nos têrmos do art. lç
' H. CASTELLO BRANCO
da Lei nç 91, de 28 de agõsto de 1935,
Daniel Faraco
combinado com o art. 19 de Regulamento aprovado- :?elo Decret:J número
DECRETO N9 57.477 - DF. 20 DE
50.517, de 2 de maio de 1961. o "InsDEZEMBRO DE 1965
tituto Maria Auxiliadora", com sede
Dispõe
sôbre
manipulação, receituáem Barretos, Estado de São PaulC!/.
rio, industrializaçtio e venda de
Brasília, 20. de dezembio ,de 1965;
produtos utilizados em homeopatia
l-i'<J:9 da Independência e 779 da .Repúe dá .outras providências.
blica.
O Presidente da República, usando
H. CASTELLO BRANCO
das atribuições que lhe confere o
Jumcy Magalhães
tigo 87, item I, da Constituição; resolve

ar-
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Aprovar o p~·e::;ente Regulamento
que dispõe sôbre a manipulação, rr.ceituáiio, industrial:za,ção e venda de
produtos utilizados em homeonatia e
dá outras prcvidên(';R.s.
CAPÍTULO I

Art. 19 Considera.wse farmácia homeopática, aqueb que sOmente manipula produtos e _fórmulas oficinais e
magistrais que obedeça.m à farmacotécnica dos códigos e formulários.
homeopáticos.
Art. 29 A ins!alação e o funcionamento de farmácia homeopática obedecerão. ao disposto na legislação farmacêutica em vigm·, excetuada a relação de droga-s medicamentos e
utensilios, que devtr8 ser estabelecida
em listas rr...inimas pelo órgão· federal
de saúde encarngarlo da fiscalização
da medi~~n 1 e farmácia.
Art. 39 As fá.rmácias homeopáticas
não são obrigadas à manipulação de
prescrições não enquadradas nos moldes hómeopáticfrs
Art. 49 A Cor.lissão de H.evi~áo rlP
Farmacopéia Qeverá apresentar, para
aprovação, dentro do prazo de 1 (um)
ano, o Códig-o Homeopático Brasileiro, como adenda à Farmacopéia Br<l.sileira.
l'arágra.ro único. O órgão federal
dt saúde enc<'.l'l'egado da fi_scalizaç:ao
da mediL?i..na e farmácia, no prazo de
30 (trínt•-t) rUas, ül'(!.anizará a subcoti1.issào de assuntos homeopáticos da
Comissão Ce Re-visão cfe 1<1 armacopéia.
Art. 59 Nas farmácie.s hoiDeopáticas
deVera existir, obrig.at.Oriamente, a
ediçã_o em vigor da Farmacopéia Brasileira com o Código, Homeopático
Brasileiro.
§ 1" Até que seJa aprovado o Có-.
digo Homeopático Brasileiro, serão
adotadas,, nas farmácias homeopáticas, as técnicas constantes das fa.r_macopêias E:omeopãticas Norte~Ame
ricam. e Francêsa.
§ 2° SOmente com autorizacão espe-cial do' órgão federal de saÚde encarregado da fiscali-zação da m"ediciua.
e farmácia, poderão ser manipuladas
nas farmácias, nos moldes homeopáticos, droga e substâncias náo constantes dos Códigos Homeopáticos.
§ 39 As substâncias e drogas enquadradas no parágrafo anterior serão
posteriormente incluídas no Código
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Homeopático Brasileiro ou em seus
suplementos.
Art. 69 o farmacêutico responsável
por farmácia hmneopátlca terá auxiliares de sua confiança.
Parágrafo único. l'tstes auxiliares,
quando não forem farmacêutkos, deverão comprovar sua capacidade em
práticas homeopáticas bem como as
demais habilitações de a.côrdo com as
instruções vigentes.
Art. 7° Os laboratórios de farmácia
homeopática não poderão fabrica-I'
produtos Industrializados.
Parágrafo único. A industrialização
de produto homeopático
sàmen~e
poderá ser realizada por laboratório
apropriado e independente de farmácia, habilitando-se préviamente o
interessado junto ao órgão federal de
saúde encarregado, da fiscalização da
medicina e farmácia e seus congéneres da Unidade Federada.
Art. 8'? Os importadores de maté·
ria prima para fins homeopáticos deverão habilitar-se perante as autoridades sanitárias estaduais ou territoriais competentes e inscrever-se no
órgão federal de saúde encarregado da
fisca-lização da medicina e farmácia,
na forma da leg·islação em vigor.
Art. 91? São permitidas nas firmácias homeopáticas, desde que a área
do estaJJP1ecimento as comporte, lilante;.· independentes, seções de venda de
especialir:c.:.des farmacêuticas, não ho~
mepáticas, devidamente licenciadas
no órgão federal de saúde encarregado da fiscalizaçã.o da medicina
e
farmácia, bem como seções de produtoS 'de higiene, cosméticos e perfum::tria, também devidamente licenciados no ôrgão federal de saúde.
Art. 10. As farmácias alo.'páticas
poderão manter estoque de._ produtos
homeopáticos fabricados e embalad'Js
por laboratórios industriais homeopáticos.
Art. 11. Nas localidades, fora dos
grandes centros populacionais, em
que, numg, raio de seis quilómetros
de distância, não houver qualquer tipo
de farmácia 8stabe1edda, poderá ser
dada licença, a título precário e a
juízo da autoridade sanitária co~pe
tente, a pessoa idônea para suprir a
população local com a venda de produtos homeopáticos lndustl;ializados
como "Socorro Farmacêutico Homeo~
pático".
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§ 1Q Os mcdicamen tos, providos pe~
los Socorros Farmacêuticos :Homeo~
páticos, serão escolhidos~ dentre relação organizada pelo órgao federal del
saúde encarregado da fiscalização da
medicina e farmácia.
§ 29 Os Socorros de. ::tue trata êste
artigo serão regulados por instruções
das autoridades sanitárias locais, e
suas respectivas licenças só terão
validade por mais 1 (um) ano, após
a instalação de farmácia numa raio
de 6 (seis) quilómetros, observadas
as demais exig&ricias que regem o
assunto.
Art. 12. Nas iarmácias homeopáticas- é obrigatório estoque de soros de
uso profilático e curativo de emergência, de acôrdo com relação organizada
pelo órgão federal de saúde encarregado da fiscalização da medicina e
farmácia, que atenda às necessidades
regionais.
Art. 13. Na::; farmácias homeopáticas, deverão existir, obrigatOriamente,
no mínimo, três especialidades farmacêuticas injetáveis, de ação entorpecente, a fim de a tender aos casos de
emergência.
Parágrafo único·. A aquisição e venda dêsses produtos. bem. como das de:mais substâncias entorpecentes lltilizáveis nas farmác.las homeopáticas,
obedecerão ao que determina a legislação específica sôbre entorpecentes,
em vigor.
Art. 14. Os medicamentos·-homeopáticos manipul2.dos nas farmácias.
considerados produtos oficina.is, deverão ter nos rótUlos os seguintes ele ..
mentos: nome da farmácia e seu enderêço, número de licença do estabecime.nto fornecido pelo órgão federal
de saúde competente ou congênE:res d2.
Unidade Federada, nome do produto-.
Farmacopéia ou Código a que obedece,
via r<e administrRção e :::r:Jtl'as exigênCJ(J..5 que se fizerem nece~sári..<«S.
~ 1° Nos rótulos dêsses medicamentos, deverá ser inscrita a denominação completa, latina ou brasileiro,, 0:1
a. correspcndente abreviatura oficial,
bem como a escala e dinamização
a dotadas.
~ 29 São admitidas as escalas declrral e centesimal, cujas abreviaturas
serão respectivamente representadas
por símbolos "D" e ''C'~, facultandose também o emprêgo do símbolo "X"
em substituição ao "D" da escàla dcctmal.

§ 39 Quaísauer outms símbolos, serão estabelecidos de acórdo com a
Fa.rmacopéia Brasileh:a.
~ 49 Tôda vez que no receituário
médico fôr omitido o símbolo de um
medicamento llonieopático, dever-se-ã
considerá-lo como de escala centesimal.
A:rt. 15. As fa.rmlicias homeo-pãtlcas não pode1·ão aviar receitas sob a
fc:rma de cõdigo, sigla ou· número.
Art. 16. Nas prescrições médicas
homeopáticas, não poderão ser usados
código, ·sigla ou número, nem figurar
recomendação restringindo o aviamento da receita a determinada farmácia
homeopática.
Art. 17. A infração aos dois artigos anteriores, além das penalidades
previstas na legislação em vigor relativa às farmácias em geral, será leva~
da aD conhecimento dos Conselhos
profissionais respectivamente de Farmácia e de Medicina, conforme a profissão dos infratores.
Art. 18. Os medicamentos homeopáticos cuja concentração tiver eqtüvalência com as respectivas doses máximas estabelecidas farmacolbgicamente, sàmente poderã.o ser vendidos mediante receita médica, devendo ser
observadas as demais exigências em
vigor.
CAPÍTULO II

Art.
19.
Laboratório Industrial
fa.rm?.cêutico homeopático é aquêle
que manipula e fabrica produtos oficinais e outrcs, de uso em homeopatia,
oai·a venda a terceiros devidamente
lega-lizados perante as autoridades
competentes.

Art. 20. O 18..boratório industrial
f8,rmacêutico homeopático só ·poderá
funcionar com licença do órgão federal de saúde encarregado da fiscalizzção da medicina e farmácia ou do
congênere da Unidade Federada. de
acôrdo com a legislaç§.o farmacêutica
em vigor, observadas as exigências de
instalação que lhe são peculiares e as
.condições estabelecidas segundo a na·tmeza dos pl'odutos fabl'icados ou manipulados.
Parágrafo único. O laboratório industria.l farmacêutico homeopático
obedecerá às demais exigências da legi~lação farmacêutica em vigor, no que
l:h"" couber.
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Art. 21. Entende-se neste Regula- especialidades fa-rmacêuticas, n 0 que
mento como produto oficinal homeopá- lhes couber.
tico aquêle inscrito nos Códigos HoArt. 24. Fica assegurado o direito
meopáticos ou ainda, enquadrado no
a ·revalidação de licença de especiali~
p2..rágraf0 2'?, do artigo 59, dêste Redade farma-cêutica, constituída por
;:;u.lamento.
ro:edicamentos homeopáticos, licenciada
Art. 22. 'Nos rótulos dos produtos
anteriormente a êste Regulamento
ma.nipu12,dos ou fabricados pelos labo- com o nome de fantasia. desde que seratórios farmacêuticos homeopáticos jam observadas as normas formais em
deverão constar, no que lhes couber, as
vigor, e ainda, a farmacodinâm\ca e
referências a que se acham obrigadoS ou observar;ã.c clínica homeopática.
os produtos oficinais, na conformidade
Art. 25. A propaganda de todo e
da leg-islação em vigor, devendo ser
qualquer produto homeopático deverá
adotada sàmente uma única marca ge- se1·
submetida a prévia censura do órnérica. como característica de todos os
gão federal de saúde encarregado da
p::odutos do mesmo laboratório.
Parágrafo único. Deverão ser obe- fiscalização da. medicina e farmácia.
decidas as codificações homeopáticas e
Art. 26. Cassar-se-á tôda e quala Farmacopéia Brasileira, conforme o quer autorização dada para fabrics,ção
caso, no que se relaciona à denomina- e venda de produto homeopático que
ção, nomenclatura homeopática, sino- não ·se enquadre neste Regulamento e
nímia, escala e abreviatura bem coma ainda que não tenha tido amparo leao nome tradicional e símbolo.
gal.
Art. 23. Os laboratórios industriais
Parágrafo único. Os fabricantes dos
homeopáticos, obedecidas as demais produtos atingidos por êste artig 0 teexigências regulamentares vigentes rão o prazo de 180 (cento e oitenta)
sôbre a matéria, poderão fabricar, co- di9.s para retirá-los do mercado.
mo especialidade farmacêutica. medicamento homeopático cuja fórmula
CAPÍTULO III
seja constituída por substância de
comprovada ação terapêutica.
Art. 27. O órgão federal de saúde
~ J.Q A denomin9.çã 0 deSsas especiaencan-eg-s,do da fiscalização da medilidades farmacêuticas, quando não fôr cina e farmácia, ouvido o Laboratório
de fantasia. caracterizar-se-á pela for- CentraJ de Contrôle àe Drogas Medima farmacêutica, nome do componen- camentos e Alimentos, baixará ncTte que deu origem ·ao licenciamento e· mas sôbre os métidos analíticos dos
pela marca genérica característica dos produtos homeopáticos.
produtos do laboratório· fabricante,
Art. 28. Dentro do prazo de 180
permitindo-se acrescentar a palavra
(cento e oitenta) dias, a partir da pu"ecmposto" quando se _tratar de asso- blicação
dêste Regulamento, o órgão
ciação.
federal de saúde encarregado da fis~ 29 Quaisquer referênciRS sôbre a
indicação terapêutica dêsses medica- calização da medicina e fa.rmácia baixará instruções relativas às normas
mentos homeopáticos, em rótulos o"!l
técnicas especificas a serem adotadas
bulas, bodecerão estritr,mente à farmacodinâmica ou exoeriência clínica para. instalação e funcionamento de
farmácia homeopática, bem como as
hü!i.)eopática.
··
relativas às demais exigências que se
~ 39 A utilizaç§.o
terapêutica das fizerem necessárias, inclusive às taxas
substànci:ls constituintes da fórmula a a se~·em cobradas dentro da codificalicenciar deverá ser devida e funda- ção a.tualizada.
ments.damente comp!'ovada através de
Parágrafo único. No mesmo praEteratu1'a idônea atualizada ou observação clínica. bem como do parecer zo acLrna determinado. deverão ser
técnico científico de órg·ãos especiali- elaboradas as relações de drogas. utenzados no setor homeopático e creden- sílios e medicamentos de que trata
ciados pelo órgão federal de saúde êste ·Regulamento.
.encarregado da fiscalização da medi~
Art. 29. O órgão federal de saúde
cina e farmácia.
·
encarregado da fiscalização da medi§ 4Q Deyer-se-á obedecer às demais
cina e farmácia credencisrá, sempre
exigências gerais vigentes relativas às que necessR.rio, orga-nizações científicas
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do S_etor hcn:teopát.ico

como

órgãos

consultivos em assuntos relativos à
homeopatia.
Art. 30. SOmente nas farmácias
homeopáticaS permitir-se-á manipular

produtos apresentados nos moldes homeopáticos especificas.
·
Art. 31. As drogas, plantas e os
produtos homeopáticos de procedéncia
e;ou propriedade estrangeira enquadra.r-se-ão nas exigências da legislação em vigor.
Art. 32. o órgão federa.! de saúde
encarregado da fiscalização da medicina e. farmácia deverá fazer constar do
talão de licença dos produt.os homeopáticos a Seguinte especificação: ''medicamento homeopático".
Art. 33. A manipulaçáo, fabricação. comércio e propaganda de remédios e produtos homeopáticos ditos
''secretos" são . proibidas, de acôrdo
com a legisl"aqão farmacêutica em vigor.
Art. 34. Os casos omissos serão resolvi.dos pelo Diret.or do órgão federal
de saúde encarregado da fiscaliza.ção
da medicina e farmácia.
Art.. 35. A infração a qualquer dos
:õ~Xti?;OS do .presente Regulamento será
punida de acôrdo com o estabelecido
na legislaç§.o farmacêutica em vigor.
Art. 36. li:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezemb:m de 1965;
1.149 da Independência e 779 da República.
H. CA_STELLO BRANCO

DEZEMBRO DE

de 500,00 m2.

Àrt. 21? A despesa cvm a desapropriação rl.e que trata correrá à conta
dos ·rec;.u·so::. fin9.hCE-lros disponíveis
r1o Ministcrlo da Mal'inha.
Art. 3Q fl:sLf:.."Decrr:!to entrará em vi·
gor nt>. :"lata da sua publicação, revogadas as di:;t;nc;;ç5e.-, em contrário.
Brasília :w de 1ezembro de 1965;
144Q da rndependência e 771? da Re·
pública.
H. CASTELLO Bn.11NCO

Zilmar Campos _de Araripe Macedo

DECRETO N9 57.479DEZEMBRO DE

DE

24

DE

1965·

Revoga dispositivo do Regulamento
aprovado pelo Decreto n!? 41.47&, de
8 de maio de 1957.
O P.::esidente da República, usando

Raymundo de· Britto

DECRETO N? 57.478 -

mero 3.335, de 21 de julho de 1941,
modificado pela Lei n? 2 786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Jt declarado de utilidade
pública, para efeitos de desapropriação, o imóvel situado na Rua Barão
do Lactário n(l 436, Bairro de Brooltlin,
na cidade de São Paulo, Estado {}e
São· Paulo, constante de: uma casa
residencial térrea, de alvenaria de t!jo!os, coberta de telhas de fibro cimento,_ com· livlng (sala), copa, cozinha, ·ti:ês dormitórios com armários
embutidos, um banheiro completo, e
um meio, 1av::..nderia, quarto de empregado e WC, abrigo de autos com
a área coberf8, de 170 m2, e demais
benfeitorias, em terreno reta.ngular
medindo 10,UO metros de testada por
50,00 metros de" funão, com a área

DE

20

DE

1965

Declara de utilidade pública, para
efeitos de desapropriação o prédio
residencial, sito na Rua Barão do
Ladãrio nQ 436, Bairro de Broolclin.
na cidade de São Pa-ulo, Estadu
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que ~h9 confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
tendo em vista o disposto na alínea
"a" do artigo 5Q, do Decret-o-Lei nú-

da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19. Fica revogado ,o ~ 1Q do
artigo Hi, do Regulamento para o
Corpo de Oficiais da Reserva do Exér~
cito, aprovado pelo Decreto n9 41.475,
de 8 de.maio de 1957.
Art. 29.
O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
cqntrário .
.Brasíli.a, 24 de· dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
- H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva

ÁTOS
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ü.tf:CRETQ N:> 57.430 -

DE

24

DE DEZEMBRO

DE 1965

Fixa a disiJ·ibuição em cada fl~nna e em cada pôsto, das funções gerais dos
oficiai;; do Exército, a vigotw· a partir de 24 de dezembro de 1965.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe Confere o
artigo 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista o parágrafo lQ
do artigo 36 da Le1 n'? 4.448, de 29 de outubro de 1964, decreta:
Art. 1Y São os efetivos globais das Arma..s atuálmente em vigol', distribuídos em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais (QEMG e
QSG) e pelas funções privativas da seguinte forma:
I
I

Poato&

I
Arma.a
I
I
I
I
I Infantaria

Cavalaria
Artilharia
Coronel
I Engénharia
I Comunicc..ções
I Infantaria
I Cavalaria
Ten-Cel I Artilharia
I Engenharia
I Comunicações
Infantaria
Cavalaria
Majc·r
I Artilharia
I Engenharia
Comunicações
- - - - -I- Infanta-ria
CavalaJ.·ia
Capitão
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
1~? Ten
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Infantaria
Cavalaria
2<> Ten
Artilharia
EngenhRria
Comunicações

I

I

I
I

I

Funções Ge- 1
1 rais (QEMG 1
I e QSGJ I
I

I

I
I
I

I
I

96
48
77
13

I

I
I

206
86
121
1

II

347
208
114
15

I
I

I
I
I

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

188
53
352

104
73
91
62
115

I
I
I

I

I
I

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

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

i:'' unções

Privativas
39
24
23
20

Efetivo
. Previsto
por Pôsto

340
(1)

96
40
665

71

44

(2)

263
104
177
117

(3)

1.345

655
269
490
234 (4)
526
182
289
125

2.345

1.463

155
75
116
46
67

I

P_rt. 2? l!:s1:e decreto entra-rá em vigor a partir de 24 de dezembro
de :t965.
Brasília, 24 de dezembro de 1965; 144° da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arthut da Costa e_ Silva
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DEORETO N ,Q 57. 481 ·DEZEMBRO DE

DE

24

DE

1965

Aprova nôvo Regimento pam o Serviço de Documentação do Ministé?io da Educação e Cultura.

o Presidente da República, usando
das atribuicões que lhe confere o artigo 87, ite-m I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regimento, que com êste baixa, do Serviço de Documentação do Ministério
da Educação e Cultura.
Art. 2.9 :íl:!ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, fi ..
cando revogados ·a Dec).'eto n<? 38._725;
de 30 de janeiro- de 1956, ·e demats
disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

REGIMENTO DO SERVIÇO DE
DOOUMENTAÇAO
CAPÍTULO

I

Da Finalidade e Competência
Art. 1.9 o Serviço de Documentaçãç do Ministério da Educação e Cul:tura (S.D.), diretamente subordinado ao Ministro de Estado, tem por
finalidade reunir, classificaT e catalogar· todo o elemento que interesse
direta e indiretamente às questões
educacionais e culturais ligadas a êste
Ministério, com o objetivo de "criar"
d8,dos coligidos e ordenados que facilitem amplo serviço de informações, estudos, pesquisas e divulgação;
fazer publicações de interêsse funcional, educacional. cultural, artístico e científico; estabelecer intercâmbio, no pais e no estrangeiro, com
entidades oficiais e particulares in.teressadas nos mesmos prOblemas, e
realizar outros. trabalhos, além de
documentar a história educacional e
cultural do -país e, de forma particular, as atividades do Ministério.

CAPÍTULO Ii

Ja Organização

Art. 2.'~ o .s.n. compõe-se de:
Seção de Administração (S. Adm.) ;
Seção de Divulgação (S. Div.);
Seção de Pesquisa CS.P.).
Art. 3º O S. D. terá um Diretor.
Art. 4. 0 O Diretor terá um Secr~tário, escolhido dentre servidores pú..;
blicos federais.
Al't. 5.9 O Setor de Divulgação do
Gabinete do Ministro receberá colaborB.ção do s. D.
CAPÍ'ru;tO III

.Da Competência das Seções.

Art. 6,9 comPete à S. Adm.:
I - Executar todos os serviços datilográficos do S. D. ;
II - promover as medidas necessárias à administração de pessoal, material, orçamento, arquivo, protocolo,
embalagem. e expedição de publicações, bem como os demais assuntos
administrativos do Serviço;
III - efetivar tôdas as medidas necessárias ao recebimento de adiantamentos, e respectivas comprovações,
referentes às verbas, orçamentárias ou
não, destinadas ao. S.D.;
IV -. promover e superintender a
distribuição de publicações;
V ·- el9,borar a estatística de seu
movimento;
VI - manter intercámbio com bibliotecas, embaixadas,
repartições,
etc., nacionais e estrangeiras;
VII - elaborar, à vista dos dados
fornecidos pelas Seções de' Divulgação e de Pesquisas, o relatório anual
das atividades do Serviço;
VIII - organizar os Programas de
Trabalho. apresentados anualmente
ao Ministro de Estado.
Art. 7 .º Compete à S. Div.:
I - dirigir a revisão e a impressão
dos t!'abalhos feitos pelo S.D., determinando a tiragem, e formato, a
qualidade do papel e outras indicações;
II - divulgar, por meio da revista
"Arquivos", as atividades do Ministério;
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ÍII ~ prorilover a reedição atualizada de obras esgotadas, relacionadas
com as atividades do Ministério;
IV - cbcrdena.r todos os elementos
necessários à publicação de séries culturais e trabalhos avulsos, destinados
ao setor cultural do S. D. ;
V - coligir os dados relativos à Seção, necessários à elaboração dos relatórios dp S.D.
Art. 35' Compete à S.D.
I - coligir, c!assificar, g·uardar e
conservar textcs de leis, portarias,
instruções ministeriais, circulares da
Presidência da República, relatórios,
clichés, recortes, dados estatísticos e
outros docu;nentos relacionados, direta
ou indiretamente, cem as atividades
do Ministério;
II - coligir, na imprensa diária e
periódica, o noticiário referente às
ativiGades do Ministério, bem como
notas e comentários relativos à ação
federal nos domínios da educacão e
da cultura, para distribui-los aOs órgãos competentes;
III - organizar e sistematizar as
informações e dados que se referirem
a tratados convenções e acôrdos ligados as atividades educacionais e
culturais;
IV classificar e conservar documentos de interesse para a história
ela- educação e da cultura no Brasil;
V - selecionar e organizar, quando
solicitado, elementos que possam instruir questões em estudns, nos órgá8s
do Mintstério, nos restantes do Poder Executivo, nos Podêres Judiciário
e Legislativo e. em instituicões culturais e educativas;
·
VI - organizar a legislação estrangeira destinada a.o estudo comparativo
dos problemas edLlcaclonais e culturais;
VII - coligir os d11dos relativos à
Secção, necessários à elaboração dos
relatórios do S.D.
CAPÍ'.CULO IV

Das atribuiç·-

J

do pessoal

Art. 90 Ao DÍretor incumbe:
I - dirigir os trabalho9 do S. D.
II - despachar com o Ministro;
III - manter o s. D. em Tegime
de perfeito entendimento com os
Serviços de Documentação e repa.t'tições em geral, de outros Ministérios,
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além dos órgãos do ·M.E.C., bem
cmno com entidades autárquicas e paraesto.tais, repartições públicas estaduais, etc., com êles cooperando nos
trabalhos relacionados com as atividades do Ministério;
IV - Tesolver os assuntos relativos
às atividades do S. D., opinar sôhte
os que depenàerem de decisão superim e propor ao Ministro providências necessárias ao andamento dos
trabalhos, quando não forem de sua
competência;
V
reunir, periOdicamente, os
Chefes da Secção e o Secretário, para
assentar providências ou discutir assuntos de il).terêsse do S.D.;
VI - baixar portarias, instruções e
ordens ele serviço;
VII
apresentar ao Ministro;
anualmente, o Relatório das atividades do Serviço e o Plano de Trabalho
para o ano seguinte;
VIII - _designar e dispensar os
Chefes de Secçáo e o Secretário, assim como sev Substituto eventual;
IX distribuir e redistribuir os
servidores lotados, ou em exercício
no S.D., de a.côrdo com as necessidades do trabalho;
X - tomar as r..1edidas necessárias
à lota.ção do S: D., assim como à requisiçãa de funcionári8s de outras
repartições;
XI ~ expedir boletins de merecimento dos servidores que tenham
exercício em seu Gabinete, além dos
Chefes de Secção e do Secretário;
XII - determinar a instauraçb.o
de processo acl.ministrativo;
XIII - aplicar a seus. subordinados
.as penas de repreen:oão e súspensão,
até 30 dias, bem como propor ao ll.1inistro de Estado as que escapem à
sua alçada;
XIV ~ Elogiar seUs subordinados,
quando fôr o caso;
XV - antecipar ou prorrogar o pel'íodo normal de trabalho, na forma
da legislação vigente;
XVI - autorizar ou determinar a
execução de tl·abalho fora da sede;
XVII - organizar, contorme as ne-·
cessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XVIII - decidir sôbre as escalas
Ge férias de funcionários;
XIX - determinar quais as public~-. ·i'le.s de cunho educacional, cultural, científico ou administrativo que
devam ser editados pelo s.n.;
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XX - promover e estimular iniciativas que favoreçam o movimento
educacional e cultural.
Art. 10. Aos Chefes de Secção in-

cumbe:
1 -

dirigir e fiscalizar os tl·aba-

lhos de seus respectivos setores; II - orientar a execuçao dos serviços e determinar normas e metodos de trabalho a seus subordinados;
-III - despachar com o ·Diretor;
IV - tomar as providências necessárias ao andamento dos trabalhos e

propor as que ultrapassarem sua
eompe'.:J.c!a;
v - reunir, periOdicamente, seus
subm·ctinados, para troca (te sugestões
sóbre o aperfeiçoamento dos trabalhos;

VI - organizar e submeter à aprovaçao do Diretor a_ escala de férias do
pessoal que lhe fôr subordinado, bem
como as alterações que vierem a ser
necessárias;
VII - apresentar ao Diretor boletim trimestral das atividades. do setor a seu '-argo e relatório anual dos
trabalhos .~:ealizados, em andamento e
planejados;
VIII - distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência dos serviços;
IX - expedir bOletins de merecl·mentos dos funcionários que lhe forem dlretamente subordinados;
X - velar pela disciplina nos recintos de trabalho.
Art. 11. Ao Secretário incumbe:
I - atender as pessoas que desej~.rem comunicar-se com o Diretor,
encaminhando-as a êle, ou dandolhe conhecimento do assunto que
constituü· objeto da audiência;
II - representar o Diretor, quando
designado;
III - redigir a correspondência do
Diretor.
Art.. 12. Aos demais servidores sem
funções especificadas neste Regimento compete executar os trabalhos de
que forem incumbidos por seus superiores hierárquicos.
·
CAPÍTULO V

Do horário

Art. 13. O horário normal de trabalho serâ fixado pelo Diretor, respeitado o número de horas semanais
estabelecido para o Sel"viço Público.

CAPÍTULO

VI

Das substituições

Art. 14. Serão substituídos, automàticamente, em seus jmpedimentos
eventuais, até 30 (trinta) dias:
I - o Diretor, mediante indicação
sua e designação do Ministro, por um
dbs Chefe.:; de Secção;
II - Os Chefes de Secção, bem como o Secretário, por Servidores desig,nados pelo Diretor, mediante :indicação dos aludidos ocupantes dessas
funções gratificadas.
Parágrafo único. Haverá sempre
servidores prêviamente designados para as substituições de que trata êste
:>.rtigo.
Brasília, 24 de dezembro de

DECRETO N9 57.482 -

DE

1~65.

24 DD

DEZEMBRO DE 1965

Considera de alto interêsse nacional
as novas inversões a serem realiza-:das no atfvo fixo d-e emprêsas que
se dediquem à Produção de alum!~
nio.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere d artigo 87, item I, da .constituição Federal,
e tendo' em vista a opinião favorâvel
do Conselho Nacional de Economia,
decreta:
Art. F' Para efeito do que :i.ispóem
os artigos 3·7 e 39 da Lei n<? 4.131, de
3 de setembro de 1962, é considerado·
de alto interesse nacional o setor de
atividade dedicaào à produção de n.mmínio, onde fõr viâvel, no Estado de
Minas Gerais, para efeito de novas
inversões em ativos fixos de empresas
interessadas.
Art. 29 Este Decreto entrarâ em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em. contrário.
Brasília, 24 de dezembro :ie 1~35;
144<! da Independência e ·779 da RepUblica.
H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulltõe•
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DECRETO N9 571483 - DE 24
DEZEMBRO DE 1965

DE

Revoga o Decreto n9 56.754, de 19 de
agôsto de 1965 e dispositivo do Decreto no 54.399, de 9 de outubro de
1964.

Art. 4º :ttste decreto entrará em vi..:
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1965;
144Q da Independência. e 779 da Re-·
pública.
H.

O Presidente dà República, Usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. 19. Ficam revogados o Decreto
n° 56.754, de 19 de agôsto de 1965 e
a alínea a do artigo 19 do Decreto n<?
54.399, de 9 de outubro -de 1964.
Art. 20. O presente Decreto en~
trara em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de dezembro de 1965;
144° da Independência e 77° da Repüblica.
H. CASTELLO BRANCO

Eduardo Gomes

DECRETO N9 57.484 DEZEMBRO DE

DE 27 :>E

1965

Rel'ljica o enquadramento dos cargos
e junções do Quadro de Pessoal 69
Ministério da Aeronáutica, aprova'··
cto pelo Decreto n9 51.513, de 25 de
junho de 1962.

o presidente da RepUblica; usando
da atribuição que lhe confere o a.rti;o
87, item I, da Constituição e tendo
em vista o disposto ria Lei- n9 3 .180,
de 12 de jÚlho de 19ô0 e no Decreto
n9 52.144, de 25 de junho de 1953,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
doS anexos, o enquadramento dos cargos e funções do Quadro de Pessoal·
do Ministério da Aeronáutica, ria parte referente à série de classes de Correeiro e Sapateiro, código: A-902, bera
como a relação nominal dos resp~e
tivos ocupantes, a saber:
Art. 2.9 O 'ór;;âo de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por ·êste decreto ou
expedirá portaria declaratória aos que
nao as possuírem.
Art. 3.9 As vantagens fínanceü·as
dêste decreto vigoram a partir de
1.9 de julho de Í960.
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Os anexos a que se refere o texto,
inclusive a 1~elação nominal do art.
1°, foram publicados no D. O. d&
28-12.;.$5.
DECRETO N9 57.485 DEZEMBRO DE

D~

:J:7

DK

1965

Declara de 1ttilidade pública para fins
de desapmpriação em tavot do Banco Nacional de Crédito cooperativo, imóveis situados nas Cidades do
Rio de Janeiro - Estado da Guanabara, Belém - !!,stado do Pará e
Curitiba - Estado do Paraná.

o Presidente da Repú~)lica, usando
das atribuições que lhe contere o artigo -87, inciso 1, da Constituiçào e em
conformidade com o que dispõe o lll'tigo 15, do Decreto-lei n\' 3.365, de 21
cte junho de 1941, _alterado pela Lei
n9 2. 786, de 21 de maio de 1956 e o
art. 29 do Decreto r~o 7 .870, de 16 de
agôsto de 1945, decreta:
Art. 1'? saO declarados de utilidact::
pública, para fins de .desapropriação
em favor do Banco Nacional de Crédito ·cooperativo, os apartamentos ou
salas ns. 301 - 302 - 303 - 304 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 31il
- 31!- 312- 313- 314- 315.-

316 - 317 - 318- 319, e 320 do tercerro pavimento do Edifício Portugal,
sito na Avenida Franldin Roosevelt,
39, no Rio de Janeiro, Estado da Gua:..
nabara, indispensáveis a ampliação
das suas instalações, bem como os
imõveis sitos na Rua Gs.spar Viana,
números 388-90, em Belém, Estado do
Pará, e Rua Dr. Muricy, 814, em
Curitiba, Estado do IParanã, ambos
já ocupados pelas' Agências do referido banco.
Art. 2" O Banco Nacional de Créct;to cooperativo fica ~utOTizado, com
o.s seus próprios recur~os, a promover,
amigável ou judicialmente, as desapropriações parciais ou totais, necesS<il'ias aOs í'ins do pr(;sente decreto-.
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Art. 39 O expropriante, no exerciCio das prerrogativas qui?' lhe são asseguradas ·pelo presente decreto, poderâ alegar, para eleito de imissão
provisória de posse, a "t<rgência a que ·
se refere o artigo 15 do Decreto-'tei
n<? 3.365, de 21 de junho de 1941, alteraào pela Lei n<? 2. 786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 49 ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revOgadas as disposições em. contrário.
Brasília, 27 de dezembro . de 1905;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CAS1'ELLO BRANCO

Ney Braga

DECRETO N9 57.486 -- DE 2?
DEZEMBRO DE 1965

DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
·
Art. 1° Ficam incluídos na relação
constante do item IV do artigo lç. do
Decreto n9 55.244, de 21 de dezembro
de 1964, classificados no nível 19, os
cargos de Professor de Ens:;no Especializado (curso de grau médico, educação física e canto orfeônico) .
Ar~. 29 O disposto neste decreto vigora a partir de 19 de junho de 1964,
revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasilia, 27 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Lacerda

DECRETO N<? 57.487 - DE 27
DEZEMBRO DE 1965

forma do disposto no Capítulo II da
Lei n9 3. 780, de 12 de julho de 1960
decreta:
lirt. 19 Fica retificado provisOriamente, no Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e cultura, o
símbolo da função gratificada de Secretário (Chefe da Secretaria), da
Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro, de FG-3 para 2-F.
Art. 29 A despesa com a execução
dêste decreto continua sendo atendida pelos recursos m·çamentários próprios.
Art. 39 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da Répública.
H. CASTELLO BRANCO

Inclui nas relações de que trata o Decreto n" 55.244, de 21 de dezembTO
de 1964, os cUTgos que especifica.

Flávio

~ECuTlVO

DE

Retifica junção gratificada no Quadro de Pessoal do Ministério da.
Educação e Cultura.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigp 87, item I, da Constituição, e na

Flávio Lacerda

DECRETO W! 57.488 - DE 27
DEZEMBRO DE 1965

DE

Abre crêàito suplementar autorizado
pela Lei n" 4. 847, de 19 de novembro de 1965.

o J?~·esidente da República usar1do
da <ttribuiçâo que lhe confere o attigo 87, número I da constituiçào Fec1e!'al e da autorização contid& no artigo 19 da Lei n<? 4.84'1, de 19 de novembrc, de 1965, e tendo ouvido o Tribnna.I de contar:: da União em cumprimente ao que determina o _artig'o
92 do Regulamento Geral de ContabiliciaC;e Públic::;., decreta:
Art. 1º :É aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementar de ..
Cr$ 2.280.338.948 (dois bilhões, duzentos e D'itenta milhões, trezentoE e
trinta e oito mil, novecentos e quarenta e oito cruzeHos) ac. Orç(;l.mento
para o at.ual exercício, aprovado pela
Lei n" 4.539, de 10 de dezembro de
1964. em refôrço à seguinte dotação
cc·nstante do subanexo - 4.. H. 22 -Diretoria da Despesa Pública; Função 1.9; Categoria Económica 3.2.9.0
- Diversas Transferências Correntes;
3.2.9.3 - Entidades Estaduais K.Ol
- - Acre; 1) Para atender a enca1·gos·
de pessoal de acôrdo com a Lei número 4. 070, de 15 de junho de 1962,
parte fixa.

Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data da sua publ_icação, re,·ogadas as disposições em contrá-rio
Bmsília, 27 de dezembro de 1965;
144° da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO

N9

57.489 -

DEZEMBRO

DE 27 DE

DE 1965

' Fazenda a
4utoriza o Ministério da
dar a garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito que mencio-

na.
Presidente da República, no uso
atribuições que lhe co-nfere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos tê r mos do artigo 19 da
IJei n"~ 1.510, de 24 de dezembro de
1951, do artigo 22 da Lei n9 1.628, de
20 de junhb de 1952, combi:aado com
o artigo 19 da Lei n9 4.457, de G. de
novembro de 1964, e tendo em vista
o disposto no Decrtt{J n9 55.788, de
23 de fevereiro de 1965, decreta:
Art. 1Q É o Ministério da Fazenda
autorizado a dar a garantia do T'esourQ Nacional à operação de ei·éciito
assinada entre a Agência para o Desenvolvimento Internacional, elo Govêrno dos Estados Unidos da América, e o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gera is,
no montante deUS$ 15.000.000 (quinze milhões de dólares 1 destinando-:.le
o :-eferido empréstimo à aquisição do
equipamento p:;tra manutenção da
rêOe rodoviária estadual.
Art. 20 1Sste decreto entrará em
vigor na data de sua publicaç.ão, rt>,vc·g;adas as dispcsjçõe.s em contrário.
O
das

Brasília, 27 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N.9 57.490 -

DE 27 DE

DEZEMBRO DE 1965

Extingue as Escolas de Artilharia de
Costa e de Defesa Antiaérea e çria
a Escola de Artilharia de Costa e
An-tiaérea.

o Presidente da República, no uso
das atribmçôes que lhe confere a a-rtigo 87, inciso 1, da Constituição Fe··
derat e de acôrdo com o artigo 19,
da Le1 n<J 2.851, de 25 de agôsto de
1956, decreta:
Art. 19. sao extintas as Escolas de
Artilharia de Costa e de Defesa Antiaérea.
Art. 2(). E' criada a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea ..... .
(EsACosAAe) com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 3Q. O Ministério da Guerra baiw
xará os atas complementares decorrentes dêste Decreto.
Art. 49. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. "Ficam revogados o Decreto ll 0 57.134, de 28 de outubro de 1965
e demais disposições em contrário.
Êrasina, 27 de dezembro de 1965;
144° da Independência e 77° da República.
H.

CP.STEI.LO B:.lANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO-LEI

N<? 57.491
1965

DE 27 Dll:

DEZEMBRO DE

Prorrogação de Estágio de Serviço ãe
Oficial R2

nova redacáo ao Art. 19, do Decreto n9 55.:Í07, de 30 Dezemb1·o

(Dá

de 1964)

O Presidente da República, usando
da atribuiçãC' que I:.1e confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. F'. O ArtígC' 19 do Decreto n<J
5;3.307, Cte 30 de dezembrc. de 1964,
passa a te1 a &eguinte redação:
"AV. 19. O Ministro da Guerra
fica autorizado a prorrogar o Es·

ATos no. PoDER BxEcunvo

524

tágio de Servico dos '1'' -Tenentes
R/2 das ArmaS e do Serviço de
Intend3nciâ., po:;: períodos sucessivos de 1 Cum) ano, até o máximo
de 2 (dGis) aros, desde que re-

q·uelrain,

po;:wam

os

requisitos

exigidos Of:la atual legislação

e

haja interesse para ) Exército''.
Art. 29, .2stç decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoJ?ar:..as as di2.pr>:-,ições_ em contrário.
Brasília, 2.7 ele aezembro de 1965;
144<? da Independência e 77<? da Ret:·úbJjca.
H.

CASTELLO BRANCO

ATthur da Costa

G

Silva

DECRETO N9 57.492 - DE 27 Dli
DEZEMBRO DE 1965
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
da Guerra.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o -art.
87, inciso I, da Constituiçãô Federal,
decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidr;de
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com .o art. 69, combinhdO
com o art. 59, alinea a, do Decretu-lei
nl? 3.365, de· 21 de junho de 1941. o
imóvel constituído de terreno e benfeitoria, denominado "Edifício Miguel
de Cervantes", si to na Estrada do Arraial, Tamarineira em Recife - PE,
de propriedade' de José de Lucas Si-mon e outros.
Art. 29 O imóvel a que se refc!·e
o- artigo anterior desqna-se ao J\iinistério -da Guerra.
Art. 39 Fica o Ministério da Guerra
autorizado a , promover ·desapro_priação em aprêço, correndo as despesas
respectivas à conta dos recursos do
referido Ministério.
Alt. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contráric.
Brasília, 27 de dezembro de 1965;
144° da Independência e 779 da 'República.
H. CASTELLO · BRANCO

Arthur da Costa 1 Silva

DECRETO N9 57.493

D!: 27

DI

DEZEMBRO DE' 1965

A.bre ao Ministério da Educação e
Cultura o crédito especial de Cr$ ..
600.000.000 (seiscentos milhões ·de
cruzt:i1'0S) para atender as despesas
com a desapropriação dos bens da
Fu.ndaçâo G1·ajjée-Guinle.

o Presidente da República, usando
da autorizaçã-o contida na Lei número
4 .461, de 7 de novembro de 1964, e
tenào ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do Artigo 93, do Reg~üa
mento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1" Fica aberto, ao Ministério
da Educaçáo e Cultura, o crédito especial de C;:S 600.008.000 (seiscentos
milhões de cruzeiros), para atend~r
as despesas decorrentes da desapropriaçâo de todos os bens que constituem o património da Fundação· Gaffrée-Guinle, no Estado õu Guanabara.
Art. 29 Os refe:idos bem, destinamse a expansão da Escola de Medicina
e Cirurgia do Hio de Janeiro.
Art. 39 O presente decreto entrará
cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4!? Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasí:lia, 27 de dezembro de 1965;
144.9 da Independência e n .0 da República.
H.

C.o,.STELLO

BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhõe•
Flâvio de Lacerda

Decretos ns. 57.494 a 57.512 ttindtt
não foram publicados no Diário Oficial.

DECRETO N<J, 57.513 -

DE 28 Dli

DEZEMBRO DE 1965

Abre crédito especial autorizado pela
Lei 'n9 4. 652, de 31-5-65.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig-o 87, inciso I da Constituição F€ders) e Q.a autorização contida no artigo 19 da Lei nl? 4.652, de 31 de maio
de 1965, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas da· União em cumprimento
ao que determina o artigo 93 do Re-

ATOS

DO PODER

guiamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q. E' aberto ao Ministério àa
Fazenda o crédito especial- de .....
Cr$ 807.655 (oitoceat,)S e sete mil,
seiscentos e cinqüenta e cinco crumí-'
rOs), destinado à realiza_ção dos seguintes pagamentos:
Cr$

de indenização a Floriano
Gerardi _S.A. Comércio e Indústria, proveniente da classificação indevida de receita refativa ao Adicional Restituível de que trata o ar tigo 39 d.a Lei n9 1.474, de
26-11-54 (Processo número MF 181.461-58) .. .. ..
2) de despesas provenientes
tes de serviços de Telex
prestados pela Companhia
Radiotelegráfica durante o
mês de março de 1964
<Processo n9 MF 72.013,

1)

de 1964)
3)

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

47 .8~5

EXE'cUTIVO

go 87, inciso I, da Constituição e tendo em vista o § 89 do art. 33 da Lei
n9 4.363, de 29 de novembro de 1965,
decreta:
Art. l!?. Aplica-se ao pessoal do
Lloyd Brasileiro, P.N., o aumento de
que trata a . Lei n\l 4. 863, de 29 jp
novembro de 1965, observados os princípios ali previstos.
Art. 29. Os recursos pn.ra atendimento do aumento aqui refe1·ido, serão fornecidos integralmente pelo Tesouro Nacional, em duodécimos, através do Ministério da Viação e Obras
Públicas, por conta do crédito especial autorizado pelo artigo 30 da Lei
n° 4.863, de 29 de novembro de 1965.
Art. 3'?. f:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ErasHia, 28 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 771"/ da República.
H.

332. 3g7

despesas de serviços
prestados pela
Companhia Radiotelegráfica dmante o mês de
maio de 1964 <Processo

ó2Õ

C11STELLO

BRANCO

Juarez Távora

àe

de -Telex

nll MF 118.611;-64) . . . . . . 402.262
4) ao Lóide Brasileiro, de sua
fatura nr.> 66, de 26 de maio
Qe 1964, relativa âs despesas com transportes de
material para a Casa da

Moeda (Processo n9 MF
113.940-64) . . . . .. . . .
25.180
Art. 21?. F.:ste .Decreto entrarâ. zm
vigor na data da sua publicação, ::eV'Ogadas as disposições em contrário.
Erasílio., 28 de dezembro de 198!5 ·
144(_) da Independência e 779 da P.e~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

Decretos ns. 57.514 a 57.526 ainda
não !eram publicados no Diário Oficial.

DECRETO N9 57.527 - DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1965
AtJ!.ica ao pessoal do Lloyd Bmsileiro, P. N., o aumento de que trata
a Lei nCJ 4.863, de 29-11-65.

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

DECRETO N\' 57.528 DEZEMBRO DE 1965

DH

28 n:a:

.tlplica à ComJJanhia Nacional àe Navegação Costeira ,o aumento de que
trata a Lei n{> 4.863, de 29-11-65.

O P1:esidente da E:;pública, usando
·da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constitui\~âo e- ten-

do em vista o

~

8\l do artigo 33 da

Le,i n'? 4.863, de 29 de novembro de
1865, decreta:
Art. l!?. Aplica-se à Companhia Nacional de Navegação Costeira - · Autarquia Federal, o aumento · de que
kata a Lei 11° 4.863, de 29 de novembro de 1965, observados os principias
ali previstos.
Art. 29. Os recursos para atendi-

mento do aumento aqui referido. serão fornecidos integralmente pelo I'esouro Nacional em doudécimos, através do Ministério da Viação e Obras
Públicas, por conta do érédito especial autorizado pele artigo 30 da Lei
n° 4. 863, de 29 de novembro de 1965.
Ar!;. 39. l!:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 28 de dezembro de 1965;
144\l da Independêncio, e 77!? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Tãvora

f.hos

5!;!6

DO

PODER

Decreto nn 57.529 n.inda não foi
publicado no Diá1·io Oficial.

DECRETO N9 57.530
DEZ&MBRO DE

~

DE

28 DE

1965

Inclui cargos no Quadrp de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura e
dá outras providências.
-O Presidente da Repüblica, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da constituição Federal e
tendo em vista o disposto no art. 89,
§ 19, da Lei n<? 4.307, de 23 de dezembro de 1963, decreta:
Art. 1'·' Ficam incluídos, no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, do
Ministério da Educação e Cultura, os
seguintes cargos:
- Almoxarife, código AF-10L14.A;

1 - Armazenista, código ......... .
AF-102.8.A;
1 - Oficial de Administração, código AF-_201.14.B;

Ex:ECU'IIVv

Ar't. 29 Os cargos previstos no artigo anterior destinam-se ao enquadramento do pessoal docente e· admini.strativo da Escola Superior de Agr!
cultura de Lavras, abaixo relacionadc
nos têrmos do art. 8<?, § 19, da Lei n
-4. J0'7, de 23 de dezem~ro de 1963:
Art. 39 o órgão de pessoal do Ministério da Educacão e Cultura expedirá os títulos aoS servidores abrangidos por êste decreto.
Art. 49 As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de 14
de janeiro de 1964.
Art. 5\_ A despesa com a execução
do disposto neste decreto será atendida com os recursos próprios.
Art. 69 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições
contrário.

em

Brasíli::.:., 28 de dezembr-o de 1965;
1449 da Independência e 77<? da República.
H.

1

Pedreiro, código A-101.8.A;

1 -

Pintor, código A-105.8.A;

1 - Carpin~ :~ro, código A-601.8.A;
1 ~ Mecânico de Máquinas, código

CASTELLO

BnANco

Flávio de- Lacerda

~

Oficial de Administração, código AF-201.12.A;
1

A relação nonünal a que se refer~
o art. 29, foi publicada no Diá1'~o
Oficial de 29 e retificada no de 31 de
dezembro de 1965.

A-1.306.8.A;

1

~

Mestre, código A-1.801.13.A;

2 - Motorista, código CT-401.8.A;
2 ~ Tratorista, código CT-:402. 7 .A;
18 ~ Assistente de Ensino Superior, código EC-503.17;
1 -

Zelador, .código GL-101. 7. A;

3 -

serVente, código GL-104.5;

Guarda, código GL-203.8.A;
1 ·- Técnico Rural, código
P-205.ll.A;
11 - Operário Rural, código
P-207.6;
1 - Técnico de Contabilidade, código P-70Ll3.A;
1 - Desenhista, código P-L001.12.A;
1 -

e
'1 -

Laboratorista, código ........ .

P-1.602.8.A.

Decretos ns. 57.531 a 5·7 .547 ainds_.
não foram publicados no Diário Oficial.

DECRETO N? 57.548 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1965
·Abre crédito especial autorizado pela
Lei n° 4.308, de 23-12-63.

o Presidente da República, usand')
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição Federal e da autorização contida no a.rtigo F' da Lei n9 4.308 de 23 de dezembro de 1963, e tendo ouvido o Tribunal de Contas da União em cumprimento ao que determina o artigo
93 do Regulamento Geral<~- de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19. E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito especial de ..... .

Aros DO PoDER

Cr$ 11.000.000 (onze milhões de cruzeiros), destinado a atender às despesas com os reparos das diversas estradas municipais danificadas pelas enchentes ocorridas em 1963, no Munidpio de Piratuba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2\l. O crédito especial de qm~
.trata o artigo 19, será aplicado pela
Prefeitura de Piratuba atraV.<)S do De·
partamento Mvnicipa1 dB Estradas de
Rodagem.
Art. 3ç. :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 77° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

Decretos ns. 57.549 :?. 57.551 ainda
não foram publicados no Diário Ôficial

DECRETO N9 57.552 - DE
DEZEMBRO DE 1965

29

DE

Prorroqa o prazo es'tabelaaiclo pelo Decreto n9 55.979, de 22 de abril de

1965.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso !, da COnstituição FedeTal, depreta.:
Art. lQ. Fica prorrogado, por 130
(cento e oitenta) dias; o prazo âeterminado pelo artigo 39 do' Decreto .nú ..
mero 55.979, de 22 de abril de 1965.
Art. 2Q. Revogam-se· as disposições
em contrario.
B1·asilia, 2_9 de dó:embro de 1965;
1449 da Inct'ependência e 779 da República.
H.

DECRETO N9 57.554 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1965
Abre ao Ministério da Educaçlio e Cultura, o crédito especial de ...
Cr$ 24.804.500 (vinte e quatro milhões, oitocento~ e quatro mil e quinhentos cruzeiros) paran atender às
despesas com a desawopriação, pela
União, do imóvel situadO na Praia
do Flamengo, 130-132, no Estado da
Guanabara e que se destina a abrigar a Campanha de Assistência ao
Estudante,

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Léi número 4.575, de 11 de dezembro de 1964,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmoS do aí't. 93 do Regulamento Geral de Contabilid::tde Pública, decreta:
Art. 19. Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 24.804.500 (vinte e quatro milhões, oitocentos e quatro mil e
quinhentos. cruzeiros), para atender
àS despesas com a desapropriação, ?8la União, do imóvel situado na ~Jl'aia
do Flamengo, 130-132, Estado da Ü!'aA
nabara, pertencente à Sociedade Ger-·
mânia, que' se destina a abrigar r:
campanha de Assistência ao Estudante (CASES), órgão do mencionadu
Ministério.
Art. 29. O p1·esente decreto entrara em vigor na data ::h~ sua pub~ica~
ção,
Art. 3Q. Revog<JJn-se as disposiç5c.<:
em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1955;
1<!4:9 da Independência e 779 da Re~
pública.
H, CASTELLO· BRANCO

Octávio Bulhões
Flávio Lacerda
DECRETO NQ 57.555 -

DE

29 DE

DEZEMBRO DE 1965
CTia uma Comissão Executiva com o
objetivo de elaborar os projetas definitivos de ligação clireta, atraves
de ponte, entre o Estado ela Guanabara e a cidade de Niteróz, Capital do Estado do Rio de Janeiro.

CASTELLO BRANCO

Raymunclo de Brítto

Decreto n'? 57.55~ ainda não fói
blicado no Diário Oficial.
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EXE-CUTIVO

pu~

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

528
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tigo 87, item I, da Constituição, de:creta:
Art. 1<?. Fica criada, no Ministé!·io
da Viação e Obras Públicas, uma Comissão Executiva com o objetivo de
elaborar os projetas definitivos de iíM
gaçâo direta, através de ponte, entre
o Estado da Guanabara, e a cidade de
Niterói, capital do Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2<?. A Comissâo Executiva será
constituída de um representante do:
a) MinistrO da Viacão e Obras Públicas, que será o Pr.esidente;
b) Ministêrio Extraordinário para o
Planejamento e Coordenaçào Económica;
c) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
d) Estado da Guanabara;
e) Estado do Rio de Janeiro;
Art. 3<?. A Comissão funcionará em
regime colegiado, bastando, para as
deliberações, a maioria simples de votos.
§ 1f?. A Comissão. poderá, em caso
de urgência,. delegar poderes ao Presidente, para 8,diantar providências
ad rejerendum da Comissão.
§ 2<?. Ao Presidente cabe tomar as
medidas necessârias Para execução das
deliberações da Comissão.
Art. 4\l. São atribuições da Comh-.

são:
q) Levantar elementos necessános
à elaboração dos projetas. inclusive
fazer realizar pesquisas geotécnicas no
continente e no fimdo da Baía e ob~
ter especificaçõe::.: e orçamentos completos;
b) obter recursos para o financiamento de estudos preliminares e estudos de viabilidade da obra;
c) a elaboração de. projeto para tais
financiamentos, bem como promover
gestões junto a entidades financiado~
ras, nacionais e eStrangeiras, para
Captaçào dos recursos necessários ao
atendimento dos fins a que ·se destina a .Comissão, sob a orientação geral do Ministro Extraordinário para o
Planejamento, e Coordenação Econô~
mica;
d) contratar, na forma da legislação em vigor, pessoás, organizações Ou

EXECUTIVO

ernprêsas pàra que participem dos estudos e serviços atinentes à elaboraÇá(' final do projeto;
e) elaborar _o edital de concorrência, para e, seleção da firma· que jevera construir a ponte.
Parágrafo único. A Comissão poderá celebrar convênios, com pessoas
jurídicas de Direito Público interno,
inclusive com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para
melhor desempenho de suas atrHnüções.
Art. 59. Os recursos financeiros originários dos Min-istérios, ou entidades,
representados na Comissão, a ela serâc entregues mediante suprimento
especial de fundos, a ser comprovado
de acôrdo com as normas do concedente.
Art. 69. Ao Presidente da Comissão
incumbe:
a) Promover o funcionamento regular da Comissão;
b) dirigir-se diretamente aos órgãos
públicos, federais, estaduais ou municipais, no interésse dos objetivos da
Comissão;
c)
assinar os - contratos previstos
no art.. 4'?', alínea d, bem como os de
locação do imóvel necessário ao .funcionamento da Comissão;
d) requisitar servidores, sem perd~:t
de seus direitos, salários, e demais
vantagens, dos órgãos representados,
bem como de outros órgãos do M. V.
O. P. que devam colaborar nos trabalhos ou integrando subcomissões;
e) movimentar os recursos da Comissão;
f) contratar pessoal regido pela c.
L. T.;
g)

atribuir gratificações constantes

de Tabela &provada pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas, bem como

impor ao pessoal requisitado o regi··
me de dedicação exclusiva.
'Art. 7\l Dentro do prazo de 15 dias
a Comissão elaborará um regimento
e o submeterá à homologação do Ministro da. Viação e Obras Públicas.
A1;t. 89. A Comissão conCluirá sens
trabalhos dentro do prazo que lhe fôr
assinalado pelo Ministro da Viação e
Obras Públicas.
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Art. 9\l. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965;
144<? da Independência e 77<? da República.

H.· CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

Octâvio Bulhões

DE

Abre c1·édito suplementar autorizado
pela Lei n<? 4. 787, de 6-10-1965.

O· Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I da Constituição Federal e da autorização contida no 2-.rtig0 1'1 da Lei n'-' 4. 787, de 6 de outubro de 1965, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas da União em cumorimento
ao que det-ermina o artigo 93 do Regulamento Geral de colltabilidade
Pública, decreta:
Art. 1v E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementar \ de
Cr$ 292.468.000 (duzentos e nol/enta
e dois milhões, 'quatrocentos e Sessenta
e oito mil cruzeiros) ao Suba:hexo
4.14.10 - Contadoria Geral da República, Dotação 3 - Despesas Correntes, 3. 1 - Despesas de custeio, 3 .1.1
- Pessoal, :i. 1. 1. 1 - Pessoal Civil variável, do orçamento para o atual
exercício, ap1·ovado pela Lei n9 4.539,
de 10 de dezembro de 1964.
Art. 29 A dotação 3
Despesas
Correntes, 3 .1. Despesas de Custeio,
3.1.1.1- Pessoal Civil- Fixo, constante do Orçamento vigente, no
Subanexo 4.14 - Ministério da Fazend.a, 4.11.10 - Contadoria Geral da
República, fica reduzida de ......... .
CJ':;;' 292.':1:68.000, (duzentos e noventa
e dois milhões e quatrocentos e sessenta e oito mil cruzeiros) .
Art. 39 A discriminação das importâncias do crédito suplementar de que
trata o artigo 1'-' e da parcela consi~
derada inaplicável, será feita pelo
Poder Executivo e obedecerá ao ê.is~
posto na Lei nl? 4.329, de 17 de março
1964.
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Art. 49 ~ste Decreto, entrará em
vigor na data de sua publicação, revog2.das as disposições em contrário.
Bl·asilia, 29 de dezembro de 1965;
1449 da Independência e 779 da
República.

H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N9 51.556 - DE 29
DEZEMBRO DE 1965

d~

ExElcuTrvo

DECRETO N9 57. 557 - DE 29
DEZEMBRO DE 1965

DE

Dispõe sôbre o aproveltamento dos
1·ejeitos piritosos oriundos do beneficiamento do carvão.

O Presidente da República, nsando
da atribuição que lhe confere u ar~
tigo 87, item I, da Constiturção ~,;
Considerando que o aproveitamento
dos rejeitas piritosos do 0arvãu nacional na indústria do ácido .:mlfúrico constitui empreendimento cuja
solução satisfatória proporcionara economl'a de divisas para o país:
Considerando que. segundo r;;centes estudos. realizados em çonjunt.o
pela Comissão d'J Plam, du 1.:arvão
Nacional - CPCAN e pelo Banco Nacional do Desenvolvimento EC'môm't. co - BNDE é possível a t"abricação
dt ácido sulfúrico à base ae concentrados piritosos, dentro de custos razoáveis;
Considerando o que mais qonsta da
Exposição de Motivos nt? 3&. de 22 de
dezembro de 1965, dos Senhores Ministros das M1'nas e Energia da Fazenda, da Indústria e do Comércio e
do Planejamento e Coordenação Econê-mica, decreta:
Art. 1" Compete à ComJ..:;sâc do
Plano do carvão Racional - CPCAN
coordenar ou executar a& medidas
destinadas ao cumprimento das disposições cuntidas neste decreto, referentes à produção e ~tm.tércio de
concentrados pin'tosos oriundos do beneficiamento de rejeitos a.sw)f'iados à
produção de carvão.
Art. 29 serâo aproveitad.Js prioritàriamente os rejeites piritosos prove~üentes
da produção corrente de
carváo sempre que econômicamente
justificável.
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Art. 39 A Comissão do Plano do
Carvão Nacional - CPC AN fixara o
preço máx1'rn0 de venda do con~e?
trado píritoso, no local do beneficiamento bem como os J.imiLes dentro
dos· q1lais poderão variar as suas características. tendo em Vlsta a sua
utilização na indústria qmmica.
Art. 4<? As emprêsas minera.doras
que não s-e interessarem <'Tu realizár
a concentração de rejeitas ptritosos
deverão dàr con!1ecimento d<:~ '~Ua. disposição ~: Comissão do Plano do ·car.vâo ·-Jacionai - CPCAN.
Art. 5<? os projetas referentes a
instalações para concentração de rejeitas pirítosos além das facilidaà.es
concedidas por legislações específicas,
poderão b-eneficiar-se dos segu1n tes
incentl'vos:
a) financiamento, através da Comissão do Plano do Carvão· NactonaJ
- CPCAN E do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico - BNDF
nas condições.· usuais adota.das por
tais entidades;
b) as isenções previstas no art. , 17
da Lei n<? 3. 860, de 24 de ct~zembro

de 1960;
c) dl'spensa de sobretax<'! e de. deposito compulsório na aquisJção de divisas destinadas às lÍnporta.ções de
que trata a alínea "b''.

Parágrafo único. A .concessão dos
incentivos enunciados neste artigo depenae de -prévia aprovação do pmjeto pela Comissão do Plano do Ca:cv~o- Nacional -- CPCAN.
·
Art. 6Q' Nos casos em que .haja conveniência de realizar a concentração
de r_ejeftos piritosos em instalações
centrais que atendam a diversos mineradores, a Comissão do Plano do
Carvão Nacional - CPCAN rleverá
incentivar a associação dos me~mos
par& a: construção e ope:ração,1::1.S instalações indicadas, participando dos
empreendimentos, se necessário, conforme faculta a· alínea "c" do parágrafo único do art. 19 da Lei número 3.860, de 24 de dezembro de
1960.

.

Art. 7ç A Comissão do Plano do
Carvão Nacional - CPCAN e as emprésas sob contrôle da Um'ão, 1-quela
através do exercício dos podêres que
lhe são conferidos pela Lei n9 3.860,
de 24 de dezembro de 19-60 e por êste

decreto, deverão favorecer a ':l.-ssinatura de contratos a longo prazo para
o fornecimento de concentrado piritoso, a emprêsas cujos projetas te··
nham sido aprovados pelo Grupo
Executivo da Indústria Química ,:__
GEIQUIM (art. 9<?) .
Art. 8<? Os .projetos que visem à
construção de instalações em que seja
prevista a utul'zação de concentrudo
piritoso para a produção de ácidO sulfúrico, anidrido sulfuroso_ ou ':!tl:stôfre
elementar, isolada ou simultâneamente, e ainda ob destinados a adapt<tção de instalações de ácido snlfúrico existentes,. para uso de ~oncen
trado piritoso, ·poderão beneficÍ'ar-se
dos incentivos indicados abaixo, _em
aditamento aos previstos no art. 29
do Decreto n<? 55.759, de 15 de fevereiro de 1965:
·
a) financiamento através da Co-missão do Plano do Carvão Naejonal

-

CPCAN;

as isenções previstas no art. 17
da Lei nº 3. 860, de 24 de dezembro
·cte- 1960.
§ 1<? O montante dos financl'amentos e avais concedidos poderá elevar~
se, se assim solictiados pelos postulante( de auxílio financeiro, a 80%
(oitenta por cento) dos investimen··
tos fixos a realizar.
§ 29 o Grupo Executivo da Indústria Química - GEIQUIM, ao aprovar projetos específicos para as fillall'dades previstas neste artigo, ~·e
cCJmendará aos órgãos competentes a
concessão dos incentivos que, t> seu
critério, lhes jevam ser atribuíp.Js,
b)

Art. g<:> Os interessados na ut\li::::a~
ção de concentrado ~Jiritoso devP.rão
submeter à 'aprovação do Grupo
Executivo da Indústria . Química -GEIQUIM prOjeto para êsse fl'm, organizado de acôrdo com normas estabelecidas por aquêle órgão.
Parágrafo único. Juntamente com
o projeto mencionado neste artigr>
deverá ser ericaminhada manif~stu
ção, da Comissão do Plano do carvão
Nacional - CPCAN, declarando a
possibilidade, em princípio, de suprimento da quantidade necessária de
concentrado piritoso.
Art. 10. Os l'ncentivos previstos no
art. 29 do Decreto n9 55.759, de 15
de fevereiJ:o de 1965, não serão apli-
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cáveis a projetas, ou suas partes. concernentes a instalações de produçâ.D de
ácido sulfúrico com' base em enxófre
elementar, quando a indústria estiver
situada em locaiS em que seja possível a produção de ácido sulfúrico a
partir- do concentrado piritoso, a custo
para o- empresário que não eXGeda o
que seria obtido com o uso de l'nstalações do mesmo porte com base em
enxôfre elementar importado.
§ 1º Para o confronto a que se refere êste artigo serão· considerado':> os
efeitos nos custos de produção dos estímUlos seletivos previstos neste decreto.
§ 29 A restrição constante dêste ár~
tigo não prevalecerá, quandÓ ficar demonstrada perçmte o Grupo .Executivo
da Indústria Química - GEIQUIM a
l'mpossibilidade da emprêsa de obter
suprimento regular e na quantldade
necessária de concentrado piritoso.
Art. 11. o Grupo Executivo da Indústria Química - GEIQUIM c1iado

DECRETO NQ 57 .5!)6
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pelo Decreto n9 53.975, de ~19 de julho de 1964, passa a ser integrado,
também._ por um representante da
Comissão do .Plano ..do Carvão Nacional - CPCAN.
Art. 12. f;.ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezeriibro de 1965;
1449 da Independência e 779 da .R.epübh'ca.

~ DE

H. , CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.
Octavio Gouveia de Bulhões
Roberto Campos
Daniel Faraco

Decretos ns. 57.558 a 57.565 alnd-.
não foram publicados no Diário Oji~
cial.

31 DE DEZEMBRO DE 1965

Cria o 19 Batalhão de Comunicações, Divisionário,. com sede
no Rio de Janeiro, GB.

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
Art. 87, inciso· I da Constituição Federal, e .de conformidade com o disposto no Art. 19 da Lei n<? 2.851, de 25 de agôsto d~ 1956, decreta:
Art. 1º F'ica criado o 19 Batalhão de Comunicações Divisionário, com
sede no Rio de Janeiro, Guanabara.
Art. 29 O Ministro da Guerm baixará os atos complementares decorrentes dêste decreto.
·
Art. 39 o prescmte decreto eHtrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1965; 1449 da Independência· e 779 da
República.
H. CASTELLO BRANCO.

iArthu1' da Costa e Silva.

APENSO
No HApenso" dos volumes da "Colecão das Leis" Hauram~

I _ Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores,. foram publicados no uDiário Oficial" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
II _ As retificações e republicaÇões feitas durante o trimeetre,
quando referente• a diplomas legais expedidos em trimestre• anteriore~.
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DECRETO N9 54.539 -

DE 22 DE

OUTUBRO DE 1964

Retijica o a.rt. 19 do decreto 2.139, de
22· de janeiro de 1963, referente à
autorização de pesquisa de rúica e
pedras coradas no munictpio de Galiléia, .Estado de Minas Gerais, concedida- a Adão Batista de Andrade.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe t.onfere o artigo 87, nQ I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. }Q Fica reti:flcado o art.· 19, do

decreto 2 .139, de 22 de janeiro de
1963, que autodza o cidadão brasilelro Adão Batista de Andrade a pes.o.

quisar mica. e pedras l'orada::. em ter··
renas no município de Galiléia, do
Estado de Minas Gerais, o qual passa
a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Adão Batista de Andrade a pesquisar mica
e pedras· .coradas em terrenos devolutos no lugar denominado Pitorrinha ou Capetinga, -:listrito e muni.:.
cípio de Galiléia, Estado de Minas
Gerais, numa área de trezentos e
três hectares (303 ha), delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a oitocentos e sessenta e
sete metros. (867 m), no rumo magnét.ico de setenta .e um graus quinze
minutos sudoeste (719 15' SW), da
confluência do córrego Pitorrinha Com
o córrego da Capitinga e os lados a
partir dêsse vértice têm os seguintes
co_rnprimentos e rumos magnéticos;
mll e oitocentos metros (1.800 m),
trinta e quatro graus quinze minutos
nordeste (349 15' NE) ; mil e seiscentos metros (1. 600 m), sessenta
e quátro graus cinqUenta. e tfês mi-

nutos sudeste (64953' SE) ; mil e seiscentos metros (1. 600m), vinte e sete
graus trinta minutos sudeste -<27930'
SE); quatrocentos metros (400m), setenta e um graus trinta e sete minutos sudoeste (7l937'SW) ; seiscentos
e noventa e cinco metros (695 m),
vinte e sete graus quarenta minutos
noroeste (:ri-940' NW); dois mil e quinhentos metros (2.500 m), oitenta e
sete graus vinte e quatro minutos noroeste (87924' NW).
Art; 29 A presente alteração não
fica sujeita a pagamento de taxa na
forma do art. 17 do Código de Minas.
Art. 39 Ficam mantidas a.s demais
disposições dos artigos do referido decreto, que passam a fazer parte integrante do presente.
Art. 49 Revogam-se as d1sposiçõe:;
em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 7W;l da R'epública.
H. CASTE'LLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.776 -

DE

3l

DE

OUTUBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro Athos
Fontes Ferreim ci pesquisar dotomita, no Município de Itararé, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf€:re o artigo 8'7, nº I, da· Constitui;:;áo e nos têl·mos do Decreto-lei nll 1.985, de 29 de
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janeiro de 1940 <Código de Minas),

decreta:
A:rt. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Athos Fontes Ferreira a
pesquisar dolomita em terrenos de
propriedade de Alceu Fontes Ferreira
e de herdeiros e Sucessores de João
Vidal de Andrade no lugar denominado Taguaruçu, distrito e município de
Itararé, Estado de S. Paulo, numa ãrea
de vinte e quatro hectares oitenta ares
e cinqüenta centiares (24,G050 lm), del:mitada por um p·entágono Irregular,
que tem um vértice a miJ setec-3ntos
e vinte e cinco metros (1. 725m), no
rumo magnético de quarenta e. seis
graus e cinqüenta e ~iuco minutos
nordeste

(46955'NE);

da confluência

do córrego do salto com o rio Taguan~çu e os l8,do:S a partt:t dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e vmte e
cinco metros (325m), vmte e nove
graus e trinta minutos nordeste
(2S930'NE) ; quinhentos e cinqüenta
metros (55üm), oitenta graus nord€s·te (8Q9NE) ; quatrocentos e cinqi.ienta
metros (450m), nove grau:o; sudoeste
(99SW); quatrocentos me<,ros C400m),
oitenta graus sudoeste ~809S\V) ; duzentos e sessenta e cinco metro..s
<265m), cirtqüenta e nnvc graus e
trinta minutos noroeste ~59930'NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica suJeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e .ja R.eso1uçáo
CNEN nl? 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissao Nacional de Enen~·ia
Nuclear.
Art. 21? o titulo da autorizaçao de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste ~creto, pagará a taxa je trezentos cruzeiros Wr$ 300,00), e será
válido por dois (2) anos a contai da
do.ta da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 31 de outubro de 1964;
143Q da Independência e ?5Q da Re~
pública.
H, CASTELLO, BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N<! 55.012 - DE 17 DE
NOVEMBRO DE 1964
Declara de utilidade pública a "lr··
mandade da Santa Caia dP Misericórdia de Tambaú", ~om sede brrt
1'a:mbaú, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usanCo

da atribuição que lhe confere o ar··

tigo 87, item I, da ConStituição Fe·
deral e atendendo ao que con8ta do
Processo M.J .N .I. 56.969, de 1964,
decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos termos do art !<.> da
Lei 91 de 28 de agôsto de 1935, com··
binado com o art. 19 do Re~Jlllamen
to aprovado pelo Decrer.o 00.517, de
2 de maio de 1961, a "Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Tantbaú", com sede em Tambaú, Esmdo
de Sâo Paulo.
BraSília, 17 de novembro de 1964;
143Q da Independência e r/61? da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Milton Soa?·es Campos

DECRETO Nl? 55.260 -· DE 22 DE

DEZEMBilO DE 1964

Autoriz·a o cidadão brasileiro Darcy de
Almeida a pesquisar a1·eia quartzo:;a, no Municipio de Jacobina, Estado da Bahia.

O Presidente da RepUblica, usando
da atribuição- que lhe confere o arti..:
go 87, n9 I, da Constituição e nos t.êr~
mos do Decreto-lei nl? 1.935, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizacto o cidadão
brasileiro Darcy de Almeida a pesquisar areia quartzosa em terrenos de
propriedade de Antonio Barbosa de
Souza, no lugar denominado Bananeir<.l,s, distrito e município de Jacobi·
na, Estado da Bahia, numa área de
dezoito hectares e oitenta e três ares
(18,83ha), delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
cento e vinte e seis metros (126 m),
no rumo magnético trinta e cinco
graus nordeste (359 NE) da extremidade nordeste (NE) da ponte da Estrada de Ferro Leste Bra~
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sUeb:o entre Jacobina e senhor do
Bonfim e os lados, a partn· dêsse vértice, os seguintes çomprimenws e rumos magnéticos: trezentos e oitenta.
metros (380m), setenta e seis graus 0
quarenta e cinco minutos nordeste
(75945' NEJ ; quatrocentos e setenta
metros (470m), treze graús e qui.nze
minutos sudeste (13915' bE); quatrocentos e setenta e oito mc~roEo (478m).
setenta e~ seis graus e quanmta e cmco minutos sudoeste 1.76'?45' SW);
cento e cinqüenta e r.inco metros
055m), nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (9º45' NE) ; sessenta e cinco metros (65m), dois
graus e quinze minut,ns nofdeste
(2°15' NE); duzentos e ses:.;enta e sete
metros (267m)' quatorze graus e guin··
ze minutos noroeste (14º15' NW).
Parágrafo único. A 'execuçáo da
presente autorizaçáo ficn sujeita as
estipulações do Regulamnlto aproJvado pelo Decreto n9 51.726. de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nll !-63, de 9 de janeiro de 1~53,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 o titulo da autorização de
pesquisa, que será illlla via autêntica dêste Decreto, pagara a w,xa de
trezentos cruzeiros CCr$ 30{1,00) e será
válido por dois (2) ::mos a contar da
data da transcriçáo no !ivr.:J próprio
do Registro das Au.toriza~ões de Pesquisa.
ArL 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1964;
1<139 da IndePendência e 76° da República.
H_ CASTELLO BRANCO

!II auro Thibau

DECRETO

NQ 55,391 DE
DEZEMBRO DE 1964

31

DE

Autoriza a Indústrias Brasileiras de
Artigos Rejratários S. A. - !BAR,
a .pesquisar pirojilita no município
de Itapeva, Estado '"~e São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 ... 985, de 29
de janeiro de 1940 ·(Código de Minas),
decreta:
. Art. 19 Fica autorizada a Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários S.A.

- !BAR, a pesquisai: pirofilita em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Ponto do Taquari-Mirim,
distrito e município de Itapeva, Estado de São. Paulo, . numa área de
doze hectares e quarenta ares (12,40
ha) delimitada por um polígono mistníneo que tem um vértice na confluência do córrego Nhá Ricarda no
rio Taquari-Mirim. O primeiro lado,
é a linha que prolonga a margem esquerda db rio Taquari-Mirim, à
montante, com o comprimento de mil
e sessenta metros (1. 060 m) . A partir dêsse ponto, a poligonal assim se
define, por seus cumprimentos e rumos verdadeiros: trinta e cinco metros e vinte e três centímetros (35,23
m), trinta e um graus e dezessete minutos sudoeste (31\l 17' SW); noventa metros e quarenta centímetros
(90,40 m), vinte e seis graus cinqüenta e um minutos noroeste (269
51' NW); trinta metros e dez .;entímetros (30,10 m), quarenta e cinco
graus noroeste (45º NW); vinte
e
Seis metros e noventa centímetros
(26,90 m), setenta e nove graus e cinqüenta e nove minutos noroeste (79'?
59' NW) ; trinta e nove metros e cinqüenta centímetros (39,50 m), sessenta e sete graus trinta e nove minutos
sudoeste (679 39' SW) ; cento e onze
metros (111 m), treze graus e dezessete minutos sudoeste (139 17' SW);
quarenta e quatro metros e setenta
centímetros -(44,70 m), quarenta e ~Tês
graus e quarenta e nove minutos sudoeste (43\l 49' SW), até o marco colocado à margem direita do córrego
Agua Nhá Ricarda; o último lado é
a linha que perlonga o referido córrego, à .iusante, com o comprimento
de quatrocentos e sessenta metros
(460 m), até o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita à~
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique
a existência. na jazida, como associado de qualquer das substfLlcias a que
se refere o art. 2? do citado Regulamento ou de outras i5Ub-stâncias · discriminadas pelo Conselho Nacicmal d~
Pesquisas.
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntic.a
dêste decreto, pagará a taxa de· trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e .será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
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de- Registi·o das A·c1torizações de Pesquisa.
· Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 31 de dezembro de 19G~;
143<> da Independência e '769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

·Mauro Thibau.

DECRETQ N° 55.533

DE u

DE

JANEIRO -DE 1965

Autoriza o cidadão brasileiro Leonar~
do António Galvão a lavrar água
mineral no município de Nova Era,
EStado de Mjnas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lh:; confel·e o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n<> 1.985, de 29 de janeiro de 19.40 (Código de rvlinas), de-

creta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leonardo Antônio Gaivão a

lavrar·· água mineral em tel'renos de
sua propriedade, na- Fazenda Rio do
Peixe, distrito e municípfo de Nova
Era; Estado de Minas Gerais, numa
área de doze hectares (12 ha) delimitada por um retângulo que tem um
vértice a setenta metros (70m) no rumo verdadeiro oitenta e cinco graus
sudoeste (859 SW> da confiuência dos~
córregos da Onça e da--Fonte e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumo~ verdadeiros: quatrocentos metros C400 mJ,
quarenta e três graus e trinta minutos
noroeste (43° 30' NWJ; trezentos metros (300 m), quarenta e -seis graus e
trinta minutos nor·deste (469 30' NE).
E!sta autorização é, outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dós artigos 32 .. _33, 34 e suas
a1ineas, além das seguintes e. de outras constantes do mesmo Código, nào
expressamente .mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita· às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nQ 30.230, de 1 .de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como· associado
de qualquer das substâncias a que se

.refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras· substâncias discr!mtn.g_.das pelo Conselhn Nacional de Pes_quisas.
Art. 2<? o concessionário da autoriza~_ão fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tnbutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento ao disposto no art. G8 do Código de Minas.
Art. 3<? se o concession'ário üa autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbe:rp., a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subr3o1o para fins de la'rra, na forma dos
artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discrlmi:hados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
p01 titulo este decretr'. que ~erá transcrito no livro próprio de -Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruze~ros
(Cr$ 600,00).

Art. 79 Revogam-se as disposiçõe.s
em contrário.
Bra$1lia, 11 de janeü·o de 1965; 1415'
da Independência e 7.7Q d~, República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO W? 55. 63'Ü
JANEIRO DE 1965

DE

26 DJ:

Declara de utilidade ZJúbUca a Comu. nidade Assistenciai Espírita "Lar
Veneranda". com sede em santos,
Estado de São Paulo.

o

Presidente da República, usando
conf~re o artigo J37, item I, da ,Constituição Federai, e atendenQo ao qui:! consta do
processo M. J. N .1 19.218, de 1964, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
Ci.a Lei n_Q 91, de 28 de agóstc de 1935_,

da atribuiçáo que lhe
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combinado com o art. lç ·do Regulamento aprovado pelo Decreto númel"O 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Comunidade
Assistencial
Espírita
"Lar Veneranda", com sede em Santos, Estado de São Paulo.
Brasília, 26 de janeiro de 1965· 1441l
da Independência e 77Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares Campos

~3·

ro, Estado da Guanabara, a comprar
pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei nç· 466, de 4 de junho de 1938,
constitUindo titulo desta, uma via au_tentica do presente decreto, obrigando-se, seu titular, a cumprir as leis e
regulamentos vigentes ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorizaçao.
Brasilia, 26 de janeiro de 1965;
1441l da Independência e 77Q da
República.
H. CASTELLo BRANCO

DECRETO NQ 55.631 -

DE

26

DE

JANEIRO DE 1965

Autoriza Irineu Cardoso 1e Cai·valho
a comprar pedras preciosas.
O Presidente da República, usando da a~ribuiçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Constitn.ição

Federal e tendo em vista o Decretole! nQ 466, de 4 de junho 1e 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o ci-dadão brasileiro Irineu Cardoso de Carvalho, residente em Patos de Minas,
E;stado de Minas Gerais, a c.omprar
pedras preciosas nos têrmos do De··
creto-Iei nQ 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta, via
autêntica do presente decretO, ol)~·i
gando-se, seu tit.ular, a cumprir as
lei.~ e regulamentos vigentes "lU qLe
venham a vigorar sôbre o objeto deRta autorização.
Brasília, 26 de janeiro de 1965; 144Q
da. Independência e 77Q da República.
H.· CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhõef'J

DECRETO NQ 55>.632 - DI!: '26 DE
.JANEIRO DE 19l!5
Autoriza Cândido Trancoso Sobrinho,
a comprar pedras _precío3as.

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confe;e o artigo 87, número I, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
n? 466,_ de 4 de junho de 1938, dem·eta:
O

Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro CândidO Trancoso
Sobrinho, residente no Rio de Janei-.

Otávio Gquveia de

Bu~.~~--

DECRETO NQ 55. 633
,JANEIRO DE 1965

DE

26 DE

Autoriza Stelio Cavedon a comprar
pedras p1·eciosas,

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituiçáo Fe-

<ieral e tendo em vista o Decreto-lei
n'1 466, de 4 de junho de 1938, de-creta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Stelio Cavedon, residente em Erechim, Estado do Rio
Grande do Sti.l, a comprar pedfas
preciosas nos têrmos do Decreto-lei
nç o166, de 4 de junho de 1938, constituindo título desta, via autêntica do
presente decreto, obrigando-se, seu titular,- a cumprir as leis e regulamentos vigentes ou que venham a vigorar
sóbre o objeto desta autorização.
Brasilia, 26 de janeiro de 196~;
144° da Independência e 77'? dR
Hepública.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Gouveia de

Bulhó~s

DECRETO NQ 55.634 -

DE ~ ••

JANEIRO D:! 1-9155

AUtoriza a Joalheria Sterling Ltãa.
a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí~
go 87, número I, da Constituição Fe·
deral e tendo em vista o Decreto-lei
n'? 4€6, de 4 de junho de 193·~-- decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
Joalheria Sterling Ltda .. ,estabelecida
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na Capital do Estado de São Paulo, a
c;:,mprar pedras preciosas em bruto
nos termos do DecrP.to-lei n9 466, de
4 de junho de 1933. constituindo título desta.' via autêntica õo presente decreto, obrigando-se, seu titular, a cumprir as leis e reg•rlamentos vigentes
ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 26 de Janei;:o de 1965· '1.4411
da Independência e 779 da República.
H.

dica do Rio de Janeiro, situada no
gstado da Guanabara, mantida pela
"Sociedade Universitária Gama Fi~
lho".
Art. 29 :ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 19 de fevereiro de 1965;
1449 -da Independência e 779 da R\1pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio suplicy de Lacerda

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 55.635 - DE 26
JANEffiO DE 1965

DE

Autoriza Euclides Rodrigues Lopes a
comprar ped~as preciosas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Qonstituição Federal, e tendo em vista o Decreto:.·-lei
n9 4{)6, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único~ Fica autorizado o cidadão brasileiro Euclides Rodrigues
Lopes, residente em Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras precisosas nos têrmos do Decreto-lei n9 466; de 4 de junho de 193,8,
constituindo título desta, via autêntica do presente decreto, obrigando-se,
seu titular, a cumprir as leis· e regumentos vigentes ou que venham a vigorar sõbre o objeto 'desta autoriza-'
ção.
BrasUia, \26 de jan~iro de 1965 · 1449
da Independência e 77ç da República.
H.

DECRETO N9 55.848 MARÇO DE 1965

DE Hl DJ:

Retijica o Decreto n.<> 54.093, de 4 de
agôsto de 1964.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, item I, da _Constituição e
tendo em vista o que consta no processo' n9 70 .387-Q3,' do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Artigo único. Fica retificado o De~
creto n5' 54.093, de 4 de agôsto de
1964, para o efeito de declarar que é
concedida autorização para o funcionamento do curso de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Uberlândia e não o reconhecimento como constou do referido Decreto.
Brasília, 19 de março de 1965; 144?
da Independência e 7!19 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Moniz de Aragtlo

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO N<? 55.873
DECRETO N<? 55.663FEVE!\EffiO DE 1965

DE

19

DE

Concede autorizaçéio para o j1mciona~
menta da Escola Médica do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe· confere o ar~
tigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 421, de ~ 1
de maio de 1938, decreta:
Art. 19. E' concedida autorização
para o funcionamento da Escola Mé·

MARÇO

DE

~ DJ:

29 :oB

1965

Renova a concesstio -Jutorgada para
execução de serviço de ·adiodifusáo

o Presidente da ··Repúmica, usando
das atribuições qu~ the confere o ar~
tigo 87, item I, da. Constituição Federal, e tendo em 71Sta. J que ·consta
do Processo 151-63, do Conselho Na·
cional de. Telec_omunicações, decreta:
Art. 19 Fica ;:enovada. nos têrntos
do Artigo 114, do , Reg1Íiamento do~
serViços de Radiodifusão, ~ observada
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a Decisão n9 5-64, do .m ~Sl!tO Conselho,
publicada no Diári0 0/tctal de 3t de
março de 1964, a concessão outorgada
pe1o Decreto n9 28.f:t~9. de~ de dezer.c.bro de 1950, à Emissoras Reunidas Rá ·
dio Cultura Ltda., para estabelecer,
sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão em onda média
na cidade de Caxias <io Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único o ·~z.mtrato decorrente desta renovação obedecerá às
cláusulas que com êste -baixam, rubricadas pelo Presidente do conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 (s€ssenta)· dias, a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário Oficial, sob pena de se tornar nulo, ·de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 2<? -Revogam-.se aR disposições
em contrário.
Brasília, 29 de março 0.e 1965; 144?
da Independência e 779 da República
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N.Q 55.942 ABRIL DE 1965

541
DE

19

DE

Declara de utilidade pública a "Irmandade da Santa Casa de Mir;ericórdia de Adamantina" com
sede em Adamantina, Estado de
São Paulo.

O Presidente da, República, usando
da atl·ibuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N.I. 3.60~, de 1965, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1.9 da Lei n.º 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1.9 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.9 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Irmandade da Santa Casa. de Misericórdia de Adamantina" com sede
em Adamantina, Estado de São Paulo.
Brasília, 19 de abril de 1965; 1449
da Independéncia e 77f! da República.
H, CASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos.

DECRETO N'!

55. 909

ABRIL DE

DE

12

DE

1965

Concede autorização para o .funcionato da Faculdade de Ciências Contáb.eis e Administrativas, no Estado da
Guanabara.

o Pr-esidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ,J.rtigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 421, de 11
de maio de 1938, decreta:
Art. 19 :É:
concedida autodza.ção
para o funcionamento da Faculdade
de Ciências Contábeis e Administntivas, no Estado da Guapabara, man-tida pelo Sindicato dos contabilistas
do Rio de Janeiro.
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na da ta da sua publicação.
Brasilia, 12 de abril de 196::i; 1449
da Independência e 77f! da República.
H,

CASTELLO BRANCO

RMf}mundo MoniP.: d• IJ.ragdo

DECRETO N? 55.963 ABRIL DE 1965

DE

20

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização 'gratuita, do terreno que
menciona, situado em Mace;ó, Estado de A lagoas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
e de acôrdo com os artigos 125 e 126,
d0 Decreto-lei nQ 9. 760, de 5 de se~
tembro de 1946, decreta·:
Art. 1'! Fica autoriz8.dri a cessão
gratuíta a Liga de Amadores Brasileiros da Rádio Emissão (LABRE), de
terreno nacional situado na Ladeira
Rosalvo Ribeiro, em Maceió. Estado
de -Alagoas, com a área de 870,8177
m2 (oitocentos e setenta met1·os quadrados e oito mil cento e setenta e sete centímetros quadrados). tudo de
acôrdo com o processo protocolado
n 0 Mfnistério da Fazenda sob o n?
311.787, de 1954.

Art. 2'! Destina-se o terreno a qt~e
se refere o artigo anterior a construçã-o da sede daquela Liga, tornan~
do-se nula a cessão, independente do
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â42

~to especial,· se lhe fôr dada. no todo
ou em parte, aplicação diversa da
que lhe é destinada, ou ainda se houver inadimplemento de cláusula do
contrato que deverá ser lavrado em
livro nróprio do Serviço do Patrimônio dâ União.
Brâsilia, 20 de abril de 1965 · 1449
da Independência e 779 da RepÚblica.

H,

CASTELLO BRANCO

octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N\1 55.972
ABRIL .DE 1965

DE 2-0 DE

ku·toriza a cessão, sob a forma tte
utílização gratuita, do terren0 que
menciona, situado nJ lliunicipio de
Magé, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuiÇão que lhe confere o artigo
87, inciso l, da Constituiçao F'ederal,
e de acOrdo com o § 39 do artigo ü4
e artigos 125 e 126, todos do Decretole~ n\1 g. 76C, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilizaçáo gratuita, ao
Centro Espirita "Cultivadore::. do
Evangelho", _do terreno nacional interior, situado na Vila Inhomirim,
Município de Magé, F..stado do' H.io
de Janeiro, com a área de 2.139,26m2
dois nül :ento e trinta enove metros
quadrados e vinte e seis decímetros
quadrados), tudo de acõrdo com os
elementos constantes do processo protocolado no Ministério dt. Fazenda
sob o n9 178.139-60).
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à sede, já
construída, da entidade e à instalaçâ0 de crecl1e e outros serviçor: r'e
benefictn..;ia e a.ssistência sócio-educativa aos necessitaclos, tm·nan'do-se
nula a cessáo, sem direito "· indeni~
zaçào, se ao terreno {ôr dada, no todo
ou em p.arte, utilização divel'sa, ou,
ainda, se houver inadimplemento de
clausula do contrato -que de:verà ser
lavrado em iivro própl'io dv Serviço
do Patrimônio da Umao.
Brasília, ~J de abril de 1965; 1449
da Independência e 7T da Repúbli~
ca.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gou11eia de Bulhões

N9 56.079 ~ DE
ABRIL DE L965

DEC~ETO

26

DE

Aprova aueracâo int1·oduzi~a nos Estatutos da - Colúmbia Companhia
Nacional de Segnms Gerais, ?·etahva ao aumento do ;]apital sociaL

O PresidentB ::la Repúl.Hica, usando
da atribuição que .lhe confP.J'e J 2H.
87, ínciso I, da Cunstituiçilo, e 1103
térmos do Decreto-le1 n° 2.063, de 7
de março de '1940, decreta:
Art. 19 Fica 1provada a a~terJ.çao
introduzida nos Estatutos da Colúmbia. Companhia 1\facional ae Seguros
Gerais, com sede na, CidJ.dG du Rio
de Janeiro, autorizada a 1'•1n~iona.r pelo Decreto n9 13.580, de 5 de cutubro
de 1S43, relativa ao ~umento do capital- social de ('rS 160.0GO.ü00 <cento
e sessenta milhões de cruz~i!.·os) l)ara
Cr$ 320.000.000 •. trezentos e vint~ !lU."
lhões de cruzeiros) , conf0l'!!le deliberacão de seus J..cionistas Pm A.c;zembléia· Geral Ext;raordinárn:, rc.a.lizl?.da
em 27 de outubro de 1964.
Art. 29 A .Sociedade conti::wará btegmlmente sujeita as 1e1s e aos teg·ulamentos vigentes, ou qu0 venham
a vigorar, ..;ôbre o objeto da autonzação a que. alude aquêle decreto.
Brasilia, 26 de abril de 1Q65; 14tfi'
da I11dependência e 77ç. da Republica.
H, CAS'l'ELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N9 56.097

DE 26 DE

ABRIL DE 1965

conceae à Sociedade de Mineração
do Fundão Ltda., autorização para
funcionar como emprêsa de mineração,

O Presidente da RepUblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n\1 938, de S de
dezembro de 1938, deCl·eta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade de Mineração do Fundão
Ltda.) constituída por instrumento
particular de cinco (5) de setembro
de mil novecentos e sessenta e um
(1961), como sedi na cidade· do Rio
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de Janeiro, Estado da Guanabara,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficandO obrigada
a cumprir integralmente as leis e reg·ulamentos em vigor ou aue vierem
a v1gorar sóbre o objeto desta autol'iza(!'ão.
.Brasília, 26 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

56. 187

ABRIL DE:

1965

Di'J

29

DE

Autoriza pessoa 1Uridica estrangeim a
adquirir, em iransjerência de aforamento, o dominio útil da . jraÇáo
ideal do terreno acrescido de mai'inha que menciona no Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuiçao que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituiçáo Pederal, e tendo em vista o disposto no
artigo 205 do Decreto-lei .19 9.760, de
5 de setembro de 194{), decreta:
Artigo único. Fica ::t firma Japonesa The Yasuda Fire and Marine
Insurance Company Limlted, autorizada a .a:dquirir, em tl'ansferência de
aforamento, o domínio útil c.•, fraçüo
id0a' de 6/360 (seis, trezentos e sessenta avos) do terreno acrescido de
marinlla designado por lote 1 da qua··
dra 8 da E~planc.tcia do Ca~telo, situado na Avenida Franklin Roosevelt nY
126 no Estado· da Guanabara, conforme processo protocolado no MinLstério da Fazenda sob o núm.ero 58.857,
de 1964.
Brasília, 29 de abril d8 1vô5; 1449
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de

B~lhões

DECRETO N'? 56.196 --DE. 30
ABRIL DE 1965

DE

Autori.za a cessão ·sob a jorma de
utilização gratuita, de imóvel que
menciona, situado no Estado de
Sfio PaUlo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tiij'o 87, inciso I, da Con~tituição Fe~

deral, e de acôrdo com os artigos
125 e 126 do Decreto-lei n9 9. 760.
de 5 de setembro· de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a íorma (i.e utilizaçáo g1·atuita,
ao Círculo ·Militar de Campinas, de
terreno nacional interior situado na
Fazenc~a
Chap.adão, Município de
Campinas, Estado de São Paulo, com
a área de 62.480m2 (sessenta e dois
mil e quatrocentos e oitenta metro~
quadrados), tudo de acôrdo com os
elementos constantes do processo
protocolado no Ministério ·da Fazenda sob o n!? 178.676 de 1964.
Art. 29 Destin~-se o terreno a qu~
se refere o artigo antel'ior à construção de sede e praças de esporte da<mele Circulo, tOlTJando-se nula a
Cessão, sem direito a qualquer indenização, se fôr dada ao terreno, no
todo ou em parte, utilização diversa
ou ainda se houver inadimp1emento
de cláuSula_ do contrato, que deverá
ser lavrado em Jivro Pl'óprio do Ser~
viço dO Patrimônio da União.
Brasília. 30 de abril de 1965; 144<~
da Indepéndência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arthur da Costa e Silva
Octávio Gouveia de Bulh6es

DECRETO N° 56.224 ABRIL DE

1965

DE

30

DE

AUtoriza a A. P. Green do Brasil :i.A.
comercial, Industrial- e Técnicn
a pesquisar argila, no munic'ípio de
Duque de Caxias, Estado ào Rio de

Janezro.

O Presidente da República, usanao
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, n'? I. da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-lei nº 1. 985, de
29 de janeiro de 1940, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a A. P.
Green do Brasil S. A. - Comercial,
Industrial e Técnica a pesquisar argila em terrenos de propriedade de
Manoel Mal'ia de ·Oliveira no lugar
denominad-o Imbariê, distrito e município de Duque de Caxias, Estado do
Rio de Janeiro, numa área de seis
hectares, oitenta e um ares e t1·inta e
um centiares (6,8131 ha-, delimitaçla;
por um triângulo, que tem um vértice no final do c~minhamento, que
partindo do marco quilométrico cinqUenta e um .(km 51), da. estrada de
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l'Odagem Automóvel Club, apresenta
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e quarenta e
três- metros e vinte centímetros
(243,20 m), oitenta e quatro gr~us ~
quarenta minutos

nordeste , (84· 40

NE) ; duzentos e sessenta e dois metros e vinte e um centímetros ..... .
(262,21 m), oitenta e cinco graus e
quinze minutos sudeste (859 15' SE) ;

duzentos e oitenta e cinco metros e
cinqüenta centímetros (285,50 m),
vinte e oito· graus e quinze minutos
sudeste

(289 15' SE) ; os

lados

do

triângulo envolvente da- área, a partir dêsse vértice, assim se definem,

por seus comprimentos e 11Umos magnéticos: quatrocentos e cinqüenta e
nove metros e cinqüenta centímetros
(459,50 m), vinte e oito graus e cinqüênta e um .-minutos sudeste
28Q 51' SE); duzentos e setenta e cinco metros (2'15 m), sessenta e um
graus e oito minutos sudoeste ..... .
(61Q 08, SW); quinhentos e trinta _e
seis metros (536 m)_. ciois graus e seis
mil)utos nordeste (2\' 06' NE).
Parágrafo_ único. A execação da
presente· autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto i19 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN n() 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Árt. 29 O titulo da autorizaçáo de
pesquisa, que será uma via aptêntica
dêste Decreto. 'pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
:Válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no liv..ro próprio
do Registro das Autol'izações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1965; 1449
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Maum Thibau

DECR:B.."'TO N<? 56.299 MAIO DE 19-65

r::.;

19 DE

Declara de utilidade pública a Santa Càsa de Misericórclia de sauru,
com sede em sauru, €stadrJ de São
Paulo.

O Presidente da H~públiea, usando
da atribuição que lhe •Jonfere o artigo 87, itim 1, da Constit-uição Fe~

deral e atendendo "J que consta do
Processo M.J.N.I.-4.0.306, de 1964,

decreta:
Artigo único. E' declarada qe utilidade públiCa, nos têrmos do artig·o
19 da Lei S}, de 28 de agôsto ele 1935,
combinado com o art. 1c clü Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio áe 19tH; a
santa casa de Misericórdi2: de Bauru, com sede em Bamv., Estado cte
São PaU:lo.

Brasília, 19 de maio e 186:5; 144?
e 77ç da República.
dt.· Indep2ndência
H.

CASTJ:LLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO NQ 56.357 J'.'IAIO DE 19G5

DE 24 DE

Concede a CONAN - Companhia de
autorização
Navegação do -Norte
JJara funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem.

(Publicado no Diário Oficial de 21 de
junho de 1965) .
Retificação

Escritura pública de constituição da
CONAN - Compa..nllia de NavGgação
do Norte, na forma abaixo:
Na página 5.74.9- 2.!!- coluna, onde
se lê:
Clack
Leia-se:
Clark
Na 3.!!- coluna, onde se lê:
Art. 3.'! - o p:razo de duração é
Leia~ se:
Art. 3.<? -- O prazo de duração da
sociedade é ...
Onde se lê:
Parágrafo Segundo - Os subscri~
tores de ...
Leia-se:
Parágrafo Segundo
Os subscritores do ...
Na 4.~ coluna, onde se lê:
Parágrafo Segundo - As partes Beneficiárias terão valor de reagente ...
Leia-se:
Parágrafo Segundo - As partes·
terão
valor de resBeneficiárias
gate ...
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Onde se lê:
liquido dos ezercicios
Leia-se:
... -líquido dos exercícios ...
Onde se lê:
Art. 1.9 ...
Leia-se:
Art. 10.9 ...

Onde. se lê:
Quando ... a fim de

Art. 11 .auxiliares,
Leia-s~:

Art. 11 - Quando . . . a fim de
.auxiliarem
No Art. 12
...
Parágrafo único:
Antes,
Onde se lê:
de sua gestão 55,
Leia-se:
de· sua gestão 25.
Onde se lê:
Art. 13 Cada . . . individualmente- investida,
Leia-se:
Art. 13 - Cada ... individualmente investido ...
Na página 5. 750 - 1.? coluna, onde
.se lê:
a) Sacar
Câmbio, .Recibor,
Leia-se:
a) - Sacar
Câmbio, Recibos
Na 2.~ coluna, onde se lê:
Art. 24 - ... com direito de voto,
em primeiro
Leia-se:
Art. 24 com direito de voto,
em primeiro,
Onde se lê:
2) - Outras . . a distribuir para
SOCOlTel',

Leia-se:
~ Outras
a distribuir para
-ocorrer ...
Onde se lê:
Departamento de Tesouraria
Nilson . Porteia; ·
Leia-se:
Departamento de Tesouraria
Wilson ParteJada ....
Na 3.a coluna, onde se lê:
- Data e assinatura de seu
Leia-se:
- Data e assinatura de um seu
2)

'í4i

Onde se lê:

Dr. José Branco de Uendonqct.

Leia-se:

D:<. José Bruce de Mendonça

Onde se lê:
Septimus de Mendnça CJ.arck..
Leia-se:
Septimus de Mendonça Clru:k
Onde se lê:
Está conforme - Que
declararam; como declararam
Leia-se:
Está conforme . . . . ,. 4 - Que ... declararam, como declararam .. .
Onde se lê:
Companhia de Navegação ... e nomeiam para o Diretor int - DiietorPresidente - Septimas ...
Leia-se:
Companhia de Navegação ... e nomeiam para a Diretoria - DiretorPresidente - Septimus
Onde se lê:
Septimas Leia-se:
Septimus
Onde se lê:
Dr. José Brace
Leia-se:
Dr. José Bruce . ·..
Onde se lê:
as quais . . . investidos
Leia-se:
os quais ... investidos
Onde se lê:
e para o Conselho Fiscal, efetivou:
Leia-se:
e para o conselho Fiscal efetivo ...
Na 4.1!- coluna, onde se lê:
6) - Finalmente .... a serem omitidas ...
Leia-se:
6) Finalmente ... a serem emitidas ...
Onde se lê:
. . . à Avenida Presidente Getúlio
V&rgas n,9 295-253 ...
Leia-se:
. . . à Avenida Presidente Getúlio
Vargas n5' 205-23·5
Onde se lê:
Septimas .. _.
Leia-se:
Septimus ...

A'IÓS

S46

00 PoDER ExECUTIVO

Onde se lê:
. . . documentos necessários à bem

Leia-se:
documentos
necessários
à
boa ...
Na página 5. 751 - 1.~ coluna, onde
se lê:
. . . discutir;
votar, concordar e
aprovas ...
Leia-se:
votar, concordar e
. . . discutir,
aprovar ...
Onde se lê:
... o que· tudo dá por firme e valiosa.
Leia-se:
o que tudo dá por firme e valiosO.
DECRETO N." 56.441-

Onde se lê:
Maranhão, 28 de dezembro de 1964 .
Leia-se:
Maranhão, 22-12-64.
Onde se lê:
Ana Maria Nobre
Leia-se:
Ana Maria ·Meyer
Na 2.~· coluna, Onde se~ lê;
Do que doa fé.
Leia-se:
Do que dou fé.
N3. 3.\1- coluna, onde se lê:
Anotação
no valor de Cr$ ..
2. 500.000,00

Leia-se:

Anotação:

no valor de ..... .

OrS 2. 600. ooo,oo
DE·9 DE JUNHO DE

1965

Concede à Royal Exchange Assurance autorizaçáo para aumentar o capital
desti.nadQ às suas operaçõeS de seguros no Brasil.

o Presidente da República, uSaiido da atribuição que lhe confere o a~:
tigo 87, inciso I', da ConstitUição, e ~os têrmos do Decreto-lei n9 2.063, de
7 de março de'1940, decreta:
Art. 11.1 E' ·concedida à Royal Exchange Assurance, com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar, no Pais, pelo Decreto n,9 13.649, de
18 de junho de 1919, autorizaçtlo para aumenta1· o capital destinado as suas
operações de seguros, no Brasil, de Cr$ 25.{100.000 <vinte e cinco milhões
de cruzeiros) para Cr$ 34.292. 000 <trinta e· quatro milhões, duzentó:;; e llL)venta e dois mil cruzeiros) por fôrça da Lei n.9 4.357, de 16 de julho de
19134.

Art. 21· A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasilia, 9 de junho- de 1965; 1449 da Independência e 779 da Repú:Jlica.
H, CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DECRETO N.9 56.446 -

DE

9-

DE

JUNHO DE 196'5

178.033,80

Concede à Alliance AssuTance Company Límited autoTízação para aumentar o capital destinado às suas
operações de seguros no Brasil.

(Publicado no Diário O jicial Seção I - Parte I - de 8-7-ti5).

Na pág. 6. 406, no Quadro demons-

tmtivo de aumento do Capital, na
Valor de

Aquisição

Leüt-se:
!18.038,80
Na mesma coluna, na soma total,
onde se lê:
2. 275.508,80

Leia-se:
2.275:507,80

Ainda na mesma coluna supracltada, na soma onde se lê:

Retijicação

coluna -

onde se lê:

(1),

1. 581.872,60

Leia-se:
1.587.872,00
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Na parte final do Quadro demonstrativo, na mesma página em segUIda à assinatura do Téc. Cont. Heg.
CRC (GB), onde se lê:
n.<? 10.l<l6
Leia-se:
n.0 20.16$-

DECRETO

N'?

56.480 - DE' !8 DE
DE 1965

JUNHO

Concede à Suissa Sociedade .4.nony~
ma de Seguros Gerais autorização
para uumentar o capital destinado
às suas operações ae seguros no
Brasil.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da ConstltlJ.lÇào
e nos têrmos do Decreto-lei número
2.063, de 7 de março de 1940. decreta:
Art. 19 É concedida à Stüssa Sociedide Anonyma de Seguros Gerais,
com sede em Zurich, Suíça, :mtorizada a funcionar, no Pais, pelo Decreto n9 lQ .145, de 19 de ma•_·ço de
193'0. autoriL~ação para aumen:-a1 o
capital destinado às suas operações
de seguros, no Brasil de Cr$ ..... .
3. 000. 000 (três Inilhões de cruzeiros)
para Cr$- 12.000.000 (doze milhões de
cruzeiros), conforme deliberaçB.o do
seu Conselho Administrativo em reunião realizada em 17 de novembro

de 1964.

Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita ás leis 'e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vi'gorar, sôbre o objeto da autori~
zação a que alude aquêle decreto.
Brasília, 18 de junho de 19.65; Ú49
da
Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECREI'O N9 56.485 -

DE 18 DE

JUNHO DE 1965

Declara de utilidade pública d "Fun~
dação Pioneiro de Assistência Social", com sede em São Paulo, Estado de São Pau'lo.

O Presidente da H.epública, usando
da atribuição'- que lhe c.onfere o ar-

54'1

tigo 87, item I, da Constituição Fed':'ra.!, e atendendo ao que consta do
Processo M. J. N. I. 59.443 de 1964,
decreta:
Artigo único. E' der.ta.rada de utilidade pública, no.s térrnos do artigo 19 da Lei n9 91, de 48 de agõsto
de 1935, combinado com c art. 19 do
Regulamento aprovado pelo Decrfw
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Fundação Pioneiro de Assistência
Social", com sede t~m São Paulo, Es~
tacto de São Paulo.
Brasília, 18 de junho de J965; 144'?
da Independência e 779 da República.
H,

ÜASTELLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO N9 56. 5·{0 JULHO DE 1S6f\

D.E

5 DE

Transfere do Municipio de Sacramento para Centrais Elétricas de Minas
Gerais s. A. concessão para distribuir energia elétrica.
O Presidente da República, üsando
<Ia atribuição· que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 140 e· 150 ao
Código de Aguas (Decreto_n'? 24.64J
úle 10 de julho de 1934), 59 do Decreto~ lei n9 852, de 11 de novembro
de 1938, e 10 do ·necreto-lei número
·t.062, de 22 de novembro de 1944, decreta:
art. 10 Fica. transferida para den ~
~,r-ais Elétricas ae Minas Gerais s. a.
a concessão para distribuir energia.
elétrica no Município cte bacramento,
Estado de Minas Gerais, de que é titular a respectiva Prefeitura Municipal (em virtude do Decreto nümero
3. 798, dé 8 de março ae 1939) .
Art. 20 os bens e instalacõe.s de
propriedade da Prefeitura Municipal
de· Sacramento que, no momento,
existirem em função exclusivà dos
serviços de produção, transmissáo e
distribuição da energia elétrica, ficam
ctesvincuiados da concessão ora trans..
ferida, não podendo, porém, ser efetuada a sua retirada de serviço en~
quanto não houver, por sua substitUi~
ção, outros instalados pela nova cóncessionária.
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Parágrafo muco. Em portarla do
Ministro das Minas e E.:nergia, após
a aprovação dos projetas, serão determinadas as características técnicas
das ihstalações.
Art. 31? A concessionária deverá sa~
tisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação do Miui:::;tro d2.s i\líinas e Energia, em três (3)

vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos às novas instalações.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetas aprovados e com as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos -r~fe
ridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 4\'1 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Ãguas do Departamento Nacionil da
Produção Mineral, com a apro-vação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 5<? ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revog·adas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 19ü5; 1449 da
Independênci~ e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 56.575 .JULHO DE 1965

DE

14.

DE

Aprova os Estatutos da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor.

(Publicado no Diário Oficial - Seção 1 - Parte-I, de 21.7.65-e retificado nos Diários Oficiais de 27 de julho de 1965 e 19 de outubro de 1985) .
Retificação

Na página n\'1 6.892, na 2a coluna,
no § 29 do art. 25, onde se lê:
. . incompatíveis os cargos do diretor e conselheiro.
Leia-se·:
incompatíveis os cargos de diretor e conselheiro.

DECRETO N.'? '56:652 -

Dtü t> DE ••

AGÔSTO DE 19ü5

Aprova alteraç6es introduzidas nos
Estatutos da União do Comércio e
Indústria Companhia de Segura~
Gerais, inclusive aumento do capital social.

(Publicado no Diário Ofictat
Seção T - Parte I - de 9-8-65) .
Retijicação

Na página 1.885, 41!- coluna, art. V',
onde se lê:
... de Cr$ 12.000.{)00 (doze milhões
de cruzeiros), confoÍ'roe ...
Leia-se:
. .. de Cr$ 12.000.000 (doze milhões
de cruzeiros) ,para Cr$ 24.000.000
(vinte e quatro milhões de cruzeiros),
conforrme ...
DECRETO

N9

AGÔSTO

56.674 DE 1965

DE 6 Dili

Autoriza a Companhia Estadual àe
Energia Elétrica, do Rio Grande do
Sul, a construir linha de trantmissão.

(Publicado- Ílo Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 16-8-65)
Retificação

No decreto, na página 8.172, 2.a coluna, inclua-se o art. 2°, por ter sido
omitido:
"Art. 2\1 A linha de transmissão destina-se a ·suplementar de
energia elétrica o sistema de Candiota".
Nas mesmas páginas e coluna, onde
se lê:
Art. 21? A concessionária deverá ...
Leia-se:
Art. 31? A concessionál'ia deverá ...
DECRETO NQ 56.694 -

DE

9 DE

AGÔSTO DE 1965

Outorga à Centrais Elétricas do Pará
S. A. concessão para distribuir
energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituiçã"O, e nos
térmos dos artigos 59 do Decreto-lei
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n9 852, da 11 de novembro de 1938, 10
do Decreto-lei n9 2.281, cte 5 de junho
de 1940 e 89 do Decreto-lei n9 3.763,de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art .. 1º E' outorgada à CentraisElétricas do Pará s. A.
concessão
para distribuir energia elétrica, no
Município de Igarapé-Miri, Estado
do Pará, ficando autorizada a montar
usina termelétrica e a constr'uir os
sistemas de distribuição que se nzercm necessários.
Parágrafo único. Erh porta~ia do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetas, serão determinadas as caracteristicas técnicas
das instalações.
Art. 2º A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento ·e
oitenta <180) dias, a Contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetas e orçamentos relativos à
usina termelétrica e ao sistema de
distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concesSão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério ·das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetes aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo' único. Os prazos referidos neste artigo poderão s.er prorroga.dos por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3º As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão "ixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
·Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aProvação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4º A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
t-odos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclu·
si~a e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6º A .concessionária poderá r e·
querer que a concessão seja renovada
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medbmte as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionáJ·ia
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fize1·, que não pretende a renova·
ção.
Art. 79 Qste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1965; 144~
da Independência e 779 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO. N? 56.700 -

DE

9

DE

AGÔSTO DE 1965

Altera a redação do art. 10 do Decreto n9 53.914. de 11 de maio de
1964, modificado pelo Der/reto número 55.785, de 22 de jevereiTo de

1965.
O Presidente da República, usando
da atribmção que lhe confere a artigo 8'7, itenl 1; da Constituição Federal,
decreta:
Artigo único~ O art. lO do üem:eto
nº 53.914, de 11 de maio de 1964, alterado pelO Decreto nº 55.785, de 22
de fevereiro cte 1965, passa a ter a
seguinte rt'dação:
"Art. :o. o Ministro da Pazenda colocará à disposição elo Ministro de Estado Extraorctmárto
para o Planejamento e Coordena~
ção Econômica os recursos orçamentários e extraorçamentários
que a êf?te couberem, _devendó as
prestações de contas da aplicação
dêsses recursos relativos a cada
exercicio, ser feitas diretamenLe ao
Presidente da República".

Brasília, 9 de agôsto de 19fi5; 144°
da Independência e 779 da R-epública.
H. 0ASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de BulhõeS
Roberto Campos
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DECRETO NQ 56.713 - DE 12 DE
AGÔSTO DE 1965
Outorga concessão à "Rádio Televisão Iguaçu S. A.'' para instalar
uma emissora de radiodifusão de
sons e imagens (televisão).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, n9 I, da Constituição F'ederal,
tendo em . vista o disposto no art. 59,
n9 XII, da mesma Constituição e
Edital n9 20-64-CONTEL, decretà:
Art. 19 Fica outorgada concessão
à "Rádio Televisão Iguaçu S. A.".
nos têrmos do art. 28, do Regula..:
menta dos Serviços de Radiodifusão.
pam estabelecer, na cidade de curitiba; Estado do Paraná, sem direito
de exclusividade, uma emissora de
radiodifuSão de sons e imagens (televisão) utilizando o canal 4 (quatro).
P3.rágrafo único. o contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam ru~
bricadas pelo Pr-esidente do Con'selho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 <sessenta) dias, a contar da data da publicação dê$te decreto no .Diário .o jicial, sob pena de ficar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogani-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de ·agôsto de 1965.; 1449
da Independência e 779 da República.

'ExECuTIVO

têrio da' Fazenda e o Tribunal de
Contas, em cumprimento ao que~ determina o art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.9 Fica aberto, pelo Ministério
da ViaçãO e Obr_as Públicas, o crédito especial de Cr$ 39.200.000.006
(trinta e nove bilhões e duzentos milhões de cruzeiros)'· destinado a atender às despesas com o reajustamento
dos salários do pessoal da ·Rêde_ Ferroviária. Fedéral S. A;
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1985; 144•
da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

OctáviO Bulhões
·Juarez Távora

DECRETO N' 56.740 AGÔSTO DE

E

17

Transfere para o Centro Fluminense
de Eletricidade S. A. co~essões de
que são titulares o Estado do Rio
de Janeiro e a Comissão Estadual
de Energia Elétrica do Rio de .. aneiro.

(Publicado no Diário Oficial -

H. CASTELLO BRANCO

DE

1965

I -

Seção

Parte I, de 25-8-65)
Retijicação

DECRETO

N9

-56.714 ~
DE 1965

DE 12 DE

AGÕSTO

Abre, pelo Ministério dá Viação e
Obras Públicas o crédito . especial
de Cr$ 39.200.000.000, para o fim
que menciona.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nQ I, da Constituição· Federal,
da autorização contida no art. 59 da
Lei n9 4.564, de 11 de dezembro de
1964, publicada no Diário Oficial de
14 seguinte, e tendo ouvido o Minis-

Na página 8.619, em seguida
preâmbulo, acrescente~se:

ao

Art. 19 Ficam transferidas para o
·centro Fluminense de - tricidade
S. A .., as seguintes concessões de· serviços públicos de energia elétrica, no
Estado do Rio ,de .Janeiro: .
Após a letra d, item II, ainda, no
Art. 19,

Onde se lê:
C)

'. •
Leia~se:

e)

• , •.
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DECRETO N\l 56.772. AGÕ."3TO DF. 1955

DE 21.) DE

DECRETO N.9 '56.898 -DE -23
SETEMBRO D.9 1965

:$

Transfere de Luiz Antônio Moimerat
para Regina Monnerat a concessão
para produzi?' e dist1'ibuir energia
elétrica no Municipio de Duas B'arras, Estado do Rio de Janeiro.

Aprova as especificações da padroni_zação das fibras da casca de · côco
(Cocos nucifera L.), visando ~ sua
classificogáo e à fiscalização da exportação.

(Publicado no Diário Oficial -· seção I - Parte I de 30-ü-1965).

(Publicado no Diário Oficial
Seção I - Parte I - de· 28-9-ôõ) .

Retifkação

Retificação
Nas Especificações a,:p.exas ao Decreto, na pág. 9.91'1, art. 9.'\ S 2.9,
na 4.!J. coluna, onde se lê:

Na página 8. 779, 2* coluna, no
preâmbulo, onde se lê: . . . (Decl'eto
n9 24. 64:5, de 10 de julho de 1964) ...
Leia-se:
(Decreto n9 24.643, de 10
de julho de 1934) ...
DECHETO N9 56.879 -- DE 20 DE
SETEMBRO DE 1965

Concede auto1·ização para funcionamento do custo de pedagogia, da
Faculdade de Filoso f'i,a e Letras de ·
Juiz de Fora:

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte. I - de 23-9-65 e retificado no Diário oficial de 29-9-65) .
Retijicação

Na página 9.964, 4.a coluna, por ter
.saído com incorreção na r-etific·ação
publicada no Diá?'io Oficial de 29 de
setembro de 1965, onde se lê: Decreto
n9· 56·. 870 - De 20 de setembro de
1965. -Leia-se: Decreto n9 56.879 de 20 de setembro de 1965.
DECHETO N9 56. 896 - DE 22 DE
SETEIVIBRO DE 1.965

Declara de utilidade ·pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de .Estradas de
Rodagem, jaixa de terreno situada
no Estado ·de santa Catarina.

<Publicado no- Diário Oficial - Seção
I - Parte I -. de 27-9-1965)

. . . partículas de casca
Leia-se:
. . . partículas da casca
Na mesma coluna, art. Hl-, onde se
lê:

expressão
equivalência''.
Leia-se:
expressão
equivalência '.
Ainda na pág.
art. 13, alínea a,
. . . em baladas
Leia-se:
embaladas,

"Classificado

por

Classificado

por

(J

9.91'1, 4.q. coluna,
onde se lê:
em encepados

em encapadOs

DECRETO NQ 56,900 - DE 23
imrEMBRO DE 1965 _

DE

Dispõe sõbre o regtme de corretagem
de seguros na forma da Lei número
4.594, de 29 de dezemb'ro de 1954·,
e dá outras providênctas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 As sociedades de seguros,
JJOl' suas matrizes, filiais, sucursais,
agências ou representantes, só poderão receber proposta de contrato ... de
~eguro:

Retijicação

'N'a página 9 .367, 1." coluna, artigo 19,
Onde se lê:
... ST.270-55 e T.271 ...
Leia-se:
. . . ST-270-55 e ST-2?1

a) por intermédio de CorretOr devidamente habilitado;
b) diretamente dos proponentes ou
ae seus legitimas representantes.
Parágrafo ünico. o Banco Nacional
de Habitação, por fôrça das atribuições que lhe foram conferidas· pelo
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Decreto nQ 55.24"5-,- de 21 de dezembro
de 1964, é considerado corretor habilitado, sujeito aos dispositivos _regula·mentares aplicáveis às empresas de
corretagem de seguros, mas dispensados, os seus diretores, · de provar o
cumprimento das exigências contidas
nos arts. 3.Q, 4.9, 5-.9 e 17, 'letra a, da
Lei nQ 4.-594, de 29 de dezembro de
1964.

Art. 2Q Nos casos de aceitação de
propOsta pela· forma a que se refere
~ alínea b do artigo anterior, as sociedades seguradoras recolherão, ao
Instituto de Resseguros do Brasil, a
importância habitualmente cobrada, a
título de comissão de acôrdo com
percen~gens fixadas, para cada ramo,
pelo Departamento Nacional de Segudos Privados e Capitalização.
Parágrafo único. As emprêsas de
Seguros escriturarão essa ·importância
em livro especial, devidamente autenticadO pelo Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização.
Art. 311 A importância de recolhimento previsto no artigo anterior será
destinada, em partes iguais, à criação
de escolas e cursos profissionais e a
um Fundo de PreVenção contra Incêndio, administrado pelo Instituto de
Resseguros do Brasil.
§ 1Q Caberá ao Instituto de Resseguros do Brasil a organização de escolas ou cursos para· a formação de
técnicos d'as atividades ligadas ao seguro, especialmente de corretores, po~
dendo inclusive autorizar, sob sua fiscalização, a instituição de tais cursos em entidades idôneas, sediadas em
todo o território brasileiro.
§ 2t:~ o Instituto de Resseguros do
Brasil elaborará, anualmente e a partir do exercício de Hl66, um plano de
aplica.ção do "Fundo de Prevenção
contra Incêndio", submetendo-o à
aprovação do Ministro. da Indústria
e do Comércio.
'
Art. 49 Compete ao Departamento
Nacional de Seguros Privados e capitalização fazer cumprir as dispas!.~
ções da Lei nQ 4:594, de 29 de dezembro de 1964, e dêste decreto.

A.rt. SQ Fica criada, no Departamento Nacional de Seguros Privados
e Capitalização, a Seçiio de ·Habilita_ção e Registro de Corretores (SHARC)

EXECUTIVO

que passa a integrar a Assessoria de
Orientação e Fiscalização.
Art. 6Q Compete à S:eção de Habilitação e Registro .de Corretores:
a) examinar os processos de habilitação e registro -de corretores, verificando se estão convenientemente
instruidos e se satisfazem as exigências das instruções em vigor;
b) registrar os títulos de habilitação;
c) organizar e manter atualizado o
registro dos corretores habilitados e
dos que se acham no exercício da profissão, faZendo na ficha individual,
obedecida a ordem cronológica, o· assentamento das ocorrências de interesse do Departamento, de acõrdo com
as instruções expedidas;
d) proceder ao contrôle dos livros
de ret,rtstro a que estão obrigados os
corretores;
e) propor ao Chefe da Assessoria
de Orientação e Fiscalização as medidas que forem indicadas, para a regulari~ação dos processos submetidos
ao estudo na Seção e para o aperfeiçOamento dos serviços a seu cargo;
j) executar outros serviços correlatas que lhe forem atribuídos pelp
Chefe da Assessoria de Orientação e
Fiscalização.
Art. 7 Fica instituída, no· Qua.dro
do Pessoal do Ministério da Indústria
e do Comércio, a função .gratificada,
símbolo 2-F, de Chefe da Seção de
Habilitaç~o e Registro de Corretores.
Art. 89 São atribuições do Chefe da
Seção de Habilitação e Registro de
Corretores, respeitados os deveres de
ordem geral, as enumeradas no artigo 71, do Regimento aprovado pelo
Decreto n9 534, de 23 de janeiro
de 1962.
Art. gQ Para fiel observância do que
estatui o art. 17, da Lei n9 4.594, de
29 de dezembro de 19fi4, as· ações das
sociedades de seguros e as das sociedades anônimas de corretagem ou administração de seguros, deverão ser,
obrigatOriamente, nominativas.
Parágrafo único. Dentro de cento
e vinte (120) dias, a partir da publicação dêste decreto, deverão ser convert?das em nominativas as ações at~
portador.
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Art. 10. Os seguros realizados pelos
órgãos P,a União, suas autarquias e
sociedades de .economia mista, serão
feitos· através do Banco Nacional de
Habitação, nos têrmos do disposto no
Decreto n<? 55.245, de 22 de dezembro de 19G4.
§ 19 O Banco Nacional de Habitação dará à "A Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil, Sociedade Mútua
de Seguros Gerais'', ou a sociedade
de economia mista em que vier a
transformar-se, participação em todos
os seguros do Govêrno, no limite máximo da sua capacidade de operação
e nos ramos de seguro em que a referida sociedade esteja autorizada e
interessada em operar.
·
§ 2º Nos casos em que ó risco não
encontre cobertura no Pais, no todo
ou em parte, o excedente será colocado no mercado estrangeiro, pelo
Insti-tuto de Resseguros do Brasil, de
acôrdo com a legislação em vigor.
Art: 11. 'tste decreto entrará em .
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nt? 569, de 2 de fevereiro de 1962, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1965;
1449 da .Independência e 779 da. República.
H.

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraeo

DECRETO N .Q <56. 902 SETEM:BRO

DE 2.( llE

'DD 1965

Declara de utilidade pública, para
fins de d'esapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, área de terreno si-tuada
no Município de Serra Talhada-, no
Estado de Pernambuco.

(Publicado no Diário Oficial
Seção I - Parte I - de 28-9--65) .
Retíficaçáo

No Decreto, na pág. 9.918, P. coluna, no preâmbulo, onde se lê:
. . . 21 de maio de 1965, decreta:
Leia-se:
... 21 de maio de 1956, decreta:

DE.CRETO NQ 56.903 -

DE 24 DE
SETEMBRO, DE 1965·

Regulamenta a profissão de Corretor
de Seguros de Vida e de Capital{:.
zação, d~ conformidade com o artigo 32 da Lei n9 4.594, de 29 de dezembro de 1964.

o Presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
CAPÍTULO 1

Do Corretor de Seguros de Vida e de
Ca-pitalizáção e da sua Habilitação
Profissional

Art. 19 O Corretor de Seguros de
Vida ou de Capitalização, anteriormente denominado Agente, quer seja
pessoa- física quer jurífica, é o intermediário legalmente autorizado a an-,
gariar e a promover contratos de seguros de vida ou a colocar títulos de
capitalização, admitidos pela legislação vigente, entre sociedades de seguros e capitalização e o público em
geral.
Art. 29 A profissão de Corretor de
Segrn·os de Vida ou de Capitalização sOmente será exercida por pessoas devidamente inscritas no Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização CD.N.S.P.C.).
Parágrafo único. O número de Corretores de Seguros de Vida ou de C apitalização é ilimitado.
Art. 39 Para ser Corretor de Seguros de Vida ou de Capitalização é
necessário:
a) ser brasileiro ou estrangeiro com
residência permanente;
b) estar quite com o serviço militar, quando se tratar de brasileiro
ou naturalizado;
c) não .haver sido condei:lado por
crimes a que se referem as Seções
II, III e IV do Capítulo VI do Título
I; os Capitulas I, II, III, IV, V, VI
e VII do Título II; o Capítulo V do
Título VIII; os Capitulas I, II, III e
IV do Título X e o Capítulo I do
Título XI, parte especial do Código
Penal;
d) não ser falido;
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e) estar inscrito_ para o pagamento
do impôsto de indústria e profissões,
se tiver escritório· particular onde
exerça suas atividades profissionais.
Parágrafo único. Em se tratando
de pessoa jurídica, além do atendimento do disposto nêste m·tigo relativamente a seus diretores, gerentes
ou administradores, deverá a sociedade estar '-organizada segundo as
leis brasileiras e ter sede no país.
Art .. 4Q A inscrição do profissional
no D.N.S.P.C., a que se refere o
art. 2Q, será promovida pela sociedade de seguros ou Q.e capitalização,
dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados do início da atividade, precedida de seleção de candidatos e mediante -declaração de que ·o Corretor
recebeu as devidas instruções e se
encontra tecnicamente habiliiado a
E-xercer a profissão.
§ V? As sociedades de segnros e de
capitalização pode.rão a qualquer ·.
tempo requerer o cancelamento da
inscrição de Corretm~ feita por seu
intermédio.
~ 2.Q As sociedades de scgurós e de
capitalização poderão exigir do Corretor a prestação de fiança em seu
favor, a qual será do valor de um
salário mínimo mensal vigente na
localidade em que o profissional exérce. suas atividades.
Art. '55' A documentação relativa à
inscrição do Corretor, ficarâ.. e;;n poder da sociedade de seguros ou de
capitalização que encaminhar a sua
inscrição, sendo colacionada em pastas ·próprias, a fim dé permiti r a
fiscalização do D.N.S.P,C.

CAPÍTULO

II

Dos Direitos e Deveres
Art. 6.9 Só a Corretor de Seguros
de Vida ou de Capitalização, devidamente inscrito, nos térmos dêste Decreto, e que houver _assinado a pro~
posta de seguro ou a requisição . do
titulo, deverá ser paga a corretagem
ou comissão prêviamente estabelecida.
Parágrafo único. Aos inspetores ou.
organizadores admitidos ou contratados pêlas sociedades para' fomentar
o agenciamento de seguros de vida ·ou
de títulos de capitalização também
poderá ser paga a corretagem uu co·
missão prevista neste artigo.

Art. 7,9 o Corretor devera recolper incontinenti, à caixa da sociedade emissora, a importância que porventura tiver recebido do segurado ou
portador do titulo para pagamento
do prêmio do contrato celebrado por
seu ·mtermédio.
Art. 8.9 Ao Corretor de Seguros ae
Vida ou de Capitalização poderá ser
outorgado pela sociedade o encargo
da cobrança de prêmios ou cotizações
periódicas, mediante a prestação de
fiança adequada e pagamento de
comissão previamente ajustada.
.Art. 9,Q É vedado ao Corretor de
Segurós de Vida ou de Capitalizi:l,çâo,
ser diretor, sócio administrador, pro~
curador, despachant"e ou empregado
de emprêsa de Seguros ou Capitalização.
Parágrafo único. O impedimento
previsto neste artigo é extenstvo aos
sócios e diretores de emprêsa de corretagem de Seguros ou CapitaUzação.
CAPiTULO III

Das Penalidades

Art. .10, o Corretor de s-eguros de
Vida ou de Capitalização responderã
profissional e civilmente, pelos atas
que praticar, independentemente das
sanções que forem cabíveis .a outros
responsáveis pela infraçao.
Art, 11. O Corretor de Segul'os de
Vida -ou de Capitalização, independentemente da responsabilidade penal
e civil em que possa incorrer no
exercício da profissão, é passível das
penas disciplinares de suspensão e
destituição.
Art. 12. Jt-passível de pena de su:::;perisão- das funções, por 30 a 180 dias,
o Corretor que infringir 3-S disposlções dêste Decreto, quando não tiver
sido cominada a pena de destituiçã-o.
Art. 13. Incorrerá na pena de destituição o Corretor que:
a) sofrer condenação penal por motivo de ato praticado· no_ exercício da
profissão;
b) houver prestado declaraç.ôes inexatas para conseguir a sua inscrição.
Art. 14-. O processo para cominaÇão das penalidades previstas- neste
Decreto· reger-se-á no que fõr apli-
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-'Üá.vel, pelos arts. 167, 1-68, 1-69, 170
.e .171 dd Decreto-lei n.9 2.M3, de
'"i de março de 1940.
CAPÍTULO

IV

Da Repartição Fiscalizadora

Art. 15. Compete ao

Art. 20. :il::ste Decreto entfará em
vigor após 120 (cento e vinte) dias
da data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1985;
144.1? da Independência e 77.9 da República.
H.

Departumen~

Seguros Privados e
Capitalização aplicar as penalidades
previstas neste Decreto e fazer cumprir as suas disposições.

Daniel Faraco

to Nacional de

CAPÍTULO V

Disposições Gerais

Art. 16. o presente Decreto é a:PUcável aos territórios -estaduais ;nos
quais existam Sindicatos de Corretores de Seguros e de Capitalização
legalmente constituídos.
Art. 17. Não se enquadram nós
efeitos dêste Decreto as opetações de
cosseguro e de .resseguro entre as
emprêsas seguradm;as.
Art. 18. Nos Municípios on_de não
hOuver Corretor legalmente habilitado para operar em Seguros de Vida
ou em Capitalização, as propOstas de
seguro sôbre a vida de pessoas nêles
domiciliados ou as requisições de titulas continuarão a ser encaminhadas às respectivas emprêsas · pelas
pessoas fisicas ou jurídicas por elas
autorizadas.
§ .1.9 As comissões devidas pelas
operações de Seguros de Vida e de
Capitalização, realizadas nas condi~
ções dêste artigo, continuarão, também, a ser pagas ao respectivo inter~
mediário, seja Corretor habilitado cu
não,
§ 2.9 As emprêsas deyerão orientar
-os Corretores não habilitados, sôbre
o preenchimento das fonmalidades
previstas neste Decreto visando à
sua habilitação.
CAPÍTULO VI

Disposições Transitórias

Art. 19. Os Corretores de S~guros
óe Vida ou de -Capitalização, já em
-atividade de sua profissão quando da
vigênci&--dêste Decreto, poderão continuar a exercê~la desde que satisfaçam as condições estabelecidas no
art. 35' e não contrariem o disposto
no art. 9,9.

CASTBLLO BRANCO

DECRETO

Nç 58.905 DE 28
SE'I'E'MEP.O DE 1965

m.:

Retijica o Decreto nQ 56.837, de 3 de
setembro de 1965, a jtm de incluir
urn art. 39.

(Publicado no Diário Oji.cial - Seção I - Pal:te I, .de 30-9-6?>
Retijicação

No decreto, na pág. 10.012,

~-a

co-

luna, no 29 Considerando
Onde se lê:
Consider ndo que ...
Leia-se:
Considerando que ...
DECRETO Nl? 56. 908 SETEMBRO

DE

29 DE

D:E 1965

.1tcrescenta _parâgrajos ao w·t :3" do
Regulamento do Pessoal do Mims'tf.'!r
rio das Relações Exterim·es, aprotado pelo Decreto ft<? 2, de 21 de setembro de 1961.

o

Presidente dá ·n.epública, us;;:.ndo

da atribuição que lhe cónfere o .arr.

87, inciso I, da Constituição, e ncs
têmios do art. 5, itens 1 e 2, da Con-

venç8.o de Viena sôbr.e Relaçóes' Diplomáticas, promulgada pelo Dec;o:eto
no 55.435, de 8 de junho de 1005, decreta:
Art. 1? Ficam acrescentados ao
art. so e seu parágrafo único, que
passa a ser seu § 19. do Regulamento
do Pessoal dO .Ministério das Rehl<;ôe::;
Exteriores, aprovado peto Decreto nümero 2, de 21 de setembro de i96~, os
seguü~tes §* ?9 e 39:
"~ 29 Os Chefes . 1e Missão diphmát.ica poderão ser acreditados pe~
nmte dois ou mais Estados.
§ 31? Nos casos previstos no paragrafo ante1ior, poderão ser estabelecidas
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Missões

diplomáticas

dirigidas

por

DECRETO N9 .56. G10 -

Encarregados de Negócios "ad mterim" em cada um dos Estados onde
o Chefe da Missão não tenha a sua

sede permanente".
Art. 29 :ltste decreto entrará em 'ligar na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1965;
144Q da Independência e 779 da.
República.
A. B. L. Castello Branco.

DE

29

DE

2~

DE'

1965

Concede li sociedade Urbano Gern &Filhos autorização para continuar
a funcionar como emprésa de navegaçáo de cabotagem, sob a nova
forma wcial !!e Navegação Urbano
Gern Ltda.

o

Presidênte da República, uSando-

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe-

H. CASTELLO BRANCO

DEC,RETO N9 56.909 -

SETEMBRO DE

deral, e nos têrmos do Decreto-te].
n<.J 2. 784, de 20 de novemt,ro de 1940,
decreta:
DE

Artigo /único. E' concedida à sociedade Urbano Gern & Filhos, com
sede ·na cidade de Joinville, Estado
outorga concessão ao Govêrno do Esde Santa Catarina, autorizada a funtado do Pará, para instalar nma
cionar pelos Decretos Federais numeemissora de radiodifusão sonora, na
ras 20.410, de 17 de janeiro de J 946;
Cidade de Belém.
e 42.993, de 6 de janeiro de 1958, auo Presidente da República, ..tsando
torização para continuar a funcionar
da atribuição que lhe confere o Art.
como emprêsa de navegação de ca87, nQ I, da \Jonstituiçáo Federal e
botagem, com as alterações contratendo em vista o disposto no Art. 59,
tuais apresentadas, que ccmpreendem
n<:~ XII, da mesma Constituiçáo, e o
entrada e saída de sócios; transfot·~
que consta no Parecer n9 504-65, do
maçã-o do tipo jurídico sc;Clal, sob a
conselho Nacional de · Telecomunicadenominação de Navegação Urbano
ções, decreta:
Geru Ltda; bem assim aumento do
Art. 19 Fica outorgada concessão
capital social de Cr$ 7.000.000 (sete
ao Governo do Estado do Pará, nos
milhões de cruzeiros) para Cr$ ..... .
têrmos do Art. 28, do Regulame>nto
73.000.000 (setenta e três milhõe.:; de
dos serviços de Radioditusão, para escruzeiros), por meio da correção mctabelecer, na Cidade de Belém, Estanetaria dos valõres do Ativo ImobiHR
do do Pará, sem direito de excluslvizado, nos têrmos da Lei
4.357, de
dade, uma estação radiodifusora ...-:o16 de julho de 1964, capital êsse ctinora.
v~aido em 5 (cinco) cotas de valôres.
desiguais, distribuídas com .Jase nR
Parágrafo único. o contrato decorLei n<.J, 2.180, de 5 de fevereiro de
rente desta 8Q:ncessão obedecerá as
1954, consoante instrumento parcláusulas que com êste baixam rubriticular de alteração e consolidaçâocadas pelo Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações e •.ievera- coatratuais, firmado a 31 de outubro
ser assinado dentro de 60 (sessenta)·
de 1964, obrigando-se a mesma sociedias, a contar da data da publicação
dade a cumprir integralmente as J('is
dêste decreto no Diário Oficial, sob
e regulamentOs em vigor, ou que vepena de se tornar nulo, ~·e pleno dinham a vigorar, sôbre o objeto da
reito, o ato da outorga.
presente autorização.
Art. 29 Revogam -se as disposi\"ôes
Brasília, 29 de setembro de 1965 ~
em contrário.
H:4Q da Independência e 779 da Re-:pública.
Brasília, 29 de setembro de 1985;
1449 da Independência e 779 da
ii. CAS'IELLO BRANCO
República.
SETEMB-RO DE 1965

nº

H, CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco
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DECRETO N9 56.911 -

DX

zg

Dll

SETEMBRO DE 1965

Autoriza a cessâo, solJ a forma àe
utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado da
Guanabam.

Presidente da RepúbUca, usando
-.da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, inciso I, da Constituição Fe·
.aeral e de acôrdo com os ·artigos 125
e 12ô, do Decreto-lei n9 9. 760, de 5
de setembro de 1946, decreta:
ü

Art. 19 Fica autorizada a cessao,
sob a forma de utilização gratUita, à
Central Elétrica de Furnas S.A., de
uma área de terreno com aproximadamente 21.000 m2 (vinte e um mil
.metros quadrados), localizada na
margem direita do· Rio dos Ma0·a~
cos, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, figurada na.
planta RA2-24338, daquela Central
Elétrica, que se encontra anexa ao
:Processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o número 82.502, de
1965.
Art. 29 Destina-se o tel'reno a que
.se refere o artigo anterior à instalação de uma estação terminal da linha
de tral).smissão Peixoto-Furnas-Gua~
naba.ra, que ligará os Estados da Gua~
naLara e Rio de Janeiro às usina-S
.do &io Grande, tornando-se nula a
cessão, sem direito a qualquer indenização, se fôr dada ao terreno, no
todo ou em parte, utilização diversa
ou ainda se houver inadimplemento
de cláusula do contrato, ·que deverá
set lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União_, e do
,qual constarão as condições apresentadas pelo Departamento de Recursos Naturais Renováveis, do Ministério da Agricultura.
Brasília, 29 de set,embro de 1965;
1449 da Independência e 779 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Eduardo Lopes Rodrigues

DECRETO N5, 56.912 - DE 29
SETEMBRO DE 1965

DB

Autoriza Sociedade Anónima :Uinemção de Amianto a pesquisar amta-nto, no muniCipio de Uruaçu, E3tado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere· o artigo 87, n5' I, da Constituiçâ.o e nos
têrmos do Decreto-lei n.9 1.985, de :!9
de janeiro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:

Art. V.' Fica autorizada a Sociedade Anõnima Mineração de Amianto a pesquisar amianto em terrenos
de propriedade do Estado de GoiáS,
no lugar denominado Fazenda Maranhão, distrito e municipio de Uruaçu, Estado de Goiás, numa área de
quatrocentos e sessenta e cinco nect&res (465 ha), delimitada por um
polígono mistilineo, que tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta riietros (450m) , no rumo magnético oeste <W) do canto sudoeste lSW) da
casa de residência do Sr. Darc:y Martins e os lados sao -assim dGímidos:
o primeiro (1.9) lado é um segmento retilíneo, coro dois mil e quihentos metros (2.500m), ·.que parte do
vértice inicial descrito, com rumo
magnético de dezoito graus nordeste
(189 NE); o segundo (2.9) lado é um
segmento retilíneo, com um míl quatrocentos. e quatorze metros e vinte
ceritimetros (1. 414,20m,) que parte· da
extremidade do
prrmeiro (1.9) lado
com rumo de vinte e sete graus sudeste (279 SE) ·magnético; o terceiro
(3.9) lado é o segmento retilmeo que
partindo da extremidade do 2Y lado,
com rumo magnético de dezoito
graus sudoeste (189 SWJ, alcança a
margem esquerda do Ribeirão Bonito; o quarto (4.9) lado é um segmento retilíneo, com uro mil metros
(1, OOOm) de comprimento, que parte
do vértice inicial supra descrito com
rumo magnético de setenta _e dois
graus noroeste. ( 729 NW) ; o quinto
(5.9} lado é um segmehto -retilineo,
metros
corr dois mil e quinhentos
(2.500m), que pai·te da extremidade
do quarto (4.9) lado com rumo de
dezoito graus nordeste (189 NE), mag-
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óõ8

nético; e sexto (6,9) lado é o segmento retilineo que partindo da ex~
tremidade do _quinto (5,9) lado, com

rumo magnético de quarenta e quatro graus e trinta e quatro minutos
sudoeste (44<..> 34' SW), alcança a margem esquerda do Ribejrâo.' Bonito; o
.sétimo <7.9) e Ultimo lado é a mar-

gem esquerda do Ribeirão Bonito no
trecho compreendido entre as _extre~
midades do terceiro (3,9)
e sexto
(65'), lactas descritos.
Parágl'afo Üríico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-

d2

do pelo Decreto n.9 51.726, de 19 de

H.

tevereiro de 1963 e da Resoluçao nú.'Il)ero 3, Çle

30

de

abril

D.iliCRETO

-

Nacional de Energla

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

de 1935,

N9 56. 913'

Comissao

Nuclear.
Art. 2." u titulo cta autorizaçao de
pt.squisa, que será- uma via autêntiCh deste decreto, ·pagará a taxa .:te
quatro mil seiscentos e cinqüenta
uuzeiros (Cr$ 4.650) e será vâ.lido
l-i.' I dois (2 · anos a contar da data
da transcrição no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 R.evogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 29 de setembro de 1!:163;
144.9 da Independência e 77 .Q da República.

DE

29 DE SETEMBRO DE 19Q5

Classifica os cargos de nwel superior da comissão de Marinha Mercante
e dispõe sôbr'e o enquadramento de seus atuais ocupantes.

O Presidt.:.1te da Repúb.ica, usando da atribuiçãO que lhe confere ·o
artigo 37, item I, da Const.U.l.iiçã.o, e de acôrdo com o artigo 99 da Lei mimero 4:.345. Uf 26 de junho dA 19.64, e respectiva regUlamentação, decre-ta;

Art. lo? i:i'ica aprovada a classificação dos cargos de nível, superior
(AnE:xo D, ~ b~.;m como a relação nominal dos respectivos ocupantes (AneII), do Quadrú Ue PeEsoal - PartE: Permanente - da Comissão de Mari~
uha Mercante.
A,rt.29 o órgão de pt~.soal competente apostilará os tít,ulos dos servidores abrangidos por êste decreto, ou expedirá portaria declaratória aos
que não os po.&suirem .
...e.. rt. 3'1 As dtspesas cum a execuçã.o dêste decreto serão atendidas· peles
:·ecursos orçamentários próJ..ouOs.

Ar. 4>' As vantagens fin.anceiras decorrentes dêste decreto vigoram a
partir de 1 de junho de 1964.
Art. 50 &te decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as dispu..o:,ições em cC'ntrário.

Brasília, 29 de setembro de 1965; 1449 da Independência e 77Q da República.
H. CASl'ELLO BRANt.O

Juarez Távora·.

Os anexos a que f!e rt.fere o art. 19, foram publicados no D.O. de 8 e
retificadc-b no de 15·10·65-.
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DECRETO

N9 56 .. 914 DE 30 DE
SETEMBRO DE 1965

Altera o Decreto nQ 53.982, de 25 de
junho de 1964, que dispõe sôbre a
importação de petróleo e derivados.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista a recomendação da Comissão de Comércio Exterior, decreta:
Art. 1Q Fica revogado o artigo 4"'
e seus parágrafos, do Decreto número
53.982, de 25 de junho de 1964.

Art. 29 :E:ste decreto entiará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em cOntrário.
Brasilia, 30 de setembro de 19-65;
144º da Independência e 779 da República.
H. CASTELLQ BRAl'IICO

Daniel Faraco
Eduardo Lopes Rodrigues
M aura Thibau

DECRETO Nº 56.915 SETEMBRO DE

DE

30

DE

1965

Concede d Aliança de Goiâs Companhia de Seguros autorização para
funcionar e aproVa os seus Estatutos.

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

55l:J

artigo 87, inciso I, ·da Constituição,
decreta:
Art. 19 E' concedida autorização
para funcionar à Aliança de Goiás
companhia de Seguros, com sede na
Cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
representada por seu Procurador e
constitUlda por Escritura Pública datada de 2 de junho de 1965, lavrada
no cartório do 2\' Ofício da Cidade
de Goiânia, E_s ta do de Goiás, que
operará em seguros e resseguros dos
ramos elementares a que se refere o
artigo 40, n<? ·1, do Decreto-lei número 2.063, de 7 de ma_rço de·1940, com
o capital inicia 1 de Cr$ 5Q. 000.000
(Cinqüenta milhões de cruzeiros) , ficando aprovados os EstatUtos adotactos pelos subscritores do seri capital, mediante as segunites condi~
ções:
I - rnclusao, nos Estatutos, de um
dispositivo torna n d·o obrigatória a
integralização do capital, dentro de
12 (doze) meses, a partir da data da
publicação do respectivo decreto.
· II - A alteração consignada na
cláusula precedente deve:;:á ser aprovada· em Assembléia Geral Extraordinária, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação dês te decreto.
Art. 29 A Sociedade continuará jntegralmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sóbre o objeto da autorizaçáo a que alude o presente decreto.
Brasília, 30 de setembro de H~-65;
144!? da . Independência e 77° da ~Re
pública.
H. ÜASTEÜ.O BRANCO

Daniel Faraéo

ANOTAÇOES

